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Petrína Ólafsdóttir

Á sitt annað heimili í
Campoamor á Spáni
bílar ferðir
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Hlaðborðið svignar

PUMA
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Verð áður:
BUXU
R
3.990
Stærð
ir: 116–16
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Grafarholt

Nóatún

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4,
efri hæð

Margt Smátt
Toppskórinn

Húsasmiðjan

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Mosfellsbær

Er skiptinemadvöl

Sérblað um Alþjóðlega kvikmyndahátíð
í Reykjavík

Reykjavík

eitthva› fyrir
flig?

Fjölmörg lönd
í
3 mána›a dvöl bo›i. Ársdvöl, hálfsársd
völ,
og 4-6 vikna
dvöl. Haf›u
samband!
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Geymið dags
krána

Fylgir fréttablaðinu í dag

Leikstjórinn
og listamað
heiðursverðlaun
fyrir ævistarf urinn Peter Greenaway
hlýtur
í þágu kvikmyn
daleikstjórnar.

26. september 2007 — 261. tölublað — 7. árgangur

Vinnur hjá Vibskov
Hafrún Alda Karlsdóttir
ferðast stórborga á milli í
vinnu sinni fyrir hönnuðinn
Henrik Vibskov.
Fólk 30

Opnaði prjónakaffihús
Ilmur Dögg Gísladóttir kynntist
nýrri prjónamenningu
á netinu og opnaði
prjónakaffihús í Norræna húsinu.
Menning 20

Dagur án Sarkó
„Og nú fyrir skömmu bárust þau
tíðindi að sett hefðu verið á fót
samtök sem ætluðu að berjast fyrir
því að landsmenn fengju „einn
dag án Sarkozys“,“ skrifar Einar
Már Jónsson.
Í dag 14

FRÁBÆR TILBOÐ!

Peter Green
aw
mætir á elle ay
ftu
stundu!

THORDIS FRETTABLADIDIS

MIÐVIKUDAGUR

gamiðstöð
í Hressó,
Opið 11-20.
Sími 615-307
0
Hátíðin fer fram
í Regnboganum,
Tjarnarbíói
Háskólabíói,
og Norræna
húsinu.
Miðasala á
riff.Is
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Mahersol
sem
Spáni við góðan starfað hefur í
byggingariðnaði
„Það skiptir orðstír frá 1966.
á
maður kaupir miklu að rasa ekki
um
vera þannig sér fasteign á Spáni. ráð fram þegar
Ekkert lát
er
draumum. staðsett að hún mæti Eignin verður að
dýrkendur. á aðdráttarafli Spánar
Fólk verður
kröfum manns
kaupir og
á íslenska
og
möguleika að vera meðvitað um
„Ætli við
sól
á endursölu
hvar það
að flytjast
séum ekki
árinu, í samtals
.
búferlum
búin
hefur líka vetursetu finnum við Ef kaupandi ætlar
tíu vikur. Það að fara tíu sinnum
legt að eiga
stað þar sem
á
er einfaldleg
í stað þess
sem breytast
sitt heimili
fólk
að selja
a dásam
kaffið á veröndina
á Spáni, fara
og bætir við í draugaþorp á vetrum,“eignir í bæjum
út með morgun
, finna ilm
innan um sitt
segir Petrína
af blómum
vinsæll kosturað íbúðir í skýjakljúf
legasta sem innbú þegar degi hallar.
og lifa
um
„Þetta eru fyrir þá sem vilja leigja Benidorm séu
því það er við gerum er að versla Það skemmti
milliliðala
út
frá
engar
sér.
svo
us viðskipti
tafir eru á
reikningurinn yndislegt að opna til heimilisins
sem þýðir
afgreiðslu
kostar að
að
því sá sem
þjónusta kaupendu
úti og ekkert er lágur. Ég er með budduna þegar
byggir kapp
seljum við
sumarföt
r sína sem
flugvélina,“ annað að gera en
af raðhúsum
best. Mest
stökkva um tilbúin
íbúðum og
, en einnig
annað heimilisegir Petrína Ólafsdótt
ávallt
borð í
mikið af
ína um framboð mjög fallegar
ir sem á
frá Torreviej í Campoamor í tíu
eignir,“ segirnýjum
sitt
fasteigna
norðan við
mínútna fjarlægð
a.
Petr
bSpain á
Benidorm
„Æ fleiri
landsvæðinu
þar sem uppbyggi
og alla leið
eign á Spáni.láta drauma sína rætast
ng er nýhafin suður til Almería,
ur og mikla
í fallegri
allan ársins Nú er hægt að fara
við fallegar
náttúrufegurð.
þangað á lágt fast
strend
„bSpain hefur
þar heimili hring og þeir eru margir
verð
selur fasteignir söluskrifstofur
að heiman.
veðurfar yndislegt
Á Spáni er sem vilja eiga
tíu ára ábyrgð beint af byggingaí sjö löndum og
ódýrt að
, eins og
þjóðin sjálf,“
raðila sem
lifa,
á eignum.
verðhækk
veitir
segir Petrínamenning Spánverj
Bankar
un
Þorbjörns
a og
sem ásamt
syni, eiginman
svo fjárfestiná þessum fasteignu spá 17 prósenta
Svanþóri
bSpain á
m næstu tvö
gin er góð,“
ni sínum,
Íslandi, en
sol rekur
árin
rekur útibú
eignasölum
bSpain er
einnig húsgagnasegir Petrína, en
með virtustu
útvega öll
Maher
Spánar og
verslanir
húsgögn
fast
dótturfyrirtæki
Hægt að skoða fyrir afhending og sér um að
Grupo
u.
söluskrá á
www.bspa
in.com.

í miðju blaðsins

www.riff.is
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DAGSKRÁ

Å SËLRÅKUM STRANDHÁRUÈ

Ilmandi kaffiboll
i
gamalt spænskt á veröndinni. Útsýni
yfir
fjallaþorp.
Miðjarðarhafinu.
Merlandi máni
á
matarreikningi Hoppandi gleði yfir
lágum
vikunnar.
Sól, hvíld
eigin húsi
og friður; í
við ströndin
a.

Hlaðborðið
svignar

Alþjóðleg kvikm
yndahátíð í
Reykja
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mest lesna dagblað á íslandi

Sími: 512 5000

Spara á dýrari lækningum
Hallarekstur heilbrigðiskerfisins hefur aukist eftir að gjaldtaka hófst. Pétur Blöndal, þingmaður Sjálfstæðis
flokksins, segir það stórskaðlegt að kerfið hvetji í rauninni til þess að dýr og ónauðsynleg þjónusta sé nýtt.
Sigursteinn Másson, formaður Öryrkjabandalagsins, vill fella niður gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu.
Heilbrigðismál „Við höfum orðið vör við að

fólk reyni að fá innlögn á sjúkrahús í stað
þess að nýta sér þjónustu á dagtíma,“ segir
Sigursteinn Másson, formaður Öryrkjabanda
lagsins. Ástæðuna fyrir því segir Sigursteinn
vera þá að innlögn er sjúklingnum að kostn
aðarlausu en dagþjónustan getur hlaupið á
tugum þúsunda.
„Það er alveg stórskaðlegt þegar menn hafa
hvata til þess að nýta sér dýrari þjónustu en
nauðsynleg er,“ segir Pétur Blöndal alþingis
maður.
Sigursteinn og Pétur eru sammála um að
fyrirkomulagið sé líklegt til að auka kostnað
við rekstur alls heilbrigðiskerfisins. „Ég veit
til þess að mörgum starfsmönnum heilbrigðis
þjónustunnar svíður að rukka fólk, sem oft

hefur lítið milli handanna, um háar upphæðir.
Því taka þeir fremur ákvörðun um að leggja
það inn til að hlífa því við kostnaði,“ segir
Sigursteinn. Leggur hann til að öll gjaldtaka
fyrir heilbrigðisþjónustu verið lögð niður.
Það tryggi aðgang allra að þjónustunni, óháð
efnahag, auk þess sem komið hafi í ljós að
hallarekstur heilbrigðiskerfisins hafi stór
aukist eftir að gjaldtöku var komið á.
Pétur telur gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu
þó óheppilega leið. Hann tekur hins vegar
heilshugar undir ábendingar Sigursteins um
að vissar kerfisvillur séu innan heilbrigðis
þjónustunnar sem nauðsynlegt sé að lagfæra.
„Það er auðvitað ákveðin tilhneiging hjá öllu
góðhjörtuðu fólki, til dæmis læknum, að
reyna að koma fólki undan því að greiða há

gjöld. Það getur orðið til þess að þeir grípi til
ónauðsynlegra og dýrra úrræða, eins og inn
lagnar á spítala,“ segir Pétur. Reikna má með
því að eitt sjúkrarúm á Landspítalanum kosti
ekki minna en sextíu þúsund krónur á sólar
hring.
Á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar er að ein
falda þátttöku almennings í kostnaði við heil
brigðisþjónustuna. Pétur segist ekki tilbúinn
til að segja hvenær úrbóta megi vænta. Kerf
ið sé „óhemju flókið og er það vægt til orða
tekið“, segir Pétur. Áður en einföldun á því
geti hafist þurfi að kortleggja það. „Markmiðið
verður svo að jafna greiðsluþátttöku fólks og
létta hana gagnvart þeim sem nú þegar þurfa
að borga mikið,“ segir Pétur.
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Samkeppniseftirlitið:

Skoða samstarf
tískuveldanna

Snorri Steinn
meiddur

samkeppnismál Samstarf fyrir-

Snorri Steinn
Guðjónsson glímir
við axlarmeiðsli og
getur ekki skotið á
markið.
Íþróttir 26
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HLÝNANDI VEÐUR - Í dag verður

allhvöss og sumstaðar hvöss
sunnanátt um vesturhluta landsins
annars hægari. Rigning á öllu
vestanverðu landinu um hádegi og
hætt við lítilsháttar vætu á austurhlutanum síðdegis eða í kvöld. Hiti
7-13 stig.
veður 4

Ekkert lystarstol Stór auglýsingaskilti með grindhoraðri konu prýða nú borgir Ítalíu, um það leyti sem tískusýningarnar í
Mílanó eru að hefjast. Skiltin eru hluti af herferð gegn lystarstoli, No anorexia, sem ítalski ljósmyndarinn Oliviero Toscani hefur
hrundið af stað. Konan sem situr fyrir í auglýsingunum heitir Isabelle Caro. 
Fréttablaðið/AP

Málverk listmálarans Eggerts Péturssonar af íslenskri flóru afar eftirsótt:

Sýningin seldist á einum degi
Menning Öll verkin á sýningu

listmálarans Eggerts Pétursson
ar í Gallerí i8, 100 myndir, seld
ust upp á einum degi. Á sýning
unni eru eitt hundrað verk eftir
Eggert, sem er þekktur fyrir
málverk sín af íslenskri flóru.
Hannes Sigurðsson listfræð
ingur telur að um sölumet sé að
ræða. „Ég held að það sé ekki
einsdæmi að sýning hafi selst
upp á einum degi. Ég veit að það
gerðist á Mokka fyrir nokkrum
árum, og held að það hafi gerst á
öðrum stöðum.
Með tilliti til fjölda mynda
held ég samt sem áður að þetta
sé met,“ sagði Hannes. „Hins
vegar eru þær ekki margar

sýningarnar með meira en
hundrað myndum,“ bætti hann
við.
Málverk Eggerts hafa notið
mikillar hylli og segir hann í
samtali við Fréttablaðið að það
hafi vart komið á óvart að mynd
irnar hafi allar selst. „Þær voru
eiginlega seldar fyrir, það höfðu
svo margir beðið eftir myndum.
Listinn var orðinn langur, og
hann lengist nú bara ef eitthvað
er,“ sagði listmálarinn.
Ekki fékkst uppgefið hvert
samanlagt söluverð var en sam
kvæmt heimildum Fréttablaðs
ins hleypur það á tugum
milljóna. 

- sun/ sjá síðu 30

eggert pétursson Eitt hundrað

verk eftir listmálarann seldust á fyrsta
sýningardegi í Gallerí i8. fréttablaðið/hari

tækjanna NTC og Haga í sölu
tískufatnaðar á Íslandi verður
hugsanlega tekið skoðunar hjá
Samkeppniseftirlitinu að sögn
Guðmundar Sigurðssonar
aðstoðarforstjóra.
Fyrirtækin tvö
ráða yfir
verslunum á
borð við
Debenhams og
Sautján og eru
samanlagt talin
svava johansen hafa 75 prósenta
markaðshlutdeild. Samstarfið
felst í því að NTC opnaði nýverið í
Debenhams í Smáralind sérstaka
deild fyrir mörg vinsælustu
vörumerkin. Debenhams er í eigu
Haga.
Svava Johansen, eigandi NTC,
segir fyrirtæki sitt einfaldlega
hafa tekið pláss á leigu hjá
Högum. „Mér þætti mjög
einkennilegt ef samkeppnisyfirvöld hefðu eitthvað við það að
athuga,“ segir Svava.

Sjá Markaðinn / -hhs
Auglýsing

Nýlegir bílaleigubílar
boðnir almenningi.

Auknar komur ferðamanna til
Íslands undanfarin ár hafa haft í
för með sér fjölgun bílaleigubíla
í umferð. Þetta hefur leitt til þess
að bílaleigur endurnýja bílaflota
sinn örar en áður og skipta bílunum út þegar þeir eru aðeins
ársgamlir. Bílaland B&L getur af
þessum sökum nú boðið nokkur
nýleg eintök af hinum vinsæla
Hyundai Santa Fe, árgerð 2006.
Um er að ræða bílaleigubíla sem
eru í verksmiðjuábyrgð til ársins
2009 með ótakmörkuðum akstri.
Nú er tækifæri til að gera góð
kaup. Komdu við í Bílalandi B&L,
Grjóthálsi 1 eða hafðu samband í
síma 575 1230.

