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SAMFÉLAGSMÁL Tilkynnt hefur verið 
um kynferðisbrot hjá fimm af þeim 
fjórtán trúarsöfnuðum sem hafa 
svarað fyrirspurn fagráðs innan-
ríkisráðuneytisins. Söfnuðirnir 
eru Bahá‘í á Íslandi, Boðunarkirkj-
an, Fíladelfía, Krossinn og Vottar 
Jehóva. 

Fyrirspurn fagráðsins laut meðal 
annars að því hvort faglegar verk-
lagsreglur væru til staðar fyrir 
meðferð kynferðisbrota innan trú-
félagsins. Einnig var skoðað hvort 
vilji væri fyrir því innan félag-
anna að koma á fót fagráði eða setja 
verklagsreglur. Í svörum trúfélag-

anna, sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum, sést að langflest voru þau 
afar jákvæð varðandi slíkt, en sum 
hafa nú þegar hafið samstarf við 
samtök á borð við Blátt áfram og 
Drekaslóð. 

Trúfélögin voru einnig beðin um 
að tilgreina hvort, og þá hversu 
margar, tilkynningar um kynferð-
isbrot hafi komið á borð þeirra. 

Alls hafa komið upp sjö 
kynferðisbrotamál innan safnað-
ar Votta Jehóva síðan 1960. Þar af 
þrjú frá 1990. Eitt málið fór inn á 
borð lögreglu en var vísað frá. 

Bjarni Jónsson, forstöðumaður 
Votta Jehóva á Íslandi, segist ekki 
geta svarað því hversu margar til-
kynningar vörðuðu kynferðisbrot 
gegn börnum. Yfirlit um slíkar til-
kynningar myndu stangast á við 
persónuverndarlög. 

Í svari Votta Jehóva til fagráðs-
ins  segir meðal annars að ef komi 
fram ásökun um kynferðisbrot gegn 
barni innan safnaðarins sé málinu 
strax vísað til yfirvalda. Það sé hins 
vegar ekki gert ef tilkynnt er um 
brot gegn fullorðnum einstaklingi. 

„Það eru engin lög sem segja að 
ef ásakanir berist innan ákveðins 
hóps, trúfélags eða annarra, beri 
að vísa þeim til yfirvalda,“ segir 
Bjarni. „Það er mikill munur á því 
hvort um er að ræða fullorðinn ein-
stakling eða barn. Löggjafinn gerir 
líka mikinn greinarmun á því.“ 
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ALÞINGI Frumvarp iðnaðarráðherra 
um leit, rannsóknir og vinnslu kol-
efnis verður til þriðju og síðustu 
umræðu á Alþingi í dag. Þá verða 
einnig rædd tvö frumvörp fjár-
málaráðherra um skattlagningu 
á kolvetnisvinnslu, en þau eru til 
annarrar umræðu.

Frumvörpin eru liður í breyting-
um á regluverkinu varðandi olíu-
leit. Útboð vegna leitar og rann-
sókna á Drekasvæðinu verður 
opnað 1. október. „Við höfum þegar 
orðið vör við þó nokkurn áhuga á 
útboðinu,“ segir Katrín Júlíusdótt-
ir iðnaðarráðherra.

Hún segir að verið sé að sam-
ræma reglur því sem þekkist í 
nágrannalöndum okkar og auka 
samkeppnishæfni landsins. Náið 
samstarf hafi verið við Norðmenn 

vegna máls-
ins, en þeir eru 
farnir að hugsa 
sér til hreyf-
ings á svæðinu. 
Katrín segir 
áhuga Norð -
manna jákvæð-
an fyrir Íslend-
inga og auka 
áhugann á leit 
og rannsóknum 
á Drekasvæðinu.

Katrín var nokkuð gagnrýnd 
fyrir að ekki náðist að ljúka mál-
inu fyrir sumarfrí og útboðið tafð-
ist um tvo mánuði. Hún gefur lítið 
fyrir þá gagnrýni, þeir sem áhuga 
sýni á olíuleit hugsi ekki í einum 
eða tveimur mánuðum heldur mun 
lengri tíma. „Þetta snerist ekki um 

gjaldeyri inn í landið einn, tveir og 
þrír. Þessi gagnrýni var hálfgerð-
ur pólitískur sumarleikur.“

Gangi útboðið vel má búast við 
rannsóknum á svæðinu innan tíðar 
og, skili þær góðum niðurstöðum, 
vinnslu innan nokkurra ára.

„Ef rannsóknir og leit fara strax 
af stað, eins og vonandi gerist, er 
æskilegt að við fáum sem mestar 
tekjur út úr því,“ segir Katrín.

 - kóp
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Ostur eins og 
krakkar vilja 
hafa
hann
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Sterkar tennur, fallegt bros
– það er Flux!

Hefur þú
skolað í dag?
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Það er mikill munur 
á því hvort um er að 

ræða fullorðinn einstakling 
eða barn.

BJARNI JÓNSSON 
FORSTÖÐUMAÐUR VOTTA

JEHÓVA Á ÍSLANDI

Við höfum þegar 
orðið vör við þó nokk-

urn áhuga á útboðinu.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR 
IÐNAÐARRÁÐHERRA

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

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

 

Ryðfrítt 
Stormjárn 

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur komið upp safni muna formæðra sinna og feðra í Hafnarhvoli.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Saga bak við hvern hlut

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur sett upp persónulegt minjasafn í Hafnarhvoli við Reykjavíkurhöfnen þar starfræki

safninu er að finna muni frá for-mæðrum hennar o fh meto ð

Breski hönnuðurinn Dominic Wilcox  tók þátt í verkefni sem gekk út 

á að hanna nýjan hlut úr gömlum, með sem minnstum tilkostnaði. Hug-

myndin kviknaði þegar hann gleymdi að þrífa pensil eftir notkun og hárin 

stífnuðu af málningunni. Hann sveigði þau rétt til, negldi pensilinn upp á 

vegg og úr varð snagi.

Söluf llt úSölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 54735.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadabr
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Ryyðfrítt 
Stormjárntormjárntormjárn 

Ásta Kristrún Ragnar
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur kokomiðmið 

sdóttir hefu upupp safn

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur sett upp persónulegt minjasafn í Hafnarhvoli við Reykj íkþ

safninu er að finna muni frámæðrum he

p  eftir notkun og hárin 
g Hann sveigði þau rétt til, negldi pensilinn upp á 

vegg og úr varð snagi.

FASTEIGNIR.IS
5. SEPTEMBER 2011

36. TBL.

Fasteignamarkaðurinn kynnir 
mjög fallegt 173,9 fermetra 
raðhús á tveimur hæðum 
ásamt 20 fermetra bílskúr í 
Hvassaleiti. Húsinu fylgir falleg 
lóð og verönd til suðurs.

Á neðri hæð er nýlegt parkett með 
hitalögn undir. Nýlega var skipt 
um gler og glugga á efri hæð, og 
skólp og dren er endurnýjað. Hiti 
er í innkeyrslu og undir stéttum 
fyrir framan hús.

Á fyrstu hæð er komið inn í 
flísalagða forstofu með fatahengi. 
Inn af er gestasnyrting með park-
etti á gólfi og flísum á veggjum. 

Eldhús er parkettlagt með upp-
runalegri tekkinnréttingu og ný-
legum tækjum. Tengi er fyrir upp-
þvottavél og góð borðaðstaða er í 
eldhúsi. Inn af eldhúsi er þvotta-
herbergi með innréttingu. Útgengt 
er á lóð úr þvottahúsi, en inn af því 
er kyndiklefi/þurrkherbergi.

Stofan er björt, parkettlögð og 
með útgangi á skjólgóða viðarver-
ö d il

Á annarri hæð er stigapallur 
með parkettgólfi og fataskápum. 
Útgengt er á rúmgóðar svalir til 
suðurs. Tvö barnaherbergi eru á 
annarri hæðinni bæði með skáp

um á heilum vegg. 
Baðherbergi er flísalagt á gólfi 

og veggjum. Baðkar með sturtu-
aðstöðu. Innrétting og gluggi.

Bíl kú

Sjarmerandi raðhús

Húsinu fylgir falleg lóð og verönd til suðurs.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.ISÞú hringir – við seljum
512 4900 

Kíktu inn á www.landmark.is!

Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali
sími 897 8266

Þórarinn Thorarensen               
sölustjóri
sími 770 0309

Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
sími 896 2312

Kristberg Snjólfsson                      
sölufulltrúi
sími 892 1931

Sveinn Eyland                 
löggiltur fasteignasali                  
sími 690 0820

Friðbert Bragason
sölufulltrúi
sími 820 6022

Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

Magnús Einarsson löggiltur fasteignasali

Til þjónustu fyrir þig!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSIMeira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Áhrifamikill hönnuður á tímamótum
Ítalski arkitektinn og hönnuðurinn 
Alessandro Mendini, er áttræður í ár.
allt 2

Styðja við foreldra
Hrefna Sigurjónsdóttir 
er nýr framkvæmdastjóri 
Heimilis og skóla.
tímamót 14

Útboð vegna Drekasvæðisins verða opnuð 1. október:

Alþingi að ljúka olíuumræðu

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

Tilkynnt um kynferðisbrot 
hjá fimm trúarsöfnuðum
Kynferðisbrot hafa verið tilkynnt hjá þriðjungi þeirra fjórtán trúfélaga sem hafa svarað fagráði ráðuneytis-
ins. Flest trúfélög vilja fá faglegan grundvöll til að kljást við málin. Sjö mál tilkynnt hjá Vottum Jehóva.

Vilja erlendan þjálfara
Helmingur fulltrúa 
íslenskra knattspyrnufélaga 
vill fá erlendan 
landsliðsþjálfara.
sport 22

VÆTA S-TIL   Í dag verður fremur 
hæg A-læg átt. Dálítil úrkoma S-
til og víða skúrir. Hiti 7 til 17 stig. 
Svalast á annnesjum NV-til. 
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FÓLK Fjölnir Þorgeirsson hesta-
maður er ósáttur við að Þorbjörg 
Marinósdóttir rithöfundur hafi 
notað hann sem fyrirmynd að 
persónu í bók 
sinni Lýtalaus.

„Mér finnst 
þetta fárán-
legt,“ segir 
Fjölnir. Persón-
an heitir Fjöln-
ir Þorleifsson, 
og augljóst að 
nafni hans Þor-
geirsson er 
fyrirmyndin. 
„Hún sendi mér einhvern texta 
og spurði hvort mér væri sama. 
Ég svaraði til baka og sagði að 
mér fyndist hún vera á lágu plani 
og mér væri ekki sama.“

Tobba segir nafna Fjölnis 
skáldaða persónu. „Auðvitað eins 
og með allt í bókinni, þá er hún 
með skírskotanir í raunveruleik-
ann, vini mína og umhverfið og 
hann verður bara að komast yfir 
þetta.“ - fgg / sjá síðu 26

Fjölnir og Tobba í hár saman:

Fjölnir persóna 
í bók Tobbu

FJÖLNIR 
ÞORGEIRSSON

SÍÐUSTU DAGAR SUMARS Fjöldi fólks heimsótti miðborgina um helgina og naut sumar-
veðurs í september. Við Hörpu sýndu hjólabrettamenn kúnstir sínar en tækifærum til slíkrar iðju fer ört fækkandi. 
          FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

40 ára saga
Íslendingar geta verið 
stoltir af framlagi sínu til 
þróunarsamvinnu segir  
utanríkisráðherra.
umræðan 10
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Aukinni umferð um Þingvelli hefur 
fylgt aukinn hraðakstur í þjóðgarð-
inum, með tilheyrandi slysahættu. 
Hámarkshraðinn er 50 kílómetrar 
á klukkustund en beggja vegna 
þjóðgarðsins er 90 kílómetra 
hámarkshraði.

„Það gæti orðið mjög alvarlegt 
slys á veginum ef menn aka of 
hratt,“ segir Ólafur Örn Haraldsson 
þjóðgarðsvörður. Vegurinn er bæði 
mjór og hlykkjóttur og ósnortið hraunið bíður við vegbrúnina ef ökumenn 
fipast.“

Aukinni umferð um Þingvelli fylgir einnig talsverð hljóðmengun, sér í lagi 
ef ekið er yfir leyfilegum hámarkshraða.

Ólafur segir að sett verði upp fleiri skilti sem minni á hámarkshraðann. 
Auk þess verður sett upp skilti með tilmælum til ökumanna um að hægja á 
sér, enda sparist lítill tími þó ekið sé hratt.

„Ég er sannfærður um að fólk taki þessu vel og hægi á sér,“ segir Ólafur.

Hraðakstur gæti orsakað alvarlegt slys

UMHVERFISMÁL Aukin bílaumferð 
um Þingvelli í kjölfar vegabóta 
á Lyngdalsheiði getur haft aukna 
mengun í för með sér í þjóðgarð-
inum. Auka þarf eftirlit með 
mengun frá veginum segir Ólafur 
Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður 
á Þingvöllum.

„Þingvallavatn er eitt tærasta 
vatn sem um getur, en ef köfnun-
arefni, nitur og fleira frá umferð-
inni fer út í vatnið kemur þör-
ungagróður, og þá hverfur blái 
liturinn og vatnið spillist,“ segir 
Ólafur.

Bílaumferð um Þingvelli hefur 
þrefaldast milli ára. Í fyrra fóru 
að meðaltali um 260 bílar um veg-
inn á sólarhring samanborið við 
um 770 bíla í ár. Miðað við meðal-
fjölda í hverjum bíl má búast við 
að um ein milljón manns fari um 
þjóðgarðinn í ár.

Þegar ákveðið var að leggja 
nýjan veg um Lyngdalsheiði, 
austan við Þingvelli, var ákveðið 
að fylgjast náið með mengun frá 
bílaumferð um þjóðgarðinn, og 
þeim áhrifum sem hún kynni að 
hafa á Þingvallavatn.

„Við munum fylgja þeirri 
ákvörðun vel eftir,“ segir Ólafur. 
„Ég tel að það þurfi að bæta mæl-
ingarnar, bæði koma með nýjar 
tegundir af mælingum og mæla á 
nýjum stöðum. Núna er eingöngu 
mælt í Mjóanesi, sem er bær aust-
an við vatnið, og mælingarnar eru 
mjög takmarkaðar.“

Ólafur segir að fylgjast verði 
með mengun sem fellur við veg-
inn, svo sem tjöru, sóti og gúmmíi 
úr dekkjum, en einnig verði að 
fylgjast grannt með loftmeng-
un sem fylgi auknum umferðar-
þunga.  brjann@frettabladid.is

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

ÆGIR  849.000,- kr.

TILBOÐ

Tilboð kr. 849.000
ÆGISVAGNÆGISVAGNÆGISVAGN
(fullt verð kr. 1.279.000)

Erum að selja leiguvagna frá 
því í sumar, allt 2011 vagnar 
með fortjaldi og yfirbreiðslu

KKÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUPÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUPKÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUP
TAKMARKAÐ MAGN

Þórunn, ertu ekki lengur í 
þingum við stjórnmálin?

„Jú, það ástarsamband mun vara 
ævilangt.“

Þórunn Sveinbjarnardóttir tilkynnti á 
föstudag að hún hygðist láta af þing-
mennsku, eftir tólf ára setu á Alþingi, til 
að setjast á skólabekk.

Mengun gæti breytt 
ásýnd Þingvallavatns
Þjóðgarðsvörður óttast mengun frá aukinni bílaumferð um þjóðgarðinn á 
Þingvöllum eftir vegabætur á Lyngdalsheiði. Þarf að bæta mælingar og mæla 
víðar. Þörungagróður gæti fylgt mengun og breytt bláum lit vatnsins í brúnan.

ÞJÓÐGARÐUR Umferð um þjóðveginn austan við Þingvelli hefur þrefaldast frá því nýr 
vegur var lagður um Lyngdalsheiði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
telur að gaumgæfa þurfi reglur 
um kaup aðila utan EES-svæðisins 
á fasteignum og jörðum á Íslandi. 
Hann segir að áhugi Kínverjans 
Huangs Nubo á kaupum á Gríms-
stöðum á Fjöllum, eigi að vera til-
efni til slíkrar umræðu.

„Eins og þetta hefur verið hefur 
það, að því er virðist, verið undir 
ráðherra komið hverju sinni, án 
þess að það fylgi miklar leiðbein-
ingar um það í lögum, og ég geri 
einfaldlega greinarmun á því að 
menn komi hingað heim með sínar 

fjárfestingar 
t i l  að hefja 
atvinnustarf-
semi og hinu að 
menn komi til 
að kaupa mörg 
hundruð ferkíló-
metra land.“

Bjarni gerir 
greinarmun á 
fjárfestingu sem 
lýtur að atvinnu-

starfsemi og uppkaupum á tak-
mörkuðum gæðum eins og stórum 
jörðum, sem ekki þurfi nauðsyn-
lega að tengjast atvinnustarfsemi.

„Ég held að við þurfum að gaum-
gæfa þessi mál fyrirfram áður en 
einhver óvænt þróun á sér stað. Það 
er tilfellið að menn munu á næstu 
árum í auknum mæli sækjast eftir 
þeim landgæðum sem er að finna 
á Íslandi.“

Bjarni segir mun á því hvort 
menn kaupi einstaka fasteignir 
hér á landi eða stærðarinnar land-
svæði. „Ég tek það hins vegar skýrt 
fram að ég er mjög jákvæður gagn-
vart þessum hugmyndum um upp-
byggingu ferðaþjónustunnar sem 
málið snýst, að því er virðist, í 
grunninn um.“ - kóp

Formaður Sjálfstæðisflokksins vill umræðu vegna Grímsstaðamáls:

Vill skilyrði um kaup stórra jarða

BJARNI 
BENEDIKTSSON

ÍRLAND Vatíkanið neitar að hafa 
reynt að þagga niður barnaníðsmál 
á Írlandi, eins og írski forsætisráð-
herrann Enda Kenny hefur sagt.

Skýrsla um þöggun á kynferðis-
brotamálum innan kaþólsku kirkj-
unnar varð kveikjan að ræðu sem 
Kenny hélt í írska þinginu í júlí, 
þegar skýrslan kom út. Þá sagði 
hann kirkjuna meta eigið orðspor 
meira en þolendur ofbeldis. Kirkj-
an hafi eyðilagt tilraunir írskra 
biskupa til þess að tilkynna um 
barnaníð til lögreglu. „Lítið var 
gert úr nauðgunum og pynting-
um á börnum til þess að viðhalda 
stofnuninni, valdinu og orðspor-
inu.“  

Í tilkynningu frá Vatíkaninu 
segir að þó kirkjan sé full skamm-
ar og sé sorgmædd yfir málinu 
eigi þessar ásakanir ekki við rök 
að styðjast. Skýrslan sýni mikil 

mistök í stjórnkerfi kirkjunnar en 
á engan hátt hafi Vatíkanið reynt 
að skipta sér af málum. Ásakanir 
forsætisráðherrans séu byggðar 
á misskilningi en Vatíkanið taki 

öllum uppbyggilegum og hlutlaus-
um ábendingum um hvernig hægt 
sé að koma í veg fyrir kynferðis-
lega misnotkun á börnum vel.

  - þeb

Vatíkanið hafnar ásökunum írska forsætisráðherrans í barnaníðsmáli: 

Segist ekki hafa skipt sér af 

FORSÆTISRÁÐHERRANN  Enda Kenny forsætisráðherra hélt ræðu í kjölfar skýrslunnar 
og sagði kirkjunni vera meira umhugað um eigið orðspor en fórnarlömb ofbeldis. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI Lúðvík Geirsson tekur 
sæti á Alþingi í dag, í stað Þór-
unnar Sveinbjarnardóttur. Lúðvík 

sagðist fyrir 
helgi myndu 
nýta helgina til 
ákvörðunar um 
hvort hann tæki 
sætið, en hann 
hefur undan-
farið starfað að 
flutningi mál-
efna fatlaðra 
frá ríki til sveit-
arfélaga.  

Þórunn, sem hyggst setjast á 
skólabekk, var formaður þing-
flokks Samfylkingarinnar. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins 
verður ekki kosinn nýr þing-
flokksformaður fyrr en um næstu 
mánaðamót, þegar nýtt þing 
kemur saman. Varaformaður er 
Jónína Rós Guðmundsdóttir. - kóp

Þórunn hættir í dag:

Lúðvík tekur 
sæti á Alþingi

LÚÐVÍK GEIRSSON

ÞÝSKALAND Flokkur Angelu Mer-
kel kanslara Þýskalands tapaði 
verulegu fylgi í kosningum í sam-
bandsríkinu 
Mecklenburg-
Vorpommern í 
gær. Útgöngu-
spár bentu til 
þess að Kristi-
legi demókrata-
flokkurinn, 
flokkur Merkel, 
hlyti 24 prósent 
atkvæða. Það 
er tæpum fimm 
prósentum minna en í síðustu 
kosningum. 

Samkvæmt spánum hlýtur 
Jafnaðarmannaflokkurinn 37 
prósent atkvæða, Vinstriflokkur-
inn 17 prósent og Græningjar 8,5 
prósent.  - þeb

Kosið í Þýskalandi í gær: 

Fylgistap hjá 
flokki Merkel

ANGELA MERKEL

BRUNI Eldur kom upp í íbúð í Arn-
arsmára í Kópavogi rétt fyrir 
klukkan ellefu í gærmorgun. Eng-
inn var í íbúðinni þegar eldurinn 
braust út en miklar skemmdir 
urðu á íbúðinni sem er talin ónýt.

Að sögn slökkviliðs kom eld-
urinn upp í þvottahúsi og lagði 
mikinn reyk frá íbúðinni. Hjón 
sem búa í íbúðinni voru nýfarin 
þegar eldurinn kom upp og urðu 
nágrannar þeirra eldsins varir 
þegar reykskynjari hóf að pípa. 

 - mþl

Eldur braust út í Kópavogi:

Íbúð skemmd-
ist í eldsvoða

ARNARSMÁRA Í GÆR Þrír slökkviliðsbílar 
komu á vettvang auk þriggja sjúkrabíla 
og fimm lögreglubíla.   MYND/BJARNI

JAPAN, AP Minnst 20 eru látnir og 
tuga er saknað í Japan af völdum 
fellibylsins Tallas sem nú gengur 
þar yfir. 

460 þúsund manns þurftu að 
yfirgefa heimili sín vegna veð-
ursins í vestur- og miðhlutum 
Japan. Tæplega fjögur þúsund 
manns urðu strandaglópar vegna 
þess að ár höfðu flætt yfir bakka 
sína, brýr höfðu eyðilagst og aur-
skriður fallið. Þetta hamlar einn-
ig björgunarstarfinu. 

Búist er við áframhaldandi 
slæmu veðri á svæðinu.   - þeb

Aurskriður og flóð í Japan:

Tuga saknað 
eftir fellibyl 

VÍSINDI Réttar aðstæður fyrir 
kviknun lífs á jörðinni fyrir 3,5 
milljörðum ára gætu hafa mynd-
ast á fljótandi flekum úr vikri 
samkvæmt nýrri kenningu vís-
indamanna.

Steintegundin vikur er léttari 
en vatn og frá því vikurinn verð-
ur til þar til hann eyðist getur 
hann komist í tæri við öll þau öfl 
sem talið er að gætu hafa skipt 
máli þegar lífið varð til, að því er 
segir í frétt BBC.

Vísindamenn telja víst að líf 
hafi verið kviknað á sandströnd-
um fyrir 3,4 milljörðum ára. Þeir 
sem rannsakað hafa vikur segja 
talsverðar líkur á því að upphaf 
lífsins megi rekja til vikurfleka 
undan þessum sandströndum.  - bj

Ný kenning um kviknun lífs:

Upphaf lífsins í 
fljótandi vikri

Reykjavík - Laugarvatn

Þingvallavatn

Þingvellir

Laugarvatn

Reykjavík

Lyngdalsheiði

SPURNING DAGSINS
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EFNAHAGSMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra vísar 
gagnrýni Samtaka atvinnulífsins 
(SA) á bug, en 
samtökin töldu 
að Jóhanna 
hefði farið með 
rangar tölur á 
þingi um hlut 
launa í lands-
framleiðslu.

Ráðherra 
vísar í tölur 
Hagstofunnar 
máli sínu til 
stuðnings. Þær 
sýni að launagreiðslur í heild 
hafi staðið í stað frá 2007, en 
vergur rekstrarafgangur hafi 
aukist um 250 milljarða króna. 
Hlutur fyrirtækja hafi því auk-
ist um þá upphæð en hlutur laun-
þega staðið óbreyttur. Því standi 
þau orð að hlutur launa í fram-
leiðslu hafi aldrei verið lægri, 59 
prósent nú miðað við yfir 72 pró-
sent árið 2007. - kóp

Forsætisráðherra og SA deila:

Segir SA fara 
með fleipur

FRAKKLAND, AP Dominique 
Strauss-Kahn snéri aftur til 
Frakklands í gær, eftir að hafa 
verið í farbanni í Bandaríkjun-
um síðan í maí vegna nauðgunar-
kæru. 

Strauss-Kahn og eiginkona 
hans, Anne Sinclair, brostu og 
veifuðu til fólks á Charles de 
Gaulle flugvelli snemma í gær-
morgun. Þau ræddu hins vegar 
ekki við mikinn fjölda blaða-
manna sem elti þau. Hjónin ætl-
uðu til Frakklands með sama 
flugi þann 14. maí síðastliðinn en 
þá var Strauss-Kahn handtekinn 
um borð í vélinni ásakaður um 
nauðgun. Málið gegn honum var 
látið niður falla í lok ágúst.  - þeb

Strauss-Kahn farinn heim:

Snúinn aftur til 
Frakklands 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

KOMIN TIL PARÍSAR Strauss-Kahn 
og Sinclair brostu við heimkomuna. 
Strauss-Kahn bíður nú kæra vegna 
annarrar nauðgunartilraunar í heima-
landinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ekið á 10 ára dreng
Ekið var á tíu ára gamlan dreng í 
Laugardalnum í Reykjavík um miðjan 
dag í gær. Drengurinn lærleggs-
brotnaði og var umsvifalaust fluttur á 
slysadeild, að sögn lögreglu.

SLYS

SLYS Níu ára gömul stúlka hlaut 
opið beinbrot og ljóta áverka á 
hendi þegar hún festi handlegg 
í tívolítæki á laugardag. Slysið 
varð á hátíðarsvæði Ljósanætur í 
Reykjanesbæ.

Stúlkan var flutt með sjúkra-
bíl til Reykjavíkur þar sem hún 
gekkst undir aðgerð. Tívolítækið 
var tekið úr umferð um hríð í 
kjölfar slyssins en var aftur tekið 
í notkun eftir að breytingar höfðu 
verið gerðar á því, að því er fram 
kemur á vef Víkurfrétta.

 - mþl

Hlaut opið beinbrot:

Ung stúlka fest-
ist í tívolítæki

SAMFÉLAGSMÁL Árleg fjáröflunarganga 
styrktarfélagsins Göngum saman fór 
fram í gær. Gengið var á ellefu stöðum 
á landinu og tóku hátt í þúsund manns 
þátt. Göngufólk greiddi þátttökugjald 
sem rennur í styrktarsjóð félagsins 
en í október mun það veita íslenskum 
rannsóknaraðilum styrki.

Það verður í fimmta skipti sem 
félagið veitir styrki og hefur það sam-
tals úthlutað 17 milljónum króna til 
grunnrannsókna á brjóstakrabbameini.

Fjölmennasta gangan í gær var í 
Reykjavík þar sem gengið var frá 
íþróttasvæði Vals að Hlíðarenda. - mþl

Félagið Göngum saman safnaði fé fyrir krabbameinsrannsóknir í árlegri göngu:

Fjölmenni í styrktargöngu

GANGAN Í GÆR Fjölmenni var saman komið að Hlíðarenda í gær.

LÍBÍA Uppreisnarmenn í Líbíu 
segjast óttast um afdrif óbreyttra 
borgara í bænum Bani Walid, 
ráðist þeir inn í hann. Búið er að 
umkringja bæinn en uppreisn-
armenn sögðust vilja ná honum 
án valdbeitingar. Viðræður við 
stuðningsmenn Gaddafís, sem 
ráðið hafa bænum, báru þó ekki 
árangur í gær. 

Uppreisnarmenn segjast 
hræddir við að óbreyttir borgar-
ar verði notaðir sem mannlegir 
skildir fyrir stuðningsmenn Gad-
dafís. Fólki hefur verið ráðlagt að 
fara hvorki inn í né út úr bænum 
og íbúar eru hvattir til að halda 
sig heima. 

Takist uppreisnarmönnunum 
að ná Bani Walid á sitt vald eru 
þrjár borgir og bæir eftir á valdi 
manna Gaddafís. Það eru Jufra, 
Sabha og heimabær Gaddafís, 
Sirte. 

Samningamaður uppreisnar-
mannanna, Abdullah Kenchil, 
ræddi við breska ríkisútvarpið í 
gær og sagði að reynt hefði verið 
að fá stuðningsmenn Gaddafís í 
bænum til að leggja niður vopn. 
„Við viljum ekki að neitt komi 
fyrir fólk í Bani Walid. Við vilj-
um fara inn í friði og að fólk verði 
öruggt.“ 

Orðrómur hefur verið uppi 
um að tveir sona Gaddafís hafi 
hafst við í bænum en séu farnir 
þaðan. Saif al-Islam er sagður 
hafa farið þaðan á laugardag. Þá 
segjast uppreisnarmennirnir nú 
vissir um að Khamis, einn sona 
Muammars Gaddafí, sé látinn. 

Hann hafi verið drepinn í átök-
um í grennd við Trípólí og graf-
inn í nágrenni Bani Walid. Tvisv-
ar áður hefur dauða Khamis verið 
lýst yfir. Enn er ekki vitað hvar 
Muammar Gaddafí sjálfur heldur 
sig. Talsmaður hans sagði í síma-
viðtali í gær að hann væri þó 
enn í Líbíu, og væri umkringdur 
stuðningsmönnum sínum. Í gær 
komu einnig fram fréttir um að 
uppreisnarmennirnir viti hvar 
hann er niðurkominn. 

NATO gerði loftárásir á hern-

aðarmannvirki, á lögreglustöð 
og nokkur önnur skotmörk í 
nágrenni Sirte um helgina. Einn-
ig voru loftárásir gerðar á Hun, 
sem er í eyðimörkinni á milli 
Sirte og Sabha auk þess sem 
vopnageymsla var sprengd upp í 
nágrenni Bani Walid. 

Utanríkisráðherra Ítalíu varaði 
í gær við því að Vesturlönd gerðu 
sömu mistök í Líbíu og gerð voru í 
Írak. Ekki megi eyðileggja stjórn-
kerfið eins og gert hafi verið þar. 

 thorunn@frettabladid.is 

Óttast um öryggi 
óbreyttra borgara 
Líbískir uppreisnarmenn segja að samningaviðræður um bæinn Bani Walid 
hafi ekki borið árangur. Þeir vildu fara friðsamlega inn í bæinn, sem er á valdi 
stuðningsmanna Gaddafís. Óttast mikið mannfall í bænum komi til átaka. 

BEÐIST FYRIR Uppreisnarmenn, sem manna þessa óformlegu varðstöð á milli 
bæjanna Tarhouna og Bani Walid í Líbíu, biðjast fyrir. Uppreisnarmennirnir hafa nú 
umkringt bæinn Bani Walid.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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KÓLNAR  Rólegt 
en dálítil væta í 
dag og á morgun.  
Hvessir á miðviku-
dag með rigningu 
N- og A- lands og 
kólnandi veðri. 
Aðfaranótt fi mmtu-
dags má búast við 
næturfrosti og gæti  
þá fallið snjór í inn-
sveitum. Er ekki 
fullsnemmt fyrir 
jólasnjóinn?

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

FRAMKVÆMDIR Vegagerðin hefur 
boðið út bráðabirgðabrú yfir 
Hringveginn við fyrirhugaðan 
munna Vaðlaheiðarganga. Ekki er 
heimilt að loka Hringveginum á 
meðan á framkvæmdum stendur.

Skrifað var undir samning um 
Vaðlaheiðargöng 17. ágúst á milli 
fjármálaráðuneytisins og Vaðla-
heiðarganga ehf., en fyrirtækið 
er að 51 prósenti í eigu Vegagerð-
arinnar. Ríkissjóður mun kaupa 
skuldabréf af Vaðlaheiðargöng-
um, en það verður endurgreitt 

með innheimtu veggjalda.
 - kóp

Bjóða út bráðabirgðabrú:

Vaðlaheiðar-
göng undirbúin

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  26. sept. ... 8 mánudagar frá 20-23
Framhald  ...  28. sept. ... 8 miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Á haustönn er boðið upp á hefðbundið námskeið fyrir
  byrjendur og framhaldsnámskeið fyrir lengra komna. 
   
 •  Hægt er að mæta stakur, í pari eða í hóp.

 • Námskeið skólans eru haldin í húsnæði Bridssambands  
  Íslands, Síðumúla 37 í Reykjavík.
 
 • Mörg stéttarfélög styrkja þátttöku félagsmanna sinna.

 • Sjá nánar á Netinu undir bridge.is/fræðsla.

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

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

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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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

218,6882
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,12 114,66

185,00 185,90

162,58 163,48

21,821 21,949

21,141 21,265

17,820 17,924

1,4855 1,4941

182,53 183,61

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Lykilræða - Jeff Wieland - Gildi Facebook og vinnuferlar

Lokahóf Haustráðstefnu Skýrr 2011 - léttar veitingar og tónlistarflutningur

Lykilræða - Hilmar Veigar - Samruni Dust 514 og Eve Online

Skráning

Setning - Gestur G. Gestsson, forstjóri Skýrr   

Morgunhressing og ráðstefnu skipt upp

Samskiptalausnir

Stjórnun viðskiptatengsla -  
markviss leið til að hámarka 
tryggð viðskiptavina
Friðrik Larsen - Háskólinn í 
Reykjavík

   Hjalti G. Hjartarson - Skýrr

Aðgengi að þekkingu, 
upplýsingum og skjölum
Sigvaldi Óskar Jónsson - Skýrr

Tíma-/árangursstjórnun með 
Microsoft Office
Halldór Jörgensson & Gunnar 
Karl Níelsson - Microsoft 
Ísland

SharePoint - tilbúnar lausnir
Sigvaldi Óskar Jónsson - Skýrr

Unified Communications with 
Lync
Mikael Bohlin & Fredrik Blid 
- Kerfi AB

Mobile vefur 
Kjartan Sverrisson - 365

Skilvirkara vefþjónustulag
Grettir Einarsson - Skýrr

Apps fyrir snjallsíma
Helgi Pjetur jóhannsson - 
leggja.is

Öruggar greiðslur á ferðinni
Freyr Ólafsson - Handpoint 

Verslun 
& viðskipti

Vefverslun 101
Ólafur Sverrir Kjartansson - 
Skýrr

Rafrænn vinnustaður með 
ÓPUSallt 2011: Kysstu 
pappírinn bless!
Birgir Kaldal Kristmannsson og 
Guðlaug Baldvinsdóttir - Skýrr

Yfirsýn og aðhald með NAV 
sérkerfum
Erna Valdís Sigurðardóttir

NAV7 & Cloud
Per Christensen - Microsoft

Microsoft ERP systems and 
SharePoint
Frode Kjærnsmo - Hands AS

 LS Retail - m.a. innleiðing á 
CRM partner portal
Magnús Norðdahl - LS Retail

AX Retail Verslunarlausn frá 
Microsoft - Forskot til 
framtíðar
Valgeir Smári Óskarsson - 
HugurAx

Webmethods: Accounting 
Integration
Paresh Mandloi - Íslandsbanki

Microsoft System Center
Jónas Gylfason - Skýrr

Rekstur & öryggi

Websense
Sverrir Hákonarson - 
Websense

Örugg auðkenning, mobile
Tom Widegren - Active Identity

Útvistun í íslenskum 
þjónustufyrirtækjum
Ingi Rúnar Eðvarðsson - 
Háskóli Íslands

Hvernig geymir þú 
gögnin þín?
Martin Conway - Primus

En hvað eru tölvuský?
Ýmir Vigfússon - Háskólinn í 
Reykjavík

VMware Cloud Infrastructure 
- vSphere 5 update
Jakob Will Thomsen - WMWare

Örugg skjöl - Dulritun skjala
Malcolm Hamilton - Cryptzone

Með höfuðið í skýjunum og 
fætur á jörðinni
Nils Roald - Trend

Framtíðin er hér! Rafrænar 
undirritanir skjala
Sigurður Másson - Skýrr / 
Haraldur Bjarnason - Auðkenni

Rafræn stjórnsýsla

Sparað með Ísland.is 
Halla Björg Baldursdóttir - 
Þjóðskrá

Markvisst ráðningarferli með 
Umsókna- og ráðningakerfi 
Skýrr
Starkaður Örn Arnarson - 
Skýrr

Rafrænir innkaupasamningar 
í Oracle (Oracle Procurement 
Contracts)
Jon Nordsletten - Oracle

Rafrænar kosningar
Sigurður Másson - Skýrr

Eigum við að dansa? – 
samvirkni er lykill að árangri í 
rafrænni þjónustu
Arnaldur F. Axfjörð – 
Fjármálaráðuneytið

Rafrænt viðskiptaumhverfi 
Landspítala
Halldór Ó. Sigurðsson - LSH

Afstemming í ORRA
Jón Bjarni Emilsson - Skýrr

Oracle verkefnastjórnun og 
verkbókhald
Sigurþór - Vegagerðin

Góðkunningjar lögreglunnar 
á Facebook
Stefán Eiríksson - Lögreglan 

Bland í poka

Viðhorf starfsmanna til 
vinnuveitandans: Ólík áhrif 
kreppunnar 
Ásta Bjarnadóttir - Háskóli Íslands

Decision Theory og útvistun
Þórður Víkingur Friðgeirsson - 
Háskólinn í Reykjavík

Sjálfstýrði kafbáturinn Freyja
Jón Guðnason & Stefán Freyr 
Stefánsson - Háskólinn í 
Reykjavík

Skrifstofan í skýinu, 
Office 365
Jón Heiðar Þorsteinsson - 
Skýrr

Öruggar töflur - IPAD/ 
Android þróun
Fredrik Norén - Cryptzone

Upplýsingaleki
Tryggvi Jónsson - Deloitte 

Hönnun er hjartans mál 
Guðmundur Bjarni Sigurðsson 
- Kosmos & Kaos

Árangursrík notkun opins 
hugbúnaðar í krefjandi 
rekstrarumhverfi
Þórir Már Einarsson og 
Stefán Baxter - VÍS 

Mótun tæknistefnu
Sigríður Olgeirsdóttir - 
Íslandsbanki

Stjórnendalína

At the Tipping Point of 
Finance
Santosh Katoor - SAP 

EMC Strategy and Best 
Practices
EMC

Turn vision into reality with 
the New SAP Business 
Objects EPM 10
Michael Plenov - SAP Denmark

TARGIT - BI in general using 
the CALM philosophy 
Morten Middelfart - Targit

Process Improvement & 
Error Reduction with Oracle 
GRC
Steve Hagner - Director, GRC 
Sales Development Oracle 
EMEA

Alcoa og BI - Reynslusaga
Óskar Borg - Alcoa/Fjarðaál & 
Ólína Laxdal - Skýrr

Mannauðsvöruhús 
Landspítala opnar nýjar dyr
Eiríkur Svansson - LSH

Að skilja heiminn með 
gögnum og grafík
Hjálmar Gíslason - Datamarket
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NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FYRIR ÁHUGAFÓLK - KENNT AF FAGFÓLKI

Ef þú ert ein(n) af þeim sem vilt læra með 
því að framkvæma þá er þetta námskeið fyrir 
þig. 222 stundir af “hands-on” námi, kennt af  
fagfólki úr auglýsinga- og kvikmyndageiranum. 
Hver nemandi gerir bæði auglýsingu og stutt-
mynd meðan á námskeiðinu stendur.

Ítarlega lýsingu á námskeiðinu er að finna á vefsíðu NTV 

HAGNÝTT 
KVIKMYNDANÁM 
AUGLÝSINGA- OG STUTTMYNDAGERÐ

HUGMYND - HANDRIT - TÖKUR 

KILIPPING - FRÁGANGUR

Kvöld- og helgarnámskeið hefst  

13. september og lýkur 8. des.

Lengd: 222 stundir - Verð: 429.000 kr. 

Sérkjör fyrir atvinnulausa (sjá ntv.is)

SAMFÉLAGSMÁL Öldungaráð Votta 
Jehóva hefur fengið sjö tilkynning-
ar um  kynferðisbrot inn á borð til 
sín síðan árið 1960. Eitt málið var 
kært til lögreglu, en var vísað frá. 
Er þetta töluvert meiri fjöldi heldur 
en tilgreindur er hjá hinum fjórum 
trúfélögunum sem segja í svari sínu 
til fagráðs innanríkisráðuneytisins 
um kynferðisbrot innan trúfélaga að 
mál af þessu tagi hafi verið tilkynnt. 
Þetta er að Krossinum undanskild-
um, en sjö konur kærðu Gunnar 
Þorsteinsson, fyrrum forstöðumann 
Krossins, fyrir kynferðisbrot gegn 
sér. Því máli var einnig vísað frá. 

Tilkynnt hefur verið um kyn-
ferðisbrot hjá fimm af þeim fjór-
tán trúarsöfnuðum sem hafa 
svarað fyrirspurninni og hefur 
Fréttablaðið afrit af svörun-
um undir höndum.  Í bréfi Votta 
Jehóva til fagráðsins segir að ef 
komi fram ásökun um kynferðis-
brot gegn barni innan safnaðarins 
sé málinu strax vísað til yfirvalda. 
Hins vegar ef ásökunin er gerð af 
fullorðnum einstaklingi verði þau 
mál ekki tilkynnt. 

Bjarni Jónsson, forstöðumaður 
Votta Jehóva á Íslandi, getur þó ekki 
svarað því hversu mörg af þeim sjö 
málum sem hafa komið upp, séu 
kynferðisbrot gegn börnum. Hann 
telur þó fullvíst að það sé ekki í 
öllum tilvikum. 

„Það er ekki haldið neitt bókhald, 
slíkt er ekki heimilt samkvæmt 
persónuverndarlögum. Því er ekki 
hægt að vita hversu mörg brotanna 
voru gegn börnum,“ útskýrir Bjarni.  

Ef meðlimur safnaðarins telur að 
á sér hafi verið brotið er viðkomandi 
hvattur til að ræða við þann sem á 
honum braut. Virki það ekki, er 
brotaþoli hvattur til að taka annan 
með sér á fundinn. 

Bjarni telur ólíklegt að Vottar 
Jehóva setji á fót fagráð um með-
ferð kynferðisbrota. Spurður hvort 
hann telji rétt að söfnuðurinn komi 
á fót fagráði um meðferð kynferðis-
brota segir Bjarni að slíkt gæti 
reynst afar erfitt hjá svo smáum 
söfnuði. Um 300 manns eru virkir 

innan hans en 700 skráðir. Einnig 
telur hann að erfitt sé að skilgreina 
fagráð sem slíkt. 

„Það er túlkunaratriði hvern-
ig svona fagráð er skilgreint. Ef 
maður flettir því upp í orðabók er 

það ekki einu sinni til,“ segir Bjarni. 
„Það virðist vera vaxandi tilhneig-
ing til þess að setja svokölluð kyn-
ferðisbrot, sem er líka svolítið óljóst 
hvernig eru skilgreind, í svona 
ferli.“ sunna@frettabladid.is

Sjö tilkynningar hjá 
söfnuði Votta Jehóva
Alls hefur sjö sinnum verið tilkynnt um kynferðisbrot innan Votta Jehóva 
síðan 1960, þar af þrjú síðan 1990. Eitt mál var kært til lögreglu. Forstöðumaður 
safnaðarins getur ekki tilgreint hversu margar tilkynningar vörðuðu börn.

KIRKJUÞING Í VOR Þjóðkirkjan setti aukakirkjuþing í vor til að ræða þá nýútkomna 
skýrslu rannsóknarnefndar um kynferðisbrot innan trúfélagsins. Fagráð um meðferð 
kynferðisbrota hefur verið starfrækt hjá þjóðkirkjunni síðan 1998. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Boðunarkirkjan
Fyrir nokkrum árum kom upp mál í 
samfélagi Boðunarkirkjunnar þar sem 
stúlka undir lögaldri var áreitt kynferðis-
lega af eldri einstaklingi sem var að 
vinna með unga fólkinu í söfnuðinum. 
Þegar málið kom upp var manninum 
vikið úr starfi. Eftirmálar voru í höndum 
foreldra stúlkunnar og lögfræðings 
þeirra. Kirkjan kom ekki frekar að mál-
inu. Vinnur með Kirkju sjöunda dags 
aðventista og notar þeirra starfsreglur. 

Krossinn
Búið er að tilkynna kynferðisbrot innan 
safnaðarins og hafa þau verið kærð til 
lögreglu. Málunum hefur verið vísað 

frá. Reynt hefur verið að koma á fót 
fagráði, en það gekk ekki. Miklar vonir 
eru bundnar við sameiginlegt fagráð.

Andlegt þjóðarráð Bahá‘ía á 
Íslandi
Mál hafa komið upp þar sem meðlimir 
samfélagsins hafa gerst brotlegir eða 
verið ásakaðir um kynferðisbrot. Engar 
ásakanir hafa komið fram gegn emb-
ættismönnum. Aðeins þeir sem eru 
með hreint sakavottorð fá að kenna 
börnum, nema í undantekningartil-
vikum. Hafi viðkomandi orðið uppvís 
að kynferðisbrotum gegn börnum eru 
undanþágur ekki veittar.  

Fíladelfía
Fyrir um 15 árum sýndi karlmaður 
í embættisstöðu af sér ósæmilega 
hegðun með því að vera með 
ástarjátningar gagnvart yngri konu. Hún 
tilkynnti málið og manninum var vikið 
úr embætti. Siðferðisráð var stofnað 
á áttunda áratugnum sem þjónar 
hreyfingunni á landsvísu. Samstarf við 
Blátt áfram var hafið síðasta vetur. 

Vottar Jehóva
Sjö kynferðisbrotamál hafa komið upp 
síðan 1960. Þolendum er bent á að 
leita til öldungaráðs safnaðanna.

Brot hafa verið tilkynnt hjá 5 félögum

Alls hafa fjórtán trúfélög svarað fyrir-
spurn fagráðs innanríkisráðuneyt-
isins um meðferð kynferðisbrota 
innan félagsins. Flest sýndu jákvæð 
viðbrögð við stofnun fagráðs eða 
setningu verklagsreglna um slíkt. 
Einstaka trúfélög starfa nú þegar 
með öðrum samtökum; Búddista-
samtökin SGI starfa með Drekaslóð 
og Fíladelfía með Blátt áfram. 
Þau trúfélög sem hafa svarað: 
■ Bahá‘í
■ Boðunarkirkjan

■ Fíladelfía
■ Fríkirkjan í Hafnarfirði
■ Fríkirkjan í Reykjavík
■ Fyrsta baptistakirkjan
■ Íslenska Kristskirkjan
■ Kirkja hins upprisna lífs
■ Kirkja sjöunda dags aðventista
■ Krossinn
■ Óháði söfnuðurinn
■ SGI á Íslandi
■ Serbneska rétttrúnaðarkirkjan
■ Vegurinn

Fjórtán svör

SÝRLAND, AP Fjöldi fólks lét lífið í 
mótmælum í Sýrlandi um helgina og 
margir til viðbótar voru handtekn-
ir. Alþjóðanefnd Rauða krossins er í 
höfuðborginni til að skoða aðbúnað 
særðra og aðgang að þeim sem eru í 
haldi lögreglu. 

Sex hermenn voru meðal þeirra sem 
létust í gær. Vopnaður hópur manna er 
sagður hafa gert skyndiárás á rútu og 
drepið sex hermenn og þrjá óbreytta 
borgara. Sautján til viðbótar særðust 
í árásinni. Þrír árásarmannanna voru 
skotnir til bana í átökum eftir árásina. 

Mótmælendur segja að þrjátíu manns 

hafi verið drepnir síðan á föstudag. 
Leiðtogi Arababandalagsins, Nabil 

al-Arabi, ætlar að heimsækja landið 
í vikunni. Heimsókninni er ætlað að 
setja frekari þrýsting á stjórnvöld í 
Damaskus að gera breytingar og hætta 
árásum á óbreytta borgara. Óvíst er 
þó hversu mikil áhrif heimsóknin 
mun hafa og hversu miklum þrýstingi 
bandalagið er tilbúið að beita. 

Evrópusambandið bannaði á föstudag 
innflutning á olíu frá Sýrlandi. Banda-
ríkin hafa þegar gert slíkt hið sama 
auk þess sem kallað hefur verið eftir 
afsögn Assads forseta.  - þeb

Arababandalagið þrýstir á sýrlensk stjórnvöld að hætta árásum á almenna borgara: 

Mikið mannfall í Sýrlandi síðustu daga

MÓTMÆLT Mótmælendur í Kfar Nebel í Sýrlandi halda á borða sem 
stendur á „ef við höfum ekki olíu eins og Írak og Líbía, eigum við þá 
ekki skilið að lifa?“  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hafa verðkannanir áhrif á það 
hvar þú kaupir í matinn? 
Já 61,7%
Nei 38,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Styður þú byggingu hátækni-
sjúkrahúss í miðbænum? 

Segðu þína skoðun á Vísir.is 

KJÖRKASSINN
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Skoðanakannanir sýna enn 
yfirburði vinstri flokkanna 
í Danmörku, nú þegar rétt 
rúm vika er eftir til kosn-
inga, eftir þriggja kjörtíma-
bila samfellda stjórnartíð 
hægri manna. Efnahags-
vandi ríkisins yfirgnæfir 
önnur kosningamál.

Svo virðist sem hörð útlendinga-
stefna virki ekki lengur vel til 
atkvæðaveiða í Danmörku. Sam-
kvæmt skoðanakönnunum virð-
ast Danir almennt komnir á þá 
skoðun að hún sé nógu ströng nú 
þegar.

Minnihlutastjórn Venstre og 
Íhaldsflokksins hefur verið við 
völd í áratug, með stuðningi 
Danska þjóðarflokksins. Þessi 
stjórn hefur því haft nægan tíma 
til að koma í framkvæmd helstu 
málum sínum, sem ekki síst sner-
ust um að setja innflytjendum í 
Danmörku strangari skorður.

Meðal annars var stofnað sér-
stakt aðlögunarmálaráðuneyti, 
sem hefur það hlutverk að halda 
utan um mál innflytjenda og 
útlendinga. Umdeildar voru einn-
ig reglur, sem settar voru um að 
útlendingur geti ekki gifst Dana 

nema báðir einstaklingarnir hafi 
náð 24 ára aldri.

Vinstri flokkarnir vilja draga í 
land í þessum efnum, meðal ann-
ars bæði leggja niður aðlögunar-
málaráðuneytið og fella niður 24 
ára regluna.

Núna er það fyrst og fremst 
efnahagsvandi þjóðarinnar sem 
brennur á kjósendum frekar en 
innflytjendamálin. Stóru kosn-
ingamálin snúast um leiðir til að 
draga úr ríkisútgjöldum og auka 
tekjur ríkisins.

Lars Løkke Rasmussen forsætis-
ráðherra, formaður Venstre, ákvað 
seint í ágúst að kosningar skyldu 
haldnar 15. september, nokkrum 
vikum áður en kjörtímabil stjórn-
arinnar rennur út, sem er í nóvem-
ber næstkomandi.

Skoðanakannanir hafa síðan 
verið birtar nánast daglega og 
sýndu strax yfirburði vinstriflokk-
anna. Þeim hefur verið spáð 92 til 
95 þingsætum af 175, en nú allra 
síðustu daga hefur forskot vinstri 
flokkanna reyndar minnkað eitt-
hvað.

Samkvæmt nýrri skoðanakönn-
un treysta flestir Lars Løkke 
Rasmussen til að vera forsætisráð-
herra áfram, eða tæp 20 prósent, 
en næst mesta traustsins nýtur 
Margrethe Vestager, leiðtogi Rót-
tæka flokksins. Helle Thorning-Schmidt, leiðtogi 

Sósíaldemókrataflokksins, þykir 
engu að síður líklegust til að verða 
næsti forsætisráðherra í krafti 
þess að vera formaður stærsta 
flokks vinstriblokkarinnar.

Enn sem komið er er vart sjá-
anlegt að  hið óvænta bandalag 
smærri stjórnarflokksins, nefni-

lega Íhaldsflokksins, við Róttæka 
flokkinn, sem er vinstra megin í 
kosningalitrófinu, um náið sam-
starf eftir kosningarnar, muni 
hafa veruleg áhrif á kjósendur. 

Báðir flokkarnir líta á sig sem 
miðjuflokka og bandalag þeirra 
raskar þeirri tvískiptingu danskra 
stjórnmálaflokka í hægriblokk og 

vinstriblokk, sem lengi hefur verið 
ráðandi í danskri stjórnmála-
umræðu.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING: Kosningar í Danmörku

Innflytjendamálin ekki lengur málið

HELLE THORNING-SCHMIDT Leiðtogi Sósíaldemókrata gerir sér vonir um að verða forsætisráðherra fyrstu stjórnar vinstri flokkanna 
í áratug. NORDICPHOTOS/AFP

Flokkarnir í Danmörku
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Hörkugóðir leikfimistímar þar sem 
áhersla er lögð á að auka þrek, liðka 
og styrkja bak, kvið, fætur og handleggi. 
Góðar og nauðsynlegar teygjur og jafn-
vægisæfingar eru gerðar í hverjum tíma.

Bætt líkamsstaða, aukinn styrkur og 
liðleiki er meðal þess sem þú munt 
uppskera.

 • Nýtt 15 vikna námskeið hefst 13 september
 • Tímarnir eru á þriðjudögum og fimmtudögum 
  kl. 07.15

Allar frekari upplýsingar eru veittar í síma 822-7772 
eða á netfangið soley@studiosoleyjar.is

Karlaleikfimi
í Kramhúsinu

við Skólavörðustíg.

Kennari 
Sóley Jóhannsdóttir
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Deploying and Administering 
Microsoft Forefront Client Security

Þetta þriggja daga námskeið byggir upp kunnáttu í bæði 
innleiðingu og stjórnun Microsoft Forefront Client Security. 
Námskeiðið er ætlað tæknimönnum sem koma að 
innleiðingu og rekstri upplýsingakerfa 

Hefst 6. okt   Verð 118.000   Lengd 20 std.

Kennari er Paula Januszkiewicz

Árásarvarnir - 360° Penetration 
Testing Course

Á þessu tveggja daga námskeiði er farið í helstu 
hugtök er viðkoma öryggi netkerfa. Þar að auki 
eru kenndar aðferðir við að gera árás á netkerfi 
og hvernig verjast skal þeim með gagnárásum.

Hefst 13. okt   Verð 118.000   Lengd 20 std.

Kennari er Paula Januszkiewicz

Windows Infrastructure 
Hardening

Þriggja daga mjög krefjandi námskeið þar sem farið er í  
hvernig skal herða upp á öllum lausum skrúfum í kerfinu 
þínu. 

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta: 

Dagur 1.  Internal Windows Security 

Dagur 2.  Enterprise Security 

Dagur 3.  Internet Services Security.

Hefst 10. okt   Verð 177.000   Lengd 30 std.

Kennari er Paula Januszkiewicz

Nýtt nafn á gömlum og traustum grunni. Þó ennþá sama 
kennitalan, sama frábæra fólkið, á sama staðnum og hér eru 

auðvitað áfram sömu flottu nemendurnir! Nánar á promennt.is

Tölvuskólinn Isoft- Þekking verður

GEYMIÐ 

AUGLÝSINGUNA

Vefur, grafík og myndvinnsla

Sérfræðinám
Haustönn 2011

F R Á  B Y R J E N D U M  T I L  S É R F R Æ Ð I N G A  

BOÐIÐ UPP Á 
FJARKENNSLU

stu 
ki 
fi 

m.

Implementing Forefront Threat 
Management Gateway 2010

Á þessu tveggja daga námskeiði öðlast nemendur kunnáttu í 
að skipuleggja, hanna og innleiða web access, remote access 
og  mail protection lausnir með því að nota Microsoft Fore-
front Threat Management Gateway 2010 (TMG). 

Hefst 3. okt    Verð 177.000   Lengd 30 std.

Kennari er Paula Januszkiewicz

Skráðu þig á póstlistann á 

www.promennt.is og þú 

gætir unnið 100.000 kr.

námskeið að eigin vali

Power Users
Á námskeiðinu er farið í alla eiginleika SharePoint 2010 
og eiga nemendur að geta unnið með eftirfarandi atriði 
að loknu námskeiði:

•  Lists and sites
•  List Management tasks
•  Permissions and SharePoint Foundation sites

Hefst 27. september   Verð 179.000   Lengd: 30 std.   
Innifalið í verði námskeiðs eru öll kennslugögn.

Microsoft Sharepoint Server 2010

Á námskeiðinu er farið í innleiðingu og kerfisstjórnun í 
SharePoint 2010 ásamt eftirfylgni og stjórnun notenda.

Hefst 19. september   Verð 299.000   Lengd: 50 std.           
Innifalið í verði námskeiðs eru öll kennslugögn.

Configuring and Administering

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin 
má finna á www.promennt.is
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ostur

Ríkur af mysupróteinum

9%
aðeins

Prófaðu bragðgóða Fjörostinn, 
fituminnsta kostinn í ostaúrvali dagsins. 

HALLDÓR

Við Íslendingar getum verið stoltir af 
framlagi okkar til þróunarsamvinnu í 

gegnum tíðina en í ár eru fjörutíu ár liðin 
frá því að Alþingi samþykkti lög um aðstoð 
við þróunarlönd. Við fögnum einnig þrjá-
tíu ára afmæli Þróunarsamvinnustofnun-
ar Íslands  sem og tíu ára afmæli Íslensku 
friðargæslunnar sem hefur umsjón með 
framlagi Íslands til uppbyggingarstarfs 
og mannúðar- og neyðaraðstoðar á átaka-
svæðum. Í þessi fjörutíu ár hefur mik-
ill fjöldi Íslendinga unnið fórnfúst starf í 
þágu þróunarsamvinnu. Vinna þeirra er 
framlag Íslands til þess sameiginlega verk-
efnis allra þjóða að berjast gegn fátækt og 
hungri í heiminum. 

En framlög hins opinbera til þróunar-
samvinnu er bara ein hliðin á peningn-
um, hin hliðin er starf frjálsra félaga-
samtaka. Félagasamtök á Íslandi hafa um 
langt árabil unnið ötullega í þágu þróun-
arríkja og þeirra góða starf er lykilþáttur 
í okkar framlagi. Íslenskur almenningur 
bregst heldur ekki þeim sem eru þurfandi 
á örlagastund. Þetta sjáum við með almenn-
um stuðningi við þróunarsamvinnu og 
þegar við bregðumst við neyðaráköllum 
og tökum duglega höndum saman í lands-
söfnunum félagasamtaka. 

Staðreyndir sýna að þróunarsamvinna 
skilar árangri.  Það sanna tölur Sameinuðu 
þjóðanna glögglega. Barnadauði í veröld-
inni hefur farið hríðlækkandi, nær öll börn, 
stúlkur og drengir, eru nú skráð í grunn-
skóla, og yfir milljarður manna hefur feng-
ið aðgang að hreinu vatni. Árangurinn næst 
með sterkum vilja og streði fólksins sem 
vill bæta kjör sín og með markvissu þró-
unarstarfi. 

Í sumar samþykkti Alþingi þingsálykt-
unartillögu mína sem felur í sér áætlun um 
þróunarsamvinnu Íslands fyrir árin 2011 
til 2014. Það var ánægjulegt að víðtæk sátt 
náðist meðal þingmanna allra flokka um 
þessa langtímaáætlun. Framlag Íslands 
til þróunarlandanna felst fyrst og fremst í 
uppbyggingu á sviði mennta- og heilbrigðis-
mála, með miðlun þekkingar á endurnýjan-
legum orkugjöfum, sjálfbærum auðlindum 
sjávar, landgræðslu og jafnréttismálum. Á 
þessum sviðum kunnum við til verka og 
með því að einbeita okkur að þeim tryggj-
um við í senn að þróunarsamvinna Íslands 
komi að sem mestum notum og að fjár-
munir nýtist sem best. Með reynslu síð-
ustu fjörutíu ára í farteskinu og langtíma-
stefnu til framtíðar erum við Íslendingar 
staðráðnir í því að gera enn betur.

Staðráðin í að gera betur
Þróunar-
samvinna

Össur Skarp-
héðinsson
utanríkis ráðherra

Heimboðsstuðningurinn
Nú hefur fjölmiðlaþurrðin bankað 
upp á á Bessastöðum einu sinni sem 
oftar og verið sinnt með viðtali. Forseti 
vor Ólafur Ragnar Grímsson ræddi 
við Financial Times um helgina og fór 
þar mikinn. Hann átaldi Bandaríkin 
fyrir stuðningsleysi við Ísland í deilum 
vegna Icesave og Evrópu sagði hann á 
heilu bretti (öðruvísi er ekki hægt 
að skilja notkunina á orðinu Evr-
ópa) hafa brugðist Íslendingum 
í þeirri deilu. Þeir sem hins 
vegar voru helstu bandamenn 
Íslands í deilunni voru, að mati 
forsetans, Kínverjar og 
Indverjar. Óvíst er 
hvort sagnfræðingar 

framtíðarinnar taka undir þessa sögu-
skoðun, en meðal þess sem forsetinn 
tíndi til var að Indverjar hefðu boðið 
honum heim í miðri deilu. Og ef það 
er ekki stuðningur að bjóða Ólafi 
Ragnari í te þá er stuðningur einfald-
lega ekki til.

Laumufarþegarnir
Ekki er ólíklegt að einhverjir klóri 

sér í hausnum yfir orðum 
forsetans og enn líklegra 
er að mesta höfuðklórið 
verði að finna í Danmörku, 

Noregi, Finnlandi, 
Svíþjóð og Pól-
landi. Þetta 
voru nefnilega 

löndin sem gerðu lánasamninga við 
Ísland í Icesave-deilunni, en eru, sam-
kvæmt heimssýn Ólafs Ragnars Gríms-
sonar, einhvers konar laumufarþegar 
í Evrópu.

Samningar 101
„Hvaða rétt höfum við Íslendingar til 
að draga 27 þjóðir í Evrópu að samn-
ingaborðinu bara til þess að sjá hvað 
kemur út úr viðræðunum?“ Svo spurði 
formaður Sjálfstæðisflokksins á þingi 
á föstudag. Svarið er einfalt: Allan rétt 
í heiminum. Út á það ganga nefnilega 

samningaviðræður; að sjá hvað 
út úr þeim kemur. Það læra 
menn í Samningum 101. 

 kolbeinn@frettabladid.isÞ
að er einstök og stórmerkileg upplifun að heimsækja líf-
ræna býlið Vallanes á Fljótsdalshéraði, eins og lesa mátti 
út úr frásögn Svavars Hávarðssonar blaðamanns í helgar-
blaði Fréttablaðsins. Eymundur Magnússon bóndi hefur 
ekki aðeins breytt búskaparháttum í Vallanesi, hann 

hefur breytt veðrinu með því að gróðursetja milljón trjáplöntur og 
þannig skapað skjól og skilyrði 
fyrir stórfellda ræktun á korni 
og grænmeti. Kona Eymundar, 
Eygló Björk Ólafsdóttir, hefur 
reynslu af markaðssetningu mat-
vöru bæði hér á landi og erlendis. 
Vallanesbúið nýtur þeirrar sér-
stöðu að vera í miklu og beinu 
sambandi við neytendur afurð-
anna og sömuleiðis þá sem nota 

þær í eigin framleiðslu, til að mynda matreiðslumeistara.
Margt er sérstakt við búskapinn í Vallanesi. Ábúendur þar hafa 

verið brautryðjendur í lífrænni ræktun, sem á klárlega framtíðina 
fyrir sér.

Hið beina samband við neytendur er sömuleiðis nokkuð sem 
hefur því miður ekki notið alltof mikilla vinsælda í íslenzkum land-
búnaði.

Afurðirnar úr Vallanesi eru framleiddar undir eigin vörumerki, 
Móðir náttúra, sem hefur fyrir löngu unnið sér sess hjá þeim sem 
vilja lífræna gæðavöru. Eymundur segir frá því að árum saman 
hafi hann í fjóra mánuði á ári, frá því í janúar og fram í apríl, staðið 
í verzlunum í Reykjavík og gefið fólki að smakka á vörunni sinni.

Árangurinn er meðal annars sá að Íslendingar borða sextíu tonn 
af byggi af ökrunum í Vallanesi – mat sem fólk spurði á sínum tíma 
hvort væri ekki bara svínafóður.

Beint samband við neytendur hefur átt vaxandi fylgi að fagna í 
landbúnaðinum undanfarin ár. Nýsköpun og vöruþróun er talsverð, 
eins og hjá ísbændunum í Holtsseli í Eyjafjarðarsveit og á Erps-
stöðum í Dölum. En fleiri bændur sætta sig við að afurðir þeirra 
renni beint inn í stór, miðstýrð  sölukerfi og fáir sjá sér hag í því að 
standa í búðum og kynna gæðavöru fyrir kröfuhörðum neytendum 
eins og Vallanesbóndinn hefur gert árum saman. Hvort tveggja á 
auðvitað rétt á sér, en þróunin víðast hvar í nágrannalöndum okkar 
er þó sú að neytendur vilja gæðavöru sem þeir vita nákvæmlega 
hvaðan kemur og hvernig er búin til, fremur en fjöldaframleiðsluna.

Það hafa nánast verið viðtekin sannindi í íslenzkum landbúnaði 
að ekki sé hægt að framleiða búvöru á Íslandi án ríkisstyrkja. Þess 
vegna vekur athygli að bygg og útiræktað grænmeti sé framleitt 
í Vallanesi án styrkja. Eymundur bóndi segir þau hjón ekki hafa 
áhuga á styrkjum, á sama tíma og þau berjist fyrir sjálfstæði sínu 
sem matvælaframleiðendur, þótt vissulega mætti jafna aðstöðumun 
hvað varðar t.d. aðgang að mörkuðum, ódýrri orku og fjarskiptum.

Vallanesfólkið hugsar augljóslega út fyrir rammann, sem sumum 
finnst einhvern veginn sjálfgefinn í íslenzkum landbúnaði. Það er 
hvetjandi og uppörvandi fyrir þá sem hafa áhuga á blómlegri, hag-
kvæmri matvælaframleiðslu.

Í Vallanesi er rekinn metnaðarfullur 
landbúnaður án ríkisstyrkja:

Hugsað út fyrir 
rammann

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Þegar Woody Guthrie var orðinn leiður 
á að heyra lag Irvings Berlin God 

Bless America samdi hann þjóðsöng 
hinna landlausu, This land is your land, 
um þá Ameríku sem allir eiga og þar sem 
engum óviðkomandi er bannaður aðgang-
ur því að allir eru viðkomandi: This land 
was made for you and me. Eiginlega 
finnst mér þessi söngur svara því ágæt-
lega hvað manni eigi að finnast um áform 
Huangs Nubo um kaup á Grímsstöðum á 
Fjöllum og landflæmi sem því tilheyrir 
að sögn. Þetta land er þitt land, þetta land 
er mitt land, frá Gerpi að Gjögri, frá Hofi 
að Hörpu …

Eða kannski: Komi þeir sem koma vilja 
– fari þeir sem fara vilja – veri þeir sem 
vera vilja mér og mínum að meinalausu. 
Mitt er þitt og þitt er mitt – og hans og 
hennar og þeirra. Sum sé: Það kann að 
vera fagnaðarefni að aðvífandi maður 
skuli vilja skapa eitthvað einstakt og 
skemmtilegt þar nyrðra þó að ekki sé það 
nú kannski augljós afþreyingarkostur að 
bregða sér í golf á Grímsstaði á Fjöllum 
í nóvember – milli éljanna. Allt um það: 
sagan sem rakin var í Fréttablaðinu um 
helgina af Eymundi bónda í Vallarnesi 
er klassískt dæmi um það hversu hollt 
það getur verið þegar utanaðkomandi 
fólk sér möguleika lands sem heimamenn 
koma ekki auga á. Sagan af Thor Jensen 
á sínum tíma er önnur – Ottó Wathne og 
ýmsum öðrum útlenskum þjóðþrifamönn-
um. Rækti þeir sem rækta vilja.

En við höfum líka söguna af Baróninum 
á Hvítárvöllum og ýmsar aðrar sögur 
af gæfuleysi manna sem hér höfðu uppi 
stórkostleg áform sem einhvern veginn 
fuku út í veður og vind þegar komu „út 
fyrir kaupstaði íslenskt í veður,“ eins og 
Bjarni Thor hreytti út úr sér í kvæði sínu 
um Ísland.

Þarna gildir það sama og löngum: að 
hafa staðfasta trú á landinu og sér en ekki 
glórulausa, sjá það eins og það er en ekki 
í hillingum, dvelja ekki í skýjaborgum. 
Og hitt: að vera vinnusamur, vakinn og 
sofinn í því sem maður er að gera.

Við höfum ýmis átakanleg dæmi frá 
undanförnum árum um misheppnuð 

jarðarkaup íslensku pappírsauðmann-
anna á umliðnum árum sem keypt hafa 
vildisjarðir og merkisstaði á uppsprengdu 
verði en síðan reynst þær landeyður að 
sinna þeim lítt. Yfir þessum kaupum 
höfum við glott af íslenskri meinfýsi 
en þegar kemur kínverskur maður með 
fullar hendur fjár og vill ólmur breyta 
Grímsstöðum á Fjöllum í ferðamanna-
paradís segjum við humm. Er það alveg 
sanngjarnt? Kannski ekki. Kaupi þeir 
sem kaupa vilja.

En hvílíkt ógnarflæmi sem maðurinn 
ætlar sér að kaupa! Uppi á reginfjöllum! 
Í miðju einhvers allsherjar al-einskis. 
Skyldi maður þá kannski eiga von á því að 

sjá Huang Nubo í réttarsal veifandi Land-
námu í landamerkjaþjarki við Óbyggða-
nefnd? Er ekki eitthvað bogið við þessa 
ógnarlegu landflæmiseign sem hér hefur 
tíðkast frá ómunatíð? 

Sagt var um mann: Honum varð allt að 
tuði, og svo maður taki upp það merki: 
Þarf þetta allt að vera svona stórkostlegt, 
svona stórbrotið, svona margir milljarð-
ar? Erum við ekkert orðin þreytt á stór-
hug? Á milljarðafélögunum? Væri það 
alveg óhugsandi fyrir manninn að prófa 
sig kannski aðeins áfram fyrst með það 
hvernig hugmyndir hans ganga á Íslandi, 
hvernig honum gengur að vinna með 
þessari þrasgjörnu og mislyndu tuðþjóð? 

Kannski byrja á að kaupa gistiheimili á 
Egilsstöðum og reka það í tvö ár og sjá 
hvernig það gengur? 

Komi þeir sem koma vilja. Erlend fjár-
festing er okkur lífsnauðsyn. Og ekki 
bara peninganna vegna – aldrei er neitt 
bara „peninganna vegna“ því að pen-
ingar eru bara afl þeirra hluta er skal 
gera – heldur vegna þess að við þurfum 
utanaðkomandi framtak, dáð og andrúms-
loft. Íslenskt samfélag staðnar og trénar 
upp og deyr úr leiðindum, fátækt og tuði 
ef það er ekki sífellt flæði milli þess og 
annarra ríkja sem komið hafa sér niður 
á manneskjulegt markaðskerfi eins og 
Evrópuríkin í kringum okkur hafa gert. 

Sífellt flæði: í viðskiptum, hugmyndum, 
listum, menntun, peningum, hugviti, 
varningi – og siðferði. En það skiptir máli 
við hvaða þjóðir við eigum einkum í við-
skiptum. Í Norður-Evrópu var bæði öfl-
ugt einstaklingsframtak og skilningur á 
nauðsyn góðra rekstraskilyrða og sterk 
verklýðshreyfing á tuttugustu öld sem 
fært hafa þeim ríkjum meiri velmegun 
og betri almenn lífskjör en víðast hvar, 
þótt vissulega séu blikur á lofti út af of 
lausbeisluðum kapítalisma síðustu tutt-
ugu árin. Þar eru réttindi verkafólks virt 
og samtakamáttur verkalýðshreyfingar-
innar slíkur að hyggist einhver brjóta á 
rétti launafólks er lagaumhverfið slíkt að 
viðkomandi kemst ekki upp með það. Lýð-
ræðisríki Norður-Evrópu njóta þess að 
þar hafa hvorki ofstopafullir auðhyggju-
menn né kommúnistar verið ýkja áhrifa-
miklir. Þessum löndum hefur ýmist verið 
stjórnað af hófsömum hægri flokkum 
með félagslega slagsíðu eða sósíaldemó-
kratískum flokkum. Afraksturinn af því 
stjórnarfari er sterkur samfélagssáttmáli 
um tiltekin verðmæti og virðingu fyrir 
einstaklingum og félagsheildum. 

Stjórnarfar skiptir máli. Að standa í 
þakkarskuld við einræðisríki – er það 
sniðugt? Hvað töpuðu Þjóðverjar aftur 
mörgum milljörðum á íslenskum athafna-
mönnum? Var það ekki sjö þúsund? 
Hversu mörg Icesave eru það? Forseti 
Íslands lýsir á alþjóðavettvangi þeirri 
vinaþjóð og öðrum evrópskum vina-
þjóðum sem „fjandsamlegum“. Tali hver 
fyrir sig. 

Og hvað eigum við að gera við hann 
Nubo kallinn sem vill eignast þetta flæmi 
fyrir norðan? Ég veit það ekki. Kannski 
að benda honum á að prófa að reka gisti-
heimili í Hólminum eitt sumar og sjá 
hvernig gengur? Og nota tækifærið til að 
klára almennilega þessi þjóðlendumál.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi
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Stórstjarna Mercedes-Benz GLK

Eigum bíla til afgreiðslu strax!Eigum bíla til afgreiðslu strax!

GLK  220 CDI er kraftmikill sportjeppi, sjálfskiptur, 170 hestöfl, dísil. 
Eyðir aðeins 6,7 á hundraðið í blönduðum akstri. Dráttargeta 2.000 kg.  
Ríkulega búinn með skynvæddu fjöðrunarkerfi (Agility Control) og 
4MATIC fjárhjóladrifsbúnaði, leðurinnréttingu, álfelgum, heilsársdekkjum, 
dráttarbeisli og Bluetooth-búnaði, svo nokkuð sé nefnt. 

Verð aðeins 8.790.000 kr. 

GLK  220 CDI er kraftmikill sportjeppi, sjálfskiptur, 170 hestöfl, dísil. 
Eyðir aðeins 6,7 á hundraðið í blönduðum akstri. Dráttargeta 2.000 kg.  
Ríkulega búinn með skynvæddu fjöðrunarkerfi (Agility Control) og 
4MATIC fjórhjóladrifsbúnaði, leðurinnréttingu, álfelgum, heilsársdekkjum, 
dráttarbeisli og Bluetooth-búnaði, svo nokkuð sé nefnt. 

Verð aðeins 8.790.000 kr. 

En hvílíkt ógnarflæmi sem maðurinn ætlar sér að 
kaupa! Uppi á reginfjöllum! Í miðju einhvers allsherjar 
al-einskis. Skyldi maður þá kannski eiga von á því að 

sjá Huang Nubo í réttarsal veifandi Landnámu í landamerkjaþjarki 
við Óbyggðanefnd? 

Óbyggðirnar kalla
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG



arionbanki.is  –  444 7000

Arion banki býður  
óverðtryggð íbúðalán 
með föstum vöxtum.

Ný íbúðalán

Hvað skiptir þig máli?

fastir vextir til 5 ára

Frá 15. september bjóðum við óverðtryggð íbúðalán til 25 eða 40 ára 
með föstum 6,45% vöxtum til fi mm ára. Kynntu þér málið á arionbanki.is.
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MOSAIK  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar 
og bróðir,

Davíð Trausti Arnljótsson
sem lést á heimili sínu aðfaranótt sunnudagsins 
21. ágúst, verður jarðsunginn frá Háteigskirkju 
mánudaginn 5. september kl. 15.00.

Hulda Erlingsdóttir
Arnljótur Davíðsson
Ágústa María Davíðsdóttir 
Erlingur Sigurður Davíðsson
Jens Arnljótsson

timamot@frettabladid.is

BESSI BJARNASON (1930-2005) fæddist þennan dag.

„Leikhúsið mun alltaf halda velli því það getur 
ekkert komið í staðinn fyrir það.“

Minningartónleikar verða 
haldnir um Gunnar Hrafn 
Hrafnbjargarson í Neskirkju 
í kvöld. Gunnar Hrafn lést í 
köfunarslysi í Danmörku 
4. ágúst síðastliðinn. Hann 
skildi eftir sig eiginkonu og 
tvö börn. 

Vinir Gunnars ákváðu að 
heiðra minningu hans með 
tónleikum og safna í leiðinni 
í sjóð sem stofnaður hefur 
verið fyrir börnin hans. 
Nokkrir af bestu vinum 
Gunnars Hrafns koma fram 
á tónleikunum í Neskirkju; 

þau Hallveig Rúnarsdótt-
ir og Margrét Hrafnsdótt-
ir sópransöngkonur, Hrönn 
Þráinsdóttir og Guðrún 
Dalía Salómonsdóttir píanó-
leikarar, Þórarinn Már Bald-
ursson víóluleikari og Ólöf 
Sigursveinsdóttir sellóleik-
ari. 

Á efnisskránni verða verk 
eftir Bach, Debussy, Chopin, 
Mozart, Hindemith, Jórunni 
Viðar, Hjálmar H. Ragnars-
son, Hildigunni Rúnarsdótt-
ur, Snorra Sigfús Birgisson 
og fleiri.

Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20 í kvöld. Miða-
verð er 2.500 krónur en fólki 
er einnig frjálst að styrkja 
sjóðinn að vild. Hægt er að 
leggja inn á reikning: 0162-
15-383931, kt. 071007-3320.

Minningartónleikar í Neskirkju

Hrefna Sigurjónsdóttir hefur tekið við 
starfi framkvæmdastjóra Heimilis og 
skóla - Landssamtaka foreldra. Hrefna 
er með góðan grunn að byggja á, með 
BA próf í sálfræði, meistarapróf í 
alþjóðasamskiptum og kennslurétt-
indi á grunn-og framhaldsskólastigi. 
Hún er líka öllum hnútum kunnug hjá 
Heimili og skóla, hefur unnið þar sem 
verkefnastjóri í tvö ár, meðal ann-
ars við netöryggisverkefnið SAFT. 
Heimili og skóli sinnir öllum skóla-
stigum, leik-, grunn- og framhalds-
skóla. Hrefna horfir því fram á mörg 
verkefni en hvar ætlar hún að byrja? 
„Áherslan núna er á að styðja við for-
eldra í uppeldishlutverkinu. Það er 
svo mikilvægt að standa vörð um rétt-
indi barna og þegar niðurskurður er 
hjá sveitarfélögum til skólamála er 
það grundvallaratriði að foreldrar séu 
hafðir með í ráðum. Þá ganga breyting-
arnar miklu betur fyrir sig og eru lík-
legri til árangurs. Þeir sem ráða ferð 

verða líka að velta vandlega fyrir sér 
hver hinn raunverulegi kostnaður er 
til lengri tíma. Það getur kostað þjóð-
félagið svo mikið að skera niður á röng-
um stöðum.“  

Hrefna nefnir heitar skólamáltíð-
ir og frístundaheimili sem dæmi um 
þjónustu sem byggð hafi verið upp 
og ekki megi glutra niður. „Foreldrar 
verða að nýta samtakamáttinn,“ segir 
hún ákveðin og bendir foreldrum á 
að kynna sér viðmiðunarstundaskrá 
í nýrri aðalnámskrá grunnskólanna 
og bera hana saman við stundaskrá 
barna sinna, svo tryggt sé að þau fái 
þá kennslu sem þeim ber. „Hin nýju 
menntalög auka tækifæri foreldra til 
að hafa áhrif á lýðræðislegan hátt og 
ég hvet þá til að nýta þær leiðir. Gagn-
kvæm virðing er alltaf lykilatriði og 
góð samskipti milli heimilis og skóla 
það sem barnið græðir mest á,“ segir 
hún. 

Eineltismál koma mikið inn á borð 

Heimilis og skóla að sögn Hrefnu. 
„Við reynum að gefa foreldrum góð 
ráð í sambandi við eineltismál því oft 
eru þau marglaga, flókin og viðkvæm. 
Við bendum foreldrum á hver ábyrgð 
skólans er og réttur nemandans. Líka 
það að aðgerðarleysi er ekki valkostur 
í svona málum, það verður að taka á 
þeim. Þetta getur verið langt og erf-
itt ferli en það er bæði skaði fyrir ein-
staklinginn og þjóðfélagið ef ekkert er 
gert. Margir skólar hafa eineltisáætl-
un og hún þarf að vera á borði en ekki 
bara í orði.“ 

Framkvæmdastjóraskipti hafa verið 
tíð hjá Heimili og skóla síðustu miss-
eri. Hrefna segir fjárhagsvanda hafa 
átt sinn þátt í því. „Það er minna fé á 
lausu í svona starfsemi en áður var, 
samtökin hafa orðið að endurskoða 
áherslur sínar til samræmis við það 
og rifa seglin. Ég ætla bara að horfa 
fram á við og gera mitt besta.“

gun@frettabladid.is

HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR:  ER NÝR FRAMKVÆMDASTJÓRI HEIMILIS OG SKÓLA

Kostar þjóðfélagið mikið að 
skera niður á röngum stöðum

FRAMKVÆMDASTJÓRI HEIMILIS OG SKÓLA „Við reynum að vinna gott starf en allt byggist það á samstarfi við foreldra, opinbera aðila og önnur 
félagasamtök,“ segir Hrefna Sigurjónsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Merkisatburðir
1896 Suðurlandsskjálfti ríður yfir. Fjöldi bæja í Árnessýslu hryn-

ur til grunna.
1910 Á Vífilsstöðum opnar heilsuhæli fyrir berklasjúklinga.
1914 Orrustan við Marne hefst þar sem herir Breta og Frakka 

stöðva sókn Þjóðverja til Parísar. 
1942 Þýskar sprengjuflugvélar gera árás á Seyðisfjörð. Fjórir 

drengir slasast og hús skemmast.
1972 Varðskip beitir togvíraklippum á breskan landhelgisbrjót í 

fyrsta sinn.
1987 Háskólinn á Akureyri er settur í fyrsta sinn í Akureyrar-

kirkju. Nemendur fyrsta starfsárið eru 47 talsins.
1989 Leikarar úr Leikfélagi Reykjavíkur flytja sig formlega úr Iðnó 

yfir í Borgarleikhúsið. 

Á þessum degi, árið 1997, dó Nóbelsverðlaunahafinn 
Móðir Teresa, 87 ára gömul. Fékk hún hjartaáfall á 
aðalskrifstofum trúboðsstöðvar sinnar í Kalkútta á Ind-
landi en hún hafði barist við erfið veikindi í þó nokkur 
ár áður en hún féll frá. Þegar fréttir bárust af andláti 
Móður Teresu sagði páfinn að þar færi kona sem hefði 
sett mark sitt á sögu aldarinnar.

Móðir Teresa var viss um það, aðeins 12 ára gömul, 
að Guð vildi að hún yrði trúboðsnunna. Hún gerðist 
meðlimur í Loretto-reglunni og var loks send til Kal-
kútta á Indlandi, þar sem hún kenndi í skóla í mörg ár. 

Árið 1946 breytti hún vinnu sinni, hætti kennslu 
og helgaði krafta sína fátæku, veiku og dauðvona 
fólki. Smám saman fóru ungar stúlkur að ganga 
til liðs við nunnuna og reglu hennar og trúboð 
Móður Teresu, Kærleiksboðberarnir, var samþykkt 
árið 1950 af páfanum. Reglusystur trúboðsins 
vinna erfið hjálparstörf í fátækrahverfum 
Kalkúttaborgar á Indlandi, auk bænahalds 
og hugleiðingar. Móðir Teresa hélt því fram 
að án sambands við Guð væri ekki hægt að 
vinna þetta erfiða starf.

ÞETTA GERÐIST:  5. SEPTEMBER 1997

Móðir Teresa fellur frá

Doktor Lonnie Thompson, 
einn helsti jöklafræðing-
ur heims, heldur fyrirlest-
ur í boði forseta Íslands 
og Háskóla Íslands í dag 
5. september klukkan 12. 
Fyrirlesturinn er opinn 
almenningi og er í Hátíða-
sal aðalbyggingar skólans. 
Hann ber heitið „Climate 
Change: The Evidence and 
Our Options, eða Loftslags-
breytingar: veruleiki og val-
kostir. 

Í upphafi fundarins flytur 
forseti Íslands stutt ávarp.

Dr. Thompson er prófess-
or við jarðfræðideild Ríkis-
háskólans í Ohio í Banda-
ríkjunum og hefur öðlast 
margháttaða viðurkenningu 
fyrir vísindastörf sín á vett-

vangi jöklafræði og lofts-
lagsfræða, ekki síst fyrir 
rannsóknir á borkjörnum 
úr jöklum heitra landa sem 
varpað hafa ljósi á þróun 
loftslags á jörðinni. Hann 
hefur farið í tugi rann-
sóknarleiðangra til Kína og 
Himalajasvæðisins sem og 
til Suðurskautslandsins. 

Í boði forsetans

VIÐ GRÆNLAND Bráðnun íss er 
fylgifiskur loftslagsbreytinganna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma, 

Anna Kristín Vilhelmína 
Biering
Fossvogsbletti 2, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 31. ágúst. 
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík  
þriðjudaginn 6. september kl. 15.

Moritz Wilhelm Sigurðsson  Margrét Dóra Guðmundsdóttir
Guðmundur Sigurðsson  Anna Sigríður Zoëga
Auður Sigurðardóttir  Ólafur Halldórsson
Sigurður Þórir Sigurðsson  Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

GUNNAR HRAFN Minningar-
tónleikar um Gunnar verða í 

Neskirkju í kvöld.



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

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listh

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

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

 

Ryðfrítt 
Stormjárn 

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur komið upp safni muna formæðra sinna og feðra í Hafnarhvoli.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Saga bak við 
hvern hlut

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir hefur 
sett upp persónulegt minjasafn í 
Hafnarhvoli við Reykjavíkurhöfn 
en þar starfrækir hún menningar-
húsið NemaForum ásamt manni 
sínum, Valgeiri Guðjónssyni. Í 

safninu er að finna muni frá for-
mæðrum hennar og feðrum og 
hvílir saga á bak við hvern hlut.

„Ég hef verið svo lánsöm að 
eignast merka muni úr fjölskyld-
unni en mitt fólk komst fljótt til 

metorða og mekta. Ég á formæð-
ur sem stóðu stíft vaktina, sem ég 
er afar stolt af,“ segir Ásta en hún 
heldur uppi sögu formæðra sinna 

2

Breski hönnuðurinn Dominic Wilcox  tók þátt í verkefni sem gekk út 
á að hanna nýjan hlut úr gömlum, með sem minnstum tilkostnaði. Hug-
myndin kviknaði þegar hann gleymdi að þrífa pensil eftir notkun og hárin 
stífnuðu af málningunni. Hann sveigði þau rétt til, negldi pensilinn upp á 
vegg og úr varð snagi.
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International parents will meet weekly with their 
children and we welcome parents of all nationalities 
who have children at the age of 0-6 years, and who 
want to meet other parents with small children. 

Participation is free and everyone is welcome, 
whether immigrants or Icelanders, and no knowledge 
of Icelandic is required. 

Time: Thursdays at 10.00-12.00
Place: Rauðakrosshúsið at Hamraborg 11, 2nd floor, 
200 Kópavogur.

Įvairių tautybių tėvai

Padres Internacionales

International parents
Międzynarodowi rodzice

Për prindërit me origjinë të huaj
Phụ huynh quốc tế

Интернациональный клуб родителей
Alþjóðlegir foreldrar

kopavogur@redcross.is   tel: 554 6626

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

sérstaklega og fléttar þær inn í 
kynningar fyrir gesti hússins.

 „Ég nota safnið sem undirstöðu 
frásagna um liðna tíð. Móðir mín 
var ötull leikmaður í sagnfræði, 
ritaði sögur og aflaði gagna um 
formæðurnar,“ segir Ásta en 
marga muni fékk hún einmitt frá 
móður sinni, sem lét sögu fylgja 
með hverjum hlut. Sjálf er Ásta 
mikill sögumaður og fer að segja 
frá þar sem hún stendur við falleg-
an fataskáp.

„Amma Vigdís bjó á Vesturgötu 
í litlum kumbalda. Henni var gef-

inn einstakur skápur úr mahóný-
við úr biskupsstofunni við Laugar-
nes. Hún kom honum hvergi fyrir 
og setti hann því út í fiskþurrk-
hús. Til að nýta hann geymdi hún í 
honum sjóklæði. Svo fór skápurinn 
inn í skipstjóravillu barna hennar 
við Vesturgötuna og hýsti þá ball-
kjóla. Seinna notuðum við hann um 
tíma undir hljómflutningsgræj-
urnar. Það eru svo ótrúlega marg-
ar sögur á bak við hvern hlut sem 
ég segi gestum. Ein stúlka sem 
hélt hér upp á afmælið sitt sagði 
við mig að hér væri eins og tím-
inn stæði kyrr. Það þótti mér mjög 
vænt um.“

 heida@frettabladid.is

Mahónýskápurinn góði hefur geymt bæði sjóklæði og sparikjóla.

Hinn þekkti ítalski arkitekt og hönnuður, Aless-
andro Mendini, er áttræður í ár. Mendini hefur 
leikið stórt hlutverk í þróun ítalskrar hönnunar, 
þekktur fyrir að vera óhræddur 
við að prófa nýja tækni í hönn-
un sinni, sérstök form, skæra 
liti og mynstraða fleti. Hann er 
jafnan talinn til upphafsmanna 
svokallaðrar tilraunahönnunar.

Margir Íslendingar þekkja til 
hönnunar Mendinis en munir sem 
Mendini hefur hannað fyrir Alessi, 
svo sem tappatogarar og hnotubrjótur, 
hafa verið til sölu hérlendis. Sem arki-
tekt hefur Mendini teiknað byggingar 
um allan heim. Þar á meðal hótel, söfn, 
neðanjarðarstöðvar og ásamt bróður 

sínum, Francesco Mendini, teiknaði hann hús-
næði Alessi-verksmiðjunnar í Omegna á Ítalíu. 

Þá hefur Mendini verið aðstoðar-
ritstjóri á þremur þekktum 

ítölskum tímaritum: Casa-
bella, Modo og Domus. 

Þekktustu framleiðend-
ur heims, Magis, Philips, 
Cartier, Hermès, Venini, 

Swatch og fleiri hafa fengið hann til 
að hanna fyrir sig húsgögn, úr, efni, 

heimilistæki og fleira til. Mendini er 
hvergi nærri hættur og hönnun úr hans 

fórum er enn að líta dagsins ljós.
 juliam@frettabladid.is

Framleiðendur á borð við Magis, Philips, og 
Hermès hafa fengið Mendini til að 

hanna fyrir sig heimilistæki og fleira.

Stóllinn Proust sem Mendini hann-
aði árið 1978 þykir táknrænn fyrir 
móderníska hönnun 20. aldarinn-
ar. Mendini hefur hannað stólinn 
með margs konar áklæði og þessi 
útfærsla er aðeins nokk-
urra ára gömul. Cappellini 
framleiðir stólinn í dag.  

Ítalski glerframleiðand-
inn Seves framleiðir 
litað gler sem hefur 
verið notað í ótal 
byggingar. Þeirra 
þekktust er Maison 

Hermès-bygg-
ingin í Tókýó. 
Mendini hann-
aði sextán nýja 
liti fyrir Seves 
og voru þeir 
kynntir fyrir um 

tveimur árum.

Áttræður tilraunamaður
Ítalski arkitektinn og hönnuðurinn Alessandro Mendini heldur upp á áttatíu ára afmælið sitt í ár. 
Mendini er talinn meðal þeirra sem hafa haft mest áhrif á ítalska hönnun 20. aldarinnar.

Munir sem 
Mendini hefur 
hannað fyrir 
Alessi, svo 
sem þessi 
hnetubrjót-
ur, eru 
mörgum 
kunnir. 

Framhald af forsíðu

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
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.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Japanska hönnunarteymið  SANAA hefur vakið athygli fyrir stóla 
sem það hannar fyrir japanska húsgagnaframleiðandann Maruni 
Wood Industry. Sérstakar mini- og minimi útgáfur hafa verið fáan-
legar tímabundið en fara nú í fulla framleiðslu í átta litum.



FASTEIGNIR.IS
5. SEPTEMBER 201136. TBL.

Fasteignamarkaðurinn kynnir 
mjög fallegt 173,9 fermetra 
raðhús á tveimur hæðum 
ásamt 20 fermetra bílskúr í 
Hvassaleiti. Húsinu fylgir falleg 
lóð og verönd til suðurs.

Á neðri hæð er nýlegt parkett með 
hitalögn undir. Nýlega var skipt 
um gler og glugga á efri hæð, og 
skólp og dren er endurnýjað. Hiti 
er í innkeyrslu og undir stéttum 
fyrir framan hús.

Á fyrstu hæð er komið inn í 
flísalagða forstofu með fatahengi. 
Inn af er gestasnyrting með park-
etti á gólfi og flísum á veggjum. 

Eldhús er parkettlagt með upp-
runalegri tekkinnréttingu og ný-
legum tækjum. Tengi er fyrir upp-
þvottavél og góð borðaðstaða er í 
eldhúsi. Inn af eldhúsi er þvotta-
herbergi með innréttingu. Útgengt 
er á lóð úr þvottahúsi, en inn af því 
er kyndiklefi/þurrkherbergi.

Stofan er björt, parkettlögð og 
með útgangi á skjólgóða viðarver-
önd til suðurs. Borðstofa er björt 
og parkettlögð.

Á annarri hæð er stigapallur 
með parkettgólfi og fataskápum. 
Útgengt er á rúmgóðar svalir til 
suðurs. Tvö barnaherbergi eru á 
annarri hæðinni, bæði með skáp-
um og parketti á gólfum. Hjóna-
herbergi er parkettlagt með skáp-

um á heilum vegg. 
Baðherbergi er flísalagt á gólfi 

og veggjum. Baðkar með sturtu-
aðstöðu. Innrétting og gluggi.

Bílskúr er upphitaður, með 
heitu og köldu vatni, rafmagni og 
nýlega flotuðu epoxy-gólfi.

Sjarmerandi raðhús

Húsinu fylgir falleg lóð og verönd til suðurs.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
Þú hringir – við seljum

512 4900 
Kíktu inn á www.landmark.is!

Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali
sími 897 8266

Þórarinn Thorarensen               
sölustjóri
sími 770 0309

Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
sími 896 2312

Kristberg Snjólfsson                      
sölufulltrúi
sími 892 1931

Sveinn Eyland                 
löggiltur fasteignasali                  
sími 690 0820

Friðbert Bragason
sölufulltrúi
sími 820 6022

Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

Magnús Einarsson löggiltur fasteignasali

Til þjónustu fyrir þig!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
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.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Fallegt og vel skipulagt endaraðhús með innbyggðum bílskúr við Bollagarða á Seltjarnarnesi.  
Eignin skiptist í forstofu, hol/gang, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, 
sjónvarpshol og baðherbergi.  Lóðin snýr til suðurs með hellulagðri verönd og garðskúr. Húsið 
hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 58,9 m. 7005 

 Bollagarðar 21 - endaraðhús

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval, búnað og frágang. 
Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru 
frá 84 fm og upp í 225 fm og ættu því allir að finna sér hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu fylgja hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna íbúðirnar eftir 
óskum. Ítarlega skilalýsingu fá finna á eignamidlun.is   6973 

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Langamýri 5 - mikið endurnýjað
Einstaklega fallegt einbýlishús innst í 
botnlanga. Staðsetning er mjög góð og stutt í 
skóla. Mikil lofthæð er í húsinu og eru innfelld 
ljós í loftum. Húsið var nánast allt endurnýjað 
fyrir ca 5 árum og er sérstaklega vandað í alla 
staði. Bílskúrinn hefur verið innréttaður að 
hluta sem snyrtileg stúdíóíbúð en rúmgóð 
geymsla er í fremri enda. Lóðin er sérstaklega 
skjólgóð með timburverönd og skjólveggjum. 
Á verönd/palli er gert ráð fyrir heitum potti. 
V. 70,0 m. 6947 

Einbýli

 Hátún6  - endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi. 

Glæsileg algjörlega 
endurnýjuð 52,8 
fm íbúð á 6.hæð 
í lyftuhúsi. Nýjar 
innréttingar, gólfefni, 
skápar, raflagnir og fl. 
Góðar svalir. Glæsilegt 
útsýni. Laus strax. 
OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00
V. 16,9 m. 7003 

Brekkugerði 4 - vel hannað einbýli

Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð teiknað af Sigvalda Thorðarsson arkitekt. 
Húsið upprunalegt að inna og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi,  fimm herbergi og fl. 
Garður til suður og stutt í alla þjónustu. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00.
  V. 65,0 m. 6594

Hátún 
Fallegt tvílyft 181,2 fm einbýlishús sem 
er nýtt sem tvíbýlishús.  Á efri hæðinni 
er forstofa, hol, eldhús, baðherbergi, 
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur og 
sólstofa.  Á neðri hæðinni er hol, eldhús, 
baðherbergi, herbergi, stofu, þvottahús og 
geymsla V. 37,9 m. 6893

Virðulegt einbýli við Öldugötu 
Einbýlishús á þremur hæðum við Öldugötu  
Um er að ræða 245 fm hús sem er steinsteypt 
og byggt árið 1924. Húsið stendur á fallegri 
ræktaðri lóð. Í húsinu eru þó nokkur fjöldi 
herbergja og hægt væri að skipta húsinu upp í 
fleiri en eina íbúð ef vill en núverandi eigendur 
hafa að mestu nýtt það í einu lagi. Hátt er til 
lofts og rósettur og dyrakarmar eru “ í gömlum 
sjarmerandi stíl”   6972 

Haukanes - Góð staðsetning.
Vandað rúmlega 280 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið stendur á mjög fallegum útsýnisstað 
og er með stórum og grónum suðurgarði. 
Húsið var mikið endurnýjað fyrir fjórum 
árum síðan m.a. gólfefni, innréttingar og 
fl.  6935 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Falleg 112,8 fm þriggja 
herbergja parketlögð 
íbúð  í vönduðu 
lyftuhúsi, innangengt 
er í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í 
forstofuhol, tvö góð 
herbergi, sjónvarpshol, 
baðherbergi, 
þvottaherbergi, fallegt 
eldhús með borðkrók, 
sér og góðar stofur með 
svölum og glæsilegu 
útsýni.
 OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00 
V. 27,9 m. 6556 

 Barðastaðir 9 - glæsilegt útsýni

Látraströnd - glæsilegt sjávarútsýni

Fallegt og vel staðsett 
einbýlishús með afar 
glæsilegu sjávarútsýni.  
Eignin skiptist í anddyri, 
stofu, borðstofu, eldhús, 
þvottahús, þrjú herbergi 
og baðherbergi.  Húsið 
hefur tölvert verið 
endurnýjað á s.l. árum 
m.a. eldhús, baðherbergi, 
gólfefni og fl. Skipt hefur 
verið um gler og glugga 
að mestu leiti. Innbyggður 
bílskúr og stór eignarlóð.   
V. 79,9 m. 7013

Vatnsstígur - ný íbúð í 101 skugga

Glæsileg og fullbúin 127,7 fm íbúð 
á sjöundu hæð í skuggahverfinu í 
Reykjavík. Íbúðin er við Vatnsstíg 
í nýja hlutanum byggt 2008. 
Glæsilegt útsýni bæði til suðurs og 
norðurs. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Innréttingar og tæki eru sérstaklega 
vönduð.  5043 

OPIÐ
 H

ÚS

Kleppsvegur 30 - Góð íbúð.

Góð 50 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með svölum. Íbúðin hefur töluvert verið endurnýjuð. 
Auðvelt er að færa eldhús í stofu þar sem stutt er lagnir, og gera íbúðina 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 til 18:00. V. 14,9 m. 6928 

OPIÐ
 H

ÚS

Kvisthagi - rishæð - endursteinað hús 

Vönduð, mjög vel 
skipulögð og mikið 
endurnýjuð risíbúð í 
endursteinuðu húsi á 
mjög góðum stað á 
Högunum. Glæsilegt 
útsýni. Íbúðin er 
hol, stofa, eldhús, 
baðherbergi og 
geymsluloft sem mætti 
innrétta, góður stigi. 
Góð sameign.
V. 17,5 m. 7014
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 Atvinnuhúsnæði

2ja herbergja

Strandvegur - glæsileg íbúð
Mjög góð vel skipulögð og björt 5 herbergja 
138,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu í nýlegu fjölbýli við sjávarsíðuna í 
Garðabæ.  Fjögur rúmgóð herbergi, stór stofa 
og borðstofa og suður svalir. Útsýni til sjávar.  
V. 41,9 m. 6909 

Bauganes - efri sérhæð
Falleg 196 fm efri sérhæð sem skiptist í 
stigahol, forstofuhol, snyrtingu, eldhús með 
borðkrók, sér þvottaherbergi innaf eldhúsi, 
geymslu, borðstofu, dagstofu, sólstofu, 
sjónvarpshol, þrjú rúmgóð herbergi og 
baðherbergi. Sér bílastæði. Eignin er vel 
staðsett og í góðu ástandi.  V. 46,9 m. 6707 

 3ja herbergja

Logaland 22 - endaraðhús
Fallegt og vel staðsett endaraðhús á þremur 
pöllum ásamt bílskúr. Gott aðgengi er 
að húsinu sem er skráð 217,3 fm með 
bílskúrnum. Húsið er þó nokkuð endurnýjað. 
Fallegt útsýni frá stofu og skjólgóður 
suðurgarður.  V. 55 m. 6931 

Heiðnaberg 4 - vel staðsett
Fallegt og vel staðsett 172,3 raðhús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum bílskúr, í lokaðri 
botnlangagötu. Suðurgarður og gott skipulag. 
Örstutt er í skóla, leikskóla og verslanir, auk 
þess sem Elliðadalurinn er handan við hornið. 
V. 39,5 m. 6934 

Þverás - gott raðhús á 2.hæðum.
Fallegt, vel skipulagt 203 fm raðhús á tveimur 
hæðum m. 31,9 fm bílskúr. Húsið stendur 
innarlega í botnlangagötu með frítt svæði 
suður af húsinu. Suðurgarður, hellulögð 
verönd, tvennar svalir.  3-4 svefnherbergi, tvö 
baðherbergi. Tengist næstu húsum eingöngu 
á bílskúrum.  Skipti eru möguleg á minni eign.  
V. 45,9 m. 6968 

Asparfell - á tveimur hæðum
Góð og vel skipulögð 129,9 fm á tveim 
hæðum.  Íbúðin skiptist í forstofu,  stofu og 
eldhús 4 svefnherbergi, baðherbergi og gesta 
salerni, þvottahús innan íbúðar, tvennar svalir 
og sér inngangur af svölum. V. 18,5 m. 6476 

Skarphéðinsgata 12 - góð staðsetning
Mjög góð 58 fm hæð í þríbýli við 
Skarphéðinsgötu í norðurmýri Reykjavíkur. 
Hæðin hefur töluvert verið endurnýjuð. 
Íbúðin er 3ja herbergja á fyrstu hæð. Húsið 
lítur vel út. V. 19,2 m. 6923

Foldarsmári - glæsileg efri sérhæð
Glæsileg 160 fm efri sérhæð  (132,3 fm)  með 
sérstæðum bílskúr (28 fm) í Smárahverfi 
Kópavogs. Aðkoma að húsinu er mjög góð og 
er þar stórt upphitað bílaplan. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni og eru gluggar til allra átta.  
V. 42,9 m. 6768 

Bogahlíð - jarðhæð
Góð 83,4 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
við Bogahlíð. Íbúðin er ekki niðurgrafin. Ný 
eldunartæki í eldhúsi, innbyggður blástursofn 
og spanhelluborð. Gert var við þakið og húsið 
málað 2008.  V. 18,9 m. 5806 

Stóragerði - frábær staðsetning.
Falleg 4ra herbergja 121,1 fm íbúð á jarðhæð 
í mjög góðu mikið viðgerðu húsi. Hús klætt 
að utan. 3 svefnh., sérverönd.  Sérgeymsla 
innan íbúðarinnar.  V. 24,5 m. 6907 

Kirkjustétt - vönduð íbúð
Einstaklega falleg 4ra - 5 herbergja íbúð 
á 2.hæð í vel byggðu fjölbýlishúsi með 
bílageymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í for-
stofuhol, þvottaherbergi, baðherbergi, 3 rúm-
góð herbergi, eldhús, sjónvarpsstofu (hægt að 
hafa sem fjórða herbergið) og stofu. Íbúðinni 
tilheyrir bílastæði í bílag. og er innangengt úr 
sameign inn í bílageymslu. V. 29,9 m. 6960 

Kirkjusandur - stór og rúmgóð
Vönduð og vel skipulögð 156,5 fm íbúð á 
4.hæð í þessu vinsæla fjölbýli ásamt 8,2 fm 
geymslu og stæði í bílakjallara. Húsvörður 
sér um daglegan rekstur og er húsvarðaríbúð 
í eigu húsfélags ásamt öðrum rýmum 
sem leigð eru út ásamt sameiginlegri 
heilsuræktaraðstöðu. V. 49,8 m. 5804

Barðastaðir - falleg íbúð
Mjög glæsileg 4-5 herbergja endaíbúð 
(norðurendi) á 2. hæð í litlu fjölbýli. Sér 
inngangur innaf svölum er í íbúðina. Íbúðin 
skiptist þannig: stofa, þrjú herbergi, eldhús, 
baðherbergi, og forstofa. V. 25,5 m. 6844 

Strandvegur - m. bílskýli - 141,1 fm.
Sérlega glæsileg og vönduð 4ra herbergja 
141,1 fm íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhúsi í 
Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2 svefnherbergi. 
Tvennar stofur. Tvennar svalir. Glæsilegt 
útsýni. Stæði í bílageymslu. V. 35,9 m. 6835 

Eyrarholt - vel skipulögð
Rúmgóð og snyrtileg 5 herbergja 117,8 fm 
íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Fallegt útsýni til 
vesturs og norðurs. Íbúðin er laus strax og eru 
lyklar á Eignamiðlun.  6816 

Básbryggja - falleg
Mjög góð ca 114 fm íbúð á tveimur hæðum.  
Íbúðin er skráð á 3 (efstu) hæð.  Suður svalir 
og góð lofthæð að hluta. V. 25,9 m. 6807 

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr 
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið. V. 37,5 m. 6636 

Hraunbær 2 - íbúð 0301 - endaíbúð
Góð 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð 
við Hraunbæ í Reykjavík. Tvennar svalir eru 
á íbúðinni og fallegt útsýni. Vel skipulögð 
íbúð sem getur verið laus til afhendingar við 
kaupsamning. 6495 

 4ra-6 herbergja

Hæðir

Brattakinn 33 - miðhæð í þríbýli.
Falleg 3ja herbergja 60,6 fm íbúð á miðhæð í 
ágætu járnklæddu timburhúsi í þríbýli á mjög 
góðum stað í Hafnarfirði.  Sérinngangur. 2 
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. 
Góður garður. Stefán tekur á móti 
áhugasömum. V. 13,9 m. 6952 

Vitastígur
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi. Íbúðin skiptist í lítið hol, 2 svefnh.
i en annað þeirra er fremur lítið, gluggalaust 
baðherbergi, stofu og eldhús. Út af stofunni 
eru svalir til austurs. V. 19,5 m. 6900 

Langalína 14 - útsýnisíbúð
Glæsileg 129,5 fm endaíbúð á 2. hæð 
með einstöku sjávarútsýni til afhendingar 
strax. Íbúðin er innréttuð með hvítum og 
svargráum innréttingum og dökkum flísum, 
sprautulakkaðar innréttingar og hurðir. Stæði í 
bílageymslu. V. 38,8 m. 7387 

Hér er um að ræða mjög vandað 1377 fm skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði. Húsið er kjallari,
jarðhæð og skrifstofuhæð sem er á millilofti yfir hluta hússins. Að utan er húsið allt nýstand-sett og klætt með varanlegum Trespa plötum á 
álgrind Lóðin er afgirt með 2 járnhliðum og er malbikuð og steypt. Á lóðinni eru 28 bílastæði og opið skýli. V. 135,0 m. 6290

Sóleyjarimi 9 fyrir 50 ára og eldri. 
Glæsileg 134,7 fm 3-4ra herbergja íbúð 
á 3.hæð í nýlegu vönduðu álklæddu 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri ásamt stæði í 
bílageymslu. Tvö rúmgóð svefnherbergi,stofa 
og borðstofa, eikarparket, sérþvottahús innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar. Sérinngangur 
af svölum. Einstaklega góð sameign. Fallegt 
útsýni. V. 30,9 m. 7015 

Reynimelur - glæsileg eign Efri hæð og 
rishæð
Virðuleg eign, sem er 250 fm auk 24 fm 
bílskúrs. Hæðin skiptist m.a í tvær saml 
suðurstofur m svölum útaf, bókaherbergi, 
stórt hol, tvö svefnherbergi, bað og o.fl.  
Rishæðin er nú innréttuð sem 2-3 ja herb. 
íbúð (100 fm). Yfir rishæð er svo gott 
geymsluris. Bílskúr. Húsið er teiknað af 
Halldóri H Jónssyni arkitekt. V. 79,0 m. 6891

Njálsgata - falleg
2ja herbergja falleg og góð íbúð á 2. hæð 
(efstu). Mjög góð staðsetning. Íbúðin er laus 
nú þegar.  V. 14,9 m. 6927 

Hverafold - sérgarður
Vel staðsett 56 fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér garði við Hverafold í 
Grafarvogi. Húsið hefur nýlega verið viðgert 
og málað. V. 16,5 m. 6961 

Meðalholt 14- 2ja til 3ja herbergja hæð
Góð 60,7 fm 2ja herb. íbúð með auka herb. 
í kjallara. Búið er að útbúa gat úr stofu niður 
í herbergið en stiga vantar. Í dag er lokað 
fyrir gatið. Íbúðin er snyrtileg og lóðin falleg. 
Endurnýjaðir gluggar. V. 15,9 m. 6971 

Laugavegur - suðursvalir
Glæsileg 2ja her. 65,6 fm íbúð á 5.hæð í end-
urnýjuðu glæsilegu lyftuhúsi. Vandaðar innr. 
Parket og flísar. Stórar suðursvalir og fallegt 
útsýni. Frábær staðsetning. V. 21,9 m. 6888

Karfavogur - falleg risíbúð
Falleg og vel skipulögð 50 fm 2ja herb íbúð í 
risi á góðum stað. Íbúðin er stærri að gólffleti. 
Húsið að utan lýtur vel út og er íbúðin björt 
með stórum gluggum. V. 16 m. 6794 

Huldubraut - glæsilegt
Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga 
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er 
einstaklega falleg með góðri suður verönd. 
Gott sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er 
í húsinu að hluta. V. 52,0 m. 6665 

Raðhús

Engimýri - Garðabær
Mjög gott og vel skipulagt 165,2 fm einbýli 
sem er hæð, ris og bílskúr.  Góð lóð til 
suðurs og hellulögð verönd.  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. 
Bílskúr er frístandandi og innkeyrslan er 
hellulögð, hiti í hluta innkeyrslu.  V. 46 m. 6793 

Stigahlíð - einbýli/tvíbýli.  
Glæsilegt ca 380 fm hús á 2 hæðum. Húsið 
hefur verið nær algjörlega endurnýjað á 
vandaðan hátt. Miklar tölvulagnir. Vandaðar 
innréttingar, granít, parket, innbyggð lýsing, 
suðurgarður með verönd og heitum potti. 
Klætt að utan. Sér 2ja herb. ca 75 fm íbúð á 
jarðhæð með sérverönd.  V. 119 m. 6731 

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og 
hálfur kjallari með innb. bílskúr. Húsið er 
forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur 
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. 
V. 64,9 m. 6603 

Jónsgeisli - glæsilegt útsýni.
Vandað og vel skipulagt 196 parhús á 2 
hæðum á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Grafarholti. Stór afgirt verönd. Mjög góðar 
innréttingar. 3-4 svefnherb. Parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. V. 48,9 m. 6949

Parhús

Langholtsvegur - 2ja herb. laus.
Góð talsvert endurnýjuð 57,8 fm 2ja herb. 
íbúð á efri hæð í góðu ágætlega staðsettu 
húsi. Endurnýjaðar innihurðir, skápar og 
fl. Fallegt útsýni. Suðursvalir. Laus lyklar á 
skrifstofu, sölumenn sýna. V. 14,7 m. 6998

Funahöfði - glæsilegt hús
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4ra herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í 

skemmtilegu umhverfi

Rétt við golfvöll

Áhvílandi lán frá Landsbankanum 

c.a 27,5 millj getur fylgt.

Ásakór
Rúmgóða og vel skipulögð

203 Kópavogur

Verð: 31,7 millj.

Reisulegt hús

Fjögur góð herbergi, stofa og borðstofa

Eignin getur verið laus fljótlega

Skipti koma til greina.

Jórusel
Fallegt 300 m² einbýlishús

109 Reykjavík

Verð: 49,5 millj.

Lækjarvað
Falleg 136 m² n.sérhæð í tvíbýli
Vandaðar innréttingar  og tæki

4 svefherbergi

Gott skipulag

Vinsælt hverfi

110 Reykjavík

Verð: 35,5 millj.

Sérlega falleg, velskipulögð og björt endaíbúð í 

fallegu lyfthúsi við Lómasali í Kópavogi

Stæði í bílageymslu fylgir með íbúðinni  

Stórar svalir og sólríkar

Íbúðinni er laus fljótlega

Lómasalir
Björt 4ra herbergja endaíbúð

201 Kópavogur

Verð: 30,0 millj.

Frábært útsýni - góður staður

Óbyggt svæði rétt við húsið.

Snýr vel - Þarfnast lokafrágangs

Hamravík
Glæsilegt 250 fm einbýlishús

112 Reykjavík

Verð: 65,0 millj.

Húsið er á þremur hæðum, með góðum suður-

garði. Húsið hefur mikið verið tekið í gegn, 

m.a. annars var efsta hæðin endurnýjuð á mjög 

smekklegan hátt fyrir tveimur árum. 

Gott sérbýli á hagstæðu verði

Borgarholtsbraut
Gott 113 m² parhús

200 Kópavogur

Verð: 35,5 millj.

Á 3. hæð á  þessum vinsæla stað. Íbúðin er skráð 

143,5 m2 að stærð, þar af er bílskúr 21,8 m2. Aukin 

lofthæð í stofu, glæsilegt útsýni yfir Fossvogs-

dalinn og skógræktina. Stutt í göngu- og útivistar-

svæði Fossvogsdalsins

Ánaland
Björt og skemmtileg 4ra herb.

108 Reykjavík

Verð: 40,7 millj.

216 m2

Hornlóð

Laust við samning

Bæjargil
Fallegt tvílyft einbýlishús

210 Garðabær

Verð: 59,0 millj.

Eitt af þessum hlýlegu raðhúsum við Háagerði 

í Reykjavík. Húsið hefur verið nýtt sem 2 íbúðir, 

en tiltölulega einfalt er að nýta það sem eina 

einingu. Góður pallur framan við hús og gróður-

sæll garður að aftanverðu

Háagerði
Hlýslegt 130 m² raðhús

108 Reykjavík

Verð: 32,0 millj.

2ja herb ósamþykkt íbúð

Á rólegum stað

Lækkað verð

Leifsgata
101 stutt í þjónustu

101  Reykjavík

Verð: 12,0 millj.

8. hæð í lyftublokk

Stórkostlegt útsýni

Suðursvalir 

Skemmtileg íbúð

Hátún 4
Falleg 77 m² 3ja herbergja  

105 Reykjavík

Verð: 19,1 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 5.september

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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Þetta er mikið endurnýjuð eign á 2.hæð 

á vinsæla stað stað sem vert er að skoða.

Grundarstígur
Vel skipulögð 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

4ra herbergja hæð og ris

Sér bílastæði

Vönduð eign

Lindargata
Stórkostlegt útsýni

101 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

189 m2, frábær staðsetning.

Mikið endurnýjað.

Áhvílandi lán getur fylgt, stendur í 35,9m

Álfheimar
Glæsileg efri hæð og bílskúr

104 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

Eignin er á tveimur hæðum með 

möguleika á sér íbúð í kjallara  

Laus strax

Barðavogur
Gott einbýlishús með bílskúr 

42,0 millj.

104 Reykjavík 

Verð:

Allt endurnýjað 2007

Sérlega vel skipulagt

Góð lán áhvílandi

Sólvallagata
Vel skipulögð 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 17,9 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Þar af 24,4 m2 bílskúr

2 hæðir

Aukaíbúð 

Frábært útsýni

Grófarsmári
Glæsilegt 237,5 m² parhús

201 Kópavogur

Verð: 57,0 millj.

3 svefnherbergi

Gott verð

Fjórbýlishús

Holtsgata
Gott skipulag

101 Reykjavík

Verð: 20,9 millj.

Á tveimur hæðum 126 m2 

Eigninni fylgir 25 fm bílskúr sem er í dag 

innréttaður að mestu sem studio íbúð

Þetta er snyrtileg eign sem vert er að skoða  

Laust strax

Skógarás
Snyrtileg 3ja - 4ra herbergja

110 Reykjavík

Verð: 26,0 millj.

Ný standsett

Laust strax

Ásgarður
Góð 2ja herbergja

108 Reykjavík

Verð: 10,5 millj.

Sérstæður bílskúr og sauna

4 svefnherbergi

Gott fjölskyldurými

Algjör gullmoli!

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kópavogur

Verð: 56,0 millj.

Jarðhæð, sérinngangur

Þvottahús innan íbúðar og verönd 

Snyrtilegt umhverfi, góður garður, stutt í 

grunnskóla og framhaldsskóla.

Vallengi
Góð 4ra herbergja endaíbúð

112 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

Bílskúr og stór garður

6 herbergja íbúð

Velviðhaldin eign

Efstasund 85
Sjarmerandi tvíbýlishús

105 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:00-18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 5.september

Glæsilega hannað þriggja hæða lyftuhús á mjög fallegum stað á Seltjarnarnesi. 
Í húsinu erum fjögur stigahús með að jafnaði tveimur íbúðum á hverri hæð. 
Einkenni skipulags hússins við Hrólfsskálamel 2-8 er hversu vel það fellur inn 
í nánasta umhverfi nærri miðbæjarkjarna Seltjarnarness. Mjög stutt er í alla 
þjónustu. Nútímaleg hönnun og allur frágangur er sérlega vandaður.

Pantið skoðun í síma 569 7000. 

Hrólfsskálamelur 2-8

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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hámark  lágmark að ósk eiganda

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V

eh
f

/D
AV

ÍÐ

Samkvæmt þjónustukönnun
Capacent mæla 94% íbúa með 
félaginu við vini og
fjölskyldumeðlimi.

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík • Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 • www.buseti.is

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 13. sept. og úthlutun 14. sept. nk.

                                    
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgar svæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Gautavík 29-31

Kristnibraut 61-63

Þverholt 13-15

Lerkigrund 5-7

Klapparstíg 20

Reykjavík        
Laugavegur 135 301 52,2  2  1.976.940  1.166.181  87.688  Almennt lán Strax
Klapparstígur 20 402 68,7  3  2.533.801  1.486.666  118.043  Almennt lán Byrjun október
Kristnibraut 65 203 110,4  4  3.848.814  2.248.096  150.675  Almennt lán Samkomulag
Garðhús 6 301 109,4  4  4.017.347  3.643.001  97.871  Lán með tekjumarki í október
Gautavík 29 202 120,0  5  2.069.051  1.974.830  116.383  Almennt lán 1. desember nk.
        
Kópavogur        
Trönuhjalli 17 102 87,0  3  2.859.745  2.749.842  78.164  Lán með tekjumarki Sem fyrst
        
Mosfellsbær         
Þverholt 15 302 57,3  2  1.939.059  1.157.106  75.675  Almennt lán Strax

hámark  lágmark að ósk eiganda

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Staður  Íbúð nr. Fm  Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald  Tegund láns Afhending/losnar
         
Reykjavík         
Kristnibraut  61 301 101,1  4  3.392.984  2.027.395  130.388  Almennt lán Samkomulag
        
Mosfellsbær         
Miðholt 5 201 84,0  3  2.702.114  1.591.111  95.038  Lán með tekjumarki Strax
Þverholt 15 102 91,2  3  2.974.209  1.774.818  113.603  Almennt lán Byrjun september
        
Akranes        
Lerkigrund 7 301 94,0  4  2.271.030 1.355.205  130.161  Almennt lán Strax 
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Vesturberg 27 – 111 Rvk 

OPIÐ HÚS mánud. 5.sept.kl.18:30-19:00
  ***Skoða skipti á minni eign***
Einbýli með bílskúr og 2ja herbergja íbúð í 
kjallara. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi. 
Óhindrað útsýni yfir borgina og göngufæri 
inn í Elliðarárdal. Stutt í alla þjónustu.
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 44,9 m.
Herbergi: 5+íbúð í kjallara – Stærð: 232,7 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Hlynsalir 16 – 201 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 5.sept.kl.17:30-18:00
Vel skipulagt 5 herb. raðhús með innb. 
bílskúr. Einstakt útsýni. Efri hæð: Gestabað, 
eldhús, borðstofa , stofa og svefnh. Neðri 
hæð: Baðh., þvottahús, 2 rúmgóð herb., 
sjónvrpshol og auka gluggalaust rými. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 52,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 200,6 fm.

Iðunnareplið – 101 Rvk

UNGBARNAKAFFIHÚS Í FULLUM REKSTI
Skemmtilegt kaffihús – viðkomustaður 
fyrir foreldra og börn - á frábærum stað í 
miðbænum. Hollur matur og öll aðstaða til 
fyrirmyndar, svo sem skiptiherbergi, leikher-
bergi með eftirlitsmyndavél og svæði fyrir 
barnavagna.
Upp. Jóhanna Kristín, GSM 698.7695

Hávegur 11 – 200 Kóp

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN 
algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur og 
sólstofa - viðbyggðar fyrir 10 árum, 2 svern-
herbergi, bílskúr (61,2 fm.). Gróinn garður 
með sólpöllum sunnan og vestan við húsið.
Upp. Jóhanna Kristín gsm:698-7695

Verð 47,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 196,7 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun: 893 4416
Íbúð í sérflokki á 1. hæð, tvennar svalir, 
falleg, björt og einkar rúm. Hentar m.a. 
hreyfihömluðum. Extra stórt bílastæði í 
bílageymslu, stór geymsla. Vandaðar inn-
réttingar og góð hljóðeinangrun.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 29,5 m.
Herbergi: 2  – Stærð:94,6 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun : 893 4416
Sérlega falleg íbúð á 2. hæð með aukaher-
begri í risi með aðgengi að snyrtingu (ekki 
meðtalið í stærð).  Nýlegt parket góðar inn-
réttingar, tengi fyrir þvottavél í baðherbergi, 
góð sameign og verðlaunagarður.
Uppl. Árni s:893 4416 

Verð 24,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 77,7 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun: 893 4416 
Neðri sérhæð, þrjú stór svefnherbergi, stór 
geymsla inni og önnur utan íbúðar. Sér-
smíðaðar innréttingar í öllum herbergjum, 
baðherbergi, anddyri og í eldhúsi. Sturtuklefi 
og baðkar í baðherbergi. Eikarparkett.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 34,8 m.
Herbergi: 4-5– Stærð: 128,6 fm.

Sóltún 18, 105 Rvk Birkimelur 6A, 107 Rvk Fossahvarf 5, 203 Kópav. Sumarbústaður við Gíslholtsvatn

Nýtt í sölu, uppl. og skoðun: 893 4416
Frábær staðsetning á einum hektara lands 
í hlíðinni móti suðri við Gíslholtsvatn í landi 
Kambs. 80 km frá Reykjavík, rétt austan 
Þjórsár. Bústaður og staðsetning frábær. 
Rafmagn og kalt vatn og möguleiki á að 
taka inn heitt vatn.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 16 m.
Herbergi: 4-5 – Stærð: 50,4 fm.

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

Hrólfskálamelur 2
Íbúð Stærð Bílastæði

101 84,3 1
201 198,8 2
202 145,5 2
302 145,4 2

HRINGDU OG PANTAÐU SKOÐUN í síma 694-4700 eða 898-6106
Fasteignasalan TORG kynnir nýjar íbúðir að 
Hrólfsskálamelum 2-8, fjölbýlishús með lyftu. Hér er um 
að ræða einstaka staðsetningu í hjarta Seljtarnarness. 
Um er að ræða íbúðir í stigahúsi nr. 2 og 4 og eru þær 
2-4 herbergja, frá 85fm upp í um 240fm að stærð, að auki 
með stæði/stæðum í bílskýli. Allt glæsilegar eignir með 
miklu sjávarútsýni og góðum svölum. Nánari upplýsingar, 
teikningar og bókun skoðunar hjá Sigurði, fasteignasala í 
síma 898-6106, netfang: sg@fasttorg.is  og/eða Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700, netfang: steini@fasttorg.is  
Hringdu núna við erum við símann! 

Hrólfsskálamelur 2-8, 170 Seltjarnarnesi – Nýjar íbúðir

Hrólfskálamelur 4
Íbúð Stærð Bílastæði

104 102,9 1
105 115,9 1
106 107,4 1
203 120,6 2
204 225,6 3
303 116,4 2
304 239,3 3

SELD

SELD

SELD

SELD
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 sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við 
bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel til að temja kroppinn. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, 
veitinga- og skemmtistaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða 
hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

HHHHHjjjjjáááááá  EEEEEiiiiikkkkk   fffffiiiiinnnnnnnnuuuurr  þþþú hhheeennnttttuggggtt hhhhúúússsnnææææððððððððiiii



FASTEIGNIR.IS5. SEPTEMBER 2011 11

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð sem er 
rúmlega 90 fm að stærð. 
Íbúðin er á jarðhæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi 
ásamt lyftu og stæði í 
bílakjallara. 

Ásett verð er kr. 4.5 millj. 
og mánaðargjöldin eru um kr. 143.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn skv. mæli.

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Akurgerði 25  í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð í raðhúsalengju sem tengist þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara í 
Vogum. Um er að ræða um 67 fm íbúð. 
Verð búseturéttar er um kr. 2.5 millj og mánaðagjöldin um 100.000.-. Allt er innifalið í mánaðargjöldunum.

Grænlandsleið 28 í Reykjavík
Til endurúthlutunar  er 3ja herbergja íbúð um 95 fm að stærð.  Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur er inn á hvora hæð 
fyrir sig.   Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð búseturéttar er um kr. 5 millj. og mánaðargjöld um 102.000.-. Í mánaðargjaldi 
íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn.

Hvammsgata 10 í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja um 90 fm ásamt garðskála.  Verð búseturéttar er um kr. 6.8 
millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 89.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Hvammsgata 20 í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 25 fm. Verð 
búseturéttar er um kr. 4.2 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 111.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Prestastígur 11 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 82 fm. Íbúðin er á annarri hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu 
er lyfta og fylgir aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 2.1 millj. og eru mánaðargjöldin um 97.000.-. 

Prestastígur 6 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð. Íbúðin er um 107 fm á þriðju hæð í fjögra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. 
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni og aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 8.8 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 116.000.-.  Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Vallarbraut 6 á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 109 fm að stærð. Íbúðin er í  raðhúsi og fylgir um 30 fm bílskúr.Verð 
búseturéttar er um kr. 4.3 millj. og mánaðargjöld um 138.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt 
mæli.

Umsóknarfrestur er til  12. september  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 
9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Melateigur 33, Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 
2ja herbergja íbúð sem 
er um 70 fm. Íbúðin 
er á annarri hæð í 
fjórbýlishúsi.  Rólegt 
umhverfi og einstakt 
útsýni.

Ásett verð er kr. 3.950.000.-  og eru mánaðargjöldin um 
kr. 77.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Réttarheiði 39 í 
Hveragerði
Til sölu er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð í 
parhúsi sem er um 90 
fm að stærð. Að auki 
fylgir íbúðinni um 15 fm 
garðskáli.

Ásett verð er 4.9 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 104.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli

Suðurtún 25 í 
Sveitarfélaginu Álftanesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð í 
raðhúsi sem er um 90 
fm að stærð. Að auki 
fylgir íbúðinni um 25 fm 
bílskúr. 

Ásett verð er kr. 12.500.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 101.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3-4 herbergja íbúð 
um 105 fm. Íbúðin er 
á sjöundu hæð í átta 
hæða lyftuhúsi. Stæði 
í bílakjallara fylgir 
íbúðinni.

Ásett verð er kr. 8.000.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 151.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3 herbergja íbúð um 
102 fm. Íbúðin er á átt-
undu hæð í átta hæða 
lyftuhúsi. Stæði í bíla-
kjallara fylgir íbúðinni.

Ásett verð er kr. 6.653.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 147.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í 
að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í 
síðasta lagi 9. september  n.k.
Tilboðsfrestur er til 16. september  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í 
búseturéttinn.

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

Grænlandsleið 44 í 
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð um 
95 fm að stærð.  Íbúðin 
er á efri hæð í tvíbýlishú-
si. Sér inngangur er inn 
á hvora hæð fyrir sig.   
Bílskúr fylgir íbúðinni. 

Ásett verð er 7.7 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 119.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Glæsilegt og vandað 171,3 fm einbýlishús ásamt 33,6 fm sambyggðum bílskúr.  
Húsið er timburhús, byggt árið 1993.  Skjólgóð falleg verönd er framan við húsið.  
Innkeyrslan er öll hellulögð og hitalögn er undir hellunum. 
Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu, s.s Garðabæ.  Verð 43,0 m.

Nánari uppl. veitir Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður
Lögmenn Suðurlandi, Austurvegi 3, Selfossi. 
480-2902
halli@log.is

Sílatjörn 1, Selfossi

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til sölu

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 
Kirkjubraut  37, Akranesi. 

14823 - Kirkjubraut 37, Akranesi, eignarhluti Íslandspósts hf. 
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði á 1 hæð, stórt herbergi og kaffiaðstöðu á 
2 hæð og geymslur í kjallara ásamt hlutdeild í sameign. Stærð húsnæðisins er 
talið vera 388,6 m², samkvæmt Þjóðskrá Íslands, ásamt tilheyrandi leigulóðar-
réttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1958. Brunabótamat er 
kr. 88.100.000,- og fasteignamat kr. 33.760.000,- 
Afgreiðsluhúsnæðið er fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf. 
Húsnæðið verður til sýnis í samráði við Þór Reynisson í síma 431 1001 og  
Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, 105 Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 20. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Traust þjónusta í 30 ár

OPIÐ HÚS KLEPPSVEGUR 6 8. HÆÐ 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 5. SEPT. FRÁ KL. 18:00 - 18:30 
Falleg og mikið endurnýjuð 91 fm 3ja herb. íbúð á 8. 
hæð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð svefnh. og stór og björt 
stofa með suðursvölum. Glæsilegt útsýni. Nýlegar 
innréttingar og gólfefni. Hús nýl. viðgert að utan, skipt 
um glugga, gler og fl. Verð 22,9 millj. LAUS STRAX.

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

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

HRAUNTUNGA - KÓPAVOGI
Gott 223 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
á fallegum stað í Kópavogi. Íbúðin er 186 fm og 
bílskúrinn 37 fm. Fimm svefnherbergi og stór og 
björt stofa og borðstofa. Arinn í stofu. Parket og 
flísar á gólfum. Falleg sólrík lóð. Eignin er laus. 

SKÓLAGERÐI - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá 169,2 fm einbýlishús sem er hæð 
og ris auk 45 fm sérstæðs bílskúrs á stóri lóð. 
3-4 svefnherbergi. Eldhús með upprunanlegri 
innréttingu. Húsið þarfnast standsetningar og er 
það laust nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 34 millj.

Vesturbær - 2ja herbergja
2ja herbergja 78 fm. íbúð á 3ju hæð við Ánanaust í 
Reykjavík. Íbúðin var innréttuð á mjög smekklegan 
hátt fyrir 2-3 árum. Eikarinnréttingar. Parket á 
gólfum. Smekklegt baðherbergi með flísum. 
Glæsilegt útsýni yfir flóann.
Íbúðin er laus. Verð 18,9 m.

FLYÐRUGRANDI - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 2ja herbergja íbúð a 4. hæð í 
fjölbýlishúsi ( þrjár hæðir frá bílaplani). Eldhús með 
upprunanlegri innréttingu. Stofa með stórum svölum. 
Þvottahús á hæðinni. EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. 
Verð 15,7 millj. 

ÖGURÁS - FALLEG EIGN
Falleg 3ja herb. 95 fm efri hæð í fjórbýli með sér 
inngangi. Tvö stór herbergi og stór og björt stofa 
með fallegu útsýni. Fallegar innréttingar. Vestursvalir 
með glæsilegu útsýni. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar.  Verð 27,5 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í tvö timburhús án lóð-
réttinda til brottflutnings eða niðurrifs 
staðsett við Hjarðarhaga 2 - 6

    15075 – Timburhús (Letigarður). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda 
til brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 124 m² einingarhús, byggt árið 
1978 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.

   15077 – Timburhús (Sumarhöllin). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda 
til brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 181,3 m² einingarhús, byggt 
árið 1987 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.
Húsin eru í eigu Háskóla Íslands og standa við Hjarðarhaga 2 – 6 í Reykjavík. 
Húsin eru til sýnis í samráði við byggingastjóra Háskóla Íslands, 
Ingólf Aðalbjörnsson á skrifstofutíma í síma 525 4757.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast  Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 
þann 8. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

PRÓFAÐU DOHOP
LEITARVÉLINA Á VÍSI 
Flug og gisting, öll hagstæðustu 
tilboðin á einum stað.

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?
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S. 562 1200   862 3311
TRAUST

ÞJÓNUSTA Í 
ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

Einiteigur, Mosfellssveit
Höfum til sölu einbýlishús á fínum stað í Mosfellsbæ. Húsið er ein hæð 260 fm, þar af er 
innb. bílskúr 55 fm. Mjög góð teikning með 4 rúmgóð svefnherbergi. Staðsteypt, mjög 
vandað hús. Selst fokhelt, frágengið utan.

Álfhólsvegur – sérhæð
Stór og góð efri sérhæð ásamt hluta af neðri hæð og bílskúr, samt. 200,5 fm á mjög 
góðum stað. Hæðin er saml. stofur (arinn), skáli, eldhús m.búri, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi á  sér gangi. Af stigapalli er gengið í eitt herbergi og snyrtingu. Á neðri hæð 
er forstofa, eitt hverbergi með snyrtingu. Samtals 5 svefnherbergi. Góð eign. Fallegur 
mikið ræktaður garður. Eignin er laus.

Rauðalækur – sérhæð
Neðri sérhæð í fjórbýlishúsi. 
Íbúðin er 138,3 fm og bílskúr 29 
fm, samt. 167,3 fm. Íbúðin skiptist 
í stofu, opið glæsilegt eldhús að 
stofu, eitt fjölskylduherbergi, 
þrjú svefnherbergi, hol og 
baðherbergi. Tvennar svalir. 
Eftirsóttur staður. Mikið og 
fallega endurnýujð sérhæð. 
Verð 38,5 millj.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Borgarbraut 12. Borgarnesi. 

15022 - Borgarbraut 12, Borgarbyggð, eignarhluti Íslandspósts hf. 
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði og geymslur á 1. hæð ásamt kaffistofu 
í kjallara, stærð samtals 366,8 m², samkvæmt Þjóðskrá Íslands, ásamt 
tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1957. 
Brunabótamat er kr. 60.600.000,- og fasteignamat er kr. 25.340.000,
- Afgreiðsluhúsnæðið er fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Guðrúnu Maríu Harðardóttir í síma 
580 1000 og Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10.00 
þann 20. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

Sigga Rut
Sölufulltrúi
GSM: 699 4610

Sigurður
Lögg. fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Hvað telja fasteigna-
salar á Norðurlönd-
unum helst hafa áhrif 
á fasteignamarkað-
inn núna?

Félög fasteignasala 
á Norðurlöndum hófu 
nýverið sameiginlega 
vinnu við að kanna 
reglulega ýmsa þætti 
er varða fasteigna-
markaðinn á Norð-
urlöndum. Kannanir 
eru gerðar meðal fast-
eignasala hvers lands 
og sams konar spurningar lagð-
ar fyrir. Með slíku skapast einkar 
áhugaverður samanburður um 
fasteignamarkaðinn milli Norður-
landanna. 

Í upphafi sumars var leit-
að svara við því hvað það væri 
sem helst hefði áhrif á fasteigna-
markaðinn í dag en mögulegt var 
að nefna þrettán atriði. Það voru 
einkum þrír þættir sem íslenskir 
fasteignasalar voru sammála um 
að hefðu helst áhrif en 74% nefndu 
stöðuna á vinnumarkaði, 62% 
nefndu óvissuna, þ.e. að bíða og 
sjá til hvað verður, og 58% strang-
ar útlánareglur bankanna.    

Meðal norskra 
fasteignasala var 
það bjartsýni gagn-
vart eigin fjárhag 
sem talin var hafa 
mest áhrif á fast-
eignamarkaðinn, 
hjá sænskum fast-
eignasölum var talið 
að mest áhrif hefðu 
strangar útlánaregl-
ur bankanna meðan 
danskir fasteigna-
salar töldu neikvæða 
umfjöllun fjölmiðla 

ráða mestu um stöðuna á fasteigna-
markaðinum í Danmörku. 

Á næstu mánuðum mun sam-
vinna félaga fasteignasala á Norð-
urlöndum verða aukin til muna og 
almenningi á Norðurlöndunum 
kynntar reglulega ýmsar niður-
stöður varðandi fasteignamarkað-
inn á Norðurlöndunum en það eru 
vitaskuld fasteignasalarnir sem 
hafa nákvæma þekkingu á því hver 
staða markaðarins er hverju sinni 
sem hægt er að miðla til almenn-
ings bæði til gagns og gamans.                   
 Grétar Jónasson hdl

framkvæmdastjóri Félags fast-
eignasala

Hvað hefur áhrif á 
fasteignamarkaðinn?



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 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: 195.000. Þú sparar 
79.000. Eigum ennþá til nokkrar af 
okkar vinsælu þjófavörnum fyrir heimili 
og lítil fyrirtæki. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

Eigum nokkur stk. Viðgerðarmaður 
setur þær í fyrir þig. Tilboð núna með 
birgðir endast. 18.900 krónur. City 
Runner S: 567 1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga til 
föstudaga.

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 1290 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600 

LEXUS Rx400h Hybrid. Árgerð 2006, 
ekinn 57 Þ.KM, sjálfsk, leður, krókur, 
Mjög flottur og vel búinn bíll. Verð 
5.490.000. Rnr.116299. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW FOX’06 / 31 Þ km / 375 Þ ÚT / 20 Þ 
á mán í 30 mán / gsm 663 4811.

Yaris árg ‘05, 4 dyra. Ek. 123. þús. Sk. 
12. V. 890þús , ath. skipti á ódýrari. 
Uppl í s. 899 4009

Til sölu græn Toyota Carina E. Árg ‘97. 
Sk. 12. Ek. 225þús. V. 250þús. Uppl í 
s. 891 6625

Subaru Legacy ‘96. ssk. ek. 210 þkm. 
Sko 2012. krókur, V. 225 þ. S. 615 4815

 0-250 þús.

Daewoo Nubira station,árg’99, sjálfsk. 
ek.187 þús,skoðaður 2012.Verð 249 
þús.Uppl.8993804

 1-2 milljónir

Skoda Octavia 2007 til sölu. Ekinn 
59.000 km. Sjsk.bensín. Gullmoli! 
v.1.750.000 sími.6998806

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Vantar bíl 0-250 stgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 891 9847

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.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu MAN 26.403 árg.’98, tíuhjóla, 
með krókheysi, utanáliggjandi lásum. 
Tekur 5 & 6 metra gáma. Ný upptekinn 
gírkassi með retarder og kúpling og 
nýjar headpakkningar. V. 3,7m + vsk. 
Uppl. í s. 897 2288

 Fjórhjól

Til sölu toppeintak af Can-Am 
Outlander 800 MAX Ltd. - Götuskráð - 
árg. 2008. ek. 2000 km. 27” Big Horn 
radialdekk og hlaðið aukahlutum. Verð 
2.350 þús. Sími 844-2150.

 Kerrur

155.000 kr. fyrir 750 kg. Þýska 
úrvalskerru. Mikið úrval af Þýskum 
HUMBAUR kerrum á staðnum. 
Sérsmíðum kerrur. Mikið úrval af 
íhlutum fyrir kerrusmíði og viðgerðir. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegi 40, gul 
gata. s:517 7718

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Fyrirdráttanet 
Fyrirdráttanet

fyrir veiðirétthafa. Álagildrur, silunganet. 
Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

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

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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

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

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.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

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

Hreingerningaþjónusta S:770-
4630 Flutningsþrif, teppa og 
steinteppahreinsun ásamt bónvinnu 
ofl.

 Garðyrkja

Bætt 
líðan 
með 
betra 
lofti
Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

Grensásvegi 3
Sími 581 1006

ecc@ecc.is

10 ár á Íslandi!



MÁNUDAGUR  5. september 2011

AUSTURSTRÆTI 8–10 • SÍMI 534 0005

NÝ SENDING AF SKÓM 
ALLIR SKÓR Á 12.800 

OPIÐ ALLA DAGA 

„Mamma kenndi mér að prjóna 
en ömmur mínar tvær voru líka 
miklar prjónakonur. Reyndar 
var ég meira fyrir útsaum sem 
krakki en þegar ég varð ófrísk 
að mínu fyrsta barni glædd-
ist prjónaáhuginn,” segir Guð-
munda Dagbjört Guðmundsdótt-
ir, kölluð Dagga. Hún lét gamlan 
draum rætast um helgina og opn-
aði prjónabúðina Litla prjónabúð-
in að Hátúni 6a.

Dagga útskrifaðist sem textíl-

kennari fyrir rúmu ári en engar  
kennarastöður var að fá. Eftir að 
hún tók þátt í prjónasamkeppni 
hjá Tinnu heildsölu og lenti í 
fjórða sæti fór hún að vinna sem 
ritstjóri prjónablaða heildsölu. 
Hún fann sig ekki í starfinu og 
eftir nokkurra mánaða starf á 
leikskóla ákvað hún að söðla um 
og gera prjónið að sínu aðalstarfi 
og opna búð. Henni fannst vanta í 
prjónaflóruna hér á landi litla og 
skemmtilega prjónabúð eins og 

hún var vön að sækja þegar hún 
bjó um tíma í Danmörku. 

Í Litlu prjónabúðinni verður 
ýmislegt á boðstólum sem ekki 
fæst annars staðar. Til dæmis líf-
rænt ræktað garn frá Danmörku. 

Meðfram vinnu í búðinni held-
ur Dagga áfram að prjóna og 
hanna uppskriftir en tvær slíkar 
gerir hún fyrir Saumaklúbbinn í 
hverjum mánuði. 

Verslunin verður opin virka daga 
frá 11 til 18. solveig@frettabladid.is

Lifir og hrærist í garni
Guðmunda Dagbjört Guðmundsdóttir opnaði á laugardaginn Litlu prjónabúðina, nýja prjónabúð að 
Hátúni 6a. Hún hafði lengi brætt með sér hvernig hún gæti gert prjónið að sínu ævistarfi.

G. Dagbjört í heimilislegu andrúmslofti Litlu prjónabúðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIPeysan Krummi.
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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

Vanir Málarar, múrarar og flísarar 
geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

 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

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

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.

 Tölvur

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

 Nudd

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

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

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

Whole body massage. S. 849 5247.

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

 Rafvirkjun

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

 Til sölu

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata) Opið mán-fös 12-18 Verið 
velkomin! ditto.is

Rýminggarsala á skrifstofuhúsgögnum 
í útibúi Arion banka í Grafarvogi. 
Skrifborð, hillur, stólar ofl. Opið 7 og 
8 sept frá 12:30 til 18 báða daganna. 
Uppl í síma 856 1488 eða á www.
landsel.is

Til sölu ný talstöð vhf fyrir 4x4 Einnig 
tengdamömmu kassi. Uppl. í s. 588 
9910.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

 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

Dúndur útsala á fatnaði. Jakki 6.000 
kr. Topreiter Ögurhvarf 2, Kópavogi. S. 
565 5151.

 Fyrirtæki

Contour Hjálmamyndvélar www.
hobbystore.is

 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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women 
and couples. Tel. 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,
En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

STJÖRNUNUDD! Öðruvísi nudd. Slökun 
og Vellíðan. Sími 846 0202. Opið: 
11-19.

Gott nudd - 105 Rvk
Bíð upp á gott slökunar og heil nudd. 
Afslappandi og gott umhverfi. Kem 
einnig í heimahús. Einnig opið á 
kvöldin. Good massage S. 894 4817.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - NORSKA 
/ NORWEGIAN I & II 
- ENSKA f fullorðna - 

English f Adults - ENSKA 
f. BÖRN / English f. 

Children - SPÆNSKA - 
Aukatímar; stærð- og 

eðlisfræði
ICELANDIC, 4 weeks Md to Fr. Level 
I: 8:15-9:45, start 3/10, 31/10, Level 
II: 18:00-19:30 start 5/9, 3/10, 31/10. 
NORSKA/NORWEGIAN 4 vikur, I: 
mán-fös 19:45-20:15, start 5/9, 3/10, 
31/10. II mán-fös kl 16:30-18:00 start 
5/9, 3/10, 31/10. ENSKA f. Fullorðna 
kl 10:15-11:45, mán-fös, 4vikur: 5/9, 
3/10, 31/10. ENSKA f börn 16 vikur: 
laugardaga; 5-8 ára kl. 10-11, 9-12 
ára kl.11-12:15, SPÆNSKA: 4 vikur 
mán-fös kl 18-19:30 byrjar 3/10. 
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 
5, s.5881160, www.iceschool.is

Til sölu

Til sölu

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Úrval brettatjakka

Eigum á lager Toyota / BT brettatjakka 
á einföldum og tvöföldum gaffalhjólum

Tökum notaða brettatjakka upp í

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is
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Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. sept 2011

Námskeiðið stendur til 22. okt. en 
nemendur koma í innilotu 20. - 22. 
okt. Kjartan Örn veitir upplýsingar 
um námskeiðið í síma 665 1100 og 
skráning er á www.tskoli.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

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

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.

Skólafólk skólafólk.
Skólaheimilið opnaði 1.sept. örfá 
rými laus. uppl. í síma 821-4848 eða 
578-4848. Strætóleiðir í allar áttir. 
Sanngjörn leiga.

 Húsnæði óskast

Einhleypur, reyklaus og reglusamur 
miðaldra skrifstofumaður óskar eftir 
stúdíó- eða lítilli 2ja herb. íbúð á 
Höfuðborgarsvæðinu. Gsm: 867-3707

Óska eftir 3 herbergja íbúð á sv. 104 
eða 105 Rvk frá og með 1. okt. S. 
694 7395

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

GEYMSLUHÚSNÆÐI Í 
REYKJAVÍK

 fyrir ýmsar gerðir og stærðir tjaldvagna, 
felli- og hjólhýsa. Öruggt og gott 
húsnæði. Uppl. í síma 849 7889.

Vetrargeymsla á farartækjum og 
eftirvögnum í upphituðu húsnæði með 
sólarhrings öryggis- og brunakerfisvakt. 
Upl. 868 9087 og husbilageymsla@
gmail.com (einnig á Facebook: 
Húsbílageymsla)

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ, þurrt, hreint og lyktarlaust. 
Verð og myndir á Facebook: 
Húsvagnageymslan Eyrarbakka S: 564-
6501

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

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar eftir 
vaktstjóra í fullt starf og 

starfsfólki á vaktir. Unnið er 
á 15 daga vöktum. Skilyrði: 
starfsmaður þarf að hafa 
góða þjónustulund, vera 

röskur, 20 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

115 Security óskar eftir öflugu starfsfólki 
í næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf og 
áfyllingar. Skilyrði: góð þjónustulund, 
hreint sakavottorð og góð Íslensku 
kunnátta. Lágmarksaldur 20 ár. 115 
Security. Askalind 2, 201 Kópavogur. 
Umsóknir aðeins á staðnum. www.115.
is

115 Security óskar eftir öflugu starfsfólki 
í ræstingar. Skilyrði: góð þjónustulund, 
hreint sakavottorð og góð Íslensku 
kunnátta. Lágmarksaldur 20 ár. 115 
Security. Askalind 2, 201 Kópavogur. 
Umsóknir aðeins á staðnum. 
www.115.is

Vel launuð aukavinna á 
kvöldin

Við leitum að íslenskumælandi fólki í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar. Vinnutími 
frá kl.18-22. Góð laun í boði. Aldur 
22++ Uppl. í síma 699-0005 milli kl.15-
19 virka daga.

Beitningamenn vantar á 350 tonna bát 
sem rær frá Vestfjörðum. Uppl. í síma 
861 7655. Potrzebni sa pracownicy na 
beite na Vestfjordach. Wiadomosc pod 
nr. 861 7655.

 Atvinna óskast

33 ára vanur bílstjóri og vélamaður 
óskar eftir vinnu. Hef mikla reynslu af 
jarðvinnu og einnig vörudreifingum. 
Get unnið sjálfstætt. uppl. 897-2288

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Félagsfundur 
ferðaklúbbsins 4x4
Fyrsti félagsfundur vetrar 

verður haldinn næstkomandi 
Mánudag, 5. September í bíósal 

Icelandair, Hótel Loftleiðir, 
Hefst hann stundvíslega 

klukkan 20:00

Innanfélagsmál.

Umhverfisnefnd - stikuferðin í 
máli og myndum

Skálanefnd - viðhald og 
endurbætur á skálanum og 

fyrirhugað opið hús 

Litlanefnd - starfið á komandi 
vetri 

Kaffihlé 

Fríða Björg Eðvarðsdóttir frá 
VSÓ Ráðgjöf kynnir ný útgefna 

skýrslu um smávegagerð.
F4x4

Til sölu

Atvinna

 

Framtíðarstarf  
á heimilum fatlaðs fólks.

Leitað er áhugasömum og metnaðarfullum starfsmanni til 
að starfa á heimilum fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Í boði er 
vaktavinna í um 60 - 70% starfshlutfall.  Reyklaus vinnustaður. 
Laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar við hlutaðeig-
andi stéttafélag. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja 
um störfin.

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um starfið veitir:
Stella Á. Kristjánsdóttir í síma 544-2360/664-5726.   
Umsóknum skal skila rafrænt fyrir 15. september n.k.  
á netfangið stellak@hafnarfjordur.is 

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

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.
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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

1
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17

14

19

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. dýrka, 6. úr hófi, 8. krá, 9. stofn, 11. 
ekki heldur, 12. bragðbætir, 14. miklu, 
16. tveir eins, 17. taug, 18. for, 20. 
skóli, 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. í röð, 4. sandgrynn-
ing, 5. viður, 7. einn, 10. gagn, 13. 
dolla, 15. nýja, 16. hald, 19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. dást, 6. of, 8. bar, 9. kyn, 
11. né, 12. krydd, 14. stóru, 16. tt, 17. 
sin, 18. aur, 20. fg, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. rokk, 3. áb, 4. sandrif, 
5. tré, 7. fyrstur, 10. nyt, 13. dós, 15. 
unga, 16. tak, 19. rú. 

Bling Bling
Kínverskur 

veitingastaður

Við-
bjóður...

Segðu mér, 
er eithvað 
sem þessi 
hundur 
borðar ekki?

Ég prófaði að 
gefa honum 
súrar gúrkur 
um daginn!

Kláraði 
doll-
una á 

nótæm!

Og?

Ég er 
kominn. Hvað er að 

henni?

Þetta er nýja 
baðdót krakkanna.

Úff! Frábært 
val.

Þannig að þegar þau eru hrein lykta 
þau eins og ávaxtasalat og þegar 
þau eru skítug lykta þau 
eins og drullusalat.

Kiwi-lime-jarðarberja-baðgel, 
ananas-mangó-sjampó og 
kókosmjólkur hreinsikrem.

  Sniff!   Það 
er undarleg 
lykt hérna.

SeltTI       LU

Minningar- og 
styrktartónleikar

Hönnu Lilju Valsdóttur 
og barna

Fram koma: Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari, Monika 
Abendroth hörpuleikari, Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) 

söngvari, Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari, 
Sigurður I. Snorrason klarinettleikari, Davíð Ólafsson 
söngvari, Stefán Helgi Stefánsson söngvari, Helgi Már

Hannesson píanóleikari, Friðrik Ómar Hjörleifsson 
söngvari, Jögvan Hansen söngvari, Jón Jónsson söngvari, 

Gospeltónar, Jóhann Friðgeir Valdimarsson söngvari 
og Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðluleikari.

Öll vinna við tónleikana er án endurgjalds og mun allur 
aðgangseyrir renna beint í styrktarsjóð fyrir eiginmann 

og börn Hönnu Lilju. Einnig verður tekið á móti 
frjálsum framlögum.

www.facebook.com/styrktartonleikar.honnu.lilju

GRAFARHOLTSKIRKJU, MÁNUDAGINN 
5. SEPTEMBER, KL. 20.30. MIÐAVERÐ KR. 3.000. 

MIÐASALA FER FRAM Á MIDI.IS OG VIÐ 
INNGANG GRAFARHOLTSKIRKJU

STYRKTARSJÓÐUR: 
0322-13-700345 KT. 080171-5529 

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

llup 
s. 
væðisins 
ali hvert 
falt fleiri 
.

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Árið 1987, í sumarfríi á Spáni, var 
ofboðslega fallegur stuttermabolur 

keyptur handa mér á einhverjum götu-
markaði. Hann var hvítur með alls 
kyns skemmtilegum fígúrum í bleikum, 
gulum og grænum neonlitum sem voru 
mjög vinsælir á þessum tíma. Ég, 10 ára 
gömul, var alsæl með bolinn og gekk í 
honum allan tímann. Allt þar til að ein-
hver á sundlaugarbakkanum fór að rýna 
í kunnuglegt form fígúranna á bolnum og 
hvað stóð undir hverri og einni á ensku ...; 
„Mr. Big“, „Mr. Happy“, „Mr. Hard“ og 

svo framvegis. Skærlitu fígúrurnar 
sem okkur höfðu þótt svo skemmti-
legar voru fjörutíu gerðir af alls kyns 
glaðlegum typpum, teiknuð með bros-
andi andlit, og voru þau öll nefnd „herra 
eitthvað“ til að undirstrika mismunandi 
eiginleika, stærð og lögun hvers og eins. 
Uppáhaldið mitt hafði einmitt verið 
„herra uppátækjasamur“. Ég sá þennan 
bol aldrei framar. 

MÉR varð hugsað til bolsins í vikunni 
þegar kona nokkur sagðist við eftir-

minnilegar vitnaleiðslur hafa mis-
skilið sig. Þessar þrjár vikur á 
Benidorm gekk ég um, granda-
laus og hundrað prósent mis-
skilin. Ég rifjaði þetta upp og 
kunningjakona átti svipaða 

stuttermabolasögu nema að 

amman og afinn komu þá heim með hvíta 
boli handa börnunum hennar með grænni 
plöntu sem þau höfðu hrifist svo ógurlega 
af en ekki getað fengið sölumanninn til að 
útskýra hvaða blóm þetta væri. Mynta? 
Minna. Hass? Bingó. 

SVO ég víki aftur að sjálfri mér tek ég 
það fram að letrið var smátt, það var 
fjörutíu stiga hiti, litli bróðir minn hélt 
öllum uppteknum með því að vera sá sem 
hann bara er, og úr jafnvel lítilli fjarlægð 
(ég var talsvert minni en aðrir á svæð-
inu, sjaldan í sjónlínu fullorðinna) hefðu 
kátu typpakallarnir getað verið hvað sem 
er. Þess vegna reyni ég og ber eiginlega 
skylda til að sýna umburðarlyndi þegar 
ég rekst á börn í bolum með áletrunum 
sem eru kannski ekki, tja, fullkomlega 
viðeigandi, þá sérstaklega ef ég þarf að 
píra augun og beygja mig niður til þess að 
sjá hvað stendur. Hvað veit maður? 

ÞAÐ hefur eitthvað verið grynnra á 
umburðarlyndinu upp á síðkastið kannski 
en mig rak í rogastans þegar ég uppgötv-
aði að eitt helsta tákn veldis klámkóngs-
ins Hugh Hefners, playboykanínan, er um 
þessar mundir eftirsótt myndskreyting á 
veggi í unglingastelpuherbergi. Eru for-
eldrarnir nokkuð að misskilja sig? Eða á 
ég að nota tækifærið og skella typpaköll-
unum mínum á stofuvegginn fyrir jólin? 

Nokkrar misskildar vikur
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Ný námskeið
að hefjast!

JÓGA
Stúdíó
JÓGA
Stúdíó

Core Strength Vinyasa - 6. september
Byrjendanámskeið - 12. september
Chakradansnámskeið - 7. september

Nánari upplýsingar á www.jogastudio.is 
og í síma: 772-1025 - Ágústa

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR / www.bioparadis.is / midi.is

MÁNUDAGUR:
REYKJAVIK DANCE FESTIVAL 20:00

ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00

ANIMAL KINGDOM 17:50, 20:00, 22:10

MARY & MAX 18:00

HOWL 20:00

MONSTERS 22:00

ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES 

VERTU FASTAGESTUR!
15% afsláttur af öllum kortum til 15. september.

BÍÓ PARADÍS: 
KVIKMYNDAHÁTÍÐ 
Á HVERJUM DEGI.

EIN BESTA MYND STEVE CARELL 
OG RYAN GOSLING TIL ÞESSA

����
Box of Magazine

����
Variety

����
Entertainment Weekly

“HIN FULLKOMNA BLANDA 
AF HÚMOR, KYNÞOKKA, 
SNIÐUGHEITUM, RAUN-
VERULEIKA OG GÁFUM.”

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

14

12

16

12

12

12

L

L

L

KRINGLUNNI

10

14

7

16

12

12

AKUREYRI

L

7CRAZY, STUPID, LOVE. kl.   6 -  8 2D

FINAL DESTINATION 5 kl.   10:10 3D
BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL  kl. 6 2D
GREEN LANTERN kl.   8  3D
HORRIBLE BOSSES kl.  10:10 2D

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE SMURFS m/ísl tali kl. 5:20 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5:20 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 5:20 - 10:40 2D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 2D
CAPTAIN AMERICA kl. 10:30 3D

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D

CRAZY, STUPID, LOVE LUXUS VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D

FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:10 3D
LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 2D

COWBOYS & ALIENS kl. 10:10 2D

GREEN LANTERN kl. 5:40 - 10.30 2D

HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:30 2D

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 3D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 2D

HARRY POTTER kl. 8 2D

V I P

12

12

12

L

L

14

16

7

7

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:30 2D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 5:50  3D
Kvikmyndahátíð daganna 26.Ágúst til 12.September
THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 8 2D
THE BEAVER Ótextuð kl. 6 - 8 - 10 2D
RABBIT HOLE M/Íslenskum texta kl. 6 2D
RED CLIFF enskur texti kl. 10:40 2D

12

12

7

KEFLAVÍK

12

16

L

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D

FINAL DESTINATION 5 kl. 10:30 3D

RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 10:20 2D

FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8 2D
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS
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GLERAUGU SELD SÉR

A.K. - DV

FRÁ LEIKSTJÓRA
SUPER SIZE ME

5%

30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14 
THE CHANGE-UP  KL. 6 - 8 - 10  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 6 L 

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

30 MINUTES OR LESS LÚXUS  KL. 4 - 6 - 8 - 10  14
30 MINUTES OR LESS  KL.  6 - 8 - 10  14
Á ANNAN VEG  KL.  8   10
THE CHANGE-UP  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.30 - 5.50 - 8  L
COWBOYS AND ALIENS  KL. 10  14
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL  KL. 3.20 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL  KL. 3.30  L
FRIENDS WITH BENEFITS KL.  10.10  12

Á ANNAN VEG  KL. 6 - 8 - 10 10
30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14
THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10.30  14
GREATEST MOVIE EVER SOLD KL. 5.50  L
SPY KIDS 4D  KL. 5.50  L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10.20  16
ONE DAY  KL. 5.30 - 8  L

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN
FRÁBÆR ÍSLENSK 

GAMANMYND

THE DEVILS DOUBLE 5.50, 8 og 10.20

CHANGE UP 8 og 10.20

SPY KIDS - 4D 6

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM 
  SON SADDAM HUSSEIN!

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Í Bandaríkjunum eru menn 
farnir að hita sig upp fyrir 
Óskarinn enda styttist í að 
Óskarstímabilið margfræga 
hefjist nú þegar poppkorns-
smellirnir hafa átt svið-
ið. Eddie Murphy er sagð-
ur líklegur til að hreppa 
kynnishlutverkið.

Þrátt fyrir að enn séu næstum 
fimm mánuðir þar til tilkynnt 
verður hvaða kvikmyndir hafa 
hlotið Óskarstilnefningu og enn 
lengra þangað til Óskarinn sjálf-
ur verður afhentur er Hollywood 
að setja sig í stellingar fyrir Ósk-
ars-tímabil. Stóru sumarmyndirn-
ar eru að baki og kvikmyndaverin 
keppast nú um að koma „vandaðri“ 
kvikmyndum frá sér. Spekingarnir 
eru þegar farnir að tala um Karla 
sem hata konur sem líklega Ósk-
arsmynd, hina ljúfsáru The Help 
og J. Edgar eftir Clint Eastwood.

Mesta spennan akkúrat núna er 
hins vegar hver hreppir hið eftir-
sótta kynnishlutverk. Flestum er 
ljóst að samstarf Anne Hathaway 
og James Franco verður ekki end-
urtekið enda náði tvíeykið aldrei 
að heilla áhorfendur vestanhafs 
upp úr skónum. Bloggarinn Perez 
Hilton þykir hafa hitt naglann á 
höfuðið á heimasíðu sinni þegar 
hann bendir á að leikstjórinn Brett 
Ratner muni halda um stjórnar-

taumana næst, hann hafi því mikið 
um þessi mál að segja. Og, sam-
kvæmt heimildum Hilton, hefur 
Ratner töluverðan áhuga á því að 
fá sjálfan Eddie Murphy til að taka 
verkefnið að sér.

Ratner og Murphy unnu saman 
að gerð myndarinnar Tower Heist 
og Ratner hefur látið hafa eftir 
sér  að Murphy sé rétti maðurinn í 
starfið; raunar sé hann eini maður-

inn í starfið. „Enginn þekkir kvik-
myndir jafnvel og Eddie. Hann 
slær meira að segja Tarantino 
við. Hann getur farið með atriði, 
orðrétt, úr næstum hverri einustu 
mynd sem gerð hefur verið. Þar 
að auki hefur hann reynsluna úr 
Saturday Night Live og þekkir því 
hvernig það er að leika fyrir áhorf-
endur úti í sal,“ hefur Hilton eftir 
heimildarmanni sínum.  - fgg  

MURPHY NÆSTI KYNNIR

ARFTAKINN FUNDINN
Eddie Murphy er sagður eiga 
að taka við sem Óskarskynnir á 
næsta ári samkvæmt bloggsíðu 
Perez Hilton. Samstarfið við Anne 
Hathaway og James Franco verður 
í það minnsta ekki endurnýjað.

NORDIC PHOTOS
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MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR  og Erla Steina Arnardóttir voru hetjur 
sænska knattspyrnuliðsins Kristianstad í gær er þær skoruðu mörk liðsins í 2-1 sigri á 
Jitex. Kristianstad er í sjötta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar.

FÓTBOLTI Hvorki gengur né rekur 
hjá íslenska knattspyrnulandslið-
inu. Enn eitt tapið leit dagsins ljós 
á föstudaginn, í þetta sinn í Nor-
egi þar sem heimamenn skoruðu 
eina mark leiksins úr vítaspyrnu 
þegar skammt var til leiksloka. 
Ísland hefur ekki unnið keppnis-
leik í tæp þrjú ár og aldrei verið 
neðar á styrkleikalista FIFA.

Landsliðsþjálfarinn Ólafur 
Jóhannesson leitaði fyrir nokkru 
aðstoðar Hauks Inga Guðnason-
ar, sem sjálfur er knattspyrnu-
maður og fyrrum atvinnumaður. 
Hann hefur einnig menntað sig í 
íþróttasálfræði. Haukur Ingi fékk 
það hlutverk að sinna líðan lands-
liðsmannanna og hefur gert það í 
síauknum mæli. Hann var með í 
förinni til Noregs og hitti Frétta-
blaðið á hann í Osló.

Þurfum meðbyrinn
„Úrslitin hafa sannarlega ekki 

verið okkur í hag. Liðið hefur 
svo sem verið að spila ágætlega 
inn á milli en það er langt síðan 
að niðurstaðan eftir leiki hefur 
verið jákvæð,“ sagði hann. Ísland 
mætir Kýpverjum á morgun og 
segir Haukur Ingi að strákana 
skorti tilfinnanlega að finna fyrir 
smá meðbyr. „Ég held að það verði 
mjög mikilvægt fyrir þá. Menn 
hafa verið að sigla á móti straumn-
um svo lengi að sigur myndi gefa 
mönnum mikið.“

Óttast ekki mistökin
Haukur Ingi tekur leikmenn í 

spjall, stundum 2-3 í einu, þegar 
tækifæri gefst. „Margir strák-
anna eru ungir og get ég bent þeim 
á ýmsa punkta sem ég hefði sjálf-
ur viljað vita þegar ég var að stíga 
mín fyrstu skref í atvinnumennsk-
unni.“ Meðal þess sem Haukur 
Ingi reynir að miðla til leikmanna 
er hvernig skuli taka á mótlæti í 
leikjunum sjálfum. Því hafa lands-
liðsmennirnir fengið að kynnast.

„Jafnvel færustu íþróttamenn 
heims óttast það einhvern tím-
ann að gera mistök og að endur-
taka þau. Dæmi um þetta er sókn-
armaður sem klúðrar dauðafæri í 
upphafi leiks. Auðveldasta leiðin 
til að endurtaka ekki þau mistök 
er að koma sér ekki aftur í færi. 
En það er þó betra að klúðra tíu 
dauðafærum í einum leik því þá 
er hann að minnsta kosti að taka 
þátt í leiknum.“

Hann segir einbeitingu og 
hugarfar skipta afar miklu máli 

þegar í leikinn er komið. „Og að 
láta mótlætið ekki slá sig út af lag-
inu – halda einbeitingunni og halda 
áfram að spila sinn leik.“

Þolinmæði er dyggð
Annað lykilorð í skilaboðum 

Hauks Inga er þolinmæði. „Mín 
vinna snýst ekki um skyndilausn-
ir heldur að bæta frammistöðuna 
þegar til lengri tíma er litið. Ég er 
ekki endilega að hugsa um þenn-
an leik eða næsta heldur vona ég 
að þessar aðferðir nái að síast inn 
hægt og rólega og að það leiði til 
betri árangurs í framtíðinni.“

Hann segir þó biðina vera erf-
iða og að millibilsástandið sé afar 
hættulegur tími. Því sé mikil-
vægt fyrir alla hlutaðeigandi að 
sýna þolinmæði. „Í sumum íþrótt-

um þarf að taka þrjú skref aftur 
á bak til að geta tekið fimm skref 
fram á við. Gott dæmi er kylfing-
ur sem er fastur í sinni forgjöf og 
vill bæta sig. Hann þarf ef til vill 
að tileinka sér nýja og betri sveiflu 
en það tekur tíma. Á meðan versn-
ar leikur hans og er þá mikilvægt 
að falla ekki aftur í fyrra horf – 
annars mun hann aldrei lækka for-
gjöfina aftur.“

Haukur Ingi bendir á að þetta 
vilji oft haldast í hendur við það  
þegar kynslóðaskipti eiga sér stað 
eins og er tilfellið í íslenska lands-
liðinu nú. „Ef þeim tekst að til-
einka sér þessi fræði og nýta sér 
þau mun það pottþétt nýtast bæði 
þeim sjálfum og íslenska landslið-
inu til framtíðar.“ eirikur@frettabladid.is

Engar skyndilausnir í boði
Haukur Ingi Guðnason knattspyrnumaður hefur verið landsliði karla í knatt-
spyrnu innan handar að undanförnu en hann er sálfræðimenntaður. Haukur 
Ingi segir mikilvægt að láta mótlætið ekki hafa of mikil áhrif á sig.

TIL AÐSTOÐAR Haukur Ingi er landsliðsþjálfurunum innan handar þessa dagana og 
veitir ekki af þar sem hvorki gengur né rekur hjá landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Pepsi-deild kvenna:
Breiðablik-Afturelding   4-0
Fanndís Friðriksdóttir 2, Anna Birna Þorvarðar-
dóttir, Dagmar Ýr Arnardóttir.
ÍBV-Fylkir   2-0
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Vesna Smijlkovic.
Grindavík-Stjarnan   1-7
Shaneka Gordon - Harpa Þorsteinsdóttir 3, 
Hugrún Elvarsdóttir, Soffía Arnþrúður Gunn-
arsdóttir, Ásgerður Stefanía Baldursdóttir (víti), 
Ashley Bares.
KR-Valur   0-5
Hólmfríður Magnúsdóttir 3, Kristín Ýr Bjarna-
dóttir, Laufey Ólafsdóttir.
Þróttur-Þór/KA   1-7
Alexis Hernandez - Mateja Zver 3, Manya 
Makoski, Marie Perez Fernandez, Arna Sif 
Ásgrímsson.
STAÐAN:
Stjarnan 17 16 0 1 52-14 48
Valur 17 13 2 2 52-12 41
ÍBV 17 10 3 4 37-11 33
Þór/KA 17 9 2 6 35-30 29
Fylkir 17 8 2 7 26-28 26
Breiðablik 17 7 2 8 31-32 23
Afturelding 17 4 3 10 15-38 15
KR 17 3 4 10 17-34 13
Grindavík 17 3 1 13 18-51 10
Þróttur 17 1 3 13 17-50 6

1. deild karla:
Selfoss-BÍ/Bolungarvík  4-3
Joe Tillen 2, Michael Abnett (sjm), Arilíus 
Marteinsson - Atli Guðjónsson, Sölvi Gylfason, 
Andri Rúnar Bjarnason.
ÍA-Grótta   2-1
Stefán Þór Þórðarson, Einar Logi Einarsson - 
Andri Björn Sigurðsson.
KA-Víkingur Ó.   4-3
Haukur Heiðar Hauksson 2, Hallgrímur Mar 
Steingrímsson, Dan Howell - Nicholas Efstathiou, 
Helgi Óttarr Hafsteinsson, Eldar Masic.
STAÐAN:
ÍA 20 15 3 2 47-13 48
Selfoss 20 13 2 5 38-19 41
Haukar 20 10 5 5 28-19 35
Fjölnir 20 8 7 5 30-29 31
BÍ/Bolungarvík 20 9 4 7 27-33 31
Víkingur Ó. 20 8 4 8 31-25 28
KA 20 8 2 10 29-35 26
Þróttur 20 8 2 10 24-40 26
ÍR 20 6 4 10 25-35 22
Grótta 20 4 7 9 15-27 19
Leiknir 20 4 4 12 26-30 16
HK 20 2 6 12 20-36 12

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Þegar aðeins ein umferð 
er eftir af Pepsi-deild kvenna er 
nokkuð ljóst að það verða Þróttur 
og Grindavík sem falla úr deild-
inni.

Þróttur er þegar fallinn en 
Grindavík þarf að vinna risa-
sigur á Fylki í lokaumferðinni og 
treysta á að KR tapi fyrir Þór/KA 
til að bjarga sér. 

KR er með þrem stigum meira 
en Grindavík og markatalan er 16 
mörkum betri hjá KR þannig að 
verkefni Grindavíkur er nánast 
ómögulegt.   - hbg

Pepsi-deild kvenna:

KR fellur lík-
lega ekki

FÓTBOLTI Selfoss vann ævintýra-
legan 4-3 sigur á BÍ/Bolungar-
vík um helgina og er fyrir vikið 
komið með annan fótinn upp í 
efstu deild á nýjan leik.

Selfoss á sex stig á Hauka 
þegar tvær umferðir eru eftir. 
Það þarf því ansi margt að gerast 
svo Selfoss komist ekki aftur upp 
í deild þeirra bestu.

ÍA lagði Gróttu og tryggði sér 
þar með sigur í deildinni.

Grótta er aftur á móti í harðri 
baráttu við Leikni en Breiðhylt-
ingar eru í fallsæti og þrem stig-
um á eftir Gróttu. Liðin mætast í 
næstu umferð en það verður nán-
ast úrslitaleikur um hvort liðið 
heldur sæti sínu í deildinni.   - hbg

ÍA meistari í 1. deild:

Selfoss nálgast 
efstu deild

MEISTARAR Skagamenn tryggðu sér 
sigur í 1. deildinni um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐMUNDUR

HANDBOLTI Lærisveinar Alfreðs 
Gíslasonar hjá Kiel líta afar vel 
út í upphafi leiktíðar. Í gær rúll-
aði Kiel yfir sterkt lið Flensburg, 
35-21, eftir að hafa leitt með níu 
mörkum í hálfleik, 16-9. Aron 
Pálmarsson skoraði tvö 
mörk í leiknum fyrir Kiel 
en Alfreð hefur fengið 
lykilmenn til baka 
úr meiðslum og 
liðið er afar lík-
legt til afreka 
á þessari leik-
tíð.

Björgvin Páll 
Gústavsson lék 
sinn fyrsta leik 
fyrir Magdeburg 
um helgina er liðið 
lagði Göppingen. Björg-
vin fékk að reyna sig í 
einu vítakasti sem hann 
varði vel. Góður sigur hjá 
Magdeburg sem leit ágæt-

lega út í þessum leik.
Alexander Peters-

son skoraði þrjú mörk 
fyrir Fuchse Berlin 
sem vann Íslendinga-

slaginn gegn Hann-
over-Burgdorf, 31-28. 
Ásgeir Örn Hall-
grímsson og Hann-
es Jón Jónsson skor-
uðu báðir fjögur 
mörk fyrir Hann-
over. Vignir Svavars-
son skoraði tvö mörk 
fyrir Hannover.

K á r i  K r istjá n 
Kristjánsson skoraði 
tvö mörk fyrir Wetzl-
ar sem lagði Hildes-
heim, 30-28.   - hbg

Björgvin Páll byrjaði ferilinn hjá Magdeburg vel:

Kiel valtaði yfir Flensburg

BJÖRGVIN PÁLL 
Stimplaði sig inn 
með því að verja 
víti.

FRJÁLSAR Usain Bolt og félagar 
frá Jamaíku gerðu sér lítið fyrir 
í gær og settu heimsmet í 4x100 
metra spretthlaupi er þeir komu í 
mark á 34,04 sekúndum.

Þeir Bolt, Nesta Carter, Micha-
el Frater og Yohan Blake höfðu 
mikla yfirburði í hlaupinu eins og 
gefur að skilja.

Bandaríkjamenn féllu úr leik 
er síðasta skiptingin hjá þeim fór 
úrskeiðis.   - hbg

Bolt og félagar í banastuði:

Heimsmet hjá 
Jamaíku

HEIMSMET Bolt fagnar hér heimsmetinu.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Hádegisfundur ÍSÍ

Sjá nánar á www.isi.is

Miðvikudagur 14. sept. kl. 12.00-13.00 í E-sal 
Íþr.-miðstöðv. í Laugardal. Jón Sigfússon hjá 

Rannsóknum og Greiningu fjallar m.a. um íþróttaiðkun 
framhaldsskólanema. Aðgangur ókeypis og öllum heimill. 
Uppl. í 460-1467 og á vidar@isi.is 

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallar skattar. Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

saltdreifarar 

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

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson á 
aðeins eftir að stýra íslenska 
karlalandsliðinu í tveimur leikj-
um í viðbót. Gefið hefur verið út 
að hann fái ekki nýjan samning að 
lokinni núverandi undankeppni.

Knattspyrnusamband Íslands, 
KSÍ, er því að leita að nýjum þjálf-
ara um þessar mundir og hafa 
ýmsir menn verið orðaðir við 
starfið á síðustu dögum. Nægir þar 
að nefna menn eins og Willum Þór 
Þórsson, Guðjón Þórðarson og Teit 
Þórðarson. Umræðan um erlend-
an þjálfara er einnig afar hávær 
og samkvæmt könnun Stöðvar 2 
meðal þingfulltrúa KSÍ vill helm-
ingur þeirra sjá erlendan þjálfara 
í brúnni.

Þessir þingfulltrúar eru fulltrú-
ar knattspyrnufélaganna og ef 
félögin réðu ferðinni þá myndi 
KSÍ ráða erlendan þjálfara. 45 
knattspyrnufélög áttu samtals 
135 fulltrúa með atkvæðisrétt á 
síðasta ársþingi KSÍ. Þar af eru 
85 fulltrúanna skráðir á vef KSÍ 
sem stjórnarmeðlimir sinna knatt-
spyrnudeilda.

Íþróttadeild hringdi í þessa 85 
aðila og lagði fram spurninguna: 
Hver vilt þú að verði næsti lands-
liðsþjálfari? Svarhlutfallið var 82 
prósent. Af þeim 70 sem svöruðu 
vilja 35, eða 50 prósent, að erlend-
ur þjálfari verði ráðinn til að taka 
við af Ólafi. 

Fæstir gátu nefnt ákveðinn 
erlendan þjálfara á nafn en flestir 
voru á því máli að fullreynt væri í 
bili með íslenskan þjálfara. 

Guðjón Þórðarson fékk flest 
atkvæði íslenskra þjálfara eða ell-

efu. Rúnar Kristinsson kom næst-
ur með sex atkvæði. 

Vilji félaganna í landinu er því 
nokkuð skýr en hvað finnst Geir 

Þorsteinssyni, formanni KSÍ, um 
niðurstöðu þessarar könnunar?

„Þessi niðurstaða kemur mér 
ekki á óvart,“ sagði Geir en stjórn 

KSÍ hefur falið honum og Þóri 
Hákonarsyni, framkvæmdastjóra 
KSÍ, að finna og ráða nýjan þjálf-
ara fyrir landsliðið.

„Það hafa fjölmargir þjálf-
arar erlendis frá haft samband. 
Við erum með augun opin fyrir 
íslenskri og erlendri lausn,“ sagði 
Geir en hann segir fólk í knatt-
spyrnuheiminum vel vita af því að 
starfið sé á lausu og því sé engin 
þörf á að auglýsa starfið.

Heimildir fréttastofu herma að á 
meðal þeirra sem komi til greina í 
starfið sé Lars Lagerback, fyrrum 
landsliðsþjálfari Svíþjóðar og Níg-
eríu. Geir sagði að ekki væri búið 
að ræða við neinn um starfið enn 
sem komið er.

Rúnar Kristinsson og Eyjólfur 
Sverrisson hafa báðir gefið það 
út að þeir hafi ekki áhuga á starf-
inu. Aftur á móti hafa þeir Guðjón 
Þórðarson, Teitur Þórðarson og 
Willum Þór allir tekið vel í að ræða 
við KSÍ ef sambandið hafi á annað 
borð áhuga á því að ræða við þá.

 - hsb

Félögin vilja sjá erlendan þjálfara
Helmingur knattspyrnufélaga á landinu vill að ráðinn verði erlendur landsliðsþjálfari í stað Ólafs 
Jóhannessonar. Þetta er niðurstaða ítarlegrar könnunar sem Stöð 2 gerði hjá þingfulltrúum KSÍ.

Á FÖRUM Ólafur Jóhannesson lýkur fljótlega störfum hjá KSÍ og á meðan leita for-
kólfar sambandsins að arftaka hans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hver á að taka við?
Svör þingfulltrúa KSÍ:
Erlendur þjálfari   35 (50%)
Guðjón Þórðarson   11 (16%)
Rúnar Kristinsson   6 (9%)
Willum Þór Þórsson   5 (7%)
Eyjólfur Sverrisson   4 (6%)
Teitur Þórðarson   3 (4%)
Heimir Hallgrímsson   3 (4%)
Bjarni Jóhannsson    1 (2%)
Ólafur Kristjánsson   1 (2%)
Svarhlutfall 82% (70 manns)
Óákveðnir: 9
Náðist ekki í: 6

FÓTBOLTI Enn eitt áfallið dundi 
yfir Arsenal um helgina er ljóst 
varð að miðjumaðurinn Jack 
Wilshere mun ekki spila með 
liðinu næstu þrjá mánuði vegna 
meiðsla.

Wilshere er meiddur á ökkla 
og í fyrstu var talið að hann yrði 
ekki lengi frá.

Nú er aftur á móti ljóst að hann 
spilar ekki fyrr en í desember 
og hausverkur Wengers þjálfara 
verður sífellt meiri en Arsenal 
hefur byrjað tímabilið illa. - sáp

Vandræði hjá Arsenal:

Wilshere frá í 
þrjá mánuði

GOLF Stefán Már Stefánsson og 
Sunna Víðisdóttir unnu lokastiga-
mótið á Eimskipsmótaröðinni sem 
fram fór á Urriðavelli í Heiðmörk 
um helgina. 

Stefán varð um leið hlutskarp-
astur í Eimskipsmótaröðinni. Har-
aldur Franklín Magnús varð annar 
í mótaröðinni og Helgi Birkir Þór-
isson tók þriðja sætið.

Stefán Már lék ótrúlegt golf á 
laugardeginum en þá voru leikn-
ir tveir hringir. Hann fór fyrri 
hringinn á fjórum höggum undir 
pari og þann síðari á fimm högg-
um undir pari. Hann var því með 
sjö högga forskot á Guðjón Henn-

ing Hilmarsson fyrir gærdaginn.
Stefán spilaði á pari í gær og hélt 

sínu sjö högga forskoti en Harald-
ur Franklín tók annað sætið. Andri 
Már Óskarsson varð síðan þriðji.

Sunna Víðisdóttir lék best á 
laugardeginum og átti sjö högg á 
næstu keppendur fyrir lokahring-
inn. Hún hélt því forskoti lokadag-
inn og varð á endanum átta högg-
um á undan Signýju Arnórsdóttur.

Signý vann þar með sigur í 
mótaröðinni en Ólafía Þórunn 
Kristinsdóttir varð önnur. Ólafía 
tók ekki þátt í mótinu um helgina. 
Sunna skaust upp í þriðja sætið 
með sigrinum í gær.   - hbg

Lokamót Eimskipsmótaraðarinnar spilað um helgina:

Stefán Már og Signý 
unnu mótaröðina

BEST Stefán Már og Sunna voru ánægð eftir góða helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÉLAGAR MEÐ PREMIUM ICELANDAIR 
AMERICAN EXPRESS® FRÁ 
KREDITKORTI GREIÐA EKKERT 
ÁRGJALD Í ICELANDAIR GOLFERS

+ Skráðu þig í 
Icelandair Golfers á 

 www.icelandairgolfers.is

Icelandair Golfers er klúbbur
sem auðveldar þér að spila 

golf út um allan heim.

Golfsettið
ferðast frítt!

Þú nýtur þessara hlunninda:

 þegar þú ferðast með Icelandair.

 aðilum Icelandair Golfers.

HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn 
Arnór Atlason spilaði í fimm 
mínútur um helgina í öruggum 
sigri Danmerkurmeistara AGK á 
Skjern. Þetta var fyrsti leikur Arn-
órs með liðinu á þessari leiktíð en 
hann hefur ekkert spilað síðan 
hann lék með landsliðinu í sumar. 
Arnór tognaði illa á læri í upphafi 
æfingatímabilsins og hefur verið 
talsvert lengi frá síðan.

„Þetta er búið að vera bölvað 
basl. Ég æfði aðeins tvisvar fyrir 
leikinn og gerði allt til þess að vera 
til taks. Það var kannski ekki mjög 
skynsamleg ákvörðun að spila en 
þetta slapp. Það var æðislegt að 
komast aftur á völlinn og gott að 
vinna Skjern örugglega en það 
er eitt af betri liðunum í deild-
inni og þeir segjast vera orðnir 
svo góðir. Hafa aðeins verið að 
rífa kjaft og það var fínt að þagga 
niður í þeim,“ sagði Arnór. Jafnt 
var í tölum í fyrri hálfleik en 
AGK tók völdin í síðari hálfleik og 
vann öruggan sigur, 28-20. Arnór 
gerir ráð fyrir því að Bjerringbro 
veiti AGK mesta keppni í vetur en 
Skjern, Álaborg og Kolding komi 
þar á eftir.‘

Arnór segir að það sé frábær 

stemning í kringum danska ofur-
liðið sem fyrr. Fram undan er 
spennandi þáttaka í Meistaradeild-
inni og athygli fjölmiðla á liðinu 
mikil sem fyrr.

„Það var stútfullt hús og stemn-
ing. Allur hópurinn er tilbúinn 
í slaginn og menn bíða spenntir 
eftir Meistaradeildinni. Það eru 
margar sterkar týpur í þessu liði. 
Sigurvegarar þannig að það er 
mikil keppni og enginn slakar á. 
Við megum það ekki heldur enda 
bíða allir eftir því að við töpum 
leik. Liðin á Jótlandi tala fjálglega 
um að þau ætli að vinna okkur og 
það er bara frábært.“

Alls eru fjórir Íslendingar í 
liði AGK í vetur. Arnór og Snorri 
Steinn Guðjónsson voru þar fyrir 
og í sumar gengu þeir Guðjón 
Valur Sigurðsson og Ólafur Stef-
ánsson í raðir liðsins.

„Það er frábært að fá þá. Þeir 
eru fyrst og fremst heimsklassa-
leikmenn sem styrkja liðið. Óli 
hefur ekkert verið með en Gaui 
gefur okkur 5-6 aukamörk úr 
hraðaupphlaupum í leik, sem er 
snilld. Þeir styrkja liðið mikið og 
gaman að fá þá,“ sagði Arnór Atla-
son.    - hbg

Arnór Atlason sneri aftur á völlinn um helgina:

Það bíða allir eftir 
því að við töpum leik

MÆTTUR AFTUR Arnór fékk aftur harpix á puttana um helgina. MYND/OLE NIELSEN
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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

… og passar með öllu

www.ms.is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (25:175)
10.20 Smallville (16:22)
11.05 Mercy (2:22)
11.50 Wipeout USA
13.00 Frasier (5:24)
13.25 American Idol (12:39)
15.00 ET Weekend
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (4:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (16:24)
19.45 Modern Family (1:24) Önnur 
þáttaröðin um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna, hefðbundinnar 5 manna fjöl-
skyldu, samkynhneigðra manna sem eru ný-
búnir að ættleiða dóttur og svo pars af ólík-
um uppruna þar sem eldri maður hefur yngt 
upp í suðurameríska fegurðardís.
20.10 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (14:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. Þúsund-
þjalasmiðurinn Ty Pennington heimsækir fjöl-
skyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og 
endurnýjar heimili þeirra frá grunni. 
21.35 Love Bites (4:8)
22.20 Big Love (3:9)
23.20 Weeds (9:13)
23.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (7:13)
00.15 Two and a Half Men (3:16)
00.40 How I Met Your Mother (23:24)
01.05 Bones (22:23)
01.50 Come Fly With Me (3:6)
02.20 Entourage (9:12)
02.45 Human Target (12:12)
03.30 Afterworld 
03.55 Mechanik
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (21:22) Þegar Maggie 
fær taugaáfall ákveður Ally að flytja til New 
York sem leiðir til sárra kveðjustunda vin-
anna. Þá ákveða Fish og Liza að giftast.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Harry‘s Law (1:12) Nýr gaman-
samur lögfræðiþáttur frá David E. Kelly um 
stjörnulögfræðinginn Harriet Korn (Kathy 
Bates) sem hættir hjá þekktri lögfræðistofu 
og stofnar sína eigin. Hún ræður til sín harla 
óvenjulegan hóp samstarfsfólks og ákveð-
ur að taka að sér mál þeirra sem minna 
mega sín.
22.35 The Whole Truth (11:13) 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. 
23.20 Game of Thrones (3:10) Magnað-
ir þættir sem gerast á miðöldum í ævintýra-
heimi þar sem sumrin geta varað í áratugi og 
veturnir alla ævi.
00.15 Ally McBeal (21:22)
01.00 The Doctors (105:175) 
01.45 Sjáðu
02.10 Fréttir Stöðvar 2 
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Þýski handboltinn: Kiel - Flens-
burg Útsending frá leik Kiel og Flensburg í 
þýska handboltanum. Alfreð Gíslason þjálfar 
Kiel og Aron Pálmarsson leikur með liðinu.

17.45 Þýski handboltinn: Kiel - Flens-
burg Útsending frá leik Kiel og Flensburg í 
þýska handboltanum. Alfreð Gíslason þjálfar 
Kiel og Aron Pálmarsson leikur með liðinu.

19.15 Undankeppni EM Útsending frá 
leik Noregs og Íslands í undankeppni EM.

21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

21.55 Arnold Classic Sýnt frá Arnold 
Classic mótinu en á þessu magnaða móti 
mæta flestir af bestu og sterkustu líkams-
ræktarköppum veraldar, enda Arnold Classic 
eitt stærsta mót sinnar tegundar í heiminum.

22.45 Miami - Dallas Útsending frá 
fyrsta leik Miami Heat og Dallas Mavericks í 
úrsliltum NBA.

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

18.40 Van Basten Nu er röðin komin af 
Marco Van Basten sem af mörgum var talinn 
einn besti framherji heims.

19.10 Man. Utd. - Arsenal Útsending frá 
leik Manchester United og Arsenal í ensku 
úrvalsdeildinni.

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

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

22.30 Tottenham - Man. City Útsend-
ing frá leik Tottenham og Manchester City í 
ensku úrvalsdeildinni.

Ég horfði á kvikmyndina Death Proof í fyrsta sinn um daginn. 
Myndin er frá árinu 2007 og úr smiðju Íslandsvinarins Quentins 
Tarantino. Myndin skartar mörgum efnilegum leikurum í aðal-
hlutverkum og má þar helst nefna Zoë Bell, Rosario Dawson, 
Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Sydney Tamiia Poitier, Tracie Thoms, 
Mary Elizabeth Winstead og Rose McGowan auk Kurts Russell, 
sem leikur bandóðan áhættuleikara, „Stuntman“ Mike, sem 
myrðir ungar stúlkur sér til ánægju.

Kvikmyndin er gerð í anda hryllingsmynda áttunda 
áratugarins þar sem bílar, kynbombur og blóð eru í 

aðalhlutverki og er hluti af tvíleik sem hlaut heitið 
Grindhouse, hinn hluti tvíleiksins er kvikmyndin 
Planet Terror í leikstjórn Roberts Rodriguez.

Í stuttu máli fjallar myndin um tvo vinkon-
uhópa sem vekja athygli „Stuntman“ Mike. Þann 
fyrri myrðir hann í sviðsettu bílslysi en Mike 

ekur um á bíl sem er „death proof“ og 
því sleppur hann ómeiddur úr „slysinu“. 
Nokkrum mánuðum síðar verður annar 

vinkonuhópur á vegi hins óða ökuþórs 
en þær stúlkur kalla ekki allt ömmu 
sína og upphefst mikill eltingaleikur.

Death Proof fékk heldur slaka 
dóma kvikmyndagagnrýnenda er 
hún kom út og segja menn að 

þetta sé sísta kvikmynd Tarantinos 
til þessa. Ég hafði aftur á móti 
lúmskt gaman af myndinni, kven-
persónunum og Kurt Russell í hlut-

verki hins ógeðfellda „Stuntman“ Mike 
og fannst þetta hin fínasta afþreying á rólegu 
septemberkvöldi.

VIÐ TÆKIÐ: SARA MCMAHON SKEMMTI SÉR YFIR ÓÐUM ÖKUÞÓR

Kynbombur og tryllitæki

08.00 Someone Like You
10.00 Stuck On You
12.00 Búi og Símon
14.00 Someone Like You
16.00 Stuck On You
18.00 Búi og Símon
20.00 Prête-moi ta main
22.00 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story
00.00 21
02.00 Cronicle of an Escape
04.00 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story
06.00 The Hitcher

> Charlotte Gainsbourg
„Stúlkur geta gengið í gallabuxum, klippt 
hárið stutt, klæðst skyrtum og stígvélum. 
Það þykir í lagi að líkjast strákum. Drengir 
eru hins vegar litnir hornauga séu þeir 
kvenlega til fara.“
Charlotte Gainsbourg leikur í frönsku 
kvikmyndinni Prête-moi ta main, sem 
fjallar um mann á fimmtugsaldri sem er 
laus og liðugur. Fjölskylda hans er ekki 
sátt við það og bregður hann á það ráð 
að fá bestu vinkonu sína til að leika 
unnustu sína. Myndin er sýnd á Stöð 
2 Bíói kl. 20.

16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (40:52)
17.43 Mærin Mæja (30:52)
17.51 Artúr (11:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Konur í eldlínunni (3:4) (UN 
Women - Women on the Frontline) Heimilda-
þáttaröð um ofbeldi gegn konum og stúlkum í 
Nepal, Tyrklandi, Kongó og Kólumbíu.
18.52 Leggðu systrum þínum lið (3:4) 
Þorsteinn Bachmann kynnir starfssemi UN 
Women.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Undur sólkerfisins – Blái borð-
inn (3:5) (Wonders of the Solar System) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC. Hér er nýj-
ustu kvikmyndatækni beitt til þess að sýna 
stórfengleg náttúruundur í geimnum.
21.10 Leitandinn (40:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Unglingalandsmót UMFÍ
22.50 Liðsaukinn (16:32) (Rejseholdet)
23.50 Kastljós (e)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.00 ESPN America
06.30 Deutsche Bank Champions-
hip (3:4)
11.00 Golfing World
11.50 Deutsche Bank Champions-
hip (3:4)
15.35 Inside the PGA Tour (35:42)
16.00 Deutsche Bank Champions-
hip (4:4)
22.00 The Future is Now (1:1)
22.50 Champions Tour - Highlights
23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.15 Rachael Ray
18.05 Top Chef (15:15) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos
19.20 Rules of Engagement (1:13) (e)
19.45 Will & Grace (6:24) Endursýningar 
frá upphafi á frábæru gamanþáttunum. 
20.10 One Tree Hill (19:22) Banda-
rísk þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Quinn skipu-
leggur tónleika í fjarveru Haley sem er heima 
með nýfætt barn á meðan Nathan reynir að 
svipta hulunni af Kellerman prófessor.
20.55 Parenthood (3:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. 
21.40 CSI: New York (12:22) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í tæknideild lögreglunnar í New York. 
Spænskur maður finnst látinn í íbúð sinni. 
Fjölskylda hans flækist fyrir viðkvæmri morð-
rannsókninni.
22.30 Dexter (1:12) (e) Fimmta þátta-
röðin um dagfarsprúða morðingjann Dex-
ter Morgan sem drepur bara þá sem eiga 
það skilið. Síðustu þáttaröð lauk með mikilli 
dramatík þar sem Dexter kom að eiginkonu 
sinni látinni í baðkarinu heima hjá sér. Nú þarf 
hann að fást við afleiðingarnar og taka ákvörð-
un sem mun hafa áhrif á hans nánustu.
23.20 Law & Order: Criminal Intent 
(15:16) (e)
00.10 Psych (7:16) (e)
00.55 Will & Grace (6:24) (e)
01.15 Pepsi MAX tónlist

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
að gesta stjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu
20.30 Golf fyrir alla Lokaþáttur.
21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og 
kvennafrumkvöðlar Evrópu í Hörpunni.
21.30 Eldhús meistaranna Magnús að 
byrja með nýja þáttaröð.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.
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Hæð: 180cm
Orkunýting: A++ 
Nýtanlegt rými kælis: 230 L 
Nýtanlegt rými frystihólfs: 90 L 

ÍSSKÁPUR - RK61821X

Hæð: 161cm
Orkunýting: A++ 
Nýtanlegt rými kælis: 232 L 
Nýtanlegt rými frystihólfs: 53 L 

Hæð: 180cm
Orkunýting: A+ 
Nýtanlegt rými kælis: 230 L 
Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L 

ÍSSKÁPUR - RK6162AW ÍSSKÁPUR - RK60358DW

Tilboðsverð: 134.900 kr
Verð áður: 157.900 kr

Tilboðsverð: 124.900 kr
Verð áður: 154.900 kr

Tilboðsverð: 144.900 kr
Verð áður: 169.900 kr

Breidd: 60 cm 
Hreinsanleg fitusía 
3 aflstillingar
Afkastageta 450m3/klst

HÁFUR - DK450E

Ofn: Heitur blástur
Undir og yfirhiti
Grill með blæstri
Innbyggður kjöthitamælir
Aquaclean hreinsikerfi. 

Helluborð: Keramik
Snertitakkar
Sjálfvirkur Suðubúnaður
Viðvörunarljós 
Barnalæsing

BLÁSTURSOFN - BO7510AX HELLUBORÐ - ECT610AX

Afkastageta: 6 kg
Orkunýtni: B
Barkalaus
Snýst í báðar áttir
Kaldur blástur
Lægri þurrkhiti
Krumpuvörn

GORENJE BARKALAUS ÞURRKARI

Orkunýtni: A+
Þvottahæfni: A
Þeytivinduafköst: A
Afkastageta: 6 kg
Þeytivinduhraði: 1400 sn
Hurðaop: 33 sm
Kaldur þvottur 15°C
SterilTub hreinsikerfi

GORENJE ÞVOTTAVÉL 6 KG 1400 SN

Þvottavél og þurrkari saman í einum pakka 

á aðeins 195.000 kr staðgreitt.

Verð áður 239.800 kr staðgreitt.

Blástursofn, keramik helluborð og háfur saman 

í einum pakka, á aðeins 245.000 kr staðgreitt.

Verð áður 326.800 kr staðgreitt.
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ir 
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Bráðfyndinn rómantískur gaman-
þáttur frá framleiðendum Sex and 
the City, Love Actually og Bridget 
Jones Diary. Judd og Colleen höfðu 
skipulagt letidag en 
allt fer úrskeiðis 
þegar þau 
komast að 
því að þau 
eru orðin 
of sein í 
skírnar-
veislu.

STÖÐ 2 KL. 21.35
Love Bites

10.35 Keeping Up Appearances  11.05 Fawlty 
Towers  11.35 ‚Allo ‚Allo!  12.10 ‚Allo ‚Allo!  
12.45 The Inspector Lynley Mysteries  13.35 The 
Inspector Lynley Mysteries  14.20 Keeping Up 
Appearances  14.50 Keeping Up Appearances  
15.20 ‚Allo ‚Allo!  15.55 ‚Allo ‚Allo!  16.30 Fawlty 
Towers  17.00 Fawlty Towers  17.30 The Inspector 
Lynley Mysteries  18.20 The Inspector Lynley 
Mysteries  19.10 Top Gear  20.00 Live at the 
Apollo  20.45 QI Children in Need Special  21.15 
The Old Guys  21.45 My Family  22.15 Top Gear 

10.50 Dage i haven  11.15 DR1 Dokumentaren  
12.15 Merlin  13.00 DR Update - nyheder og vejr  
13.10 Kommissær Wycliffe  14.00 Thomas og 
hans venner  14.15 Carsten og Gittes Vennevilla  
14.30 Willas vilde dyr  15.00 Livet i Fagervik  15.50 
DR Update - nyheder og vejr  16.00 Vores Liv  
16.30 TV Avisen med Sport  17.05 Med livet som 
indsats  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 
SportNyt  20.00 DR1 Dokumentaren  21.00 DR1 
Dokumentaren  22.00 OBS  22.05 Vore Venners 
Liv  04.00 Rasmus Klump 

11.00 Nyheter  11.05 Folk  11.35 Norge rundt  
12.00 Nyheter  12.05 Bondi Beach  12.30 Luksus 
i ørkenen  13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 
Nyheter  14.10 Ekstremfiske  15.00 Nyheter  15.10 
Rallycross  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  
15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 
Puls  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 
21  19.30 Valg 2011  20.00 Millionær i forkledning  
20.50 Muntre glimt fra Smil til the skjulte kamera  
21.00 Kveldsnytt

12.20 Hets  14.00 Rapport  14.05 Gomorron 
Sverige  14.55 Go‘kväll  15.05 Engelska 
Antikrundan  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.10 Regionala nyheter  16.15 Fråga doktorn  
17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  
17.30 Rapport  18.00 Maestro  19.00 Lykke  
20.00 Extreme places with Björnulf  20.30 Lärare 
på bortaplan  21.00 X-Games  21.45 Exile  23.15 
Rapport  23.20 Sverige!  23.50 Fotbollens sista 
proletärer  00.50 Rapport  00.55 Landet runt  
01.40 Så såg vi sommaren då  

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 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 
14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Hver myrti Móleró? 15.25 Fólk og 
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 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 21.29 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25 
Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

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.
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„Game Of Thrones. Nú þegar 
veturinn er að koma er gott að 
hlýja sér við þessi gömlu subbu-
legu gildi og fantasíuhórfarir.“ 

Sigurður Kjartan Kristinsson, starfsmaður 
RIFF-hátíðarinnar. 

„Við erum að reyna að upphefja 
stelpumenningu á Íslandi,“ segir 
Kristín Tómasdóttir sem ásamt 
systur sinni, Þóru, er að leggja 
lokahönd á uppflettirit fyrir stelp-
ur sem kemur út í haust

Systurnar gáfu í fyrra út Bók 
fyrir forvitnar stelpur sem seld-
ist eins og heitar lummur og segir 
Kristín að vinsældir bókarinnar 
hafi sýnt að það er greinileg vönt-
un á efni fyrir þennan markhóp, 
stelpur. 

„Vinsældir síðustu bókar sýndu 
að það er ákveðið pláss í samfé-
laginu fyrir þennan markhóp sem 
þarf að fylla. Þess vegna ætlum 
við að halda áfram að fræða stelp-
ur um allt milli himins og jarðar. 
Þegar við vorum að kynna síðustu 
bók komust við að því að stelpur 
eru áhugasamar um ólíka hluti. 
Það var í raun fullt af spurningum 
ósvarað,“ segir Kristín og bætir 

við að þessi bók sé persónulegri 
en sú fyrri. 

Bókin er sett upp eins og upp-
flettrit þar sem spurningar eru 
flokkaðar niður eftir bókstöfum. 
Undir bókstafnum Á eru til dæmis 
spurningar tengdar áfengi. Krist-
ín og Þóra söfnuðu spurningunum 
saman gegnum rýnihóp á netinu 
og frá stúlkum sem komu á bóka-
kynningar þeirra í skólum og tóm-
stundamiðstöðvum. 

„Það er smá „Kæri sáli“ fílingur 
í þessu og ég hef sjálf verið mjög 
forvitin að vita svörin við mörgum 
af þessum spurningum. Við erum 
allar stelpur inn við beinið og þetta 
er viðfangsefni sem snertir okkur 
allar,“ segir Kristín og viðurkennir 
að þær systur séu gott teymi. „Við 
höfum alltaf verið teymi, núna rit-
höfundateymi. Svo erum við líka 
báðar töff einstæðar útivinnandi 
mæður.“  - áp

Töff einstæðar úti-
vinnandi mæður

SVARA FORVITNUM STELPUM Kristín og Þóra Tómasdætur gefa út uppflettirit fyrir 
stelpur í haust þar sem þær svara spurningum um allt milli himins og jarðar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Mér finnst þetta fáránlegt,“ segir 
Fjölnir Þorgeirsson, hestamaður 
með meiru. 

Fjölnir virðist vera fyrirmynd 
persónu í bókinni Lýtalaus eftir 
Þorbjörgu Marinósdóttur eða 
Tobbu Marinós sem kom út fyrir 
helgi. 

Persónan heitir reyndar Fjölnir 
Þorleifsson og verður á vegi aðal-
persónu bókarinnar, Lilju, í Rík-
inu. Þau eru síðan gestir í sömu 
veislu og verða vinir á Facebook. 
Fjölni Þorleifssyni er lýst nokkuð 
ítarlega og það velkist varla nokk-
ur lesandi í vafa um að umrædd 
persóna er byggð á Fjölni Þor-
geirssyni,  hann er meðal annars 
klæddur í flíspeysu, reiðbuxur og 
reiðskó þegar Lilja og hann rekast 
fyrst á hvort annað. „Hesta- og leð-
urlykt fyllir freknótt nefið á mér,“ 
skrifar Tobba í bókinni.

Fjölnir er hins vegar ekki par 
sáttur með rithöfundinn. „Hún 
sendi mér einhvern texta og spurði 
hvort mér væri sama. Ég svaraði 

til baka og sagði að mér 
fyndist hún vera á lágu 
plani og mér væri ekki 
sama,“ segir Fjölnir og 
það er augljóst að þetta 
fer mjög fyrir brjóstið 
á honum. „Ég vil bara 
minna á að aðgát 
skal höfð í 
nærveru 
sálar og 
ég hefði 
aldrei 
blikk-
að hana 
í  R í k-
inu. Því 
h ú n  e r 
ekki mín 
týpa, ég er 
smekkmað-
ur á konur,“ 
segir Fjöln-
ir.

„Þetta 
er skáld-
sögupers-

óna en ég sagði honum auð-
vitað frá þessu, ég vildi 
ekki vera með nein leið-
indi. Auðvitað eins og með 

allt í bókinni, þá er hún með 
skírskotanir í raunveruleik-

ann, vini mína og umhverfið 
og hann verður bara að komast 

yfir þetta. Mér finnst hann ekki 
einu sinni fara illa út úr bók-

inni,“ segir Tobba og bætir 
við að Fjölnir ætti bara að 

lesa bókina, hann hefði 
örugglega bara gaman 
af henni. 

Fyrsta bók Tobbu, 
Makalaus, naut tölu-

verðra vinsælda í 
fyrra. Hún varð 
síðan að sjón-
varpsþáttaröð 
sem sýnd var á 

Skjá einum. Lýta-
laus er sjálfstætt 

framhald þeirrar 
bókar.

 freyrgigja@frettabladid.is

ÞORBJÖRG MARINÓSDÓTTIR: HANN ÆTTI BARA AÐ LESA BÓKINA MÍNA

Fjölnir Þorgeirs ósáttur 
við skrif Tobbu Marinós

„Mér finnst þetta æðislegt,“ segir 
myndlistarmaðurinn Guðmundur 
Oddur Magnússon, Goddur, sem 
er á leiðinni til Kína síðar í mán-
uðinum. 

Þar tekur hann þátt í hönnunar-
vikunni í höfuðborginni Peking og 
heldur þar einkasýningu með þrjá-
tíu veggspjöldum sem hann hefur 
búið til. Það var listrænn stjórn-
andi hönnunarvikunnar, Aric 
Chen, sem óskaði eftir því að sýna 
verk Godds.

Hann hlakkar mikið til að heim-
sækja Kína og kynna verk sín 
fyrir heimamönnum. „Það er svo 
sjaldan sem grafísk hönnun verður 
kúltur. Það hafa nokkrir íslenskir 
listamenn náð þessari stöðu eins 
og Katrín Pétursdóttir og fleiri 

sem verða eftirsóttir á sýningum. 
Við erum ekki mörg sem höfum 
náð þessari stöðu að láta sýna 
verkin okkar á alþjóðlegum menn-

ingaratburðum sem kúltúrfyrir-
bæri,“ segir Goddur sem hefur 
aldrei komið áður til Kína.

Sýningin verður opnuð 26. sept-
ember og fer hún fram í gömlum, 
endurinnréttuðum verksmiðjusal 
í listamannahverfinu 751 þar sem 
þrjátíu verk verða hengd upp á 
stálvíra. Goddi hefur einnig verið 
boðið að halda fyrirlestur kvöldið 
eftir en síðasta einkasýning hans 
var haldin á Seyðisfirði í fyrra. 

Áður en listamaðurinn flýgur til 
Austurlanda fjær kemur hann við 
í Frankfurt þar sem sýnd verður 
íslensk hönnun á listiðnaðarsafn-
inu þar í borg. Sú sýning verður 
minni í sniðum þar sem einungis 
fimm veggspjöld eftir hann verða 
sýnd.  - fb

Heldur einkasýningu í Peking

Á LEIÐ TIL KÍNA Myndlistarmaðurinn 
Goddur heldur einkasýningu í Kína í lok 
mánaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þeir eru voða tillitsamir og góðir við mig, 
koma fram við mig eins og drottningu,“ 
segir Dóra Jóhannsdóttir, leikkona úr förð-
unarstólnum en hún er eina stúlkan í vænt-
anlegum sjónvarpsþætti Mið Íslands-hóps-
ins. 

Tökur standa yfir þessa dagana og full-
yrðir Dóra að það sé stanslaust stuð á töku-
stað. „Þetta eru náttúrulega alveg sjúklega 
fyndnir og ljúfir strákar. Það þarf sko ekki 
að draga mig í vinnuna á morgnana og ég 
vil helst ekki vera í fríi, það er svo gaman,“ 
segir Dóra og bætir við að hana hafi langað 
til að vera í þáttunum um leið og hún frétti 
að þeir væru í bígerð. Hún og Ari Eldjárn 
eru skólasystkini úr Menntaskólanum í 
Reykjavík en þeim Bergi Ebba, Dóra DNA 

og Jóhanni Alfreð var hún að kynnast fyrst 
núna. 

„Um leið og ég frétti að verið væri að 
skrifa handritið að þessum þáttum fór verk-
efnið efst á óskalistann. Ég er því mjög glöð 
að fá að vera með,“ segir Dóra en nóg er 
að gera hjá henni þessa dagana því hún er 
nýbyrjuð að sýna aftur leikritið Verði þér að 
góðu ásamt leihópnum Ég og vinir mínir. 

Sambýlismaður hennar og barnsfaðir, 
leikarinn Jörundur Ragnarsson, er nýkom-
inn úr tökum á Heimsenda og er því vinnu-
álaginu bróðurlega skipt á heimilinu. „Já, við 
skiptum þessu á milli okkar en við leikum 
reyndar saman í leikritinu Gyllti drekinn í 
Borgarleikhúsinu í nóvember. Þá getum við 
loksins borið saman bækur okkar.“  -áp

Dóra Jóhanns umvafin fyndnum strákum

STANSLAUST STUÐ Dóra Jóhannsdóttir er eina stelpan í 
væntanlegum sjónvarpsþáttum Mið Ísland-hópsins. Hér er 
hún ásamt Bergi Ebba, Dóra DNA, Jóhanni Alfreð og Ara 
Eldjárn á tökustað. 

DEILT UM BÓK TOBBU Fjölnir 
Þorgeirsson er ekki sáttur við 

skrif Þorbjargar Marinósdóttur í 
bókinni Lýtalaus en þar bregður 

fyrir persónu sem heitir Fjölnir 
Þorleifsson sem hann er aug-

ljóslega fyrirmyndin að. Fjölnir 
segir skrifin vera á lágu plani en 
Þorbjörg segir þetta vera skáld-
sögupersónu þótt auðvitað séu 

skírskotanir í raunveruleikann.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög

jölskyldunnar, velgengni og vernd 

m. Ólýsanlega fagurt er á kvö

kura þegar kertaljós

n hvarvetna
óhúsasl
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði ðir 
a-
ta 

SÍÐA 6
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föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

r.117.91r.r.

Skandínaví
 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsv

en einnig

borgina. Í

oft áður e

framleið

umhver

sín í bla

EVERYTHING MATTERS.
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl
SÍÐA 2
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himni og glitrandi frostrós-
-þlg
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 

Á djÁ djdjdj
Ragn
Viðt
SÍÐAÐAÐA

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4
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DÆMI

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , 
gsm 6154349
i @ 6 iivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
i id d @ 6 isigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, 
gsm 6924700
i id h@ 6 isigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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bland við skæra og g st

Mikill græjuka

Ásgeir Kolbeinsson útva

Kolbeinsson útvarp

við sig íg í miðbænum. 
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fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR/P/P

okkar.is

ze
b
ra

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá h
jöfum okkar um hvar auglýsingin ráðgj

þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011





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 

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!

Lj
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ri 
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VIÐ GETUM  
ÞAÐ ALLAR  
                – og þú líka –

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

Sigur Rós í Feneyjum
Liðsmenn Sigur Rósar héldu allir 
sem einn til Feneyja fyrir helgi 
þar sem þeir frumsýndu tónleika-
myndina Inni á kvikmyndahá-
tíðinni. Stikla myndarinnar vakti 
mikla athygli þegar hún birtist á 
myndbandavefnum You Tube fyrir 
nokkru enda vissu fáir að hljóm-
sveitin væri í þessum hugleið-
ingum. Tónleikamyndin er byggð 
á tvennum tónleikum í Alexandra 
Palace sem hljómsveitin hélt 2008 
en ráðgert er að myndin verði gefin 
út í nóvember og tvöföld 

tónleikaplata með.
 - mþl, fgg 

1 Þúsundir manna á Ljósanótt

2 Miklir vatnavextir í Múlakvísl

3 Gaddafi flúinn frá Ban Walid

4 Jóhanna hvergi á förum

5 Þyrlan sótti veika konu

6 Búið að slökkva eldinn í 
Arnarsmára

Þórhallur sigurvegari
Árlegt golfmót fjölmiðlamanna fór 
fram á Kirkjubólsvelli við Sandgerði 
á föstudag. Golfmótið, sem nefnist 
Media Masters, var haldið í 21. sinn 
og í þetta skiptið voru það kylfingar 
frá Ríkisútvarpinu sem báru sigur 
úr býtum. Í liðakeppninni var það 
A-sveit RÚV sem fékk flesta punkta 
en liðið skipuðu Þórhallur Gunn-
arsson, Björn Malmquist, Bjarni 
Guðmundsson og Haraldur Jónas-
son. Þá sigraði Þórhallur einnig í 

einstaklingskeppninni 
og fékk að launum 
forláta farsíma. Meðal 
annarra keppenda 
á mótinu má nefna 
Loga Bergmann Eiðs-

son, sem hefur séð um 
mótið ásamt fleirum 

síðustu ár, Einar 
Örn Jónsson, 
íþróttafrétta-
mann á RÚV, 
og Gunnar 
Hansson, 
leikara.
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