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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011

MENNTAMÁL Ari Kristinn Jónsson, rektor 
Háskólans í Reykjavík, gerir ráð fyrir því 
að stefna stjórnvalda sé sú að háskólastarf 
á Íslandi standi ekki höllum fæti gagnvart 
samanburðarlöndum innan Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) og fleiri skól-
ar en Háskóli Íslands muni því njóta aukinna 
fjárveitinga frá því sem nú er. Hann fagnar 
stofnun Aldarafmælissjóðs Háskóla Íslands og 
að stjórnvöld viðurkenni mikilvægi háskóla-
starfs með þeim hætti. „Ég vænti því þess að 
framhald verði á því að auka framlög til alls 
háskólastarfs í landinu. Þetta verður bara að 
vera fyrsta skrefið.“

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
tilkynnti um helgina að stjórnvöld hygðust 
leggja 1,5 milljarða króna í Aldarafmælissjóð 
Háskóla Íslands fram til ársins 2014. Kristín 
Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, sagði af 

þessu tilefni að það lýsti framsýni á erfiðum 
tímum í fjármálum ríkisins, að setja markmið 
til langs tíma um uppbyggingu Háskóla 
Íslands. „Það er afar mikilvægt að við getum 
byggt upp skólann með sambærilegum fjár-
veitingum og við sjáum í löndunum í kringum 
okkur.“

Ari vill ekki horfa sérstaklega til stofnunar 
Aldarafmælissjóðsins en telur affarasælast 
að þegar aukið fé sé veitt til háskólastarfs 

fari það í gegnum samkeppnissjóði eða að til 
grundvallar beinum fjárveitingum liggi mat 
á árangri og gæðum sem hægt sé að vísa til 
þegar slíkar fjárveitingar koma til. 

„Það sem við höfum alltaf haft sem sjónar-
mið í HR, þegar kemur til útdeilingar á fjár-
magni til háskólastarfsemi, er að það séu gæði 
og árangur sem ráði því hvert fjármunirnir 
fara. Það er gert með beinum framlögum til 
stofnana í samræmi við gæði starfsins eða í 
gegnum sterka samkeppnissjóði. Þetta er gert 
um allan heim og við viljum sjá sama fyrir-
komulag á Íslandi,“ segir Ari Kristinn.

Ari segir að þótt mælikvarðar til að meta 
árangur og gæði séu til og notaðir um heim 
allan hafi slík aðferðafræði ekki verið tekin 
upp hérlendis, þrátt fyrir að það sé lykilatriði 
að mat á árangri og gæðum starfsins liggi til 
grundvallar fjárveitingum.  - shá
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Ég vænti því þess að framhald 
verði á því að auka framlög til 

alls háskólastarfs í landinu. Þetta verður 
bara að vera fyrsta skrefið.

ARI KRISTINN JÓNSSON, 
REKTOR HR
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41. TBL.

Stakfell er með á skrá einbýlishús við Seilugranda 15.

H úsið er á tveimur hæðum og 207,3 fermetra stórt innst í botnlanga í Vestur-bænum, þaðan sem stutt er í leik-skóla og skóla, verslanir og þjónustu.
Komið er inn í flísalagða for-stofu með innbyggðum skápum. Úr forstofunni er gengið inn í parketlagt hol. Samliggjandi stofa og borðstofa með tengingu við eldhúsið. Úr stofu er útgengi út á stóra verönd til suðurs og vest-urs með tengingu við stóran garð með matjurtagarði og fleiru. Eld-húsið er rúmgott og hálfopið inn í borðstofuna. Vandaðar innrétting-ar með miklu skápaplássi eru í eld-húsi, hvítar og beyki. Úr holinu er gengið inn á flísalagða gestasnyrt-ingu með glugga og einnig inn í rúmgott þvottahús/geymslu með bakinngangi.

Á efri hæð er stór parketlögð sjónvarpsstofa og stórt parketlagt hjónaherbergi með miklu skápa-plássi. Útgengi er út á suðvest-ursvalir bæði úr hjónaherbergi og sjónvarpsstofu. Tvö rúmgóð parketlögð svefnherbergi eru til 

viðbótar, bæði með skápum. Flísa-lagt baðherbergið með baðkari og sturtu. Gott geymslupláss á rislofti er yfir efri hæðinni. Vandaðar innréttingar og gólf-efni eru í öllu húsinu og hefur því verið vel við haldið.

Notalegt hús í rólegu og barnvænu umhverfi

Húsinu fylgir innbyggður 23,4 fermetra bílskúr og fallegur garður. 

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir fasteignasalar með áratuga reynslu í faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.
Okkar verkefni eru: - Sala og kaup íbúðarhúsnæðis- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis- Sala og kaup sumarhúsa- Leigusamningsgerð- Verðmöt

- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 

Bogi Pétursson lögg. fasteignasaliFinnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasaliAndri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

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

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Njótum síðustu sumardaganna
Nú styttist í 
gormánuð
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Stefán Pétur Sólveigarson vöruhönnuður hannaði nýjan spagettímæli.

Haustið er rétti árstíminn  til að safna að sér hráefni fyrir jóla-kransinn. Könglar, greinar sem og ber, sem má frysta og eiga fersk í skreytingarnar.

Gæti étið hest
O ft hanna ég einhvern hlut þegar mig vantar eitthvað sérstakt og finn það hvergi í búðum,“ segir Stefán Pétur Sólveigarson vöruhönnuður sem hefur hannað spagettímæli með hentugum mæligötum. „Allstaðar var boðið upp á sama kerfið, göt til að stinga spagettíinu í gegnum. Mér finnst það óhentug tækni til að mæla spagettí, það er miklu betra að láta það detta niður í rauf sem maður fyllir upp í.“  Á mæli Stefáns eru þó ekki bara einfaldar raufar heldur útskorin tákn sem mæla magn fyrir 12 ára og yngri, fullorðinn mann og konu og á endanum er útskorinn hestur.
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Verslun með sögu
Bókabúð Máls og 
menningar hefur verið á 
Laugavegi 18 í fimmtíu ár.
tímamót 16

Túristi í eigin landi
Jón Gunnar Geirdal tekur 
tónlistarhátíðina Iceland 
Airwaves með trompi.
fólk 26

ÉL N-TIL   Í dag verður nokkuð 
bjart S-lands en skýjað að mestu 
N-til og éljagangur þar. 10-15 
m/s NA- og A-til en annars 
hægari. 
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Rektor HR býst við meira fé
Gæði og árangur á að stjórna fjárveitingum, segir rektor Háskólans í Reykjavík, sem væntir aukinna fram-
laga til háskólastarfs í landinu almennt. Stjórnvöld ætla að leggja 1,5 milljarða króna í afmælissjóð HÍ. 

ÍÞRÓTTIR Íshokkíkonan Sami 
Jo Small er stödd á Íslandi í 
tengslum við Bikarmót Icelandair 
í íshokkí sem lauk í gær. Small 
hitti ungar íshokkístúlkur í Egils-
höll í gær og gaf þeim góð ráð.

Small er markmaður kanadíska 
kvennalandsliðsins í íshokkí og 
varð þrefaldur ólympíumeistari 
og fimmfaldur heimsmeistari 
með liðinu. Hún var valin besti 
markvörðurinn á heimsmeist-
aramótinu í íshokkí árin 1999 og 
2000. 

Koma hennar til landsins þykir 
stórviðburður fyrir íslenska 
íshokkíiðkendur. Eiginmaður 
hennar, Billy Bridges, var einn-
ig með í för en hann er lamaður 
fyrir neðan mitti og er liðsmað-
ur í kanadíska landsliðinu í sleða-
hokkí auk þess sem hann spilar 
hjólastólakörfubolta.

Small ætlaði einnig að miðla af 
reynslu sinni á markmannsnám-
skeiði. Hún endaði heimsókn sína 
á að afhenda reykvísku skauta-
félögunum búnað til að efla íþrótt-
ina hér á landi, en slíkur búnaður 
kostar sitt.  - sm

Heimsmeistari í heimsókn:

Kenndi ungum 
hokkíspilurum

UNGUR NEMUR GAMALL TEMUR Ungar og áhugasamar íshokkístúlkur fylgdust með Sami Jo Small, fimmföldum heimsmeistara 
og þreföldum ólympíumeistara, sýna listir sínar með kylfuna og pökkinn á skautasvellinu í Egilshöllinni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓLK Guðrún Ebba Ólafsdóttir 
sagði í berorðu viðtali við Þórhall 
Gunnarsson á RÚV í gærkvöldi 
að faðir hennar, Ólafur Skúla-
son biskup, hefði kúgað hana til 
samræðis við sig með hótunum 
um útskúfun úr fjölskyldunni. 
Ofbeldið stóð árum saman en 
Guðrún Ebba sagði að lengi hafi 
hún lokað á allar minningar um 
níðingsskapinn. Guðrún sagði að 

faðir hennar hefði brotið síðast á 
sér fyrir tólf árum á hótelherbergi 
í Kanada. 

Guðrún sagði að það hefði ekki 
verið fyrr en eftir að hún fór 
í áfengismeðferð sem hún gat 
horfst í augu við sára reynslu 
sína. Þá fyrst, eða 2003, tóku 
minningarbrot að leita á hana um 
ofbeldið sem hún var beitt.

Guðrún lýsti því í viðtalinu 

hvernig faðir hennar hafi haft 
algjört vald yfir henni sem barni 
og unglingi. „Ef þetta kemst upp er 
úti um þig,“ sagði Ólafur við hana 
barnunga til að fyrirbyggja að hún 
greindi frá því hvernig hann braut 
gegn henni árum saman. Guðrún 
sagðist hafa fundist hún vera 
samsek og því hafi hún ekki getað 
greint frá ofbeldinu fyrr en seint 
og um síðir.  - shá

Guðrún Ebba Ólafsdóttir segir föður sinn hafa brotið gegn sér fyrir tólf árum:

Kom fram vilja sínum með hótunum

Meistararnir féllu
Grindavík og KR unnu 
í gær ríkjandi Íslands- 
og bikarmeistara í 
Meistarakeppni KKÍ.
sport 22



10. október 2011  MÁNUDAGUR2

Pétur, voruð þið nokkuð teknir 
í nefið?

„Nei, þið voruð teknir í nefið.“

Í síðasta leik Ólafs Jóhannessonar 
sem landsliðsþjálfara, gegn Portúgal á 
föstudag, sáust hann og aðstoðarmaður-
inn Pétur Pétursson rétta neftóbakshorn 
á milli sín. Ólafur hefur áður verið gagn-
rýndur fyrir neftóbaksnotkun í leikjum 
liðsins, en Ísland tapaði leiknum 5-3.

HVERAGERÐI „Okkur finnst þetta 
fallega gert hjá Sparisjóðnum 
og munum geyma hurðirnar og 
stafina vel þar til við getum sýnt 
þetta á viðeigandi stað,“ segir 
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri 
Hveragerðisbæjar. Sparisjóður 
Vestmannaeyja, eigandi Eden í 
Hveragerði sem brann til grunna í 
lok júlí, hefur fært bænum að gjöf 
útskornar hurðir og stafi úr timbri 
sem voru á gafli hússins og stóðu 
fyrir nafnið á húsinu.

Hurðirnar og stafirnir eru með 
því fáa nýtilega sem tókst að bjarga 
úr brunanum í júlí. Vill Sparisjóð-
ur Vestmannaeyja afhenda bæjar-
yfirvöldum í Hveragerði munina 
til varðveislu svo þeir geti orðið 
til minja um þá starfsemi sem fór 
fram í gróðurskálanum Eden í um 
hálfa öld.

„Hurðirnar eru ónothæfar í 
þessari mynd. Ytra byrði þeirra er 

stráheilt, þar með útskurðurinn af 
Adam og Evu sem margir þekkja, 
en þær eru kolsviðnar að innan. 
Margir sem sáu rústirnar höfðu á 
orði að það væri táknrænt að þær 
hefðu staðið eftir. Stafirnir eru 
betur farnir, en munirnir hafa fyrst 
og fremst sögulegt gildi. Ef einhver 
hyggur á starfsemi í anda Eden 
þykir mér líklegt að við ræðum við 
viðkomandi og sýnum fram á gildi 
þess að hafa þetta til sýnis fyrir 
gesti og gangandi,“ segir Aldís og 
bætir við að bæjaryfirvöld hafi 
samþykkt gjöfina með því fororði 
að ekki yrði ráðist í viðgerðir á 
þeim að svo stöddu.

Aðspurð segist Aldís hafa heyrt 
af þreifingum í þá átt að endur-
reisa Eden á einhvern máta, en ekk-
ert væri fast í hendi í þeim efnum. 
„Enda ekki fýsilegt að fara í stór-
framkvæmdir í þessu efnahags-
ástandi.“ - kg

Sparisjóður Vestmannaeyja gefur Hveragerði muni sem björguðust úr Eden:

Ónothæf Adam og Eva sett í geymslu

ADAM OG EVA Hurðin að Eden er nú í 
eigu Hveragerðisbæjar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVEITARSTJÓRNARMÁL Bæjarstjórn 
Ísafjarðarbæjar hefur lýst yfir 
vilja til að úthluta lóð í brekk-
unni fyrir ofan Torfnesvöll undir 
áhorfendastúku. Bæjaryfirvöld 
eru ekki reiðubúin til að gefa 
fyrirheit um fjárhagslega aðkomu 
að byggingunni eða rekstri stúk-
unnar, eins og bókað var á síðasta 
fundi stjórnar.

Stjórn KSÍ hefur samþykkt tíu 
milljóna króna styrk í verkið á 
þessu ári, að því er segir á bb.is. 
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 
60 milljónir króna og hefur verið 
óskað eftir við Ísafjarðarbæ að 
leggja fram 20 milljónir.  - shá

Framkvæmdir við Torfnesvöll:

Gefa lóð en lofa 
ekki peningum

LÖGREGLUMÁL Tveir innbrotsþjófar 
sem voru í haldi lögreglu aðfara-
nótt föstudags brutu allt sem þeir 
gátu í fangaklefunum eftir að hafa 
gleypt mikið magn af amfetamíni. 
Mennirnir náðust á flótta eftir að 
hafa brotist inn í raftækjaverslun 
í Kópavogi í nótt. 

Starfsmaður Securitas náði 
að hlaupa mennina uppi en þeir 
höfðu ekki neitt upp úr krafsinu. 
Mennirnir höfðu talsvert magn 
af amfetamíni í fórum sínum og 
gleyptu þeir það allt áður en lög-
regla kom á staðinn. 

Þegar í fangaklefa kom rann á 
þá mikil amfetamínvíma sem hélt 
þeim vakandi alla nóttina og fram 
á næsta dag. 

Þjófar gleyptu amfetamín:

Fóru hamförum 
í fangaklefa

DÓMSMÁL Tveir menn um tvítugt 
hafa verið ákærðir af ríkissak-
sóknara fyrir stórhættulega 
líkamsárás. Hún átti sér stað í 
desember á síðasta ári á bifreiða-
stæði við Smáralind.
Mönnunum er gefið að sök að 
hafa ráðist þar á mann. Annar 
hinna ákærðu tók hann hálstaki, 
að því er segir í ákæru, og dró 
hann niður í götuna. Þar hélt hann 
honum meðan hinn árásarmaður-
inn traðkaði á og sparkaði ítrekað 
í höfuð hans. Augntóft og kinn-
bein fórnarlambsins brotnuðu við 
þetta, auk þess sem hann hlaut 
mar og eymsli í hálsi og andliti.
Sá sem fyrir árásinni varð krefur 
árásarmennina um ríflega eina 
milljón króna í skaðabætur. - jss

Tveir ákærðir fyrir líkamsárás:

Traðkaði á og 
sparkaði í höfuð

REYKJAVÍK Borgarráð samþykkti 
á fundi sínum á fimmtudag að 
veita vilyrði fyrir stúdentagörðum 
Félagsstofnunar stúdenta (FS) við 
Brautarholt 7. Þar gætu risið allt að 
100 íbúðir. Enn fremur var ákveðið 
að hefja viðræður við Háskólann í 
Reykjavík um að hefja undirbúning 
að byggingu stúdentagarða á svæði 
háskólans við Öskjuhlíð. Skipu-
lagsráð kannar síðan frekari upp-
byggingarmöguleika fyrir náms-
mannaíbúðir á tveimur svæðum í 
samvinnu við HÍ og FS. 

Þessar þrjár samþykktir þýða 
að 500 nýjar námsmannaíbúðir, að 

lágmarki, gætu risið á næstu árum. 
Inni í þeirri tölu eru 280 íbúðir sem 
munu rísa við svæði Vísindagarða 
Háskóla Íslands í Vatnsmýri. Eiga 
byggingarframkvæmdir við þær að 
hefjast nú í desember. 

Borgarráð samþykkti einnig 
að gera úttekt á Félagsbústöðum 
og meta möguleika þess að þeir 
verði undirstaða fasteignafélags 
sem myndi þjóna öllu höfuðborg-
arsvæðinu. Með þessu verður leit-
ast við að gera Reykjavíkurborg að 
kjölfestu í uppbyggingu langtíma-
leigumarkaðar, segir í tilkynningu 
frá borginni.   - shá

Uppbyggingarmöguleikar fyrir stúdentagarða á þremur stöðum kannaðir:

500 nýjar íbúðir gætu risið

VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK Til 
viðbótar við uppbyggingu skólahús-
næðis í Öskjuhlíðinni er ráðgert að hefja 
uppbyggingu námsmannaíbúða fyrir 
skólann.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SLYS Karlmaður velti bíl sínum við 
Deildará, rétt sunnan við Raufar-
höfn, snemma í gærmorgun og var 
fluttur með sjúkraflugi á sjúkra-
hús í Reykjavík. Hann er ekki 
talinn lífshættulega slasaður, en 
hefur þó nokkra höfuðáverka.

Ekki er vitað nákvæmlega 
hvernig slysið átti sér stað. 
Maðurinn var einn í fólksbíl á leið 
eftir beinum vegi. Bíllinn lenti út 
af veginum og fór nokkrar veltur. 
Sjúkraflutningamenn á Raufar-
höfn komu á staðinn fljótlega eftir 
að tilkynning barst um slysið.

Bílslys við Deildará:

Fékk höfuð-
áverka við veltu

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Mennirnir 
eru ákærðir fyrir Héraðsdómi Reykja-
ness.

Bilun hjá Vodafone
Farsímaþjónusta Vodafone lá niðri 
vegna bilunar í dreifikerfi í gær. Fyrir-
tækið bendir á að viðskiptavinir gætu 
þurft að endurræsa símtæki sín svo 
tækin skrái sig að nýju inn á kerfin.

FJARSKIPTI

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur unnið baki 
brotnu við rannsókn þjófnaðar 
á allt að 450 kílóum af sprengi-
efni sem stolið var í síðustu viku. 
Fáeinar ábendingar höfðu borist í 
kjölfar beiðni lögreglu til almenn-
ings um upplýsingar ef einhver 
kynni að þekkja til málsins. Lög-
regla hafði rætt við allmarga, en 
engar yfirheyrslur höfðu farið 
fram í gærkvöldi og enginn var 
grunaður um verknaðinn. 

Lögregla sagði í gærkvöld að 
mikill þungi væri lagður i rann-
sóknina. Ljóst væri að þjófnað-
urinn hefði verið vel undirbúinn 
þar sem notað hefði verið log-
suðutæki til þess að komast inn í 
geymslurnar.   - jss

Vísbendingar skila engu:

Áköf leit að 
dínamítþjófum

FÓLK Leit tveggja bandarískra 
rabbínanema að gyðingum á 
Íslandi hefur borið svo góðan 
ávöxt að þeir sjá fyrir sér að fljót-
lega þurfi að koma hér upp sam-
komuhúsi fyrir íslenska gyðinga 
og á endanum sýnagógu. Þeir 
telja leitina hafa gengið vonum 
framar.

„Við erum núna komnir með 
lista yfir níutíu gyðinga sem búa 
á Íslandi. Við erum mjög ánægðir 
með árangurinn af leitinni,“ segir 
Berel Pewzner. „Þeir eru eflaust 
fleiri og leitin stendur enn.“

Fréttablaðið greindi frá því í 
apríl síðastliðnum að Pewzner 
hefði komið til landsins í tveggja 
vikna heimsókn ásamt félaga 
sínum, Mendy Tzfasman, í því 
skyni að koma hér upp samfélagi 
gyðinga. Þeir höfðu þá farið í 
sams konar ferðir til annarra 
landa.

Félagarnir gengu um götur 
bæjarins, kíktu í verslanir og 
spurðu fólk hvort það vissi 
um gyðinga búsetta hérlendis. 
Afrakstur fyrstu heimsóknarinn-
ar var listi yfir fjörutíu manns.

„Við báðum allt þetta fólk um 
að benda okkur á fleiri einstak-
linga, við leituðum áfram með 
hjálp internetsins og greinin í 
Fréttablaðinu hjálpaði mikið til 
– það var mjög margt fólk sem 
hafði samband við okkur í kjöl-
far þess að hún birtist,“ segir 
Pewzner. „Þannig stækkaði 
hópurinn hægt og bítandi.“

Pewzner hefur verið staddur 
hér á landi undanfarnar vikur 
og í septemberlok hélt hann 
meðal annars bænastundir fyrir 
samfélag gyðinga hérlendis í til-
efni af nýárshátíð gyðinga, Rosh 

Hashanah. Þá hefur einnig verið 
blásið til hátíðarmálsverða af 
öðrum tilefnum og fjölda smærri 
uppákoma.

Þeir Pewzner og Tzfasman hafa 

einnig staðið fyrir fræðslu. „Við 
kennum Tóra [helsta helgirit gyð-
inga], Talmúð [hina trúarlegu lög-
bók] og kabbalah og hvernig boð-
skapur ritanna tengist daglegu 
lífi okkar. Þá skoðum við atburði 
líðandi stundar út frá sjónarhorni 
gyðinga,“ segir Pewzner. Þeir 
kenni einkum fullorðnum gyðing-
um en einnig slæðingi af börnum.

„Staða gyðingdómsins á Íslandi 
er mjög góð og við horfum björt-
um augum til framtíðar,“ segir 
Pewzner. „Við teljum að það 
muni óhjákvæmilega þurfa að 
reisa samkomuhús og sýnagógu í 
Reykjavík,“ bætir hann við.

 stigur@frettabladid.is

Með 90 gyðinga á lista 
og horfa til sýnagógu
Tveir rabbínanemar hafa meira en tvöfaldað samfélag gyðinga á Íslandi síðan 
í apríl. Þeir hafa nú um níutíu manns á lista og segjast ekki hættir. Þeir kenna 
trúarrit og telja óhjákvæmilegt að reisa samkomuhús og sýnagógu í Reykjavík.

BRATTIR Berel Pewzner og Mendy Tzfasman eru hæstánægðir með árangurinn síðan 
í vor. Þeir hafa farið í sams konar leiðangra til annarra landa. MYND/ÚR EINKASAFNI

Við erum núna 
komnir með lista 

yfir níutíu gyðinga sem búa 
á Íslandi. Við erum mjög 
ánægðir með árangurinn af 
leitinni.

BEREL PEWZNER
RABBÍNANEMI
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Þú velur það 
íbúðalán sem 
hentar þér

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
  

•
  

jl
.i

s
  

•
  

S
ÍA

Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum nú 
óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum og lækkum 
breytilega vexti á verðtryggðum íbúðalánum verulega.

Skilmála og nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta útibúi Landsbankans.

� Fastir 6,40% vextir til 3 ára eða 6,60% til 5 ára*
� Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar
� Hraðari eignamyndun í fl estum tilfellum
� Hærri greiðslubyrði
� Lánstími allt að 40 ár
� Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar

� Breytilegir vextir hafa nú verið lækkaðir í 3,90%
� Lánshlutfall allt að 70% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar
� Hægari eignamyndun í fl estum tilfellum
� Lægri greiðslubyrði
� Lánstími allt að 40 ár
� Viðbótarlán fyrir allt að 85% af markaðsvirði 
 eða verðmati eignar

3,90%

* Fyrir lok fastvaxtatímabils gefst lántökum val um að festa vexti a� ur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yfi r í verðtryggt lán. Ekkert uppgreiðslugjald verður tekið 
ákveði viðskiptavinur að breyta láninu. Ef ekkert er valið færist lán yfi r á breytilega óverðtryggða vexti.

6,40%Ný óverðtryggð íbúðalán Verðtryggð íbúðalán
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Eitt helsta vandamálið 
við leikvöllinn er hvað 

hann er staðsettur nálægt 
Miklubrautinni og hafa Íbúa-
samtökin bent á að betra 
væri að færa hann nær 
Kjarvalsstöðum

STEINUNN ÞÓRHALLSDÓTTIR
FORMAÐUR ÍBÚASAMTAKA 

HLÍÐA, HOLTA OG NORÐURMÝRI.

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,6772
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,68 118,24

182,51 183,39

157,93 158,81

21,213 21,337

20,188 20,306

17,283 17,385

1,5339 1,5429

183,21 184,31

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SAMFÉLAGSMÁL Leiktæki sem eru 
á Klambratúni eru talin hættu-
leg börnum vegna lélegs viðhalds. 
Aparóla sem er á leikvellinum 
þykir sérstaklega hættuleg því 
farið er að trosna upp úr vír sem 
heldur henni uppi.

Íbúi í Hlíðunum tilkynnti um 
ástand rólunnar til lögreglu fyrir 
skemmstu en segir ekkert hafa 
verið aðhafst í málinu ennþá. Hann 
segir ástandi leiktækjanna mjög 
ábótavant og að það geti haft alvar-
legar afleiðingar í för með sér ef 
borgin hyggst spara þegar kemur 
að öryggismálum.

Steinunn Þórhallsdóttir, formað-
ur Íbúasamtaka Hlíða, Holta og 
Norðurmýri, segir íbúa hverfisins 
mikið nota Klambratún. 

„Það liggja fyrir áform hjá borg-
inni um að endurbæta alla aðstöðu 
á Klambratúni og við íbúarn-
ir bíðum mjög spennt eftir þeim 
framkvæmdum. Ég hef sjálf ekki 
skoðað leikvöllinn nýlega en að 
okkar mati hefur honum lítið verið 
sinnt undanfarin ár. 

Eitt helsta vandamálið við leik-
völlinn er hvað hann er staðsett-
ur nálægt Miklubrautinni og hafa 
Íbúasamtökin bent á að betra væri 
að færa hann nær Kjarvalsstöð-
um,“ segir Steinunn. 

Íbúar hverfisins eru einn-
ig áhyggjufullir vegna girðing-
ar sem umlykur leikvöllinn við 
Ísaksskóla, en girðingastaurarnir 
þykja of oddhvassir og nánast eins 
og spjót. 

Í septemberlok voru fluttar 
fréttir af því að unglingsdrengur 
hafði nærri því misst annan hand-

legginn þegar hann klifraði yfir 
girðingu í Hafnarfirði en teinar 
á grindverkinu snéru upp en ekki 
niður eins og reglur kveða á um. 
Þá missti karlmaður fingur á girð-
ingu við Áslandsskóla í Hafnar-
firði og barn slasaðist illa á gómi á 
leiksvæði í Vesturbæ Reykjavíkur. 

 sara@frettabladid.is

GENGIÐ 07.10.2011
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SJÁVARÚTVEGUR Fyrstu loðnunni 
á vertíðinni var landað á Vopna-
firði um helgina. Víkingur AK, 
skip HB Granda, færði að landi 
þúsund tonna farm af stórri loðnu 
sem fékkst í grænlenskri lögsögu.

Á vef HB Granda er haft eftir 
Guðmundi Hafsteinssyni, stýri-
manni á Víkingi, að ástandið á 
miðunum sé með ágætum. Þar lóði 
á torfur á þónokkuð stóru svæði 
en þær mættu þó vera þéttari, að 
hans sögn.

Í byrjun september var gefin út 
heimild til íslenskra loðnuveiði-
skipa á komandi loðnuvertíð til 

veiða á rúmlega 180 þúsund tonn-
um. Um er að ræða upphafsheim-
ild sem er nokkru fyrr á ferðinni 
en síðasta vetur. Á síðasta vetri 
námu loðnuheimildir alls 325 
þúsund tonnum en þar af fóru 
um 73 þúsund tonn til erlendra 
skipa samkvæmt milliríkjasamn-
ingum. Miðað við þær forsend-
ur sem nú liggja fyrir er líklegt 
að hluti íslenskra skipa af heild-
inni verði um hálf milljón tonna 
af 732 þúsund tonna ráðlögðum 
upphafskvóta. 

Varlega áætlað og miðað við 
hagstæða samsetningu í bræðslu 

aflans, frystingar og hrogna-
vinnslu má reikna með að 
heildarverðmæti úr sjó verði 20 
til 30 milljarðar króna.   - shá

Víkingur AK kom með þúsund tonn af loðnu til Vopnafjarðar um helgina:

Góð loðna í grænlenskri lögsögu

Í HÖFN Á AKRANESI Víkingur landaði 
fyrstu loðnu vertíðarinnar um helgina.

MYND/KARL SIGURJÓNSSON

LONDON Fyrrum Bítillinn Paul 
McCartney gekk í gær að eiga 
unnustu sína Nancy Shevell við 
athöfn á borgarskrifstofunni í 
Marylebone-hverfinu í London. 
Árið 1969 kvæntist McCartney 
fyrstu eiginkonu sinni, Lindu, á 
sama stað. Brúðkaupið bar upp 
á daginn sem John Lennon hefði 
orðið 71 árs.

Shevell, sem er 51 árs, er erf-
ingi mikilla auðæva vegna vöru-
flutningafyrirtækis í eigu fjöl-
skyldu hennar þar sem hún 
gegnir stöðu varaforseta. Hún og 
McCartney trúlofuðu sig í maí 
síðastliðnum.

Brúðurin klæddist kjól sem 
dóttir McCartney, fatahönnuður-
inn Stella, hannaði. - kg

Bítillinn Paul McCartney:

Kvæntur í 
þriðja sinn

BRÚÐKAUP Brúðhjónin ljómuðu af 
ánægju að athöfninni lokinni. 
 NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á höf-
uðborgarsvæðinu hefur ákært tvo 
menn á fertugsaldri fyrir að ráðast 
á mann við veitingastaðinn English 
Pub í Reykjavík á síðasta ári.

Maðurinn var að aðstoða 
starfsmann veitingastaðarins, 
sem hafði lent í átökum við menn-
ina þegar þeir réðust á hann með 
hnefahöggum og spörkum. Þá 
keyrðu þeir höfuð hans með afli í 
millivegg úr plexigleri. Maðurinn 
hlaut djúpan skurð á vör ásamt 
bólgum, tognun auk þess sem 
gervigómur hans brotnaði.   - jss

Menn á fertugsaldri ákærðir:

Keyrðu höfuð í 
plexíglervegg

SVEITARSTJÓRNARMÁL Bæjarstjórn 
Ísafjarðarbæjar hefur sam-
þykkt að gera nýja útgáfu af 
merki Ísafjarð-
arkaupstaðar að 
byggðamerki 
Ísafjarðarbæj-
ar. Var það 
samþykkt með 
sjö atkvæðum 
af níu en tveir 
bæjarfulltrúar 
Í-listans sátu 
hjá við afgreiðslu málsins. Bæj-
arins bezta greinir frá.

Síðan Ísafjarðarbær var 
stofnaður hafa verið gerðar 
margar tilraunir til að finna 
bænum eitt byggðamerki. 
Byggðamerki bæjarins hafði 
því verið samansett úr byggða-
merkjum fjögurra af átta fyrr-
verandi sveitarfélögum bæjar-
ins, en það er ekki heimilt.   - shá

Nýtt merki Ísafjarðarbæjar:

Umdeilt merki 
fær samþykki

LANDBÚNAÐUR Fimm vetra ær á 
bænum Litlu-Ávík á Ströndum 
bar í gær tveim hrútlömbum. 

Sigursteinn Sveinbjörnsson, 
bóndi á Litlu-Ávík, fann ána og 
lömbin í gær þegar hann athug-
aði fé sitt. Hann kom þeim fljótt 
í hús, enda var veður vont á 
svæðinu á laugardag.

Sauðburður er að venju að vori 
og sjaldgæft að ær beri á haustin.
   - sm

Óvenjulegur sauðburður:

Bar lömbum 
um mitt haust

DÓMSMÁL Kona á þrítugsaldri 
hefur verið dæmd í átján mánaða 
fangelsi, þar af fimmtán mán-
uði á skilorði, fyrir að smygla til 
landsins MDMA fíkniefni sem 
nægt hefði til að búa til 1.845 e-
töflur.

Konan viðurkenndi að hafa 
flutt efnið inn í janúar síðastliðn-
um, þegar hún kom með flugi frá 
Kaupmannahöfn. Hún hefði verið 
burðardýr og flutt efnið inn að 
beiðni tiltekins einstaklings. Sér 
hefði verið lofað greiðslu fyrir 
verkið.

Fram kom að konan hefði flutt 
efnið inn í „eggjum“ sem hún 
hafði falið innvortis í líkama 
sínum.  - jss 

Burðardýr dæmt í fangelsi:

Smyglaði inn 
dópi í eggjum

Slælegt viðhald gerir 
leiktæki að slysagildru
Íbúar í Hlíðunum eru áhyggjufullir yfir lélegu ástandi leiktækja á Klambratúni. 
Aparólan þykir sérstaklega hættuleg þar sem vírar eru farnir að trosna. 
Vandamál hvað leiktækin eru nálægt Miklubraut, segir formaður íbúasamtaka.

HÆTTULEG LEIKTÆKI Leiktækjunum á 
Klambratúni er illa við haldið og þykja 
hættuleg börnum að leik. Íbúar hverfisins 
hafa tilkynnt um málið til lögreglu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

26°

19°

16°

12°

22°

14°

14°

14°

27°

22°

26°

23°

31°

11°

20°

22°

11°Á MORGUN 
8-13 m/s á annnesjum

A-til, annars hægari.

4

MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur eða 

allhvasst, fyrst SV-til.
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ÚLPUVEÐUR   Vetur 
gerir vart við sig 
næstu daga en 
líkur á að haustið 
komi aftur í vik-
unni. Hiti um og 
yfi r frostmarki að 
mestu og nætur-
frost. Él N-til í 
dag en minna á 
morgun. Nokkuð 
bjart syðra. Gengur 
í SA- eða A-átt á 
miðvikudag með 
hvassviðri og 
úrkomu.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður



Fleiri leiðir til 
að hafa samband

Þín ánægja er okkar markmið

vodafone.is

1414
APP

1414
SMS

NETSPJALL

MÍNAR
SÍÐUR

Notaðu nýja 1414 Appið í 
snjallsímanum eða spjaldtölvunni

Sendu okkur SMS með þínum óskum 
í 1414 og við höfum samband

Nýttu þér Netspjallið á vodafone.is 
til að ræða við þjónustufulltrúa okkar

Á Mínum síðum á vodafone.is 
ert þú með allar þínar upplýsingar 
á einum stað

Við kynnum nýjar leiðir til að kynnast
einstökum þjónustuanda Vodafone
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SAMFÉLAGSMÁL Rúmlega 35 millj-
ónir af þeim 40 sem heitið var 
hafa skilað sér inn til Krabba-
meinsfélagsins vegna Mottumars. 
Áheit á netinu áttu að skila inn 
tæpum 30 milljónum og fyrir-
tæki áttu að skila inn um 10 millj-
ónum. Enn vantar um þrjár millj-
ónir af áheitum af netinu og um 
tvær milljónir frá fyrirtækjum. 
Þeim sem heita á einstaklinga 
vegna Mottumars ber engin laga-
leg skylda til þess að greiða inn 
til félagsins.

Ragnheiður Haraldsdóttir, for-
stjóri Krabbameinsfélagsins, 

segir að nú sé verið að leggja 
lokahönd á bókhaldið vegna 
Mottumars og félagið sé að reyna 
að ýta við þeim sem eigi eftir að 
borga.

Búið er að ráðstafa stærsta 
hluta fjármagnsins og er stjórn 
Krabbameinsfélagsins nú að 
fara yfir eftirstöðvarnar, að sögn 
Ragnheiðar. Það sem er óráðstaf-
að af fénu eru 7,5 milljónir.

„Við höfum ráðstafað þessu 
í fræðslu og ýmiss konar for-
varnir, meðal annars með því 
að efla heimasíðuna,“ segir hún. 
„Þetta er að skila mjög miklum 

árangri, þess vegna erum við 
tilbúin að halda áfram. Það var 
mikið um að karlmenn leituðu 
til heilsuþjónustunnar á síðasta 
ári og þessu, og fleiri leituðu til 
ráðgjafarþjónustunnar.“

Það sem af er ári hefur um sex 
milljónum verið ráðstafað í rann-
sóknarstarf, þar með talið í aug-
lýsingaherferð tengda könnun 
á karlmönnum og krabbameini. 
Annar kostnaður fyrir átakið, 
innanhússtörf, stjórnun átaksins 
og skipulag, starf Ragnheiðar og 
markaðsstjórans, er í kringum 
fimm milljónir króna. - sv

Enn vantar fimm milljónir af 40 milljónum sem heitið var til Krabbameinsfélagsins vegna Mottumars:

Búið að ráðstafa öllu nema 7,5 milljónum

MARGIR TÓKU ÞÁTT Í MOTTUMARS
Búið er að ráðstafa um sex milljónum af 
Mottumarsfé í rannsóknir á þessu ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KANNABISRÆKTUN Lögregla stöðvaði 
kannabisræktun og tók stera.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu og lögreglan á 
Suðurnesjum stöðvuðu kannabis-
ræktun í húsi í Reykjanesbæ fyrir 
skömmu. Við húsleit var lagt hald 
á um tuttugu kannabisplöntur á 
lokastigi ræktunar. Á sama stað 
fundust einnig sterar og voru þeir 
sömuleiðis teknir í vörslu lögreglu.

Karlmaður og kona á þrítugs-
aldri voru yfirheyrð og viður-
kenndu þau sök í málinu sem telst 
upplýst.

Lögreglan minnir á fíkniefna-
símann 800-5005. Í hann má 
hringja nafnlaust til að koma 
á framfæri upplýsingum um 
fíkniefnamál.  - jss

Karlmaður og kona játuðu:

Tóku kannabis-
plöntur og stera

SVÍÞJÓÐ Tvö lítil börn, sem sett 
höfðu verið á fósturheimili vegna 
ofbeldis af hálfu foreldranna, 
hafa verið send með foreldrum 
sínum frá Gautaborg í Svíþjóð til 
Aserbaídsjan. Fjölskyldan hefur 
ekki lengur dvalarleyfi í Svíþjóð, 
að því er segir á fréttavef Dagens 
Nyheter.

Málið hefur vakið mikla athygli 
þar sem foreldrarnir slógu börnin 
fyrir framan fulltrúa félagsmála-
yfirvalda. Voru börnin í kjölfarið 
tekin frá foreldrum sínum. 

Sænskir fjölmiðlar greindu frá 
því að börnin hefðu aldrei komið 
til Aserbaídsjan.  - ibs

Í fóstur vegna ofbeldis:

Vísað úr landi 
með foreldrum

EFNAHAGSMÁL Miðstjórn ASÍ lýsir yfir vonbrigðum 
með grundvallarstefnuna að baki fjárlagafrum-
varpi ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2012. Lítil inni-
stæða sé fyrir þeim veiku forsendum sem stjórn-
völd gefi sér fyrir efnahagsbata.

Þá segir miðstjórnin að enn eigi að ná fjárlögum 
saman með því að hækka þjónustugjöld og skatta.

Miðstjórnin gagnrýnir harðlega að tvískatta eigi 
viðbótarlífeyrissparnað einstaklinga umfram tvö 
prósent. Hyggilegra sé að hvetja til sparnaðar en 
að refsa fólki fyrir að spara, eigi að komast út úr 
kreppu.

Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Lands-
samtaka lífeyrissjóða, tekur undir þessa gagnrýni. 
Hún segir þetta munu hafa veruleg áhrif á viðbót-
arlífeyrissparnað, sem sé þriðja stoðin í lífeyris-
kerfi landsmanna. Það veiki kerfið að hræra mikið 
í því. Lífeyrissjóðskerfi verði að byggja á traustum 
stoðum.

„Þeir sem leggja núna fyrir fjögur prósent munu 
lækka þá upphæð niður í tvö prósent. Það er verið 
að gefa þau röngu skilaboð að það sé betra að eyða 
peningum núna en að geyma þá til elliáranna,“ 

segir Þórey. Hún bendir á að efri árin séu þriðj-
ungur mannsævinnar og skynsamlegt sé að hver 
vinnandi maður leggi fyrir. - kóp

Lífeyrissjóðir segja fjárlagafrumvarpið draga úr sparnaði landsmanna:

ASÍ gagnrýnir fjárlagafrumvarp 2012

FORSETI ASÍ Gylfi Arnbjörnsson og aðrir í miðstjórn ASÍ gagn-
rýna forsendur fjárlagafrumvarpsins harðlega. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
tæplega þrítugan karlmann í fang-
elsi í sex mánuði. Maðurinn var 
ákærður fyrir að hafa haft í vörslu 
sinni amfetamín og maríjúana og 
samúræjasverð sem fundust við 
húsleit á heimili hans. 

Maðurinn krafðist þess að refs-
ingin yrði milduð vegna þess að 
við húsleitina hefði myndatöku-
maður frá RÚV verið í för með 
lögreglu og myndskeið er sýndi 
handtöku hans og húsleitina birst 
á opinberu svæði vefmiðilsins. 
Mættu kunnugir þekkja hann þó 
að andlit hans hefði verið hulið. 
Hæstiréttur sagði það engin áhrif 
hafa ákvörðun refsingar. - jss 

Í sex mánaða fangelsi:

Var með dóp og 
samúræjasverð

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

fjölpósti, 
blöðum, 
tímaritum, 
bréfum og 
vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

NÝJA-SJÁLAND Olíuflutningaskip 
strandaði á skeri úti fyrir strönd 
Nýja-Sjálands. Talið er að um 30 
tonn af olíu hafi lekið í sjóinn.

Skipið strandaði við Bay of 
Plenty sem er talin vera ein feg-
ursta strönd landsins. Hætta er 
á að skipið brotni og geta þá um 
1.700 tonn af olíu flætt yfir svæðið. 
Fjöldi manns vinnur hörðum hönd-
um að því að hreinsa upp olíuna og 
dæla af skipinu áður en reynt er að 
koma því aftur á flot.

Ekki er ljóst hvað olli slysinu en 
John Key, forsætisráðherra Nýja-
Sjálands, sagði allt benda til þess 
að eitthvað hafi farið úrskeiðis 
innanborðs á skipinu.  - sm

Olíuleki við Nýja-Sjáland:

Ógnar dýralífi

OLÍUSLYS Olíuflutningaskipið Rena 
strandaði á skeri. Óttast er að tugir 
tonna hafi lekið í hafið.  NORDICPHOTOS/AFP 

SKIPULAGSMÁL Eigi hús sem Forn-
bílaklúbbur Íslands reisti í Elliða-
árdal að vera notað undir lík-
amsræktarstöð þarf að breyta 
deiliskipulagi á svæðinu. Þetta 
segir Ólöf Örvarsdóttir, skipu-
lagsstjóri í Reykjavík.

„Þetta er viðkvæmt svæði og 
skipulagt sem safnasvæði. Það 
deiliskipulag stendur og hefur 
ekki verið breytt,“ segir Ólöf.

Fréttablaðið sagði frá því á 
laugardag að Fornbílaklúbburinn, 
sem fékk lóðina að gjöf frá borg-
inni um miðjan síðasta áratug til 
að koma þar á fót fornbílasafni, 
hefði selt hús sitt þar. Líkams-
ræktarstöðin BootCamp hefur nú 
tilkynnt á vefsíðu sinni að starf-
semin muni senn flytjast þangað.

„Það er alveg ljóst hvað má 
samkvæmt deiliskipulagi og það 
er að hafa þarna söfn,“ segir Ólöf. 
„Það þarf hugsanlega að taka 
afstöðu til þess hvort skipulag-
inu verður breytt og þá hvern-
ig en sú niðurstaða er ekki enn 
komin,“ segir hún. Málið sé nú í 
umsagnarferli í borgarkerfinu.

Hún segir skipulagsyfirvöld þó 
ekki hafa verið því fráhverf að 
á þessum stað risi líkamsrækt. 
„Við höfum talið að það gæti átt 
vel við að hafa þarna einhvers 
konar líkamsrækt sem gæti nýtt 
dalinn og höfum haft jákvætt við-
horf gagnvart slíkum hugmynd-
um, en það þarf þá klárlega að 
breyta deiliskipulagi.“ Þumal-
puttareglan sé að slíkar breyt-
ingar taki um þrjá mánuði.

Þegar Fornbílaklúbburinn fékk 
lóðinni úthlutað fylgdu því engar 
kvaðir, „ekki einu sinni að við 
opnuðum þetta safn“, eins og Jón 

Hermann Sigurjónsson, ritari 
klúbbsins, sagði við Fréttablaðið 
á laugardag.

„Þetta er mjög óheppilegt,“ 
segir Páll Hjaltason, formaður 

skipulagsráðs Reykjavíkurborg-
ar. „En það er erfitt að eiga við 
fortíðardrauga.“

Hann tekur fram að hann þekki 
þetta tiltekna mál ekki í þaula en 
sé þó þeirrar skoðunar að ekki 
eigi að úthluta félagasamtökum 
lóðum án endurgjalds án þess 
að skilyrða það með einhverjum 
hætti, sérstaklega þegar lóðin 
er á almenningssvæði eins og 
í Elliðaárdal. Hugsanlega ættu 
borgaryfirvöld að áskilja sér for-
kaupsrétt á byggingum á slíkum 
lóðum.

„Ég mundi allavega ekki styðja 
svona aðgerð í dag,“ segir Páll 
Hjaltason. stigur@frettabladid.is

Ekkert BootCamp án  
breytinga á skipulagi
Breyta þarf deiliskipulagi í Elliðaárdal til að starfrækja megi líkamsræktarstöð 
í húsi sem ætlað var undir fornbílasafn. Samt hefur verið tilkynnt um opnun 
hennar. Formaður skipulagsráðs segir málið mjög óheppilegan fortíðardraug.

RAFSTÖÐVARVEGUR 9 Húsið var rétt orðið fokhelt þegar Fornbílaklúbburinn varð 
uppiskroppa með fé og neyddist til að selja það. Í nánast sambyggðu húsi rak 
Orkuveitan minjasafn en hefur nú líka selt húsið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÓLÖF ÖRVARS-
DÓTTIR

PÁLL 
HJALTASON

Ert þú ánægð(ur) með að rann-
saka eigi rannsókn Guðmundar- 
og Geirfinnsmálsins á ný?
Já 79,7%
Nei 20,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þekkir þú einhvern sem hefur 
verið lagður í einelti?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN
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20% afsláttur 
Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota 
á Íslandi í október, m.a. af olíu, síum, 
rúðuþurrkum og bílaperum.*

15% afsláttur 
af vinnu við smurningu. 

Komdu í heimsókn. 
Við tökum vel á móti þér. 

Er ekki tími til kominn að smyrja? Ég bara smyr.  
Nú er sértilboð á smurþjónustu hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota.

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri

Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bifreiðaverkstæðið Ásinn 

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Kópavogi

Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ

Bílageirinn

Toyota Kópavogi Nýbýlavegi 8 200 Kópavogi 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 603 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 800 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 17 260 Reykjanesbæ 420 6600
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 112 Reykjavík 577 7080
Bifreiðaverkstæðið Ásinn Kalmansvöllum 3 300 Akranesi 431 5050
Bílatangi Suðurgötu 9 400 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 550 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 640 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 700 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a 230 Reykjanesbæ 421 6901

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

*Olíur, olíusíur, loftsíur, frjókornasíur, bensín- og hráolíusíur, þurrkublöð, þurrkugúmmí, ljósaperur, rúðuvökvi og frostlögur.

Pantaðu tím
a í d

ag.

ENGIN VANDAMÁL - BARA LAUSNIR
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Hressandi tilboð
Angelica er íslensk náttúruafurð úr ætihvönn sem gefur þér aukna orku og 
veitir mótstöðu gegn alls konar vetrarpestum. Sæktu styrk í náttúru Íslands!

www.sagamedica.is

Þú færð tvö 
box af Angelicu 

en borgar fyrir eitt

Tilboðið gildir á öllum útsölustöðum á meðan birgðir endast.

2 fyrir 12 fyrir 1

DÓMSMÁL Karlmaður um fimmtugt 
hefur verið ákærður fyrir Héraðs-
dómi Norðurlands eystra fyrir 
stórfellt fíkniefnalagabrot, kanna-
bisræktun, bruggstarfsemi og sölu 
dóps og landa.

Manninum er gefið að sök að hafa 
frá árinu 2006 til 20. apríl 2010 tekið 
við af ónafngreindum manni sam-
tals einu kílói af amfetamíni og 400 
grömmum af hassi. Hluta efnanna 
seldi hinn ákærði til ónafngreindra 
manna, að því er segir í ákæru.

Þá ræktaði maðurinn rúmlega 
tuttugu kannabisplöntur í frysti-
gámi á plani við sláturhús og seldi 
afurðirnar, sem námu tvö til þrjú 

hundruð grömmum af kannabis. 
Enn fremur er manninum gefið 
að sök að hafa í byrjun síðasta árs 
bruggað átján lítra af landa í bragga 
við hesthús og selt. 

Tvisvar sinnum var maðurinn 
tekinn með umtalsvert magn fíkni-
efna, sem hann geymdi í hesthúsi, á 
vinnustað hans í frystikistu og loks 
í ferðatösku. Taska fannst á heim-
ili foreldra hans. Í henni var hass, 
maríjúana, amfetamín, kókaín, 
kannabislauf og kannabisfræ. 

Ákæruvaldið krefst þess að mað-
urinn verði dæmdur til refsingar 
og bruggtæki og ræktunarbúnaður 
verði gerð upptæk. - jss

Karlmaður um fimmtugt með töluvert af fíkniefnum:

Ákærður fyrir brugg 
og fíkniefnasölu

FÍKNIEFNASALI Maðurinn er ákærður fyrir að selja bæði fíkniefni og landa.

ÞJÓÐKIRKJAN Dr. Marie M. Fortune, 
sérfræðingur á sviði fræðslu- og 
forvarnamála um kynferðislegt 
ofbeldi innan trúfélaga, kemur 
hingað til lands síðar í október til  
að halda námskeið og málþing á 
vegum þjóðkirkjunnar.

Yfirskrift málþingsins er „Kyn-
ferðisleg misnotkun á börnum í 
trúarlegu samhengi“ og yfirskrift 
námskeiðsins er „Kynferðisleg 
misnotkun og rétt viðbrögð í 
samhengi kirkju og trúfélaga“.

Fortune er guðfræðingur og 
prestur og stofnandi FaithTrust 
Institute, stofnunar sem býður upp 

á þjálfun, ráð-
gjöf og kennslu 
í því markmiði 
að binda enda 
á kynferðislegt 
ofbeldi og heim-
ilisofbeldi.

Gunnar 
Rúnar Matthías-
son, formaður 
fagráðs þjóð-
kirkjunnar, 

segist vonast til þess að um 200 
manns sæki námskeiðið. 

„Ég geri ráð fyrir að fólk á 
kirkjuþingi, úr áhrifastöðum 

innan kirkjunnar og annarra trú-
félaga sæki þetta. Fólk sem lætur 
sig málefnin varða,“ segir hann. 
„Dr. Fortune er afar virtur fræði-
maður um allan heim og hún mun 
draga fram raunveruleika kyn-
ferðislegrar misnotkunar og þær 
flækjur sem trúin getur sett inn 
í það.“ 

Námskeiðið og málþingið verða 
18. og 19. október næstkomandi. 
Prestar, djáknar, kirkjuþings-
fulltrúar, fulltrúar í safnaðar-
stjórnum, leiðtogar og starfsmenn 
kirkna og safnaða eru sérstaklega 
hvattir til þátttöku. - sv

Þekktur sérfræðingur um kynferðisbrot innan trúfélaga kemur hingað til lands:

Kirkjufólk á kynferðisbrotanámskeið

DR. MARIE 
M. FORTUNE

DÝRAHALD Skrá yfir alla þá sem 
fengið hafa leyfi til hundahalds 
fellur ekki undir þá grein upplýs-
ingalaga þar sem rætt er um rétt 
almennings til aðgangs að gögnum 
hjá stjórnvöldum. Þetta kemur 
meðal annars fram í svari Persónu-
verndar við erindi umhverfis- og 
samgöngusviðs Reykjavíkurborgar 
frá því í vor. 

Í erindinu var leitað eftir áliti 
um hvort heilbrigðiseftirlitinu væri 
heimilt að setja heimilisföng og 
nöfn hundaeigenda auk skráningar-
númera hunda á vef eftirlitsins.

Þar sagði jafnframt að talið væri 
að slík birting gæti aukið öryggi, 
upplýst borgarbúa um hvar hundar 
væru skráðir og aukið ábyrgð 
hundaeigenda.  - ibs

Reykjavíkurborg leitar álits:

Hundaeigendur 
á opinbera skrá

HUNDUR Skrá yfir þá sem halda hunda 
fellur ekki undir þá grein upplýsingalaga 
að almenningur hafi aðgang að henni.

MENNING Já og Borgarleikhúsið 
hafa skrifað undir samkomu-
lag um að Borgarleikhúsið verði 
samstarfsaðili Símaskrárinnar 
2012, sem mun koma út í maí á 
næsta ári, að því er fram kemur í 
tilkynningu. 

Í samningnum felst að Borgar-
leikhúsið mun ásamt Já koma að 
vinnu við myndskreytingar Síma-
skrárinnar og auk þess taka þátt 
í vinnu við efnistök bókarinnar.

Samstarfsaðilar Símaskrárinn-
ar síðustu tvö áru voru Hugleikur 
Dagsson og Egill Einarsson.  - sv

Já í samstarf við leikhús:

Borgarleikhúsið 
gerir Símaskrá

1  Hvaða tímamótum fagnaði Stöð 
2 í gær?

2  Hver skoraði tvö mörk fyrir 
Ísland gegn Portúgal?

3  Hvaða gígþyrpingu hjá Blá-
fjöllum stendur til að opna?

SVÖR

EVRÓPA Angela Merkel og Nicolas Sarkozy, leiðtogar 
Þýskalands og Frakklands, munu mæla fyrir „mikil-
vægum breytingum“ á stjórnun evrusvæðisins. 

Þetta kom fram á sameiginlegum blaðamanna-
fundi Merkel og Sarkozy eftir fund þeirra um 
skuldavanda evruríkjanna í Berlín í gær. 

Leiðtogarnir sögðust einnig hafa náð samkomu-
lagi um endurfjármögnun bankakerfis evrusvæðis-
ins, sem fæli í sér alþjóðlega lausn, en jafnframt að 
samkomulagið yrði ekki kynnt nánar fyrr en í lok 
október.

Hingað til hafa Frakkar viljað nota neyðarsjóð 
evruríkjanna til að endurfjármagna franska banka. 
Þjóðverjar hafa hins vegar einungis viljað nota 
sjóðinn í algjörri neyð, en talið er að hundrað til tvö 
hundruð milljarða evra þurfi til að endurfjármagna 
evrópska banka.

Aukin samþætting evru-svæðisins er mikilvæg 
að sögn Sarkozy. Merkel segir eitt helsta markmið-
ið að koma á nánara og meira skuldbindandi sam-
starfi meðal ríkja á evru-svæðinu svo hægt sé að 
komast hjá umframeyðslu. Nauðsynlegt sé að lausn 
finnist á þeim vandamálum sem steðja að Evrópu 
fyrir fund helstu leiðtoga Evrópu í Brussel síðar í 
mánuðinum.

Einnig er talið að leiðtogarnir hafi rætt skulda-
vanda Grikklands og málefni fransk-belgíska bank-
ans Dexia á fundi sínum. Fyrr um daginn höfðu 
stjórnvöld í Belgíu, Frakklandi og Lúxemborg til-
kynnt að samkomulag hefði náðst um að skipta 
bankanum upp, en hann er fyrsta fórnarlamb 
skuldakreppunnar á evrusvæðinu. Í sameiginlegri 
yfirlýsingu forsætisráðherra ríkjanna kom fram að 
samkomulagið yrði lagt fyrir stjórn Dexia til sam-
þykktar, en stjórn bankans átti að funda seint í gær.

 kjartan@frettabladid.is

Boða breytingar á evrusvæði
Angela Merkel og Nicolas Sarkozy, leiðtogar Þýskalands og Frakklands, sammæltust um breytingar á 
stjórnun evrusvæðisins á fundi í Berlín í gær. Nánar verður greint frá samkomulaginu í lok mánaðarins.

SAMKOMULAG Sarkozy og Merkel segja að nánar verði gert grein fyrir samkomulagi um endurfjármögnun 
bankakerfis evrusvæðisins í lok mánaðarins. NORDICPHOTOS/AFP

1. 25 ára afmælinu. 2. Hallgrímur jónas-
son. 3. þríhnúka.

VEISTU SVARIÐ?
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifingu

Smíðum 

rafmagnsrúm 

í öllum stærðum!

A F S L Á T TA R D A G A R

A F S L Á T TA R D A G A R

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í ÖLLUM STÆRÐUM
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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þriðjudaginn 11. október kl. 12-14 
Hátíðasalur Háskóla Íslands
Í boði Viðskiptafræðideildar

Sviptingar undanfarinna ára hafa gerbreytt íslenskum fjármálamarkaði. 
Eftir því sem tiltektinni eftir hrun gamla fjármálakerfisins vindur áfram er 
smám saman að koma í ljós mynd af nýju fjármálakerfi, sem mun þjóna 
íslensku efnahagslífi næstu áratugina. Leitast verður við að draga upp 
framtíðarsýn fyrir íslenskan fjármálamarkað. 

Fyrirlesarar eru: Gunnar Baldvinsson framkvæmdastjóri Almenna 
lífeyrissjóðsins,  Gylfi Magnússon dósent við Viðskiptafræðideild, 
Kristján Jóhannsson lektor við Viðskiptafræðideild, Sigrún Ragna 
Ólafsdóttir forstjóri VÍS, Steinþór Pálsson bankastjóri Landsbankans 
og Vilhjálmur Bjarnason lektor við Viðskiptafræðideild og formaður 
Félags fjárfesta.

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

Framtíð íslensks fjármálamarkaðar
FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

1911-2011

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

HÁSKÓLI ÍSLANDS

1911
2011

HALLDÓR

Stafræna byltingin er staðreynd sem 
hefur breytt atvinnuháttum okkar og 

krefst nýs hugsunarháttar af stefnumót-
andi aðilum og leiðandi öflum í atvinnu-
lífinu. Mikill vöxtur skapandi greina er 
ekki síst afsprengi stafrænnar byltingar. 
Ný listform og dreifileiðir eiga auðveld-
ari aðgang að neytendum. Við getum 
nálgast neytandann á gagnvirkari hátt 
en áður og leiðandi álitsgjafar eru nú 
oft úr röðum almennings jafnt sem fjöl-
miðlamanna eða gagnrýnenda. Tækni-
fyrirtæki hafa sprottið upp og eflst af 
þessum sökum. Efnisgerð og listsköpun 
á nú orðið greiðari leið yfir landamæri 
og útflutningur því ekki sama ögrun 
og áður var. Þessi þróun þýðir að engin 
atvinnugrein í Evrópu eða jafnvel heim-
inum öllum býr við jafn hraðan hagvöxt 
og skapandi greinar.

Á YAIC er rýnt í hvernig viðskipti og 
dreifileiðir skapandi greina eru að þró-
ast. Þetta er eina ráðstefnan í þessum 
efnum á Íslandi þar sem listir og efnis-
gerð er skoðuð í samhengi við tækniþró-
un. YAIC er ætlað að auðvelda þeim sem 
starfa í skapandi greinum á Íslandi að 
mynda tengsl við þá sem eru fremstir á 

alþjóðavettvangi í menningarviðskiptum 
og markaðssetningu og um leið að fræð-
ast um það framsæknasta sem er að 
gerast í þessum efnum.

Í ár verður sjónunum beint sérstak-
lega að höfundarrétti. Þannig verður 
tekist á um þær ólíku leiðir sem menn 
vilja fara – annars vegar þar sem frítt 
menningarefni er sagt sjónarspil og 
hins vegar þar sem því er haldið fram 
að tæknivæðingin sé burðarás framþró-
unar. Hins vegar verður litið á aukinn 
samruna og samvinnuform skapandi 
greina. Nýjar leiðir í markaðssetningu 
og samskiptaaðferðum. 

You Are in Control (YAIC) er sam-
starfsverkefni okkar sem störfum í 
tónlist, sviðslistum, hönnun, leikjagerð, 
bókmenntum, myndlist og kvikmynd-
um. Við höfum áður unnið sameiginlega 
að því að láta taka saman hagræn áhrif 
skapandi greina fyrir íslenskt samfélag 
sem sýndi að hér er á ferðinni einn 
stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar með 
um 200 milljarða króna veltu. YAIC 
er mikilvægur vettvangur til að skoða 
þau fjölmörgu tækifæri sem felast í 
skapandi greinum.  

Framtíðarsýn á You Are in Control
Skapandi 
greinar

Anna Hildur 
Hildibrands-
dóttir
framkvæmda-
stjóri ÚTÓN

R
íkisstjórnin áformar að lækka skattafrádrátt vegna 
iðgjalda til viðbótarlífeyrissparnaðar úr fjórum pró-
sentum af launum fólks í tvö. Þetta er að sjálfsögðu 
skattahækkun á almenning, þótt forystumenn ríkis-
stjórnarinnar reyni að halda öðru fram.

Nái áformin fram að ganga mun það að öllum líkindum hafa þau 
áhrif að verulega dragi úr sparnaði, enda verða iðgjaldagreiðsl-
urnar tvískattaðar. Sá sem hyggst leggja í viðbótarlífeyrisjóð 

meira en tvö prósent af laun-
unum sínum mun þannig greiða 
tekjuskatt af umframiðgjaldinu 
og greiðslurnar úr lífeyrissjóðn-
um verða svo skattlagðar þegar 
þar að kemur.

Lífeyrissjóðirnir hafa bent 
á að þetta muni draga úr líf-
eyrissparnaði og segjast munu 
ráðleggja sjóðfélögum sínum 

að gera eitthvað annað við peningana. Alþýðusambandið hefur 
sömuleiðis mótmælt þessum áformum harðlega. „Til að komast 
út úr kreppu er hyggilegra að hvetja til sparnaðar og fjárfestinga 
fremur en að refsa fólki fyrir að spara til að auka neyslu,“ sagði 
í ályktun miðstjórnar sambandsins í síðustu viku.

Stjórnarmeirihlutinn veit þó augljóslega hvað hann er að gera. 
Helgi Hjörvar, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis, 
sagði umbúðalaust hér í blaðinu fyrir helgi að breytingin væri 
hugsuð til þess að heimilin hefðu meiri ráðstöfunartekjur í stað 
þess að spara og aukin neyzla myndi örva hagkerfið.

Þetta skemmdarverk á lífeyriskerfinu á með öðrum orðum að 
hjálpa til svo að bjartsýnar spár ríkisstjórnarinnar um aukna 
einkaneyzlu rætist. Áformin sýna í raun ráðleysi ríkisstjórnar-
innar; hún vill vinna þetta til að auka einkaneyzluna vegna þess 
að hún treystir sér ekki til að stuðla að nægilegum auknum 
fjárfestingum til að þær verði fremur drifkraftur hagvaxtarins.

Sparnaður hefur verið alltof lítill á Íslandi. Skattaívilnanir 
vegna viðbótarlífeyrissparnaðar sem teknar voru upp um alda-
mótin örvuðu slíkan sparnað hins vegar mjög verulega. Þannig 
var stuðlað að því að fólk gæti eignazt raunverulegan varasjóð 
til elliáranna. Þetta hafa margir nýtt sér; yfir 82.000 launþegar 
hafa greitt viðbótariðgjald í séreignarlífeyrissjóð.

Það er eins og ríkisstjórnin sé búin að gleyma að lífeyriskerfið 
varð fyrir alvarlegu áfalli í bankahruninu. Margir töpuðu þá 
tugum prósenta af séreignarsparnaði sínum. Það væri nær að 
auka hvatann til að leggja til hliðar og byggja sjóðina upp á nýjan 
leik en að refsa fólki fyrir að spara.

Þessi skattahækkun ríkisstjórnarinnar mun auka neyzlu til 
skemmri tíma, en til lengri tíma getur hún haft alvarleg, nei-
kvæð áhrif. Eins og svo margt annað sem þessi ríkisstjórn gerir 
einkennast þessi áform af skammsýni.

Lækkun skattafrádráttar vegna viðbótarlífeyris-
sparnaðar mun letja fólk til að spara.

Skammsýn 
skattahækkun

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Forsetinn leggur lið
Ímyndarátakið Inspired by Iceland 
þykir hafa tekist vonum framar. Frétta-
blaðið greindi frá því á dögunum að 
aðstandendur þess teldu það hafa 
skilað þjóðarbúinu tugmilljörðum. 
Eðlilega verður því ekki látið þar 
við sitja, heldur blásið til nýrrar 
herferðar til að reyna að græða 
enn meira fé á útlendingum. 
Upptökur fyrir nýju herferðina 
eru þegar hafnar og það 
ekki með neinum aukvis-
um. Í gær léði Ólafur 
Ragnar Grímsson átakinu 
andlit sitt, en hann hefur 
nokkra reynslu af því að 
lofsyngja Ísland.

Persónuleg landkynning
Ólafur mun eftir því sem næst verður 
komist ekki baða sig nakinn undir 
berum himni heldur láta nægja að 
hvetja íslenskar fjölskyldur til að bjóða 
túristum í heimsókn og kynna þeim 
landið á persónulegan hátt. For-
setinn gæti gengið á undan 
með góðu fordæmi, fóstrað 
nokkra gleðipinna og lóðsað 

þá um víðfrægt nætur-
lífið í Reykjavík, 
sem hann 
dásamaði í 
eftirminnilegu 
erlendu sjón-
varpsviðtali 
um árið.

Fáránleg spurning
Gott orð fer af Eiríki Birni Björg-
vinssyni sem bæjarstjóra Akureyrar. 
Heldur hefur þó legið illa á honum 
þegar Fréttablaðið spurði hann fyrir 
helgi um tónleikaferð samfélags- og 
mannréttindaráðs Akureyrar á kostn-
að bæjarins og hvort slíkar ferðist 
tíðkuðust. Eiríkur fyrtist við. „Mér 
finnst þetta vera fáránleg spurning,“ 

sagði bæjarstjórinn. „Ég svara 
ekki svona spurningu,“ bætti 
hann við. Heppilegt væri fyrir 
blaðamenn að Eiríkur mundi 
skýra hvað var fáránlegt við 
spurninguna. Í fljótu bragði 
virðist hún nefnilega ósköp 
eðlileg. stigur@frettabladid.is
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Íslendingar eru einræðusinnar. 
Hér er það talið til vitnis um 

styrk að hlusta ekki á það sem 
annað fólk hefur fram að færa 
nema tryggt sé að það segi ein-
ungis það sem við vissum fyrir 
og staðfesti það sem okkur fannst 
sjálfum. 

Maður sér þetta daglega. Til 
dæmis í sjónvarpinu. Þá sitja 
tvær manneskjur með þáttar-
stjórnanda á milli sín patandi 
eins og dómari í boxi; önnur talar 
og talar og talar en ekki við neinn 
sérstakan en hin situr með ólund-
arsvip og bíður þess að hin ljúki 
sér af svo að hún megi komast 
að með einræður sínar. Vonlaust 
virðist að koma sér saman um til-
teknar forsendur til að tala út frá.

Að hafa orðið
Íslenskir einræðusinnar tala um 
„að hafa orðið“, eins og orðið sé 
herfang sem maður hafi aflað sér 
með harðfylgi og ætli ekki að láta 
af hendi fyrr en í fulla hnefana 
– eða bolti í leik og maður megi 
„hafa ‘ann“ eins lengi og maður 

geti haldið honum, skýlt honum 
fyrir öðrum, sólað upp völlinn, 
endað svo sprettinn með glæsi-
legu skoti skeytin inn. Fólk sem 
tekur þátt í opinberri umræðu á 
Íslandi er nær undantekningar-
laust talsmenn alls konar hags-
muna – annarra en almannahags-
muna. Þetta snýst nánast alltaf 
um peninga: verði það ofan á sem 
viðkomandi talsmaður talar fyrir 
þá fær hann og hans lið meiri 
peninga. Sjálft samfélagið á sér 
enga talsmenn.

Þessi hefð, að líta á það sem 
vitnisburð um veikleika að hlusta 
á þá sem maður gæti hugsanlega 
verið ósammála, kom sérlega vel í 
ljós við þingsetningu og stefnu-
ræðu forsætisráðherra nýlega. 
Inni á alþingi er raunar flokkur 
manna sem hafa sérhæft sig í því 
að halda nokkurs konar óræður, 
hafa orðið og halda orðinu til að 
tryggja að enginn komist að sem 
gæti hugsanlega legið eitthvað á 
hjarta. 

Sú hefð hefur líka smám saman 
skapast að þegar stendur til að 
„þjóðin“ hlýði á umræður alþing-
ismanna kemur hópur fólks sér 
fyrir við Alþingishúsið og hefur 
þar háreysti, lemur í tunnur 
og býr til annan gauragang, til 
þess að heyra ekki ræðurnar. Að 
sumu leyti minnir þessi gjörn-
ingur á barn sem stingur putt-
unum í eyrun á sér og argar til 
að þurfa ekki að heyra leiðin-
legar áminningar. Þetta er til-
raun þeirra valdalausu til að láta 
vita af því að ekkert það sem 

sagt verði á alþingi eigi skilið að 
berast kjósendum til eyrna. Þetta 
fólk hefur tekið sér stöðu í gjánni 
milli þings og þjóðar og djöflast 
þar. Þetta er dapurlegur vitnis-
burður um ástandið á þingræðinu 
í landinu.

Ætlið þið að hafa þetta svona?
Þegar forseti Íslands ávarpaði 
þingið venju samkvæmt við setn-
ingu þess notuðu nokkrir þing-
menn stjórnarliðsins tækifærið 
til að koma rækilega á framfæri 
vanþóknun sinni yfir embættis-
færslum og framgöngu forsetans. 
Það gerðu þeir með því að neita 
að hlýða á hann tala. Og þeir 
sem þó létu sig hafa það að sitja 
undir ræðunni virtust aðeins hafa 
heyrt einhvern ávæning af henni 
og fóru strax að tala um valda-
græðgi Ólafs Ragnars.

Ekki skildi ég ræðuna þannig: 
Ólafur Ragnar rakti nokkur atriði 
í frumvarpi stjórnlagaráðs um 
nýja stjórnarskrá þar sem fram 
koma all nokkrar breytingar á 
forsetaembættinu, valdsviði þess 
og samskiptum við ráðherra – en 
stórlega er dregið úr valdi ráð-
herra í þessum tillögum. Eiríkur 
Bergmann og fleiri stjórnlaga-
þingmenn hafa andmælt túlk-
unum Ólafs Ragnars og talað um 
að einungis sé um formsatriði að 
ræða þegar talað er um í frum-
varpinu að forseti geri hitt og 
þetta, hið raunverulega vald liggi 

annars staðar, samkvæmt anda 
laganna. Þetta andatal dró Sig-
hvatur Björgvinsson mjög í efa 
hér í blaðinu í síðustu viku en 
hvað sem því líður þá þekkjum 
við öll hvernig Ólafur Ragnar 
Grímsson hefur lagt sinn skilning 
í anda laga um forsetaembættið 
og meint formsatriði en almennt 
var gert fram að tíð hans. Bjarni 
Benediktsson sendi á sínum tíma 
Matthías Johannessen til að biðja 
Halldór Laxness um að gefa kost 
á sér til forseta – það hefði hann 
varla gert hefði hann haft trú á 
því að málskotsréttur eða synj-
unarvald forseta væri annað og 
meira en formsatriði. 

En sum sé: Ólafur Ragnar hélt 
ágæta ræðu við þingsetningu, 
lýsti yfirvofandi breytingum sem 
kunna að vera á forsetaembætt-
inu, verði tillögur stjórnlagaráðs 
að veruleika og spurði eiginlega: 
Ætlið þið að hafa þetta svona? Ef 
svo er, þurfið þið ekki að koma 
því á hreint áður en þjóðin kýs 
sér nýjan forseta? Á þjóðin ekki 
rétt á því að vita til hvers konar 
embættis það er að fara að kjósa 
einhvern einstakling?

Enginn hefur svarað Ólafi, 
nema stjórnlagaþingmenn, enda 
fólst ein byltingin í störfum þess 
þings í því að þar talaði fólk 
saman og reyndi að komast að 
sameiginlegum niðurstöðum. 
Alþingismenn hafa hins vegar 
ekki virt Ólaf – nú eða þjóðina – 
svars á þessum aðkallandi spurn-
ingum. Þeir eru of uppteknir við 
að hlusta ekki og halda óræður.

– Lifið heil

www.lyfja.is
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15%
afsláttur 
Panodil hot, 
Nezeril og Zovir

Lægra
verð 
í Lyfju

Gildir til 14. október

Sú hefð hefur líka smám saman skapast að 
þegar stendur til að „þjóðin“ hlýði á umræður 

alþingismanna kemur hópur fólks sér fyrir við Alþing-
ishúsið og hefur þar háreysti, lemur í tunnur og býr til 
annan gauragang, til þess að heyra ekki ræðurnar. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Íslensk
einræðuhefð

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
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.



Afmælisafsláttur 
af völdum símum

60% afsláttur
af völdum umgjörðum

Tilboð á öllum bolum, 
verð frá 990 kr.

10-40% 
afmælisafsláttur

af öllum vörum

25% afsláttur
af öllum buxum

20% afsláttur
af gallabuxum

20% afsláttur
af öllum vörum

10 ára gamalt verð 
á gallabuxum og bolum

ORGINAL

20% afsláttur
af öllum yfirhöfnum

Afmælisafsláttur 
af völdum gönguskóm
20% afmælistilboð 
á Easy Tone vörum 

frá Reebok

20% afsláttur
af öllum gallabuxum 

og peysum

50% afsláttur
af völdum vörum

40-60% afsláttur
af völdum vörum

30-40% afsláttur
af völdum vörum

30% afsláttur 
af öllum Mamalicious 

meðgöngufatnaði

30-40% afsláttur
af völdum vörum

30-50% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur 
af öllum vörum 10. októberTilboð á símtækjum

15% afsláttur
af öllum peysum í dömu-, 

herra- og barnadeild

30% afsláttur
af völdum vörum

20% afsláttur 
af Skin Care-línu
30% afsláttur

af SPA-línu

20-50% afsláttur
af völdum vörum

30-50% afsláttur
af völdum vörum

FULL BÚÐ AF 
NÝJUM VÖRUM

25% afsláttur
af öllum skóm 

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

30% afsláttur
af völdum vörum

40% afsláttur 
af 10 stk. rósabúntum 
og 5 stk. liljubúntum 

3 fyrir 2
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum 

- nema gullskartgripum og 
trúlofunarhringum

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

20% afsláttur
af Regal og Bosch 

hunda- og kattamat

Ef þú kaupir eina peysu 
færðu aðra með 
50% afslætti

 4.000 kr. afsláttur 
af dömu- og herraúlpum

20% afsláttur
 af kjólum og skóm

20% afsláttur
af öllum vörum í 

versluninni í Smáralind 
afmælishelgina

20% afsláttur
af öllum Ĺ Oréal, Maybelline, Oroblu 

og Clean and Clear vörum

25% afsláttur 
af Solaray bætiefnum

20% kynningarafsláttur 
af nýjum vörum frá Burt�s Bees

20% afsláttur
af öllum aukahlutum

10% afsláttur
af Urbanears heyrnartólum

Nova diskóhúfur og hattar fylgja 
með öllum farsímum á 

afmælisdaginn 10. október

10% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum 
6. - 10. október

20% afsláttur
af vatnsvörninni 

Woly Wet Blocker um 
afmælishelgina

20% afsláttur
af skóm

SAINTS

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af yfirhöfnum

20% afsláttur
af öllu kaffi og tei og öllum 

drykkjum af kaffibar

Í tilefni af 10 ára afmæli Pizza 
Hut í Smáralind kynnum við 
nýja pizzu sem verður í boði 

fram að jólum.

50% afsláttur 
af ostafylltum brauðstöngum 

yfir afmælishelgina

20% afsláttur
af skóm

Skóverslun Smáralind

Vinsælar vörutegundir 
með 30% afslætti

20% afsláttur
af öllum dömu- og herra- 

seðlaveskjum.
 Ókeypis nafngylling fylgir 

afmælishelgina

20% afsláttur 
af öllum vörum 

mánudaginn 
10. október 

  30% afsláttur
Nautafeta-burrito og kristall á 

999 kr. frá 6. til 10. október

Mánudaginn 10. október býður 
Serrano 20% afslátt af öllum 

réttum á staðnum

7. - 10. október
10 bestu réttir Friday�s 

á 10 ára gömlu verði 

25% afsláttur
af völdum vörum

Þú kaupir fjóra hluti 
og færð fimmta 

hlutinn frítt

AFMÆLISTILB   Ð
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Í dag, 10. október, er afmælisdagur Smáralindar 
og síðasti afmælisveisludagurinn.  

Nú er allra síðasta tækifæri til að nýta sér frábær 
afmælistilboð – opið til kl. 22.10 í kvöld.

Mánudagur 10. október

Hetjur Valhallar
- leikur

16.00 - 22.10

Sirkus Ísland

Hljómsveitin Púgó 
- lifandi tónlist, nemendur úr FÍH

Hljómsveitin Púgó 
- lifandi tónlist, nemendur úr FÍH

Skólakór Kársness

Kór Kársnesskóla
- 10 ára stúlkur

Dansskóli Jóns Péturs og Köru
- samkvæmisdansar

Ingó Veðurguð

17.30 - 18.30

17.00 - 18.30

20.00 - 21.15

21.00

18.00

18.30

20.00
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20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

Allir skartgripir með
30% afslætti

20% afsláttur 
af öllum ferðatöskum

10 ára gamalt verð
á öllum sýningum

Tugir vara með 
30-60% afslætti, 

mögnuð afmælistilboð 

25% afsláttur
af allri snyrtivöru, 

leikföngum, dömufatnaði, 
skóm, barnaúlpum 

og herrabolum

20% afsláttur
af öllum vörum

Samsýning listamanna frá Gallerí List

VILTU VINNA 
50.000 KR. GJAFAKORT

Skráðu þig á póstlistann 
okkar á aðdáendasíðu 

Smáralindar á Facebook 
og þú gætir unnið 

50.000 kr. gjafakort!
Vinsamlegast EKKI kvitta 

á síðuna okkar

smaralind.is Verslanir opnar: Virka daga 11-19   Fimmtudaga 11-21   Laugardaga 11-18   Sunnudaga 13-18

OPIÐ 
10.10-22.10

Í DAG
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Þrjú ár eru liðin frá hruninu. Tíminn er 
fljótur að líða og það fennir í sporin. Þar 

á meðal hefur e.t.v. gleymst að rætt var opin-
skátt um hættuna á þjóðargjaldþroti og sjálf-
ur himnafaðirinn beðinn að blessa landið. 
Ísland var á brún þjóðargjaldþrots í reynd 
fram í síðari hluta aprílmánaðar 2010 og var 
ekki sýnt hvernig úr rættist.           

Staða okkar var erfið á þessum tíma. Öll 
lánafyrirgreiðsla til Íslands var frosin föst, 
gjaldeyrisforði takmarkaður og útbreitt van-
traust og vantrú á getu Íslands, í ljósi dapur-
legrar reynslu frá misserunum fyrir hrun, 
til að takast á við vandann. Skuldatrygginga-
álag á Ísland var í grískum himinhæðum og 
við skoruðum hátt á lista þeirra 10 þjóða sem 
líklegastar væru til að komast í þrot. 

En það tókst að vinna úr málum þannig að 
öll slík umræða er þögnuð. Enginn efast leng-
ur um að Ísland mun hafa sig út úr erfiðleik-
unum og það hefur orðið alger umsnúningur í 
umfjöllun um Ísland á alþjóðlegum vettvangi. 
Í staðinn fyrir að vera hið heimsþekkta dæmi 
um land sem missti algerlega tökin á sjálfu 
sér í hrokafullri sjálfsupphafningu meints 
nýríkis og græðgi, í staðinn fyrir að sitja í 
skammarkróknum, er nú fjallað af virðingu 
um hvernig okkur hefur tekist að snúa hlut-
um til betri vegar. Og það eru allir að leggja 
sitt af mörkum, er það ekki? 

Fjárlagafrumvarp og ríkisfjármálaáætlun 
Ýmsir og þar á meðal aðilar vinnumarkaðar-
ins, hafa tjáð sig um nýframkomið fjárlaga-
frumvarp. Færri hafa rætt um áætlun í ríkis-
fjármálum til næstu 4 ára sem birtist í ritinu 
Ríkisbúskapurinn 2012-2015. Hvoru tveggja 
sýnir þó að náðst hefur gríðarlegur árangur 
í að ná tökum á hallarekstri og skuldasöfnun 
ríkisins. Þrátt fyrir að hrunið orsakaði fall 
landsframleiðslu upp á rúmlega 10% hefur 
eftirfarandi árangur náðst: Hallinn var upp 
á 216 milljarða 2008, 140 milljarða 2009, 
123 milljarða 2010 og er áætlaður að verði 
42 milljarðar í ár og að fari niður fyrir 18 
milljarða á næsta ári. Frumjöfnuður ríkis-
sjóðs var neikvæður um 100 milljarða 2009 
en stefnt er að afgangi upp á 40 milljarða á 
næsta ári, sem sagt 140 milljarða bati. 

Gleði vinnumarkaðsforkólfanna, Villa og 
Gylfa, var furðu hófstillt hvað þennan árang-
ur varðar. Raunar nefna þeir ekki árangurinn 
heldur gagnrýna þeir frumvarpið fyrir þær 
aðgerðir sem þar eru boðaðar. Skyldi maður 
þó ætla að þeim væri ljóst mikilvægi þess að 
hin opinberu fjármál verði sem fyrst sjálf-
bær. Ekki hefur þetta gerst af sjálfu sér. 

Ríkisstjórn og meirihluti hennar á Alþingi 
hafa ein og tiltölulega óstudd þurft að axla 
pólitískar óvinsældir og bera ábyrgð á erf-
iðum en jafnframt óumflýjanlegum aðgerð-
um til að gera þetta mögulegt. Henni hefur 
tekist að snúa við spádómum um þjóðargjald-
þrot Íslands sem margir töldu óumflýjanlegt. 
En spyrja má hver staðan væri ef Samtök 
atvinnulífsins hefðu ráðið för í aðgerðum á 
tekjuhlið og Alþýðusambandið á niðurskurð-
arhlið. Auðvitað hefur maður skilning á því 
að hagsmunaaðilar sækja sína hlið mála af 

festu en SA og ASÍ verða jafnframt að gera 
sér grein fyrir því að ríkisstjórnin þarf að 
taka tillit til þessarar ólíku sjónarmiða og 
ná fram lýðræðislegri niðurstöðu milli allra 
þeirra ólíku hagsmuna sem takast á. Og í ljósi 
þess árangurs sem náðst hefur í ríkisfjármál-
um virðist það hafa tekist hvað sem gagnrýni 
aðila vinnumarkaðarins líður. 

Og nú er hagvöxtur genginn í garð sem ein-
faldar verkefnin framundan. Fjárfesting og 
einkaneysla fer umtalsvert vaxandi, saman-
ber til dæmis nýjar tölur um aukna verslun 
og kortaveltu. Atvinnuleysi er á niðurleið og 
staða Íslands á tímum válegra sviptivinda í 
heimsbúskapnum um margt betri en nokkur 
leið hefði verið að spá fyrir um fyrir 1-2 árum 
síðan. Enginn heldur því fram að við höfum 
sigrast á öllum okkar erfiðleikum. Þeir eru 
sannarlega enn til staðar og fjöldi fólks og 
fyrirtækja á enn í miklu basli. 

En okkur miðar áfram og í rétta átt. Valið 
snýst um að halda áfram uppbyggingar-
starfinu og sigrast á erfiðleikunum eða láta 
bölmóðinn buga sig.  
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Dýraspítalinn 
í Garðabæ 
er í viðskiptum 
hjá okkur
Hanna, Jakobína og félagar á Dýraspítalanum   

í Garðabæ taka á móti yfir þúsund dýrum 

í hverjum mánuði, stórum sem smáum. 

Þau eru sérfræðingar á sínu sviði og sinna 

fjölbreyttum þörfum viðskiptavinanna. Það 

gerum við líka. 

Þess vegna er Dýraspítalinn í Garðabæ 

í viðskiptum hjá okkur.
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Ríkisstjórnin og meiri-
hluti hennar á Alþingi hafa 

ein og tiltölulega óstudd þurft að 
axla pólitískar óvinsældir og bera 
ábyrgð á erfiðum en jafnframt 
óumflýjanlegum aðgerðum … 

Síðasta vetur var rædd á Alþingi 
tillaga um að gera heimspeki að 

skyldufagi í grunn- og framhalds-
skólum. Mest var rætt um siðfræði. 
Að umræðum loknum var hún send 
til menntamálanefndar. Tillagan 
spratt af skýrslu rannsóknarnefnd-
ar og almennri umræðu um orsakir 
og aðdraganda hrunsins. Mér sýnist 
á umræðunni að ekki sé ljóst hvað sé 
kennt þegar siðfræði er kennd. Þó að 
viðfangsefnið sé ljóslega mannlegt 
siðferði, verður varla sagt að þeir 
sem kenni siðfræði kenni siðferði. 
Við kennum hvert öðru siðferði og 
lærum frá blautu barnsbeini. Við 
fæðumst inn í siðferði og mótumst 
sem siðferðisverur af samskiptum 
og lífsreynslu.

Enda er fátt jafnmikilvægt og sið-
ferði, gildismat, hneigðir og skoðan-
ir sem gera manneskju að því sem 
hún er. Siðferði okkar ræður (mörg-
um, kannski flestum) ástæðum þess 
hvernig við breytum, hvað við telj-
um ákjósanlegt, hvers við væntum 
af náunganum, að við álösum honum 
eða hrósum. Það geymir forsendur 
fyrir mati okkar á því hvað sé gott 
ástand og hvað sé rétt breytni, hver 
séu réttlætanleg boð og bönn, hvaða 
ástæður og markmið séu mikilvæg, 
jafnvel því hvernig eigi að vera heil 
manneskja. Siðferðið grundvallar 
sjálfsmynd okkar, skilgreinir bæði 
okkur og stofnanir okkar.

Það getur tilheyrt siðfræði að lýsa 
siðferði, útlista gildismat, greina frá 
staðreyndum málsins, því iðulega er 
mat okkar óljóst og innbyrðis mót-
sagnakennt. En alla jafna er fólki 
ekki kennt í siðfræði að ástæðulaust 
ofbeldi sé rangt, lygar séu varasam-
ar, ójafnrétti sé skaðlegt, græðgi sé 
löstur. Því er ekki heldur kennt að 
náttúrulegt réttlæti birtist í yfir-
ráðum þeirra sem eru sterkari. En 
í samræðunni sem kennslan er væri 
hægt að færa rök fyrir (eða gegn) 

réttmæti þessara skoðana, sem og 
annarra óræðari álitamála, hvort 
heldur um nýtingu stofnfruma, 
staðgöngumæðrun eða framleiðslu 
erfðabreyttra matvæla, svo nýleg 
dæmi séu nefnd, eða innviði við-
skiptaheimsins. Það væri hægt að 
skýra forsendur og rökræða hvers 
konar breytni mætti telja rétta eða 
góða og hvers vegna, leggja til og 
færa rök fyrir hvers konar mann-
eskja væri ákjósanlegt að vera. Það 
mætti benda á eymdina sem fylgdi 
tiltekinni breytni, afhjúpa ósam-
kvæmni þess að ætlast til annars 
af náunganum en sjálfum sér, tjá 
mikilvægi sanngirni, útskýra hvers 
vegna tilteknar hneigðir teljast 
lestir og hver sé skaðsemi lasta. Á 

þennan hátt gæti samræðan sagt 
okkur hvað sé gott og rétt og þann-
ig breytt okkur eða styrkt, en ljós-
lega gæti hún einnig komið okkur í 
verulegt uppnám. 

Siðfræði er ekki kennsla í heldur 
rökræða um siðferði. Hún er marg-
breytileg tilraun (með ólíkum 
niðurstöðum) til að gera grein fyrir 
mannlegu siðferði. Hún er ekki ein 
um viðfangsefnið. Skáldverk og 
skopteikningar, til dæmis, fjalla 
um mannlegt siðferði. Á þessum 
forsendum, held ég, ættum við að 
spyrja hvort nauðsynlegt sé að rök-
ræða þessi mál, eins og siðfræðin 
gerir, við börn og unglinga í kennslu-
stofum landsins. Og reyndar hefur 
nú verið hrundið af stað verkefni 
innan Háskóla Íslands þar sem m.a. 
er spurt hvaða vit sé í því að fjalla 
um heimspeki, ekki síst siðfræði og 
gagnrýna hugsun, í kennslustofu 
með börnum og unglingum.

Þó að viðfangsefn-
ið sé ljóslega mann-

legt siðferði, verður varla 
sagt að þeir sem kenni 
siðfræði kenni siðferði.

Hvað er kennt þegar
siðfræði er kennd?

Siðfræði

Svavar Hrafn 
Svavarsson
prófessor í heimspeki við 
Háskóla Íslands

Ísland á tímamótum! 
- leggja allir sitt af mörkum?

Ríkisfjármál

Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 
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Notalegir svefnsófar og hægindastólar
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Stefán Pétur Sólveigarson vöruhönnuður hannaði nýjan spagettímæli.

Haustið er rétti árstíminn  til 
að safna að sér hráefni fyrir jóla-
kransinn. Könglar, greinar sem 
og ber, sem má frysta og eiga 
fersk í skreytingarnar.

Gæti étið hest
O

ft hanna ég einhvern hlut þegar mig 
vantar eitthvað sérstakt og finn það 
hvergi í búðum,“ segir Stefán Pétur 
Sólveigarson vöruhönnuður sem hefur 

hannað spagettímæli með hentugum mæligötum. 
„Allstaðar var boðið upp á sama kerfið, göt til 

að stinga spagettíinu í gegnum. Mér finnst það 
óhentug tækni til að mæla spagettí, það er miklu 
betra að láta það detta niður í rauf sem maður 
fyllir upp í.“  Á mæli Stefáns eru þó ekki bara 
einfaldar raufar heldur útskorin tákn sem mæla 
magn fyrir 12 ára og yngri, fullorðinn mann og 
konu og á endanum er útskorinn hestur.

2
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Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

„Það er fyrir fjóra. Mig langaði 
til að gera smá leik í kringum 
þetta og nota máltækið „ég er svo 
svangur að ég gæti étið heilan 
hest,“ útskýrir Stefán sem sjálfur 
er mikið fyrir spagettí.

Mælirinn er skorinn út í burst-
að stál og hvítt og grænt plast. 
Framleiðslan fer fram á Íslandi 
og segir Stefán það mikilvægt í 
hans hönnun. Meðal vara eftir 
Stefán má nefna kertastjakann 
Skrauta, Ræðubindið og borðspil-
in Hrútaspilið og Veiðimann svo 
eitthvað sé nefnt. Þá er von á nýju 
borðspili frá Stefáni fyrir jólin.

„Það heitir Jólakötturinn og er 
svartapétursspil, tveir og tveir 
eins jólasveinar og svo einn jóla-
köttur sem á að reyna að losa 
sig við. Það kemur í búðir fyrir 
jólin,“ segir Stefán en spagettí-
mælirinn er fáanlegur meðal 
annars í Kraumi, Epal og Mýr-
inni. Heimasíða Stefáns er www.
solson.is. heida@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Þónokkur garðverk fylgja haust-
inu og fátt meira slakandi en að 
skella sér í lopapeysu að loknum 
vinnudegi og dunda sér við verk-
in að loknum löngum vinnudegi.

Margir nýta haustin í að setja 
niður lauka og uppskera þá bráð-
fallega garða að vori. Mikið 
úrval er til af haustlaukum. Má 
þar nefna túlípana og páskaliljur 
og svo smærri lauka, svo sem 
krókusa, stjörnuliljur, hýasintur 
og keisaraliljur. 

Starfsmenn blómaversl-
ana og garðplöntustöðva 
geta ráðlagt óvönum með 

hvernig best er að setja 
laukana niður en oftast er 
miðað við að laukarnir fari 

þrisvar sinnum lengd sína ofan 
í moldina og að á milli laukanna 
sé tvöföld lengd þeirra. Þess má 
geta að gaman er að leika sér með 
liti og túlípanar fást í ótrúlegustu 
litum, meira að segja svartir. 

Almennt er haustið fínn tími 
til að planta trjám og runnum 
og fjarlægja illgresi. Þeir sem 
huga að illgresinu á haustin geta 
sparað sér heilmikla vinnu að 
vori. Fyrsta frostskán vetrarins 

þarf ekki vera hindrun fyrir 
gróðursetningu því hægt er að 
brjóta efsta lag jarðvegsins með 
haka. Þar fyrir neðan er svo 
jarðvegurinn mjúkur.

Haustlaufin eru til margs 
nýtileg. Margir safna þeim í 
safnkassann í moltuna sína en 
hluta þeirra má nota til að skýla 
plöntum yfir veturinn. Þannig 
gerist þess ekki þörf að hreinsa 
laufin af beðunum og margir 
láta sér nægja að fjarlægja þau 
af grasblettinum. Gott er að fara 
vel yfir beðin og skoða hvort ein-
hverjar plöntur þyrftu á stuðningi 
að halda fyrir vetrarstormana. 
 juliam@frettabladid.is

Laukarnir settir niður
Einir fegurstu litir ársins setja svip sinn á garða landsins. Góðviðrisdaga haustsins má nota í ýmis 
garðverk, svo sem að setja niður lauka, runna, reyta arfa eða einfaldlega raka lauf.

Túlípanar eru settir niður um þessar mundir og mikið úrval er af þeim í blómaversl-
unum.

Afmælisveislur  eru stundum hausverkur en til að spara heilabrotin eru til skemmtilegar afmælissíður, 
með tillögu að skreytingum og fleiru á internetinu. Rachel Ray heldur úti einni slíkri á vefslóðinni 
rachaelraymag.com/easy-party-ideas/party-decorating-ideas.

Ekki er nauðsynlegt 
að raka laufin úr beð-
unum því þau vernda 
plöntur og runna.

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

fjölpósti, blöðum, tímaritum, 
bréfum og vörum.

Okkar hlutverk 
er að dreifa

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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Stakfell er með á skrá 
einbýlishús við Seilugranda 15.

H úsið er á tveimur hæðum 
og 207,3 fermetra stórt 
innst í botnlanga í Vestur-

bænum, þaðan sem stutt er í leik-
skóla og skóla, verslanir og 
þjónustu.

Komið er inn í flísalagða for-
stofu með innbyggðum skápum. 
Úr forstofunni er gengið inn í 
parketlagt hol. Samliggjandi stofa 
og borðstofa með tengingu við 
eldhúsið. Úr stofu er útgengi út 
á stóra verönd til suðurs og vest-
urs með tengingu við stóran garð 
með matjurtagarði og fleiru. Eld-
húsið er rúmgott og hálfopið inn í 
borðstofuna. Vandaðar innrétting-
ar með miklu skápaplássi eru í eld-
húsi, hvítar og beyki. Úr holinu er 
gengið inn á flísalagða gestasnyrt-
ingu með glugga og einnig inn í 
rúmgott þvottahús/geymslu með 
bakinngangi.

Á efri hæð er stór parketlögð 
sjónvarpsstofa og stórt parketlagt 
hjónaherbergi með miklu skápa-
plássi. Útgengi er út á suðvest-
ursvalir bæði úr hjónaherbergi 
og sjónvarpsstofu. Tvö rúmgóð 
parketlögð svefnherbergi eru til 

viðbótar, bæði með skápum. Flísa-
lagt baðherbergið með baðkari og 
sturtu. Gott geymslupláss á rislofti 
er yfir efri hæðinni. 

Vandaðar innréttingar og gólf-
efni eru í öllu húsinu og hefur því 
verið vel við haldið.

Notalegt hús í rólegu 
og barnvænu umhverfi

Húsinu fylgir innbyggður 23,4 fermetra bílskúr og fallegur garður. 

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

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

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

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

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

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

Njótum síðustu 
sumardaganna

Nú styttist í 
gormánuð



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Höfum kaupanda af 3ja – 4ra 
herb. íbúð í Kópavogi

Höfum kaupanda af sérbýli í 
101  eða 107. 

Höfum kaupanda af 2ja og 
3ja herb. íbúð í lyftuhúsi mið-
svæðis í Rvk.   

Höfum kaupanda að einbýli  
í miðbæ Reykjavíkur.

Atvinnufasteignir
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SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, 
stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk 
fataherbergis. Allar innihurðir, parket og 
innréttingar eru úr eik. Verulega aukin 
lofthæð á efri hæð og lofthæð á neðri 
hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að 
utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar 
verandir og skjólveggir. Verð 64,9 millj.

Melhæð-Garðabæ
Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á 
einni hæð á þessum eftirsótta stað. 
Eignin er innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Samliggjandi bjartar 
stofur, sjónvarpshol, og 4 rúmgóð 
herbergi. Nýtt gler í öllu húsinu og nýjar 
útihurðar og bílskúrshurð. Ræktuð lóð 
með miklum veröndum, skjólveggjum 
og heitum potti. Verð 69,9 millj. 

SÉRBÝLI

3JA HERB.

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar 
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju, 
sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og 3 rúmgóð herbergi auk fataherb./
vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd. 
Verð 56,9 millj.

Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með 
innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað 
í Garðabæ. Eignin er með vönduðum 
innréttingum, mikilli lofthæð og 
innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt 
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, 
sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 
svefnherbergi og 2 baðehrbergi. Útgengt 
úr stofum í garðskála með heitum potti. 
Gólfhiti að hluta. Verð 69,0 millj. 

2JA HERB.

Tjarnargata - 4ra herb. 
efri hæð.
Glæsileg 100,3 fm. efri hæð í fallegu fjórbýli 
auk 15,7 fm. bílskúrs. Eldhús með nýlegum 
innréttingum. Bjartar og rúmgóðar stofur. 2 góð 
herbergi. Stigapallur með svölum útaf til austurs. 
Í kjallara er nýlega endurnýjað þvotta herbergi. 
Verð 41,9 millj.

Sumarbústaður við Hafravatn
Glæsilegt 99,6 fm. heilsárshús við Hafravatn í einungis um 18 mín. akstursfjarlægð frá 
Reykjavík með stórkostlegu útsýni yfi r vatnið. Bústaðurinn er byggður árið 2001 og stendur 
á 3.300 fm. leigulóð. Landið er girt og lóðin er ævintýraleg með trjám og runnum auk 
kartölfu- og matjurtagarðs. Verð 36,0 millj.

4ra til 5 herb

SUMARBÚSTAÐIR

Sólvallagata
Fallegt og vel skipulagt 227,1 fm. einbýlishús á þremur hæðum á frábærum stað í 
Vesturbænum auk 34,8 fm. bílskúrs. Samliggjandi stórar stofur með fallegum rennihurðum 
á milli. Stórt hol með vinnuaðstöðu. 4 herbergi. Fallegur viðarstigi milli hæða. Mögulegt að 
nýta hluta kjallara sem sér íbúð. Afgirt skjólgóð baklóð með 
veröndum og heitum potti. Verð 79,0 millj.

Mikið endurnýjuð 75 fm. 3ja herb. efri sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með góðri 
lofthæð og var mikið endurnýjuð á árunum 2002-2007. Nýleg ljós innrétting í eldhúsi. Stofa og 
borðstofa með útsýni til vesturs. 2 rúmgóð herbergi. Garður í góðri rækt og með sólpalli. 
Verð 25,4 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17-18
Fallegt um 173,3 fm einbýlishús á einni hæð að meðt. 38,3 fm. bílskúr í grónu hverfi  í Garðabæ-
num. Aukin lofthæð í stofu og útsýni til sjávar. Sólskáli með arni. 3 herbergi (4 á teikn.). Ræktuð 
lóð með hellulagðri verönd og heitum potti. Gróðurhús á lóð. Verð 42,9 millj.

Hrólfskálamelur – Seltjarnarnesi – Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju lyftuhúsi. Leitið frekari upplýsinga á skrifstofu.

Aratún 23 – Garðabæ

OPIÐ
 H

ÚS
Miðstræti - efri sérhæð

Suðurhlíðar Kópavogs
Útsýnislóð
Ein besta útsýnislóð á stór – Reykjavíkur-
svæðinu. Lóðin er staðsett í suðurhlíðum 
Kópavogs með frábæru útsýni á sólríkum 
og skjólsælum stað .Byggingarmagn á 
lóðinni er um 400 fm. á tveimur hæðum. 
Um 91 fm.timburhús er í dag á lóðinni, í 
þokkalegu ástandi. Verðtilboð.

Reynigrund-Kópavogi
Vel skipulagt 126,6 fm endaraðhús 
auk 24,5 fm. bílskúrs, vel staðsett í 
Fossvogsdalnum. Falleg og skjólgóð 
ræktuð lóð með verönd. Svalir í suður. 
4 herbergi. Stór og opin stofa. Húsið 
nýmálað bæði að utan sem innan. Stutt 
í leik- og grunnskóla og íþróttasvæði. 
LAUST TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUP-
SAMNING. Verð 36,5 millj.

Falleg og vönduð 4ra – 5 herb. 123,8 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt. Stór eyja og vönduð tæki í eldhúsi. 
Stór og björt stofa með útgangi á stórar svalir til suðurs. 3 herbergi auk vinnuherbergis. 
Verð 32,9 millj.

Melhagi- neðri 
sérhæð
Góð 4ra herbergja 118,7 fm. 
neðri sérhæð að meðt. sér 
geymslu í kjallara. Nýlegar 
innréttingar eru í eldhúsi og 
eyja. Samliggjandi skiptanlegar 
stofur með útg. á suðursvalir. 
2 herbergi auk bóka-
/sjónvarpsherbergis sem hægt 
er að breyta í svefnherbergi. 
Þvottaaðstaða á baðherbergi. 
25 fm. bílskúr. Garður í rækt. 
Verð 39,5 millj.

Selvað – 4ra – 5 herb. íbúð.

Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Rúmgóð stofa og 
borðstofa. Eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu og góðum borðkrók.  Þvottaaðstaða 
innan íbúðar. Hiti í gólfum að hluta. Sér bílastæði og sér útigeymsla. Verð 25,7 millj.

Strandvegur-Sjálandi 
Garðabæ
Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð 
með sér verönd og sér stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
eldhús opið við stofu og 2 rúmgóð 
herbergi. úr hjónaherbergi 
er útgangur á verönd með 
skjólveggjum. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Hrísmóar-Garðabæ.  Útsýnisíbúð- laus strax.

Góð 83,4 fm. íbúð á 4. hæð auk yfi rbyggðra hornsvala með gólfhita og stæði í bílageymslu. 
Eldhús með góðum borðkrók, 2 herbergi, sjónvarpshol og stofa/borðstofa. Stutt í alla 
þjónustu, heilsugæslu og skóla. Verð 23,9  millj.

Hjallabrekka-Kópavogi. Sérinngangur

Hátún.
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð auk 6,0 
fm sér geymslu  í þessu eftirsótta 
fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Svalir 
til austurs út af stofu. Opið eldhús 
með góðum borðkrók. Sameign 
góð.  Verð 26,0 millj.

Kelduland
Falleg og mikið endurnýjuð 43,1 
fm. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli í 
Fossvogi. Íbúðin skiptist í forstofu/
gang, eldhús/stofu, 1 herbergi, 
fataherbergi og baðherbergi. 
Verð 14,9 millj.

Flyðrugrandi
2ja – 3ja herb. 61,7 fm. íbúð á 3.hæð 
í þessu eftirsótta fjölbýli. Góður 
borðkrókur í eldhúsi. Stórar svalir út af 
stofu, yfi rbyggðar að hluta. Rúmgott 
svefnherbergi. Sameiginlegt þvotta-
herb. á hæðinni. Verð 17,9 millj.

62,4 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stofa og borðstofa með útgengi í garð sem er 
hellulagður að hluta. Opið eldhús og rúmgott svefnherbergi. Sér bílastæði. Stutt í skóla og 
leikskóla. VERÐTILBOÐ 

Langamýri- Garðabæ. Sérinngangur.

Hverafold

275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 24,2 fm. innbyggðum bílskúr í rólegu og 
barnvænu hverfi . Aðalhæðin skiptist m.a. í bjarta stofu og borðstofu með mikilli lofthæð 
og útsýni. Eldhús með sérhannaðri innréttingu. 4 góð svefnherbergi og baðherbergi sem 
er nýlega endurnýjað. Auk þess 3ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð.  Garður til 
suðurs í góðri rækt. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Mánatún.
Falleg og vel skipulögð 97,5 fm íbúð á 2. hæð 
auk sér geymslu í kj. og sér bílastæðis í lokaðri 
bílageymslu.  Fallegar innréttingar úr mahogny. 
Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 2 góð 
herbergi.  Svalir til suðvesturs.  Lyfta í húsinu og 
sameign til fyrirmyndar. Verð  30,9 millj.

Hvassaleiti – 4ra herb. m. 
bílskúr
4ra herb. 96,1 fm. íbúð á 4. hæð auk sér 
geymslu í kjallara og 20,0 fm. bílskúr. Fallegar 
ljósar innréttingar í eldhúsi. Björt og rúmgóð 
stofa með fallegu útsýni til suðurs. 3 herbergi. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. <B>Verð 
25,9 millj.<BL>

Naustabryggja.
Góð 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk 8,1 
fm. sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi í 
Bryggjuhverfi nu. Allar innréttingar og hurðir 
eru spónlagðar með maghony. Eikarparket 
og fl ísar á gólfum. Svalir til vesturs út af stofu. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér stæði í 
bílageymslu. Verð 26,9 millj.

GRANDAVEGUR 47
3JA HERB. ÍBÚÐ ÓSKAST Á 

5. HÆÐ EÐA OFAR
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA



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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Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri 
Mjög góð 4ra herb

108 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

68 m2

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

Iðufell
Rúmgóð 2ja herbergja

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

3ja herbergja, 72,7m2 

Nýtt gler í húsinu

Fallegur garður með leiktækjum

Furugrund 
Falleg íbúð á fjórðu

203 Kópvogur

Verð: 17,9 millj.

Bílskúr

Vinsælt hús

Frábær staðsetning

Ánaland
Björt 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 40,7 millj.

6 herbergja

Stærð ca. 235 fm

Töluvert endurnýjuð

Stór verönd 70 m2

Heitur pottur

Hálsasel 
Fallegt raðhús

109 Reykjavík

Verð: 45,0 millj.

Einstakt útsýni.

Vandaðar innréttingar.

3-4 svefnh, tvær stofur.

Tvennar svalir.

Jötunsalir
Einstök 215 m² íbúð á einni hæð

201 Kópavogur

Verð: 63,9 millj.

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús

112 Reykjavík

Verð: 48,5 millj.

Stærð 216,3 m2

Frábær staðsetning

Gróinn suðugarður

Bílskúr 36 m2

Hlíðargerði
Fallegt einbýlishús

108 Reykjavík

Verð: 45,9 millj.

Stærð 171,3 m2

Fimm herbergja

Vönduð eign

Vill skipta á minni eign

Dofraborgir
Glæsilegt endaraðhús

112 Reykjavík

Verð: 42,5 millj.

4ra herbergja auk samliggjandi bílskúrs

Gott skipulag

Frábær staðsetning

Getur verið laus fljótlega

Austurbrún
Falleg 110 m² neðri sérhæð

104 Reykjavík

Verð: 29,5 millj.

2ja herbergja

Góðir skápar góðar vestursvalir

Mikil þjónusta í húsi 

Vesturgata 
Mjög góð eldri borgara íbúð

101 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

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 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir
Einstaklega, glæsileg eign

201 Kópavogur

Verð: 82,0 millj.

Stærð 215 m2

Mjög gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Bílskúr

Frostaskjól 
Fallegt raðhús

107 Reykjavík

Verð: 62,9 millj.

Neðri sérhæð

122 m2 þar af 26,8 m2 bílsúr

Rúmgóð svefnherbergi

Sundlaugavegur
Góða 3-4 herbergja

105 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

4. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi

Einstakt útsýni - Tvennar svalir

Stæði í bílageymslu

Norðurbakki 
Glæsileg 107 m² útsýnisíbúð

220 Hafnarfjörður

Stórglæsileg 3ja herbergja, 151,1 m2

Vandaðar innréttingar

Góður pallur

Stæði í bílageymslu

Langalína
Einstakt hús

210 Garðabær

Iðnaðarbil, þrjár einingar:

33,4 m2.   Kr. 4,1 millj

50,8 m2 .  kr. 6,0 millj.

112,4 m2  kr. 13,5 millj.

Faxafen
Atvinnuhúsnæði

108 Reykjavík

Mikið endurnýjað

Glæsilegt útsýni

5 svefnherbergi

Látraströnd
200 m² endaraðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,0 millj.

Stærð 190,5 m2 

Frábær staðsetning

Mikið endurnýjað

Bílskúr

Holtagerði 
Fallegt einbýli

200 Kópavogur

Verð: 54,9 millj.

Húsið er skráð 270,1 m2 að stærð, 

þar af er bílskúr 38,5 m2. 

4 svefnherbergi, góð verönd og sérlega 

fallegur stigi til efri hæðar.

Reyðarkvísl
Gott fjölskylduhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Nýtt eldhús, bað og þvottahús

220 m2 endaraðhús

Bollagarðar
Sérlega glæsilegt

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,9 millj.

Mjög gott skipulag.

Mikið útsýni, stæði í bílageymslu.

Laus flótlega.

Frábær eign.

Glósalir 
3ja herb. íbúð í mjög góðu fjölbýli

201 Kópavogur

Verð: 27,9 millj.

Ný, björt og falleg 3ja herb. á efstu hæð

80,4 m2 auk stæðis í bílageymslu

Einstakt tækifæri til að kaupa nýja íbúð á 

þessum eftirsótta stað

Ferjuvað
Frábært verð

110 Reykjavík

Verð: 20,9 millj.

Skiptist í forstofu, eldhús, búr, stofur, hol, 

garðskáli, 2 snyrtingar, 3-4 svefnherbergi 

og sjónvarpshol. Bílskúr.

225,5 m2 samtals.

Frábær staðsetning.

Laxakvísl 
Glæsileg 2 hæða raðhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Vandaðar innréttingar  og tæki

4 svefherbergi

Gott skipulag

Vinsælt hverfi

Lækjarvað
Falleg 136 m² n. sérhæð í tvíbýli

110 Reykjavík

Verð: 34,0 millj.

Íbúðin skiptist í stofu, svefnherbergi, eldhús, 

bað og hol sem er á hæðinni. 3ja herbergið er 

í kjallara en er innangent í það úr stofu (ef vill).

Sameiginlegt þvottahús og auka herbergi 

í kjallara.

Meðalholt 14
Mjög skemmtileg 2-3 herb.
íbúð við Meðalholt í Reykjavík

105 Reykjavík

Verð: 16,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

Frábær staðsetning.

þrið. 11.október

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

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

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

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

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

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

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

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

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 24,9 millj.

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj
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U
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Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

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

Reyrengi - 3ja herbergja 
Góð 81 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Sérinngangur 
af svölum. Dúkar á gólfum. ágætar innréttingar. Sér-
þvottahús. Suðursvalir. Verð 19,9 millj.

Ölduslóð Hf. - Raðhús aukaíb.
Fallegt raðhús sem er tvær hæðir og kjallari 295 fm með 
innb. 32 fm bílskúr. Í kjallara er sér 60 fm 2ja herbergja 
íbúð. Fallegar stofur með arni. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. Húsið stendur á sérlega fallegum og 
góðum stað. Verð 45,9 millj. 

Bogahlíð – 3ja + aukaherb.
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 97 fm.  3ja herb. íbúð 
á 3. hæð með góðu aukaherbergi í sameign með aðgangi 
að snyrtingu og sturtu. Nýlegt eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Suður svalir. Hús og sameign lítur vel út. Laus 
strax. Verð: 24,5 millj.

NÝ EIG
N

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

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

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir 
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar 
lagnir. o.fl. Sér bílastæði.  Verð 31,2 millj.

Fjóluvellir – Nýtt einbýli
Glæsilegt nýtt 219 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 44 fm bílskúr. Húsið er með glæsilegum 
innréttingum og er mjög fallega hannað. Gólfhiti í öllu 
húsinu. Alveg nýtt hús á rólegum stað sem aldrei hefur 
verið búið í. Verð 55,9 millj. 

Vesturás – Raðhús
Tvær íbúðir
Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum 178 fm auk 80 fm 
2ja herb. íbúðar á neðri hæðinni. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Svalir í suð-vestur. 
Ræktaður garður. 22 fm bílskúr fylgir. Verð 57,9 millj.

Garðavegur – Hafnarfirði
Um er að ræða fallegt einbýlishús á 2 hæðum á 
þessum vinsæla stað. Frábært útsýni af efri hæð húsins, 
meðal annars út á sjóinn. Efri hæðin er opin og mjög 
skemmtileg. Fallegur ræktaður garður með pöllum og 
skjólgirðingum. Verð 33,5 millj.

Ögurás - Laust strax
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Hverfisgata – Parhús 
Tvær íbúðir
Fallegt 112 fm parhús sem er kjallari, hæð og ris. 
Gólfpanill. Ágætar innréttingar. Suðurverönd. Nýlegir 
gluggar og gler. Nýlegt rafmagn. Séríbúð er í kjallara. 
Verð 27,8 millj.

Helgubraut Kóp. – Raðhús 
Tvær íbúðir
Fallegt 264 fm raðhús sem er tvær hæðir og ris. Á 1. 
hæð er rúmgóð íbúð með sérinngangi. Á efri hæðinni og 
í risinu er rúmgóð íbúð. Parket og flísar. Suðursvalir. 3 
góð svefnherbergi. Hægt að tengja íbúðina á jarðhæðinni 
aftur við hæðina. Innbyggður bílskúr. Verð 42,9 millj.

Brekkuhvarf – Einbýlishús
Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr við Elliðavatnið. 
Fallegar innréttingar. Parket. Stór lóð. Byggingareitur 
hefur ekki verið fullnýttur og eru miklir möguleikar á 
stækkun. Hægt er að sækja um hesthús eða gestagús á 
lóðinni. Góð eign á frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. 
Verð 46,9 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 35,2 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

NÝ EIG
N





Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali





Gagnagaman í öruggu umhverfi
Árið 2007 stofnaði Brynja Guðmundsdóttir þekkingarfyrirtækið Gagnavörsluna. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Ásbrú í sérhæfðu vörsluhúsnæði búnu full komnu öryggis- 
og brunakerfi. Þar eru varðveitt skjöl, munir, menningar minjar og lista verk fyrir ýmis fyrirtæki 
og stofnanir. Gagnavarslan hefur þróað hugbúnaðarlausnir á sviði upplýsingastýringar, s.s. 
CoreData ECM og kröfukerfi.  Fyrirtækið býður einnig upp á skönnunar- og prentþjónustu.  
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 sérfræðingar á ýmsum sviðum upplýsinga- og tæknimála.

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

www.gagnavarslan.is

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

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

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

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?



Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

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

Vel valið fyrir húsið þitt

RISA
HAUST-TILBOÐ
Fyrstur kemur fyrstur fær - Aðeins tvö gestahús í boði

VH
/1
1-
08

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Gestahús 24 m² - Sýningarhús

Fullt verð 2.900.000 kr.
Haust-tilboðsverð kr. 2.390.000,- 

(Aðeins eitt eintak)
Fullbúið að utan, fokhelt að innann.

Byggingarnefndarteiknisett.

Garðhús í úrvali
 10% afsláttur af öllum garð-
húsum meðan byrgðir endast.

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Af gæðunum þekkið þið 
pallaefnið frá Völundarhúsum

Tilboð Gestahús 25 m²
Verð áður kr. 1.689.000,- án fylgihluta.

Haust-tilboðsverð kr. 1.500.000,- án fylgihluta.
Verð áður kr. 1.989.000,- með fylgihlutum.

Haust-tilboðsverð kr. 1.800.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

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.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



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

JEEP GRAND CHEROKEE laredo 4x4. 
Árgerð 2005, ekinn 95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.790.000.Áhvílandi 
1.650þús Rnr.103515. Er á staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn, 
sendu okkur skráningar á netbilar@
netbilar.is eða í síma 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

INFINITI FX35 4WD V6 Árg. 2004, ek. 92 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490Þ. 
áhvl 3.500þ. afb 75þ. Rnr.101889.
Óskum eftir bílum á sölukrá okkar og 
á staðinn. MIKIL SALA!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

ARCTIC CAT F8 Sno Pro . Árg. 2007, ek. 
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn 
lítur mjög vel út, í topp standi og 
með neglt belti, Ásett verð 890.000. 
Rnr.140587. 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

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Ford Mondeo Ghia 2.0 árg. 2003. ekinn 
93 þús. verð 1.000.000 s: 6616713.

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

 Bílar óskast

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til Sölu
MAN TG510A ek. 504þ.km. Góður bíll 
Einnig 3ja öxla KING GTS44 vélavagn 
árg. 2004 og 3ja öxla lokaður vagn á 
lofti. Ýmis skipti koma til greina. uppl. í 
síma 821 1125.

Er með kaupanda af 4gra öxla bíl á 
verðbilinu 4-6milljónir auk vsk. Bíla-& 
vélasala Borgarnesi, geisli@geisli.com 
894-8620

 Vinnuvélar

Til Sölu
Til sölu lítið notaður BRON kapalplógur 
fyrir Caterpillar D6. Skipti á beltagröfu, 
hjólagröfu, eða dráttarvél koma til 
greina. Uppl. í síma 8211125.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

 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, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, 
Nubiru,Lanos, Galloper,H1,Santa 
Fe,Trooper, Freelander,  Impreza 97, 
Baleno, Caddy 98-02, Polo 97-99, 
Matiz, Mondeo 98. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), 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 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

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.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

Sími 842 6522
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 
3469.

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

 Garðyrkja

allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á 
heimili þínu árið um kring. 

Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Skjól á svölunum

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur 
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  

vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is

10 ára framleiðsluábyrgð
VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR
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Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Til sölu

GARÐKLIPPINGAR, Fáðu verðtilboð. 
ENGI ehf. Sími: 615-1605. Email: 
grasblettur@gmail.com

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758, 
siggi@litidmal.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Hefurðu heyrt um 123.is ? Hýsum 
vefsíður fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og 
félög.

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

Alhliða tölvuviðgerðir. Gerum föst 
verðtilboð. Pétur TVA106 A+ 

 S. 615-4530

 Nudd

THE BEST !! LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
24/7. S: 857 0740

Brasilian whole body massage. S. 698 
8834, Mona.

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

Whole body massage. S. 849 5247.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:823 5669 eða 
693 0348.

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

THE AMAZING & NEW!!
Whole Body Massage 692 6791.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

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

 Veisluþjónusta

Matur ehf.
Villibráðaveislur, fermingar og fleira. 
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem 
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300 
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í 
s. 691 5976.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 
7789.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 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

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217 x217 cm og 235 x 235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 
kg jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. www.
heitirpottar.isS. 777 2000 Áki / 
Kristján:namespace prefix = o ns 
= „urn:schemas-microsoft-com
:office:office” />

Mýranaut 

Gæða ungnautakjöt
Ungnautakjöt beint frá býli. 
Hakk, gúllas og steikur. Val 

um magn í pakkningar. Engin 
aukaefni.

Allar upplýsingar á www.
myranaut.is eða í s. 8687204.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar. Síðumúli 37, neðan 
verðu. S. 847 5545.

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

 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

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

 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

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?
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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. 

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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

Til Sölu hreinræktaðir ættbókarfærðir 
labradorhvolpar. Mjög efnilagir í veiði 
og á sýningar. Uppl. í s:6639999

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Aðalfundur 
kvennadeildar Fáks 

verður haldinn 
mánudaginn 10. okt, 

kl. 20.00
Kosið verður um þema fyrir 

kvennakvöld 2012
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin.

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

Til leigu lítið raðhús í Garðabæ. 
Upplýsingar í síma 841 8000.

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.

Góð 70fm íbúð laus. Óskir um nánari 
upplýsingar og ljósmyndir sendist á 
ge224@simnet.is

Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s. 
773 3182.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
844 1382.

 Geymsluhúsnæði

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi ofl.

 Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 
13 ára reynsla. 

Í símaskrá ja.is undir; 
geymsla asgeirs eirikssonar ehf.

 
Upplýsingar 897 1731 klettar@

heimsnet.is

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

Vetrargeymsla fyrir 
ferðavagna!

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði, 
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á 
www.husbilageymslan.net

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Keiluhöllin Öskjuhlíð
óskar eftir starfsfólki í 
dagvinnu, mánudaga - 

föstudaga. Vinnutími frá 11 -18
Tekið verður á móti umsóknum 

i Keiluhöllinni í dag milli kl. 
17-20.

Óskum eftir starfsmönnum á 
þjónustustöð í RVK (hjólbarða- og 
smurstöð), Íslenskukunnátta skilyrði. 
Sendið umsóknir á elin@dekkjahollin.
is eða fyllið út eyðublað á staðnum. 
Dekkjahöllin, Skeifunni 5.

Gamalt og rótgróið fyrirtæki óskar eftir 
góðu íslenskumælandi fólki á aldrinum 
22 + til starfa hjá okkur í símasölu frá 
09.00-16.00 eða 17.00. á daginn. Góð 
laun í boði fyrir gott fólk. Uppl. í síma 
869 0291 Kristín milli kl. 14.00-17.00 
alla daga.

 Viðskiptatækifæri

Ertu 40 ára eða eldri ?
Leitum eftir jákvæðu samstarfsfólki 
við markaðssetningu á hinni eilífu 
æsku. LifeWave hefur slegið í gegn á 
heimsvísu. www.lw-global.com/is eða 
564 5959.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Konur í ævintýraleit. Enn er mikið um 
nýjar auglýsingar kvenna sem leita 
ævintýra á Rauða Torginu Stefnumót. 
Konur auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlar 
hlusta á augl. kvenna í s. 905-2000 og 
535-9920.

Atvinna

Velkomin til norður Noregs, landsins sem kannski líkist 
Íslandi mest.

Bodö er bær í örum vexti en hér búa tæplega 50.000 manns
og mörg verkefni sem þarfnast þín. Okkur vantar m.a.
pípulagningamenn, verk- og tæknifræðinga og hjúkrunar-
fræðinga.

Í Bodö eru góðar samgöngur; flugvöllur, höfn og járn-
brautastöð eru miðsvæðis.

Nú þegar búa hér margir Íslendingar, vilt þú vera í þeirra
góða hópi ?

Komdu og hittu okkur á starfaþingi í Ráðhúsi Reykjavíkur
14. og 15. október n.k. eða hafðu samband og bókaðu með
okkur fund í Reykjavík.

Jorn.jonsberg@bodo.kommune.no, sími  
+47-93229012 eða
gunnhildur.gunnarsdottir@bodo.kommune.no, sími 
+47-95760846

Hér er gott að vera, allt innan seilingar og vinalegt
starfsumhverfi.

"Gunnhildur Gunnarsdóttir arkitekt vinnur að skipulags-
málum fyrir Bodö"

Sýslumaðurinn á Húsavík
Útgarði 1, 460 Húsavík, s: 464 5000

 UPPBOÐ
Eftirtaldin bifreið verður boðin upp við lögreglustöðina 
Útgarði 1, 640 Húsavík, mánudaginn 17. október 2011 
kl. 14:00:

VM-056               

Greiðsla við hamarshögg.

Eftirtalin bifreið verður boðin upp við hreppsskrifstofuna á 
Kópaskeri, þriðjudaginn 18. október 2011 kl. 09:30:

DX-429 

Greiðsla við hamarshögg.

Sýslumaðurinn á Húsavík
7. október 2011.

Tilkynningar

Okkar hlutverk 
er að dreifa
fjölpósti, blöðum, tímaritum, bréfum og vörum.

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

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.

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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Eiginmaður minn og faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ólafur Pálsson 
verkfræðingur,
Brekkugerði 4,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 11. október kl. 15. Þeim sem vildu minn-
ast hans er bent á Minningarsjóð Kristjáns Eldjárns 
gítarleikara: Reikningsnúmer 0513 18 430830 - 
kt. 650303-3180

Anna Sigríður Björnsdóttir
Björn Ólafsson  Helga Magnúsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir  Björn Már Ólafsson
Marta Ólafsdóttir  Sigurður Stefánsson
Unnur Ólafsdóttir  Þórarinn Eldjárn
Páll Ólafsson  Elínborg Guðmundsdóttir
Kjartan Ólafsson Álfrún G. Guðrúnardóttir
Sveinn Ólafsson Auður Gyða Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

MOSAIK  

Elskulega móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og sambýliskona,

Theódóra G. 
Gunnarsdóttir  

lést á Landspítala Fossvogi að morgni þriðjudags 
4. október. Jarðarför fer fram í Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 12. október kl. 13.00 

 
Gunnar Georg Smith  Ingibjörg Jensdóttir
Ásbjörn Ketill Ólafsson
Guðný Ósk Ólafsdóttir   Kristinn Kristinsson
Kjartan Þór Ólafsson
Sigrún Sif Kristjánsdóttir  Helgi Alexander Sigurðarson
Gunnar Loftsson
ömmubörn og langömmubörn.

timamot@frettabladid.is

Bókabúðin Mál og menning var opnuð 
á Laugavegi 18 5. október árið 1961 af 
Máli og menningu bókmenntafélagi 
sem hafði þá starfað sem útgáfufélag 
og bókaforlag frá árinu 1937. „Bóka-
búðin hefur nú starfað undir sama 
nafni og á sama stað í fimmtíu ár og 
því munum við fagna með ýmsu móti,“ 
segir Kristján Freyr Halldórsson sem 
nýverið tók við sem verslunarstjóri í 
bókabúðinni sögufrægu. Hann nefnir 
meðal annars ljósmyndasýningu sem 
sett verður upp á öllum hæðum versl-
unarinnar. „Myndirnar fengum við hjá 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur og sýna 
bókabúðina að innan og utan á hinum 
ýmsu tímabilum,“ útskýrir Kristján 
sem hefur verið viðloðandi bókabúð-
ina í mörg ár. „Ég byrjaði að vinna hér 
árið 2000 í blálokin á rekstri búðarinn-
ar undir merkjum Máls og menning-
ar bókmenntafélags og hef því unnið 
hjá nærri öllum rekstraraðilum sem 
komið hafa af versluninni,“ segir hann 
glaðlega. 

Um aldamótin 2000 sameinaðist 
Mál og menning bókaútgáfunni Vöku-
Helgafelli og Edda, miðlun og útgáfa 
varð til. Edda seldi þá rekstur Bóka-
búða Máls og menningar, sem voru 
orðnar sex talsins, til Pennans árið 
2003. Bókabúð Máls og menningar við 
Laugaveg var ekki breytt þó að Penn-
inn færði aðrar verslanir undir undir 
merki Eymundsson. Penninn seldi 
síðan Kaupangi verslunina við Lauga-
veg árið 2009 en undir stjórn þeirra 
aðila fór verslunin í þrot snemma á 
þessu ári. Bókabúð Máls og menning-
ar opnaði síðan aftur snemmsumars 
undir stjórn nýrra eigenda. 

„Mér finnst gleðilegt að nafn 

búðarinnar hafi haldist það sama í 
gegnum allar þessar breytingar enda 
mikil saga sem fylgir búðinni og hús-
inu. Hér hefur margt merkilegt fólk 
bæði starfað og verið fastagestir,“ 
segir Kristján. Hann segir hið nýja 
eignarhaldsfélag vilja byggja á hinum 
gamla og góða grunni og hnýta saman 
strengi fortíðar og framtíðar. Það lýsi 
sér til dæmis í nafni félagsins, Rúblan 
ehf. „Rúblan er í eigu sömu aðila og 
reka verslunina IÐU við Lækjargötu 
en með nafni félagsins er vísað í þá 
flökkusögu að húsið hafi verið byggt 
fyrir rúblur fengnar að styrk frá ráða-
mönnum í Sovétríkjunum á tímum 

kalda stríðsins,“ útskýrir Kristján. 
Mál og menning var enda lengi tengt 
við sósíalista á Íslandi og var húsið að 
Laugavegi 18 oft nefnt Rúblan vegna 
orðrómsins um „Rússagullið“.

En hvað verður fleira gert í tilefni 
afmælisins? „Fyrir utan ljósmynda-
sýninguna sem verður opin til ára-
móta verða ýmsar uppákomur og til-
boð á ýmsum titlum. Við verðum með 
barnabókaveislu, rithöfundar sem 
sótt hafa verslunina reglulega koma í 
heimsókn og tónlistarmenn munu fylla 
húsið ljúfum tónum,“ segir Kristján og 
býður alla velkomna. 

 solveig@frettabladid.is

BÓKABÚÐ MÁLS OG MENNINGAR:  FIMMTÍU ÁR FRÁ OPNUN Á LAUGAVEGI 18

BÚÐIN HEFUR AÐDRÁTTARAFL

VERSLUNARSTJÓRINN Kristján segir margt verða gert í tilefni tímamótanna. Til dæmis hefur 
verið sett upp ljósmyndasýning um alla verslunina með myndum úr sögu Máls og menningar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÚLÍ 1979 Jónsteinn Haraldsson bóksali stendur á efri hæð bókabúðar Máls og menningar árið 
1979. Eins og sést hefur heildarmynd verslunarinnar haldið  sér. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

ELLERT B. SCHRAM , fyrrverandi alþingismaður og forseti ÍSÍ, er 72 ára í dag

„Íþróttir vekja áhuga og athafnir og eru útrás fyrir orku og einbeitingu.“

Líf íslenskrar föru-
konu sem uppi var á 
síðustu öld varð Jónu 
Sigríði Jónsdóttur 
myndlistarkonu inn-
blástur að listaverkum 
sem nú eru til sýnis 
í Herberginu, sýn-
ingarsal Kirsuberja-
trésins á Vesturgötu 4. 
Sýningin heitir Vigga 
– síðasta förukonan. 
Vigdís Ingvadóttir 
hét hún þessi kona 
sem sýningin fjallar 
um og var sérstæð 
bæði í útliti og fram-
komu, að sögn Jónu 
Sigríðar. „Vigga hafði 
mikið dálæti á skrauti 
og sterkum litum. 
Hún puntaði fötin sín 
gjarnan með tölum 

og alls konar glingri sem varð á vegi hennar og væri 
henni gefinn fallegur efnisbútur saumaði hún hann 
oft í fötin sín þar sem henni þótti hann fara vel.“

Vigga andaðist árið 1957. „Með henni hvarf einstök, 
ógleymanleg kona sem setti sterkt svipmót á sveitina 
sína,“ segir Jóna Sigríður. 

Sýningin stendur til 17. október og verður opin 
virka daga frá 11 til 18 og á laugardögum frá 11 til 16.
 - gun

Síðasta förukonan

VIGGA – SÍÐASTA FÖRUKONAN 
Textílverk og brúður eru á sýning-
unni í Kirsuberjatrénu.

1963 Bókabúð Máls og menningar við 
Laugaveg 18.

Við þingsetningu árið 1972 mætti Helgi 
Hóseasson húsasmiður með fulla fötu 
af skyrblöndu og sletti yfir ráðherra, 
alþingismenn, biskup og forseta Íslands 
sem voru á leið í Alþingishúsið. 

Helgi var oft nefndur mótmælandi 
Íslands en hann mótmælti allt frá árinu 
1962 til dauðadags. Helgi taldi að hann 
hefði verið beittur órétti af íslenska ríkinu 
allt frá fæðingu. Hann krafðist þess að 
kirkjan, dómstólar eða annað yfirvald rifti 

skírnarsáttmála sínum. Frægastur varð 
hann þó fyrir uppákomuna við Alþingi á 
þessum degi árið 1972. 

Hann var síðar spurður út í atvikið og 
inntur eftir því af hverju skyr hefði orðið 
fyrir valinu en ekki eitthvað annað. Þá 
sagðist hann ekki hafa viljað skaða sjón 
mannanna með sýru eð öðru hættulegu. 
Seinna skvetti Helgi tjöru og ryðvarnar-
efni á Alþingishúsið ásamt því að brjóta 
í því rúðu. 

Árið 2003 var frumsýnd heimildarmynd 
um Helga sem ber nafnið Mótmælandi 
Íslands og hlaut hún tilnefningu til Edd-
unnar. Helgi lést árið 2009 án þess að fá 
kröfum sínum framgengt.

ÞETTA GERÐIST  10. OKTÓBER 1972

Helgi sletti skyrinu

72

Arctic Trucks er að ljúka smíði á 
AT Expedition SIX, sex hjóla bíl 
á 44 tommu dekkjum sem er sér-
staklega smíðaður fyrir verkefni á 
Suðurskautslandinu. Bíllinn verð-
ur til sýnis í verslun Arctic Trucks 
að Kletthálsi 3 í dag frá klukkan 10 
til 18, en þetta er í fyrsta sinn sem 
slíkur bíll er til sýnis á Íslandi.

Artic Trucks smíðaði tvo bíla á 
síðasta ári sömu tegundar, í Jóhann-
esarborg í Suður-Afríku. Þeir bílar 

voru notaðir í leiðöngrum á Suð-
urskautslandinu og sönnuðu þar 
ágæti sitt. Á undanförnum árum 
hefur Arctic Trucks því unnið sér 
sess sem leiðandi fyrirtæki í heim-
inum í smíði á sérhæfðum bifreiðum 
sem nota á við erfiðustu hugsanlegu 
aðstæður.

Fyrirtækið mun á þessu ári taka 
þátt í þremur leiðöngrum á Suður-
skautslandinu og reka þar verk-
stæði.

Sýna nýjan bíl í dag

AT EXPEDITION SIX Bíllinn verður til sýnis í verslun 
Arctic Trucks í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkur 
bíll er sýndur hérlendis.



Einstæð bók sem fjallar um afleiðingarnar  

af því þegar satt er látið kyrrt liggja og  

nauðsyn þess að horfast í augu við hið liðna, 

hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.

ELÍN HIRST skráir áhrifamikla  
sögu Guðrúnar Ebbu

 

GUÐRÚ N EBBA,  

dóttir Ólafs Skúlasonar biskups,  

greinir frá lífsreynslu sinni  

af fullkomnu hispursleysi

SAGAN SEM ALDREI 

HEFUR VERIÐ SÖGÐ
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

Snemma morguns dreifa um

450  blaðberar pósti og

Fréttablaðinu heim til

lesenda.

Til að tryggja öryggi blaðbera

og dreifingu þarf lýsing að

vera til staðar og aðkoma

að póstlúgu í lagi.

Höfum útiljósin kveikt.

           Með fyrirfram þökk,

Sími: 585 8300 www.postdreifing.is

Allt í myrkri?
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Norskur rithöfundur, Mette Karlsvik, 
gefur brátt út skáldsögu um tónlistar-

konuna Björk Guðmundsdóttur og fjöl-
skyldu hennar. Þetta kom fram á mbl.is 
og Fréttablaðinu í síðustu viku og sagt að 
bókin eigi að heita „Bli Björk“. Blaðamað-
ur norska Dagbladet flutti söngkonunni 
þessi tíðindi og hafði eftir henni að þau 
kæmu henni mjög á óvart. Nokkur tengsl 
hefur hin norska Mette við Ísland því fyrr 
á þessu ári kom út bók hennar „Post oske. 
Dagar og netter i Reykjavik“. Þar fjallar 

hún um það hvernig landið kemur henni 
fyrir sjónir eftir hrun og samkvæmt 
dómi sem ég fann um bókina á net-
inu spjallaði hún við nafntogaða 
íslenska karla um orsök þess og 
afleiðingar.

NORÐMAÐURINN er ekki fyrsti 
skáldsagnahöfundurinn sem verð-

ur fyrir innblæstri af Björk því árið 
2002 kom út í Frakklandi bókin „Le 

quart d’heure islandais“ eftir höf-
und að nafni Tania de Montaigne. 
Á íslensku útleggst titillinn sem 
„Íslenska korterið“ og er þar 
vísað til orða Andy Warhol þess 
efnis að allir fái sínar fimmtán 
mínútur af frægð. Tveimur 
árum áður en bók Taniu kom 
út hafði Björk vakið mikla 
athygli á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes þar sem hún var valin 

besta leikkonan fyrir frammistöðuna í 
Myrkradansara Lars von Trier.

TANIA hafði greinilega veitt Björk athygli 
og haft hraðar hendur við skrifin. Ég las 
þessa bók og var, man ég, eilítið hugsi yfir 
þeirri ákvörðun útgáfunnar að hafa mör-
gæsir framan á kápunni, fiðurfé sem ekki 
einu sinni hafði verið til sýnis í Sædýra-
safninu en var nú ætlað að tengja söguna 
við Ísland. Bók Taniu de Montaigne er sat-
íra um sjálfhverfa íslenska leikkonu sem 
heitir því undarlega nafni Emyrka Rerc. 
Emyrka er komin á kvikmyndahátíðina 
í Cannes til að láta til sín taka áratugum 
eftir að hafa verið verðlaunuð þar.

ÞETTA er ekkert skemmtileg bók og 
lauk ég við hana af hreinni þrjósku en 
auðvitað líka í von um að hún skánaði. 
Sem hún gerði ekki. Aðeins ein gagnrýni 
finnst um „Íslenska korterið“ á frönsku 
amazón-netversluninni og endar hún á 
orðunum: Mikil vonbrigði. Tania hefur 
skrifað nokkrar bækur síðan en það sem 
hún hefur helst fengist við að undanförnu 
er að semja og flytja eigin lög og texta. 
Björk hefur ef til vill haft meiri áhrif á 
líf hennar en hægt var að ímynda sér í 
fyrstu. Íslenska þjóðin hlýtur að fara fram 
á það við Mette Karlsvik að hún skrifi fal-
lega um Björk og alla hennar fjölskyldu, 
annars verði Hugleiki falið að teikna 
Sissel Kyrkjebø-skrípó. 

Björk á bók

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hæfileika, 6. fíngerð líkamshár, 
8. sérstaklega, 9. bókstafur, 11. tveir 
eins, 12. slagorð, 14. urga, 16. pípa, 
17. ennþá, 18. fálm, 20. tveir eins, 21. 
auma.

LÓÐRÉTT
1. munnvatn, 3. hæð, 4. peninga-
græðgi, 5. sarg, 7. ljótur, 10. viðmót, 
13. atvikast, 15. sál, 16. þjálfa, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. ló, 8. sér, 9. eff, 
11. gg, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17. 
enn, 18. fum, 20. dd, 21. arma. 

LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. ás, 4. fégirnd, 
5. urg, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15. 
andi, 16. æfa, 19. mm. 

Ekki ljúga að mér Herbert! 
Þú hefur kíkt í þessa 
tekíla-flösku aftur!

Miðar!
Pantanir!

Myndir!
Blóm!
Blómvöndur!
Erma-
hnappar!
Jakkaföt!

Klipping!
Rakspíri!
Ekki koma 
seint heim!

Vorið er ekki 
komið fyrr en 
mamma fær 

stresskast fyrir 
lokaballið.

Jú, það 
stemmir, 
ég fann 
mér 
dömu.

Við stelpurnar grétum 
þegar við fréttum það 
Jói! Ég, Lausláta-Lea, 

Pulsu-Brynja og Magga 
feita! Við borðuðum 
marga lítra af ís! Þú 

kramdir hjarta okkar!

Jújú, 
en það 
er búið 
núna!

Ég frétti það. 
Hvernig 

gengur með 
litla 

manninn?

Hann er alltaf 
að stækka! Það 
er ótrúlegt hvað 
hann rýkur upp!

Læti í 
mínum! 

Komdu til 
mömmu!

Erum við 
að tala um 
það sama?

Tvo kaktus-líkjöra! 
Og hafðu fleiri 

tilbúna!

Við þurfum að kaupa 
nýjar myndabækur 
fyrir Lóu.

Af hverju? 
Við eigum 

nóg.

Já, en þær eru allar rifnar, klístraðar, 
nagaðar og útataðar í blettum.

Eru þær 
svona illa 
farnar?

Ja, hér erum við með 
bara með einn grís og 

stóran vondan úl.

Í jörðu 
er bezt

SEPTEMBERTILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 
Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi bókmennta
Vélmenni, gervimenni og klón eru viðfangsefni bókar Úlfhildar Dagsdóttur.SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í RekavíkEvan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VIKUTILBOÐ Á GEISLADISKU
ALLTAF

ir ferðinni msækja þá
„Þar 

eilillllalalala
tolt 
Þórd
6

Smæsta landið  ÍbúarVatikans

G KLLLELELELE

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Feta og fersk

  jarðarber
Sumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

Lífrænt
lostæti
Marentza Poulsen 

töfrar fram veislu 

úr garðinum.

SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið

Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐ

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU

19.990
ogitech ClearChat PC
Þráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrar

Hljóðnemi með umhverfishljóðsíu

2.4GHz USB sendir fylgir

BETR
ALLTA

VER
SEX VERSLANIR

Sérblöð Fréttablaðsins eru 
fjölbreytt og höfða til fólks á 
öllum aldri. Fjöldi mismunandi 
sérblaða kemur út í hverjum 
mánuði. Leitaðu ráða hjá 
ráðgjöfum okkar um hvar 
auglýsingin þín nær best til 
markhópsins.

AUGLÝSINGAR 
Í SÉRBLÖÐUM

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055, benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349, ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344, sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM 
SKILAR ÁRANGRI!

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011
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VICKY
MÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRK

GEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is
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Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone
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●  Harpa Einarsdóttir 
hannar nýja fatalínu ●  Á rúmstokknum ●  Tískutáknið Amy Winehouse

THELMA BJÖRKEINARSDÓTTIR
Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ
47.950

TILVALIN Í FERÐALAGIÐ

10.1”

LiLiLiLiiststststs aaa

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.99
0

TILBOÐ

VV
MÝK

BJ
G
F

nn
u verði
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ÝKRI LÖGG Á Á

BJÖRKRK

GEFUR ÚÚTÚT

FYRIR SSASA

vovodafone.is
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StStórsnjallir símar á frábæru

í ví verslunum Vodafone
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s fjallar um 

tjahluti.
SÍÐA 2

Margt aaaaðððððð sð sjsjððaðð á

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6
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rænum afritunarhugbúnaði og 
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2 656--b láita lás sem verndar gögnin.
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afsláttur

september 2011

Börnin velja bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-stönglum (hægt að stinga þeim ofan í kork) og skerið gulrætur í bita og leik-ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið form og áferð. Þroskandi og hollustu-hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola og annað, skerið það niður í bolla og leyfið barninu að hella úr bollunum ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2
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Nýjungar frá Siemens

Kæli- og frystiskápar

KG 36VVI30

• Framhlið úr kámfríu stáli.
• Orkuflokkur A++.
• 215 lítra kælir, 94 lítra frystir.
• Mál (h x b x d): 186 x 60 x 65 sm.

Kynningarverð:
139.900 kr. stgr.

KG 36NVW20
• Hvítur með „noFrost“-tækni:
   affrysting óþörf jafnt í
   frysti- sem kælirými.
• 221 lítra kælir, 66 lítra frystir.
• Mál (h x b x d): 186 x 60 x 65 sm.

Kynningarverð:
159.900 kr. stgr.

• 

Meðal nýjunga
• Hægt að draga hillurnar vel fram.

• Betri orkunýtni. Nú eru skáparnir í    
 orkuflokki A+, A++ eða A+++.

KG 39EAI40

• Framhlið úr kámfríu stáli.
• Orkuflokkur A+++.
• 247 lítra kælir, 92 lítra frystir.
• Fékk nýlega
   hönnunarviðurkenninguna
   IF product design award.
• Mál (h x b x d): 201 x 60 x 70 sm.

Kynningarverð:
199.900 kr. stgr.
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A

• „crisperBox“-skúffa með rakastillingu.  
 Tryggir lengur ferskleika grænmetis
 og ávaxta.

• „coolBox“-skúffa þar sem kuldi er
 meiri (-2° til 3° C) en annars staðar í  
 kælinum. Eykur geymsluþol ferskra  
 kjötvara og fisks.

• Einstaklega björt LED-lýsing er komin  
 í alla nýja skápa. 

• Í frystirýminu eru þrjár gegnsæjar  
 frystiskúffur, þar af ein stór   
 („bigBox“).

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 10. október 2011 

➜ Leiklist
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum í Smiðjunni, 
Sölvhólsgötu 13. Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Fundir
17.15 Salvör Nordal, formaður 
stjórnlagaráðs, og Njörður P. Njarðvík, 
sem sat í stjórnlaganefnd, verða með 
almenna kynningu á stjórnlagaráði og 
frumvarpinu í aðalsafni Borgarbóka-
safns, Tryggvagötu 15. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
16.00 Í tilefni Alþjóðlega geðheil-
brigðisdagsins verður skemmtidagskrá 
í miðbænum sem hefst með göngu frá 
Hallgrímskirkju að Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Hádegisfyrirlestur með brasil-
íska myndlistarmanninum Marcellvs L. 
í myndlistardeild Listaháskóla Íslands, 
Laugarnesvegi 91. Fyrirlesturinn fer fram 
á ensku og eru allir velkomnir. 

➜ Samkoma
10.00 Korpúlfarnir, samtök eldri borg-
ara í Grafarvogi, standa fyrir gönguhópi 
í Egilshöll kl. 10 og skartgripagerð á 
Korpúlfsstöðum kl. 13.30.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Leiklist  ★★★

Hvílíkt snilldarverk er 
maðurinn!
Einleikur byggður á verkum 
Williams Shakespeare í þýðingu 
Helga Hálfdanarsonar. Höfundar: 
Sigurður Skúlason og Benedikt 
Árnason. Leikstjóri: Benedikt Árna-
son. Flytjandi: Sigurður Skúlason. 

Það var þétt setinn bekkurinn 
í Þjóðleikhúskjallaranum á 
sunnudagskvöld fyrir viku. Sig-
urður Skúlason þræddi helstu 
orðræður meistara Shakespea-
res og var nú heldur betur víða 
komið við. Áhorfendur voru 
áhugasamir og vel að sér í fræð-
unum sem var forsenda þess að 
sjá og skilja og njóta verksins. 
Leikstjórinn Benedikt Árnason 
hefur ásamt Sigurði sett saman 
leikinn þar sem eins konar 
kynnir undirstrikar með til-
vitnunum í verk Shakespeares, 
hversu stórkostlega margbrotin 
manneskjan sjálf er.

Áhorfendum er komið fyrir á 
litlum pöllum, kannski til þess 
að fá svolítið tilfinningu gömlu 
leikhúsanna við Thames-ána 
forðum í Lundúnaborg en þar 
með lýkur samanburðinum því 
búningar eru engir og leik-
myndin aðeins það leiksvið sem 
Sigurður fyllir með þeim pers-
ónum sem hann ljáir lífi. Eftir-
minnilegust er túlkun hans á 
Ríkarði þriðja sem ekki aðeins 
drepur mág og frænda og litla 
frændur heldur vélar einnig 
mágkonu sína og allt þetta þrátt 
fyrir að ljótleikinn sé hans aðal-
einkenni. Sigurður naut þess að 
fara með texta úr þessu frá-
bæra leikriti og eins var sam-
tal þeirra Jagó og Óþello flott 
enda ein mesta pöddulýsing 
sögunnar, hvað varðar að planta 
afbrýðisemi inn í vitund annars 
manns. Gyðingurinn Sælokk 
fær einnig góðan sprett með 
skilgreiningu sinni á mann-
inum, Gyðingnum og þar með 
öllum mönnum. Þetta var mikil 
textaveisla og ekki aðeins verið 
að lyfta því fram sem best hefur 
verið skrifað heldur eins konar 
óður til Helga Hálfdánarsonar 
því það var jú hans þýðing sem 
liggur til grundvallar. Það hefði 
nú verið svolítið skemmtilegt 
og kjarnyrt að leyfa Matthíasi 
Jochumssyni að hljóma eins og 
t.d. í einræðu Lafðinnar Mak-
beth og þegar Póloníus talar við 
Laertes.

Sigurður Skúlason svíkur 
engan í meðförum sínum á 
helstu og fremstu orðræðum 
leikbókmenntanna. Hins vegar 
var framvinda þessa verks sem 
hér um ræðir nokkuð óskýr og 
hefði verið betra að vinna svo-
lítið meira dramaturgískt með 
hvert var verið að fara og hver 
var hinn eiginlegi tilgangur 
annar en að vera með Shake-
speare-kynningu. Engu að síður 
var þetta upphafið kammerleik-
húskvöld þar sem hinn túlkandi 
listamaður bar ómælda virð-
ingu fyrir höfundi og persónum 
hans.

Textameðferð var með ein-
dæmum góð fyrir svo utan að 
það er þrekvirki að koma öllum 
þessum gullmolum fyrir hjá 
verði heilans. Vonandi fara allir 
unnendur klassískrar leikritun-
ar að sjá sýninguna og hlusta á 
tungumál sem með snilldartök-
um lýsir jafnt sorg sem gleði, 
hatri og afbrýði.  Elísabet Brekkan  

Niðurstaða: Sýning fyrir þá sem 
hafa þekkingu og áhuga á verkum 
Williams Shakespeare og þolinmæði 
til þess að hlusta á meitluð gullkorn.

Ráðkænn rógberi og fláráður Ríkarður
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MARGRÉT ERLA MAACK, SJÓNVARPSKONA
Tune-Yards og Friðrik Dór

„Ég hef alltaf verið spenntust 
fyrir því að sjá íslensku böndin 
því þau eru alltaf í sparigírnum. 
En ég er spenntust núna fyrir 
Tune-Yards. Litla systir mín 
kynnti mig fyrir henni og ég 
mæli með laginu Bizness. 
Af íslensku böndunum er ég 
mest sjúk í Friðrik Dór og er 
að hugsa um að mæta á öll 
giggin hans. Það er svo gaman 
að hann fái að vera með á 
þessari hátíð. Uppáhalds-
plötusnúðurinn minn, Kasper 
Bjorke frá Danmörku, verður 
þarna og svo fer ég kannski 
á Retro Stefson og Hermi-
gervil. Kannski nýtir maður líka 
tækifærið á þessum árstíma 
til að fara í jólakjólinn og vera 
dálítið spari.“

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: CARLOS 18:00, 21:10  AÐFÖR AÐ LÖGUM 
20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 20:00, 22:00  SVÍNASTÍAN 
18:00, 22:00  THORS SAGA 18:00  Á ANNAN VEG 20:00  
ANDLIT NORÐURSINS (síðasta sýning) 18:00  
ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

94% score
-Metacritic

Geirfi nnsmálið í
brennidepli

Tónlistarhátíðin Ice-
land Airwaves hefst 
í miðborg Reykja-
víkur á miðviku-
dag og stendur yfir 
til sunnudags. Um 
sex þúsund manns 
verða á hátíðinni og 
að vonum má búast 
við góðri stemningu. 
Fréttablaðið hafði 
samband við nokkra 
tónlistaráhugamenn 
sem ætla á Airwaves 
og voru þeir allir 
sammála um að 
skemmtileg hátíð 
væri í vændum. 

Allir í gírnum á Airwaves

HÁTÍÐIN AÐ HEFJAST Búast má við mikilli stemningu á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves sem 
hefst á miðvikudaginn og stendur yfir til sunnudags. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MARÍA LILJA ÞRASTARDÓTTIR, FEMÍNISTI
Quardruplos í miklu uppáhaldi

„Ég er rosa spennt fyrir Beach House og Totally 
Enormous Extinct Dinasours. Af íslensku böndunum 
hef ég rosa gaman af Quadruplos, þeir eru í miklu 
uppáhaldi. Síðan er ég spennt fyrir „off venue“-tón-
leikunum á i8 alla helgina, Ham og auðvitað SBTRKT 
og Tune-Yards.“

HÖRÐUR SVEINSSON, LJÓSMYNDARI
Niki & The Dove á Nasa

„Ég er rosaspenntur yfir því að sjá Niki & The 
Dove Þau eru á föstudaginn á Nasa. Föstudag-

urinn á Nasa er rosalega fínn því þá 
er líka hljómsveitin með 

lengsta nafnið á hátíðinni 
Totally Enormous Extinct 
Dinosaurs. Þeir eru líka 
mjög góðir. Þar verða 
líka Austra, Clock Opera 

og Tune-Yard sem mig 
langar að sjá. Svo er það 

náttúrulega Beach House sem 
er virkilega spennandi. Þeir 

eru reyndar á sama tíma 
og Active Child sem 

er frekar slæmt. Af 
því íslenska er ég 
spenntur fyrir 

að sjá Sykur, 
Mugison og 

Lay Low.“ 

SÓLEY KRISTJÁNSDÓTTIR, VÖRUMERKJASTJÓRI SMIRNOFF
Missir ekki af Beach House

„Beach House er mitt uppáhald, ég ætla ekki að missa af þeim. 
Ég væri líka til í að sjá Björk og eitthvað af íslensku böndunum. 
Ég verð örugglega mikið á Faktorý því þar verður danstónlistin. Þar 
ætla ég að sjá Kasper Bjorke, Jón Atli, DJ Margeir og James Murphy 
úr LCD Soundsystem.“ 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
WHAT´S YOUR NUMBER LÚXUS  KL. 5.40  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10.30  16
KILLER ELITE LÚXUS  KL. 8 - 10.30  16
RAUÐHETTA 2 ÍSL  KL. 4  L
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL  KL. 4 - 6  L
ELDFJALL  KL. 5.45  L
ABDUCTION  KL. 8 - 10.20  12
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.50  L
SPY KIDS 4 IN 4D  KL. 3.30  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL  KL.3.30  L

WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 6 - 8 - 10  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10  16 
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 6  7

WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.40  L
PROJECT NIM  KL. 8 - 10 L
LE HAVRE  KL. 6 - 10 L
BOBBY FISHER  KL. 8 L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L

Á ALLAR SÝNINGAR Í SMÁRABÍÓI 

MÖGNUÐ 
SPENNUMYND 
Í ANDA BOURNE

KILLER ELITE 5.50, 8 og 10.20(POWER)

ABDUCTION 8 og 10.20

RAUÐHETTA 2 - 3D 6 - ISL TAL

JOHNNY ENGLISH 6, 8 og 10.20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

POWERSÝNING

KL. 10.20
 

K.I. - Pressan.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

16

16

16

16

L
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7
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12

12

12

L

L

L

L

16

7

L

L

L

KRINGLUNNI

12

12

12

REAL STEEL kl. 5:20 - 8 -  10:40 2D
THE LION KING m/ísl tali kl. 5:30 3D
DRIVE kl. 5:30 - 8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 5:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
SHARK NIGHT kl. 10:30 3D

AKUREYRI

16

16

12

L

L

L

KONUNGUR LJÓNANNA 3D kl. 6  3D
REAL STEAL kl. 8  2D
CONTAGION kl. 10:10  2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6  2D
HRAFNAR SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 8  2D
SHARK NIGHT kl. 10:10 3D

12

12

L

KEFLAVÍK

REAL STEEL kl. 6 - 8 - 10:40 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 8 - 10:40 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:40 2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 5:50 2D
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 6 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
DRIVE kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8:30 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D

REAL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:20 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
DRIVE kl. 10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D

REEL STEEL kl. 8 - 10:10 2D
JOHNNY ENGLISH kl. 8 2D
ABDUCTION kl. 10:10 2D
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Sharon Osbourne hefur verið 
fjarverandi frá sjónvarpsþætti 
sínum The Talk undanfarið en 
ástæðan er sú að hún var að láta 
fjarlægja silíkon úr brjóstunum 
sínum. Osbourne sagði þegar 
hún kom til baka í þáttinn að hún 
hefði vaknað einn daginn með 
annað brjóstið miklu stærra en 
hitt. „Ég hugsaði, þetta er ekki 
eðlilegt,“ sagði Osbourne en þá 
hafði silíkonið runnið úr öðru 
brjóstinu niður í maga og þurfti 
hún að gangast undir aðgerð. 

Osbourne er mjög 
ánægð að vera 
laus við silíkonið 
og segir það 
góða tilfinningu 
að finnast ekki 

lengur eins og 
hún sé með 
vatnsrúm á 
bringunni. 

Losaði sig við 
silíkonið

FÓR Í AÐGERÐ
Sharon 
Osbourne 
lenti í því 
óskemmti-
lega atviki að 
silíkonið rann 
úr brjóstinu og 
þurfti að fara í 
aðgerð.

NORDICPHOTOS/

GETTY

Tónlist  ★★

Þetta reddast
Stjörnuryk

Efnilegir Ísfirð-
ingar
Stjörnuryk er rapphljómsveit 
frá Ísafirði sem sendi nýlega 
frá sér sína fyrstu plötu, Þetta 
reddast. Platan inniheldur 
hvorki meira né minna en 17 
lög og á meðal gestarappara 
eru hinn ungi Ísfirðingur MC 
Ísaksen og bræðurnir Sesar A 
og Blazroca. 

Meðlimir Stjörnuryks sýna 
oft ágæt tilþrif á plötunni, 
t.d. í lögunum Ferskur dagur, 
Ísafjörður, Lífið er kapphlaup 
og Glætan, en það vantar 
ennþá töluvert upp á taktana 
og hljóminn. Stjörnuryk er 
samt efnileg sveit. Næsta plata 
verður örugglega betri.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Ágætir sprettir, en 
heildin ekki nógu sterk.

Hannes Daði Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri Spurningakeppni 
grunnskólanna, segir mikla 
sprengingu hafa orðið í þátttöku 
keppninnar og taka nú alls sextíu 
og þrír grunnskólar þátt.

Fyrir tveimur árum tók ÍTR þá 
ákvörðun að ekki væri lengur fjár-
hagslegur grundvöllur fyrir því 
að halda Nema hvað?, spurninga-
keppni grunnskólanna í Reykja-
vík. Enn var þó áhugi til stað-
ar meðal skólanna að taka þátt í 
keppninni og ákvað Hannes Daði 
að sér skipulagningu hennar. 

Hann semur sjálfur spurning-
arnar og sér um alla framkvæmd 

hennar. Fyrsta árið tóku aðeins 
fjórtán skólar þátt en í ár hefur 
orðið sprenging í þátttöku og alls 
keppa sextíu og þrír skólar til sig-
urs, þar af fjörutíu og tveir skólar 
af landsbyggðinni.

Inntur eftir því af hverju hann 
ákvað að taka að sér skipulagn-
ingu keppninnar segir Hann-
es Daði að áhuginn hafi verið til 
staðar auk þess sem honum þyki 
gaman að keppninni. 

„Ég tók sjálfur þátt árið 2005 
fyrir hönd Breiðholtsskóla þegar 
ég var í tíunda bekk og þótti þetta 
bæði fræðandi og skemmtilegt. Ég 
tók svo að mér að þjálfa lið skólans 

og þótti þess vegna leiðinlegt að 
sjá á bak keppninni. 

Áhugi nemenda og skólastjór-
nenda var þó enn til staðar og 
þess vegna tók ég þetta að mér,“ 
útskýrir hann.

Hannes Davíð hætti að þjálfa lið 
Breiðholtsskóla og sneri sér þess 
í stað að því að semja spurningar 
fyrir keppnina. „Ég sæki mér víða 
fanga og finn efni í spurningar úr 
bókum, minni eigin þekkingu og 
á Netinu.“ 

Keppnin hefur göngu sína í byrj-
un næsta árs og verður gaman að 
fylgjast með gengi grunnskólanna. 
 -sm

Undirbýr spurningakeppni grunnskóla

KEPPNISMAÐUR Hannes Daði Haraldsson, 
framkvæmdastjóri Spurningakeppni grunn-
skólanna, segir ánægjulegt hve áhuginn fyrir 
keppninni sé mikill. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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sport@frettabladid.is

IAN JEFFS  skrifaði í gær undir þriggja ára samning við ÍBV en hann átti gott tímabil með 
liðinu í Pepsi-deildinni í sumar og skoraði sex mörk í nítján leikjum. Jeffs kom fyrst til ÍBV árið 
2003 en hefur síðan þá einnig leikið með Fylki, Val og Örebro í Svíþjóð.

Það er gott að vita 
að þetta er hægt. 

Að hlaupa frá körfunni, setja 
undir sig lappirnar og setja 
í einn þrist. Það er gott að 
halda því til haga.

HRAFN KRISTJÁNSSON
ÞJÁLFARI KR

Meistarakeppni KKÍ
Keflavík - KR 49-88 (26-42)
Keflavík: Jaleesa Butler 16 (20 fráköst), Pálína 
Gunnlaugsdóttir 13, Sara Rún Hinriksdóttir 9, 
Aníta Eva Viðarsdóttir 3, Hrund Jóhannsdóttir 3, 
Lovísa Falsdóttir 3, Sandra Lind Þrastardóttir 2. 
KR: Reyana Colson 23 (13 fráköst, 7 stolnir), 
Margrét Kara Sturludóttir 22 (10 fráköst, 6 
stolnir), Bryndís Guðmundsdóttir 13, Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir 12 (9 fráköst), Helga Einarsdóttir 5, 
Hafrún Hálfdánardóttir 4, Kristbjörg Pálsdóttir 3, 
Ragnhildur Arna Kristinsdóttir 2, Rannveig Ólafs-
dóttir 2, Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir 2.

KR - Grindavík 85-87 (43-46)
KR: David Tairu 26 (9 fráköst), Hreggviður 
Magnússon 20, Edward Lee Horton Jr. 11 (8 
fráköst), Emil Þór Jóhannsson 9, Skarphéðinn 
Freyr Ingason 7, Martin Hermannsson 5, Finnur 
Atli Magnússon 5, Ágúst Angantýsson 2.
Grindavík: Giordan Watson 24, Ólafur Ólafsson 
14, Jóhann Árni Ólafsson 13, Páll Axel Vilbergsson 
12, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 8 (9 fráköst), 
Ómar Örn Sævarsson 7 (9 fráköst), Þorleifur 
Ólafsson 6, Ármann Vilbergsson 3.

N1-deild karla
HK - Afturelding 30-22 (15-10)
Mörk HK: Ólafur Bjarki Ragnarsson 9, Bjarki Már 
Elísson 9, Atli Ævar Ingólfsson 6, Tandri Már Kon-
ráðsson 3, Leó Pétursson 2, Hörður Másson 1.
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 7 (19), Arnór 
Freyr Stefánsson 7 (17).
Mörk Aftureldingar: Hilmar Stefánsson 6, 
Jóhann Jóhannsson 3, Þorlákur Sigurjónsson 2, 
Elvar Magnússon 2, Helgi Héðinsson 2, Sverrir 
Hermannsson 2, Mark Hawkins 2, Þrándur Gísla-
son 1, Böðvar Ásgeirsson 1, Daníel Jónsson 1.
Varin skot: Hafþór Einarsson 14 (35), Davíð 
Svansson 4 (13).

STAÐAN
Fram 3 3 0 0 82-72 6
Haukar 3 2 0 1 83-69 4
HK 3 2 0 1 77-71 4
FH 3 2 0 1 76-75 4
Valur 3 1 1 1 73-69 3
Akureyri 3 1 0 2 78-75 2
Grótta 3 0 1 2 67-80 1
Afturelding 3 0 0 3 61-86 0

N1-deild kvenna
HK - KA/Þór 30-19 (11-8)
Markahæstar hjá HK: Arna Björk Almarsdóttir 7, 
Jóna S. Halldórsdóttir 6, Elva B. Arnarsdóttir 4.
Varin skot: Ólöf K. Ragnarsdóttir 19 (38, 50%).
Markahæstar hjá KA/Þór: Martha Hermanns-
dóttir 8, Ásdís Sigurðardóttir 5.
Varin skot: Frida Petersen 15 (45, 33%).
Haukar - Grótta 27-21 (14-10)
Markahæstar hjá Haukum: Karen H. Sigurjóns-
dóttir 9, Erla Eiríksdóttir 4, Elsa Björg Árnadóttir 4.
Varin skot: Sólveig B. Ásmundard. 21 (42, 50%).
Markahæstar hjá Gróttu: Sunna María Einars-
dóttir 9, Elín Helga Jónsdóttir 3.
Valur - ÍBV 33-20 (14-12)
Mörk Vals: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 9, 
Dagný Skúladóttir 6, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 
6, Karólína B. Gunnarsdóttir 4, Ragnhildur Rósa 
Guðmundsdóttir 3, Kristín Guðmundsdóttir 2, 
Nataly Sæunn Valencia 2, Arndís M. Erlingsd. 1.
Markahæstar hjá ÍBV:  Ester Óskarsdóttir 7, 
Mariana Trbojevic 4, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 
3, Ivana Mladenovic 3, Ivina Mladenovic 3, Nina 
Lykke Pettersen 2, Aníta Elíasdóttir 1.

Evrópukeppni bikarhafa
Fram - Alcoa FKC (Ungverjalandi) 22-31
Alcoa FKC - Fram 29-26
Alcoa FKC vann samanlagt, 60-48.

EHF-bikarkeppni karla
Initia Hasselt - FH 28-29 (12-18)
Mörk FH: Ólafur Gústafsson 6, Baldvin Þorsteins-
son 5, Magnús Magnússon 4, Örn Bjarkason 
3, Halldór Guðjónsson 2, Ragnar Jóhannsson 
2, Þorkell Magnússon 2, Ari Þorgeirsson 2, Atli 
Steinþórsson 2, Sigurður Ágústsson 1.
Liðin mætast í Kaplakrika um næstu helgi.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Það var víða mikið um að vera í evr-
ópskum handbolta um helgina og Íslendingar í 
eldlínunni á mörgum vígstöðvum þegar keppt 
var bæði í Meistaradeild Evrópu og þýsku 
úrvalsdeildinni.

Landsliðsmarkvörðurinn Björgvin Páll Gúst-
avsson átti ótrúlega innkomu þegar lið hans, 
Magdeburg, mætti nýliðum Hüttenberg á úti-
velli í þýsku deildinni á laugardaginn og var 
marki undir í hálfleik, 16-15. 

Björgvin byrjaði á bekknum en Frank Car-
stens, þjálfari Magdeburg, setti hann inn á í 
seinni hálfleik. Björgvin svaraði kallinu með 
því að verja fjórtán skot og fá aðeins sex mörk 
á sig allan hálfleikinn. Á meðan rúlluðu leik-
menn liðsins yfir heimamenn og unnu að lokum 
ellefu marka sigur, 33-22. Sannarlega glæsileg 
frammistaða hjá Björgvini Páli sem varði alls 
70 prósent skotanna sem hann fékk á sig.

Magdeburg er í öðru sæti deildarinnar ásamt 
Füchse Berlin og Flensburg en öll eru liðin með 
tíu stig. Kiel er á toppnum með fullt hús stiga, 
alls fjórtán.

Kiel tapaði þó sínum fyrsta leik á tímabilinu 

í gær þegar liðið mætti franska 
liðinu Montpellier á heimavelli, 
24-23. Kiel hafði fjögurra marka 
forystu í hálfleik, 14-10, en frá-
bær varnarleikur og mark-
varsla Promoz Prost í marki 
Montpellier lagði grunninn að 
sigri þeirra frönsku.

Aron Pálmarsson gat ekki 
spilað með Kiel í gær 
vegna meiðsla.

Montpellier er því 
á toppi D-riðils með 
fjögur stig, rétt eins 
og AG sem vann 
tólf marka sigur 
á Pick Szeged í 
Kaupmannahöfn 
í gær, 36-24. Guð-
jón Valur Sigurðs-
son skoraði sex mörk 
fyrir AG, Snorri Steinn 
Guðjónsson fjögur og 
Arnór Atlason þrjú.

Í B-riðli vann Füchse Berlin sinn fyrsta sigur 
í Meistaradeildinni þegar liðið mætti pólska 
liðinu Kielce. Dagur Sigurðsson og lærisvein-
ar hans unnu að lokum þriggja marka sigur, 
30-27, eftir að hafa verið skrefi á eftir lengst 
af í leiknum. Alexander Petersson skoraði þrjú 
mörk fyrir Berlínarbúa en Þórir Ólafsson eitt 
fyrir Kielce.

Að síðustu má nefna dramatískt jafntefli 
Rhein-Neckar Löwen við Melsungen í 

þýsku úrvalsdeildinni á laugardag-
inn. Leiknum lauk 30-30 en Löwen 
tryggði sér jafntefli með tveimur 
mörkum á lokamínútunni. Guð-
mundur Guðmundsson er þjálfari 
liðsins en línumaðurinn Róbert 
Gunnarsson skoraði fjögur 
mörk í gær.  - esá

Íslendingar víða í eldlínunni í bæði Meistaradeild Evrópu og þýsku úrvalsdeildinni í handbolta:

70 prósenta markvarsla Björgvins Páls

BJÖRGVIN PÁLL Átti stórleik í marki 
Magdeburg um helgina.

KÖRFUBOLTI KR-stúlkur unnu sann-
færandi sigur á Íslands- og bikar-
meisturum Keflavíkur í Meistara-
leik Körfuknattleikssambandsins í 
Vesturbænum í gærkvöldi. Þokka-
legt jafnræði var með liðunum í 
fyrri hálfleik. Gestgjafarnir höfðu 
þó frumkvæðið og leiddu 42-26 í 
leikhléi.

Í síðari hálfleik skildu leiðir. KR 
tók öll völd á vellinum, jók mun-
inn jafnt og þétt og vann að lokum 
stórsigur 88-49.

Reyana Colson, nýi Kaninn í liði 
KR, fór fremst í flokki. Þar er á 
ferðinni sterkur varnarmaður og 
leiðtogi. „Hún er frábær varnar-
maður og yndislegt að hafa hana 
fyrir framan sig að spila vörn. Þá 
getur maður einbeitt sér að því að 
stela boltum,“ sagði Margrét Kara 
Sturludóttir sem átti einnig góðan 
leik.

Gestirnir söknuðu Birnu Val-
garðsdóttur sem var frá vegna 
veikinda. Ungir leikstjórnendur 
liðsins áttu í miklum vandræðum 
með Colson sem pressaði þær stíft. 
„Það var á brattann að sækja. Það 
vantaði reynslumikla leikmenn. 
Við erum með mjög ungt lið og 
margar að stíga sín fyrstu spor,“ 
sagði Falur Harðarson þjálfari 
Keflavíkur.  - ktd

Meistarakeppni KKÍ:

Yfirburðir KR 
gegn Keflavík

FORMÚLA 1 Þjóðverjinn Sebastian 
Vettel varð um helgina heims-
meistari í Formúlu 1-mótaröðinni 
er hann varð þriðji í japanska 
kappakstrinum á Suzuka-braut-
inni. Vettel dugði eitt stig til að 
tryggja sér titillinn.

Jenson Button, McLaren, fagn-
aði sigri í Japan í gær og er í öðru 
sæti í stigakeppni ökuþóra. Fern-
ando Alonso á Ferrari varð þriðji. 

Keppnislið Vettels, Red Bull, er 
með mikið forskot í stigakeppni 
bílasmiða.  - esá

Formúla 1-mótaröðin:

Vettel meistari

KÖRFUBOLTI Páll Axel Vilbergsson 
var hetja Grindvíkinga gegn KR 
í Meistaraleik Körfuknattleiks-
sambandsins í gærkvöldi. Stigi 
undir og með hálfa sekúndu til 
umráða fékk hann boltann galop-
inn fyrir utan þriggja stiga lín-
una. Stórskyttan nýtti færið og 
tryggði sínum mönnum tveggja 
stiga sigur, 87-85, í dramatískum 
og skemmtilegum leik í Vestur-
bænum.

„Það var bara betra að það var 
búið að færa þriggja stiga línuna 
utar. Miðað við hvað ég var að 
flýta mér hefði ég annars örugg-
lega þrumað boltanum í spjaldið,“ 
sagði Páll Axel, hetja Grindvík-
inga, í leikslok. Páll Axel ætlaði 
upphaflega aðeins að vera til taks 
á bekknum en spilaði um tuttugu 
mínútur og reyndist liðinu heldur 
betur mikilvægur.

Hleyptum þeim inn í leikinn
Grindvíkingar voru með frum-
kvæðið lengst af í leiknum. KR-
ingar voru þó aldrei langt undan.

„Þegar við vorum kannski 
komnir með tíu stiga forystu 
urðum við kærulausir og héldum 
að þetta myndi koma af sjálfu sér. 
KR-ingar eru með hörkulið og við 
gerðum óþarfa mistök, klaufa-
sendingar og hleyptum þeim inn 
í leikinn aftur og aftur,“ sagði 
Helgi Jónas Guðfinnsson þjálfari 
Grindavíkur. 

Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
KR, var skiljanlega hundfúll í 
leikslok. „Maður hugsar sitt um 
þessa síðustu körfu. Það er gott að 
vita að þetta er hægt. Að hlaupa 
frá körfunni, setja undir sig lapp-
irnar og setja í einn þrist. Það er 
gott að halda því til haga,“ sagði 
hann kaldhæðinn í leikslok. Hann 
sagði þó jafnstórt atriði hvernig 
leikmenn sínir hleyptu Páli Axel 
í opið skot.

„Heilt yfir fannst mér spila-
mennskan ekkert endilega verð-
skulda sigur. Mér fannst barátt-
an og hjartað hjá Emma [Emil 
Jóhannsson], sem kveikti á okkur 
í seinni hálfleik og hinir tóku þátt 
í undir lokin, verðskulda eitthvað,“ 
sagði Hrafn.

Lið KR vann tvöfalt í fyrra 
undir stjórn Hrafns sem segir 
hægara sagt en gert að púsla nýju 
liði saman.

„Við spilum þennan leik án fjög-
urra byrjunarliðsmanna úr meist-
araliðinu. Það er svolítið mikið 

mál að fylla í það skarð en það er 
krefjandi og skemmtilegt að eiga 
við það,“ sagði Hrafn.

Helgi Jónas segir lið sitt geta 
gert tilkall til allra titlanna í vetur. 
„Við ætlum að gera okkar besta til 
þess að vinna fleiri verðlaun. Við 
erum með mannskapinn til þess 
og það er undir mér og strákun-
um komið hversu mikið við viljum 
þetta.“ kolbeinntd@365.is

Tímabilið byrjar með látum
Umdeild flautukarfa Páls Axels Vilbergssonar tryggði Grindavík sigur á KR í 
Meistarakeppni KKÍ í æsispennandi leik í DHL-höllinni í gær. KR vann tvöfalt í 
fyrra en Grindvíkingar mæta sterkir til leiks þetta tímabilið og ætla sér mikið.

ELTINGALEIKUR Þorleifur Ólafsson og félagar í Grindavík höfðu betur gegn KR-ingum 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SIGURVEGARAR Helga Einarsdóttir og 
Margét Kara Sturludóttrir, KR, lyfta 
bikarnum á loft. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eld-
hús lambsins

18.15 Að norðan 18.30 2 gestir

10.20 EastEnders  10.50 Keeping Up Appearances  
11.20 Fawlty Towers  11.50 ‚Allo ‚Allo!  12.20 ‚Allo 
‚Allo!  12.50 Jane Eyre  13.40 Jane Eyre  14.30 
Keeping Up Appearances  15.05 Keeping Up 
Appearances  15.35 ‚Allo ‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  
16.30 Fawlty Towers  17.00 Fawlty Towers  17.30 
Dalziel and Pascoe  18.20 Dalziel and Pascoe  
19.10 Top Gear  20.00 Live at the Apollo  20.45 
QI  21.15 The Old Guys  21.45 Skavlan  22.40 
The Graham Norton Show  23.25 Top Gear  00.20 
Live at the Apollo  01.05 QI  01.35 The Old Guys  

11.20 Det mekaniske jazzorkester  11.35 Kæft, 
trit og knus  12.05 Blod, sved og T-shirts  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Kommissær 
Wycliffe  14.00 Benjamin Bjørn  14.15 Den 
travle by  14.30 Willas vilde dyr  15.00 Hercule 
Poirot  15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Vores Liv: Bidt af naturen  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 Jamies australske 
kokkeskole  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  
19.50 SportNyt  20.00 Lewis  21.30 OBS  21.35 
Blod, sved og T-shirts  04.00 Molly Monster  

11.35 Duften av nybakt  12.00 Nyheter  12.05 
Norge rundt  12.30 Ut i naturen. Magasin  13.00 
Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 
Matador  15.00 Nyheter  15.10 Tingenes til-
stand  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 Puls  
18.15 Jobben er livet  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Schmokk  20.00 
Hvem tror du at du er?  21.00 Kveldsnytt  21.15 
Miss Marple  22.50 Nytt på nytt  

11.00 Nobelpriset i ekonomi  11.30 Från Lark Rise 
till Candleford  12.30 Landstormens lilla argbigga  
14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Världens Barn  15.00 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 Barn 
till varje pris?  18.55 Flugor  19.00 Världens Barn  
19.05 Lykke  20.00 Ensamkommande flyktingbarn  
20.30 Skolfront  21.00 Damages  21.45 Starke 
man  22.15 Rapport  

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 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: Hraunfólkið 
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 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.20 Tónlistarklúbburinn 23.05 
Glæta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 The Big Bounce
10.00 Who the #$&% is Jackson Pollock
12.00 Astro Boy
14.00 The Big Bounce
16.00 Who the #$&% is Jackson Pollock
18.00 Astro Boy
20.00 Prête-moi ta main
22.00 Fuera del cielo
00.00 Doll Master
02.00 Apocalypto
04.15 Fuera del cielo
06.00 Angels & Demons 

06.00 ESPN America 08.10 Frys.com 
Open (4:4) 11.10 Golfing World  12.00 
Frys.com Open (4:4) 15.20 Ryder Cup Of-
ficial Film 1995 16.15 Monty‘s Ryder Cup 
Memories 17.05 The Open Champions-
hip Official Film 2009 18.00 Golfing World 
18.50 Frys.com Open (4:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(19:25) 23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.55 Game Tíví (4:14) (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 Life Unexpected (5:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (11:48)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (2:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (20:24)
20.10 Kitchen Nightmares (2:13) Ill-
gjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ramsay 
heimsækir veitingastaði sem enginn vill 
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri 
þeirra við.
21.00 Parenthood (8:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Sarah og Gordon ákveða að 
eyða deginum á meðan Crosby og Jasmine 
ræða hvort þau eigi að selja dýrmætan hlut.
21.45 Málið: Geiri í Goldfinger (1:4) Í 
þessum fyrsta þætti af Málinu er kastljósinu 
beint að Geira á Goldfinger og nektarstöðum 
á Íslandi.
22.15 CSI: New York (17:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York.
23.05 Jimmy Kimmel
23.50 Law & Order: Special Victims 
Unit (4:24) (e)
00.35 United States of Tara (1:12) (e)
01.05 Outsourced (4:22) (e)
01.30 Will & Grace (20:24) (e)
01.50 Kitchen Nightmares (2:13) (e)
02.35 Everybody Loves Raymond (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

19.25 The Doctors (130:175)

20.10 Wonder Years (1:17)

20.35 Wonder Years (2:17)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsendir (1:9) Íslensk gaman-
þáttaröð frá þeim sömu og færðu okkur 
Fangavaktina. Þættirnir gerast á afskekktri 
geðdeild árið 1992, nánar tiltekið um versl-
unarmannahelgina. Þar kynnumst við 
skemmtilegum persónum; starfsmönnum 
og vistmönnum.

22.30 The Killing (3:13)

23.20 Game of Thrones (8:10)

00.20 Næturvaktin

00.50 Ástríður (9:12)

01.15 Wonder Years (1:17)

01.40 Wonder Years (2:17) 

02.05 The Doctors (130:175)

02.50 Sjáðu

03.15 Fréttir Stöðvar 2 

04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.00 Portúgal - Ísland Útsending frá 
leik Portúgals og Íslands í undankeppni EM.

18.45 F1: Við endamarkið Keppni helg-
arinnar í Formúlu 1 kappakstrinum krufin til 
mergjar.

19.15 Kolon Korea Open Útsending frá 
móti í OneAsia mótaröðinni í golfi.

21.45 Sterkasti maður Íslands

22.20 Dallas - Miami

17.45 Premier League Review 2011/12

18.40 Garrincha

19.10 Man. City - Wigan

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

22.00 Football League Show Sýnt 
frá síðustu leikjum í neðri deildum enska 
boltans.

22.30 Bolton - Man. Utd.

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Húrra fyrir Kela (45:52)
17.43 Mærin Mæja (35:52)
17.51 Artúr (16:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (4:8) (Dr. Åsa II)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Hvítabirnir - Njósnari á ísnum 
(2:2) (Polar Bear: Spy on the Ice)
21.10 Leitandinn (44:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar 
Kahlan Amnell. Meðal leikenda eru Craig 
Horner, Bridget Regan, Bruce Spence og 
Craig Parker. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum 
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta.
23.00 Réttur er settur (15:25) (Raising 
the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla skóla-
félaga úr laganámi sem takast á fyrir rétti. 
Meðal leikenda eru Mark-Paul Gosselaar, 
Gloria Reuben, Currie Graham, Jane 
Kaczmarek og Melissa Sagemiller.
23.45 Kastljós (e)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (48:175) 
10.15 Smallville (21:22)
11.00 Mercy (7:22)
11.50 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (30:39)
14.00 American Idol (31:39)
14.45 ET Weekend
15.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (14:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Næturvaktin
19.50 Ástríður (9:12)
20.20 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (3:26) Þúsundþjalasmiðurinn Ty Penn-
ington heimsækir fjölskyldur sem eiga við erf-
iðleika að stríða og endurnýjar heimili þeirra.
21.05 Covert Affairs (1:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA. Annie Walker er nýliði hjá 
CIA og enn í þjálfun þegar hún er skyndilega 
kölluð til starfa en er alls ekki tilbúin til að 
fást við þær hættur sem starfinu fylgja. 
Hennar nánustu mega ekki vita við hvað hún 
starfar og halda að hún hafi fengið vinnu á 
Smithsonian-safninu. 
22.25 Big Love (7:9)
23.20 Weeds (13:13)
23.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (12:13)
00.10 Two and a Half Men (8:16)
00.35 Mike & Molly (4:24)
01.00 Terra Nova
01.45 Son of Rambow
03.20 The Science of Sleep
05.05 The Simpsons (14:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

> Stöð 2 kl. 21.05
Covert Affairs
Ný og spennandi þáttaröð í anda 
Chuck um unga konu sem ráðin 
er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA. Annie Walker 
er nýliði hjá CIA og enn í þjálfun 
þegar hún er skyndilega 
kölluð til starfa en er 
alls ekki tilbúin til að 
fást við þær hættur sem 
starfinu fylgja. Framleiðendur þáttanna 
eru þeir sömu og gerðu hinar geysi-
vinsælu spennumyndir um njósnarann 
Jason Bourne.

Ég hef lagt það í vana minn í gegnum tíðina að 
gera eitthvað gott fyrir sjálfa mig á sunnudags-
kvöldum, mínum nafnanóttum, annaðhvort 
með aðsendum mat og vídeóspólu, matarboði 
og músík eða bíóferð og óþarflega miklu 
nammi. Aðsendur matur, eins og áður sagði, 
hefur fengið að læðast með einstaka sinnum, 
en annars hef ég verið nokkuð sátt með 
soðinn fisk, samloku í grilli eða blómkálssúpu 
og brauð.

Undanförnum sunnudagskvöldum hefur 
þó verið eytt í sjónvarpsgláp vegna þess að 
ég hef dottið inn í tvær þáttaraðir sem eru 
blessunarlega sýndar hvor á eftir annarri á 
þessum einkakvöldum mínum. 

The Killing er amerísk útgáfa af dönsku 

sakamálaþáttunum Forbrydelsen – þáttum 
sem tröllriðu öðru hverju heimili hér fyrir 
nokkrum árum og engir heilvita húsfeður og 
-mæður máttu missa af. The Killing þykir mér 
prýðisgóð skemmtun; það er þægilega evrópskt 
yfirbragð yfir persónunum og leikararnir standa 
sig vel, ekki það að ég þekki nokkurn einasta 
þeirra með nafni. 

Game of Thrones ætla ég ekki að þreyta 
lesendur með því að rita um. En þeir eru góðir 
á sunnudagskvöldum með poppi. Á hæla þess 
fylgja 60 Minutes og Daily Show.

Í gærkvöldi hófst svo Heimsendir. Með þess-
ari þéttu heilasuðu frá klukkan rúmlega átta til 
miðnættis lét ég fiskinn sitja á hakanum. Og 
poppið brann.

VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR Á SÍN KVÖLD

Óþægilega bindandi dagskrá
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1 Mán. og mið. kl: 16.30 2 Þri. og fim. kl: 6.00 3 Þri. og fim. kl: 17.30

Innifalið í námskeiðsgjaldi er ótakmarkaður aðgangur að aðstöðu og hóptímum Sporthússins.

Prófaðu Foam Flex æfingakerfið þér að kostnaðarlausu 
dagana 11. – 15. október:

Þri. 11. okt. - kl: 6.00 
Fim. 13. okt. - kl: 6.00

Fös. 14. okt. - kl: 17.30
Lau. 15. okt. - kl: 9.30

NÝTT Á ÍSLANDI

Nánari upplýsingar má finna á www.sporthusid.is 
Skráning í síma: 564-4050 eða gunnhildur@sporthusid.is

ÞJÁLFARI: Valdís Sylvía Sigurþórsdóttir

Foam Flex er sjálfnuddandi æfingar sem eru gerðar í upphituðum sal (ca. 32°C) 
þar sem notast er við svokallaðar foam-rúllur. Æfingarnar flýta fyrir bata og betra 
líkamsástandi bæði fyrir kyrrsetufólk og íþróttafólk. Foam Flex endurnærir sogæðakerfið 
og styrkir bandvefinn. Þegar þú notar rúlluna, vinnur þú djúpt inn í vöðvana og nærð til 
viðkvæmari svæða og vöðvahnúta. Foam Flex eykur blóðflæði, vinnur á þreyttum vöðvum 
og endurnýjar líkamlega orku. Sjúkraþjálfarar og kírópraktorar mæla með Foam Flex 
æfingakerfinu.

Hjálpar þér að lifa verkjalausu lífi og leyfir þér að vera í 
hámarksgetu líkamans!

Sex vikna námskeið hefjast 18. október

VERÐ: 14.900 KR.

„Í kringum 85% af almenningi í vestrænum 
heimi fær vandamál í bakið. Með þjálfun 
djúpvöðvakerfis verður grunnurinn og byggingin 
sterkari fyrir utanaðkomandi áreiti. Slík þjálfun 
er lykillinn að betri bakheilsu og fyrirbyggir 
bakvandamál. Stífir vöðvar minnka hreyfigetu 
í nærliggjandi liðum. Þannig geta stífir 
mjaðmavöðvar valdið vandamálum í baki. 
FoamFlex er æfingaform sem byggir upp styrk 
í djúpvöðvum og þar með stöðugleika í bol. 
Æfingar eru gerðar á bandvefsrúllum. Þeim er 
einnig rúllað yfir stífa vöðva, þannig teygist á 
bandvefnum, blóðflæði eykst og spenna minnkar 
í vöðvanum. FoamFlex er spennandi nýjung fyrir 
bakheilsu“

Sjúkraþjálfari

„Foam Flex er frábær leið fyrir alla sem vilja 
auka styrk, jafnvægi og hreyfanleika á sama 
tíma. Við langvarandi óstöðugleika styttast 
gjarnan ákveðin liðbönd og vöðvar. Foam Flex 
getur flýtt fyrir að þessi liðbönd og vöðvar nái 
stöðugleika  á ný og leiðir það til betri líðan fólks 
til lengri tíma.“

Kírópraktor
Kírópraktorstofa Íslands
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„Ég ætla að drekka í mig menn-
ingu, músik og Reykjavík,“ segir 
Jón Gunnar Geirdal, markaðs-
sérfræðingur hjá N1.

Iceland Airwaves-hátíðin hefst 
á fimmtudaginn og Jón Gunnar 
bíður spenntur. Hann er búinn að 
vera lengi að skipuleggja vikuna 
og hyggst taka hátíðina alla leið, 
er búinn að leigja hótelherbergi 
og hyggst flakka um höfuðborg-
ina eins og erlendur ferðamaður 
yfir hátíðina. „Ég geri þetta af 
einskærum áhuga á tónlist. Það 
er svo gaman að sjá borgina lifna 
við,“ segir Jón Gunnar. „Þar sem 
ég á sumarfrí inni ákvað ég að 
taka mér helgarfrí í Reykjavík — 
tourist-style.“

Og hátíðin hefst strax á miðviku-
daginn hjá Jóni. „Ég byrja í lunch 
á Kexi á miðvikudaginn. Ætla að 
sjá GusGus klukkan eitt, hún kick-
startar hátíðinni. Svo er ég í fríi 
hálfan daginn á fimmtudaginn, 
allan föstudaginn og gisti á hóteli 
um helgina.“

Jón segist ætla að nýta tímann 
og ráfa um Reykjavík. „Maður 
skoðar aldrei þessa gullfalegu 
borg,“ segir hann. „Maður fer í 
bæinn á 17. júní, Gay Pride og 
menningarnótt. Svo þessar helg-
ar sem maður kíkir út á lífið. 
En Reykjavík er alveg stórkost-
leg borg, það er ástæða fyrir því 
að allir þessir ferðamenn koma 
hingað. Ég gef mér það allavega.“

Ásamt því að fara á tónleika 
ætlar Jón Gunnar að skoða kenni-
leiti, garða, styttur og söfn. 
„Maður hefur alveg kíkt á alla 
þessa staði, það er ekki það. En 
mig langar að taka helgi í þetta, 
eins og ég væri í útlöndum,“ segir 
Jón. „Svo eru æðislegir tónlistar-
menn frá öllum heimshornum að 
spila í öllum skúmaskotum, hvort 
sem það eru bókabúðir, hótel eða 
tónleikastaðir.“

Jón býr í Kópavogi og dvelur 
á Hilton hótel Nordica á meðan 
hátíðin stendur yfir. „Maður er að 

fá sér bjór og rauðvín, sulla aðeins. 
Það fylgir þessu tónleikabrölti. 
Leigubíll væri 25, 30 þúsund kall 
fyrir helgina. Það borgar bara upp 
hótelið,“ segir hann.

Airwaves-hátíðin hefur verið 
fastur liður hjá Jóni undanfarin ár, 

en það er einn viðburður sem hann 
missir aldrei af. „Maður tekur 
Lónið á laugardeginum, þar sem 
ég er Margeirs-grúppía,“ segir 
hann. „Það síðasta sem ég myndi 
sleppa á Airwaves væri að fara í 
Lónið.“  atlifannar@frettabladid.is

p
SJÓNVARPSÞÁTTURINN

SKOÐAR SIG UM Jón Gunnar Geirdal tekur Airwaves-hátíðina lengra en flestir og 
hyggst skoða höfuðborgina í leiðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓN GUNNAR GEIRDAL: ÉG GERI ÞETTA AF EINSKÆRUM ÁHUGA Á TÓNLIST

Gerist ferðamaður í eigin 
landi á Airwaves-hátíðinni

„Ég hef ekkert fylgst með viðbrögð-
unum enda les ég ekki blöðin og hlusta 
ekki á útvarp og hætti á Facebook 
fyrir hálfum mánuði síðan,“ segir Gísli 
Rúnar Jónsson, leikstjóri Kexvexmiðj-
unnar og annar höfundur þáttanna.

Þættirnir eru á dagskrá RÚV á laug-
ardagskvöldum og hafa fengið misgóð-
ar viðtökur. Fjölmiðlapistlar hafa verið 
skrifaðir og Facebook-síður hafa logað. 
Áhorfstölur segja hins vegar aðra sögu, 
þættirnir mælast með yfir þrjátíu pró-
senta áhorf en Gísla kemur það ekki á 
óvart. Hann bendir á að slíkt áhorf sé 
nánast skylda í þessu svokallaða slotti 
eða dagskrártíma, það séu hvort eð 
allir að horfa. Hringekjan mældist til 

dæmis jafnan með um og yfir tuttugu 
prósenta áhorf í fyrra. „Bolurinn, eins 
og Bó kallar þetta, hefur fílað þetta og 
ætlunarverk okkar virðist vera að tak-
ast, þeir sem þátturinn átti að höfða til 
eru ánægðir en síðan er alltaf svolít-
ill hávaði í þeim sem líkar þetta ekki,“ 
segir Gísli.

Gísli Rúnar er öllu vanur í umfjöll-
un um verk sín og hann rifjar upp að 
fyrir 23 árum hafi hann gert Heilsu-
bælið fyrir Stöð 2. Þeir þættir nutu 
töluverðra vinsælda en: „Síðan voru 
einhver tíu prósent sem voru mjög 
óánægð og þau virtust hafa greiðan 
aðgang að fjölmiðlum. Í þau fjörutíu ár 
sem ég hef verið að gera skemmtiefni 

man ég aldrei eftir 
„instant“ jákvæð-
um og fagnandi 
viðbrögðum við sjón-
varps-eða útvarpsefni,“ 
segir Gísli. „Hinir óánægðu 
láta yfirleitt vita af sér fyrst.“
 - fgg 

Bolurinn hefur fílað þetta

VINSÆLASTUR Kexvexmiðjan er 
vinsælasti sjónvarpsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi og hefur 

tekið við titlinum af Útsvari. Gísli 
Rúnar Jónsson segir að þeir sem 

þátturinn átti að höfða til séu 
augljóslega ánægðir.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi 
í Hafnarfirði og rithöfundur, gefur 
á næstunni út þýdda bók um gerð 
sushi-rétta sem heitir Einfaldara 
sushi.  

Aðspurð segist hún hafa verið 
mikill sushi-áhugamaður síðan á 
unglingsárunum. „Ég var byrjuð 
að prófa að gera sushi á mennta- og 
háskólaárunum. Á undanförnum 
árum hef ég tekið þetta upp aftur því 
krökkunum mínum finnst þetta svo 
gott. Þetta er líka svo hollt og hrá-
efnin eru fersk. Það er ekki verra 
hvað þetta er gómsætt,“ segir Rósa, 
sem býr til sushi heima hjá sér bæði 
hvunndags og fyrir veislur. 

Matreiðslumaðurinn Steven 
Pallett samdi bókina sem Rósa 
hefur þýtt og kemur út hjá Bóka-
félaginu. Með henni fylgir mynd-
diskur þar sem fjallað er nánar 

um sushi-matreiðslu og kassi með 
áhöldum til sushi-gerðar. Þetta er 
fyrsta bókin sem Rósa þýðir og telur 
hún að rit sem þetta hafi vantað á 
íslensku. Allar uppskriftirnar voru 
staðfærðar og aðlagaðar að íslensk-
um aðstæðum. Til þess fékk Rósa til 
liðs við sig einn fremsta sushi-mat-
reiðslumann Íslands, Sigurkarl Guð-
geirsson, sem rekur veitingastaðinn 
Su-zushii í Kringlunni. 

Fyrir tveimur árum gaf Rósa út 
sína fyrstu matreiðslubók, Eldað af 
lífi og sál, sem fékk góðar viðtökur. 
Aðspurð segir hún vera með nýja 
bók í smíðum sem er væntanleg á 
næsta ári.  - fb 

Gefur út bók um sushi-rétti

ÞÝDDI SUSHI-BÓK Rósa Guðbjartsdóttir 
gefur út sushi-matreiðslubók um næstu   

mánaðamót. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Valgerður Rúnarsdóttir, dansari 
og danshöfundur, hefur undanfarin  
fjögur ár unnið með belgíska dans-
höfundinum Sidi Larbi Cherkaoui 
en hann þykir einn sá virtasti í sínu 
fagi og er ákaflega eftirsóttur í leik-
húsum og hjá listamönnum úti um 
allan heim. Valgerður hefur ferðast 
um allar trissur með  Cherkaoui og 
nú hefur samstarf þeirra leitt þau 
til London fyrir kvikmyndina Önnu 
Karenínu sem skartar Jude Law og 
Keiru Knightley í aðalhlutverkum 
en eins og Fréttablaðið greindi frá í 
vikunni leikur Hera Hilmarsdóttir 
einnig í myndinni.

„Ég fer út eftir tíu daga. Mynd-
in er tekin upp í stúdíói í London 
og þetta er mikið búningadrama,“ 
segir Valgerður en hún lék einnig í 
kvikmynd Hafsteins Gunnars Sig-
urðssonar unnusta síns, Á annan 
veg, sem nú er sýnd í Bíó Paradís. 
Valgerður aðstoðar Hilmar Guð-
jónsson í þeirri mynd í litlu dans-
atriði sem vakti töluverða athygli. 
Hún viðurkennir hins vegar að það 
verði eflaust aðeins öðruvísi að leika 
annars vegar í íslenskri kvikmynd 
þar sem settið er íslensk náttúra í 
öllu sínu veldi og svo risavaxinni og 
rándýrri stórmynd þar sem leikar-
arnir skipta tugum ef ekki hundr-
uðum. „Og búið er að eyða milljón-
um á milljónum ofan í leikmynd og 
búninga,“ segir Valgerður.

Cherkaoui er með fleiri járn í 
eldinum og Valgerður býst við því 
að vera með honum í nýju verkefni 
á næsta ári sem mun væntanlega 
útheimta mikil ferðalög. „Hann er 
mjög krefjandi á góðan hátt, sýn-
ingarnar hans mælast mjög vel 
fyrir og það er mjög skemmtilegt 
að fá svona tækifæri,“ segir Val-
gerður sem jafnframt er á fullu við 
að semja eigin verk. „Þá er maður 
bara að harka og sækja um styrki 
og reyna að koma þeim á framfæri 
erlendis.“ - fgg

Vinnur með 
virtum danshöfundi

Á LEIÐ TIL LONDON Valgerður Rúnars-
dóttir er á leið til London að dansa í 
stórmyndinni Önnu Karenínu. Hera 
Hilmarsdóttir leikur einnig lítið hlutverk 
í myndinni. 

„Ég horfði á Game of Thrones 
í sumar. Þeir voru fínir en 
persónulega finnst mér engir 
þættir betri en The Sopranos.“  

Óskar Þór Axelsson kvikmyndagerðar-
maður.
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Leggur grunn að góðum degi

TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem 
þú vilt og stíft þar sem þú þarft™ og veitir 
þannig réttan stuðning við allan líkamann 
og hámarksþægindi.

Cloud heilsudýnan frá Tempur mun hjálpa 
líkamanum að fi nna þægilegustu svefnstöðu 
og hámarkshvíld.

Komdu í dag og upplifðu Tempur® Cloud.

Cloud heilsudýnan 
fæst í öllum stærðum.

Verðdæmi: 160x200 cm

Verð kr. 272.000,-
Kr. 217.600,- á kynningarafsætti

Þú sparar kr. 54.400,-

Mest selda
heilsudýna í  heimi*

EINA DÝNAN OG KODDINN 
SEM VIÐURKENND ERU 
AF NASA OG VOTTUÐ AF 
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

20% kynningarafsláttur

TEMPUR®

® –

Frábært verð!

betrabak.is 

Heilsudýnan

sem styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

á Tempur heilsudýnum og koddum í október!

Gerðu kröfur - TEMPUR® stenst þær !

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Sjónvarpsmenn í átaki
Nú þegar haustið er gengið í garð 
hafa fjölmargir ákveðið að bæta 
fyrir syndir sínar og sukk með 
því að byrja að stunda líkams-
rækt. Sem fyrr njóta sundlaugar 
og líkamsræktarstöðvar vinsælda 
en nýjustu æðin eru auðvitað 
Bootcamp og Crossfit. Allra nýjast 
er þó Víkingaþrek sem kennt er hjá 
Mjölni en þangað hefur fólk hópast 
síðustu mánuði. Í síðustu viku hófst 
námskeið fyrir nýliða og meðal 
þátttakenda eru sjónvarpsmenn-
irnir Helgi Seljan og Jóhannes 

Kr. Kristjánsson. 
Æfingarnar þykja 
þrælerfiðar og 
verður spennandi 
að sjá hvort þeir 
félagar verði 

með til enda. 

Vinsæl meðal lögbrjóta
Fréttablaðið sagði frá því á 
laugardag að glænýrri plötu 
íslensku sveitarinnar Of Monsters 
and Men, My Head Is an Ani-
mal, hefði verið lekið á erlendar 
niðurhalssíður. En þar með var 
ekki öll sagan sögð. Á stærstu 
lokuðu niðurhalssíðu fyrir tónlist í 
heiminum, what.cd, hefur platan 
notið mikilla vinsælda. Á lista yfir 
tíu mest sóttu plöturnar sem láku 
á vefinn í undanfarinni viku trónir 
My Head Is an Animal í níunda 
sætinu, á eftir plötum listamanna á 
borð við James Blake, Florence and 
the Machines og André 3000 úr 
rapphljómsveitinni Outkast. Lang-
efst á listanum er hins vegar önnur 
íslensk plata: Biophilia Bjarkar 
Guðmundsdóttur.  - hdm, sh

1 Mynd Íslendings slær í gegn

2 Trompaðist í sjúkrabíl

3 Íslensk fegurðardrottning 
stöðvaði glæpamann

4 Olíuleki við náttúruperlu

5 Vísbendingar um 
dínamítþjófa berast
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