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Af heimsborgum veraldar er París í mestu 
dálæti hjá Ólafi Sveinssyni, framkvæmdastjóra 
A4, en þangað fer hann gagngert til að anda 
borginni að sér.
„Sjarmi Parísar er svo notalegur og þangað finnst 

mér best að fara til þess eins að upplifa borgina og 
anda henni að mér,“ segir Ólafur Sveinsson, fram-
kvæmdastjóri A4, sem komið hefur til frönsku höfuð-
borgarinnar yfir tíu sinnum á fáeinum árum.  
„París er „in“-borgin núna, enda orðið miklu ódýrara 
að komast þangað nú en fyrir nokkrum árum,“ segir 

Ólafur sem er vel kunnugur lystisemdum Parísar.
„Í París þarf maður ekki að hafa neitt é

stafni Andrú l

„Í Latínuhverfinu finnst mér ég upplifa hina einu 

sönnu Parísarstemningu; í kringum Notre Dame-
kirkjuna og hinum megin Signu. Víst getur maður 

farið á Louvre-listasafnið í hvert einasta sinn og allt-
af séð eitthvað nýtt, en stærsti gallinn við París er 
þungur ferðamannastraumur þar sem allir ætla að 
komast yfir að skoða það sama á sem skemmstum 

tíma. Því þarf maður að passa sig á að vera snemma 

dags á ferli til að losna við minnst tveggja tíma bið-
raðir við helstu aðdráttaröfl borgarinnar, og þótt 

sumrin séu verst í þessu samhengi getur verið vanda-
mál að komast að mörgum helstu skoðunarstöð
árið um kring. Menn þu f þhv ð þ

Innöndun í París

Ólafur Sveinsson, framkvæmdastjóri A4-skrifstofuvöruverslananna, er einna kunnugastur París af þeim fjölmörgu stöðum sem 

hann heimsækir í leik og starfi á ári hverju. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HREIN DEKK FÆKKA SLYSUM
Dekk sem ekki eru reglu-lega hreinsuð geta orðið hál þar sem tjara leggst í raufarnar og stíflar.
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HÍBÝLIN HRISTASTHæstu hús á Íslandi sveiflast ekki nema um fáeina senti-metra enda yfirleitt steypt og stíf.
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verktakar Úr dúkum í tónlistSigríður Beinteinsdóttir tónlistarkona stundaði dúk-lagningar í eina tíð.  BLS. 2
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Heildarlausnir í lyfturum fyrir skvinnsluna
Nútímaleg hönnun • Gott aðgengi ökumanns • Hljóðlátur • Hemlar í olíubaði • Gott þjónustuaðgengi

íslenskur iðnaðurMIÐVIKUDAGUR 13. FEBRÚAR 2008
ÓLAFUR SVEINSSON

Andar París 
að sér
Ferðir bílar Heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

ÍSLENSKUR IÐNAÐUR

Mikil verðmæti 
felast í úrgangi
Sérblað um íslenskan iðnað

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

VERKTAKAR

Sigga Beinteins skipti úr 
dúklagningum í tónlistina
Sérblað um verktaka og byggingar

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

Bleikja fyrir 
Keiru
Keira Knightley fær 

hlýjar móttökur á La 
Primavera, leggi hún leið 

sína þangað á Valentín-
usardaginn.
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Mjólkað á ný 
Mjólkurframleiðsla er nú hafin 
á ný í Stærra-Árskógi, en 
fjósið á bænum brann 
ásamt stórum hluta 
bústofnsins fyrir 
þremur mánuðum.

TÍMAMÓT 18

VIÐSKIPTI „Eftirspurnin er gríðar-
leg. Við hefðum getað selt yfir 
100 þúsund dekk í fyrra, en kom-
umst bara til að framleiða 20 
þúsund,“ segir Þorlákur Björns-
son, einn eigenda Green Dia-
mond Tire í New York. 

Harðkornadekk samkvæmt 
íslenskri uppskrift eru framleidd 
í verksmiðjunni, sem bæði er í 
eigu Íslendinga og stýrt af 
Íslendingum. Nafn verksmiðj-
unnar vísar til þess að harð-
kornadekkin séu umhverfisvæn 
auk þess sem kornunum í dekkj-
unum er líkt við demanta.

„Við vonumst til þess að geta 
farið að framleiða 460 þúsund 
dekk þegar á næsta ári,“ segir 
Þorlákur. „Við væntum þess að 
opna fimm verksmiðjur víða um 

Bandaríkin og fimmfalda starfs-
mannafjöldann á næstu árum.“

Íslendingar hafa tekið þátt í 

rekstri  Green Diamond í eitt og 
hálft ár. „Við höfum fjárfest tölu-
vert í uppbyggingu. Þetta er vel 
á annað hundrað milljóna króna,“ 
segir Þorlákur. Fjórir Íslending-
ar eiga í Green Diamond og einn 
Bandaríkjamaður. Þá kom Saga 
Capital nýlega inn í myndina sem 
fagfjárfestir.

Harðkornadekkin eru að mestu 
búin til með endurvinnslu á göml-
um hjólbörðum. „Við seljum 
venjuleg dekk handa venjuleg-
um fjölskyldum á venjulegu 
verði. Svo er þetta umhverfis-
vænt.“ 

Fyrirtækið Nýiðn hefur einka-
leyfi á aðferðinni sem notuð er 
hjá Green Diamond. Nýiðn hefur 
þróað dekkin frá árinu 1994.  

 - ikh / sjá Markaðinn

Geta ekki mætt eftirspurn eftir harðkornadekkjum í Bandaríkjunum:

Íslensk dekk á Manhattan

SKIPULAGSMÁL Tónlistarmenn hafa 
brugðist reiðir við hugmyndum 
um að Nasa-salurinn verði rifinn 
vegna uppbyggingar við Ingólfs-
torg. Gera tillögur ráð fyrir því 
að þar sem skemmtistaðurinn er 
nú rísi hótel. Kári Sturluson hefur 
farið fyrir tónlistarmönnum og 
telur að þarna sé vegið harkalega 
að tekjugrunni sínum, atvinnu og 
þá í leiðinni farsæld fjölskyldu 
sinnar.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
forseti borgarstjórnar, leggur á 
það ríka áherslu að ekki hafi 
verið tekin nein ákvörðun, en 
tillagan verður tekin fyrir á fundi 
skipulagsráðs í dag en þar er 
Hanna Birna formaður.

 - jbg / sjá síðu 24

Tónlistarmenn æfir:

Slá skjaldborg 
um Nasa

HLÝNANDI - Í dag verður austan 
eða suðaustan átt, hvöss allra 
syðst annars hægari.  Rigning á 
suðurhluta landsins þegar líður á 
daginn en þurrt nyrðra. Hlýn-
andi veður og hiti víðast 2-8 stig 
síðdegis. 
  VEÐUR 4
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SKIPULAGSMÁL Tillögur um breyt-
ingar á gatnakerfi við nýtt tónlist-
arhús eru á lokastigi og verða lík-
lega kynntar fyrir borgarstjórn á 
næstunni. Að sögn Gísla Marteins 
Baldurssonar borgarfulltrúa verð-
ur líklegast lagt til að Geirsgata, 
sem liggur meðfram húsinu, verði 
lögð í stokk. 

Kostnaður við slíka framkvæmd, 
ef af verður, yrði á bilinu 2,5 til 3 
milljarðar. Þeim kostnaði yrði 
skipt á milli ríkisins og Reykjavík-
urborgar, sem saman eiga fyrir-

tækið Austurhöfn, og Portus hf., 
sem sér um byggingu og rekstur 
hússins. „Inni í verkefninu voru þó 
peningar fyrir annars konar gatna-
lagningu, brú og götu, svo þetta er 
ekki allt viðbótarkostnaður,“ segir 
Helgi S. Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Portus. „Það væru 
þá allir að taka á sig aukinn kostn-
að til þess að skapa meiri gæði,“ 
segir Gísli Marteinn.

Fyrirliggjandi skipulag svæðis-
ins gerir ráð fyrir að Geirsgata sé 
á yfirborði og fari svo á brú yfir 

göngugötu, sem eigi að tengja 
hafnarsvæðið við miðborgina. 

Gísli Marteinn segir þó að þeir 
sem að verkinu komi séu ekki 
hrifnir af því skipulagi. Með því að 
setja götuna í stokk myndi umferð 
á yfirborðinu vera lítil og hæg, svo 
gangandi og hjólandi umferð væri 
í forgangi. 

„Markmiðið er að tengja mið-
borgina við tónlistarhúsið svo hún 
stækki í raun bara til norðurs og 
þetta verði hluti af miðborginni,“ 
segir Gísli Marteinn. - þeb / sjá síðu 4

Milljarðar í gatna-
gerð við Geirsgötu
Á næstu vikum verða lagðar fram tillögur að breytingum á umferðarskipulagi 
við nýja tónlistarhúsið. Lagt verður til að Geirsgata verði lögð í stokk. Kostnað-
urinn, allt að þrír milljarðar, mun skiptast milli ríkis, borgar og Portus hf.

MANHATTAN Íslensku harðkornadekkin 
hafa slegið í gegn vestanhafs. Til stendur 
að opna fimm verksmiðjur i Bandaríkj-
unum þar sem dekkin verða framleidd 
eftir íslenskri uppskrift. 

DANSAÐ Á NASA Tónlistarmenn eru 
ósáttir við að hótel rísi þar sem Nasa 
stendur við Austurvöll.

ATVINNA Um 750 manns hafa sótt 
um starf sem flugliðar hjá Iceland 
Express sem auglýsti átján stöður 
fyrir sumarvertíðina. 

„Það hefur alltaf verið nokkur 
ásókn í þessi störf hjá okkur en ég 
man ekki eftir öðru eins,“ segir 
Matthías Imsland, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins.

„Ég held að skýringuna megi 
bæði finna í því að það er jafnvel 
aðeins minna framboð af vinnu en 
oft áður og svo því að fyrirtækið 
hefur áunnið sér afskaplega 
sterka og góða ímynd svo fólk 
sækist eftir því að vinna hjá 
okkur. Nú og svo virðist það alveg 
greinilegt að gamli sjarminn yfir 
flugfreyjustarfinu lifi góðu lífi.“

 - jse

Metaðsókn í starf flugliða:

Flugfreyjustarf-
ið heillar enn

BJÖRK Í INDÓNESÍU Söngkonan Björk Guðmundsdóttir hélt tónleika í Jakarta í Indónesíu í gærkvöldi. Tónleikarnir fóru fram í 
tennishöll borgarinnar. Björk heldur tónleika í Kóreu, Japan og Kína síðar í þessum mánuði.  NORDICPHOTOS/AFP

Haffa sárt saknað
Eurovision-aðdáendur gráta brott-
hvarf Haffa Haff úr keppninni.

FÓLK 25

Beðið eftir Degi
Dagur Sigurðsson mun væntanlega 
svara HSÍ í dag hvort hann sé til í 

að klára viðræður um 
starf landsliðsþjálfara 
en hann er með 

drög að samningi 
í höndunum.

ÍÞRÓTTIR 27
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DÓMSMÁL „Þetta er barátta sem við 
ætlum að vinna,“ sagði Guðmund-
ur Jónsson, fyrrum forstöðumaður 
Byrgisins, áður en hann gekk inn í 
dómsal Héraðsdóms Suðurlands í 
gærmorgun. Með honum í för var 
lögmaður hans, Hilmar Baldurs-
son.

Í héraðsdómi var þingfest mál 
fjögurra fyrrum skjólstæðinga 
Byrgisins á hendur Guðmundi 
fyrir kynferðisbrot gegn þeim. 
Sakarefnið er að hann hafi um ára-
bil notfært sér aðstæður kvenn-
anna til þess að hafa við þær sam-
ræði eða önnur kynferðismök 
meðan þær voru til meðferðar í 
Byrginu.

Alls lögðu átta konur fram kæru 
þessa efnis á hendur Guðmundi og 
ríkissaksóknari ákvað að ákæra í 
málum fjögurra þeirra. Sigríður 
Friðjónsdóttir, saksóknari hjá 
embætti ríkissaksóknara, sækir 
málið.

Byrgismálið hófst með því að 
fréttaskýringaþátturinn Kompás 
greindi frá meintum brotum Guð-
mundar gegn skjólstæðingum 
sínum í desember 2006. Grunur 
leikur á að ein stúlknanna hafi 
verið undir lögaldri þegar Guð-
mundur framdi meint brot gegn 
henni. Hún er rúmlega tvítug nú.

Eftir að Kompás opnaði málið 
lögðu stúlkurnar átta, hver á fætur 
annarri, fram kærur hjá embætti 
lögreglustjórans á Selfossi. 

Aðrir þættir rekstrar Byrgisins 
eru til rannsóknar hjá efnahags-
brotadeild ríkislögreglustjóra.

Úttekt ríkisendurskoðanda 
renndi stoðum undir misbresti í 
fjárhaldi fyrrum meðferðarheim-

ilisins. Eftir rannsókn skattrann-
sóknarstjóra á skattalegum þætti í 
rekstri Byrgisins kærði hann nið-
urstöðurnar til efnahagsbrota-
deildar ríkislögreglustjóra. Þetta 
þýðir að talið er að um sé að ræða 
stórfelld refsiverð brot hvað varð-
ar þennan þátt í starfsemi Byrgis-
ins sem ekki sé hægt að afgreiða í 
yfirskattanefnd, heldur verði 
málið að fara til rannsóknar hjá 
lögreglu.

Hinn efnahagslegi þáttur er 
varðar fjármál Byrgisins og for-
svarsmanna þess er einnig til rann-
sóknar hjá efnahagsbrotadeild rík-
islögreglustjóra.   jss@frettabladid.is

GÖGN MÁLSINS Fulltrúi ríkissaksóknara 
ber inn gögn málsins skömmu fyrir 
réttarhaldið. 

Þetta er barátta sem 
við ætlum að vinna
Guðmundur Jónsson, fyrrum forstöðumaður Byrgisins, mætti fyrir Héraðsdóm 
Suðurlands í gær, þar sem embætti ríkissaksóknara birti honum fjórar ákærur 
vegna meintra kynferðisbrota hans gegn fjórum skjólstæðingum Byrgisins.

MÆTTIR Í HÉRAÐSDÓM Guðmundur Jónsson, fyrrverandi forstöðumaður Byrgisins, 
kemur ásamt lögmanni sínum, Hilmar Baldurssyni, í Héraðsdóm Suðurlands á Sel-
fossi í gær. Mál fjögurra fyrrum skjólstæðinga gegn Guðmundi var þingfest. MYNDIR GVA

Saltfiskur með
hvítlauk og rauðlauk 998 kr.

kg

Spennandimiðvikudagur

Séra Þórhallur, hvað hefði 
Kristur gert?

„Ætli hann hefði ekki bara skipt 
fiskunum á milli deiluaðila?“

Séra Þórhallur Heimisson, prestur í 
Hafnarfjarðarkirkju, segir að Þjóðkirkj-
an mætti vel hafa til þess forystu að 
kvótakerfið yrði endurskoðað út frá öllum 
sjónarhornum. Í Biblíunni segir að Jesús 
Kristur hafi skipt tveimur fiskum og fimm 
brauðum á milli fimm þúsund manns 
svo allir voru mettir. 

Laus úr farbanni 
Pólskur karlmaður sem grunaður er 
um að hafa ekið á ungan dreng í 
Reykjanesbæ 30. nóvember á síðasta 
ári losnaði úr farbanni í gær. Drengur-
inn lést af áverkum sínum.

DÓMSMÁL

FÓLK Komið 
hefur verið 
fyrir minning-
arbók um Bobby 
Fischer í 
Þjóðmenningar-
húsi. Þar geta 
þeir sem vilja 
heiðra minningu 
skákmeistarans 
ritað nafn sitt. 
Bókin, sem velunnarar Fischers 
höfðu frumkvæði að, verður í 
Þjóðmenningarhúsinu næstu 
tvær vikur en verður síðan 
varðveitt í Minjasafni Skáksam-
bands Íslands.

Þá hefur verið skipulögð 
minningarstund um Bobby 
Fischer í Laugardælakirkju í 
Ölfusi á laugardaginn klukkan 
ellefu fyrir hádegi. Meðal annars 
mun Jóhann Sigurðarson leikari 
syngja lög sem voru Fischer kær.   
 - gar

Skákgoði vottuð virðing:

Bobbys Fischer 
minnst í Ölfusi

ROBERT FISCHER

NOREGUR, AP Meirihluti Norð-
manna styður virka þátttöku í 
friðargæslu NATO í Afganistan, 
þrátt fyrir að uppreisnarmenn 
hafi að undanförnu beint spjótum 
sínum að Norðmönnum. Norskur 
blaðamaður lét lífið í hryðju-
verkaárás á hótel í Kabúl í janúar 
og nú hefur norska sendiráðið í 
borginni verið rýmt vegna hótana. 

Í könnuninni, sem gerð var 
fyrir norska ríkisútvarpið NRK, 
sögðust 57 prósent aðspurðra 
styðja að Norðmenn héldu áfram 
þátttöku sinni. 32 prósent voru á 
móti. Nú eru um 500 norskir 
hermenn að störfum innan ISAF-
fjölþjóðaliðsins í Afganistan, en 
ákveðið hefur verið að fjölga 
þeim um 200 í mars.    - aa

Könnun meðal Norðmanna: 

Vilja ekki hvika 
frá Afganistan

Á VAKT Norskir liðsmenn ISAF í eftirlits-
ferð um götur Kabúl.  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Hæstiréttur vísaði í 
gær frá máli Saga Capital 
fjárfestingarbanka á hendur 
Insolidum ehf. og eigendum þess, 
Dögg Pálsdóttur og Páli Ágústi 
Ólafssyni.

Saga Capital krafðist að nafn 
félagsins yrði sett í hluthafaskrá 
Insolidum í stað nafna Daggar og 
Páls. Saga hafði lánað Dögg og 
Páli nærri 600 milljónir króna 
vegna kaupa á stofnbréfum í 
SPRON. Hæstiréttur sagði Saga 
Capital ekki hafa sýnt fram á 
eignarrétt sinn yfir Insolidum. 
Saga segir niðurstöðuna skapa 
erfiðleika fyrir fjármálafyrir-
tæki. Félagið muni nú nota 
hefðbundin innheimtuúrræði og 
láta reyna á ábyrgð stjórnenda 
Insolidum ef félagið geti ekki 
staðið við skuldbindingar.   - gar

Frávísun í Hæstarétti:

Saga neitað um 
Insolidum í gær

VIÐSKIPTI FL Group birtir uppgjör 
ársins 2007 í dag. Búist er við að 
tap FL Group á árinu sé á bilinu 65 
til 70 milljarðar króna. Mest af því 
tapi er til komið á síðasta ársfjórð-
ungi 2007. Er þetta í takt við spár 
greiningardeilda.

Jón Sigurðsson, forstjóri FL 
Group, og stjórnarformaðurinn Jón 
Ásgeir Jóhannesson hafa einbeitt 
sér að því að taka til í bókum 
félagsins í kjölfar uppstokkunar í 
eigendahópnum í fyrra og breyttra 
markaðsaðstæðna. Fjárfestingar-
stefna félagsins er til endurskoðun-
ar og seldar hafa verið eignir í 
flugfélögunum AMR og Finnair og 
bankanum Commerzbank.  -bg

FL Group birtir uppgjör í dag:

Töpuðu tæpum 
70 milljörðum

ALÞINGI Níu þingmenn úr þremur flokkum vilja 
heimila reykingar í sérstöku herbergi á veitinga- 
og skemmtistöðum.

Telja þeir að tóbaksvarnarlögin gangi of langt í 
að takmarka tóbaksreykingar á veitinga- og 
skemmtistöðum og að nauðsynlegt sé að reykingar 
verði heimilar á afmörkuðum svæðum. Þó þurfi að 
búa svo um hnúta að gestir og starfsfólk staðanna 
verði ekki fyrir óþægindum vegna reykinga. 

Í ljósi reynslunnar telja flutningsmenn mikil-
vægt að lögunum verði breytt enda telja þeir 
nokkra hnökra hafa komið upp við framkvæmd 
reykingabannsins. Meta þeir breytingartillögu sína 
á þann veg að hún geti orðið til að almenn sátt ríki í 
þjóðfélaginu um meginmarkmið tóbaksvarnarlag-
anna.

Að mati flutningsmanna er fortakslaust bann við 
að koma upp sérstökum reykherbergjum óþarflega 
ströng regla sem fyrst og fremst íþyngi veitinga-
mönnum sem vilja láta alla viðskiptavini sína njóta 
góðrar þjónustu.

Flutningsmenn eru Jón Magnússon, Guðjón A. 
Kristjánsson og Hanna Birna Jóhannsdóttir, 
Frjálslynda flokknum, Birgir Ármannsson, Illugi 

Gunnarsson, Jón Gunnarsson, Kjartan Ólafsson og 
Pétur Blöndal, Sjálfstæðisflokki og Bjarni Harðar-
son, Framsóknarflokki.  - bþs

Þingmenn þriggja flokka leggja til breytingar á umdeildum tóbaksvarnarlögum:

Vilja leyfa sérstök reykherbergi

REYKINGAHERBERGI Á BARNUM Veitingamenn á Barnum við 
Laugaveg leyfðu gestum að reykja innandyra í þessu reykher-
bergi. Þingmenn þriggja flokka vilja nú leyfa sérstök reykher-
bergi á veitinga- og skemmtistöðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TOLLAR „Ég tel mjög mikilvægt að samkeppnisyfir-
völd, og þeir sem fylgjast með verðlagi í landinu, 
fylgist með því að þetta gangi eftir,“ segir Einar 
Kristinn Guðfinnsson landbúnaðarráðherra, spurður 
um afdrif tollalækkunarinnar 1. mars.

Þegar virðisaukaskattur og tollar á matvörum 
voru lækkaðir og vörugjöld afnumin 1. mars 2007 
sagði í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu að „með 
þessari lækkun væri matvælaverð á Íslandi orðið 
sambærilegt við meðalverð á matvælum á Norður-
löndunum.“ Einar segir að ríkið hafi sannarlega orðið 
af tekjum vegna lækkunarinnar og að hún ætti því að 
skila sér til almennings. Hann vill þó ekki slá því föstu 
að lækkunin hafi ekki komið fram á innfluttum 
kjötvörum.

„Innflutningurinn er takmarkaður og ljóst að 
fleiri en færri vilja stunda hann,“ segir ráðherra. 
Því séu tollkvótar boðnir út. 

„Því miður kom upp misbeiting á þessu fyrir-
komulagi af hálfu ýmissa innflytjenda, sem buðu 
hátt og héldu uppi verðinu. Ég brást harkalega við 
því og við breyttum fyrirkomulaginu. Þetta varð til 
þess að á sumum vörum lækkuðu tollarnir um allt að 
60 prósent,“ segir Einar. Almenningur ætti að njóta 
góðs af því.   - kóþ

Landbúnaðarráðherra segir nauðsynlegt að samkeppnisyfirvöld fylgist með:

Tollalækkunin verði skoðuð
EINAR KRISTINN GUÐ-
FINNSSON Sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra 
gefur sér ekki að 
tollalækkunin hafi ekki 
skilað sér til neytenda. 
Samkeppnisyfirvöld eigi 
hins vegar að kanna 
málið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS
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Í frétt sem birtist af fasteignaauglýs-
ingu í Fréttablaðinu í gær var skrifað 
að Magnús Axelsson fasteignasali 
hefði tekið að sér sölu íbúðar í 
Reykjavík vegna „persónulegra 
tengsla“ við seljandann. Það skal 
tekið fram að seljandi er gamall 
viðskiptavinur, frekari tengsl eru ekki 
til staðar.

LEIÐRÉTTING

SKIPULAGSMÁL Tillögur um breyt-
ingar á gatnakerfi við nýtt tónlist-
arhús verða kynntar fyrir borgar-
stjórn á næstunni. Þróunar- og 
hönnunarvinna er á lokastigi og 
nokkrar tillögur liggja fyrir. Lík-
legast þykir að lagt verði til að 
Geirsgata verði sett í stokk. 

Það er eignarhaldsfélagið Port-
us hf. sem sér um byggingu og 
rekstur tónlistarhússins. Portus, 
Reykjavíkurborg og eignarhalds-
félagið Austurhöfn, sem er í eigu 
ríkisins og borgarinnar, hafa unnið 
að tillögunum í sameiningu. 

Kostnaður við stokkinn yrði á 
bilinu 2,5 til 3 milljarðar. „Inni í 
verkefninu voru þó peningar fyrir 
öðruvísi gatnalagningu, brú og 
götu svo þetta er ekki allt viðbót-
arkostnaður. Það á í sjálfu sér ekki 
að vera fyrirstaða, þetta er hag-
kvæm lausn og gefur fullt af val-
kostum,“ segir Helgi S. Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Portus. 
Að sögn Gísla Marteins Baldurs-
sonar borgarfulltrúa myndi kostn-
aðurinn skiptast milli ríkis, borg-
ar og Portus. „Þetta veltur auðvitað 
á því að allir samþykki þetta. Það 
væru þá allir að taka á sig aukinn 
kostnað einfaldlega til þess að 
skapa meiri gæði. Tónlistarhúsið 
myndi nýtast betur og verða meiri 
prýði.“

Fyrirliggjandi skipulag gerir 
ráð fyrir því að gatan sé á yfir-
borði og fari svo á brú yfir göngu-
götu, sem tengja eigi hafnarsvæð-
ið við miðbæinn. Gísli Marteinn 
segir þó að vilji allra aðila sé að 
breyta þessu skipulagi. „Enginn 
virtist vera hrifinn af því skipu-
lagi að lyfta götunni hátt upp og 

láta fólk labba undir. Það fannst 
mér ekki aðlaðandi miðborgar-
stemning.

Markmiðið er að tengja mið-
borgina við tónlistarhúsið svo hún 
stækki í raun bara til norðurs og 
þetta verði hluti af miðborginni,” 
segir hann. Jafnframt segir hann 
að með þessu sé unnt að greiða 
götu gangandi og hjólandi vegfar-
enda. Einungis yrði ein akrein í 
hvora átt og umferð því lítil og 
hæg á yfirborðinu. Undir það 
tekur Helgi. „Þetta er í takt við 
þær breytingar sem eru að verða 
almennt á umferðarmálum, að láta 
bílinn ekki alltaf hafa forgang,“ 
segir hann.

Gísli Marteinn segir það fyrir-

sjáanlegt að sífellt meiri umferð 
verði vestan við tónlistarhúsið, 
bæði við uppbyggingu Mýrargötu 
og Örfiriseyjar. „Þessi lausn dugir 
ekki fyrir meiri háttar byggð þar 
en hún mun afkasta býsna miklu 
og gera umhverfið fyrir framan 
tónlistarhúsið miklu betra.“

 thorunn@frettabladid.is

Geirsgata sett í stokk 
fyrir þrjá milljarða
Unnið er að tillögum um breytt umferðarskipulag við nýja tónlistarhúsið. 
Líklegast er að Geirsgata verði sett í stokk, sem kostar á bilinu 2,5 til 3 milljarða 
króna. Kostnaður myndi skiptast á milli ríkis, borgar og Portus hf.

Arnarhóll
Sæbraut

Kalkofnsvegur

Geirsgata Tónlistarhús

Stokkur

Gangaop

Það væru þá allir að taka 
á sig aukinn kostnað 

einfaldlega til þess að skapa meiri 
gæði. Tónlistarhúsið myndi nýt-
ast betur og verða meiri prýði.

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON
BORGARFULLTRÚI

LOFTMYND Hugmyndir eru uppi um að bæði Geirsgata og Kalkofnsvegur fari í stokk 
að einhverju leyti. Þungri umferð yrði þá hleypt um göngin en aðeins ein akrein í 
hvora átt yrði á yfirborði MYND/LOFTMYNDIR

VIÐSKIPTI Marel Food Systems 
hagnaðist um 6,1 milljón evra, 
jafnvirði um 600 milljóna króna, á 
síðasta ári. Til samanburðar nam 
hagnaðurinn 200 þúsund evrum 
2006. Félagið hefur stækkað hratt 
og skýrir það mun milli ára. 

Hagnaður á fjórða ársfjórðungi 
nam 3,4 milljónum evra, saman-
borið við 500 þúsunda tap á sama 
tíma 2006. Niðurstaðan er undir 
væntingum greiningardeilda.

Sala fyrirtækisins jókst um 39 
prósent milli ára og handbært fé í 
lok árs nam 30,4 milljónum evra.
Breytingin er rakin til kaupanna í 
iðnsamstæðunni Stork og aukning-
ar á hlutafé félagsins.  - jab/óká

Uppgjör Marel Food Systems:

Hagnaður und-
ir væntingum

ÍÞRÓTTIR Bridgehátíð 2008, 
Icelandair Open, hefst á Hótel 
Loftleiðum á morgun og stendur í 
fjóra daga. 
Mótið verður 
glæsilegt að 
venju og gera 
má ráð fyrir að 
þúsundir 
innlendra sem 
erlendra 
briddsáhuga-
manna fylgist 
með í gegnum 
netið.

Viðburðurinn er einn stærsti 
íþróttaviðburður á Íslandi. Nú 
þegar hafa á annað hundrað pör 
og tæplega sextíu lið skráð sig til 
þátttöku í tvímenningi og 
sveitakeppni. Stjörnutvímenning-
ur verður haldinn í kvöld, þar 
sem sterkustu þátttakendur 
mótsins keppa og mæta meðal 
annarra Davíð Oddssyni seðla-
bankastjóra og fleiri þekktum 
mönnum úr þjóðlífinu. 

Landsliðakeppni er á dagskrá á 
fimmtudag.  - ghs

Bridgehátíð 2008:

Davíð keppir í 
tvímenningi

DAVÍÐ ODDSSON

DÝRAHALD Öllum varúðar-
ráðstöfunum um flutninga á 
hrossum til og frá Hringsholti á 
Dalvík og aðra starfsemi hefur 
verið aflétt, samkvæmt upplýs-
ingum frá Sigríði Björnsdóttur, 
dýralækni hrossasjúkdóma.

Um miðjan janúar fór að bera á 
veikindum í hrossum í hesthúsun-
um að Hringsholti og eins í 
nokkrum hesthúsum á Akureyri. 
Sýni voru tekin til bakteríurækt-
unar og fleiri rannsókna. Ekki er 
lengur talin hætta á að um 
smitsjúkdóm sé að ræða. - jss

Veikindi í hrossum:

Varúðarráðstöf-
unum nú aflétt

SLYS Fokker-flugvél Landhelgis-
gæslunnar og hraðfleygar vélar 
frá danska flughernum leituðu í 
um sjö klukkustundir af flug-
manninum sem saknað var síðan í 
fyrradag en án árangurs og er 
hann nú talinn af.

Flugmaðurinn sem var breskur, 
var einn í vélinni þegar hún lenti 
á hafi úti í um 50 mílum vestsuð-
vestur af Keflavík. Skömmu áður 
hafði hann tilkynnt um að drepist 
hefði á öðrum hreyfli vélarinnar. 
Vélin var af gerðinni Cessna og 
var skráð í Bandaríkjunum. - jse  

Formlegri leit að flugvél hætt:

Flugmaðurinn 
talinn af

FRÁ LEITINNI Í GÆRMORGUN Hreggvið-
ur Símonarson hjá Landhelgisgæslunni 
gerir tækin klár áður en haldið var til 
leitar á fokker-flugvélinni TF Syn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meistari hæga töltsins allur
Gæðingurinn Laufi frá Kollaleiru í 
Reyðarfirði er fallinn. „Laufi, sem var 
á sínum átjánda vetri, var annálaður 
töltmeistari og ókrýndur meistari 
hæga töltsins á Íslandi,“ segir á 
heimasíðu Fjarðabyggðar. Laufi fékk 
hrossasótt og var felldur eftir að dýra-
læknir hafði vakað yfir honum í meira 
en sólarhring.

FJARÐABYGGÐ

ALÞINGI Þingmenn Framsóknar-
flokks og Vinstri hreyfingarinnar - 
græns framboðs auk Árna Johnsen 
Sjálfstæðisflokki kölluðu í gær 
eftir að staðið verði við gefin lof-
orð og rannsóknir á jarðlögum 
mögulegs jarðgangastæðis milli 
lands og Eyja verði kláraðar. Kom 
fam í máli þeirra að rannsóknirnar 
kosti um 65 milljónir króna og að 
Árni Mathiesen fjármálaráðherra 
hafi lofað að þær verði gerðar.

Þingmennirnir kölluðu eftir 
afstöðu ríkisstjórnarinnar til máls-
ins enda væri stefna hennar á 
reiki.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
formaður samgöngunefndar, sagði 

af og frá að stefnan væri á reiki, 
hún væri þvert á móti skýr. Byggja 
ætti upp hafnaraðstöðu í Bakka-
fjöru í Landssveit og hefja sigling-
ar milli Bakka og Eyja. Hún sagði 

sjálfsagt að stunda frekari rann-
sóknir ef menn teldu fjármunum í 
það vel varið. Hún ætlaði hins 
vegar ekki að aðhafast í málinu. 
Steinunn Valdís sagði að þingheim-
ur ætti að sameinast um uppbygg-
ingu í Bakkafjöru en rugla ekki 
urmæðuna með tali um aðra val-
kosti. 

Árni Johnsen sagði að þó unnið 
væri að undirbúningi framkvæmda 
í Bakkafjöru stæði óklárt að ljúka 
fyrrnefndum rannsóknum. „Það 
koma dagar og koma ráð og þeir 
sem hafa unnið mest í þessu vita 
það ósköp vel að það styttist með 
hverjum deginum að göng munu 
koma milli lands og Eyja.“   - bþs

Árni Johnsen, VG og Framsókn vilja að göng til Eyja verði rannsökuð frekar:

Byggt upp á Bakka en annað bíður  

INNSIGLINGIN PRÓFUÐ Fyrrverandi sam-
gönguráðherra siglir fjarðstýrðu fleyi í 
höfn á líkani af Bakkafjöru.

GENGIÐ 12.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 131,3003
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 68,37  68,69

 133,09  133,73

 99,19  99,75

 13,306  13,384

 12,378  12,45

 10,533  10,595

 0,6386  0,6424

 107,6  108,24

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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VIÐSKIPTI Af síðustu tíu dögum í 
OMX-kauphöllinni hefur úrvals-
vísitalan lækkað níu daga. 

Hún hækkaði um þrjú prósent í 
gær frá deginum áður en hafði þar 
á undan lækkað samfellt níu við-
skiptadaga í röð. 

Þórður Friðjónsson, forstjóri 
OMX-kauphallarinnar, segir erfitt 
að segja til um hvenær botninum 
hefur verið náð. „Í samanburði við 
löndin í kringum okkur hefur 
lækkunin verið heldur meiri hér. 
Hún er þó áþekk niðursveiflunni í 
norsku kauphöllinni. Svartsýnustu 
menn halda því fram að um vanda-
mál sé að ræða sem ekki leysist 
almennilega fyrr en árið 2010 en 
aðrir telja markaðina geta rétt úr 
kútnum miklu fyrr,“ sagði Þórður.   
Hann kveður aðstæður reyna á 
kænsku stjórnenda fyrirtækja en 
það gefi augaleið að of mikill 
taugatitringur geti valdið meiri 
skaða en vandinn gefur tilefni til, 
þótt alvarlegur sé.

Þórður segir ómögulegt að segja 
til um hver þróun verður á mörk-
uðum á næstunni. Vandamálið sé 
djúpstætt sem geri greiningu erf-
iðari.

Gylfi Magnússon, prófessor við 
viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands, segir mikla 
skuldsetningu íslenskra fyrir-
tækja valda vandræðum í árferði 
eins og nú er. „Það er alveg greini-
legt að það ríkir mikil bölsýni á 
markaðnum. Það berast áfram 
slæmar fréttir frá útlöndum og 
íslensku fyrirtækin eru mörg 
hver háð gengi á alþjóðamörkuð-
um þannig að þetta hefur bein 
áhrif,“ sagði Gylfi. Hann segir 
ákvörðun Kaupþings og hollenska 
bankans NIBC um að falla frá 
yfirtöku Kaupþings ekki hafa 
haft eins mikil áhrif á markaðinn 
og margir héldu. „Ég er á því að 
tíðindin um að Kaupþing tæki 
ekki yfir NIBC hafi verið góðar 
fréttir, en þau tíðindi höfðu í 

sjálfu sér lítil sem engin áhrif á 
niðursveifluna sem lýsir því 
hversu djúpstætt vandamálið er,“ 
sagði Gylfi. „Það er erfitt að segja 
til um hvenær þessu linnir. Það er 
vel þekkt að mikill efnahagslegur 
óróleiki getur verið lengi að jafna 

sig. En það er ekki hægt að horfa 
framhjá því að skuldsetning 
íslenska efnahagskerfisins sem 
er ein sú mesta í heimi hlutfalls-
lega getur gert vandamálið alvar-
legra en ella.“ 

  magnush@frettabladid.is

Lækkun níu af 
síðustu tíu dögum
Úrvalsvísitalan lækkaði níu daga í röð. Hún hækkaði um þrjú prósent í gær frá 
deginum áður. Djúpstætt vandamál sem erfitt er að greina til fulls, segir Þórð-
ur Friðjónsson. Skuldsetning íslenskra fyrirtækja erfið, segir Gylfi Magnússon.

VIÐSKIPTI Jón Steinsson, lektor í 
hagfræði við Columbia-háskólann í 
Bandaríkjunum, segir Seðlabanka 
Íslands fyrst og fremst þurfa að 
einbeita sér að því að halda verð-
bólgu niðri í því árferði sem nú er á 
íslenskum hlutabréfamarkaði. 

Ekki sé svigrúm fyrir neina aðra 
forgangsröðun en að halda verð-
bólgunni í skefjum. „Seðlabankinn 
gerir mest gagn þegar hann heldur 
verðbólgu niðri. Það er hans fyrsta 
hlutverk. Það er ekki fyrr en það 
hriktir verulega í stoðum fjármála-
kerfisins sem hann getur farið að 
huga að einhverju öðru,“ segir 
Jón. 

Stýrivextir Seðlabankans eru 
nú 13,75 prósent og hafa margir, 
meðal annars Samtök atvinnulífs-
ins, kallað eftir því að þeir verði 
lækkaðir til þess að bæta starfs-
skilyrði fyrirtækja.

Jón telur Seðlabankann ekki 

hafa staðið sig eins vel og marga 
aðra seðlabanka í að halda verð-
bólgunni í skefjum. „Það þurfa 
að koma fram skýr merki um að 
það hrikti í stoðunum, sérstak-
lega í ljósi þess að Seðlabankinn 
hefur ekki staðið sig eins vel og 
aðrir seðlabankar að þessu leyti. 
Hluti af þeirri ástæðu að vaxta-
stigið á Íslandi er eins hátt og 
raun ber vitni er skortur á trú-
verðugleika. Það gagnlegasta 
sem hann getur gert er að byggja 
upp trúverðugleika þannig að 
atvinnulífið og fólkið í landinu 
trúi því að aðgerðir hans leiði til 
minni verðbólgu.“   - mh

Jón Steinsson segir Seðlabankann þurfa að byggja upp trúverðugleika:

Verður að einblína á verðbólguna

OMX-KAUPHÖLLIN Úrvalsvísitalan í íslensku kauphöllinni hefur lækkað mikið frá 
því að hrikta tók í alþjóðlegu umhverfi fjármálafyrirtækja.   FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

SUBPRIME LÁNIN TENGD VIÐ GREENSPAN
■ Subprime-lánin svokölluðu, 

sem talin eru vera undirrót 
vandamála fjármálafyrirtækja 
á alþjóðamörkuðum, voru ekki 
fyrir margt löngu talin vera til 
þess fallin að styrkja banka-
kerfi heimsins, samkvæmt 
mati ýmissa. Meðal þeirra sem 
mærðu subprime-lánafyrir-
komulagið var Alan Greenspan, 
fyrrverandi seðlabankastjóri 
Bandaríkjanna. Hann lét meðal 
annars hafa eftir sér í mars í 
fyrra, að „vegna subprime-lán-
anna væru fjármálafyrirtæki á 
traustari grunni en áður. Með 
þeim væri auðveldara að greina 
áhættu“. Þórður Friðjónsson, 
forstjóri Kauphallarinnar, 
segir margt benda til þess að 
peningamálstjórnun í Bandaríkj-
unum undanfarin ár sé meðal 

þess sem gerir alþjóðamörkuð-
um erfiðara fyrir nú. „Miklum 
peningum hefur verið stýrt inn 
á markaðina af seðlabönkum, 
meðal annars í Bandaríkjunum, 
sem gerði það að verkum að 
áhætta var undirverðlögð. Þetta 
skapaði of miklar og óraunveru-
legar væntingar. Eins og ferill 
Alan Greenspan er glæsilegur 
þá er ekki ólíklegt að þessi nið-
ursveifla nú verði tengd við nafn 
hans í framtíðinni,“ segir Þórður.

■ Hvað eru subprime-lán? Lán sem 
kölluð hafa verið undirmáls- og 
annarsflokkslán. Lánin voru 
fundin upp til þess að mæta 
þörfum þeirra sem ekki höfðu 
efni á hefðbundnum húsnæðis-
lánum og höfðu litlar sem engar 
eignir á bak við sig. 

JÓN STEINSSON 
LEKTOR Segir 
Seðlabankann 
þurfa að byggja 
upp trúverðugleika. 

Eldri borgarar 60+
Byrjendur

30 kennslustunda byrjenda-
námskei›. Engin undirsta›a 
nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í 
umsjá flolinmó›ra kennara. 

A›almarkmi› námskei›sins er 
a› gera flátttakendur færa a› 
nota tölvuna sjálfstætt, m.a. til 
a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og 
gamans, taka á móti og senda 
tölvupóst.

Kennsla hefst 21. febrúar. 
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu 
e›a hafa sambærilega undirstö›u. 
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Kennsla hefst 20. febrúar. 
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 20.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Eyða þarf óvissu um kjör
Skólastjórafélag Reykjavíkur hvetur til 
að lokið verði við kjarasamninga fyrir 
starfsmenn skólanna ekki síðar en 1. 
apríl. Mjög brýnt sé að eyða óvissu 
um launakjör áður en til uppsagna 
komi í vor.

REYKJAVÍKURBORG

Segja áætlanir óraunhæfar
Fulltrúar Samfylkingar og VG í 
bæjarráði segja skipulagstillögur 
um að á Glaðheimasvæðinu rísi 
þéttasta byggð verslunar og þjónustu 
á landinu vera óraunhæfar. Ekki sé 
sýnt fram á raunhæfar vegabætur 
sem muni anna aukinni umferð frá 
Glaðheimum og öðrum reitum í 
nágrenninu.

KÓPAVOGUR

Telur þú að fordómar í garð út-
lendinga hafi aukist á Íslandi?
Já  80%
Nei  20%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Vilt þú að Dagur Sigurðsson 
verði ráðinn næsti landsliðs-
þjálfari í handbolta?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJARAMÁL Auknar líkur eru á því 
að samningar takist við öll lands-
samböndin innan Alþýðusam-
bands Íslands. Formenn lands-
sambandanna funduðu í gærkvöldi 
með forystu Samtaka atvinnulífs-
ins.

Að sögn Gunnars Páls Pálsson-
ar, formanns VR, var sett fram 
ákveðið tilboð varðandi launaliðin. 
„Við verslunarmenn sjáum fram á 
mikla taxtahækkun og teljum að 
það sé viss vörn eftir mikið launa-
skrið og góðæri að rétta hlut 
þeirra sem hafa setið eftir. Við 
lítum á þetta sem vissa varnar-
samninga,“ sagði Gunnar Páll. 

Launaskriðið hefur verið mikið 

hjá iðnaðarmönnum og greitt kaup 
fjarri launatöxtum. Þó lægstu 
taxtar verði hækkaðir um 15 til 20 
þúsund krónur finna iðnaðarmenn 
lítið fyrir því og fáir myndu njóta 
góðs af. Því hefur verið rætt að 

hækka taxta þeirra hraðar að 
greiddu kaupi en annarra sam-
banda. 

„Við erum að funda baki brotnu 
og athuga hvort við getum fundið 
leiðir til þess að ná niðurstöðu. 
Það er ansi snúið,“ sagði Guð-
mundur Gunnarsson, formaður 
Rafiðnaðarsambandsins, í gær.

Framkvæmdastjórn SA mun 
ræða hugmyndir verkalýðsfor-
ystunnar fyrir hádegi í dag. „Ef 
þetta tekst ekki þá fara menn væn-
talega hver fyrir sig og það verða 
gerðir þrír meginsamningar; 
verslunarmenn sér, iðnaðarmenn 
sér og síðan Starfsgreinasam-
bandið,“ sagði Guðmundur. - ghs

GUÐMUNDUR 
GUÐMUNDSSON

GUNNAR PÁLL 
PÁLSSON 

Samtök atvinnulífsins fengu nýja tillögu frá launþegum í gær:

Skorið úr um samflotið í dag
BORGARMÁL „Mér þykir ótímabært 
að vera að ræða um hver eigi að 
vera næsti borgarstjóri nú þegar 
Vilhjálmur er að hugsa sig um,“ 
segir Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins.

Aðspurð hvort hún myndi styðja 
Vilhjálm ákvæði hann að setjast í 
borgarstjórastólinn segir hún: „Ég 
vil gefa Vilhjálmi tíma til að hugsa 
sinn gang. Við munum svo standa 
með honum þegar hann hefur kom-
ist að niðurstöðu.“

Hún segir fundinn í fyrradag í 
Valhöll hafa verið mjög góðan þar 
sem allir fengu tækifæri til að 
segja sína skoðun.  - jse

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir:

Vilhjálmur fái 
íhugunarfrest

KJÖRKASSINN



Gríptu augnablikið og lifðu núna

Vodafone býður stærsta GSM þjónustusvæðið

Nýtt langdrægt GSM kerfi

Að lokinni uppsetningu nýrra senda víða um land býður Vodafone 
upp á stærsta GSM þjónustusvæðið á Íslandi. Þetta er  bylting 
fyrir fólk á landsbyggðinni, sjómenn og ferðamenn á fjölmörgum 
stöðum þar sem ekki hefur verið GSM samband til þessa.

Meðan við höldum uppbyggingunni áfram skiptir þú yfir til 
Vodafone, án þess að skipta um símanúmer, með einu símtali í 
1414 – strax í dag.

Ísland er komið 
í betra samband
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Garðskagaviti

Drangajökull

Grímsey

Hofsjökull

Húnaflói



8  13. febrúar 2008  MIÐVIKUDAGUR

��������	
 �������
 ���
 ��
 	����	��
 �������	��
 ��
 ���������
���� ����
 ���
�����
 ����	
 �����	!�"��
����
���
�#�
$
 ����
 %
��������
�	���������
��
�%����	
������
�����	!��
����
����		
��������	
�������
���
���
�����
$�����&

'���	����
(	�����
��&
�����
$��	���
������
��
�)��*
+"���	�
��
+���
�������	��

���� ����
�����
%������
������&
,����	!���
�����
�����
%
�����	����	�����
%

���� ��������*
�$��")�
��
��������
$
��������	
�������
���*
$���
��	��

+���	
����
���	��
�������&

��������	
�������������������������
�������������������������������

-�� ��
.

/

012
3���"��%�

/

(%��
441
5111

/

,�6
441
5101

/

777&'(&��

�������	��
���
���


�
���
��
��

���������	��

�
�
8
(
�
9
3
:
&;
(

<

'

(
�
�
�
1
2
=
4
4

Fjórfaldir Vildarpunktar

T
B

W
A

\R
E

Y
K

JA
V

ÍK
 \

 S
ÍA

 \
 9

08
00

68

Auglýsingasími

– Mest lesið

REYKJAVÍK Segja má að nýr meiri-
hluti sjálfstæðismanna og F-lista í 
umhverfis- og samgönguráði hafi 
fallið á sinni fyrstu atkvæða-
greiðslu á fundi ráðsins í gær.

Þegar Gísli Marteinn Baldurs-
son, formaður ráðsins, bar upp þá 
tillögu að Þorbjörg Helga Vigfús-
dóttir yrði varaformaður, stakk 
Þorleifur Gunnlaugsson úr VG 
upp á Ástu Þorleifsdóttur af F-
lista á móti, enda kom tillaga Gísla 
minnihlutanum á óvart; gert hafði 
verið ráð fyrir Ástu í varafor-
mennskuna.

Því þurfti að ganga til kosninga 
um varaformanninn og kom í ljós 
að Ásta sjálf hafði einnig reiknað 
með embættinu. Studdi hún því 
ekki Þorbjörgu, heldur sat hjá.

Féllu atkvæðin jafnt. Þrjú gegn 
þremur, en sjö eru í ráðinu. Til-
laga formanns var því ekki sam-
þykkt.

Þá munu Gísli og Ásta hafa rætt 
málin sín á milli og var kosið í 
annað sinn. Þá lyftist höndin á 
Ástu afar hægt og alls ekki hátt, 
að sögn eins fundargests.

„Já, þetta var nú bara krúttað!“ 
segir Ásta. „Í upphafi höfðum við 
gert samkomulag um að ef F-listi 
hefði tvo menn í ráði, þá fengi D-
listi varaformanninn.

Þau í Sjálfstæðisflokknum 
höfðu talið hana Helgu Jóhannes-
dóttur til F-listans af því að eigin-
maður hennar, Ómar, er formaður 
Íslandshreyfingarinnar! En Helga 
hefur alltaf verið í Sjálfstæðis-

flokknum. Þannig að þetta var 
krúttlegur misskilningur og verð-
ur leiðréttur á næsta fundi. En það 
var ljúft að finna að maður hefur 
svona mikinn stuðning meðal 
minnihlutans,“ segir Ásta og skell-
ir upp úr.

Ekki náðist í Gísla Martein Bald-
ursson borgarfulltrúa vegna máls-
ins. 

 klemens@frettabladid.is

Meirihlutinn féll á 
fyrstu kosningunni
Óvænt tillaga um varaformann umhverfis- og samgönguráðs var ekki sam-
þykkt í fyrstu í gær. Ásta Þorleifsdóttir féllst svo á að greiða atkvæði með meiri-
hluta. Sjálfstæðismenn töldu ekki með sinn eigin fulltrúa. „Krúttað,“ segir Ásta.

RÁÐIÐ
■  Gísli Marteinn Baldurs-

son formaður (D)
■  Þorbjörg Helga Vigfús-

dóttir, sitjandi varafor-
maður (D)

■  Helga Jóhannsdóttir (D)
■  Ásta Þorleifsdóttir, næsti 

varaformaður (F)
■  Dofri Hermannsson (S)
■  Þorleifur Gunnlaugsson 

(V)
■  Margrét Sverrisdóttir (F, 

en í minnihluta)

ÞORBJÖRG 
HELGA VIG-
FÚSDÓTTIR

ÁSTA ÞOR-
LEIFSDÓTTIR

GÍSLI 
MARTEINN 
BALDURS-
SON

ÞORLEIFUR 
GUNNLAUGS-

SON

MENNTUN „Fyrir mér er þetta ekkert álitamál. Það er 
lífsspursmál að bæta kjör uppeldis- og umönnunar-
stétta og láglaunastéttanna almennt,“ segir Guðbjart-
ur Hannesson, fulltrúi Samfylkingar í menntamála-
nefnd. 

Hann segir þetta einnig stefnu Samfylkingarinnar. 
Flokkurinn hafi þó ekki gengið frá neinni endanlegri 
samþykkt um komandi kjarasamninga kennara.

Þorgerður Katrín menntamálaráðherra lýsti því 
yfir fyrir jól í Fréttablaðinu að hún teldi að laun 
kennara ættu að hækka myndarlega. Hún endurtók 
ummælin nýlega og nýtti þá stjórnarandstæðingur-
inn Steingrímur J. Sigfússon tækifærið til að spyrja 
Árna M. Mathiesen álits á þeim.

Fjármálaráðherra kvað þá orð Þorgerðar ekki 
endurspegla stefnu stjórnarinnar. Guðbjartur segir 
afstöðu til kjarasamninga kennara ekki hafa verið 
rædda sérstaklega í ríkisstjórn né þingflokkunum, 

enn sem komið er. Hann minnir þó á stjórnarsáttmál-
ann. Samkvæmt honum skuli meðal annars kjör 
svokallaðra kvennastétta bætt.

„Og það hefur ekkert breyst,“ segir hann.   - kóþ

Fulltrúi Samfylkingar í menntamálanefnd segir kennarasamninga óútrædda:

Lífsspursmál að bæta kjörin

SKÓLASTARF Kennarar vilja ljúka kjarasamningum fyrir vorið.

BANDARÍKIN, AP Alls biðu 87 
fréttamenn bana í starfi sínu á 
síðasta ári, samkvæmt nýrri 
skýrslu frá alþjóðlegu samtökun-
um Fréttamenn án landamæra.

Flestir þeirra, alls 47, létust í 
Írak, sem telst því hættulegasta 
land heims fyrir fréttamenn um 
þessar mundir. Næst hættulegust 
eru Sómalía og Pakistan.

Hvergi voru hins vegar fleiri 
fréttamenn hnepptir í fangelsi en 
í Kína, þar sem nú situr að 
minnsta kosti 31 fréttamaður bak 
við lás og slá. Í skýrslunni segir 
að Ólympíuleikarnir í Kína nú í 
sumar geti orðið fréttamönnum 
skeinuhættir.  - gb

Fréttamenn í hættu:

Nærri níutíu 
fórust í starfi



Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu. Það er mikilvægt fyrir þig að skoða fjármálin reglulega. 
Sérstaklega þegar aðstæður breytast. Fjárhagslega heilsupróf Byrs gefur þér yfirsýn yfir fjármálin og hjálpar 
þér að taka betri ákvarðanir til að bæta fjárhagslega heilsu þína. Fjárhagslega heilsuprófið er hannað í 
samvinnu við viðskiptavini Byrs, viðskiptavini annarra banka og fjárhagslega einkaþjálfara Byrs. 
Prófið tekur á þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir þig. Komdu þér í fjárhagslegt form með Byr. 

– við erum að tala um peninga 

Byrjaðu á byr.is – kannaðu fjárhagslega heilsu þína núna. Komdu með í ræktina.

Sími 575 4000    byr.is
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Gouda
á tilboði

 Nú færðu Gouda 26% í sérmerktum 
kílóastykkjum með 20% afslætti í næstu verslun!

www.utflutningsrad.is

Út vil ek 
  – er íslensk list í útrás?

Útflutningsráð Íslands í samvinnu við Bandalag íslenskra listamanna 
efnir til málþings fimmtudaginn 14. febrúar, undir yfirskriftinni   

„Út vil ek – er íslensk list í útrás?“ Helsta umfjöllunarefni mál- 
þingsins er hvernig auka megi samstarf og gagnkvæma þekkingu lista 
og viðskiptalífs og verður m.a. litið til reynslu Dana á þessu sviði.

Framsögumaður á fundinum verður Darriann Riber, ráðgjafi á alþjóða- 
sviði listastofnunar danska ríkisins, en svið hennar vinnur markvisst að 
því að koma danskri list á framfæri í öðrum löndum. Sjá nánar um 
starfsemina á www.kunst.dk.

Stutt erindi flytja: Einar Bárðarson tónlistarfrömuður, Tinna Gunn- 
laugsdóttir Þjóðleikhússtjóri, Kristján Björn Þórðarson myndlistar- 
maður, Halldór Guðmundsson bókaútgefandi og rithöfundur ásamt 
fulltrúa viðskiptalífsins. Að erindum loknum verða pallborðsumræður 
og eru gestir hvattir til að líta á fundinn sem vettvang fyrir umræður og 
stefnumótun.

Fundurinn fer fram í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, 6. hæð og 
stendur frá kl. 15–17. Að fundi loknum verður boðið upp á léttar 
veitingar. Allir velkomnir. Enginn aðgangseyrir. Skráning fer fram hjá 
Bergi Ebba Benediktssyni verkefnisstjóra hjá Útflutningsráði í 
netfangið bergur@utflutningsrad.is.

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is
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Sleðavörn við Arnarhól
Kaupa á færanlega varnarveggi sem 
hægt væri að setja upp við rætur 
Arnarhóls þegar færi er til sleða-
ferða. Eignasjóður Reykjavíkurborgar 
samþykkti samhljóða að fela starfs-
fólki Framkvæmdasviðs að skoða 
möguleika á þessu. Umsjón með 
slíkum varnarveggjum yrði í höndum 
starfsfólks frístundamiðstöðvarinnar 
Kamps.

REYKJAVÍKURBORG

BANDARÍKIN, AP Hillary Clinton 
hefur síðustu daga reynt að stöðva 
sigurgöngu Baracks Obama í for-
kosningum Demókrataflokksins 
vestra. 

Obama sigraði í öllum fimm 
prófkjörum síðustu helgar og flest 
benti til þess að hann myndi einn-
ig sigra í þremur prófkjörum sem 
fram fóru í gær, í Virginíu, Maryl-
and og Washingtonborg.

Helgin var sérlega góð fyrir 
Obama, sem meira að segja hlaut 
Grammy-verðlaun fyrir bestu 
hljóðbók ársins, hljóðbókarútgáfu 
bókar sinnar um „Bíræfni vonar-
innar,“ The Audacity of Hope, og 
skákaði þar bæði Bill Clinton og 

Jimmy Carter, sem einnig voru til-
nefndir í sama flokki. 

Obama hefur saxað verulega á 
forskotið, sem Clinton hefur haft.

Hann hefur nú tryggt sér 741 
kjörmann en hún 912, en til sigurs 
á flokksþinginu í lok ágúst þarf 
2.025 kjörmenn. Þegar svonefndir 
ofurkjörmenn eru taldir með, sam-
kvæmt mati AP fréttastofunnar, þá 
hafði Obama eftir sigra helgarinn-
ar stuðning 1.108 kjörmanna en 
Clinton 1.136.

Clinton hefur vonast til þess að 
ná sér aftur á strik í mars þegar 
forkosningar verða í fjölmennum 
ríkjum á borð við Texas og Ohio, 
þar sem hún hefur átt meira fylgi 

að fagna. Obama hefur hins vegar 
verið á það miklu flugi að vonir 
hennar um sigra í mars hafa dvín-
að. - gb

Sigurganga Obama virðist óstöðvandi en Clinton bíður eftir Texas og Ohio:

Obama saxar á forskotið

UMLUKINN STUÐNINGSMÖNNUM Barack 
Obama teygir sig í hendurnar á fagnandi 
mannfjöldanum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI „Ríkisstjórnin mun ekki 
skorast undan því að ræða við 
aðila vinnumarkaðarins um með 
hvað hætti hún getur komið að 
málum og lagt gott til,“ sagði Geir 
H. Haarde forsætisráðherra í 
umræðum utan dagskrár á Alþingi 
í gær um kjarasamninga og efna-
hagsmál. Hann taldi samninga-
gerðina langt komna og því tíma-
bært að stjórnvöld fari yfir það 
með hvaða hætti þau geta komið 
að samningum. Vildi hann fátt 
segja um fyrirhugaðar aðgerðir 
en sagði meginverkefnið að bæta 
kjör hinna lægst launuðu.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra sagðist þeirrar 
skoðunar að kjarasamningsgerð á 
almennum vinnumarkaði væri í 
höndum verkalýðshreyfingarinn-
ar og vinnuveitenda en stjórnvöld 
ættu að koma að viðræðunum á 
réttum tímapunkti. Sá tímapunkt-
ur væri nú um helgina.

Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, 
gagnrýndi aðgerðarleysi ríkis-
stjórnarinnar. Sagði hann ástand 
og horfur í efnahagsmálum slæm-
ar og taldi til háa stýrivexti, verð-

bólgu, samdrátt á byggingamark-
aði, lækkun úrvalsvísitölu og 
fækkun lána á húsnæðismarkaði. 
Vildi hann jafnframt fá að vita um 
áform ríkisstjórnarinnar um að 
glæða markaði og bæta búsetu-
skilyrði úti um land.

Geir svaraði litlu en ítrekaði 
fyrri orð sín um að efnahagsstað-
an á Íslandi væri sterk. Óeðlilegt 
ástand á lánamörkuðum í útlönd-
um hefðu hins vegar áhrif hér. 
Geir sagði þó að ekki væri útilok-
að að ráðist verði í auknar opin-
berar framkvæmdir ef hægist um 
of á hjólum atvinnulífsins.

Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, sagði verð-
bólguna stærsta vandamál ríkis-
stjórnarinnar og óskaði sér þess 
að ríkisstjórnin vaknaði og tækist 
á við vandann sem er henni sam-
fara.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, sagði sinnuleysi ríkis-
stjórnarinnar í kjaraviðræðunum 
algjört og furðaði sig á að hún 
legði ekki fram tillögur um að 
bæta kjör þeirra sem lægst hefðu 
launin.

 bjorn@frettabladid.is

Ríkisstjórnin 
að borðinu  
Líkur eru á að aðkoma stjórnvalda að kjarasamningum 
á almennum markaði verði rædd á allra næstu dögum. 

KJARASAMNINGAR OG EFNAHAGSMÁL Guðjón Arnar Kristjánsson var frummælandi í 
utandagskrárumræðu á Alþingi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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DÓMSMÁL Tuttugu og þriggja ára 
karlmaður hefur verið dæmdur í 
fimm mánaða fangelsi, þar af 
fjóra mánuði skilorðsbundna, 
fyrir líkamsárás. Hann tók 48 ára 
karlmann hálstaki, beit hann í 
fingurinn og kýldi 22 ára son 
hans. 

Árásin átti sér stað þegar feðg-
arnir sátu við borð fyrir utan veit-
ingastaðinn Kaffi Viktor í Hafnar-
stræti í Reykjavík 1. september 
2006. 

Faðirinn hlaut sentimetra lang-
an skurð á fingri, sonurinn rotað-
ist og skarst á kinn, höku og innan 
á vör.

Fyrir dómi sagði árásarmaður-

inn, sem vann sem dyravörður á 
staðnum, að feðgarnir hefðu ráð-
ist á sig ásamt hópi manna þegar 
hann reyndi að fá þá til að færa sig 
inn. 

Samstarfsmaður hans tók undir 
það. Vitnisburður þeirra var ekki 
tekinn trúanlegur fyrir dómi, og 
árásin sögð tilefnislaus.

Til viðbótar við fangavistina var 
maðurinn dæmdur í Héraðsdómi 
Reykjavíkur til að greiða föðurn-
um tæpar 200 þúsund í bætur og 
syninum 30 þúsund krónum betur. 
Auk þess þarf hann að greiða 
málsvarnarlaun verjanda síns, 261 
þúsund krónur. 

 - sþs

Tuttugu og þriggja ára maður dæmdur í mánaðarlangt óskilorðsbundið fangelsi:

Dyravörður beit og kýldi feðga

VIÐ UPPHAF NÝS ÁRS Í Peking fylgdist 
þessi kona með lítilli mús hlaupa 
inni í hjóli. Músakúnstirnar voru liður 
í hátíðahöldum í tilefni af því að ár 
rottunnar hófst á fimmtudag. 
  NORDICPHOTOS/AFP

■  Dyravörðurinn var á skilorði 
fyrir líkamsárás þegar dómur 
í þessu máli féll. Hann var 
dæmdur í sex mánaða fangelsi, 
þar af fjóra skilorðsbundna, í 
október 2006 fyrir líkamsárás 
og vopnalagabrot.

■  Þá sló hann annan mann í 
höfuðið með öxi fyrir utan 
Leikbæ í Mjódd, þannig að 
hann marðist á höfði.

■  Árásin var algjörlega tilefnis-
laus, samkvæmt niðurstöðu 
Héraðsdóms Reykjavíkur.

LAMDI MANN MEÐ 
ÖXI ÁN TILEFNIS

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í DC-
málinu svokallaða fór fram í 
Héraðsdómi Reykjavíkur á 
mánudag. Þar eru tíu manns 
sakaðir um að hafa brotið 
höfundaréttarlög með því að 
skiptast á skrám í gegnum 
forritið DC++. Þetta er í fyrsta 
skipti sem mál af þessu tagi 
kemur fyrir íslenskan dómstól.

Rannsókn málsins hefur 
dregist mikið, en hún hófst í 
september árið 2004. Þá voru 
tölvur sakborninganna gerðar 
upptækar í húsleitum um land 
allt. 

Dómur í málinu verður kveðinn 
upp 3. mars.  - sþs

Dómur kveðinn upp 3. mars:

Aðalmeðferð í 
DC-máli lokið
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Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Kynntu þér málið í Stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins í Valhöll sem er frá  
18. feb. til 13. mars. Námskeiðið stendur yfir í fjórar vikur og fer fram á
mánudags-, þriðjudags- og fimmtudagskvöldum.

Dagskráin er á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins, www.xd.is undir hnappi Stjórnmálaskólans.
Skráning og nánari upplýsingar í síma 515 1777/515 1700, einnig á netfangi disa@xd.is

Um hvað snúast stjórnmál?

Valhöll
Háaleitisbraut 1
105 Reykjavík
sími 515 1700
www.xd.is

• borgarmálin
• listina að hafa áhrif 
• flokksstarfið
• menntun og menningarmál
• velferðarmál 
• ferða- og samgöngumál
• efnahagsmál
• umhverfismál

• utanríkismál
• sjávarútvegsmál
• landbúnaðarmál
• stjórnskipan og stjórnsýslu
• greina- og fréttaskrif
• Sjálfstæðisflokkinn
• starfshættir Alþingis

Fyrirlestrar og umræður um

DANMÖRK Lögreglan í Danmörku 
handtók í fyrrinótt þrjá menn sem 
ætluðu að ráða af dögum einn af 
teiknurunum tólf, sem gerðu skop-
myndirnar af Múhameð spámanni 
árið 2005.

Mennirnir voru handteknir í 
Árósum. Einn þeirra er fertugur 
danskur ríkisborgari af mar-
okkóskum uppruna en hinir tveir 
eru túnískir ríkisborgarar. 

Mennirnir ætluðu að ráðast á 
teiknarann Kurt Westergaard á 
heimili hans og ráða hann af 
dögum. Westergaard teiknaði 
mynd af höfði Múhameðs með 
sprengju eins og höfuðfat ofan á 
sér. Þessi teikning er sú sem vakti 
einna hörðust viðbrögð af Múham-
eðsteikningunum tólf, sem birtust 
í Jótlandspóstinum þann 30. sept-
ember árið 2005 og vöktu hörð við-
brögð múslíma víða um heim.

Túnismönnunum tveimur verð-
ur vísað úr landi en danski ríkis-
borgarinn verður væntanlega 
fljótlega látinn laus. Hann verður 
þó áfram undir eftirliti leyniþjón-
ustunnar.

Leyniþjónusta dönsku lögregl-
unnar hefur lengi fylgst með 
mönnunum og haft veður af áform-
um þeirra. Kurt Westergaard og 

eiginkona hans hafa haft lögreglu-
vernd í þrjá mánuði. 

„Vissulega óttast ég um líf mitt,“ 
sagði Westergaard í yfirlýsingu á 
vefsíðum Jótlandspóstsins, „en ég 
hef snúið óttanum upp í reiði og 
biturleika. Ég er reiður út af því að 
ósköp hversdagsleg verk, sem ég 
hef gert í þúsundavís, skuli vera 
misnotuð til að leysa úr læðingi 
slíkt brjálæði.“ Westergaard, sem 
er orðinn 73 ára, segist ekki vita 
hve lengi hann þurfi að búa við lög-
regluvernd, „en ég held að eftir-
hreyturnar af þessum brjáluðu 
viðbrögðum muni endast svo lengi 
sem ég lifi.“

Westergaard lét þetta þó ekki 
aftra sér frá því að mæta til vinnu 
sinnar á Jótlandspóstinum í gær, 
eins og aðrir starfsmenn blaðsins. 
Starfsmenn þar eru vanir morðhót-
unum frá öfgamúslímum. Öryggis-
ráðstafanir á blaðinu voru hertar 
mjög þegar heiftin var hvað mest 
árið 2006, og eru enn strangar.

Jótlandspósturinn endurbirti 
Múhameðsteikningu Westergaards 
í gær á vefsíðum sínum. Mörg 
dönsk dagblöð lýstu því einnig yfir 
í gær að þau ætli að endurbirta 
þessa teikningu í dag.

 gudsteinn@frettabladid.is

Vildu myrða 
skopteiknara á 
áttræðisaldri
Þrír menn voru handteknir í Danmörku fyrir að 
hafa lagt á ráðin um að myrða danska teiknarann 
Kurt Westergaard. Margir danskir fjölmiðlar hafa 
vegna þess endurbirt teikningu Westergaards.

KURT WESTERGAARD Maðurinn, sem teiknaði eina af Múhameðsteikningunum sem 
birtust í Jótlandspóstinum haustið 2005, segist vissulega óttast um líf sitt. 

NORDICPHOTOS/AFP



Ertu að byggja? Vantar þig steypu?

Bakkabraut 9 · 200 Kópavogur ·Sími: 414-7777 · Fax: 414-7779 · borg@evborg.is · www.evborg.is

H
rin
gb
ro
t

BORG hefur 
tilskilin leyfi

Í ljósi fjölmiðlaumræðu síðastliðinna daga vill Einingaverk-
smiðjan Borg ehf. benda á eftirfarandi:
· Fyrirtækið er með starfsleyfi til ársins 2011. Ágreiningur 

við Heilbrigðiseftirlitið snýst um það hvort leyfið nái til þess 
að dreifa steypu í samkeppni við fyrirtækin BM Vallá og Mest. 
Sá ágreiningur er nú í meðferð hjá þar til bærum yfirvöldum.

· Íbúar í nágrenni við starfsstöð fyrirtækisins hafa mótmælt 
starfseminni vegna mengunar og hávaða. Það skal tekið fram 
að skv. fasteignamati ríkisins búa þessir íbúar í iðnaðar-
húsnæði. Þá má  einnig taka fram að hafnarsvæðið   á Kárs-
nesi er skilgreint sem  iðnaðar- og hafnarsvæði í aðalskipu-
lagi Kópavogsbæjar.

· Því hefur verið haldið fram að Einingaverksmiðjan Borg hafi 
geymt steyptar einingar í leyfisleysi á lóð Kópavogsbæjar. 
Hið rétta er að fyrirtækið var með svæðið á leigu af Kópa-
vogsbæ en var sagt upp samningi með aðeins 20 daga fyr-
irvara. Unnið hefur verið að því síðan að tæma svæðið í fullu 
samráði við hafnaryfirvöld.

BORG hóf starfsemi í upphafi ársins 2005. Hjá fyrirtækinu 
starfa nú um 90 manns við framleiðslu, sölu og dreifingu for-
steyptra húseininga og steinsteypu. Vöxtur fyrirtækisins hefur 
verið hraður og hefur framleiðsla og þjónusta fyrirtækisins 
fengið góðar viðtökur viðskiptavina. Félagið leggur áherslu á 
gæði, áreiðanleika og heildarlausnir.
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur

FRÉTTAVIÐTAL
BERGSTEINN SIGURÐSSON
bergsteinn@frettabladid.is

José Manuel Ramos-Horta, 
forseti Austur-Tímor, særðist 
lífshættulega er uppreisnarmenn 
reyndu að ráða hann af dögum 
í vikunni. Hann liggur nú þungt 
haldinn á sjúkrahúsi í Darwin 
í Ástralíu. Ramos-Horta fékk 
ásamt samherja sínum, Carlos 
Felipe Ximenes Belo biskupi, 
friðarverðlaun Nóbels árið 
1996 fyrir baráttu sína fyrir friði 
og sjálfstæði Austur-Tímor, sem var undir 
herstjórn Indónesa í 24 ár. Íslenskar kvenna-
listakonur voru meðal þeirra sem lögðu til 
að hann og Bela fengju verðlaunin. 

Uppruni og ferill? 
Ramos-Horta er fæddur 26. desember 

1949 í Dili, höfuðborg Austur-Tímor sem 
þá var portúgölsk nýlenda. Faðir hans var 

pólitískur útlagi frá Portúgal en 
móðirin innfæddur Tímori. Hann var 
í upphafi áttunda áratugarins meðal 
stofnenda FRETILIN-hreyfingarinnar, 
sem barðist fyrir sjálfstæði Austur-
Tímor. Eftir að einræðisstjórn Salaz-
ars og eftirmanna hans í Portúgal 
lauk árið 1974 liðaðist portúgalska 
nýlenduveldið fljótlega í sundur. Á 
Austur-Tímor var FRETILIN-hreyfing-
in atkvæðamest sjálfstæðishreyf-

inga eyjarskeggja. Hún stofnaði bráðabirgða-
ríkisstjórn haustið 1975. Í þeirri stjórn fór 
Ramos-Horta með utanríkismál. Indónesíu-
her gerði innrás í landið í desember 1975. Þá 
var Ramos-Horta staddur erlendis og var eftir 
það í 24 ár í útlegð frá heimalandinu. Hann 
helgaði krafta sína baráttunni fyrir frelsi og 
sjálfstæði heimalandsins allan útlegðartím-

ann og var meðal annars lengi talsmaður 
landsins gagnvart Sameinuðu þjóðunum. 

Ferill eftir sjálfstæði? 
Eftir að Suharto, sem fór fyrir herstjórninni 

í Indónesíu í 32 ár, fór frá völdum árið 1998 
óx FRETILIN og öðrum hreyfingum sjálfstæð-
issinna á Austur-Tímor aftur ásmegin, og 
með stuðningi alþjóðasamfélagsins bundu 
Indónesar enda á hernám Austur-Tímor árið 
1999. Gæslulið á vegum SÞ gætti öryggis í 
landinu eftir brottför hernámsliðsins og árið 
2002 var sjálfstætt lýðveldi Austur-Tímora 
stofnað formlega og varð 191. aðildarríki SÞ. 
Ramos-Horta var kjörinn á þing fyrir FRETIL-
IN, sem nú er orðin að Sósíaldemókrataflokki 
Austur-Tímor, varð utanríkisráðherra og frá 
júlí 2006 til maí 2007 var hann þar að auki 
forsætisráðherra. Hann sór embættiseið 20. 
maí 2007 sem annar forseti lýðveldisins. 

FBL-GREINING:  JOSE MANUEL RAMOS-HORTA

Sjálfstæðishetja Austur-Tímorbúa> Heildarvelta í milljónum króna 
Landbúnaður og dýraveiðar 2001-2007  
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Það sætti mikilli gagnrýni 
fyrir þremur árum þegar ís-
lensk stjórnvöld tóku Mann-
réttindaskrifstofu Íslands 
út af fjárlögum. Nú er hún 
hins vegar komin á þau á ný. 
Guðrún Dögg Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri 
Mannréttindaskrifstofunn-
ar, segir það til marks um að 
stjórnvöld telji skrifstofuna 
nauðsynlega og meti starf 
hennar að verðleikum. Það 
hamli hins vegar starfsem-
inni að grundvöllur skrif-
stofunnar sé ekki tryggður 
til frambúðar

Mannréttindaskrifstofa Íslands var 
stofnuð árið 1994 en mörg félaga-
samtök og stofnanir eiga aðild að 
henni. Hlutverk Mannréttindaskrif-
stofu er að styrkja mannréttindi í 
landinu, til dæmis með ráðstefnu- 
og fyrirlestrahaldi, umsögnum 
um lagafrumvörp, auk þess sem 
skrifstofan gefur Sameinuðu þjóð-
unum árlega skýrslu um ástand 
mannréttindamála hérlendis. 

Átti erfitt uppdráttar
Stofnunin fékk frá upphafi opinbera 
styrki en var tekin af fjárlögum árið 
2005. Guðrún Dögg var þá nýtekin 
við sem framkvæmdastjóri. „Við 
misstum fyrirvaralaust allt fast 
rekstarfé en til þess tíma hafði 
Mannréttindaskrifstofan í raun 
gegnt hlutverki svokallaðrar þjóð-
bundinnar mannréttindastofnunar. 
Eftir að við misstum fasta styrkinn 
áttum við afar erfitt uppdráttar um 
tíma. En nú erum við komin aftur á 
fjárlög og eigum mjög góð sam-
skipti við stjórnvöld á nýjan leik.“ 

Þau sjónarmið voru uppi á sínum 
tíma að það væri betra fyrir stofn-
anir á borð við MRSÍ að vera utan 
vébanda ríkisins. „Það er því miður 
staðreynd að svona samtök eru ekki 
rekin í litlum löndum, og jafnvel 
stórum, nema með aðkomu ríkis-
ins,“ segir Guðrún. „Í nágrannalönd-
um okkar má finna það sem kallað 
eru þjóðbundnar stofnanir. Hlut-
verk þeirra er að vekja athygli á 
samningum, fræða fólk um réttindi 
sín og fylgjast með því að hið opin-
bera standi við alþjóðlegar skuld-
bindingar. Sjálfstæði þessara stofn-
ana er tryggt með lagaramma. Vilji 
ríki stuðla að mannréttindavernd 
hví ætti það þá ekki að styrkja svona 
starfsemi? “
Guðrún segir að þótt aðstæður á 
Íslandi séu afar góðar miðað við 
víða annars staðar þýði það ekki að 
hér sé allt eins og á best verði kosið. 
„Hornsteinn mannréttindaverndar 
er jafnrétti, jafnrétti allra. Ef við 
lítum á kynjajafnrétti – launamis-
mun, ofbeldi og fleira – þá er ljóst að 
hér eru framin mannréttindabrot. 
Fólk sem verður fyrir kynþáttamis-
rétti á Íslandi á einnig erfitt með að 
sækja rétt sinn. Undirboð á vinnu-
markaði eru mikið í umræðunni án 
þess að fjallað sé um það hvernig 
Íslendingar brjóta á rétti útlendinga 
sem koma hingað til að vinna. 
Útlendingahræðsla verða sífellt 
meira áberandi í opinberri umræðu. 

Þetta er hættuleg þróun sem við 
verðum að sporna við. Þá má ekki 
gleyma við hvaða aðstæður aldraðir 
og öryrkjar búa. Almennt virðist 
það vera tilhneiging á Íslandi að 
hugsa sem svo að mannréttindabrot 
eigi sér aðeins stað í fjarlægum 
löndum og mannréttindi séu því 
ekki eitthvað sem þurfi að fram-
fylgja og vinna að í túnfætinum.“

Aðkallandi málaflokkar  
Guðrún Dögg segir að brýnustu 
mannréttindamálin sem þurfi að 
taka á á Íslandi séu jafnréttismál 
almennt og málefni innflytjenda. 
„Grimmasta birtingarmynd ólíkrar 
stöðu kynjanna er kynbundið ofbeldi 
en erfitt virðist að uppræta heimil-
isofbeldi og kynferðisbrot. Dómar 
eru enn of vægir og aðeins brot 
ofbeldismála eru kærð og enda með 
sakfellingu. Hér er pottur brotinn. 
Ríkið á að tryggja mannhelgi og 
mannfrelsi kvenna  – og auðvitað 
karla líka. Verði fólk fyrir ofbeldi á 
það að alltaf að geta leitað réttar 
síns. Sú er því miður ekki raunin í 
dag. 

Í málefnum innflytjenda höfum 
við hingað til gert  þau mistök að líta 
um of til nágrannalandanna þar sem 
aðstæður eru aðrar og umræða um 
fjölmenningarsamfélagið er á afar 
neikvæðum nótum, eins og til dæmis 
í Danmörku. Við getum gert miklu 
betur með því að bregðast strax við 
á uppbyggilegan hátt og tryggja 
gagnkvæma aðlögun í stað þess að 
reyna að herða reglur um hvernig 
fólk kemur inn í landið og hvernig 
það fer. Fjölmenningarsamfélagið 
komið til að vera og því fær ekkert 
breytt. Ég er þess fullviss að við 
getum komið í veg fyrir vandamál 
sem komið hafa upp í víða annars 
staðar.“ 

Guðrún segir að sér þyki skamm-
arlegt hvernig alið var á útlendinga-
andúð fyrir síðustu alþingiskosning-
ar.  „Það var mjög miður hvernig sú 
umræða fór. Þetta var fyrsta 
almenna umræðan um innflytjenda-
mál á Íslandi og það að hún byrjaði á 
svona ómálefnalegum nótum var 

mjög slæmt. En úrslit kosninganna 
sýndu að þessi viðhorf hlutu lítinn 
hljómgrunn.“  

Áþreifanlegur árangur
Um áþreifanlegan árangur af starfi 
Mannréttindaskrifstofunnar segir 
Guðrún Dögg að meðal annars rati 
athugasemdir stofnunarinnar inn í 
tilmæli alþjóðlegra eftirlitsnefnda. 
„Árið 2005 funduðum við til dæmis 
með eftirlitsnefndinni sem fylgist 
með framfylgd samnings Samein-
uðu þjóðanna gegn kynþáttamisrétti 
en meginþorri athugasemda okkar 
rataði inn í tilmæli nefndarinnar til 
stjórnvalda. Almennt taka stjórn-
völd í lýðræðisríkjum tilmæli af 
þessum toga til alvarlegrar athug-
unar. Þá höfðum við frumkvæði að 
því að semja aðgerðaáætlun gegn 
ofbeldi á konum, sem kynnt var 
stjórnvöldum í tengslum við átak 
gegn kynbundu ofbeldi og tekin 
voru upp nærri því í heilu lagi. Þetta 
er beinn árangur af starfi skrifstof-
unnar.“ 

Á Mannréttindaskrifstofu er um 
þessar mundir unnið að fjölda ólíkra 
verkefna, til dæmis verið að taka 
saman hvernig íslensk stjórnvöld 
hafa farið að tilmælum alþjóðlegra 
eftirlitsstofnana. Guðrún segir það 
hins vegar erfitt að skipuleggja 
starf stofnunarinnar langt fram í 
tímann því rekstrargrundvöllurinn 
sé aðeins tryggður frá ári til árs. 
„Við viljum auðvitað að hann verði 
tryggður til frambúðar, t.d. með því 
að skrifstofan fái stöðu þjóðbund-
innar mannréttindastofnunar. Starf-
ið yrði enn markvissara og við 
gætum líka tekið virkari þátt í nor-
rænu samstarfi og beitt okkur á 
alþjóðavettavangi þar sem Ísland 
hefur margt fram að færa. Það er 
því brýnt að framtíð og sjálfstæði 
Mannréttindaskrifstofunnar sé 
tryggð til frambúðar.

Má ekki sofna á verðinum

GUÐRÚN D. GUÐMUNDSDÓTTIR  „Í málefnum innflytjenda gerum við þau mistök að 
miða okkur við önnur Norðurlönd, þar sem aðstæður eru allt aðrar.“  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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UMRÆÐAN
Borgarmál

Morgunblaðið sagði vísvitandi ósatt í 
leiðara eftir nýjustu meirihluta-

skiptin í borgarstjórn og hélt því fram að 
ég hefði krafið Ólaf F. Magnússon 
borgarstjóra um vottorð. Þetta hefur 
ítrekað verið borið til baka af Gunnari 
Eydal skrifstofustjóra borgarstjórnar og 
síðast Ólafi F. Magnússyni sjálfum. En 
aldrei hefur Morgunblaðið leiðrétt 
rangfærslu sína. Hvað þá beðið hlutað-
eigandi afsökunar.

Í Staksteinum í dag gerir Morgunblaðið 
Samfylkinguna ábyrga fyrir kaupréttarsamning-
um REI sem samþykktir voru í stjórn REI – og 
hvergi annars staðar - þar sem enginn Samfylk-
ingarmaður átti sæti. Morgunblaðið segir 
vísvitandi ósatt um þetta.

Morgunblaðið veit líka að minnihluti stjórnar 
Orkuveitunnar og meðeigendur Reykvíkinga voru 
leyndir því af Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni og 
forystu Sjálfstæðisflokksins að „þjónustusamn-
ingur“ sem lagður var fram á stjórnarfundi OR í 
REI-málinu á ensku var ranglega kynntur og var í 
raun 20 ára einkaréttarsamningur á nafni, 
þekkingu og starfskröftum Orkuveitunnar. Um 

ábyrgð Sjálfstæðisflokksins á þessu 
vitna fréttir og leiðara Morgunblaðsins 
síðustu daga. Staksteinar kjósa engu að 
síður að gera framgöngu fulltrúa 
Samfylkingarinnar á stjórnarfundinum 
tortryggilega. Af hverju biður Morgun-
blaðið ekki allt eins fulltrúa Akraness 
sem var jafngróflega blekktur og aðrir í 
þessu máli að segja af sér?

Morgunblaðið hefur mér að vitandi 
aldrei haldið því fram að það sé í lagi að 
stjórnmálamenn segi ósatt heldur þvert 
á móti að þeir þurfi að axla ábyrgð ef 
þeir eru staðnir að því. Hvernig má það 
vera að Morgunblaðið segi ítrekað 

ósatt, birti ekki leiðréttingar eða afsökunarbeiðni 
og að enginn, hvorki ábyrgðarmaður né eigendur 
geri sig líklega til að axla ábyrgð á því? Er 
Morgunblaðið svo djúpt sokkið að það skeytir ekki 
lengur um skömm eða heiður? Lenti Morgunblað-
ið ef til vill bara í þessu? Eða er jafnilla komið 
fyrir Morgunblaðinu og Sjálfstæðisflokknum í 
Reykjavík að það hafi ekki styrk til að taka á 
sínum innri vandamálum og kjósi því frekar að 
afneita þeim og reyna að beina sjónum almenn-
ings annað?

Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar 
í Reykjavík.

Er í lagi að Mogginn segi ósatt?

DAGUR B. 
EGGERTSSON

Ráðherrastólar eru háir og 
glæstir, og þó það sé vissulega 

satt sem franski heimspekingur-
inn Montaigne sagði á 16. öld að 
hversu hátt sem maðurinn tróni 
sér sitji hann þó aldrei á neinu 
öðru en eigin daus, hættir það til 
að gleymast. Um starf ráðherra 
dæma þingmenn einir með því að 
greiða atkvæði með eða móti 
vantrauststillögu, en ráðherrann 
hefur allt svigrúm til að verja sig 
og að lokum er málinu áfrýjað til 
hæstaréttar kjósenda, þar sem 
persónutöfrar og glæsileiki geta 
ráðið úrslitum.

En í Frakklandi virðist þetta allt 
nú vera að breytast, því hinn 
óþrjótandi hugmyndabrunnur 
Sarkozy hefur nú boðað að í 
framtíðinni muni verða lagt mat á 
starf ráðherra, þeim gefnar 
einkunnir eins og skólakrökkum 
og þær látnar ráða því hvort hver 
og einn fái að sitja áfram eða ekki. 
Þá er hætt við að ráðherrastólarn-
ir verði lítið skárri en skólabekkir, 
og þeir sem þar sitja fari að iða 
sér í angist yfir vondum einkunn-
um.

En sennilega hefur Sarkozy 
forseti þó ekki beinlínis skólana í 
huga heldur vill hann reka landið 
eins og nútímavætt fyrirtæki, þar 
sem starfsmannamat er nú alsiða 
og látið ráða hverjir næst verði 
reknir. Til þessa starfs hefur hann 
nefnilega ráðið sérstakt fyrirtæki, 
sérhæft í áætlanagerðum 
viðskiptalífsins, og sýnir nafn 
fyirtækisins eitt að hér er ekkert 
gamanmál á ferðum, því það 
heitir „Mars & Co.“.

Til þess að matið verði jafn 
hlutlægt og vísindalegt og 
einkunnagjafir í hinum ströngustu 
háskólum hafa verið ákveðin 
markmið fyrir hvern ráðherra á 
hans sérstaka sviði, síðan hafa 
verið valin til viðmiðunar nokkur 

atriði sem eiga að sýna að hve 
miklu leyti markmiðinu hafi verið 
náð. Þessi atriði voru upphaflega 
450 talsins en af þeim voru svo 
tekin út tuttugu sem voru talin 
sérlega mikilvægur mælir á starf 
ráðherranna og munu þau nú ráða 
einkunnagjöfinni. Það kemur af 
sjálfu sér að þetta eru allt atriði 
þar sem nákvæmum tölum verður 
við komið.

Þannig hefur nú sá ráðherra 
sem sér um málefni fólksinnflutn-
ings fengið það starf að reka úr 
landi á þessu ári 25.000 pappíra-
lausa menn og skal einkunn hans 
fara eftir því hve nálægt hann 
kemst þessari tölu. Menntamála-
ráðherra fær sína einkunn eftir 
því hve margir falla eða hætta 
námi á fyrsta námsári í háskólum, 
og þar snýst dæmið að sjálfsögðu 
við, því fleiri sem dumpa, því 
lægri verður einkunnin. Menning-
armálaráðherra verður svo 
metinn eftir því hve mikið aðsókn 
að söfnum eykst, þegar aðgangur 
þar verður ókeypis (samkvæmt 
öðrum heimildum á það að fara 
eftir aðsókn á franskar kvikmynd-
ir sem framleiddar hafa verið 
með styrk). Og þannig er haldið 
áfram.

Um þetta hefur nokkuð verið 
deilt, og hafa sumir efast um það 
hvort t.d. brottvísun úr landinu 
geti verið góður mælikvarði. En 
þennan mælikvarða viðhafði 

Sarkozy sjálfur þegar hann var 
innanríkisráðherra og beitti 
honum á sjálfan sig, við góðar 
undirtektir þeirra sem kusu hann. 
Og víst er að sá mælikvarði er 
fyllilega hlutlægur og dæmið 
auðreiknað. Ef markmiðið er sem 
sé að reka burtu 25.000 manns á 
þessu ári, hlýtur ráðherrann að fá 
tíu í einkunn fyrir það, en síðan 
átta ef hann getur einungis 
sparkað í 20.000. Það er að 
sjálfsögðu góð einkunn líka. En 
gamanið tekur að kárna ef 
einungis 15.000 fá að fljúga, því 
þá er einkunnin komin niður í sex 
og farin að nálgast falleinkunn 
ískyggilega mikið. Ef þetta er þá 
ekki falleinkunn.

Ráðherrann verður því að láta 
fætur standa fram úr skálmum, 
og er það ekki alltaf auðvelt, því 
ýmsar tálmanir eru á veginum. 
Rétt þegar ég var að setjast niður 
til að skrifa þennan pistil opnaði 
ég útvarpið og heyrði þá í 
hádegisfréttum að íbúar í þorpi 
einu, í Elsass að ég held, hefðu 
tekið sig saman til að koma í veg 
fyrir brottrekstur tyrkneskrar 
konu sem þar var búsett. Konan 
var 89 ára og farlama og bjó hjá 
syni sínum sem hafði verið 
heimilisfastur í landinu í tuttugu 
ár. Því var hann löngu orðinn 
franskur ríkisborgari, en ekki 
voru nema fáein ár síðan móðir 
hans flutti til hans, og hún var 
sem sé „pappíralaus“. Fréttamað-
urinn hafði viðtal við einn 
þorpsbúa, svo og lögfræðing 
gömlu konunnar sem sagði 
ýmislegt ljótt á lagamáli. 

Allt var í óvissu um málalyktir. 
Konan var víst hrædd, en ekki er 
nema von að ráðherrann sé það 
líka, því mikið er í húfi. Kannske 
situr hann á sveittum daus og 
mænir í skelfingu á einkunnaskal-
ann.

Einkunnir 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Frönsk stjórnmál
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Hætt
Jóhanna Vilhjálmsdóttir Þ. Vilhjálms-
sonar er hætt í Kastljósi. Ekki er 
útilokað að það tengist því að faðir 
hennar gekk ansi nærri því að binda 
endi á pólitískan feril sinn þar í 
síðustu viku, þegar hann kvaðst hafa 
rætt við borgarlögmann um 
umboð sitt í stól borgarstjóra 
sem reyndist ekki vera rétt. 
Jóhanna þekkir það svo sem 
sjálf hvernig það er að þjarma 
að borgarstjóra. Í nóvember 
2004 gerði hún til dæmis 
harða atlögu að Þórólfi 
Árnasyni í Íslandi í dag, 
þar sem hún vann þá, og 
þáttöku hans í olíusamráð-
inu. „Ertu klökkur,“ spurði 
hún hann til dæmis ítrekað. 

Þórólfur brást illa við. Þegar Jóhanna 
spurði hvort orðið launráð ætti betur 
við en samráð hvæsti Þórólfur: „Ert 
það þú sem segir það eða er það 
pabbi þinn sem segir það?“ Þórólfur 
sá eftir þessu og sendi afsökun-
arbeiðni sem lesin var í 
þættinum daginn eftir. 

Á bekkinn með 
hann
Enn af sifjum sjálf-

stæðismanna. 
Hafrún Kristjáns-
dóttir, sálfræðingur 
og handboltakona 
úr Val, bloggar um 
að það sé erfitt að 
vera „flokksbund-
inn Sjalli“ í dag. 

Hún er svekkt yfir að Vilhjálmur skuli 
ekki víkja og grípur til myndmáls úr 
heimi handboltans. „Villi er því miður 
búin að klúðra nokkrum dauðafær-
um og missa boltann í hendurnar á 
andstæðingunum oftar en við verður 
unað. Á bekkinn með spilarann.“ 
Hafrún bætir við að þegar syrti í álinn 
verði þjálfarinn að grípa inn í. „Hvar 

ertu, Geir?“ spyr hún. „Haarde 
getur kannski eitthvað lært af 
nafna sínum Sveinssyni.“ Reyndar 

ætti Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni 
að vera hægari heimatökin 
að læra eitthvað af Geir 
Sveinssyni en formanni 
Sjálfstæðisflokksins. 
Handboltakappinn er jú 
tengdasonur oddvitans. 
 bergsteinn@frettabladid.isG

reiningardeildir bankanna spá nú hraðari og harðari 
niðursveiflu í íslensku efnahagslífi en gert var ráð 
fyrir. Ef þeir spádómar ganga eftir munu afleiðing-
arnar verða margvíslegar. Sumar kunnuglegar frá 
fyrri kreppuárum, aðrar nýstárlegar og mögulega 

sársaukafyllri samfélaginu.
Eitt sýnilegasta merki samdráttar er þegar nöfnum á atvinnu-

leysiskrám tekur að fjölga. Ýmis teikn eru á lofti um að það sé 
sá veruleiki sem bíður handan við hornið. 

Atvinnuleysi er auðvitað þekktur fylgifiskur kreppu. Við 
Íslendingar stöndum hins vegar frammi fyrir þeim áður óþekkta 
veruleika að á vinnumarkaðinum er mikill fjöldi útlendinga. 
Ekki er óvarlegt að ætla að sú staða geti orðið til að blása eld 
í glæður útlendingaandúðar, sem krauma undir niðri í ýmsum 
hornum. 

Í því samhengi er algjörlega nauðsynlegt minna á að langflest-
ir af útlendingunum voru fengnir hingað til að mæta brýnni þörf 
á þeim miklu velgengnistímum sem hér hafa ríkt. 

Um síðustu helgi skráðu hátt í sjö hundruð manns sig á heima-
síðu Félags gegn Pólverjum. Stofnandi síðunnar er fjórtán ára 
Árbæingur og voru flestir aðrir sem skráðu sig á síðuna á svip-
uðu reki. Engin ástæða er til að taka léttvægt á málinu vegna 
ungs aldurs þeirra sem koma við sögu. Þetta er ekki hægt að 
afskrifa sem barnaskap. Börnin læra það sem fyrir þeim er 
haft.

Það þarf að ganga ákveðið til verks og upplýsa, fullorðna 
og börn, að ef erlent starfsfólk væri ekki hér að störfum væri 
íslenskt samfélag hreinlega óstarfhæft. Allt frá sjúkrahúsum til 
byggingasvæða með viðkomu í matvöruverslunum, elliheimilum 
og leikskólum eru útlendingar ómissandi hjól í gangverkinu. 

Tölurnar tala sínu máli. Skráð atvinnuleysi á landinu í janúar 
var um 1 prósent og er við sögulegt lágmark. Hlutfall útlendinga 
á íslenskum vinnumarkaði er nú um 10 prósent. En það þýðir 
að án þeirra myndi vanta um 18.000 manns til starfa á Íslandi. 
Þar af í ýmis þjónustu- og aðhlynningarstörf sem Íslendingar 
virðast vera orðnir fráhverfir. Þetta er eitthvað sem allir, sama 
á hvaða aldri þeir eru, ættu að hafa í huga áður en þeir af barna-
skap halda því fram að senda eigi Pólverja eða aðra útlendinga 
úr landi. 

Og staðreyndin er líka sú að það erlenda fólk, sem hér starfar 
á sinn hlut í velmegun þjóðarinnar. Það má alls ekki gleymast 
þegar fer að herða á fyrirséðri samkeppni um laus störf. 

Fyrir tæpum tveimur árum lögðu innflytjendur, löglegir og 
ólöglegir, í Bandaríkjunum niður störf í einn dag til að mótmæla 
breytingum á innflytjendalögum. Þetta mesta efnahagsstórveldi 
heims fann vel fyrir þeim aðgerðum. 

Kannski er svo komið að erlent vinnuafl á Íslandi eigi að hug-
leiða álíka aðgerðir? Það myndi örugglega neyða ýmsa til að opna 
augun fyrir breyttum tímum. Sá einfaldi kærleiksboðskapur að 
við eigum að gæta systra okkar og bræðra, virðist því miður 
ekki duga einn og sér.

Þau eiga líka sinn hlut í velmeguninni.

Dagur án 
útlendinga

JÓN KALDAL SKRIFAR



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Af heimsborgum veraldar er París í mestu 
dálæti hjá Ólafi Sveinssyni, framkvæmdastjóra 
A4, en þangað fer hann gagngert til að anda 
borginni að sér.

„Sjarmi Parísar er svo notalegur og þangað finnst 
mér best að fara til þess eins að upplifa borgina og 
anda henni að mér,“ segir Ólafur Sveinsson, fram-
kvæmdastjóri A4, sem komið hefur til frönsku höfuð-
borgarinnar yfir tíu sinnum á fáeinum árum.  
„París er „in“-borgin núna, enda orðið miklu ódýrara 
að komast þangað nú en fyrir nokkrum árum,“ segir 
Ólafur sem er vel kunnugur lystisemdum Parísar.

„Í París þarf maður ekki að hafa neitt sérstakt fyrir 
stafni. Andrúmsloftið er svo einstætt og nóg að sitja 
heilu dagana á kaffihúsum til að upplifa mannlífið. 
París er þannig lítil stórborg án þess þreytandi skar-
kala sem einkennir margar stórar borgir,“ segir Ólaf-
ur sem dvalið hefur í París á öllum árstímum.

„París þykir mér langmest sjarmerandi á vorin; í 
apríl og maí. Þá er allt að springa út og blómstra, 
veður orðið þægilega hlýtt og feginleiki, kraftur og 
gleði Parísarbúa yfir væntanlegri sumarkomu alls-
ráðandi,“ segir Ólafur sem fer aldrei til Parísar nema 
rölta sér rólega um Latínuhverfið, sem einnig heitir 
3. hverfi Parísar.

„Í Latínuhverfinu finnst mér ég upplifa hina einu 
sönnu Parísarstemningu; í kringum Notre Dame-
kirkjuna og hinum megin Signu. Víst getur maður 
farið á Louvre-listasafnið í hvert einasta sinn og allt-
af séð eitthvað nýtt, en stærsti gallinn við París er 
þungur ferðamannastraumur þar sem allir ætla að 
komast yfir að skoða það sama á sem skemmstum 
tíma. Því þarf maður að passa sig á að vera snemma 
dags á ferli til að losna við minnst tveggja tíma bið-
raðir við helstu aðdráttaröfl borgarinnar, og þótt 
sumrin séu verst í þessu samhengi getur verið vanda-
mál að komast að mörgum helstu skoðunarstöðum 
árið um kring. Menn þurfa því að gera upp við sig 
hvað þeim þykir mest spennandi að skoða í hvert 
skipti og ætla sér góðan tíma í það,“ segir Ólafur og 
minnist fallegs dags í Latínuhverfinu.

„Einn daginn var ég á gangi um Latínuhverfið 
þegar ég heyrði nafnið mitt kallað á miðri götu. Ég 
vissi vitaskuld ekki hvaðan á mig stóð veðrið en þótt-
ist vita fyrir víst að fáir hétu Óli í París. Veifaði þá til 
mín skælbrosandi og afar kært vinafólk á kaffihúsi 
skammt frá, en ég hafði ekki hugmynd um að það 
væri í París. Þetta segir manni mikið um Parísar-
borg, því alls staðar er hægt að ganga á milli merkra 
staða og fólk því mikið til á sama svæðinu, en hver 
sem er getur notið þess að vera í París sökum aðgengi-
leika og notalegs andrúmslofts.“ thordis@frettabladid.is

Innöndun í París
Ólafur Sveinsson, framkvæmdastjóri A4-skrifstofuvöruverslananna, er einna kunnugastur París af þeim fjölmörgu stöðum sem 
hann heimsækir í leik og starfi á ári hverju. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HREIN DEKK FÆKKA 
SLYSUM
Dekk sem ekki eru reglu-
lega hreinsuð geta orðið 
hál þar sem tjara leggst í 
raufarnar og stíflar.
BÍLAR 2

HÍBÝLIN HRISTAST
Hæstu hús á Íslandi sveiflast 
ekki nema um fáeina senti-
metra enda yfirleitt steypt og 
stíf.
HEIMILI 3

Breiðhöfða

Toyota Land Cruiser 90, 38“, 7/98, krókur, 
fi lmur, mikið endurnýjaður. Verð 1.790.000.-

MMC Pajero Instyle, Nýr bíll, 7 manna, ssk, top-
plúga, álfelgur. Verð 6.390.000.- skipti ódýrar

Cadillac Escalade, 2004, ekinn 18þ.km. DVD, 
topplúga, tilboð staðgreitt 4.800.000.-

Toyota Rav 4, 7/05, 32þ.km. ssk, álfelgur, sumar 
og vetrardekk. Tilboð staðgreitt 2.000.000.-

Toyota Corolla W/G, 9/04, 39þ.km. sjálfskiptur, 
aukadekk. Tilboð 100% áhvílandi lán 1.530.000.-

Ford F350, 56þ.km. 2005, ssk, dísel, 35“ lok á 
palli, krókur. Verð 3.990.000.- skipti ath.

Toyota Land Cruiser 120VX , 8/05, 52þ.km. ssk, 
álfelgur, topplúga, krókur. Verð 5.200.000.-

Porsche Cayenne S, 2/03, 83þ.km. álfelgur, litað 
gler, umboðsbíll. Verð 6.590.000.- skipti ódýrari.

517 0000



[ ]Kveikjum ljósin á bílunum okkar. Þau eru bæði til að lýsa 
okkur leið en einnig til að gera okkur sýnileg í umferðinni.

Vormur Þórðarson hjá VDO 
Borgardekkjum hjólbarðaverk-
stæði telur reglulega dekkja-
hreinsun geta fækkað umferð-
arslysum á veturna.

Góð umhirða dekkja hefur sjálfsagt 
aldrei verið eins nauðsynleg og í 
þeirri kuldatíð sem ríkt hefur síð-
ustu vikur. Dekk sem ekki eru reglu-
lega hreinsuð geta orðið hál þar sem 
tjara leggst í raufarnar og stíflar. 
Að sögn Vorms Þórðarsonar hjá 
VDO Borgardekkjum hjólbarða-
verkstæði minnkar það grip og 
getur valdið slysum.

„Það eina sem menn þurfa að gera 
til að hindra það er að fá sér dekkja-
hreinsi á næstu bensínstöð,“ segir 
hann. „Efninu er sprautað á dekkin 
og svo er æskilegast að hreinsa það 
af með vatni, þar sem það er ekki 
vel séð að keyra af stað út í náttúr-
una með tjöruna í eftirdragi.“

Vormur segir nauðsynlegt að 
hreinsa dekkin minnst einu sinni í 
viku, á meðan saltað er á snævi-
þakta vegi. Hins vegar sé algjör 
óþarfi að hreinsa þau jafn oft þegar 
þurrt er og ekkert verið að salta. Þá 
keyri ökumenn drulluna af.

„Því miður fara þó alltof fáir eftir 
þessari reglu,“ segir hann og telur 
ástæðuna helst þá að ökumenn viti 
hreinlega ekki betur. „Þetta hefur 
ekkert með það að gera að Íslend-
ingar séu trassar og þeir eldri virð-
ast vita þetta. Svo hefur heldur ekki 
verið þörf á því að hreinsa dekkin 
svona oft undanfarin ár eins og tíðin 

hefur verið. En nú hefur þessi kulda-
tíð staðið lengi yfir, þannig að full 
ástæða er til þess að þrífa dekkin 
vel.“

Áður fyrir buðu nokkur bílaverk-
stæði hérlendis upp á dekkjahreins-
anir með sjálfvirkum burstum en 
Vormur segir það fyrirkomulag 
alfarið hafa lagst af. „Já, þetta var 
svipað því og þegar fólk fer með bíl-
inn í skoðun og tekur bremsutest. 
Kefli rúlluðu bílunum áfram og þar 
undir voru burstar. Ofan í því var 
síðan tjöruhreinsir. En svo þegar 
keyrt var upp úr þessu lak tjöru-
hreinsirinn úr dekkjunum, sem gæti 
verið ástæða þess að tekið var fyrir 
þetta.“

Hann bætir því við að dekkja-
hreinsanir af þessu tagi hafi held-
ur ekki náð vinsældum. „Nei, þetta 
kostaði og fólk virtist ekki tilbúið 
að borga fyrir þjónustuna. Fyrir-
tæki lögðu því hreinlega ekki í það 
að útbúa almennilegt frárennsli og 
leggja í það einhverja peninga og 
fá ekkert í staðinn.“

Aðspurður hvort það hafi aldrei 
komið til tals að taka þjónustuna 
upp aftur, efast Vormur það og 
hvetur menn til að vera á góðum 
dekkjum í umferðinni. Þau dragi 
úr eldsneytiseyðslu, endingin 
verði betri og öryggi aukist 
almennt. 
 roald@frettabladid.is

Hrein dekk fækka slysum

Vormur minnir menn, ásamt þrifum á dekkjum, á að huga að réttum loftþrýstingi 
hjólbarðanna. Það dragi úr eldsneytiseyðslu, auki endingu dekkjanna og öryggi 
almennt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

REYKJAVÍK: Ármúla 11  Sími 568-1500  AKUREYRI: Lónsbakka  Sími 461-1070  www.thor. is

Í dag kl 14 -18 að Suðurlandsbraut 14
frumsýnum við á Íslandi:

KUBOTA FRUMSÝNING

Vinnudýrið KUBOTA RTV900

Auk þess sýnum við :
KUBOTA GZD15 - Zero-Turn ásetusláttuvél

KUBOTA G21HD ásetusláttuvél
KUBOTA F3680 ásetusláttuvél með húsi

KUBOTA GR1600 sláttutraktorinn
KUBOTA GR2100 sláttutraktorinn

KUBOTA F1900 fjölnotavél
(sýnd með bursta og sláttuvél)

KUBOTA STV40 fjölnota smátraktor
(með miklu úrvali tengitækja)

Og úrval annarra tækja og véla

fjölnota smábíll með palli sem kemst þangað sem aðrir komast ekki.

Jeppadekk

ALORKA  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 13.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" og 17".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



[ ]Kúbein er afkastamikið og nauðsynlegt verkfæri þegar 
byggja á eitthvað upp því oft þarf fyrst að brjóta niður. 

Há hús geta auðveldlega sveigst til í 
snörpum vindhviðum. Þó er ekkert að 
óttast að sögn Flosa Sigurðssonar, verk-
fræðings hjá Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen. 

„Háhýsi geta verið hönnuð stíf eða sveigjan-
leg. Þó að hér á landi séu byggð hús upp á 12 
til 14 hæðir þá teljast þau ekki háhýsi á 
alþjóðlegan mælikvarða. Við erum ekki með 
50-100 hæða hús eins og eru sums staðar 
erlendis og geta sveiflast allt upp í metra 
enda byggð úr stálgrindum. Hér á landi eru 
hús steypt og eru mjög stíf. Hæstu hús á 

Íslandi sveiflast ekki nema um fáeina 
sentimetra. Þau verða að vera járnbent, 
þannig næst sveigjan í þau án þess að steypan 
springi.“ Þetta segir Flosi þegar hann er 
inntur eftir þeim eiginleikum sem háhýsi 
þurfa að hafa til að standast bæði hvassviðri 
og jarðskjálfta. Hann tekur þó fram að hann 
sé ekki sérfræðingur í hönnun háhýsa.

Flosi segir ekki yfirmáta flókið að hanna 
12-14 hæða íbúðablokk. Vissulega þurfi að 
fara vel yfir alla krafta sem að þeim steðji og 
leysa vandamálin með aðstoð stáls og steypu. 
„Það verður að reikna jarðskjálfta á húsið og 
finna út hvernig krafturinn dreifist um það. 
Svo þarf að hanna súlur og bita þannig að 
húsið sjái við þeim krafti án þess að bila, 
brotna eða velta. Þetta er allt gert í tölvum í 
dag. Þar eru búin til líkön, bæði einföld og 
flókin.“ 

Hvassviðri skekur hús líka og ef byggð eru 
mörg há hús með stuttu millibili geta mynd-
ast stífir vindstrengir. Flosi segir tekið tillit 
til afstöðu næstu húsa þegar ný eru sett niður. 
En hversu mikinn vind eiga íslensk hús að 
þola? „Ég get nú ekki svarað því þó að ég hafi 
átt þátt í því fyrir tíu, fimmtán árum að vinna 
að vindstaðlinum sem notaður er. Það fer eftir 
formi hússins, hæð og staðsetningu hvernig 
álagið er reiknað. Við Íslendingar setjum 
okkar gildi inn á evrópskan staðal. Hann er 
mismunandi frá einum stað til annars. Hitt 
veit ég að íslenski vindstaðallinn er mjög 
strangur. Menn eru að tala um þök fyrir 50 m 
á sekúndu hér í Reykjavík og enn meiri sums 
staðar annars staðar. Síðan er krafa um að 
gera sérrannsóknir ef byggð eru verðmæt 
mannvirki þar sem vænta má vindsveipa. Þá 
er átt við hvort byggt sé fyrir fólk eða ekki. 
Aðalatriðið er að menn kunni til verka. Það er 
til staðall og það eru til vinnubrögð og ef 
menn fylgja þeim þá á að vera hægt að hanna 
mannvirki án þess að mönnum sé hætta 
búin.“ 

Flosi segir fólk ekkert hafa að óttast þó að 
það finni hús sín sveiflast létt þegar íslenskur 
stormur geisar. „Annað væri óeðlilegt því þá 
væri hætta á broti,“ segir hann sannfærandi. 

gun@frettabladid.is

Þegar híbýlin hristast til

„Það fer eftir formi húss, hæð og staðsetningu hvernig 
vindálag er reiknað,“ segir Flosi Sigurðsson verkfræð-
ingur.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gefur rýminu 
annað samhengi
„Ég kippti einum af gripunum sem 
eru á sýningunni heim með mér, 
það er stór hvít súla sem hallast upp 
að vegg og er með áprentuðu app-
elsínugulu dagatali fyrir átta ár,“ segir 
Snæfríð Þorsteins, grafískur hönnuð-
ur, um nýjustu breytingarnar heima 
hjá sér og á þar við grip af sýning-
unni sem hún opnaði nýverið í Gall-
ery Turpentine ásamt Sigríði Sigur-
jónsdóttur. 
„Súlan lifir sjálfstæðu og skemmti-
legu lífi og gefur rýminu eitthvert 
annað samhengi en fyrir var, því 
þetta er ekki málverk og ekki skúlpt-
úr, heldur er þetta einhvern veginn 
mitt á milli. 
Svo hefur reyndar lengi staðið til að 
breyta eldhúsinu og einhvern tím-
ann átti það að vera fullfrágengið nú 
þegar, en ekki hefur verið byrjað á 
því enn þá. Eldhúsið á að fá andlits-
lyftingu og betra skipulag kannski og 
því verður eitthvað hagrætt svo það 
henti mínu lífi aðeins betur, plássið 
verður aukið svo og geymslurýmið..“
 - rt

Snæfríð Þorsteins hönnuður reisti 
dagatalasúlu heima hjá sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýtt á heimilinu

Ef byggð eru mörg há hús á sama blettinum geta 
myndast stífir vindstrengir.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



[ ]Nestistaska með góðu plássi fyrir mat er nauðsynleg í ferða-
lagið hvort sem halda á upp á fjöll eða fara í stuttan sunnudags-
bíltúr. Smyrjið orkuríkar samlokur og takið heitt kakó með.

Berlín er meðal vinsælustu 
ferðamannaborga Evrópu 
og verður enginn svikinn af 
heimsókn í borg menningar og 
nútíma arkitektúrs.

Berlín er þriðja vinsælasta borgin 
í Evrópu af ferðafólki og er alltaf 
hægt að upplifa þar eitthvað, sama 
á hvaða tíma ársins er farið. Berl-
ín er þekkt fyrir litríkt og fjöl-
skrúðugt menningarlíf og hefur í 
gegnum árin laðað að sér listafólk. 
Borgin býður upp á ýmiskonar 
hátíðir allan ársins hring svo sem 
Love parade-gönguna og tónlistar-
hátíðir og aðra menningarviðburði 
og þar eru um 160 söfn og gallerí. 
Berlín hefur átt sér litríka sögu 
gegnum aldirnar og má segja að 

sagan sé við hvert fótmál þegar 
gengið er um götur borgarinnar. 
Eftir seinni heimsstyrjöldina og 
sérstaklega eftir fall Berlínar-
múrsins hefur borgin verið endur-
byggð í stórbrotnum arkitektúr 
sem má meðal annars sjá á Pots-
damer Platz þar sem háir skýja-
kljúfar teygja sig til himins. 

Nú um páskana bjóða GB ferðir 
sjö nátta ferðir til Berlínar með 
gistingu á fimm stjörnu hótelum, 
Hilton annars vegar og Hotel De 
Rome hins vegar. Bæði hótelin eru 
staðsett miðsvæðis í Mitte-hverf-
inu og eru helstu kennileiti borg-
arinnar í göngufæri svo sem 
Brandenburger-hliðið, Unter der 
Linden og Dómkirkjan, svo eitt-
hvað sé nefnt. Ferðirnar verða frá 
20.-27. mars nk.

Borg menningar 
og lystisemda

Minning um stríð. Minningarkirkja 
Vilhjálms keisara stendur við  Kur-
fürstendamm. Hún var byggð 1891 
en var sprengd í seinni heimstyrj-
öldinni. Rústir kirkjunnar voru látnar 
standa til minningar um stríðið og ný 
kirkja byggð þétt upp við þá gömlu 
árið 1957.

Berlínarmúrinn illræmdi féll árið 
1989 eftir að hafa skipt Berlín upp 
í 28 ár. Hluti múrsins stendur enn 
víða um borgina til minningar um 
þessa tíma og á löngum kafla má sjá 
svokallað East Side Gallery þar sem 
ýmsir listamenn hafa myndskreytt 
múrinn.

Brandenborgarhliðið var byggt af 
Carl Gotthard Langhans á árunum 
1788 til 1791. Það var eitt af borg-
arhliðum Berlínar og er nú eitt af 
helstu táknum borgarinnar.

Svipmyndir 
frá Berlín
Nokkrar skemmtilegar stað-
reyndir um Berlín.

■ Berlín er höfuðborg Þýskalands.
■ Hún nær yfir 892 ferkílómetra 

og er í 34 til 115 metra hæð yfir 
sjávarmáli.

■ Íbúafjöldi er um 3,4 milljónir og 
er hún því fjölmennasta þýska 
borgin. 

■ 86 prósent Berlínarbúa eru inn-
fæddir Þjóðverjar. 3,34% eru 
Tyrkir, 1,26% Pólverjar og 1,53% 
frá fyrrum Júgóslavíu.

Frægasta setning sögð um Berlín: 
„Ich bin ein Berliner“ (Ég er Berlín-
arbúi) sem John F. Kennedy forseti 
Bandaríkjanna sagði í opinberri 
heimsókn í borginni árið 1963.

Í Berlín riginir 225 daga á ári.

Potsdamer Platz hefur 
verið endurbyggt frá 

grunni eftir fall Berlín-
armúrsins í glæsilegum 

nútíma arkitektúr.

Ógleymanleg ævintýri
Á FERÐÁ FERÐ UM HEIMINN UM HEIMINN

MAROKKÓ
16. -23. mars   uppselt!
6. - 13. september 

KILIMANJARO 
7. - 22. júní

Mt. BLANC
21. -29. júní

UMHVERFIS Mt. BLANC
1. - 9. Júlí

SUÐUR GRÆNLAND
18. - 25. júlí 
25. júlí - 1. ágúst   örfá sæti laus
1. - 8. ágúst

NEPAL
18. október - 10. nóvember

www.fjallaleidsogumenn.is

sími: 587 9999
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA PREVIA 7 MANNA árg 2002 
sjálfskiptur gæðabíll ekinn 70 þús km 
verð 1950 þús alltað 100% lán rað-
númer 130274

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI 
4X4 árg 2002 ekinn 160 þús ekkert ú 
tog eitthvað lítið á mánuði. raðnúmer 
130772

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006 
Ek.61 þkm,álfelgur, 8manna,6 diska 
magasín,dráttarbeisli,filmur.ofl.ofl Verð 
4890 þús —-SKOÐA SKIPTI Bílabankinn 
s.588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Citroen C3 SX árg. 3/’03, ek. aðeins 66 
þ. km, 1.4L 5 gíra. Verð 890 þ. Tilboð 
790 þ. Áhv. 350 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 120501 S. 567 2700.

Hyundai Elantra GLSI 1.6L, ssk. árg 
11/’02, ek. aðeins 45 þ.km. Skoðaður 
til 2009, vetrardekk fylgja. Góður bíll. 
Verð 990 þ. Tilboð 690 þ. STGR. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140225 S. 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

M. Benz ML 500 árg. 2006 ek. 59 þ.km. 
„einn með öllu“ 19“ felgur ofl. Verð nú. 
Tilboð 5690!!!

Toyota Landcr. 200 VX V8 árg. 2008 nýr 
bíll „einn með öllu“ verð tilboð 9590!!

Toyota Landcr. 120 GX Diesel árg. 2007 
ek. 4 þkm. Sjálfsk. krókur ofl. áhv. 5122 
verð nú tilboð 5390!!

Toyota Landcr. 120 GX Diesel árg. 2005 
ek. 45 Þkm. Sjálfsk. sumar og vetrar-
dekk, krókur ofl. áhv. 4554 verð nú 
tilboð 4790!!

Nissan Patrol Elegance árg. 2004 ek. 43 
þ.km. Ssk. leður, 35“ breyttur, krókur ofl. 
áhv. 2872 verð nú tilboð 3990!!

Land Rover Range Rover árg. 2004 ek. 
79 þ.km. „einn með öllu“ áhv. 5190 verð 
nú 5190!!!

Toyota Avensis Sol árg. 2004 ek. 77 
þkm. 5 gíra, sumar og vetrardekk áhv. 
550 verð nú tilboð 1590!!!

Suzuki Grand Vitara árg. 2006 ek. 46 
þ.km. 5 gíra verð nú tilboð 1790!!!

Bíll.is
Malarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

til sýnis og sölu á bill.is sími 
577-377

Black Beauty!/Mercedes Benz GL-450 
Árg.’07 Skráður júlí 06. Ekinn 19.000 km. 
Svartur, Leður/öskugrátt. 7 manna. Með 
öllu!! Loftpúðafjöðrun. Hiti í sætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur. Stigbretti 
& togkrókur (ekki á mynd) ofl. Bíll með 
öllu! Verð aðeins : 7.900.000.- Góður 
staðgr. afsláttur! Er í ábyrgð! Kostar nýr 
11.5-12 milj. FOSSHAMAR ehf. Sími 820 
1909 & 893 0200.

Fosshamar
Sími: 8201909

ghs.foss(hjá)simnet.is

 Bílar til sölu

VW Golf, árg. ‘06, ek. ca 40 þús. Verð 
120 þús út + yfirtaka. Afb. 22 þús á 
mán. Uppl. í s. 662 1539.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Toyota Land Cruiser 120 LX 6/2006 
ekinn 63 þús km, sjálfskiptur, samlitur 
17“ álf, spoiler, filmur, prófílbeisli, 8 
manna. Ásett verð 4.690 þús. Áhvílandi 
4.260 þús. Nánari uppl. í síma 664 
8003.

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Ákvílandi 4.5 
mill. Verð 4.990 mill. Uppl. í s.822 
8166.

Honda Accord Tourer Executive 2,4 árg. 
2006 ekinn 29 þús.Topplúga og leður. 
Einn með öllu. S. 898 2811. ATH Gott 
lán.

Toyota Landcruser GX 90 Diesel árg 
1999 ekinn 190Þ 33“ Dekk Góður bíll 
Verð 1550.Lán 900.S: 898-2811

Cadillac SRX 4x4 V8 Glæsikerra ‘04. 
320 hestöfl, ssk, 7 manna. Innfluttur 
af umboði, ek. 53 þ. ABS hemlar 
Aksturstölva, armpúðar, ASR spólvörn, 
Álf. Bakkskynjari, DVD, ESP stöðuleika-
kerfi, Kastarar,leður , CD magasín,sími 
ofl. Ásett verð 3,4. áhv. 2,2, tilboð ósk-
ast. Skipti möguleg. S. 862 2133.

Góður bíll! gott verð!
Toyota Corolla 1600 ‘98. Ek. 168 þ. 
Listaverð 420 selst á 350 þ. Uppl. í s. 
699 2816.

Toyota Rav4 árg. ‘01 til sölu. Ekinn 
113.000 km. Ssk. V. 1450 þús. Uppl. í 
s. 862 2334.

Chevrolet 1500 Silverado LTZ árg. 2007 
ekinn 16 þ. km einn með öllu. DVD, 
topplúga, 20“ dekk. Bara flottur!!. S. 898 
2811. www.plusgallery.is

Nissan Primera, árg. ‘01, 5 gíra, 1.6 vél, 
ek. 112 þús. V. 290 þús. S. 616 2597.

Toyota Landcruiser 120GX árg. ‘05, ek. 
29 þús. Uppl. í s. 892 4312.

Til sölu Toyota Landcruiser 100 VX ‘03 
ek. 130 þ. Bíll með öllu. Toppstandi. 
Áhv. 4,7 - verð áður 5290 þ. - Verð nú 
4990. S.896 1555, Jónas.

Ford Explorer 4x4 2006 ek. 47 þús. km 
7 manna. Leðursæti. Mitt verð 2,9 m. 
Rétt verð 3,5 m. Áhv. 1,7 m. Uppl. í s. 
897 8808.

Kia Sportage árg. ‘95, ek. 160 þús. Ný 
vetrardekk, sumardekk á felgum. CD. 
Góður bíll í vetrarfærðina. V. 280 þús. 
Uppl. í s. 693 3011.

Skoda Octavia Elegance 1,8t. Nýskr. 
26/10/2001 ek. 130 þ. Bensín, bsk. 
100% lán. V. 820 þús. S. 865 2341.

Toyota Avensis 1800 ‘00 ek. 166 þ. 
Ssk., s + v.dekk. V. 370 þ. Góður bíll. 
S. 858 7421.

Toyota Double Cap Diesel árg. 1991 ek. 
237 þ. 33“ dekk og hús. Verð 260 þ. S. 
898 2811.

Ódýrir Jeppar
Toyota Landcruiser 35“ bensín, nýsk., 
mjög góðu lagi á 350 þ. Nissan Terrano 
‘97 þokkalegur bíll, selst ódýrt. Uppl. í 
s. 857 4797.

Til sölu Peugeot Expert árg. ‘99, ek. 200 
þús. Mjög góður, 8 manna. verð 400 þ. 
Sími 898 0555.

Renault Kangoo árg.’00. Ek.91 þ. 
Vetrardekk, sk.’08. Toppbíll. Listaverð 
550 þ. Verð 330 þ. Uppl. í s. 892 7852.

Mazda 3 árg. ‘06. V. 1799 þús. Uppl. í 
s. 861 1178.

Mazda 323 ‘98, ek. 165 þ., ssk., ný 
vetrard., rafm. í rúðum, cd. V. 150 S. 
864 7498.

Audi A4 árg. ‘98, ek. 130 þús, lítur vel 
út. Tilboð 590 þús. Fyrstir koma fyrstir 
fá! Uppl. í s. 661 3654.

VW Passat árg. 12/’98, álf, krókur, 
nýskoð. Listaverð 535 þús. Tilboð 380 
þús. Uppl. í s. 691 9374.

MMC Lancer árg. ‘91, ek. 233 þús, sjsk, 
sk. ‘08, lítur þokkalega út. V. 65 þús stgr. 
Uppl. í s. 660 2580.

 0-250 þús.

Traustur. Corolla Special series árg. ‘96, 
ek. 160 þús., nýskoðaður, ný kúpling, 
álf., spoiler. Verð 190 þús. Uppl í s. 
894 9002.

Virkilega fallegur Opel Vectra sation. 
skoðaður 09. Í rosalega góðu ástandi. 
dráttarkúla, geislaspilari, heilsárs-
dekk. Mikið pláss. Verð 250 þús. sími 
8663838.

 250-499 þús.

Aðeins 380 þús. stgr.
MMC Lancer 5d 4x4 árg. ‘00 ek. aðeins 
89 þ. Nýleg tímareim og vetrard. Krókur. 
S. 857 7866.

 500-999 þús.

Mega bull verð !
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. Verð 
1.150.000. TILBOÐSVERÐ NÚ 790.000 
stgr. Möguleiki á 100% visa láni. Uppl. 
í s. 842 6605

 2 milljónir +

Range Rover Diesel HSE 2005. ek.60þús, 
Umboðsbíll, 1 eigandi. Dökkgrár, 
20“felgur, lúga, leður, rafm í sætum. 
Ásett 8,4 tilboð 7,9, skoða skipti.Uppl í 
síma 825-6177

Volvo S40 svartur, ek. 22 þ., árg. 
05/2005. 1,8 bensín, bsk., 17“ low 
Profile sumar- og vetrardekk fylgja með. 
Álfelgur, ljósgrátt leður og álinnrétting. 
Deluxe pakki. Einn eigandi. Verð 2,150 
m.kr. GSM 856 7150.

 Bílar óskast

Skoðaður bíll óskast fyrir allt að 120 
þús. stgr. Uppl. í s. 894 9002.

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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 Jeppar

MMC Pajero Intense diesel. Nýr bíl,l 7 
manna. Skipti á ódýrari. Verð 5,490. S 
898 2811.

Mitsubithi Pajero Intsyle diesel. Nýr 
bíll. 7 manna, leður, topplúga og bakk-
myndavél. Einn með öllu. Skipti á ódýr-
ari. S. 898 2811.

Montero Ltd ‘02. Svartur sem nýr. 
Lúxus. Ek. 57 þús. km. Verð 2.500 þús. 
Bílas Rvk eða s. 824 5322.

Til sölu Toyota LandCruiser 100 dísel 
árg. 2001. 7 manna, svartur samlitaður. 
38“ breyttur (en er á nýjum 35“) með 
Dana 50 að framan ekinn 129.000 km 
lítur mjög vel út. Fjarstart, þjóvavörn, 6 
diska spilari, leður, tölvufjöðrun, spoil-
er, kastaragrind, aukasett af felgum 
fylgir og léleg 38“ mudder Ásett verð 
485.0000 kr.eða tilboð S. 893 6840 
bensen@mi.is

Diesel Range Rover !!!
Range Rover 2.5 diesel árg. 1996 ek. 
175 þ. km, sjálfskiptur, leður, topp-
lúga, loftpúðafjöðrun, álfelgur, flottur 
bill. Verð 1.190.000 ATH skipti á ódýrai 
möguleiki á 100% visa láni. Uppl. í síma 
863 0149.

Til leigu. 2ja herb íbúð í Hafnarfirði. 
Leigist með húsgögnum. Uppl í síma 
863-5352/Guðmundur.

 Pallbílar

Ford F 350 Kinr Rance árg. 2006 ekinn 
46 þ. km. 35“ breyttur, lok á palli ,olíu 
miðstöð og topplúga. Gott verð með 
vsk. S. 898 2811.

 Sendibílar

Kassabíll með lyftu !!
M.Benz 412 kassabíll með lyftu árg. 
1996 sjálfskiptur, Túrbína, Vökvastýri, 
750 kg, lyfta, gjaldmælir, talstöð, tvö-
faldur, ökurtiti. Verð 1.190.000. ATH 
skipti á ódýrari möguleiki á 100% visa 
láni. Uppl. í síma 863 0149.

 Húsbílar

Gamall afturbygður Dodge Jeppi til sölu. 
Skemmtilegur bíll til að fara í útilegur. 
Áhugasamir hafa samband í Guðmund 
sími 691-7706

 Fjórhjól

Fjórhjól Honda 400 árg. 2005 til sölu. 
Ek. 2000 km. Verð 520 þ.kr. Uppl. í síma 
660 9970.

 Vélsleðar

Skidoo Renegade 800x árg. ‘04 til sölu. 
Toppgræja. Uppl. í s. 860 0072.

 Vinnuvélar

Volvo 160 - hjólagrafa ‘01, 2 skófllur. 
Einnig Volvo F7 vörubíll með álpalli, 
nýjum dekkjum. Ek. 120 þ.km. S. 864 
1220, Villi.

 Lyftarar

 Bátar

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ  
www.bilapartar.is 

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bílapartar og þjónusta. 
Dalshrauni 20
 S. 555 3560

Eigum varahluti í flestar tegundir bif-
reiða. Sérhæfum okkur í Subaru Nissan 
og Toyota.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

ALVEG SKÍNANDI!
Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfé-
lagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og 
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og 
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum 
og einnig flutningsþrif. Ástu-Svæði . S. 
848 7367.

 Garðyrkja

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót 
og góð þjónusta. Stálás ehf. s. 860 2610 
stalas@simnet.is

 Málarar

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Viðhald, gluggar, hurðir, veggir, 
gólf,. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

 Stífluþjónusta

BÍLAR TIL SÖLU

FORD FOCUS TREND 1,6  2005
Ek.28.þkm. Sjálfskiptur, CD, Álfelgur, 

Hiti í sætum, Rafdr. rúður, 
Fjarst. samlæsingar o.fl. o.fl. 

V.1690.- TILBOÐ: 1.540.-

SUBARU LEGACY WAGON 1999
Ek. 141.þkm. Sjálfskiptur, Dráttarkúla, 

CD, Pluss áklæði, Rafdr. rúður o.fl.
Mjög góður bíll tilbúinn fyrir veturinn.

V. 720.000.- 

FORD EXPLORER E.B. 2006
Ek.27.þkm. Sjálfskiptur, Filmur, CD, 
Topplúga, Dráttarkúla, Rafm. í öllu, 

Minni í sætum o.fl. o.fl.

V. 4.490.- Lán. 3.650.-

HYUNDAI SANTA FE 4X4 2002
Ek.76.þkm. Sjálfskiptur, CD, 

Hiti í sætum, Álfelgur, Hiti í sætum, 
Mjög góður bíll. 

V. 1.790.- Lán. 1.474.-

FORD EXPLORER E.B. 4X4 2004
EK. 62.þkm. Sjálfskiptur, CD, Topplúga,
Leður, Topplúga, Magasín, Dráttarkúla, 

Hiti í sætum, Minni í sætum o.mfl.

V. 2.750.- Möguleiki á góðu láni 

Mercedes Benz E 200 K 2005
EK.60.þkm. SSK. Leður, Álfelgur, 
Rafdrifin sæti, CD, Xenon ljós o.fl.

TILBOÐ: 3.190.- Möguleiki á láni

TOYOTA LAND CRUISER 100 2005
EK. 71.þkm. 7 manna, Sjálfskiptur, 
Álfelgur, Bakkmyndavél, Xenon ljós,
Topplúga, Dráttarkúla, Magasín o.fl.

V. 6.790.- Lán. 4.800.-

NISSAN ARMADA LE 4X4 2008
Ek. 0.þkm. Sjálfskiptur, Leður, CD, 
Dvd, Topplúga, TV, Bakkmyndavél, 

Hiti í stýri, rafm. í öllu. Lúxus bifreið. 
V. 7.490.-  Mjög góður stgr. afsl.

JAGUAR X TYPE 4X4 2002
EK. 42 þkm. Sjálfskiptur, Álfelgur, CD, 

Leðuráklæði, Aksturstölva, Xenon aðalljós.
V. 3.500.- Lán. 2.120.-

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 18:30

Laugard. 11:00 - 16:00

s. 567-1800

Eigum til mikið úrval af öllum 
gerðum bifreiða.

 1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á

www.bilamarkadurinn.is

Smiðjuvegur 46 gul gata
www.bilamarkadurinn.is
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is
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Við Rafstöðvarveg austan Ell-
iðaár rís nú nýr sýningarsalur 
Fornbílaklúbbsins en áætlað 
er að verkinu ljúki á þessu ári. 

Á Rafstöðvarvegi 9 við Elliðaárn-
ar byggir Fornbílaklúbbur Íslands 
um 1.050 m2 húsnæði á tveim-
ur hæðum. Húsið er ætlað undir 
sýningar og félagsstarf. Fram-
kvæmdir hófust í byrjun árs 2006 
og í september 2007 var steypu-
vinnu lokið. Áætlað er að taka 
húsið í notkun á þessu ári. 

„Framkvæmdirnar ganga bara 
vel, það er verið að koma þakinu 
á húsið og gluggunum í,“ segir 
Sævar Pétursson formaður Forn-
bílaklúbbsins en félagið telur um 
800 manns svo þörf var á nýju 
húsnæði undir starfsemina. 

Áður var Fornbílaklúbburinn 
með aðstöðu til félagsstarfa í Ár-
bænum en hafði ekki sýningarsal 
undir bílana og segir Sævar nýja 

húsið verða byltingu fyrir félag-
ið. „Félagið er alltaf að stækka 
og mikill vöxtur í því núna og 
þörf fyrir hús, það verður ekkert 
vandamál að fylla sýningarsalinn 
af bílum,“ segir Sævar en húsið er 
fyrst og fremst hugsað sem safn-
hús.

Orkuveita Reykjavíkur er líka 
að byggja á svæðinu og munu þess-
ar bygginar tengjast í sameigin-
legu andyri fyrir fræðslumiðstöð  
Orkuveitunnar Rafheima, Minja-
safn Orkuveitunnar og Fornbíla-
klúbbinn.

-rat

Fornbílaklúbburinn flytur 
í nýtt hús á þessu ári

Svona mun nýtt safnhús Fornbílaklúbbsins líta út fullklárað. MYND/FÍB

Áætlað er að starfsemi geti hafist í nýju safnhúsi Fornbílaklúbbsins á þessu ári en 
framkvæmdir hófust 2006.

Framkvæmdir ganga vel en verið er að koma þaki á og gluggum í húsið þessa dagana.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● UMHVERFISMAT RÆTT Á GRAND HÓTEL
Málþing um umhverfismat áætlana verður haldið á Grand Hótel 

Reykjavík fimmtudaginn 28. febrúar 2008 frá kl. 9.30 til 12.00. Lög um slíkt 
umhverfismat tóku gildi um mitt ár 2006 og er markmið þeirra að draga úr 
neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að sjálfbærri þróun. Umhverfismat 
áætlana felur í sér mat á umhverfisáhrifum áætlunar samhliða stefnumörk-
un ásamt gerð umhverfisskýrslu þar sem gerð er grein fyrir matinu og 
niðurstöðum þess.

Skipulagsstofunin hefur borist nokkur fjöldi skipulagsáætlana sem falla 
undir lögin frá því þau voru sett. Með hliðsjón að þeim áætlunum og skýrsl-
um má álykta að nokkuð vanti upp á að skipulagsvinnan sé unnin með 
markmið laganna að leiðarljósi. Því boðar Skipulagsstofnun til málþings til 
að hægt sé að ræða umhverfismat áætlana og þá reynslu sem ólíkir þátttak-
endur hafa af umhverfismati áætlana til þessa og væntingar.

Gert er ráð fyrir 10-15 mín erindum frá fulltrúa sveitarfélags, frjálsra 
félagasamtaka, ráðgjafa, Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar.

Nánari upplýsingar á vefsíðu Skipulagsstofnunar www.skipulag.is en 
tilkynna þarf um þátttöku fyrir 27. febrúar.

Grand Hótel Reykjavík.

Söngkonan Sigríður Beinteins-
dóttir lagði dúka í mörg ár 
áður en hún sló í gegn með sí-
gilda slagara á borð við „Vertu 
ekki að plata mig“. 

Sigríður Beinteinsdóttir er í hugum 
flestra fyrst og fremst tónlistar-
maður. Færri vita að hún var hárs-
breidd frá því að klára nám sem 
dúklagningamaður. Það má með 
sanni segja að dúklagningar renni í 
æðum fjölskyldu Sigríðar því faðir 
hennar og tveir bræður eru lærð-
ir dúklagningamenn og því má 
segja að þetta starf hafi legið fyrir 
hjá Siggu Beinteins eins og flestir 
þekkja hana. 

Sigga byrjaði strax um ellefu eða 
tólf ára aldur að aðstoða föður sinn 
um helgar og á hinum ýmsu frídög-
um. Hún var ekki mikið í dúkalagn-

ingastörfum í fyrstu en gekk frá og 
sópaði. Þá stundaði hún nám í dúk-
lagningum og vann hjá föður sínum 
í nokkur ár áður en tónlistin varð 
hennar aðal atvinnugrein. 

Sigríði þótti starfið sem dúk-
lagningamaður mjög fjölbreytt og 
skemmtilegt og enginn dagur eins. 
„Ég var ekki alla daga að leggja 
dúka því starfið fólst einnig í að 
flísaleggja, veggfóðra og teppa-
leggja,“ segir Sigríður ánægð.

Þessi fjölbreytileiki var afskap-
lega þægilegur því vinnan fór fram 
um borgina þvera og endilanga og 
það var nýtt fólk á hverjum stað. 
Sigga var oft beðin um að taka lagið 
en fólk fór að þekkja hana eftir að 
lagið „Vertu ekki að plata mig“ varð 
vinsælt. Sigríður tók þessu vel og 
fólk var almennt mjög ánægt með 
störf hennar hvort sem það voru 
stór eða lítil verk.  - mmr

Úr dúkum í tónlist

2

Sigga var oft beðin um að taka lagið við dúklagningastörfin eftir að „Vertu ekki að 
plata mig“ varð vinsælt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Vissir þú að í Dynjanda 
færðu alvöru öryggisbúnað, 
höfuðljós,  heyrnarhlífar, skó, 
fatnað, gleraugu, hjálma og 
fleira og fleira?

Komdu og kynntu þér málið!
Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is

Öryggi í vinnunni!
- ENDURSKIN, ÖRYGGI, ÞÆGINDI

s
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Mörgum vex það í augum að 
hengja upp ljós, festa gard-
ínustangir eða losa stíflu í 
baðvaskinum. Því fer fjarri að 
handlagnir einstaklingar leyn-
ist á hverju heimili og hvað er 
þá til ráða? 

Reddarinn.is er glænýtt fyrirtæki 
sem býður upp á alhliða redding-
ar frá A til Ö. Starfsmenn fyrir-
tækisins ganga í allt frá ljósaperu-
skiptum upp í stærri aðgerðir. 
„Við tökum meðal annars að okkur 
málningarverkefni, parketlagn-
ir, stíflulosun og klósettviðgerð-
ir,“ segir Eymar Birnir Gunnars-
son, annar eigenda fyrirtækisins. 
„Ég og Silja Þorbjörnsdóttir, sem 
sér um bókhaldshliðina, fundum 
að þörf var á þjónustu sem þess-
ari og fórum af stað með fyrirtæk-
ið fyrir nokkrum vikum,“ bætir 
hann við. 

Eymar hefur starfað sem verk-
taki um margra ára skeið og hefur 
mikla reynslu af þeim vandamál-
um sem geta komið upp á heimil-
um eða í fyrirtækjum. Hann segir 
fólki stundum finnast vandamálin 
smávægileg en hann segir ekkert 
verkefni of lítið fyrir Reddarann. 
„Ef fólk er með stærri vandamál 
leysum við þau líka. Ef við metum 
það svo að það þurfi fagmenn eins 
og pípara eða rafvirkja í verkið þá 
erum við með þá á okkar snærum. 
Við pössum vel upp á það að ganga 
ekki of langt inn í verkahring fag-
manna.“

Eymar segir nóg að gera og 
fyrirtækið sé í örum vexti. „Við 
sjáum strax fram á að þurfa að 
ráða fleiri starfsmenn til að anna 
eftirspurn.“ Eymar segist hafa 
mjög gaman af starfinu og segir 
ánægjulegt að geta aðstoðað fólk 
við að leysa hin ýmsu vandamál. 
„Við lítum reyndar ekki á þau sem 
vandamál heldur verkefni.“  - ve

Redda málum
Eymar Birnir Gunnarsson, annar eigenda Reddarinn.is. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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N1 VERSLANIR WWW.N1.IS

N1 býður úrval af legum og tengdum vörum 
fyrir iðnað, bifreiðar og sjávarútveg. Hafðu 

samband við fagmenn okkar í síma 440 1233.

LEGUR
Legur · Leguhús · Reimar · Tannhjól · Reimskífur

 Pakkdósir · Sérverkfæri · Legufeiti
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EIGIN FRAMTÍÐ

ÍSLAND – EVRÓPA

Evrópumálin verða til umræðu á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins 
á Grand Hótel Reykjavík, fimmtudaginn 6. mars. 
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Fyrirtækið Fóðurblandan 
stendur við Korngarða og á 
það vel við. Nánast á sömu 
þúfu eru þrjú önnur kornfyr-
irtæki, Kornax, MR/Lífland og 
Kornhlaðan. 

Ólafur Gunnarsson er sölu-
stjóri hjá Fóðurblöndunni og er í 
nánum tengslum við bændur um 
allt land gegnum símann. Útsýn-
ið úr glugganum hans er upp á 
milljón þar sem Viðey blasir við 
úti á sundunum og þegar grillir í 
Esjuna gegnum snjófjúkið hækk-
ar það umsvifalaust upp í eina 
komma tvær. 

Ólafur hefur verið í fóður-
bransanum í þrjátíu ár og segir 

kúabúunum hafa fækkað úr 1.600-
1.700 niður í 700 á þeim tíma. 
„Búin hafa þjappast saman og 
tæknin er alltaf að aukast innan 
dyra. Áður var hún öll úti á túni,“ 
segir hann. Þrátt fyrir hækkandi 
fóðurvöruverð telur hann bjart 
framundan hjá íslenskum bænd-
um. „Það á enginn séns á að flytja 
inn landbúnaðarvörur til að keppa 
við okkar. Þær eru svo góðar,“ 
fullyrðir hann. Felur síðan verk-
smiðjustjóranum Jóni Kristins-
syni að sýna Fréttablaðsfólki hvar 
fóðrið er blandað í stórum hræri-
vélum, hitað, kögglað og kælt. 

Fóðurblandan stendur undir 
nafni. Fyrirtækið býr til blöndur 
handa öllum tegundum húsdýra 
og eldisfiska og ekki bara eina 

blöndu handa hverri dýrategund 
heldur margar. Mikið gúmmel-
aði. Hráefnið kemur víða að úr 
veröldinni, fátt af því er íslenskt 
annað en fiskimjöl og lýsi. Maís-
skip frá Bandaríkjunum er við ka-
jann með 4 til 5 þúsund tonn. 

Magnið sem framleitt er hjá 
Fóðurblöndunni fer upp í 1.000 
tonn á viku þegar mest geng-
ur á að sögn Jóns. Hluta af fóðr-
inu er ekið í tankbílum heim á 
búin, annað er sekkjað í mis-
stóra poka. Birgðastöðvar eru á 
Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöð-
um. Stundum eru búnar til blönd-
ur fyrir ákveðin bú ef fóðurgildi 
heysins er lélegt eða ef sýking-
ar koma upp og sérfæðis er þörf 
fyrir gripina.  - gun

Blandað, hitað, 
kögglað og kælt

Gæði í hverri gjöf stendur á þessum 
sekk. Talan stendur fyrir próteininni-
haldsprósentu.

Hér er fiskifóður að verða til. Heitt og 
meyrt á þessu stigi enda á það eftir að 
fara í kælingu. 

Á ganginum eru sýnishorn af útungun-
arvarpkurli, holdakögglum, ungamjöli, 
unggrísakögglum og seiðafóðri. 

Þórir Kristjánsson stjórnar framleiðslunni gegnum tölvuna. 

Guðni Jónsson sér um framleiðslu á fiskafóðri. 

Ólafur Gunnarsson sölustjóri heldur góðu sambandi við bændur gegnum símann.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Endurvinnsluiðnaður er vax-
andi atvinnugrein á Íslandi en 
með aukinni áherslu á flokkun, 
endurnýtingu og endurvinnslu 
hafa skapast tækifæri til mikill-
ar verðmætasköpunar.

„Endurvinnsla er sú grein iðnað-
ar sem höndlar með úrgang sem 
hráefni,“ segir Bryndís Skúladótt-
ir forstöðumaður hjá Samtökum 
iðnaðarins. „Í úrgangi felast mikil 
verðmæti, en hann fellur til víða og 
getur verið dýrt að safna honum. 
Söfnun byrjar á heimilum lands-
manna og fyrirtækjum og eftir því 
sem hann er hreinni og betur flokk-
aður er hann dýrmætari,“ segir 
Bryndís og nefnir sem dæmi um 
úrgang sem hægt er að endurvinna 
að nýju: gúmmí, plast, málm, papp-
ír, pappa, gler og matarúrgang.

„Lífrænn, blautur matarúr-
gangur er unninn hérlendis í aukn-
um mæli og jarðgerður í áburðinn 
moltu. Endurvinnsla hefur á sér 
marga vinkla og molta er dæmi um 
ákveðna endurnýtingu sem aftur 
er skilað til jarðarinnar. Í moltu-
gerðina fellur til fisk- og kjötaf-
gangur úr matvinnslufyrirtækjum 
sem aftur er jarðgerður að mestu, 
en samkvæmt nýrri reglugerð er 
strangt á kveðið um hvað má end-
urvinna og hvað ekki, og það má 
segja að það sé sá hluti skepnunn-
ar sem við megum borða, á meðan 
aðrir hlutar mega ekki endurnýt-
ast,“ segir Bryndís og nefnir orku-
endurvinnslu sem annað dæmi í 
endurvinnsluiðnaði.

„Orkuendurvinnsla er stór hluti 
endurvinnsluiðnaðar í nágranna-
löndunum, eins og Danmörku þar 

sem sorp er brennt til orkunýting-
ar. Hérlendis er afgangsgas unnið 
af urðunarstað og úr því fengið 
metangas hjá Metan hf. sem síðan 
er sett á bíla. Orkuendurvinnsla 
er til staðar á Suðurnesjum, Húsa-
vík og Kirkjubæjarklaustri,“ segir 
Bryndís, en dæmi um stóra aðila í 
íslenskum endurvinnsluiðnaði eru 
gámafyrirtækin Hringrás, Gáma-
þjónustan, Íslenska gámafélag-
ið, Sorpa og sambærileg fyrirtæki 
sveitarfélaga um allt land.

„Til að endurvinnsla virki og 
allt komist til skila þarf öll keðj-
an að virka. Að mestu snýst endur-
vinnsluiðnaður á Íslandi um söfn-
un, flokkun og pökkun úrgangs 
sem sendur er áfram til útlanda 
til endurvinnslu. Tilraunir hafa 
verið gerðar með áframvinnslu 
hér á landi, en ekki alltaf geng-
ið sem skyldi enda ræður mark-
aðslögmálið hér sem annarsstað-
ar og íslenska þjóðin of fámenn til 
að slíkt borgi sig, þótt hér séu fáein 
fyrirtæki að gera mjög góða hluti 
í áframvinnslu úrgangshráefnis,“ 
segir Bryndís sem hvetur Íslend-
inga til að flokka sorp.

„Nú er boðið upp á allskyns 
lausnir eins og endurvinnslutunn-
ur til heimila. Hafið er samstarf 
sveitarfélaga við endurvinnslufyr-
irtæki um að bjóða íbúum þessa 
þjónustu, en víðast þarf að greiða 
sérstaklega fyrir tunnurnar þótt 
allir borgi sorphirðugjöld með sínu 
útsvari. Það er í höndum sveitar-
félaga að ákveða hvort öll heimili 
eru útbúin sorptunnum til flokkun-
ar úrgangs, en gott verð fæst fyrir 
hluta af úrganginum sem vegur 
upp á móti kostnaði sveitarfélaga 
við sorphirðuna.“ - þlg

Verðmætur úrgangur

Bryndís segir endurvinnsluiðnað byrja á heimilum landsmanna, sem og fyrirtækjum, 
og að öll keðjan þurfi að virka til að endurvinnsluiðnaður skili sem bestum arði og 
árangri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Smiðjuvegur 74 – 200 Kópavogur – 5 400 600
Reykjalundur – 270 Mosfellsbær – 530 1700
Lónsbakki 2 – 601 Akureyri – 460 1760
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Húsgagnaframleiðsla er ekki stór iðnaður hér 
á landi en þó eru nokkur framleiðslufyrirtæki 
starfrækt bæði stór og smá.

Árni Jóhannsson hjá Samtökum iðnaðarins 
segir blómaskeið íslenskrar húsgagna- og inn-
réttingaframleiðslu hafa verið fyrir þrjátíu 
árum þegar tollar voru á innfluttum vörum. 

Nokkur framleiðslufyrirtæki hafa þó staðið 
af sér þessar breytingar og nefnir Árni meðal  
annars fyrirtæki eins og Á. Guðmundsson, 
GKS, Axis og Brún á Egilsstöðum. Eitt þeirra 
minni fyrirtækja sem hafa verið starfrækt í 
tugi ára er trésmíðaverkstæðið Grein ehf.

Geir Oddgeirsson húsgagnasmiður stofnaði 

fyrirtækið ásamt tveimur félögum sínum árið 
1967 og hefur það verið starfrækt í 40 ár. Geir 
flutti fyrirtækið úr Kópavogi að Litla-Bæ á 
Vatnsleysuströnd árið 2002 þá orðinn einn eig-
andi.

„Við höfum verið í innréttingum og sérsmíði 
í gegnum tíðina en eftir að ég flutti hérna suður 
eftir hefur þetta orðið minna,“ segir Geir. 
„þetta verður nú ekkert stærra hjá mér því ég 
er orðinn svo gamall, búinn að vera með sama 
fyrirtækið í 40 ár, en af því að maður kann ekk-
ert annað endist maður við þetta.“ 

Geir lærði húsgagnasmíði hjá Sigurði Júlíus-
syni og tók prófið 1963 og hefur ekki fallið verk 

úr hendi síðan.  „Já já, ég þarf eiginlega að fara 
huldu höfði, það er svo mikið að gera. Þetta 
eru mest fyrirtæki sem leita til okkar með inn-
réttingasmíði og við höfum smíðað talsvert inn 
í Ráðhúsið og afgreiðsluna í Þjóðarbókhlöð-
unni og fyrir Hæstarétt. Svo eru þetta 
eru ýmis smáverk-
efni sem við 
erum að klára 
núna. Maður 
vill ekki hafa of 
langan lista hang-
andi fyrir framan sig.“ 

 - rat

Smíðar inn í Ráðhúsið

Geir Oddgeirsson hefur 
rekið trésmíðaverkstæðið 
Grein ehf. í 40 ár og segir 
alltaf nóg að gera.

● MIKIL FJÖLGUN 
HJÁ IÐUNNI
Á árinu 2007 voru haldin 196 
námskeið á vegum IÐUNNAR 
- fræðsluseturs, þetta er 58% 
aukning frá árinu 2006 en þá 
voru haldin 124 námskeið. 
Námskeiðin eru allt frá því að 
vera einföld tölvunámskeið upp 
í mjög sérhæfð námskeið. Á 
vegum IÐUNNAR hafa líka verið 
haldin réttindanámskeið fyrir 
mannvirkjahönnuði og bílasala. 
Fjöldi þátttakenda á námskeið-
um hefur aukist úr 1.366 í 1.882 
eða 37% á milli ára.

● NÝSVEINAR 
VERÐLAUNAÐIR
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík 
hélt í byrjun febrúar verðlauna-
hátíð nýsveina í Ráðhúsi Reykja-
víkur. Þá voru verðlaunaðir 
nýsveinar sem náð höfðu fram-
úrskarandi árangri á sveinsprófi. 
Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar 
Grímsson afhenti verðlaunin 
en alls hlutu níu nýsveinar og 
meistarar þeirra viðurkenningu. 

Þessir nýsveinar hlutu viður-
kenningu Iðnaðarmannafélags-
ins í Reykjavík:

Ágúst Ingi Davíðsson, 
silfurverðlaun í rafvirkjun.

Ásgeir Páll Gústafsson, 
silfurverðlaun í rennismíði.

Guðlaugur Sigurgeirsson, 
silfurverðlaun í húsasmíði.

Hanna Elina Arima, 
silfurverðlaun í söðlasmíði.

Hermann Geir Rúnarsson, 
bronsverðlaun  í prentun.

Katrín Jónsdóttir fékk silfur-
verðlaun í grafískri miðlun. 
Katrín fékk einnig námsstyrk við 
Háskólann í Reykjavík.

Krístín Þórsdóttir, 
bronsverðlaun í hársnyrtiiðn.

Sigurður Guðbrandsson, 
silfurverðlaun í rafeindavirkjun.

Þorsteinn Árnason,
bronsverðlaun í skrúðgarðyrkju.  

Afhendingin fór fram í Ráðhúsi 
Reykjavíkur

MYND/V
ÍKURFRÉTTIR
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● HUGMYNDASAMKEPPNI UM 
HÁSPENNULÍNUMÖSTUR
Landsnet hf. hefur efnt til hugmyndasamkeppni 
um hönnun háspennulínumastra í samstarfi við 
Arkitektafélag Íslands. Markmið samkeppninnar 
er að fá hugmyndir að gerð og útliti masturs eða 
mastra í 220 kV háspennulínu. Landsnet leggur 
áherslu á að sjónræn áhrif mastranna (línunnar) 
verði skoðuð sérstaklega í samkeppni þessari og 
að keppendur komi með tillögur að útfærslu 
mastra sem taka tillit til þessa eins og kostur er, 
og er þá bæði miðað við möstur (línu) nærri 
þéttbýli og í óbyggðu landi.

Samkeppnin er almenn hugmyndasam-
keppni og er gefin út á íslensku og ensku og 
verður auglýst erlendis. Dómnefnd er skipuð 
fimm fulltrúum, tveimur arkitektum frá AÍ og 
þremur fullrúum frá útbjóðanda. Skiladagur 
samkeppninnar er 28. mars 2008 og frestur 
til fyrirspurna rennur út 3. mars 2008.

Nánari upplýsingar um samkeppnina 
má finna á vef Arkitektafélags Íslands, 
www.ai.is. 

● SKÓFLUSTUNGA Á AKUREYRI
Menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, tók fyrstu 
skóflu stunguna að fjórða áfanga nýbygginga Háskólans á Akureyri við 
Sólborg nýverið. 

Byggingin er liður í því að koma starfsemi háskólans á eitt og sama 
svæðið sem er til mikillar hagræðingar. Í viðbyggingunni verða hátíðar-
salur og fyrirlestrarsalur, auk smærri kennslurýma. Einnig er gert ráð fyrir 

bílastæðum og háskólatorgi. 
Verklok eru áætluð sumarið 
2010. Auk menntamálaráðherra 
tóku Þorsteinn Gunnarsson rekt-
or og Reynir Albert Þórólfsson, 
formaður Félags stúdenta, til 
máls.

Sjá nánar á www.akureyri.net

BAWER

VARÚÐARLJÓS • LJÓSKASTARAR • DÍÓÐULJÓS • KELSA LJÓSAGRINDUR Á FLESTA VÖRUBÍLA 

Holland dráttarstólar 25 og 36 tonna • Undirvagnsvarnir með ljósum

NÝTT

NÝTT NÝTT

NÝTT
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Íbúar Reykjanesbæjar gætu skellt 
sér í vatnaleikjagarð á næstunni.

● VATNALEIKJAGARÐ-
UR Á NÆSTA LEITI

Vinna við endurbætur á botni 
vatnaleikjagarðs í Vatnaveröld í 
Reykjanesbæ er nú á lokastigi. 
Búið er að leggja nýtt grunn-
efni í botninn og verið er að 
ganga frá yfirlagi.
Ef allt gengur að 
óskum verður 
hægt að opna 
vatnaleikja-
garðinn í lok 
vikunnar.

Sjá frétt 
af www.
vf.is

Hjá Járnsmiðju Óðins verða 
hlutirnir til en þar starfar heil 
fjölskylda undir einu þaki.

Járnsmiðja Óðins hefur verið 
starfrækt síðan 1986. Hún var 
stofnuð af Óðni Gunnarssyni 
meistara í vélvirkjun. Kona hans 
Auður Hallgrímsdóttir er fjár-
málastjóri fyrirtækisins og Dan-
íel Óðinsson sonur þeirra, sem 
einnig er meistari í vélvirkjun, 
er framkvæmdastjóri. 

Þá er dóttir þeirra Hallgerð-
ur Kata Óðinsdóttir einn af tíu 
starfsmönnum en hún bæði 
smíðar og setur upp. Hún starf-
ar sem stálsmiður og er að sögn 
móður hennar lista suðumaður 
og greinilega handverksmaður 
af guðs náð eins og bróðir henn-
ar og faðir. Það má því segja að 
járnsmíðin renni í æðum fjöl-
skyldunnar. 

Fyrirtækið framleiðir ýmsar 
nytjavörur úr stáli fyrir heim-
ili, fyrirtæki og stofnanir. Má 
þar nefna ýmiskonar stiga, inni- 

og útihandrið, svalir og sérsmíð-
uð húsgögn af ýmsu tagi. Þar á 
meðal borð, stóla, hillur, ljósa-
krónur og fatahengi. Þá fram-
leiðir fyrirtækið nokkrar gerð-
ir af ryðfríum glerfestingum og 
gleri. 

„Við sérsmíðum flestar vör-
urnar eftir pöntum frá viðskipta-
vinum. Þeir koma ýmist með 
teikningar frá arkitektum eða 
eigin hugmyndir sem starfsmenn 
fyrirtækisins aðstoða þá við að 
útfæra,“ segir framkvæmda-
stjórinn Daníel Óðinsson. Hann 
segir fyrirtækið smíða hluti fyrir 
hótel, verslanir og veitingastaði 
og nefnir hann Panorama bar í 
Leifsstöð sem dæmi. 

„Við erum þó líka í smærri 
verkefnum og útfærum hönn-
un og hugmyndir af ýmsu tagi. 
Starfsemi okkar grundvallast 
fyrst og fremst á góðum starfs-
mönnum með mikla menntun og 
reynslu og hafa margir þeirra 
langan starfsaldur hjá fyrirtæk-
inu.“   -ve

Hugmyndirnar 
öðlast líf

Daníel Óðinsson er framkvæmdastjóri Járnsmiðjunnar en þar starfa einnig móðir 
hans, faðir og systir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VERKIN   TALA

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is
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 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Dulspeki-heilun

Heilun stuðlar að jafnvægi og slökun. 
Fyrsti tíminn á 1000 kr. Uppl. í s. 856 
4714.

 Nudd

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

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
 s.s, flísalagnir, parketlagnir 

og málun, uppsetningu á gips-
veggjum, spörslun o.fl.

 Uppl. í s. 844 0889 & 661 3192.

 Húðflúr

Tattoo opnunartilboð!
101 Skjöldur. Pósthússtræti 13. S. 561 
9090. www.tattoo.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stubbastandur
Erum með lausn fyrir sígarettustubba, 
bæði standa og á vegg. Standur ehf. 
Uppl. í s. 842 2535.

Til Sölu sýningarbaðinnrétting, birki 
í hurðum og hliðum lengd, 1,41. 
Borðplata, vaskur og hattur úr (stein,akr-
íl) og halogenljós í hatt. Selst á hálvirði. 
Uppl. í s. 824 0235 eða Hyrjarhöfða 8 
(Betri híbýli)

Til sölu fatastandar fyrir verslanir, slár á 
hjólum og herðartré. Upplýsingar í síma 
696 3900.

Friis & Company
Innréttingar til sölu fyrir verslun. Friis & 
Company. Uppl. í s. 694 9004 & 822 
2090. Laugaveg 55.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa boxpúða. Uppl. í s. 
694 9074, Hulda.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

Til sölu. Tveir Legro umbúða standar, 
fyrir 5 rúllur og borða, hinn fyrir 4 
rúllur. Mjög gott verð. e-mail kristall@
simnet.is

 Fyrirtæki

Fyrirtæki til sölu, ársvelta um 30 millj-
ónir, eina sinnar tegundar á landinu. 
Stórkostlegir vaxtamöguleikar fyrir fólk 
með góða þekkingu á sölu og markaðs-
málum. Uppl. trostur@gmail.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

HEILSA

 Heilsuvörur

9 daga hreinsikúr frá Aloe Vera - Aloe 
Vera kyppa 3 brúsar. S. 697 8928, 
Sigga.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

LR hennings kúrinn. Fljótvirkur og 
átakalaus. Léttist um 16 kíló á 4 mán! 
Uppl. í s. 891 6717.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

Whole body massage Telepone 862 
0283.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

Óska eftir Shar-pei hundi. Uppl. í s. 770 
0713 / 849 1654.

Shafer. Til sölu 3 mánaða Shafer tík verð 
80 þús. Uppl. i síma 845 2321.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Laust um páskana!
Til leigu glæsilegt raðhús í Torrevieja á 
Spáni um páskana. 3 svefnherb. mögu-
leiki f. 2 fjölsk. Loftkæling, sundlaug 
o.fl. Uppl. í s. 0034 638 399 541 
/ krissi_air@hotmail.com / 0034 966 
199 248.

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

 Vetrarvörur

Tvennir Lance skíðaskór til sölu, númer 
42,5 og 43,5. Upplýsingar í síma 
8934870.

 Byssur

Riffill óskast til kaups. Upplýsingar í 
síma 698 0949.

 Hestamennska

Múlarnir með skrautsteinunum loksins 
komnir, kr. 1.940,-Gúmmítaumar með 
og án stoppara frá kr. 1,480,-

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

1 pláss laust til leigu í góðu 6 hesta húsi 
í Víðidal. Uppl. í s. 862 3643.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

Frábært sumarhús í La Marina á Spáni 
til leigu í allt sumar. Svefnpláss fyrir 5 
manns. 35 þús. vikan (adsl og loftkæl-
ing). www.lamarina.draumaeign.com 
eða 770 4077 Óðinn.

Góð 4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 695 1730.

Falleg 106 fm íbúð í Skipasundi. Leigist 
með innbúi frá 1 mars - 10 mai. Uppl. 
fást í s. 898 0778 & helga@degga.is
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105 fm 3. herbergja íbúð í Álfkonuhvarfi 
5, til leigu, með bílskýli. Verð 140 þús., 
pr. mán. Uppl. í s. 699 5552.

10 fm herb. með góðu baði og sérinn-
gangi fyrir reglusaman einstakling. Leiga 
25 þ. á mán. S. 562 0389.

 Húsnæði óskast

3. Herb. íbúð óskast til leigu í Rvk. frá og 
með 1 mars. Verður að vera snyrtileg og 
í rólegu umhverfi. Fyrirframmgreiðsla 
í boð fyrir réttu íbúðina. Áhugasamir 
vinsamlegast hafið samband í síma 
896 7611.

2-3 herb íbúð óskast.. Erum góðir leigj-
endur. S: 8496506 eða 8682442

Hjón með 2 börn óska eftir 4 herb. 
íbúð til langtíma. Helst í Rvk. Uppl. í s. 
694 2198.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir 30-50fm bílskúr eða atvinnu-
húsnæði til leigu. Uppl. í s. 847 1350.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

 Gisting

Orlofsíbúð til leigu í miðbæ Akureyrar. 
Laus um páskana. kristinlilja@yahoo.
com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Part time work from 
your home!

Due to our expansion program, 
we are currently looking for 
part time Work from home 
Account Manager and Sales 
representatives, it pays $450 

per week plus benefits. Please 
contact us for more details. 
Requirements - Should be a 

computer Literate. Must have 
access to the internet. And age 
19 years and above. Must also 

be Efficient and Dedicated.
If you are interested and 
need more information. 

Contact Mark Lambert email: 
m_lam01@yahoo.com

Vörumeðhöndlun
Hýsing vöruhótel leitar að 

áreiðanlegum og eljusömum 
starfskrafti í starf vörumerkinga 

og meðhöndlunnar á fatnaði, 
skóm, leikföngum og búsáhöld-

um. Vinnutíminn er 8-16:30 
virka daga. Hýsing vinnur eftir 
jafnréttisáætlun þar sem aldur, 
kyn og þjóðerni hafa ekki áhrif 

á ráðningar, starfsþróun og 
launakjör.

Nánari uppl. veitir Júlíus 
Kristjánsson á staðnum að 
Skútuvogi 9 eða í síma 530 

5697.

Atvinna Atvinna
Sölumaður óskast til starfa í 

sængurdeild Rúmfatalagersins í 
smáratorgi.

Reynsla af sölumennsku æski-
leg.

Upplýsingar gefur Eyþór í 
síma: 820-8004 eða á staðnum 
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Vinnutími frá 13-19. Einnig einn 
dag aðra hvora helgi.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða bakara til starfa í nýju og 
glæsilegu bakaríi í Mosfellsbæ.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 660 2151.

Bakari - konditor
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða konditor eða bakara með 
áhuga á kökugerð/súkkulaði-

gerð í nýtt og glæsilegt bakarí í 
mosfellsbæ.

Áhugasamir geta haft sam-
band við Hafliða í síma 660 

2151.

Veislulist Skútan
Óskar eftir starfsmanni í 
útkeyrslu og önnur störf.

Upplýsingar veitir Sigurpáll í 
síma 555 1810 & 822 8253.

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

starfskraft til að sjá um 
ræstingar, hreingerningar og 
bónvinnu. Íslenskukunnátta 

skilyrði. 
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Mötuneyti, góður vinnu-
tími

Krydd og Kavíar óskar eftir 
starfsfólki í mötuneyti sem 

fyrirtækið annast. Vinnutími er 
frá 10 - 14 mán. til fim. og 10 
- 14 alla virka daga. Við gerum 
miklar kröfur um að starfsfólk 
sé snyrtilegt og jákvætt og hafi 
áhuga á matargerð. Góð laun í 

boði fyrir rétta aðila.
Upplýsingar gefur Garðar í 

síma 824 7731 milli 9 - 18 eða 
senda umsókn á kryddogkavi-

ar@kryddogkaviar.is

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum. Vinnutími 12-18.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 
861 2417 eða Unnur í síma 893 

0076.

Óskum eftir einstaklingi 
til framtíðarstarfa

Viðkomandi þarf að bera 
ómælda virðingu fyrir þörfum 

barna og möguleikum þeirra til 
náms og þroska og vera sjálfur 

góður í samskiptum., skipulagð-
ur og stundvís. Ráðningartími er 

frá 1. mars n.k. Leikskólinn er 
staðsettur að Bleikjukvísl 10 á 

Ártúnsholti.
Ef þú hefur áhuga á nánari 

upplýsingum sendu mér 
þá tölvupóst á regnbogi@

regnbogi.is eða hafðu sam-
band í síma 557 7071 Lovísa 
Hallgrímsdóttir skólastjóri

Pípulagnir
Faglagnir ehf óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
manni í framleiðsludeild. Sigurður gefur 
frekari upplýsingar í síma: 699-8076. 
vinnutími er frá kl. 05-13.

Veitingahús óskar eftir starfsmanni í sal. 
Vinnutími er öll virk hádegi, tvö kvöld 
í viku og önnur hver helgi. Uppl. í s. 
822 5229.

Aðstoðarmaður í 
Blikksmiðju!

Aðstoðarmann vantar í blikksmiðju. 
Helst smíðavanur. Uppl. í síma 896 
5042.

Reddarinn óskar eftir lærðum smiði, raf-
virkja, múrara, málara og pípara í auka 
verkefni. Góð laun í boði fyrir réttann 
aðila. Umsóknir sendast á reddarinn@
reddarinn.is eða upplýsingar í síma 662 
0122 www.reddarinn.is

HR Verktakar ehf. Óskum eftir að ráða 
smiði og verkamenn í byggingavinnu á 
Reykjavíkursvæðinu. Uppl. í síma 896 
4616.

Starfsfólk
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. WWW.HENDUR.IS

Næturvinna
Starfsmaður óskast í næturvinnu. WWW.
HENDUR.IS

ATVINNA

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Verslunin Tiger
Starfsfólk óskast til afgreiðslu og 
almennra verslunarstarfa. Uppl. veitir 
Sandra í s. 660 8211 eða í tiger.sandra@
simnet.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

vanur vélamaður/meiraprófsbílstjóri 
óskar eftir starfi,einnig haldgóð þekk-
ing á tölvum og tölvubúnaði uppl i 
s:8929004

Skipstjóri
Tek að mér verkefni við siglingar WWW.
HENDUR.IS

Rafvirki
Get bætt við mig verkefnum. WWW.
HENDUR.IS

Kona óskar eftir vinnu, nokkra tíma í 
viku. Er vön ýmiskonar þjónstustörfum, 
góður bílstjóri, semur vel við börn og 
fullorðna. Uppl hjá elsal@simnet.is

Þrif
Vantar fólk í heimilisþrif? Fáðu tilboð 
WWW.HENDUR.IS

Ertu að ráða?
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. WWW.HENDUR.IS
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FASTEIGNIR

Snyrtistofan Líf
Reykjavík, Mjódd
10 ára leigusamningur

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 5.900.000
REMAX Lind kynnir  til  sölu  fótaaðgerðar  og snyrtistofu  með frábæra staðsetningu og góða viðskiptavild.
Stofan  er  búin  að  vera  18 ár   í  mjög góðum verslunarkjarna  í  Breiðholti.   Allt  að  10 ára  leigusamningur.
Húsnæðið skiptist í afgreiðslu, einn fótaaðgerðar bás og tvo snyrtibása.  Fyrirtækið selst með nafni, stólum,
áhöldum og smá lager.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

sb@remax.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA: 695-9500

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300

SPÁNN - LA FLORIDA - RAÐH. 
Rétt við Torrevieja - góð staðsetning.
SKIPTI Á ÍBÚÐ Á HÖFUÐB.SVÆÐINU

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Fallagt endaraðhús á La Florida á Spáni rétt fyrir sunnan Torrevieja. Aðeins 11 hús saman í lokuðum garði.
Húsið er 113 m2 á 2 hæðum. 3 svefnherb. 2 baðherb. stofa og eldhús. Sameiginleg sundlaug er við húsið
í lokuðum, hellulögðum garði, mjög fjölskylduvænt. Öll þjónusta við hendina, búðir, veitingastaðir, bankar,
barir,  3  af  flottustu  golfvöllum  Spánar,  Go-kart  ofl.   EIGANDI  HÚSSINS  VILL  SKIPTA  Á  DÝRARA
HÚSI/ÍBÚÐ Á HÖFÐUBORGARSVÆÐINU OG BORGA Á MILLI.  Nánari uppl. í síma 663-3300 Sigurdór

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

hj@remax.is

Er þetta kannski húsið fyrir þig  ????

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

663 3300

695 9500

Fr
u
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Til leigu 235 fm nýlegt einbýlishús á einni hæð við Fáka-

hvarf. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu og fjögur

herbergi. Innbyggður bílskúr. Húsið er laus strax.

Nánari upplýsingar veitir

Magnea Sverrisdóttir fasteignaasali í síma 861 8511.

FÁKAHVARF, VIÐ ELLIÐAVATN – TIL LEIGU

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21 • www.eignamidlun.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða sérlega gott 12-14 hesta hús, auk kaffistofu, snyrting
o.fl. Sérgerði með taðþró. Góð eign. Myndir á mbl.is. Verð 21,9 millj.

HESTHÚS ANDVARAVELLIR - GBÆ

Glæsilegt nýtt hesthús fyrir 12 hesta. Húsið afhendist fullbúið að utan,
gerði frágengin. Rúmlega fokhelt að innan. Frábær staðsetning.
Hagstæð lán.

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233

SÖRLASKEIÐ - HF

Sérlega gott 8 hesta hús auk kjallara. Haughús (lítill spónakostnaður).
Húsið er steypt og klætt með járni. Góð staðsetning.
Hagstætt verð 12,5 millj.

HESTHÚS HEIMSENDI - KÓPAV.

Fr
u

m
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– Mest lesið



RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400Fr
u

m

Stórikriki, 270 Mos. Einbýli

Verð: 54.900.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 304,9 fm. Bygg.ár: 2007

RE/MAX Skeifan kynnir: Stórt og fallegt einbýlishús á nýjum 
og skemmtilegum stað í Mosfellsbæ. Fasteignin er stað-
steypt einbýlishús samtals 302,5 fm að stærð og þar af er 
bílgeymsla 59,4 fm. Húsið skilast fokhelt samkvæmt skilalýs-
ingu. Áætlaður afhendingartími er maí 2008.

Nánari upplýsingar veitir Ellý í síma 848 7060.

Hörgsholta 9 – 220 Hfj. Einbýli

Verð: 54.859.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 197 fm. Bygg.ár: 1991

Opið hús sunnudaginn 17.02.08, kl. 16:00-16:30
RE/MAX Skeifan kynnir: Einstaklega vel staðsett einbýlishús 
að Hörgsholti 9, Hafnarfirði, með stórum tvöföldum bílskúr og 
frábæru útsýni. Eignin stendur við enda rúmgóðrar botn-
langagötu. Hiti er í öllum flísalögðum gólfum í íbúð.

Nánari upplýsingar veitir Arnbjörn í síma  892 9818

OPIÐ
HÚS

Háberg, 111 Rvk. Parhús

Verð: 38.900.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 140,5 fm. Bygg.ár: 1979

RE/MAX Skeifan kynnir: Glæsilegt 5 herb. parhús við Háaberg 
í Reykjavík. Baðherbergið er  flísalagt hólf í gólf, dökkar flísar 
eru á gólfi og ljósar á veggjum. Hornbaðkar, sturta, hanklæða-
ofn og falleg eikarinnrétting. Stór parketlögð stofa með út-
gengi  í suðaustur garð. Þessi eign hefur verið endurnýjuð 
verulega svo sem  innréttingar, gólfefni og innihurðar.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863 0402.

Stórikriki, 270 Mos. Einbýli

Verð: 23.300.000,- Bílskúr: Já

Stærð: 352 fm             Bygg.ár: 2007

RE/MAX Skeifan kynnir: Ein besta lóðin í Stórakrika, Mos-
fellsbæ valin sérstaklega af arkitekt til að hanna skemmtilegt 
heimili. Arkitekt: Elín Kjartansdóttir hjá arkitektur.is Lóðin 
verður afhent með tilbúnum grunni en smiðir halda áfram 
með bygginguna ef óskað er eftir því.

Nánari upplýsingar veitir Ellý í síma 848 7060.

Kvistavellir 43, 220 Hfj. Einbýli

Verð: 43.500.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 210,8 fm. Bygg.ár: 2007

Opið hús á morgun 14.02.08, kl. 18:00-19:00
RE/MAX Skeifan kynnir til sölu glæsilegt 5 herbergja stað-
steypt einbýlishús að Kvistavöllum 43 í Hafnarfirði. Húsið 
afhendist tilbúið að utan með ljósum marmarasalla og vatns-
bretti undir gluggum. Lóð er grófjöfnuð og bílaplan er með 
Bomanite munstursteypu með tengdri hitalögn. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún  í síma 864 2599

OPIÐ
HÚS

Stuðlasel 28, 109 Rvk. Einbýli

Verð: 64.000.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 246,1 fm Bygg.ár: 1978

Opið hús í dag 13.02.08, kl. 17:30-18:00
Einbýlishús á 2 hæðum með mjög stórum innbyggðum bíl-
skúr, búið að stúka 2 stór herbergi úr bílskúr. Neðri hæð: For-
stofa, bílskúr, gestabað, rúmgott eldhús og stofa. Efri hæð: 
Sjónvarpshol, 4 svefnherbergi (voru 5) og baðherbergi. Stór 
gróinn garður. 

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863 0402.

OPIÐ
HÚS

Laugalind 10 –  201 Kóp. 5 herb. 

Verð: 38.500.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 137,6 fm Bygg.ár: 1998

Opið hús á morgun  14.02.08 kl. 17:30-18:00
5 herbergja sérhæð með sérinngangi.  Komið inn í forstofu, 
eldhús og stofa með útgengi á svalir til hægri.  4 svefnher-
bergi, baðherbergi og þvottahús til hægri.  Örstutt í skóla og 
leikskóla.   Virkilega falleg og stílhrein íbúð á eftirsóttum 
stað.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi í síma 895 5643.

OPIÐ
HÚS

Rjúpnasalir 6 – 201 Kóp. 4ra herb. 

Verð: 34.900.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 144,1 fm Bygg.ár: 2000

Opið hús á morgun  14.02.08 kl. 18:30-19:00
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju og efstu hæð í 6-býli.  
Frístandandi bílskúr fylgir eigninni (möguleiki á að kaupa 
íbúð án bílskúrs).  Komið inn í forstofu, eldhús til hægri, stofa 
með útgengi á svalir til vinstri, 3 herbergi, baðherbergi og 
þvottahúsi.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi í síma 895 5643.

OPIÐ
HÚS

Vogatunga 28, 200 Kóp. Raðhús

Verð: 41.000.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 145,7 fm Bygg.ár: 1969

Opið hús á morgun  14.02.08, kl. 19:30-20:00
Raðhús með sérinngangi á einni hæð og frístandandi bílskúr.  
Forstofa með þvottahúsi og geymslu innaf.  Eldhús með ljósri 
innréttingu, rúmgóð stofa með útgengi á pall og þaðan út í 
garð.  3 svefnherbergi  (voru áður 4) og uppgert baðherbergi.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi í síma 895 5643.

OPIÐ
HÚS

Skrúðás, 210 Garðabær Einbýli

Verð: 140.000.000,- Bílskúr: Tvöfaldur

Stærð: 309,1 + 70 fm Bygg. ár: 2002

Glæsilegt einbýli í fallegri botnlangagötu. Möguleiki á sér-
íbúð með sérinngangi á neðri hæð. Tvö  herb. og baðherb. á 
neðri hæð, geymsla og tvöfaldur bílskúr .Efri hæð: Rúmgott 
svefnherb. og 2 barnaherb. Mjög stór stofa, sjónvarpshol, 
baðherb.og  rúmgott eldhús með miklu útsýni.

Nánari upplýsingar veitir 
Kitty Johansen í síma 695 4161.

Stórikriki, 270 Mos. Einbýli

Verð: 55.000.000,- Bílskúr: Já

Stærð: 242 fm Bygg. ár: 2007

Fallegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skilast fullbúið að utan klætt með sedruvið,áli og flís-
um. Húsið skilast tilbúið til innréttinga.  Lóð skilast grófjöfn-
uð. Húsið stendur fyrir neðan götu við óbyggt svæði og er 
einstakt útsýni til norðurs og austurs. 

Nánari upplýsingar veitir 
Kitty Johansen í síma 695 4161.

Skólavegur, 750 Fáskrúðsfj. Einbýli

Verð: 11,700,000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 160 fm. Bygg.ár: 1904

Melgerði er bárujárnsklætt timburhús á steyptum kjallara. 
Húsið var reist árið 1904 en byggt við það árið 1922. Húsið er 
að mestu í upprunalegri mynd en skipt hefur verið um flesta 
glugga og gler. Nýir ofnar og hitalagnir. Tilvalin eign sem 
sumar/heilsárshús á fjölskylduvænum stað með einstaka 
náttúrutöfra.

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir s. 692 1649.

Skólavegur, 750 Fáskrúðsfj. Parhús

Verð: 19.900,000.- Bílskúr: Já

Stærð: 185 fm. Bygg.ár: 1982

Parhús á tveimur hæðum með góðum bílskúr. Efri hæð skipt-
ist í hol, eldhús, baðherb., stofu, borðstofu, sjónvarpshol með 
útgengi á stórar svalir með einstöku útsýni yfir fjörðinn. Á 
neðri hæð eru 4-5 svefnherb. Stórt baðherbergi innangengt í 
fataherbergi. Stórt þvottahús og geymslurými. Frábær eign á 
besta stað í bæjarkjarnanum. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma  692 1649.

Dalsbyggð 7, 210 Garðabær Einbýli

Verð: 65.000,000.- Bílskúr: Já

Stærð: 217,7  fm. Bygg.ár: 1979

Opið hús á morgun 14.02.08, kl. 17:30-18:00
RE/MAX Skeifan kynnir: Einstaklega gott einbýlishús á 1032 
fm hornlóð rétt við íþróttasvæði Stjörnunnar, barnaskóla og 
fjölbrautarskóla. Þetta er einstaklega bjart og notalegt hús 
sem býður upp á mikla möguleika svo sem að stækka við 
það, þar sem meira er eftir af byggingarétti.

Nánari upplýsingar veitir Ellý í síma  848 7060.

OPIÐ
HÚS

Hverafold, 112 Rvk. 3ja herb.

Verð: 23,500,000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 93 fm. Bygg.ár: 1985

Björt og rúmgóð 3ja herb. íbúð á fjölskylduvænum stað. Íbúð-
in skiptist í gott eldhús með borðkrók, bjarta stofu/borðstofu 
útgengt á rúmgoðar svalir, tvö svefnherbergi og baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Sameignin hefur öll verið tekinn í 
gegn, máluð og skipt um teppi. Skemmtileg eign með góðum 
áhvílandi lánum með 4.15 % vöxtum. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma  692 1649.

Njörvasund, 104  Rvk . 5-7 herb.

Verð: 39,800,000.- Bílskúr: Já

Stærð: 149,4 fm. Bygg.ár: 1956

Séreign, efri hæð og ris á þessum eftirsótta stað. Hæðin 
skiptist í gott hol, skemmtilegt  eldhús með eldri uppgerðri 
innréttingu .Stofa, borðstofu, sjónvarpshol og nýuppgert 
baðherb. Í risi eru 2 svefnherb. og stofa. Frábær eign með 
mikla möguleika. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma  692 1649.

Arna Rut 
Kristinsdóttir 
Skrifstofustjóri

Arnbjörn
Arason

Sölufulltrúi

Aron Óli 
Gunnarsson 

Þjónustufulltrúi

Ásdís Ósk 
Valsdóttir 
Lögg. fast. 
Sölufulltrúi

Elín
Viðarsdóttir  
Sölufulltrúi

Elísabet
Agnarsdóttir  

Lögg.fast. / 
Framkv.stjóri

Ellý
Steinsdóttir - 

Sölufulltrúi

Eygló 
Gunnarsdóttir 

Sölufulltrúi

Gyða Björk 
Ágústsdóttir 

Sölufulltrúi

Hildur
Árnadóttir 
Sölufulltrúi



Skeifan

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

Kötlufell, 111 Rvk. 3ja herb.

Verð: 18.900.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 78 fm. Bygg.ár: 1974

Björt og rúmgóð íbúð í nýuppgerðu fjölbýli með yfirbyggðum 
svölum. Íbúðin skiptist í hol, upprunalegt eldhús, ný standsett 
baðherb. tvö svefnherb. góða stofu með yfirbyggðum svölum. 
Sameignin hefur öll verið tekin í gegn skipt um teppi og ný-
máluð. Eign sem vert er að skoða. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma  692 1649.

Borgarholtsbraut - 200 Kóp. 4 - 5 herb.

Verð: 33.900.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 151,9 fm. Bygg.ár: 1960 

Falleg og björt hæð með bílskúr á þessum einstaka stað í 
Kópavogi. Hæðin skiptist í hol, ný standsett eldhús, stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol, 3 góð svefnherb. og eitt lítið herb. 
Nýjar hurðar eru í allri íbúðinni. Eignin býður uppá mikla 
möguleika á þessum fjölskylduvæna stað í hjarta Kópavogs. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma  692 1649.

Súlunes 14, 210 Garðabær 5 herb.

Verð: 65.900.000.- Bílskúr: Já

Stærð: 169 fm. Bygg.ár: 2004

Opið hús sunnud. 17.02.08, kl. 15:00-15:30
RE/MAX Skeifan kynnir: Glæsileg og mjög vönduð 5 herb. 
neðri sérhæð í tvíbýli. Hæðin er 144,6 fm ásamt 24,4 fm bíl-
skúr. Eikarparket. Innrétt. í eldhúsi eru sprautulakkaðar hvítar, 
borðplötur úr marmara. Öll lýsing er frá Lumex. Eingöngu eru 
notuð 4 efni í innrétt.; eik, marmari, gler og hvítsprautulakk.

Nánari upplýsingar veitir Arnbjörn í síma 892 9818

OPIÐ
HÚS

Erluás 25, 221 Hfj. 4ra herb.

Verð: 65.900.000,- Bílskúr: Já

Stærð: 234,2 fm. Bygg.ár: 2003

Opið hús sunnud. 17.02.08, kl: 16:30-17:00
Glæsilegt einbýlishús á þremur pöllum með 51 fm bílskúr(inn 
í fm tölu).  Parket og flísar á gólfum. Eldhús með hvítri innrétt-
ingu. Baðherb. með hornbaðkari og 2 vöskum.  Gólfhiti og 
fjarstýrð Halógen lýsing í alrými. Fallegt of reisulegt hús með 
frábæru útsýni.

Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma 663 9009.

OPIÐ
HÚS

Gnoðarvogur 20, 104 Rvk. 2ja herb.

Verð: 18.500.000,- Bílskúr: Nei

Stærð: 64,2 fm. Bygg.ár: 1959

Opið hús sunnud. 17.02.08, kl.15:30-16:00
Vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 3. hæð, endastigagangur. Nýtt 
eikarparket á gólfi, rúmgott eldhús  og  svefnherbergi. Nýjar 
flísar á baðherb. Búið er að klæða blokkina að utan og hellu-
leggja fyrir framan. 

Nánari uppl. veitir Hildur í síma 663 9009.

OPIÐ
HÚS

Vesturberg 11, 111 Rvk. 4 - 5 herb.

Verð:  47.400.000,- Bílskúr. Já

Stærð: 213,7 fm. Bygg.ár: 1974

Opið hús sunnud. 17.02.08, kl.14:30-15:00
Mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum með bílskúr (inní fm tölu). 
Parket og flísar. Eldhúsið með nýrri viðarinnrétt. og nýjum tækj-
um. Baðherb. með tvöf. baðkari, stór sturta, flísar hólf í gólf. 
Fyrir ofan bílskúr er rými sem á eftir að klára en búið er að setja 
nýtt þak á það rými, býður upp á möguleika á 2. herb. íbúð.

Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma 663 9009.

OPIÐ
HÚS

Granaskjól 38,  107 Rvk. 5 herb.

Verð: 36.500.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 123,1 fm. Bygg.ár: 1958

Opið hús á sunnud. 17.02.08 kl. 14:00-14:30
Sérhæð með sérinngangi ásamt séreign í kjallara í góðu tví-
býlishúsi á besta stað í vesturbænum. Hæðin er 90,1 fm en 
heildarstærð eignarinnar er 123,1. Leigumöguleikar á her-
bergi í kjallara.

 Nánari upplýsingar veitir Elín í síma 695-8905.

OPIÐ
HÚS

Lindasmári 39, 201 Kóp. 6 herb.

Verð: 38.500.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 165 fm. Bygg.ár: 1958

Opið hús á sunnud. 17.02.08 kl. 15:00-15:30
Falleg og björt eign á þriðju hæð á besta stað í smáranum 
Kópavogi. Íbúðin er á 2 hæðum. Heildarstærð eignarinnar er 
165 fm. 4 – 5 svefnherbergi eru í eigninni.

Nánari upplýsingar veitir Elín í síma 695-8905.

OPIÐ
HÚS

Rofabær 47, 110 Rvk. 5 herb.

Verð: 27.500.000,- Bílskúr: Nei

Stærð: 120,1 fm. Bygg.ár: 1967

Hringið og bókið skoðun
Björt og rúmgóð 5 herb. íbúð á 3. hæð, endastigagangur.  
Rúmgóð forstofa með góðu skápaplássi. Baðherb.flísalagt í 
hólf og gólf, gólfhiti og hornbaðkar. Þarna er frábært leik-
svæði fyrir börnin. Stutt í skóla, sund og þjónustu. 

Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma 663 9009 

OPIÐ
HÚS

Súluhólar, 111 Rvk. 2ja herb.

Verð: 16.700.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 50,9 fm Bygg.ár: 1978

RE/MAX Skeifan kynnir: 50,9 fm. 2ja herbergja íbúð. Eldhús 
allt tekið í gegn og yfirfarið. Baðherbergi hefur allt verið tekið 
í gegn með nýju baði, nýtt klósett og nýr vaskur ásamt blönd-
unar tækjum og innréttingu, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 
Íbúðin er mikið tekin í gegn.  Íbúðin er öll mjög snyrtileg og 
með frábæru útsýni yfir borgina. 

Nánari upplýsingar veitir Óli Geir í síma 692 1946.

Ársalir 3, 201 Kóp. 3 - 4 herb.

Verð: 32.900.000.- Bílageymsla: Já

Stærð: 123,5 fm Bygg.ár: 2001

RE/MAX Skeifan kynnir:  Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð í góðu lyftuhús með stæði í bílahúsi. Eikarparket frá Agli 
Árnasyni er á öllum gólfum nema forstofu, baðherbergi og 
þvottahúsi þar sem eru flísar. Mjög falleg íbúð í Salahverfi 
þar sem örstutt er í alla þjónustu, s.s. Nettó, Salalaug, 
Heilsugæslustöðina, Smáralind og Smáratorg.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863 0402.

Ljósavík 30, 112 Rvk. 3ja herb. 

Verð: 27.900.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 96,9 fm Bygg.ár: 2001

Opið hús í dag 13.02.08 kl. 17:30-18:00
RE/MAX Skeifan kynnir: Vorum að fá í sölu þessa björtu og 
fallegu 3. herberja íbúð á frábærum stað (innst í botnlanga) í 
Grafarvoginum. Íbúðin er á 3. hæð (2. hæð í bakgarðinn) í 8 
íbúða fjölbýli með sérinngangi af svölum. Stigagangurinn er 
utaná liggjandi, mjög snyrtilegur. Frábært útsýni. 

Nánari upplýsingar veitir Karl 
í síma: 896 2822 eða karl@remax.is

OPIÐ
HÚS

Fífusel 39, 109 Rvk. 4ra herb.

Verð: 25.700.000.- Bílageymsla: Já

Stærð: 103,8 fm Bygg.ár: 1978

Opið hús í dag 13.02.08, kl. 18:30-19:00
4ra herbergja íbúð með stæði í lokuðu bílahúsi. Forstofa með 
skápum. Stofan er rúmgóð með útgengi á suðursvalir.  Eldhús 
með endurnýjaðri innréttingu, hol við hlið eldhús. 3 svefnher-
bergi. Baðherbergi með flísum og baðkari, tengi fyrir þvotta-
vél.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863 0402.

OPIÐ
HÚS

Gunnarsbraut 47, 105 Rvk. 5 herb. 

Verð: 34.500.000.- Bílskúr: Nei

Stærð: 135,5 fm Bygg.ár: 1944

Opið hús í dag 13.02.08, kl. 19:30-20:00
5 herbergja sérhæð með sérinngangi og risi.  Hæðin: for-
stofa, eldhús, baðherbergi,  2 svefnherbergi  og 2 rúmgóðar 
samliggjandi stofur.  Frá forstofu er gengið upp í ris: þvotta-
hús, stórt svefnherbergi, geymsla og gestasalerni.  Sérbíla-
stæði fylgir íbúð. 

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863 0402

OPIÐ
HÚS

Eyrarholt, 220  Hfj. 4ra herb. 

Verð 29.700.000,- Bílskúr. Já

Stærð: 141,7 fm Bygg.ár: 1993

RE/MAX Skeifan kynnir: 4ra herbergja íbúð í holtunum í 
Hafnarfirði. Hjónaherb. er með góðum skápum og útgengi á 
svalir í norður, tvö barnaherb. Baðherb. flísalagt í hólf og gólf,  
nýlega tekið í gegn. Stofa og eldhús mynda eitt rými. Bílskúr 
er nýlega tekinn í gegn.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi í síma 895 5643.

Reykás, 110  Rvk. 4ra herb.

Verð 36.000.000,- Bílskúr. Já

Stærð: 164,8 fm. Bygg.ár: 1983

RE/MAX Skeifan kynnir: Bjarta og fallega 4ra herbergja íbúð 
á tveimur hæðum með bílskúr og miklu útsýni á góðum stað í 
Árbænum. Komið er inná flísalagt anddyri góður fataskápur. 
Parketlagt stofugólf, svalir í suður með miklu útsýni til blá-
fjalla. Eldhús, flísalagt gólf, innrétting hvítsprautulökkuð með 
bláum skúfum.

Nánari upplýsingar veitir Pálmi í síma 895 5643.

Kitty 
Johansen
Sölufulltrúi

Ólafur Geir 
Jóhannesson

Sölufulltrúi

Pálmi Þór 
Ívarsson 

Sölufulltrúi

Sigríður
Sigmundsdóttir

Gæðastjóri

Sigrún
Jónsdóttir 
Sölufulltrúi

Thelma Hrund 
Andrésdóttir 

Sölufulltrúi

Karl 
Jónsson

Sölufulltrúi
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TILKYNNINGAR ATVINNA

ÚTBOÐ

TIL SÖLU

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um nýtt og breytt 
deiliskipulag í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að nýju og breyttu deiliskipulagi 
í Reykjavík.

Hólmsheiði, Fisfélag Reykjavíkur
Tillaga að nýju deiliskipulagi í Hólmsheiði vegna 
aðstöðu fyrir Fisfélag Reykjavíkur ásamt nýrri 
afmörkun svæðis fyrir starfsemina.
Tillagan gerir ráð fyrir að svæði á Hólmsheiði 
sem er um 350 metrum sunnan við Langavatn 
verði afmarkaðar lóðir merktar, a, b og c á 
deiliskipulagstillögu, fyrir starfsemi Fisfélags 
Reykjavíkur. Svæðinu er úthlutað tímabundið til 
félagsins. Á svæði A er heimilt að reisa flugskýli og 
leggja malarborin bílastæði, á svæði B er gert ráð 
fyrir 2-3 flug- og æfingabrautum fyrir fis og á svæði 
C er gert ráð fyrir félagsaðstöðu og útivistarsvæði 
fyrir félagsmenn. Starfsemi samræmist landnotkun 
svæðisins samkv. Aðalskipulagi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Boðagrandi 9
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Lýsislóðar 
vegna Boðagranda 9.
Tillagan gerir ráð fyrir að lóðir leikskóla og 
aðliggjandi grenndarvallar verði sameinaðar 
vegna stækkunar leikskóla úr þremur deildum í 
fjórar. Byggingareitur verður gerður fyrir einnar 
hæðar viðbyggingu sem verður allt að 200m² 
og bílastæðum á núverandi lóð fjölgar úr ellefu 
í tuttugu og eitt. Göngustígur milli áður greindra 
lóða er felldur niður
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 13. febrúar 
2007 til og með 28. mars 2008. Einnig má sjá tillög-
urnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- 
og byggingarsviðs eigi síðar en 28. mars 2008. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 13. febrúar 2008
Skipulagsstjóri Reykjavíkurr

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Smiðir
Erum með vana smiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í síma 840 1616

Kraftafl  ehf

Múrarar
Erum með vana múrara sem óska 

eftir mikilli vinnu.
Upplýsingar í síma 840 1616.

Kraftafl  ehf

TSmálning ehf.

Öll almenn húsamálun og sandspörtlun.

Vönduð vinna á góðu verði.

Getum bætt við okkur verkum fyrir jól.

Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu.

Helgi Gunnlaugsson, löggiltur málarameistari. 
gsm. 663 3393      helgi@tshus.is

Síðumúla 1  108 Reykjavík   s. 567 6161

Almennt útboð
Borgarbyggð óskar eftir tilboðum í nýjan leikskóla á Hvanneyri 
ásamt lóð.

Um er að ræða útboð á nýjum leikskóla við Arnarfl öt á 
Hvanneyri auk vinnu við fullnaðarfrágang lóðar.  Húsið er á 
einni hæð og er stærð þess 587 m².  Fullnaðarfrágangur lóðar 
er einnig innifalin í verkinu og er stærð lóðarinnar 5894 m².

Helstu verkþættir eru;
Gröftur og fylling, frárennslislagnir, einangrun sökkla og 
botnplötu, steypumót járnabending og steinsteypa í sökkla og 
gólfplötu, burðarvirki veggja og þaks, þakfrágangur, útveggir 
og ytri frágangur með loftaðri klæðningu, gluggar og útihurðir.

Innveggir og loft, neysluvatns- og hitalagnir, rafl agnir og 
rafkerfi , innréttingar og búnaður, innri frágangur, gólfefni og 
málun. Frágangur lóðar og girðingar ásamt leiktækjum.

Verklok eru 15. nóvember 2008.

Tilboðum skal skilað til Framkvæmdasviðs Borgarbyggðar, 
Borgarbraut 14, 310 Borgarnesi í lokuðu umslagi, þannig 
merktu:

“BYGGING LEIKSKÓLANS VIÐ ARNARFLÖT, HVANNEYRI - 
TILBOÐ”

Útboðsgögn verða til sölu í Ráðhúsi Borgarbyggðar, 
Borgarbraut 14, á skrifstofutíma, frá og með föstudeginum 
8. febrúar n.k.  Verð útboðsgagna á pappírsformi er 6.000 kr 
og er gjaldið óafturkræft.  Einnig má fá útboðsgögnin afhent á 
tölvutæku formi, án endurgjalds.

Tilboð verða opnuð í Ráðhúsi Borgarbyggðar, þriðjudaginn 
26. febrúar 2008 kl 14:00, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.  Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem 
er eða hafna öllum.

Borgarnesi í febrúar 2008
Jökull Helgason

Forstöðumaður framkvæmdasviðs

SÍMI 420 9500  •  WWW.VOOT.IS

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90

230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500

www.voot.is

BR
O

S 
07

63
/2

00
8





18  13. febrúar 2008  MIÐVIKUDAGUR

timamot@frettabladid.is

LEIKARINN OLIVER REED FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1937.

„Mín helsta eftirsjá er að hafa 
ekki þurrausið allar krár og sofið 

hjá öllum konum veraldar.“

Breski leikarinn Oliver Reed átti lit-
ríkan feril ekki síður en einkalíf að 

baki þegar hann lést úr hjartaáfalli á 
bar á Möltu árið 1999. Hann glímdi 

við Bakkus alla ævi og drykkjan setti 
sinn svip á ferilinn. Feilsporin voru 
jafn mörg og leiksigrarnir en hann 
hlaut uppreisn æru í Gladiator ári 

eftir dauða sinn.

MERKISATBURÐIR
1542  Catherine Howard, 

fimmta eiginkona Henry 
III Englandskonungs, er 
tekin af lífi fyrir framhjá-
hald.

1663  Galíleo kemur til Rómar 
þar sem Rannsóknarrétt-
urinn réttar yfir honum.

1668  Spánn viðurkennir sjálf-
stæði Portúgals.

1866  Jesse James og bófagengi 
hans fremja fyrsta banka-
ránið á yfirlýstum friðar-
tímum í Bandaríkjunum.

1881  Hubertine Auclert gefur út 
fyrsta tölublað feminíska 
ritsins Citoyenne.

1975  Eldur brýst út í World 
Trade Center.

2001 Jarðskjálfti 6,6 á Richter 
banar 400 manns í El Sal-
vador.

Bræðurnir og uppfinningamenn-
irnir Auguste og Louis Lumi-
ére luku gerð fyrsta nútímakvik-
myndabúnaðarins 13. febrúar 
árið 1894. Þeir kölluðu búnað-
inn Cinématography, en um var 
að ræða bæði kvikmyndatöku- 
og sýningarvél.

Fyrsta myndin sem Lumiére-
bræður tóku upp á vél var af 
verkafólki að yfirgefa verksmiðju 
bræðranna og kallast hún Sort-
ie des Usines Lumière à Lyon frá 19. mars 1895. 
Þeir héldu einkasýningu á myndinni 22. mars og 
sýndu svo opinberlega ásamt níu öðrum stutt-
myndum á Salon Indien du Grand Café 28. 
desember sama ár. Aðgangseyrir var rukkaður á 
myndirnar og því talað um að þarna hafi fyrsta 
nútíma kvikmyndasýningin átt sér stað.

Það var 52. stuttmynd 
bræðrana, L’arrivée d’un train en 
gare de La Ciotat, sem vakti þó 
mesta athygli en hún sýndi lest 
koma á lestarstöðina í franska 
bænum La Ciotat. Sumir fræði-
menn halda því fram að skelfing 
hafi gripið um sig á meðal áhorf-
enda þegar þeir sáu lestina æða 
á móti þeim á sýningartjaldinu. 
Öðrum fræðimönnum finnst það 
fremur hæpin staðhæfing.

Bræðurnir töldu þó kvikmyndir ekki eiga fram-
tíð fyrir sér. Eftir að hafa ferðast um heiminn 
með vélina og myndirnar sneru þeir sér alfar-
ið að framköllun litmynda og stofnuðu fram-
köllunarfyrirtæki. Engu síður er almennt álit að 
Lum iére-bræður hafi haft djúpstæð áhrif á kvik-
myndasöguna.

ÞETTA GERÐIST: 13. FEBRÚAR 1894

Cinématography verður til

KVIKMYNDIR Kynningarspjald fyrir 
sýningu á verkum bræðranna.

AFMÆLI

TÓMAS 
INGI 
OLRICH 
sendiherra 
er 65 ára í 
dag.

JERRY 
SPRINGER 

þátta-
stjórnandi 
er 64 ára í 

dag.

ROBBIE 
WILLIAMS 
söngvari 
er 34 ára í 
dag.

KIM 
NOVAK 

leikkona 
er 74 ára í 

dag.

Elskulegur faðir minn, bróðir okkar og 
mágur,

Kristinn Kristjánsson
Miklubraut 88, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 
15. febrúar kl. 15.00.

Vilberg Kristinsson
Ása Kristjánsdóttir Sigurður Hauksson
Margrét Kristjánsdóttir Þorsteinn J. Stefánsson
Ingibjörg Kristjánsdóttir Sverrir Ingólfsson
Símon Kristjánsson Sigríður Guðbergsdóttir

Elskuleg eiginkona mín og móðir okkar,

Rebekka Ingvarsdóttir
starfsmannastjóri, Smárarima 69,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 12. febrúar.

Einar Ágúst Kristinsson
Ingvar Örn Einarsson
Anna Kristrún Einarsdóttir 

Hjartans þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Sigríðar Jónsdóttur
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á Hjúkrunarheimilinu 
Eir, deild 3HN.

Magnús Ingi Ingvarsson Aðalheiður Alexandersdóttir
Guðjón Magnússon Anna Björk Eðvarðsdóttir
Ingvar Magnússon Bryndís Björk Karlsdóttir
Rut Magnúsdóttir Ingólfur Garðarsson
Anna Ingvarsdóttir
Sigríður María Torfadóttir Arinbjörn V. Clausen
Tómas Torfason Karen Bjarnhéðinsdóttir
og barnabarnabörn.

Á hverjum morgni berst 
Fréttablaðið inn um póstlúg-
ur og í póstkassa fjölmargra 
Íslendinga um land allt. Til 
þess að fólk geti lesið nýjustu 
fréttir með morgunkaffinu 
þarf harðduglega blaðbera 
til að vaða eldsnemma morg-
uns út í hvaða veður sem er. 

Pósthúsið, sem sér um 
dreifingu Fréttablaðsins, 
hefur nú ákveðið að verð-
launa einn blaðbera í hverj-
um mánuði fyrir vel unnin 
störf. Fyrsti blaðberinn til að 
hljóta titilinn Blaðberi mán-
aðarins er Andri Bergsson 
14 ára unglingur úr Grafar-

vogi sem ber út Fréttablað-
ið í Naustabryggju og Bás-
bryggju. 

Andri hefur borið út blöð 
í fjögur ár, í fyrstu með 
hjálp föður síns, en nú fær 
pabbi hins vegar að hjálpa á 
fimmtudögum þegar Frétta-
blaðið er þykkast og flest 
sérblöð fylgja með. 

Andri segir peningana 
hafa orðið til þess að hann 
ákvað að gerast blaðberi 
enda gott að geta haft eigin 
laun í stað þess að þurfa að 
stóla á vasapeninga. 

Andri þarf að vakna um 
hálfsex á hverjum morgni 

og segir það yfirleitt ekk-
ert mál enda venjist það vel. 
Hann segist iðulega vera um 
einn og hálfan tíma að bera 
út þessi rúmlega tvö hundr-
uð blöð.

Andri gengur í Hamra-
skóla í Grafarvogi og er 
ekki eini blaðberinn í sínum 
bekk. „Það eru tveir bekkj-
arfélagar mínir í þessu, 
annar hjá Fréttablaðinu og 
hinn hjá Mogganum,“ segir 
Andri sem var mjög sáttur 
við verðlaunin sín sem voru 
iPod Nano-spilari enda seg-
ist hann hlusta töluvert á 
tónlist.

Vaknar hálfsex á hverjum morgni

BLAÐBERI MÁNAÐARINS Andri 
vaknar klukkan hálf sex á hverj-
um morgni og ber út Fréttablað-
ið í Naustabryggju og Básbryggju.

Bændurnir Guðmundur Geir Jónsson 
og Freydís Inga Bóasdóttir urðu fyrir 
verulegu tjóni þegar fjósið á bænum 
þeirra í Stærra-Árskógi á Árskógs-
strönd í Eyjafirði brann ásamt meiri-
hluta bústofns um miðjan nóvember á 
síðasta ári. Í kjölfarið var ráðist í við-
armikið uppbyggingarstarf þar sem 
nýtt fjós var reist og í gærdag, tæplega 
þremur mánuðum eftir brunann, var 
mjólk í fyrsta sinn sótt í nýja fjósið.

Þegar Fréttablaðið náði tali af Guð-
mundi viðurkenndi hann að góð til-
finning hefði sannarlega fylgt því að 
hefja mjólkurframleiðslu að nýju. „Það 
er mjög gott að fá þessa föstu punkta; 
mjólkupóstinn þrisvar í viku. Maður 
hefur saknað þess að sjá hann ekki.“

Innan við þrjá mánuði tók að reisa 
nýja fjósið en Guðmundur segir að það 
hefði tæpast gengið jafn hratt fyrir 
sig hefði ekki fjöldi manna lagt hönd á 
plóg. „Það er alveg sama hvort það er 
Landsþorpið sem flytur inn og reisir 
húsið, Vélarborg sem sér um róbótinn 
eða hver þar á í hlut. Svo hef ég feng-

ið gripi gefins,“ sagði Guðmundur og 
er þakklátur öllum þeim sem hlut áttu 
að máli.

Guðmundur játaði að fyrst eftir 
brunann hafi hann hugleitt að snúa sér 
að einhverju öðru en búskap. „Maður 
sá ekki fram á neitt annað en að fara 
á hausinn. En síðan var ég hræddur 
um að sjá eftir því að hafa ekki reynt. 
Maður veit svo sem ekkert hvað verð-
ur í framtíðinni og það veit auðvitað 
enginn. Okkur mennina varðar ekk-
ert um það heldur gerum okkar besta í 
hverju svo sem við tökum okkur fyrir 
hendur; hvort heldur sem við störf-
um sem blaðamenn eða bændur úti í 
sveit.“

Að sögn Guðmundar var fjósið  reist 
á grunni þess gamla, sem þó var ekki 
orðið árs gamalt þegar bruninn átti sér 
stað. Það er 450 fermetra stórt, með 
51 legubás, Lely róbót, burðarstíu og 
smákálfastíu. Guðmundur útbjó síðan 
mjólkuhús í 40 feta gámi sem settur 
var við hlið fjóssins. Þar er skrifstofa, 
tækjarými og snyrting. Guðmund-

ur sagðist ætla að hefja bygginga-
framkvæmdir á öðru húsnæði í vor, 
sem verður haft undir kvíguuppeldi 
og reiknar með að hefja notkun á því í 
september á þessu ári.

„Fyrsta kvígan fæddist á laugardag-
inn, svo að hún kemur til með að vígja 
kálfahúsið í haust,“ sagði Guðmundur 
og viðurkenndi að vera svolítið þrek-
laus eftir atburðarás síðustu mánuða. 
„Maður er hálf vindlaus eitthvað, það 
varð eitthvað spennufall hjá mér.“

Guðmundur sagði þó ekki þýða 
annað en að halda í bjartsýnina. „Ann-
ars gengur þetta ekki. Svo er ég yfir-
höfuð bjartsýnn á íslenskan landbún-
að á næstu árum. Nú er að rætast sem 
maður hefur sagt í mörg ár. Landbún-
aðarvörur eru af skornum skammti úti 
í Evrópu. Þær eru á margan hátt orðn-
ar að munaðarvöru. Sérstaklega þessi 
íslenska vara sem er á þeim punkti 
að  hún er eins og lífrænt eða vistvænt 
ræktuð í Evrópu. Við erum á þeim 
basa.“

 roald@frettabladid.is

STÆRRI-ÁRSKÓGUR Í EYJAFIRÐI: MJÓLURFRAMLEIÐSLA HAFIN Á NÝ

Feginn að sjá mjólkurpóstinn

Freydís Inga Bóasdóttir og Guðmundur Geir Jónsson með dótturina Bríeti Unu Jónsdóttur. Bændurnir hafa hafið mjólkuframleiðslu aftur eftir 
bruna í nóvember síðastliðnum. 
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Herra 
ritstjóri...?

Mh?
Ég færi þér 
hérna nýja 
hluti... frá 

Roger!

Við erum 
búin að ræða 
þetta! Ég vil 
ekki fá neitt 

nýtt frá Roger! 
Ég vil fá eitt-
hvað sem...

...SELUR!!
Sv.. Svo að við 

getum borgað raf-
magnsreikninginn?

Til 
dæmis!

Þessi útskrift er 
alveg galen.

Og mótmæla 
þannig einkunna-

kerfinu? Já...

Plús að þá gæti öllum 
öðrum loks liðið eins og 

þeir séu gáfaðir.

Hjálpið 
til

Ókei 
ÓkeiMjá 

mjá 
mjá

Mamma! Hann er 
aftur að þessu!

Aaaa!! 
Láttu hann 

hætta!

Hannes! Láttu 
mig fá þetta hor 

undireins!

Enn ein viðbótin á „hlutir sem ég vildi 
óska að ég hefði aldrei sagt“-listann.

Í staðinn fyrir að besti 
nemandi skólans haldi 

ræðu, ætti sá með lægstu 
meðaleinkunnina að tala.

Hjálpa honum?! Hvar var 
hann þegar mig sárvant-
aði Bósa Ljósár dúkkuna 

hérna um árið?

Ef ég væri þátttakandi 
í fegurðarsamkeppni 
nákvæmlega núna, og 
allt of brúnn spyrill 
með allt of hvítar 
tennur spyrði hvers 

ég myndi óska mér ef 
ég fengi bara eina ósk 

uppfyllta, yrði svarið auðar gang-
stéttir. Aðrir mega hafa áhyggjur 
af heimsfriði. 

Enginn árstími reynist mér jafn 
erfiður og sá sem nú gengur í garð. 
Ég nýt mín í jólaljósastemning-
unni í desember, og janúarmyrkrið 
er leikandi létt. Það er þessi tími 
sem fer alveg með mig, þegar dag-
inn er tekið að lengja, það sér til 
sólar á ný og einhvers staðar í 
afkimum meðvitundarinnar lætur 

sú hugsun á sér kræla að einhvern 
daginn, einhvern tíma, komi vor á 
ný. Ég verð viðþolslaus.

Ég bý svo illa að eiga fjölskyldu 
í dálítið hlýrra landi. Þaðan berast 
nú reglulegar skýrslur af laufgun 
trjánna, sem er víst í blússandi 
gangi. Blóm eru farin að skjóta sér 
upp úr moldinni, og fólk skýtur 
nefi upp úr rúllukragapeysum og 
þefar af átta gráðu heitu lofti. Einu 
blómin sem ég hef séð svo mánuð-
um skiptir eru þessi í mynstrinu á 
sængurfötunum mínum og ég er 
komin með meira en nóg af þeim. 

Ég hef löngum hrósað sjálfri 
mér fyrir að vera hagsýn og prakt-
ísk með eindæmum. Þannig fell ég 
aldrei í þá gryfju að halda ber-
leggja niður í bæ í norðan átján og 

enda með hárgreiðslu, maskara og 
hor niður á höku. Ég er manneskj-
an sem hlær að ykkur, þar sem ég 
sit í sautján peysum inni á kaffi-
húsi með kakóbolla í hönd. Það 
styttist hins vegar í að hagsýnin 
verði látin róa. Lopapeysur eru 
ágætar, en nú er komið feikinóg. 

Ég hyggst nú fylgja straumi 
harðgerustu skepnu í heimi, 
íslenska kvendýrsins. Þið megið 
alveg hlæja að mér ef þið viljið, en 
ég mun klæðast pinnahælum og 
vorkjólum frá og með deginum í 
dag. Spakmæli dagsins eru þessi 
um Múhameð og fjallið, og svo hin 
víðfræga sletta: feikaðu það þang-
að til þú meikar það. Í mínum 
bókum, svona áður en ég missi 
vitið alveg, er komið vor. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Múhameð og fjallið
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR ÞRÁIR EKKERT HEITARA EN AUÐAR GANGSTÉTTIR
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Rithöfundurinn Zadie Smith, sem 
skaust upp á stjörnuhimin bók-
menntaheimsins árið 2000 þegar 
hún vann Whitbread-verðlaunin 
fyrir fyrstu skáldsögu sína White 
Teeth, hefur harðlega gagnrýnt 
mörg af stærstu bókmenntaverð-
launum Bretlands. 

Bloggfærsla hefur birst í henn-
ar nafni þar sem hún segir flest 
bókmenntaverðlaun snúast um 
auglýsingar fremur en gæði 
skrifanna. „Verðlaunin ganga út á 
að vekja jákvæða athygli á vörum 
ýmissa fyrirtækja, til dæmis 
kaffiframleiðenda, símfyrir-
tækja, bjórframleiðenda og jafn-
vel framleiðendum frosinnar 
matvöru,“ segir á blogginu.

Smith nafngreinir ekki þau 
verðlaun sem hún gagnrýnir, en 
af ofangreindri upptalningu henn-
ar má telja líklegt að hún eigi við 
Costa-verðlaunin, sem styrkt eru 
af kaffiframleiðanda, Orange-
verðlaunin, sem styrkt eru af 
símfyrirtæki, Whitbread-verð-
launin, sem voru styrkt af bjór-
framleiðanda, og Booker-verð-
launin sem voru eitt sinn styrkt 
af verslanakeðjunni Iceland sem 
selur frosinn mat.

Smith sendir 
þessi ummæli 
frá sér í kjölfar 
þess að hafa 
setið í dóm-
nefnd fyrir 
Willesden Her-
ald-smásagna-
keppnina. Dóm-
nefndin ákvað 
að veita ekki 
verðlaunin í ár 
þar sem þeim 

þótti engin þeirra smásagna sem 
sendar voru inn í keppnina eiga 
verðlaunin skilin. 

Sem ætla mætti hafa fulltrúar 
bókaútgefenda og bókmennta-
verðlauna í Bretlandi tekið þess-
um ummælum Smith heldur illa. 
„Staðreyndin er sú að bókmennta-
verðlaun hafa vakið athygli á 
mörgum ágætum bókum og 
sögum sem ellegar hefðust ekki 
fengist útgefnar eða selst illa. Það 
þarf að hvetja fólk til að lesa og ef 
það sem þarf til er samstarf 
stórra fyrirtækja og bókmennta 
er það bara hið besta mál,“ segir 
rithöfundurinn Joanna Trollope, 
sem jafnframt sat nýverið í dóm-
nefnd Costa-verðlaunanna. - vþ

Zadie Smith 
og verðlaunin

ZADIE SMITH

Mikið hlýtur að hafa verið leiðin-
legt að vera íbúi í baðstofunni í 
gamla daga. Hugleiki Dagssyni 
tekst í Baðstofu sinni í Þjóðleikhús-
inu að hneyksla eldri kynslóðina og 
kitla hláturtaugar þeirrar yngri 
með verki sínu þar sem hann leikur 
sér með hið þunglyndislega fyrir-
bæri sem er Baðstofa forfeðra 
okkar. 

Hér kynnumst við vinnukonunni 
Unni sem býr í þröngri dimmri bað-
stofukytru ásamt mikilli hersingu. 
Hún er sú eina sem er normal. Hin 
kvenpersónan á bænum, Sigrún, 
vælir og veinar þar til hún liggur 
dauð. Amman lufsast um feit og 
fúlskeggjuð, bóndinn sést aldrei 
nema á götuóttum ullarnærfötum 
og öskrin í honum með öllu óskilj-
anleg. Siggi, stamari með skakka 
löpp, er sonur bóndans og systur 
hans. Sólveig vinnukona á  næsta  
bæ, einfeldningur með stórt hjarta. 
Guðmundur vinnumaður, frekur og 
leiðinlegur enda komið fyrir katt-
arnef af bjargvættinum Lalla sem 
sjórekinn kom til þeirra úr maga 
hvals sem rak á land í upphafi. 
Samband Unnar og Lalla er ævin-
týrið í þessum darraðardansi þar 
sem gömlu tólin, rokkar og strokk-
ar breytast í hljóðfæri og ýlfur og 
öskur, jarm og baul verða hluti af 
tónlistinni. 

Í viðjum vistarbanda og hlekkj-
um hugans á vinnukonan Unnur sér 
draum um einhvers konar líf. Bryn-
hildur Guðjónsdóttir fer með þetta 
burðarhlutverk sem af hendi höf-
undar er í raun eina hlutverkið með 
einhverri smá dýpt. Brynhildur 

skilar  sínu vel, er skýrmælt og við-
kvæm en ákveðin, þótt hefði mátt 
leggja persónuna þannig að hún 
hlyti meiri samúð og skilning áhorf-
enda. Bæði Unnur þessi og Lalli, 
sjórekni Grænlendingurinn eða 
hafmaðurinn, eru andstæður hinna 
persónanna að því leyti að þau eru 
boðberar annarra möguleika. 
Unnur tönnlast á spurningunni um 
hvort það sé ekki bara allt í lagi að 
vera einhleyp. Það hefði mátt 
hnykkja aðeins betur á þessum 
atriðum sem hálfpartinn hurfu í 
öllum látunum. Hún var til dæmis 
að pára ljóð en steinhætti því eftir 
að hún varð ólétt. 

Stefán Hallur Stefánsson fer með 
hlutverk marbendils og það er vita-
skuld vandasamt hlutverk því hver 
veit hvernig marbendlar tjá sig og 
hreyfa? Athyglisverður búningur 
sem minnti fremur á geimveru en 
eitthvað sem birtist úr hafdjúpinu. 
Leikstjórinn velur hér að láta hann 
nánast fæðast, verða til, en hann 
uppgötvar þennan nýja heim með 
betra hjarta heldur en þessir vesal-
ingar sem hann lendir hjá. Stefán á 
auðvelt með að tjá sig með öllum 
líkamanum og þó þetta stirðbusa-
lega hreyfimynstur væri bæði 
höktandi og barnalegt, var engu að 
síður sem um dans væri að ræða á 
köflum. Það er ekki kafað djúpt 
ofan í persónur í þessari uppsetn-
ingu. 

Hér eru allar klisjurnar saman 
komnar á einum stað: bændur nauð-
guðu öllu og öllum, prestar lyftu 
pilsum stúlkna og yljuðu sér hvar 
sem var og hvenær sem var, eym-
ingjar voru hýddir og píndir, allir 

voru skítugir upp fyrir haus, ráku 
við og klóruðu sér í rassinum milli 
þess sem þeir óðu með blautar 
ermar ofan í sýruker og slöfruðu í 
sig sláturkeppum. 

Elma Lísa Gunnarsdóttir fer með 
hlutverk Sólveigar vinnukonu á 
næsta bæ og það geislaði af henni í 
þessu hjákátlega hlutverki ein-
faldrar stúlku sem síðan tekur sitt 
eigið líf eftir að hafa verið niður-
lægð af sóknarprestinum. Davíð 
Þór Jónsson fer með hlutverk hins 
sálarlausa gargandi bónda. Það er 
val leikstjórans að láta hann frem-
ur líkjast skrímsli en manni og en 
kraftmikill var hann. Sýningin 
hefði öll getað verið krafmikil bara 
eins og gott rokk (eða góður rokk-
ur) en atriði eins og afturgengnar 
álfameyjar í plastkápum var mjög 
óþarft og eins var atriðið þá er þau 
Lalli og Unnur fara saman í heita 
laug helst til of langt. 

Dóra Jóhannsdóttir fór með hlut-
verk Sigrúnar húsfreyju. Hún org-
aði og argaði milli þess sem hún 
vældi og skríkti. Dóra var skemmti-
leg í þessu grenjuhlutverki með 
hvella rödd eins og hún væri að 
æpa úti í hífandi roki. Þeir Vignir 
Rafn Valþórsson og Valur Freyr 
Einarsson skiluðu einnig sínum 
hlutverkum með trúverðugleika. 
Lýsingin var við hæfi. Tónlistin 
smart og flutningur hugmyndarík-
ur. 

Margir af eldri kynslóðinni 
grettu sig og fettu að sýningu lok-
inni særðir í hjarta yfir skrum skæl-
ingunni á rómantísku myndinni af 
forfeðrunum. Þetta var ekki hefð-
bundin kvöldvaka. 
 Elísabet Brekkan

… freta, drepa, nauðga,kýla …
LEIKLIST
Baðstofan 
eftir Hugleik Dagsson 
Lýsing: Egill Ingibergsson. Búningar: 
Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. Hljóð: 
FLís og leikhópurinn. Leikmynd: 
Ilmur Stefánsdóttir. Leikstjóri: Stefán 
Jónsson

★★★
Allar klisjurnar saman komnar á 
einum stað

LEIKLIST Skemmtilegt er myrkrið – spurn-
ing bara hvar það er svartast – á sviðinu 
eða í hausnum á aðstandendum?

"heilsteypt flott listarverk 
þar sem lögn leikstjórans 
er svo skýr að ekkert 
verður að vafamáli."

"KK rammaði sýninguna
inn, var límið, var ryþminn, 
var lagið sem menn 
dilluðu sér við."

"vonandi að unnendur 
góðrar leiklistar láti 
ekki þessa sýningu 
framhjá sér fara"
 E.B. Fréttablaðið

"sýningin er eins og 
þéttur og flottur 
nútímadans - dansleikhús 
af magnaðri gerðinni"

"Þóra vinnur hér 
stóran leiksigur"
 S.A. Tímarit Máls 
 og Menningar

"fátt sem geislar jafnmikilli 
ástríðu á sviði núna"

"Magnús Guðmundsson sýnir 
frábæran leik sem Martin."
 M.E. Morgunblaðið

"Sveinn Ólafur Gunnarsson 
fer vel með hlutverk Eddies, 
hann er yfirmátar svalur 
og jafnframt ástríðufullur".

"til hamingju!"
 Víðsjá. RÚV

Tryggðu þér miða 
í síma 551 4700 
eða á midi.is

Silfurtunglið, Austurbæ.
Síðustu sýningar: 
fös15/2 kl 20 
lau 16/2 kl 20

Síðustu sýningar á Fool for Love!
Gagnrýnendur eru á einu máli

Sólarferð e. Guðmund Steinsson
frumsýn. 15/2 uppselt, 16/2 uppselt

Baðstofan e. Hugleik Dagsson
sýn. 14/2, 15/2, 16/2 örfá sæti laus

Vígaguðinn e. Yasminu Reza
sýn. 15/2 og 16/2 örfá sæti laus

Gott kvöld  e. Áslaugu Jónsdóttur
17/2 kl. 13.30 og 15
allra síðustu sýningar

Skilaboðaskjóðan 17/2 örfá sæti laus

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars
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> ÍHUGAR ÆTTLEIÐINGU

Gwyneth Paltrow og Chris Mart-
in íhuga ættleiðingu, en fyrir 
eiga þau Apple og Moses. Palt-
row ætlar þó ekki að feta í fótspor 
Angelinu og Madonu og ættleiða 
frá þriðja heiminum, því hún 
horfir björtum augum til Brook-
lyn-hverfis í New York. „Ekk-
ert barn er meira hjálparvana 
en annað, og ég er New York-
stelpa,“ segir hún.

Þetta einstaka tilboðsfargjald

 gildir til allra áfangastaða
 Flugfélags Íslands innanlands
 er fyrir börn, 2 – 11 ára, í fylgd

 með fullorðnum og í sömu bókun
bókanlegt frá 31. janúar 2008

ferðatímabil 1. – 29. febrúar 2008

  býðst eingöngu þegar bókað er 
 á netinu, www.flugfelag.is
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1 kr. aðra leiðina + 490 kr. 1. – 29. febrúar.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is  |  570 3030

Keira Knightley og Rupert Friend ætla að 
eyða Valentínusardeginum á Íslandi sam-
kvæmt erlendum vefmiðlum. Keira elskar 
að synda og borða góðan ítalskan mat.

„Við myndum að sjálfsögðu taka vel á móti henni,“ 
segir Heiðdís Hauksdóttir, matreiðslumaður á 
ítalska veitingastaðnum La Primavera, en Keira 
Knightley er væntanleg til Íslands á morgun. 
Samkvæmt aðdáendasíðum er leikkonan sólgin í 
ítalskan og taílenskan mat þrátt fyrir að umræður 
um leikkonuna hafi aðallega snúist um hversu horuð 
leikkonan væri.

Heiðdís segir að það sé sífellt að færast í aukana 
að Íslendingar nýti Valentínusardaginn til að bjóða í 
rómantískan kvöldverð og staðurinn sé vinsæll 
meðal ástfanginna para á öllum aldri. Knightley og 
Friend ættu því að smellpassa inn í hópinn en 

fjölmiðlar greindu þó frá því að 
leikkonan hefði hafnað að 

ganga með hring sem 
Friend keypti 

handa henni. 
Heiðdís 

var þó 
ekki 

lengi að koma með hugmynd að dýrindis 
draumakvöldverð handa stórstjörnunni ef hún 

skyldi reka inn nefið. Hann samanstæði af 
salati með parmaskinku, salami, fíkju og 

mozzarella í forrétt, pönnusteiktri bleikju 
með hvítlauksrisotto og steiktum humri í 
aðalrétt og að sjálfsögðu ítölskum ís í 
eftirrétt.

Fastlega má reikna með því að 
starfsmenn Laugardalssundlaugarinn-
ar eigi eftir að hafa augun hjá sér því 
Keira hefur einnig töluverðan áhuga 
á sundi. Því er ekki útilokað að hún 
kynni að feta í fótspor Jude Law 
sem sprangaði um á sundskýlunni 
meðal reykvískra sundkappa. Hins 
vegar hefur knattspyrnuáhuginn 
ætíð fylgt Keiru eftir að hún lék í 
Bend it Like Beckham og það 
kemur væntanlega ekki neinum á 
óvart að eftirlætisfótboltafélag 
hennar er West Ham sem er jú í 
eigu íslenska athafnamannsins 
Björgólfs Guðmundssonar.

freyrgigja@frettabladid.is 

Pönnusteikt bleikja fyrir 
Keiru Knightley á Íslandi

RÓMANTÍK Í LOFTINU Keira Knightley og Rupert Friend ætla 
að eiga rómantíska stund á Íslandi á sjálfan Valentínusardag-

inn.  NORDICPHOTOS/AFP

Íslenska framleiðslufyrirtækið Déjávu er að skipuleggja tónleikaferð 
ítalska stórsöngvarans Andrea Bocelli um Norðurlöndin sem verður 
farin í haust. 

Dejá Vu sá um tónleika hans í Egilshöll á síðasta ári sem gengu vonum 
framar. Í kjölfarið óskaði Bocelli 
og aðstoðarfólk hans eftir því að 
framhald yrði á samstarfinu. 

„Þetta er gríðarlega mikill 
heiður. Listamannsnafn hans er 
bara að verða frægara og var það 
þó nógu frægt fyrir. 

Hann gefur út nýja plötu í 
september og þessi tónleikaferð 
er farin til að fylgja henni eftir,“ 
segir Karl Lúðvíksson hjá 
Déjávu. „Þetta er rosalega mikil 
vinna en við erum með gott 
starfsfólk, það sama og vann við 

tónleikana hérna heima, og síðan störfum við með fyrirtæki sem hefur 
unnið með Bocelli í átta ár. Það gerir þetta auðveldara fyrir okkur.“

Bocelli öðlaðist heimfrægð fyrir rúmum áratug fyrir enska útgáfu 
sína á laginu Con te partirò sem margir ættu að þekkja 
sem Time to Say Goodbye.

Tónleikaferð hans um Norðurlönd hefst 
í október og ferðast hann meðal 
annars til Osló og Kaupmanna-
hafnar.

 Óvíst er aftur á móti 
hvort Bocelli komi 
aftur hingað. „Hann 
vill koma aftur 
enda var hann 
mjög hrærður 
yfir 
móttökun-
um hér 
og 
fannst 
þetta 

alveg 
æði,“ 
segir 
Karl. 
Hann 
bætir við að 
tenórinn hafi 
ákveðið að 
dvelja hér einn 
dag til viðbótar eftir 
að hann heyrði hve 
aðstoðarfólk sitt lét vel af 
matnum á Sjávarkjallaran-
um. „Hann var rosalega sáttur,“ 
segir hann um reynslu Bocelli af 
veitingastaðnum. 

- fb

Undirbúa tónleika-
ferð Bocelli

ANDREA BOCELLI Tenórinn heimsfrægi er á 
leiðinni í tónleikaferð um Norðurlönd.

Fjórða Weirdcore-raftónlistarkvöldið 
verður haldið á skemmtistaðnum Organ í 

kvöld. Þar ætla Ruxpin, Frank Murder og 
Biogen að spila 

raf- og ambient-
tónlist sína fyrir 

gesti staðarins.
Undanfarna mánuði 

hafa þessi kvöld verið 
haldin á Barnum en núna 

verður teflt fram betra hljóð-
kerfi í stærri sal. „Framtíðar-

markmiðið okkar með þessum 
kvöldum er að koma raftónlist á 

framfæri,“ segir Rósa Birgitta Ísfeld, einn af skipuleggjendum 
kvöldsins. „Það eru margir að búa til svona tónlist en hafa ekki haft 

stað til að spila á. Það hefur verið svolítil teknó- og elektróuppsveifla í 
gangi, sem er kannski ekki beint í þessum ambient-geira,“ segir hún. 

Weirdcore-kvöldið hefst klukkan 21 í kvöld og er frítt inn. Nánari upplýsing-
ar um kvöldin má finna á síðunni myspace.com/weirdcorervk.   - fb

Weirdcore í kvöld

Unnar Örn Ólafsson hefur staðið í 
ströngu síðustu daga við símsvörun, eftir 
að hann varð fyrir barðinu á vinahrekk. 
Um helgina bárust um 150 Sunnum á 
landinu skilaboð svipuð þessum: „Hæ 
Sunna, ég heiti Unnar og fann veskið 
þitt. Geturðu haft samband við mig í 
síma …“ Unnar svarar enda símtali 
blaðamanns ansi þreytulega, og það með 
orðunum „Er þetta Sunna?“ 

„Þetta er grín hjá vinkonu minni, sem 
heitir Rósa María Óskarsdóttir og er í 
lýðháskóla úti í Danmörku núna. Hún á 
það til að gera eitthvað svona, en þessi 
grikkur var eiginlega aðeins of umfangs-
mikill,“ segir Unnar, sem áætlar að hann 
hafi nú talað við um áttatíu Sunnur, en 
samkvæmt tölum Hagstofunnar bera um 
450 íslenskar konur nafnið Sunna sem 
fyrsta nafn. 

„Ég held að hún hafi sent um 120 sms á 
föstudeginum, og svona tuttugu, þrjátíu 
á laugardeginum,“ útskýrir Unnar. „Þau 
snerust öll um að ég hefði annaðhvort 
fundið veski eða bakkað á bíl. Það voru 
tvær eða þrjár sem báðu mig að lýsa 
veskinu og svo ein sem hafði lent í því að 
einhver hafði bakkað á bílinn hennar. 
Hún var svolítið svekkt yfir því að þetta 
væri hrekkur,“ segir Unnar, sem er ekki 
á því að hann muni launa Rósu lambið 
gráa. „Ég held að ég þori því nú ekki, 
hver veit þá hvað hún gerir næst,“ segir 
hann og hlær við.  
 - sun

Hefur rætt við áttatíu Sunnur

FÓRNARLAMB SÍMAHREKKS Unnar Örn Ólafs-
son stóð í ströngu við símsvörun um helgina, 
þegar vinkona hans sigaði um 150 Sunnum á 
hann.  MYND/ELLERT GRÉTARSSON

FRANK MURDER Frank 
Murder, Ruxpin og Biogen 
spila á Organ í kvöld.



Nafnspjald er ekki bara nafnspjald, það er 
andlit fyrirtækisins og það samskiptatæki 
sem ásamt heimasíðunni ratar víðast. 

Sýndu mér nafnspjaldið  þitt og ég skal 

segja þér hver þú ert.

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14
14
7

16

12
14
7

RAMBO kl. 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 6 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT   kl. 5.50 - 10
BRÚÐGUMINN     kl. 8

16

12
7

14
12
7
16

MEET THE SPARTANS      kl.6 - 8 -10
WALK HARD      kl.6 - 8
THE DARJEELING LIMITED      kl.6  - 10.10
BRÚÐGUMINN      kl. 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2  kl. 8 - 10.10

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 3.30 - 5.40 ÍSLENSKT TAL 

WALK HARD kl. 6 - 8 -10
CLOVERFIELD kl. 8 -10
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 ÍSLENSKT TAL

RAMBO kl. 6 - 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl. 5.30 - 8 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl. 6 - 9
CHARLIE WILSONS WAR kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 5.50 - 8 - 10.10

5%

5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

"FRAMÚRSKARANDI!""FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL- HJJ, MBL

"FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆRA GAMANMYND SEM GERIR GRÍN 
AF 300 SEM OG ÖÐRUM NÝLEGUM OG 

VINSÆLUM BÍÓMYNDUM!

SANNIR SPARTVERJAR

FRIÐÞÆING

ALVÖRU HETJUR
DEYJA ALDREI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

SELFOSS

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 10:30 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8 7

NAT. TREASURE 2 kl. 10:30 12

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

NO COUNTRY ...                kl. 5:40 - 8 - 10:30 16

P.S. I LOVE YOU             kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 10D 16

UNTRACEABLE kl. 8 16

THE GAME PLAN kl. 5:40 L

AKUREYRI

NO COUNTRY ... kl. 8 16

MEET THE SPARTANS kl. 8 7

MIST kl. 10 16 

SWEENEY TODD kl. 10 16

P.S. I LOVE YOU kl. 8 L

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 10:10 12

CLOVERFIELD kl. 10:30 14

THE GAME PLAN kl. 8 L

BRÚÐGUMINN kl. sýnd um helgina 7

MEET THE SPARTANS kl. 8 - 10 12

UNTRACEABLE kl. 8 16

CLOVERFIELD kl. 10:10 16 

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR BIG LEBOWSKY,
BLOOD SIMPLE OG FARGO  KEMUR NÝTT MEISTARAVERK!

H.J. MBL

8Ó S K A R S ® T I L N E F N I N G A R
MEÐAL ANNARS

B E S T A  M Y N D I N

Æðisleg mynd með óskarsverðlaunaleikkonuninni 
Hilary Swank og Gerard Butler úr 300.

SPARTANS
KEFLAVÍK

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
RAMBO kl. 6, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLUMPÍULEIKUNUM kl. 5.30 L
ATONEMENT kl. 5.30, 8 og 10.30 12
CLOVERFIELD kl. 8 og 10 14

- Dóri DNA, DV

- H.J. MBL

2
- E.E. DV

2
- 24. Stundir

- S. V. MBL

- V.I.J. 24 Stundir

Tónlistarmenn eru reiðir vegna hugmynda 
um að Nasa víki fyrir hóteli. Stjórnmála-
menn leggja áherslu á að ekkert hafi verið 
ákveðið.

„Aðgerðir eru þegar hafnar,“ segir Kári Sturluson, 
tónleikahaldari og umboðsmaður. Frétt Fréttablaðs-
ins í gær, um að hugsanlega verði salur Nasa rifinn í 
tengslum við umfangsmiklar breytingar við Ingólfs-
torg og uppbyggingu þar, hefur vakið mikil viðbrögð 
meðal tónlistarmanna. Kári sendi út bréf í gærmorg-
un til tónlistarmanna, fjölmiðla og nokkurra borgar-
fulltrúa undir fyrirsögninni „Á virkilega að rífa 
Félagsheimili Reykjavíkur?“ Í bréfinu segir Kári að 
þetta séu skelfilegar fréttir fyrir hina „aktívu mús-
íksenu“ í Reykjavík en Nasa sé eina húsið í borginni 
sem skapar tekjur í tengslum við tónlistarflutning. 
„Ef þið ætlið virkilega að ráðast svona harkalega að 
tekjugrunni mínum, atvinnu og þá í leiðinni farsæld 
fjölskyldu minnar þá sit ég ekki aðgerðarlaus hjá,“ 
segir í bréfi Kára.

Viðbrögð við bréfinu eru mikil. Og stjórnmála-
menn virðast óttast ofsa tónlistarmanna. Hanna 
Birna Kristjánsdóttir er formaður skipulagsráðs og 
leggur á það ríka áherslu að málið hafi ekki verið 
formlega afgreitt. „Í tillögunni er farið fram á breyt-
ingar á umræddum sal, en skipulagsráð hefur hins 
vegar í umfjöllun sinni um málið lagt mikla áherslu á 
að þessi mikilvægi tónleikasalur fái að vera þarna 
áfram í sinni mynd og á sínum stað,“ segir Hanna 
Birna í svari sínu.

Nasa hefur leyfi fyrir 600 gesti 
sem er ákjósanleg stærð til að 
hýsa tónlistar- og aðra menning-
arviðburði. „Burtséð frá menn-
ingarlegu gildi hússins, sögu og 
innréttingum sem hafa verið 
varðveittar í gegnum tíðina, þá 
er þetta eini staðurinn í Reykja-

vík þessarar stærðar sem býr yfir 
góðu hljóðkerfi og sviði, sal og 
lofthæð,“ segir Kári

Gísli Marteinn 
Baldursson er for-
maður umhverfis- 
og samgönguráðs, 
þaðan sem tillög-
urnar voru 
afgreiddar í gær 

til skipulagsráðs. Þar situr Gísli einnig. „Við vorum 
bara að fjalla um þetta í tengslum við umferð við Ing-
ólfstorg,“ segir Gísli. Hann bendir á að samkvæmt 
tillögum standi til að endurreisa salinn í núverandi 
mynd neðanjarðar en ekki rústa honum. „Mér þykir 
vænt um þennan sal sem aðdáandi Stuðmanna og 
myndarinnar Með allt á hreinu.“ Ómögulegt er að 
segja hvenær verður farið í framkvæmdir ef af verð-
ur. Tillagan um breytingar á þessu svæði verður til 
kynningar og umræðu í skipulagsráði í dag.

Fjölmargir tónlistarmenn láta sig málið varða. 
Sjálfur Bó sendi frá sér skeyti í gær. Honum sýnist 
eigendur fasteigna í miðborginni ekki 
mjög tónelskir. „Það er eins og mark-
visst sé verið að kippa gólfinu … 
eða sviðinu … undan tónleikhaldi í 
miðborg Reykjavíkur.“ Þá bendir 
Anna Hildur Hildibrandsdóttir, 
framkvæmdastjóri IMX, á mik-
ilvægi Nasa í tengslum við Air-
waves sem 1.800 útlendingar 
sækja og „… eyða 300 milljón-
um á hótelum, börum og í versl-
unum miðbæjarins.“

 jakob@frettabladid.is

Nasa bakar lifibrauð bransans

NASA Tónlistarmenn slá skjaldborg um staðinn sem greinilega 
leikur lykilhlutverk í afkomu þeirra sem tengjast tónlistarbrans-
anum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANNA BIRNA 
Leggur á það 
ríka áherslu 
að enn hafi 
ekkert verið 
ákveðið.

KÁRI STURLUSON Ætlar 
ekki að sitja hjá þegar 
ráðist er harkalega að 

tekjugrunni hans.
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Tónleikar verða haldnir á Gauki á 
Stöng í kvöld til styrktar góðvini 
strákanna í hljómsveitinni 
Hoffman sem þjáist af hinum 
lífshættulegum sjúkdómi 
ósæðaflysjun. Auk Hoffman 
koma fram á tónleikunum 
hljómsveitirnar Benny Crespos 
Gang, Hookerswing, Cliff Clavin 
og Æla.

Að því er kemur fram í 
fréttatilkynningu er pilturinn 
sem á við veikindin að stríða 
hægt og bítandi að ná að vinna 
bug á sjúkdómnum með hjálp 
góðra vina. Gaukurinn opnar 
klukkan 20 og fer fyrsta hljóm-
sveit á svið klukkutíma síðar. 
Miðaverð er 1.000 krónur auk 
þess sem tekið verður á móti 
frjálsum framlögum. 

Til styrktar 
veikum vini

BENNY CRESPOS GANG Hljómsveitin 
Benny Crespos Gang spilar á styrktar-
tónleikunum í kvöld.

Bretar sem stunda ólöglegt 
niðurhal á netinu geta átt það á 
hættu að klippt verði á netteng-
ingu þeirra gangi nýjar hug-
myndir stjórnvalda eftir. 
Sam-
kvæmt 
hugmynd-
um verður 
tenging-
unni lokað 
ef 
notendur 
fremja 
sama brot 
þrisvar 
sinnum. 
Fyrst fær 
fólk 
viðvörun í 
tölvupósti, 
síðan verður það sett í bann og 
loks verður nettengingin 
fjarlægð.

Talið er að sex milljónir Breta 
sæki tónlist og kvikmyndir á 
ólöglegan hátt á netinu á hverju 
ári. Telja útgáfufyrirtæki að þau 
verði af gífurlegum fjármunum 
af þessum sökum. 

Stjórnvöld 
loka á netið

NIÐURHAL Bresk 
stjórnvöld íhuga að taka 
ólöglegu niðurhali föstum 
tökum.

Nýlega fóru auglýsingaborðar að 
birtast á bloggum á Moggablogg-
inu. Í tæpt ár hefur þetta vinsæl-
asta bloggsvæði landsins (12.800 
skráðar síður) verið án auglýsinga 
og því hefur þessi óvænta truflun 
í bloggtilverunni farið illa í marg-
an bloggarann. „Ef auglýsingar 
verða ekki fljótlega fjarlægðar af 
þessari bloggsíðu mun henni verða 
lokað,“ skrifar Guðbjörg Hildur 
Kolbeins og margir taka í sama 
streng: „Þetta blogg er minn per-
sónulegi vettvangur og það er ekk-
ert nema andlegt ofbeldi að neyða 
auglýsingum um viðskipti upp á 
hann,“ skrifar Sigurður Þór Guð-
jónsson og er farinn í bloggstopp 
til að mótmæla auglýsingaborðan-
um.

„Það stóð nú alltaf til að bloggið 
stæði undir sér,“ segir Árni 
Matthíasson, sem er til svara hjá 
Moggablogginu, „enda kostar sitt 
að halda þessu úti. Það voru aug-
lýsingar á bloggsíðunum hjá okkur 
frá fyrsta degi, en þær duttu út og 
fyrir ýmsar sakir var bloggið aug-
lýsingalaust í tæpt ár.“

Árni segir einhverja hafa hætt 
að blogga út af auglýsingaborðun-
um. „Ég veit um einhverja fjóra til 

fimm sem eru hættir, en það er 
annars erfitt að sjá hvort fólk sé 
hætt að blogga eða hvort það er 
bara svona latt. Það kom mér mest 
á óvart hvað margir voru búnir að 
gleyma því að það voru alltaf aug-
lýsingaborðar þar til í fyrra.“ 

Árni segir alveg koma til greina 
að leyfa þeim sem vilja að greiða 
fyrir blogghýsingu á Moggablogg-
inu. Í staðinn myndu þeir sleppa 
við auglýsingaborðann. „Í fram-
haldi af þessum viðbrögðum erum 
við að skoða það, já. Við viljum 
auðvitað koma til móts við þetta 
fólk þótt ekki séu þetta margir. 
Hver einn og einasti bloggari 
skiptir okkur máli.“ - glh

Óánægja með auglýs-
ingar á Moggabloggi

ÁRNI MATTHÍASSON Það stóð alltaf til 
að bloggið stæði undir sér.

Eurovision-nördar hafa lát-
ið í ljós óánægju sína með 
að Haffi Haff komst ekki 
áfram um síðustu helgi.

„Hversu heimskir eru Íslending-
ar??? Það hefði verið séns að þeir 
ynnu Eurovision með Haffa Haff... 
þeir vilja augljóslega ekki vinna 
þessa keppni.“ Þetta skrifar 
„Omen2008“ á spjallsíðu Euro-
vision-nörda. Þar eru nánast allir 
sammála um að Ísland hafi gert 
stór mistök með því að kjósa ekki 
lag Svölu Björgvins sem Haffi 
söng, The Wiggle Wiggle Song, 
áfram í úrslitaþáttinn. „Þetta 
hljóta að vera mistök. Haffi Haff 
var bestur,“ skrifar „Plople“ og 
„Enginn Haffi? Er ykkur alvara? 
Þarna fór uppáhaldið mitt,“ skrif-
ar „Jonngait“.

„Já, er fólk að skrifa þetta?“ 
spyr Haffi, nokkuð uppveðraður. 
„Ég var nú alveg búinn að búa mig 
undir að detta út enda var ég viss 
um að Ho ho ho færi áfram og ég 
vissi líka að Ragnheiður Gröndal 
er vinsæl. Svo það er langt frá því 
að ég sé bitur og sár. Það hefði 
auðvitað verið gaman að fara 
áfram því ég hefði getað gert enn 
geðveikara atriði næst.“

Haffi, sem hafði aldrei sungið 
opinberlega fyrr, getur ekki verið 

annað en ánægður með viðtökurn-
ar þótt hann hafi dottið út. „Þetta 
er rosaleg kynning fyrir mig og ég 
er stoltur af laginu og atriðinu. 
Kannski var þetta bara allt of 
mikið fyrir Ísland núna – alltof 
mikið „búmm!“ En ég er mjög upp 
með mér með viðtökurnar.“

Förðun er aðalstarf Haffa. Hann 
sér til dæmis um meikið í Bandinu 
hans Bubba. „Ég fékkst við list-
sköpun á yngri árum og væri mjög 
til í að pæla betur í því. Til dæmis 
að mála olíumyndir.“

Og Haffi er vitanlega til í meiri 
músik. „You better believe it,“ 
segir hann. „Ef einhver vill gera 
eitthvað sniðugt þá er bara að hafa 
samband. En ég nenni engu smá-
dæmi. Það er annaðhvort heimsyf-
irráð eða dauði. Ég er bara þannig 
gaur.“

Þótt Euro-nördar gráti Haffa 
kemur maður í manns stað. 
Almenn ánægja virðist ríkja með 
Eurobandið, en hún er reyndar 
ekki einróma, og öll önnur lög fá 
líka jákvæða umsögn nördanna. 
Það virðist þó enn von fyrir Ísland 
þótt Haffi sé úr leik. En með hverj-
um skyldi Haffi halda?

„Ég fíla Friðrik Ómar vin minn 
og finnst alveg kominn tími til að 
hann fari í Eurovision. Hann er í 
þessu alveg hundrað prósent, af 
öllu hjarta. Alveg eins og ég var. 

Ég sagði honum stundum hversu 
rosalega stoltur ég væri af því að 
taka þátt í sömu keppni og hann. 
Og hann sagði bara: „Æi, þegiðu 
maður!““

 gunnarh@frettabladid.is

Euro-nördar gráta Haffa Haff

HEIMSYFIRRÁÐ EÐA DAUÐI Haffi Haff er 
til í meira popp en nennir engu hálfkáki.
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Í gær var tilkynnt val á úrvalsliði umferða 10 til 17 
í Iceland Express-deild kvenna í körfubolta. Liðið 
skipa Valsstúlkurnar Signý Hermannsdóttir og 
Molly Peterman, Grindavíkurstúlkurnar Jovana Lilja 
Stefánsdóttir og Tiffany Roberson og Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir úr KR. Enn fremur var Signý 
valin besti leikmaður umferðanna og Igor 
Beljanski, þjálfari Grindavíkur, var valinn 
besti þjálfarinn.

Eftir erfiða byrjun á keppnistímabil-
inu í haust hefur Valsliðið verið á mikilli 
siglingu undanfarið og unnið sex af 
síðustu átta leikjum í deildinni og þar 
hefur Signý farið á kostum. 

„Þetta er mjög skemmtileg við-
urkenning og ég deili verðlaunum 
mínum að sjálfsögðu með Valsliðinu í 
heild sinni. Það tók sinn tíma að fá hlutina 
til að smella saman hjá okkur en þetta hefur 

gengið vel undanfarið og við ætlum bara að halda áfram á sömu 
braut,“ sagði Signý sem telur líkur Valsliðsins á að komast í úrslita-

keppnina ágætar. 
„Það eru sex leikir eftir og sex stig í næsta lið 

þannig að það er vissulega möguleiki fyrir hendi 
og við höfum sýnt og sannað hvers við erum 
megnugar,“ sagði Signý og Igor Beljanski, sem 
hefur stýrt Grindavíkurliðinu til sigurs í sjö af 

síðustu átta leikjum, tekur undir með henni. 
„Valsliðið er búið að hleypa deildinni upp 
og gera hana meira spennandi og það er 
ómögulegt að spá fyrir um hvernig þetta 
fer allt saman. Ég er alla vega mjög 
ánægður með Grindavíkurliðið og mér 
finnst stelpurnar vera að uppskera 
fyrir allt erfiðið sem þær eru búnar 
að leggja á sig. Þær eru að gera allt 
rétt í augnablikinu þannig að ég er 
mjög ánægður,“ sagði Igor.

SIGNÝ HERMANNSDÓTTIR OG IGOR BELJANSKI: BESTI LEIKMAÐUR OG ÞJÁLFARI UMFERÐA 10-17 Í KVENNAKÖRFUNNI

Ómögulegt að spá fyrir um hvernig deildin fer
> Stórleikur á Nesinu í kvöld

Undanúrslitaleikirnir í Eimskips-bikar kvenna fara fram 
í kvöld. Þá tekur Valur á móti Fylki í Vodafone-höllinni 
en út á Nesi taka Gróttustúlkur á móti Íslandsmeistur-
um Stjörnunnar. Grótta hefur komist tvisvar í úrslit 
á síðustu þrem árum en tapað í bæði skiptin. „Við 
erum gott bikarlið og ætlum að halda 
hefðinni við, komast í úrslit og klára 
svo úrslitaleikinn,“ sagði Anna Úrsula 
Guðmundsdóttir, leikmaður Gróttu. 
Leikurinn á Nesinu hefst klukkan 
19 en á Hlíðarenda byrjar leik-
urinn klukkan 20.

HANDBOLTI Framarar komust í bikarúrslita-
leikinn annað árið í röð eftir 27-24 sigur á 
Akureyri í Safamýrinni í undanúrslitaleik SS-
bikars karla í gær. 

Framarar voru nærri því búnir að kasta frá 
sér sigrinum í lokin þegar fjórir tapaðir bolt-
ar í röð sáu til þess að Norðanmenn náði að 
minnka muninn í eitt mark úr 24-20 í 24-23, en 
vöknuðu þá við vondan draum og tryggðu sér 
sæti í Höllinni. Magnús Erlendsson varði 12 
af 16 skotum sínum á síðustu 22 mínútunum 
og sá til þess að Fram er á leiðina í úrslitaleik-
inn í fjórða sinn frá 2002.

„Framarar eru mjög gott lið sem refsar 
fyrir hver einustu mistök þannig að við 
megum ekki vera að henda boltanum í hend-
urnar á þeim. Þetta eru örugglega einhver tíu 
mörk sem þeir skora eftir að þeir ná af okkur 
boltanum eftir illa spilaðar sóknir,“ sagði 
Rúnar Sigtryggsson, spilandi þjálfari Akur-
eyrar, sem spilaði mikið í sókninni í gær og 
það var mikill munur á sókninni þegar hann 
var með. „Ég missti allavega ekki boltann en 
það verða fleiri að rísa upp. Við áttum enginn 

einhvern stjörnuleik en við börðumst en kom-
ust bara ekki lengur í dag,“ sagði Rúnar.

Fram byrjaði betur en Akureyri var 8-10 
yfir um miðjan fyrri hálfleik þegar Rúnar 

settist á bekkinn og horfði upp á sína menn 
glutra boltanum sex sóknir í röð. Staðan var 
13-13 í hálfleik og Fram var með frumkvæðið 
í upphafi seinni hálfleiks en náði ekki alvöru 
tökum á leiknum fyrr en Magnús fór í gang í 
markinu. 

Það fór ekki milli mála þegar Einar Ingi 
Hrafnsson kallaði eftir markvörslu í stöðunni 
17-16 þegar markverðir Fram höfðu aðeins 
varið 8 bolta (af 24, 33 prósent). Kall Einars 
kveikti greinilega í Magnúsi Erlendssyni sem 
varði 12 af síðustu 20 skotum Akureyrarliðs-
ins.

„Það hlýtur að hafa kveikt í honum. Vörnin 
small ekki í fyrri hálfleik og þá fylgir ekki 
markvarslan. Um leið og við náðum barátt-
unni í vörninni síðustu 20 mínúturnar þá 
vorum við ekki stöðvaðir. Það er gríðarlegur 
styrkur hjá okkur. Það er einhver þjóðsaga 
sem segir að maður vinni ekki tvisvar í röð í 
deild og bikar en við jörðuðum þá þjóðsögu í 
dag. Nú er bara að klára dæmið og skíta ekki 
á sig eins og í fyrra,” sagði Einar Ingi kátur í 
leikslok.  - óój

Framarar eru komnir í Höllina annað árið í röð eftir annan sigur sinn á Akureyri á fjórum dögum:

Magnús svaraði kalli Einars og fór í gang

KOMNIR Í HÖLLINA Jóhann Gunnar Einarsson lék vel 
fyrir Fram og fagnar hér sigri í leikslok.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eimskipsbikar karla:
Fram-Akureyri   27-24 (13-13)
Mörk Fram (skot): Jóhann Gunnar Einarsson 
7/1  (10/1), Stefán Stefánsson 5 (5), Hjörtur Hin-
riksson 4 (5),  Andri Berg Haraldsson 4/1 (8/1), 
Einar Ingi Hrafnsson 3 (4), Björn Guðmundsson 
2 (4), Rúnar Kárason 2 (7),  Halldór Jóhann 
Sigfússon 0 (9/1). 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 4 (14/1, 
29%), Magnús Erlendsson 16/1 (30/1, 53%).
Hraðaupphlaup: 9 (Stefán 4, Jóhann 2, Hjörtur, 
Andri, Einar Ingi). 
Fiskuð víti: 3 (Halldór 2, Einar Ingi). 
Utan vallar: 8 mínútur (Andri Berg fékk rautt 
spjald á 26. mín.)
Mörk Akureyrar (skot): Einar Logi Friðjónsson  
9 (18), Ásbjörn Friðriksson 5/1 (8/2), Magnús 
Stefánsson 3 (5), Nikolaj Jankovic 2 (2), Goran 
Gusic 2 (5), Rúnar Sigtryggsson 2 (7), Andri Snær 
Stefánsson 1 (1), Jónatan Þór Magnússon (2), 
Hörður Fannar Sigþórsson (2).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 21/1 (48/3, 
44%)
Hraðaupphlaup: 7 (Einar 2, Ásbjörn 2, Andri, 
Magnús, Jankovic). 
Fiskuð víti: 2 (Hörður, Ásbjörn). 
Utan vallar: 8 mínútur (Jankovic fékk rautt 
spjald á 26 mín.)

Víkingur-Valur   32-38 (30-30, 25-25)
Mörk Víkings (skot):  Ásbjörn Stefánsson 10/7 
(15/8), Þórir Júlíusson 7 (14), Gunnar Bergmann 
Jónsson 5 (8), Hreiðar Haraldsson 4 (5), Kristinn 
Guðmundsson 4 (11), Sveinn Þorgeirsson 1 (2), 
Hjálmar Þór Arnarson 1 (2), Pálmar Sigurjónsson 
(2)
Varin skot: Erlingur Reyr Klemenzson 24/3 
(61/5 39,3%), Björn Viðar Björnsson 0 (1/1 0%)
Hraðaupphlaup: 4 (Þórir 2, Hreiðar, Gunnar)
Fiskuð víti: 8 (Sveinn 2, Hreiðar 2, Pálmar 2, 
Þórir, Gunnar)
Utan vallar: 14 mínútur
Mörk Vals (skot): Baldvin Þorsteinsson 10/3 
(15/5), Arnór Þór Gunnarsson 7 (9), Fannar Þór 
Friðgeirsson 6 (9), Elvar Friðriksson 6 (13/1), 
Sigfús Páll Sigfússon 3 (6), Ernir Hrafn Arnarson 
3 (8), Ingvar Árnason 2 (3), Gunnar Harðarson 1 
(1), Kristján Þór Karlsson (1), Hjalti Þór Pálmason 
(1)
Varin skot: Ólafur Haukur Gíslason 16/1 (28/4 
57,1%), Pálmar Pétursson 12 (32/4 37,5%)
Hraðaupphlaup: 12 (Baldvin 4, Arnór 3, Fannar 
2, Gunnar, Elvar, Ernir)
Fiskuð víti: 6 (Sigfús 2, Ingvar, Elvar, Arnór, 
Fannar)
Utan vallar: 14 mínútur

ÚRSLIT

HANDBOLTI Valur vann Víking í tví-
framlengdum undanúrslitaleik 
Eimskipsbikarsins, 38-32, í frá-
bærum leik. Víkingar voru betri 
aðilinn lengst framan af leik þrátt 
fyrir að missa sinn besta leik-
mann, Sverri Hermannsson, hægri 
skyttu liðsins útaf vegna meiðsla á 
fimmtu mínútu.

Það var ljóst frá fyrstu mínútu 
að Víkingur ætlaði að selja sig 
dýrt. Gríðarleg barátta var í liðinu 
og greinilegt að fyrstu deildar 
liðið bar enga virðingu fyrir 
Íslandsmeisturum Vals. Mikið 
jafnræði var með liðunum allt þar 
til Víkingar skoruðu fimm mörk í 
röð og breyttu stöðunni úr 6-7 í 11-
7. Valsmenn náðu að minnka mun-
inn í tvö mörk fyrir hlé, 14-12, með 
því að skora tvö síðustu mörk hálf-
leiksins.

Fyrri hálfleikur var mikil 
skemmtun og ekki var sá síðari 
síðri. Víkingar héldu frumkvæð-
inu fyrsta korterið, 21-18, eða allt 
þar til Sveinn Þorgeirsson fékk að 
líta sína þriðju brottvísun á 45. 
mínútu fyrir litlar sakir. Víkingar 
skoruðu ekki næstu sjö mínútur 

leiksins og Valsmenn jöfnuðu 
metin, 21-21.

Síðustu mínútur leiksins voru 
æsispennandi. Valur komst yfir, 
22-23, þegar sex mínútur voru 
eftir en liðin skiptust á að skora 
þar til staðan var 25-25 og þrjár 
mínútur voru eftir. Hvorugu lið-
inu tókst að bæta við marki í 
venjulegum leiktíma en mikil 

dramatík var á lokasekúndunum. 
Elvar Friðriksson, skytta Vals, 
fékk dæmdan á sig ruðning þegar 
20 sekúndur voru eftir. Víkingur 
brunaði í sókn og fékk aukakast 
þegar leiktíminn rann út. 

Þórir Júlíusson skaut í stöng úr 
aukakastinu og þaðan í bakið á 
Pálmari Péturssyni, markverði 
Vals, en þaðan fór boltinn aftur-

fyrir endamörk. 
Jafnt var á öllum tölum fyrri 

framlengingar. Víkingar voru 
fyrri til að skora í fyrri hálfleik og 
Valsmenn í þeim síðari en Þórir 
Júlíusson jafnaði metin fyrir Vík-
ing, 30-30, þegar tvær sekúndur 
voru eftir á leikklukkunni.

Valur skoraði tvö fyrstu mörk 
síðari framlengingarinnar og var 
það of mikill munur fyrir útkeyrða 
Víkinga að brúa. Valur vann að 
lokum sex marka sigur, 38-32.

Óskar Bjarni var gríðarlega 
ánægður með að vera kominn í 
úrslit bikarsins en að sama skapi 
ekkert alltof kátur með leik sinna 
manna í leiknum. 

„Það má kalla þetta vanmat að 
vissu leyti. Þeir byrja mjög vel og 
þá hikum við og eigum erfitt með 
þetta. Ég er mjög stoltur af liðinu 
að hafa unnið þennan leik og komið 
svona til baka. Þeir voru að spila 
mjög vel en það var algjört bull að 
koma okkur í þessa stöðu. Ég tek 
ofan fyrir Víkingum, þeir  voru 
betri í þessum leik. Við vorum 
bara lélegir. Svona er bikarinn það 
er gaman af þessu.“

Ásbjörn Stefánsson fór mikinn í 
liði Víkings og var að vonum sár í 
leikslok með að tapa á þennan hátt. 
„Við höfðum trú á því að geta sigr-
að frá því að það var dregið í und-
anúrslit. Við komum hrikalega vel 
stemmdir í leikinn. 

Það var mikil blóðtaka fyrir 
okkur að missa skytturnar okkar, 
Svein og Sverri en að lokum mun-
aði hálfum sentímetra á því hvort 
liðið færi áfram þegar skotið í lok 
venjulegs leiktíma fer í stöngina. Í 
framlengingunni er það breiddin 
sem skilur liðin að,“ sagði Ásbjörn 
sem vildi að lokum þakka fyrir frá-
bæran stuðning áhorfenda í leikn-
um sem fjölmenntu í Víkina. - gmi

Víkingar hársbreidd frá Höllinni
Íslandsmeistarar Vals komust heldur betur í hann krappan er þeir mættu 1. deildarliði Víkings í undanúr-
slitum Eimskipsbikarsins í gær. Leikurinn var tvíframlengdur og Valur hafði að lokum sigur, 32-38. Vík-
ingar hefðu getað tryggt sér sigur undir lok venjulegs leiktíma en skot Þóris Júlíussonar fór í stöngina.

GRÁTLEGT Víkingar voru eðlilega svekktir 
eftir leikinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÖGNUÐUR Fannar Friðgeirsson og félagar í Val fögnuðu hreint ógurlega eftir dramat-
ískan sigur á Víkingi í gærkvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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L.R. RANGE ROVER 
Supercharged
Nýskr: 07/2006, 4200cc, 400hestöfl, 5 
dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 0 þ.

Verð: 12.750.000

BMW 530i

Nýskr: 01/2004, 3000cc, 4 dyra, 
Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 28.000 þ.

Verð: 4.690.000

BMW 335I Coupe

Nýskr: 06/2007, 3000cc, 2 dyra, 
Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn 10.000 þ.

Verð: 6.850.000

L.R RANGE ROVER V8 diesel

Nýskr: 12/2006, 3600cc, 5 dyra, Sjálfskiptur, 
Grár, Ekinn 25.000 þ.

Verð: 11.100.000

Glæsilegt úrval lúxusbílaLÚXUS

ALLIR INNFLUTTIR
OG ÞJÓNUSTAÐIR

AF UMBOÐI

575 1230

KÖRFUBOLTI Önnur tveggja 
sigurgangna endar í kvöld þegar 
Keflavík tekur á móti Val í 
Iceland Express-deild kvenna. 

Keflavík hefur unnið alla níu 
heimaleiki sína í vetur en 
Valsliðið er búið að vera á miklu 
skriði og hefur unnið fjóra leiki í 
röð og sjö af síðustu átta. Síðasta 
deildarleik liðanna í Vodafone-
höllinni lauk með þriggja stiga 
sigri Vals eftir tvær framlenging-
ar, en Keflavík vann fyrri leik 
liðanna í Keflavík með fimm 
stigum. Aðeins KR hefur náð 
betri úrslitum í Keflavík í vetur. 

Tveir aðrir leikir fara einnig 
fram í kvöld, Haukar taka á móti 
Hamri og Fjölnir heimsækir 
Grindavík. - óój

Iceland Express-deild kvenna:

Hvor sigurgang-
an lifir kvöldið?

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Vals 
unnu 11 marka stórsigur á 
nýliðum HK/Víkings í Reykjavík-
urmóti kvenna og hafa þar með 
unnið þrjá fyrstu leiki sína í 
mótinu með markatölunni 24-0. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
skoraði þrennu, í sínum fyrsta 
leik á tímabilinu, en hin mörkin 
skoruðu Katrín Gylfadóttir (2), 
Katrín Jónsdóttir (2), Andrea Ýr 
Gústavsdóttir, Guðný Björk 
Óðinsdóttir, Hallbera Guðný 
Gísladóttir og Rakel Logadóttir.

Katrín Gylfadóttir er aðeins 15 
ára og var að leika sinn annan 
meistaraflokksleik fyrir Val. Hún 
kom inn á í hálfleik í og var búin 
að skora eftir aðeins 35 sekúndur 
en markið skoraði hún eftir 
undirbúning Margrétar Láru, 
þjálfara síns í 3. flokki. 

 - óój

Reykjavíkurmót kvenna:

Stór skellur ný-
liðanna

BORÐTENNIS Guðmundur E. 
Stephensen, margfaldur Íslands-
meistari í borðtennis, varð í 
fyrrakvöld deildarmeistari ásamt 
félögum sínum í liðinu Eslövs í 
sænsku úrvalsdeildinni.

Eslövs gerði 4-4 jafntefli gegn 
Gröstorp/Österien þar sem 
Guðmundur náði að vinna báða 
leiki sína. Guðmundur vann fyrst 
Mikkel Hindersson 3-1 og síðan 
Andreas Ohlsson með sama 
stigaskori.

Úrslitakeppni sænsku úrvals-
deildarinnar fer fram í mars 
þegar fjögur efstu liðin leika til 
úrslita um sænska meistaratitil-
inn.  - óþ

Guðmundur E. Stephensen:

Deildarmeistari 
með Eslövs

ÖFLUGUR Guðmundur E. Stephensen 
lagði sannarlega sitt af mörkum fyrir lið 
Eslövs í vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

FORMÚLA 1 Breski ökuþórinn 
Lewis Hamilton var mættur til 
æfinga á Spáni á nýjan leik í gær 
- níu dögum eftir að hafa orðið 
fyrir aðkasti kynþáttahatara í 
Barcelona.

Um 250 áhorfendur fylgdust 
með æfingunni í Jerez í gær og 
höguðu þer sér allir vel.  - hbg

Lewis Hamilton:

Sneri aftur til 
Spánar

HANDBOLTI Handknattleikssam-
band Íslands, HSÍ, bíður enn eftir 
svari frá Degi Sigurðssyni um 
hvort hann sé tilbúinn að taka að 
sér þjálfun karlalandsliðs Íslands.

Samkvæmt áreiðanlegum heim-
ildum Fréttablaðsins er Dagur 
með samningsdrög í höndunum 
frá HSÍ og samþykki hann þá skil-
mála sem HSÍ býður í samnings-
drögunum ætti eftirleikurinn að 
vera næsta auðveldur. 

HSÍ bíður því einfaldlega eftir 
svari frá Degi áður en hægt er að 
taka næstu skref. 

Boltinn er hjá Degi sem sagði 
við Fréttablaðið í gærkvöldi að 
hann væri ekki enn búinn að taka 
ákvörðun en myndi hitta forráða-
menn HSÍ í dag og þá mun líklega 
draga til tíðinda.

Samninganefnd HSÍ – sem er 
skipuð Guðmundi Ingvarssyni for-
manni, Einari Þorvarðarsyni 
framkvæmdastjóra og Jóhanni 
Inga Gunnarssyni, formanni 
landsliðsnefndar – hitti Dag um 
síðustu helgi þar sem farið var 
vandlega yfir stöðuna. Í kjölfar 
þess henti HSÍ upp samningsdrög-
um sem það kom síðan í hendur 
Dags sem íhugar nú stöðuna alvar-
lega en hann starfar sem fram-
kvæmdastjóri Vals.

Stjórn HSÍ hittist á fundi í gær 
og fór yfir stöðuna. Verði svar 
Dags jákvætt gætu hlutirnir geng-
ið hratt fyrir sig og Dagur þess 
vegna skrifað undir samning í 
dag. Ef ekki þá líklega á fimmtu-
dag en formaður HSÍ bjóst við að 
klára dæmið í vikunni.

Svari Dagur aftur á móti neit-
andi er HSÍ komið aftur á byrjun-
arreit enda ekki með neinn annan 
þjálfara í sigtinu sem stendur. 

Fyrsti kostur sambandsins var 
Svíinn Magnus Andersson en hann 
þurfti að hafna tilboði HSÍ þar 
sem landsliðsþjálfarastarfið gekk 

einfaldlega ekki upp samhliða 
þjálfun hans með danska liðið FCK 
sem hann er samningsbundinn til 
ársins 2011.

Þá snéri HSÍ sér að Degi og 
samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins hefur sambandið ekki 
rætt við aðra íslenska þjálfara. 
Fastlega er búist við því að sam-
bandið reyni við Aron Kristjáns-
son, þjálfara Hauka, náist ekki 
samningar við Dag.     - hbg

Handknattleikssamband Íslands hefur sent boltann yfir á Dag Sigurðsson:

Beðið eftir svari frá Degi

HVAÐ GERIR DAGUR? HSÍ hefur lagt fram drög að því hvað sambandið getur boðið 
Degi Sigurðssyni. Dagur er að fara yfir drögin og mun að öllum líkindum gefa HSÍ 
svar í dag er hann hittir forkólfa sambandsins á fundi.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum
17.55 Alda og Bára
18.00 Disneystundin
18.01 Herkúles
18.23 Sígildar teiknimyndir
18.30 Fínni kostur
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.20 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Banda-
rísk þáttaröð um ósköp venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. Þætt-
irnir hlutu Golden Globe-verðlaun sem 
besta gamansyrpan og America Ferrera fékk 
verðlaunin sem besta leikkona í aðalhlut-
verki í þeim flokki. 

21.10 Martin læknir  (2:7) (Doc Mart-
in) Breskur gamanmyndaflokkur um lækn-
inn Martin Ellingham sem býr og starfar í 
smábæ á Cornwallskaga og þykir með af-
brigðum óháttvís og hranalegur. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Kiljan
23.10 Bláa búddamyndin í Rússlandi 
 (The Blue Buddha in Russia) Kanadísk/jap-
önsk heimildamynd um búddamunk sem 
stundar lækningar að fornum tíbeskum sið 
í Úlan Úde, höfuðborg Búrjatíu í suðurhluta 
Síberíu.

00.00 Kastljós
00.30 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella 
10.10 Sisters  (e)

11.00 Joey 
11.25 Örlagadagurinn  (Julie Sif)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Sisters 
14.00 Las Vegas 
14.45 Til Death 
15.10 Grey´s Anatomy 
15.55 Barnatími Stöðvar 2  Skrímslaspil-
ið, Batman, Pocoyo, Refurinn Pablo, Poc-
oyo, Könnuðurinn Dóra

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours 
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons
19.50 Friends
20.15 Gossip Girl  (6:22) (Blaðurskjóða) 
Einn heitasti framhaldsþátturinn í banda-
rísku sjónvarpi í dag. Þáttur um líf unga og 
ríka fólksins í New York.

21.00 Nip/Tuck  Eftir að Sean McNam-
ara og Christian Troy hafa brennt allar brýr 
að baki sér í Miami ákveða þeir að söðla 
um og opna nýja stofu í Mekka lýtalækning-
anna, Los Angeles, þar sem bíða þeirra ný 
andlit og ný vandamál. 

21.50 The Closer  Yfirlögreglukonan 
Brenda Leigh Johnson þarf stöðugt að glíma 
við íhaldssemi og ofríki karlanna í lögregl-
unni.  

22.35 Oprah  (Exclusive. Did Bipolar 
Disorder Drive A Mother To Kill Her C)

23.20 Grey´s Anatomy  (5:9)

00.05 Stelpurnar 
00.30 Kompás
01.05 Cleopatra´s Second Husband
02.40 Hotel Babylon
03.35 Tell Me Something
05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

06.00 Elektra
08.00 Titanic
12.25 Rumor Has It
14.00 Titanic
18.25 Rumor Has It

20.00 Elektra  Ævintýramynd þar sem 
Jennifer Garner snýr aftur í hlutverki ofur-
hetjunnar Elektru sem beitir ofurkröftum 
sínum - að sjá framtíðina - baráttunni við ill 
og myrk öfl. 

22.00 Ripley´s Game
00.00 Der Untergang (Downfall)
02.30 Bodywork
04.00 Ripley´s Game

07.00 Skólahreysti  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.50 Vörutorg
16.50 World Cup of Pool 2007  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

18.50 Less Than Perfect  (e)

19.10 Skólahreysti  (e)

20.00 Giada´s Everyday Italian 
 (24:26) Giada og fjölskylda hennar deila 
sínum uppáhalds ítölsku uppskriftum, elda 
saman og bragða á mat sem færir þeim 
ljúfar minningar. Kjúklinga Saltimbocca, 
spagettí með aspas, reyktum mozzarella-
osti og prosciutto skiknu og grænar baunir 
með prosciutto-skinku.

20.30 Fyrstu skrefin  (2:12)

21.00 Canada’s Next Top Model  (7:8) 
Kanadísk raunveruleikasería þar sem leit-
að er að næstu ofurfyrirsætu. Fjórar stúlkur 
eru eftir og þær berjast um glæsta framtíð 
í módelbransanum. Að þessu sinni hverfa 
þær aftur til níunda áratugarins í glam-
úrmyndatöku. Síðan eru stúlkurnar send-
ar út af örkinni að hitta og heilla hugsan-
lega kúnna.

22.00 The Dead Zone  (6:12) Fjórða 
þáttaröðin um Johnny Smith, kennarann 
sem lá í dái í sex ár og vaknaði með ótrú-
lega hæfileika. 

22.50 Jay Leno
23.35 The Drew Carey Show
00.00 Bionic Woman  (e)

01.00 High School Reunion  (e)

02.00 NÁTTHRAFNAR
02.00 C.S.I. Miami
02.45 Less Than Perfect
03.10 The World’s Wildest Police Vid-
eos
04.00 Vörutorg
05.00 Óstöðvandi tónlist

16.15 Gillette World Sport
16.45 PGA Tour 2008 - Hápunktar
17.40 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeild-
ustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

18.25 FA Cup - Preview Show 2008
18.55 Brann - Everton UEFA CUP  Bein 
útsending frá leik Brann og Everton í Evr-
ópukeppni félagsliða.

20.55 Nation on Film - Munich Re-
membered  Heimildarmynd um Munich 
slysið en 50 ár eru liðin frá hinu hörmulega 
slysi. Í þessari mynd eru sýnd viðtöl við leik-
menn sem lifðu slysið af en Man. Utd var 
að verða að einu mesta stórveldi í Evrópu á 
þessum tíma.

21.25 World´s Strongest Man 2007 
 Þáttur um Sterkasta manni heims en meðal 
keppenda var fulltrúi okkar Íslendinga, sjálf-
ur Boris.

21.55 World Supercross GP  Útsending 
frá World Supercross GP en að þessu sinni 
fór mótið fram á Angel Stadinum í Cali-
forníu.

22.50 Brann - Everton UEFA CUP  Út-
sending frá leik Brann og Everton í Evrópu-
keppni félagsliða.

16.50 Sunderland - Wigan
18.30 Premier League World
19.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

19.30 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

20.30 4 4 2  Tvíeykið, Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson, stendur vaktina ásamt vel 
völdum sparkspekingum, og saman skoða 
þeir allt sem tengist leikjum dagsins á 
skemmtilegan og nákvæman hátt. 

21.55 Leikur vikunnar
23.35 Aston Villa - Newcastle  (Enska 
úrvalsdeildin) Útsending frá leik Aston Villa 
og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.

Ég er að reyna að fatta kerfið sem dagskrárdeild 
RUV notar þegar þeir setja baggana í hlöðu svo við 
tímabundnir njótendur og kostendur hljóðvarpsins 
og hlaðvarpans getum heyrt á vef og hlaðið niður 
efni úr dagskrá Gufunnar. Sumt má hlaða og heyra 
á vef og annað ekki. Þannig er ekki sjens að heyra 
síðasta flutninginn af Söguþulu Eiríks Guðmundssonar 
um William Faulkner á neti, ekki er heldur möguleiki 
að heyra fróðlegt spjall þeirra Ævars Kjartanssonar 
og Steinþórs Erlingssonar um trúleysi og skilmerki-
lega endursögn hins síðarnefnda af rannsóknum á 
heims- og tímahugmyndum okkar alda sem í ljós 
kemur að rekja má aftur á fjórtándu öld. Þetta mátti 
heyra í fyrradag undir miðnætti. Þá var þátturinn 
endurtekinn. En af hverju er hann ekki aðgengi-
legur á vef? 

Líklega ráða oft réttindamál því hversu títt má 
endurtaka efni á RUV. En er ekki löngu kominn tími 

til að samningsfest verði við alla dagskrárgerðarmenn að þættir 
þeirra verði aðgengilegir um lengri tíma á vef og kúnninn fái 
aðgang að þeim til lengri tíma?

Þannig er það ekki með Gárur, merkilegan þátt undir miðnætti 
um alþjóðastjórnmál og margt annað efni. Þjónustustofn-

un fyrir almenning á að hafa klárar línur um svona 
lagað. Ef þættir í dagskrá útvarps eru þess eðlis að 

þá má ekki endurtaka verður að taka það fram, 
merkja þá sem slíka, njótendum til þæginda.

Það eru þættir eins og þessir sem standa 
best undir nafni hins menningarlega 
hlutverks RUV. Menn sem hafa vit á málum 
skiptast á skoðunum og ganga frá því sem 
vísu að áheyrandinn sé að sækjast eftir 

meiru en freyðandi skemmtun. Það er nóg af 
slíku í boði annars staðar. Hitt er fágætara sem 

veigur er í og þá viljum við hafa aðgang að því 
til lengri tíma.

VIÐ TÆKIÐ SITUR PÁLL BALDVIN BALDVINSSON OG VILL BETRI ENDURTEKNINGAR

Hlaðvarpinn er allur í götum
> Leonardo DiCaprio
Áður en DiCaprio valdi 
hlutverkið í stórmyndinni 
Titanic stóð honum einnig 
til boða að leika Dirk Diggler 
í myndinni Boogie Nights. 
DiCaprio sér væntanlega 
ekki eftir því í dag að hafa 
valið hlutverkið í Titanic 
fram yfir hlutverkið í Boogie 
Nights. Titanic er einmitt 
sýnd á Stöð 2 Bíó í dag.

20.00 Giada‘s Everyday Ital-
ian   SKJÁREINN

20.00 Elektra   STÖÐ 2 BÍÓ

20.20 Ugly Betty   SJÓNVARPIÐ

20.55 Munich Remembered  
 SÝN

21.00 Nip/Tuck   STÖÐ 2

▼

„Frumsýning í Hafnarfjarðarleikhúsinu er alltaf tilhlökkunarefni. Í þetta 
sinn stigu flinkir leikarar á svið með skemmtilega sýningu.“

Elísabet Brekkan, Fréttablaðið.

Midasala: 555 2222.  www.midi.is

„Hjálmar Hjálmarsson fer á 
kostum í hlutverki sjón-
varpsins“
„ ... get ég ekki annað en mælt 
með sýningunni, sem er 
troðfull af skemmtilegum 
atriðum ...“ 

Martin Regal, 
Morgunblaðið.

 „ ... konan sem sat tveim sætum 
frá mér hló oft hátt og snjallt. 
Og ég er viss um að hún var í raun 
og veru að skemmta sér...“ 
                          Jón Viðar Jónsson, DV.

 Næstu sýningar:
Lau. 9. febr. Kl. 20.00
Lau. 16. febr. Kl. 20.00
Lau. 23. febr. Kl. 20.00
Lau. 1. mars. Kl. 20.00



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Brot af eilífðinni
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og mör-
gæsin

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stefnumót
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Söguþula, sögð af einu fífli
23.00 Gárur
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Hollywood Uncensored  (22:26)

17.25 Comedy Inc.  (2:22) Sprenghlægi-
legur ástralskur sketsaþáttur sem slær öllum 
öðrum við.

17.50 American Dad 3  (18:19)

18.10 Extreme. Celebrity Scandals 
 Fræga fólkið gerir líka mistök, en mistök-
in verða meira áberandi hjá okkur hinum 
... þetta eru svæsnustu skandalarnir í Holly-
wood.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Hollywood Uncensored  (22.26)

20.25 Comedy Inc.  (2.22)

20.50 American Dad 3  (18:19)  Þriðja 
serían um Stan og baráttu hans gegn 
hryðjuverkum. 

21.10 Extreme. Celebrity Scandals
22.00 NCIS  (21:24)  Fjórða þáttaröð eins 
vinsælasta spennuþáttar í Bandaríkjunum. 
Þar segir frá sérsveit sem rannsakar alla 
glæpi sem tengjast á einhvern hátt sjólið-
um, hvort sem um er að ræða þá háttsettu 
eða nýliðana. 2006. Bönnuð börnum.

23.35 Wildfire  (8:13)

00.20 Totally Frank  (20:26)

00.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Íslendingaliðið í Brann mætir 
enska stórliðinu Everton í Evrópu-
keppni félagsliða í kvöld. Leikið er á 
heimavelli Brann í Björgvin en með 
Brann leika nokkrir Íslendingar sem 
vafalaust munu reyna að setja mark 
sitt á leikinn.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Brann-Everton
Sýn kl. 18.55

20.00 Mér finnst...  Kolfinna Baldvinsdótt-
ir og Ásdís Olsen bjóða upp á spjall í anda 
samræðna kvenna á kvennaklósetti. Elísa-
bet Jökulsdóttir og Ellý Ármanns kíkja við 
ásamt leynigesti.

21.00 Mörður  Umsjónarmaður er Mörð-
ur Árnasson. Hann fær til sín gesti og ræðir 
stjórnmál og önnur hugðarefni.

21.30 Hvernig er heilsan?  Guðjón Berg-
mann umsjónarmaður þáttarins fær til sín 
Ara Mattíasson, framkvæmdastjóra SÁÁ.

10.25 Ramp höjdare 11.00 Rapport 11.05 På spår-
et 12.30 Packat & klart 13.00 Kattbreven 14.30 
Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 Benidorm 
15.30 Krokodill 16.00 Skidskytte: VM Östersund 
17.15 Bolibompa 17.25 Voffy 17.35 Hjärnkontoret 
18.00 Rea 18.30 Rapport 19.00 Uppdrag 
Granskning 20.00 Tv-stjärnan 20.30 Dubbat 21.00 
The Tudors 21.55 Lucky i knipa 22.00 Rapport 
22.10 Kulturnyheterna 22.20 Om ett hjärta 23.20 
Robins 23.50 Entourage 0.15 Sändningar från 
SVT24

11.00 NRK nyheter 11.10 Eksistens 11.40 Brennpunkt 
12.30 4•4•2: Bakrommet: Fotballmagasin 13.00 
Urter 13.20 Presidenten 14.00 Duck Dodgers 
14.20 Sommeren i mitt liv 14.50 Sketsj 15.05 
Hannah Montana 15.30 Fabrikken 16.00 VM 
skiskyting 2008 17.55 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Forbrukerinspektørene 18.55 
Sirkusliv 19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 
20.00 Dagsrevyen 21 20.40 Vikinglotto 20.45 
Sporløst forsvunnet 21.30 VM skiskyting 2008 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Lydverket 22.50 The Wire 
23.45 Viten om 0.15 Kulturnytt 0.25 Du skal høre 
mye jukeboks 2.00 Dansefot jukeboks

10.00 Koht i familien 10.30 Formiddag med Nis 
Boesdal 11.00 TV Avisen 11.10 Kontant 11.35 
Aftenshowet 12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 
Grøn glæde 12.50 Ha’ det godt 13.20 Guld og 
grønne skove 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 
TV Avisen med vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 
Hjerteflimmer 15.30 F for Får 15.35 Svampebob 
Firkant 16.00 AMIGO 16.30 PLING BING 17.00 
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 
Aftenshowet med Vejret 18.30 Hvad er det værd? 
19.00 DR1 Dokumentaren 20.00 TV Avisen 20.25 
Penge 20.50 SportNyt 20.55 Kriminalkommissær 
Barnaby 22.35 Onsdags Lotto 22.40 Seinfeld 
23.05 Battlestar Galactica 0.35 Godt arbejde 
1.05 SPAM

Einn vinsælasti framhaldsþátt-
urinn í bandarísku sjónvarpi nú 
um stundir. Þáttur um unga og 
ríka fólkið í New York, frá þeim 
sömu og gerðu The O.C. Dan 
lendir í vandræðum þegar hann 
hittir æskuvinkonu sína sem 
segir honum að hún beri miklar 
tilfinningar til hans, á sama tíma 
og hann og Serena eru að átta sig 
á hvað þau vilja hvort með annað.  

STÖÐ 2 KL. 20.15

Gossip Girl
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Þetta kemur sér óneitanlega vel. Við ættum 
allavega að geta farið í sólarlandaferð í 
sumar,“ segir Íslendingur sem vann tólf 
milljónir króna á vef Betsson spilavítisins. 
Íslendingurinn, sem er fjölskyldumaður á 
fertugsaldri, vill ekki koma fram undir nafni. 
Hann féllst þó á að ræða við Fréttablaðið 
símleiðis og gat ekki leynt ánægju sinni þegar 
blaðamaður náði af honum tali. „Þetta er 
auðvitað frábært. Ég var að spila fyrir smá 
upphæð í einhverjum spilakassa á síðunni og 
þá kom þessi stóri vinningur,“ segir hann.

Vinningshafinn hafði ekki enn fengið 
vinninginn greiddan út þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann. Hann átti þó von á því að það 
gerðist á hverri stundu. 

Samkvæmt upplýsingum frá Betsson er 
vinningur Íslendingsins fjórði stærsti 

gullpotturinn í sögu fyrirtækisins. Svo 
skemmtilega vildi til að sama dag vann annar 
Íslendingur stóran pott hjá Betsson. Sá lagði 
eitt þúsund krónur undir og vann tæplega 1,2 
milljónir króna. Báðir spiluðu þeir í svokölluð-
um Arabian Nights-leik.

Þessir tveir vinningar Íslendinganna falla 
þó algerlega í skuggann af vinningi hins 27 
ára gamla Niklas Karlsson í Svíþjóð. Hann 
gerði sér lítið fyrir og vann 110 milljónir 
króna í spilavíti Betsson í síðustu viku. 
Sænskir fjölmiðlar hafa mikið fjallað um þann 
risavinning og sagði Karlsson í viðtölum að 
hann ætlaði að láta langþráðan draum sinn 
rætast, að losa sig við yfirdráttinn og kaupa 
sér íbúð. Þá ætlaði hann að bjóða fjölskyldu 
sinni almennilega út að borða.

- hdm

Íslendingur vann 12 milljónir á netinu

HEPPINN SVÍI Hinn 27 ára gamli Niklas Karlsson vann 
110 milljónir króna í spilavíti Betsson á netinu. Tveir 
Íslendingar fengu stóra vinninga hjá Betsson á síðustu 
dögum. Annar fékk 1,2 milljónir króna en hinn tólf 
milljónir.

„Mín frétt eða færsla birtist 11.00 
í morgun [gær] en þeirra birtist 
11.18. Það væri makalaus tilviljun 
ef bæði ég og RÚV höfum rambað 
á þetta á nákvæmlega sama tíma. 
Annars skiptir það mig engu máli. 
Þeir vinna þá bara svona,“ segir 
Ómar Örn Ólafsson, bloggari á 
Eyjunni, en þar sér hann jafn-
framt um auglýsingar. Honum 
finnst fyndið hversu feimnir 
sumir fjölmiðlamenn eru að vitna 
í heimildir.

Ómar Örn greindi frá miklum 
líkindum merkis kínverska fyrir-
tækisins Sutor og svo „lógós“ Sím-
ans. En félagi hans, sem starfar 
erlendis, sendi honum ábendingu 
þessa efnis. Ómar Örn hefur reikn-
að það út að líklega hafa Kínverj-

arnir leitað í smiðju Símamanna 
en samkvæmt eftirgrennslan hans 
var fyrirtæki Kínverjanna „brand-
að“ árið 2006. „Einhver höfundar-
réttur hefur verið brotinn og það 

lítur út fyrir að Sutor sé að stela 
frá Símanum.“

RÚV greinir svo frá því að 
Hjörvar Harðarson, grafískur 
hönnuður hjá Ennemm auglýs-
ingastofu, hafi teiknað merki 
Símans. En nú tekur þetta sér-
kennilega mál enn einn snúning-
inn. Samkvæmt frétt DV í upp-
hafi árs 2004 – í tengslum við það 
þegar Brynjólfur Bjarnason 
kynnti nýja ímynd Símans – þá er 
nýja merki Símans sláandi líkt 
merki heimsmeistaramótsins í 
sundi sem haldið var í Barcelona 
árið 2003. Í þeirri frétt segir 
Sveinn Jóhannsson hjá Góðu 
fólki ekkert nýtt undir sólinni. 
„En ég veit að merki Símans er 
alíslenskt frá a til ö.“  - jbg

Stolin frétt af stolnu vörumerki

ÓMAR ÖRN Birti frétt um stolið lógó 
en lenti í því að frétt hans var stolið 18 
mínútum síðar.

SLÁANDI LÍKINDI Merkin eru nánast 
alveg eins þannig að ljóst er að höfund-
arréttur hefur verið brotinn.

LÁRÉTT
2. sæmd 6. bókstafur 8. samhliða 9. 
upphrópun 11. í röð 12. ósa 14. útlit 
16. rás 17. sefa 18. niður 20. 950 21. 
nabbi.

LÓÐRÉTT
1. kofi 3. hljóm 4. tréspíritus 5. svelg 
7. ákafur 10. viljugur 13. belja 15. 
hefðarkona 16. espa 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sómi, 6. ká, 8. með, 9. úff, 
11. tu, 12. rjúka, 14. ásýnd, 16. æð, 
17. róa, 18. suð, 20. lm, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. skúr, 3. óm, 4. metanól, 
5. iðu, 7. áfjáður, 10. fús, 13. kýr, 15. 
dama, 16. æsa, 19. ðð. 

Fjölmiðlakonan Jóhanna Vilhjálms-
dóttir hefur hætt störfum í 
Kastljósinu. Þórhallur Gunnarsson, 
ritstjóri Kastljóss, tilkynnti 
starfsfólki sínu þetta í gærmorgun. 
Hann segir ákvörðun Jóhönnu hafa 
verið í deiglunni í einhvern tíma. 
„Hún hættir af persónulegum 
ástæðum og ég hef í sjálfu sér engu 
við það að bæta,” segir Þórhallur. 

Jóhanna er dóttir Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar borgarfulltrúa en 
eins og flestir vita hefur staðið 
nokkur styr um aðkomu hans að 
REI-málinu svokallaða undanfarn-
ar vikur. Aðspurður hvort ofan-
nefndar aðstæður hefðu eitthvað 
með ákvörðun Jóhönnu að gera 
kveðst Þórhallur ekki geta svarað 
því. „Ég veit það ekki og held að 
það væri betra að spyrja hana út í 
hverjar hinar persónulegu ástæður 
séu,“ segir hann. Ekki náðist í 
Jóhönnu í gær.

Þórhallur segist ekki vita hvort 
Jóhanna muni snúa sér að störfum 
á öðrum vettvangi, en mun fara að 
huga að því að fylla skarð hennar. 
„Það er vandfyllt skarð, því hún er 
gríðarlega öflug fjölmiðlakona,“ 

segir Þórhallur. Jóhanna 
hefur verið starfsmað-
ur Kastljóssins frá 
því að ný útgáfa þess 
leit dagsins ljós í 

október 2005.  - sun

Jóhanna kveð-
ur Kastljósið

SEGIR UPP 
STÖRFUM 
Jóhanna 
Vilhjálms-
dóttir hefur 
hætt störfum 

í Kastljósinu.

„Ég hef iTunes opið í tölvunni 
minni og stilli á random. Það 
er alls konar tónlist inni í því úr 
öllum stefnum, allt frá þunga-
rokki upp í blús og djass og 
teknó og ambient-tónlist.“

Inga Dóra Guðmundsdóttir myndlistar-
kona.

Forvitnileg ritdeila er sprottin upp 
milli tónlistamannanna 
Guðmundar R. 
Gíslasonar, söngvara 
SúEllanar, og Einars 
Ágústs Víðissonar, 
fyrrum söngvara Skít-
amórals. Á bloggsíð-
unni ingvarvalgeirs.
blog.is rífast 
sveitung-
arnir frá 
Neskaup-
stað hástöfum um útvarpsstöðvar 
á Íslandi. Upphaf deilunnar má 
rekja til ummæla Guðmundar um 
afmælisþætti Rásar 2 sem Hjálmar 
Hjálmarsson stýrir en þar eru 
gamlir útvarpsmenn fengnir í viðtöl. 
Guðmundur segir það í góðu lagi 
að Rásar 2-fólk tali við hvað annað, 
það geri starfsfólk útvarps-

stöðva í eigu 365 nær 
eingöngu. „Svo er 
Bylgjan náttúrlega bara 
sorgleg, hef ekki hlust-
að á FM,“ 

segir 
Guð-

mundur meðal 
annars. Einar 
Ágúst svarar 
Guðmundi og 

virðist telja þetta bitur ummæli 
í ljósi þess að tónlist hans hafi 
ekki fengið spilun á umræddum 
stöðvum.

Augljóst er af umræðum þeirra 
Guðmundar og Einars Ágústs að 
tónlist þeirra hefur hlotið náð fyrir 
augum tónlistarstjóra hvor á sínum 
staðnum. Guðmundur er ósáttur 
við Bylgjuna og vill meina að þar 
ráði klíkuskapur för. Einar Ágúst 
segir tónlist Guðmundar hins vegar 
ekki nógu góða fyrir Bylgjuna. Einar 
Ágúst kennir persónulegri óvild 
Ólafs Páls Gunnarssonar á Rás 
2 um að tónlist sín fái ekki spilun 
þar. „Óli Palli er einfaldlega bara 
vitleysingur og dónalegur besserv-
isser. Enda hef ég 
bara engan áhuga á 
því að vera spilaður 
þar ef persónulegur 
óþroski hans er að 

koma í veg fyrir að 
mín lög heyrist þar,“ 
skrifar Einar 

Ágúst og er 
mikið niðri fyrir. 
 - hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Maður fær náttúrlega alls konar gagnrýni fyrir 
verk sín og það er bara gangur lífsins. Og eins 
veðrið, stundum er sól og stundum rigning og ekkert 
við því að segja. En þegar farið er að hafa sögusagn-
ir eftir látnum manni um að maður sé að sýna öðru 
fólki yfirgang og djöfulsskap þá getur maður ekki 
látið slíkt kyrrt liggja,“ segir rithöfundurinn Einar 
Kárason sem skrifar stutta grein í nýjasta Tímarit 
Máls og menningar undir fyrirsögninni: „Fúl-
mennska í Höfða“. Þar svarar hann sögu sem birtist 
í ævisögu Elíasar Marar eftir Hjálmar Sveinsson um 
að hann hafi með valdi hent ljóðskáldinu Jónasi 
Svafár út úr Höfða í gleðskap Rithöfundasambands-
ins á vegum Reykjavíkurborgar árið 1990 en Einar 
var þá formaður þess. 

Einar kveðst síður en svo hafa beitt einhverju 
valdi. Honum hafi verið gert af gestgjöfunum að sjá 
til þess að Jónas myndi yfirgefa samkvæmið enda 
hafi hann verið hroðalegur til reika. „Mann í svona 
ástandi getum við ekki haft hér í húsi; annaðhvort 
verður honum komið í burtu eða veitingum verður 
hætt og veislunni slitið,“ á að hafa verið sagt við 
Einar sem taldi sig reyndar vera kominn í frí frá 
sínu embætti sem formaður eftir stíf fundarhöld en 
varð þess snemma ljóst að Jónas var á hans ábyrgð 
kominn. Honum tókst að lempa Jónas með sér fram 
að dyrum en lengra vildi ljóðskáldið ekki fara. Einar 
segir frá því í grein sinni að hann hafi þá fengið 
aðstoð þáverandi borgarstjóra, Davíðs Oddssonar. 
„Davíð sá vandræði mín og sýndi það drenglyndi að 
leggja mér lið: hann kom og sagði okkur að hann 
væri búinn að hringja í bílstjórann hans Kjarvals,“ 
skrifar Einar en sá ku hafa keyrt listmálarann 
Jóhannes Kjarval út um allar trissur. Davíð á síðan 
að hafa sagt að mönnum þætti heiður að fá að setjast 
í sæti Kjarvals og að bílstjórinn hefði lag á svona 
köllum. Og hvarf Jónas með leigubílnum um leið og 
hann birtist. „Ég var ágætlega málkunnugur Elíasi 
og það fóru ekkert annað en hlýleg orð okkar á milli. 

Og mér þykir ótrúlegt að ef hans hefði 
notið við hefði þessi slúðursaga verið 

sett á prent. En Elías er látinn, 
maður sem var þekktur fyrir 
vandvirkni og smekkvísi en slíku 
er því miður ekki til að dreifa í 
bók Hjálmars,“ segir Einar.

Hjálmar Sveinsson, 
höfundur bókarinnar um 
Elías Mar, segir viðbrögð 

sín við grein Einars einfaldlega vera þau að menn 
upplifi vissa atburði á ólíkan hátt. „Elías sagði mér 
þessa sögu þegar við ræddum um atómskáldin og 
hann sagði mér frá því að Jónas hefði búið í kjallar-
anum á Höfða,“ segir Hjálmar og bætir því við að 
Elías hafi alla tíð verið þekktur fyrir að vera orðvar 
maður. „Ég skil það hins vegar vel að ef minning 
Einars um þennan atburð er gerólík því sem Elías 
minnti, vilji hann leiðrétta það,“ heldur Hjálmar 
áfram og tekur fram að Elías 
hafi nefnt það sérstaklega 
þegar hann rifjaði þetta 
upp að honum hafi 
mislíkað þetta athæfi. 

 freyrgigja@frettabladid.is

EINAR KÁRASON: DAVÍÐ ODDSSON HJÁLPAÐI TIL VIÐ DYRAVÖRSLUNA

Rithöfundur ber af sér 
fólskulega framkomu

ORÐVAR OG SMEKKVÍS Hjálmar segir Elías hafa verið orðvaran 
en Einar telur að smekkvísi Elíasar hefði aldrei leyft að slík 
slúðursaga hefði ratað á prent.

MISMUNANDI UPPLIFUN 
Hjálmar Sveinsson segist skilja 
að Einar vilji leiðrétta 

eitthvað ef hann 
muni atburðinn á 

annan hátt.

HENTI ENGUM ÚT MEÐ VALDI 
Einar Kárason skrifar stutta 
grein í Tímarit Máls og 
menningar um atvik sem átti 
sér stað í Höfða í kringum 
1990.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Stundum er fullyrt að með 
hækkandi aldri fylgi ákveðin 

fríðindi. Þá er ekki verið að vísa í 
forréttindi ellilífeyrisþega sem fá 
afslátt í sund og ókeypis rútuferð-
ir í Bónus, heldur sérstaka tegund 
af sálarró sem kemur ekki sjálf-
krafa en eykst samkvæmt kenn-
ingunni í réttu hlutfalli við fjölg-
andi hrukkur. Þessi innri friður er 
niðurstaða marga ára sjálfsgagn-
rýni sem hundeltir konur frekar 
en karla vegna þess að við erum 
svo meðvirkar, það er löng hefð 
fyrir því. 

NIÐURRIF sjálfsins styðst fram-
an af við sífelldar leiðbeiningar til 
dæmis kvennablaða um hvernig 
við getum orðið nógu mjóar til að 
komast í kjólinn eða á almennilegt 
deit, náð í kærasta, fengið betri 
fullnægingar, orðið þolinmóðari 
mæður, frumlegri kokkar og blás-
ið lífi í glæðurnar. Aldrei alveg 
nógu góðar þræðum við delluna og 
reynum í gríð og erg að tileinka 
okkur trixin. Þar til sannleikurinn 
opinberast seint og um síðir: 
Okkur mun aldrei takast þetta.

ÞÁ er ekki um annað að ræða en 
að sætta sig við orðinn hlut. Við 
erum semsagt akkúrat svona eða 
hinsegin gerðar, getum snikkað 
okkur dálítið til og frá en hvorki 
skipt um ham né persónuleika, 
sama hvað. En ef við komumst 
yfir vonbrigðin á annað borð, fylg-
ir í kjölfarið umrædd sálarró 
blandin góðlátlegri kímni í garð 
þeirra sem enn hafa ekki séð ljós-
ið. 

EINMITT þegar við ætlum að 
fara að uppskera ávöxt áralangra 
sjálfspyntinga og njóta þess að 
vera ófullkomnar og skítsama, 
hefst næsti kafli áróðursstríðsins. 
Í unaðslega fallegri auglýsingu 
frá tryggingafélagi leynast eitruð 
skilaboð um allt sem við eigum að 
framkvæma fyrir fertugt. Það er 
að segja allt sem við ættum að 
vera búnar að gera en er nú orðið 
of seint. 

ÞAR sem við liggjum útflattar í 
lazyboyinum, alveg mátulega til-
búnar í líf án samviskubits, kvikn-
ar í maganum lævís ótti og grunur 
um yfirvofandi hörmungar. Sem 
fæst einmitt staðfestur í símtali 
við sölumann trygginga. Á undra-
skömmum tíma breytist nýfengin 
vellíðan í sjokk yfir að hafa næst-
um komið fjölskyldunni á vonarvöl 
með því að deyja ólíftryggðar. Því 
þótt óttinn við öryggisleysið verði 
seint friðaður getum við með hjálp 
tryggingafélags þó fengið tæki-
færi til að andast rólegar.

Sölumenn 
óttans 

RAV4 SPORT – með aukahlutapakka að verðmæti 235.000 kr.
Fullbúinn RAV4 tryggir þér fleiri möguleika og færri hindranir á veginum.
Nú bjóðum við RAV4 SPORT með veglegum aukahlutapakka, heilsársdekkjum, dráttarbeisli, 
krómgrilli, aurhlífum og skyggðum rúðum, að verðmæti 235.000 kr.

Verð frá 3.120.000 kr.*

Fáðu meira, komdu og reynsluaktu RAV4 SPORT
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Bíll á mynd er RAV4 GX 
 og kostar 3.400.000 kr.

Í dag er miðvikudagurinn 
13. febrúar, 44. dagur ársins.

9:32 13:41 17:53
9:25 13:27 17:29


