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Unnu þrekvirki:

Björguðu
lífi vinar
STRÍÐINU ER LOKIÐ Eftir vel heppnaðan fund Abbas, leiðtoga Palestínumanna,
og Sharon, forsætisráðherra Ísraels, ríkir
bjartsýni um að friður sé í sjónmáli. Í viðtali
um helgina sagði Abbas að stríðinu við
Ísrael væri lokið. Sjá síðu 2

SVAF EKKI EFTIR RÁNIÐ Starfsfólk í
verslunum þar sem ræningi lét til skarar
skríða í fyrri viku segist vera að jafna sig.
Starfsmaður í söluturni átti erfitt með svefn
í kjölfar ráns. Eigandinn segir fólk almennt
svartsýnt á þjóðfélagsástandið. Sjá síðu 6

elsið á Akureyri er ekki mannsæmandi.
Fangarnir hafa ekkert við að vera, aðstaða
til útivistar er ófullnægjandi og loftræsting í
klefum léleg. Taka þarf bygginguna í gegn
frá grunni, segir fangelsisstjórinn. Sjá síðu 8

VEÐRIÐ Í DAG

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FANGELSIÐ EKKI BOÐLEGT Fang-

SANNIR VINIR Í BÚSTAÐAHVERFINU Alexander Theódórsson og Arnar Þór Stefánsson unnu þrekvirki þegar þeir björguðu lífi Róberts
Heiðars Halldórssonar, sem situr á milli þeirra. Hundurinn Trítill, sem situr í fanginu á Alexander, var með í för daginn örlagaríka.

Skattayfirvöld
draga lappirnar

VERSNANDI VEÐUR Í KVÖLD,
SKAPLEGT Í FYRSTU Kólnar hratt
síðdegis og í kvöld með hvassviðri eða
stormi. Rigning en slydduél eða él í
kvöld. Sjá síðu 4

DAGU RI N N Í DAG

Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins vill að skattayfirvöld rannsaki
fyrirtæki sem grunuð eru um að stunda svarta atvinnustarfsemi. Óþolandi sé fyrir heiðarleg fyrirtæki að keppa við fyrirtæki sem svíkist um.
Skattayfirvöld draga
lappirnar í málum þeirra sem
starfa ólöglega hérlendis, að sögn
Sveins
Hannessonar,
framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins.
„Mér finnst að skattayfirvöld
eigi að elta þá sem eru með þessa
menn í vinnu,“ segir Sveinn. „Það
er verið að elta þessa erlendu
starfsmenn til að kanna hvort þeir
séu með atvinnuréttindi. Þær aðgerðir eru bara fyrirsláttur. Mér
sýnist til dæmis ansi lítið gert í því
að skoða hvort Íslendingar séu
með iðnréttindi. Það er mjög
mikilvægt að það sé tekið á þessum málum og farið í aðgerðir til að
draga úr þessari svörtu starfsemi
sem er orðin mikil meinsemd hér.
Það er alveg óþolandi fyrir alvöru
fyrirtæki sem stunda heiðarleg
viðskipti að keppa við fyrirtæki
sem eru að svíkjast um, borga laun
sem eru undir almennum töxtum
og gefa ekkert upp til skatts.“
Indriði H. Þorláksson ríkisskattstjóri segir meginregluna
vera þá að ef ábendingar berist um
ákveðin fyrirtæki séu þær skoðaðar. Skattayfirvöld geti líka tekið
það upp sjálf að skoða fyrirtæki.
Aðspurður hvort skattayfirvöld
muni gera það í þessu tilfelli segist
hann ekki vilja tjá sig um það.
Sveinn segir tiltölulega nýlega
breytingu á skattareglum eina
skýringuna á því hvers vegna það
sé að færast í vöxt að fyrirtæki
gefi ekki upp laun starfsmanna.

Stefán Geir Þórisson lögfræðingur fjallar
um EES-samninginn og fjölmiðlafrumvarpið á Lögfræðitorgi Háskólans á Akureyri
sem haldið er í stofu L201, Sólborg við
Norðurslóð. Fyrirlesturinn hefst klukkan
hálf fimm í dag.
Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

26
26
26

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

26
22
28

Me›allestur dagblaða

18-40 ára
62%

38%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

SANDGERÐISHÖFN
Bærinn fékk 145 tonn af byggðakvóta
úthlutað.

Sandgerði:

Fá kvótann
með kvöðum
BYGGÐAKVÓTI Þeim sem fá byggðakvóta úthlutað í Sandgerði verður
gert að auka heildarkvóta bæjarfélagsins. Ekki hefur verið ákveðið
hvort þeim verði gert að kaupa eða
leigja hann.
Sigurður Valur Ásbjarnarson
bæjarstjóri segir menn sameinaða í
að auka veg bæjarins. Styr standi
hins vegar um hvaða leið verði farin
til þess.
Bæjarstjórnin hefur leyfi sjávarútvegsráðuneytisins til kvaðanna.
Fundað verður um málið í kvöld.

ATVINNUMÁL

FJALLAÐ UM EES-SAMNINGINN

LÍFSBJÖRG Tveir ungir drengir
björguðu lífi vinar síns á laugardaginn.
Róbert Heiðar Halldórsson, sem
er tíu ára gamall, varð skyndilega
mjög veikur þegar hann var ásamt
vinum sínum Alexander Theódórssyni og Arnari Þór Stefánssyni í
Kringlunni. Óhætt er að segja að
Alexander og Arnar Þór hafi unnið
lítið kraftaverk þegar þeir hjálpuðu
vini sínum, sem átti orðið erfitt með
andardrátt og var orðinn máttlaus,
heim til sín. Síðar kom í ljós að gat
hafði komið á lunga Róberts.
Sigríður E. Gunnarsdóttir, móðir
Róberts, segir engan vafa leika á
því í hennar huga að Alexander og
Arnar Þór hafi bjargað lífi Róberts.
Líf hans hafi nánast verið að fjara
út þegar hann kom heim.
„Þeir eru ofurhetjur í mínum
huga. Það var alveg frábært að sjá
hvernig þeir brugðust við og komu
- th/sjá síðu 4
vini sínum heim.“

- gag

Bandarískt
líftæknifyrirtæki:

BYGGINGAFRAMKVÆMDIR
Áætla má að meira en fimm prósent verkamanna í byggingariðnaði á suðvesturhorninu
séu útlendingar sem njóta ekki fullra réttinda. Myndin tengist ekki fréttinni á beinan hátt.

SVEINN
HANNESSON
Mikilvægt að taka á
svartri starfsemi.

INDRIÐI H.
ÞORLÁKSSON
Skattayfirvöld geta
haft frumkvæði.

„Virðisaukaskattur af vinnu á
byggingarstað var áður endurgreiddur og það dró þessi viðskipti
mikið til upp á yfirborðið. Síðan
var endurgreiðsluhlutfallið lækkað úr 100 prósentum í 60 prósent.
Við vorum mjög uggandi yfir
þeirri breytingu og töldum að það
yrði til þess að auka svarta starfsemi í byggingariðnaði, sem mér
sýnist að hafi orðið raunin.“
Indriði H. segir það álitamál
hvort ástæða sé til að endurskoða
-th
þessar skattareglur.

Stofnar fyrirtæki á Íslandi

VIÐSKIPTI Bandaríska fyrirtækið
Xytos, sem vinnur nú að skráningu
á Nasdaq-markaðinn, vinnur að
stofnun rannsókna- og þróunarfyrirtækis hér á landi.
Fulltrúar fyrirtækisins, sem sérhæfir sig í geymslu og rannsóknum
á stofnfrumum, hafa átt í viðræðum
við banka, endurskoðendur og hérlenda vísindamenn til að stofna hér
fyrirtæki. Þeir segja að meginástæður þess að Ísland varð fyrir
valinu séu sterkt háskólasamfélag,
hagstæðir skattar og að líkur séu á
að löggjöf kringum slíkar rannsóknir hér á landi verði skynsamleg.
- hh/sjá síðu 18
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Stjórnvöld íhuga að setja á stofn alþjóðlega skipaskrá:

Íslenskur fáni gæti
prýtt flutningaskipin
Skráning kaupskipa
á íslenskri skipaskrá hefur verið
tekin til nánari skoðunar stjórnvalda. Með því á að skoða hvort
hægt sé að gera kaupskipum kleift
að sigla undir íslenskum fána.
Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis,
segir nefnd sem starfar á vegum
samgöngu- og fjármálaráðuneytanna og Siglingamálastofnunar
hafa skilað tveimur tillögum á borð
beggja ráðherranna:
„Önnur var að aðhafast ekkert
vegna skráninga íslenskra flutn-

FLUTNINGASKIP

SPURNING DAGSINS
Fjölnir, eru nafnar þínir úr
Grafarvogi nafnsins verðugir?
„Já, þeir eru nafnsins verðugir.“
Fjölnir Þorgeirsson er margfaldur Íslandsmeistari
í hinum og þessum íþróttagreinum en á sunnudag burstaði Njarðvík lið Fjölnis úr Grafarvogi í
bikarúrslitaleiknum í körfuknattleik.

ingaskipa erlendis. Hin var að setja
á fót alþjóðlega skipaskrá. Sú leið
verður nú skoðuð nánar, án skuldbindinga.“
Sex íslenskar áhafnir eru á skipum Eimskips sem eru í millilandasiglingum til og frá landinu. Tvær
íslenskar áhafnir eru á skipum
Samskipa en báðar skráðar í Færeyjum. Engir íslenskir sjómenn
eru á skipum Atlantsskipa sem
leigir skipin erlendis með áhöfn.
Öll skip flutningafyrirtækjanna
eru skráð á erlendri grundu.
- gag

ARNARFELL
Samgönguráðherra var viðstaddur afhendingu nýs skips Samskipa í Hamborg á dögunum.
Skipið er skráð í Færeyjum auk íslenskrar áhafnar þess. Í skoðun er hvort hægt sé að gera
flutningafyrirtækjum kleift að skrá skipin hér heima.

Stríðinu er lokið
FATAHAF
Drengur leikur sér í fötum sem hafa verið
send.

Vafasöm hjálpargögn:

Háir hælar
og Viagra
INDÓNESÍA, AP Vesturlandabúar
hafa verið duglegir að safna
hjálpargögnum fyrir fórnarlömb
flóðbylgjunnar í Indlandshafi. Þó
hafa gjafirnar komið að misjöfnu
gagni og í raun ótrúlegustu hlutir
sem hafa verið sendir.
Á meðal þess sem komið hefur
upp úr kössunum er háhælaðir
skór, matvæli sem eru komin
fram yfir síðasta söludag, Viagratöflur, vetrartjöld og svo mætti
lengi telja. Hjálparstarfsmenn
eru ekkert sérlega hrifnir af
þessu því það tekur dýrmætan
tíma að flokka og henda. ■

Kristall plús:

Leyfi með
skorðum
MATVÆLI Hinn vítamínbætti Kristall

Plús fær leyfi gegn því að drykkurinn verði merktur sem óæskilegur
börnum yngri en sjö ára.
Elín Guðmundsdóttir, forstöðumaður matvælasviðs Umhverfisstofnunar, segir tillit hafa verið
tekið til umsagnar Lýðheilsustöðvar um að börn neyti of mikils
fólasíns drekki þau Kristal plús.
Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, segist sáttur
við leyfið en ekki skorðurnar sem
eru settar: „Við munum kanna
lagalegar forsendur fyrir þeim þar
sem enginn hefur sýnt fram á skaðleg áhrif ofneyslu fólasíns.“ - gag

Eftir vel heppnaðan fund Abbas, leiðtoga Palestínumanna, og Sharon, forsætisráðherra Ísraels, ríkir bjartsýni um að friður sé í sjónmáli. Í viðtali um
helgina sagði Abbas að stríðinu við Ísrael væri lokið.

PALESTÍNA Bjartsýni ríkir nú fyrir
botni Miðjarðarhafs um að friður
sé loks í sjónmáli eftir vel heppnaðan fund Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, og Ariel Sharon, forsætisráðherra Ísraels, í síðustu viku.
Ýmis erfið mál eru þó óleyst.
Mahmoud Abbas var ómyrkur í
máli í viðtali við dagblaðið The
New York Times um helgina um
stöðu og horfur í samskiptum
Ísraelsmanna og Palestínumanna
en þeir Ariel Sharon hittust í
Sharm el Sheikh í Egyptalandi í
liðinni viku. Abbas sagði að stríðinu við Ísraelsmenn væri lokið og
gjörbreyting orðin á afstöðu Sharons í garð Palestínumanna. Þetta
mætti sjá af áherslu hans á brottflutning landnema frá Gaza og
Vesturbakkanum þrátt fyrir
mikla andstöðu harðlínumanna.
Sharon hefur fyrirskipað aðgerðir
gegn ísraelskum öfgamönnum
eftir að ráðherrum í ríkisstjórn
hans var hótað vegna þessa.
Sharon hefur boðað að frumvarp verði lagt fram í næstu viku
á ísraelska þinginu um að landnemabyggðir á Gaza verði rýmdar. Palestínumenn munu á næstu
vikum taka við stjórn Jeríkó og
fjögurra annarra borga á
Vesturbakkanum.
Abbas kvaðst fagna samstarfsvilja Hamas og Jihadsamtakanna. Algert forgangsmál að hans mati er að palestínskir fangar verði látnir lausir
úr ísraelskum fangelsum. 8.000
Palestínumenn eru í haldi Ísraelsmanna og segir Abbas að sakaruppgjöf þeirra sé mælikvarði á

friðarvilja
Ísraelsmanna.
Á
sunnudaginn lýstu ísraelsk stjórnvöld því yfir að 500 fangar yrðu
senn látnir lausir.
Enn á þó eftir að ræða erfið
mál á borð við hugsanlega skiptingu Jerúsalemborgar, rétt palestínskra
flóttamanna til að
snúa aftur
til heim-

kynna sinna og framtíðarlandamæli Palestínu en um öll þessi
mál hefur ríkt verulegur ágreiningur. Samkvæmt svonefndum
Vegvísi til friðar er gert ráð fyrir
að Palestína verði sjálfstætt ríki
áður en landamæri verða endanlega ákveðin. Þessu segist Abbas
hins vegar andvígur, skilgreina
verði landamærin áður en
sjálfstæði verði lýst yfir.
sveinng@frettabladid.is

Lúðvík Bergvinsson:

Útilokar
ekkert
Lúðvík Bergvinsson,
þingmaður Samfylkingar úr Suðurkjördæmi, útilokar ekki að
hann bjóði sig fram í embætti
varaformanns flokksins.
Vikublaðið Fréttir í Vestmannaeyjum
birti
fyrir
skemmstu netkönnun sem sýndi
að 70 prósent svarenda vildu að
Lúðvík byði sig fram. Meira en
þúsund manns tók þátt.
Lúðvík segir að í raun sé ekki
enn tímabært að velta fyrir sér
hverjir gefi kost á sér. Hann
segir að það mál verði skoðað
þegar niðurstaða úr formannskjöri liggi fyrir. „Þá munu menn
athuga hvað komi sér best fyrir
flokkinn. Þetta mál er því ekki á
dagskrá þótt engum dyrum hafi
verið lokað,“ segir hann.

STJÓRNMÁL

- þk

Valdís Óskarsdóttir:

Kom þægilega á óvart
VERÐLAUN „Satt best að segja átti
ég ekki von á að hljóta þessi
verðlaun með tilliti til þess
hverjir aðrir voru tilnefndir í
mínum flokki,“ segir Valdís
Óskarsdóttir, en hún hlaut hin
virtu BAFTA-verðlaun bresku
kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar fyrir klippivinnu
sína í kvikmyndinni Eternal
Sunshine of the Spotless Mind.
Meðal þeirra sem einnig voru
tilnefnd ásamt Valdísi var
Thelma Schoonmaker, sem unnið hefur lengi með Martin Scorsese og er enn fremur tilnefnd
til Óskarsverðlauna en sú hátíð
fer fram síðar í þessum mánuði.
„Mig grunaði aldrei að ég ætti
möguleika gegn henni enda er
ég ekki tilnefnd fyrir vestan
haf.“ ■

MAHMOUD ABBAS
Þess sjötugi leiðtogi sagðist í viðtalinu
ekki ætla að sitja lengur á forsetastóli
en eitt kjörtímabil, það er fimm ár.

Að kosningum loknum:

Vélað um völdin í Írak
Miklar þreifingar fara nú
fram í Írak um samsetningu þingmeirihluta en endanleg úrslit kosninganna urðu ljós í fyrradag. Sameinuðum flokki sjía mistókst að ná
hreinum meirihluta eins og honum
hafði verið spáð og því verður
hann að mynda bandalag með öðrum flokkum á stjórnlagaþinginu
sem senn tekur til starfa. Þingið
útnefnir forseta og varaforseta
landsins, sem aftur skipa forsætisráðherra.
Líklegast er talið að sjíar myndi
meirihluta með Kúrdum, sem
fengu fengu fjórðung atkvæða í
kosningunum. Kúrdinn Jalal Talabani yrði þá forseti en sennilega
tekur annað hvort Ibrahim Jaafari
eða Ahmed Chalabi við forsætisráðherraembættinu. Jaafari hefur
gegnt varaforsetaembættinu í
bráðabirgðastjórninni en Chalabi

ÍRAK, AP

AHMED CHALABI
Chalabi rennir hýru auga til forsætisráðherrastólsins en sennilega mun Sistani erkiklerkur hafa
síðasta orðið um það.

var eftirlæti Bandaríkjamanna þar
til hann féll í tímabundna ónáð í
fyrra. Hann er illa þokkaður af íraskri alþýðu og því eru möguleikar
Jaafaris taldir meiri.

Uppreisnarmenn
eyðilögðu
olíuleiðslur nálægt Kirkuk í fyrrinótt og róstur voru í Bagdad, þar
sem tveir lögreglumenn voru
myrtir. ■
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GENGIÐ

Alþýðusamband Íslands:

Farið að bera á vanskilum

Kanna hátt
fasteignaverð

Bandaríkjadalur USD

62,35 62,65

Sterlingspund

GBP

117,52 118,10

Evra

EUR

80,83 81,29

Dönsk króna

DKK

10,86 10,92

Norsk króna

NOK

9,61

9,66

Sænsk króna

SEK

8,88

8,83

Japanskt jen

JPY

0,59

0,60

SDR

XDR

94,42 94,98

Gengisvísitala krónunnar
111,23 +0,20%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Lestarslys í Lyngby:

Fimmtíu
slösuðust
Flytja þurfti fimmtíu
manns á sjúkrahús í Kaupmannahöfn eftir að tvær lestir skullu
saman á brautarstöðinni í Lyngby,
úthverfi höfuðborgarinnar, um
hádegisbilið í gær. Tveir eru alvarlega slasaðir, annar þeirra
lestarstjóri annarrar lestarinnar.
Ekki er ljóst hvernig slysið bar
að en netútgáfa Berlingske
Tidende hermir að önnur lestin
hafi ekið á talsverðri ferð aftan á
hina lestina, sem hafði staðnæmst
við brautarstöðina. Nokkrar tafir
urðu á umferð vegna slyssins en
23 sjúkrabílar fluttu hina slösuðu
af vettvangi. ■

DANMÖRK

Ungt fólk:

Þriðji hver
fær vinnu
Búist er við að
um þrjú þúsund sæki um eitt þúsund sumarstörf
s t o f n a n a
Reykjavíkurborgar.
Vinnumiðlun
ungs fólks opnar fyrir móttöku umsókna
um sumarstörf
í dag.
VIÐ UNDIRBÚNING
Selma Árna- Þeir sem eru fæddir
dóttir, forstöðu- 1988 eða fyrr geta
maður Vinnu- sótt um sumarstörf
hjá stofnunum
miðlunar ungs
fólks,
segir Reykjavíkurborgar.
sautján
ára Hægt er að sækja
störf frá 15. februngmenni eiga um
úar til 30. apríl. Því
erfiðast upp- fyrr sem fólk sækir
dráttar. Þau séu um, því meiri líkur
of gömul fyrir
eru á vinnu.
Vinnuskólann
en mörg fyrirtæki ráði aðeins
átján ára og eldri: „Það væri gott
ef fleiri fyrirtæki á almennum
markaði myndu taka við sér og
ráða sautján ára til sín.“
- gag

REYKJAVÍKURBORG

„Það eru farin að berast inn á borð til okkar nokkur
dæmi um fólk sem hefur fengið
hundrað prósenta lán og nær
ekki að standa í skilum,“ segir
Ásta S. Helgadóttir, forstöðumaður Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna. Þau auknu lán
sem almenningi bjóðast til húsnæðiskaupa nýtast illa þeim sem
minnst hafa milli handanna enda
húsnæðisverð víða um land
margfaldast og engin endir á
hækkununum í sjónmáli.
Sú stofnun sem flestir leita til
eftir að hafa lent í alvarlegum
greiðsluerfiðleikum á einhvern
hátt er Ráðgjafarstofa heimil-

FÉLAGSMÁL

BOGINN SPENNTUR
Þrátt fyrir hundrað prósenta íbúðalánin
þykir húsnæði orðið svo dýrt, sérstaklega á
höfuðborgarsvæðinu, að auðvelt aðgengi
að lánum hefur lítið að segja.

anna, þar sem reynt er eftir
megni að aðstoða viðkomandi.
Ásta segir að þrátt fyrir tilkomu
hundrað prósent lánanna, sem
voru upphaflega ætluð þeim sem
áttu erfitt með að brúa bilið þegar aðeins voru lánað 70 prósent
af kaupverði íbúðar, sé ljóst að
enn sé fólk að leita sér aðstoðar.
„Það er nú einu sinni svo að þessi
lán út af fyrir sig breyta litlu
fyrir þann sem ekkert á. Á sama
tíma er enn fremur íbúðaverð að
hækka til mikilla muna svo að
þau þægindi sem fylgja áttu
þessum auðveldu lánum þýða
þyngri greiðslubyrði vegna mun
hærra verðs.“ ■

Lagðist í jörðina
og byrjaði að tárast
Tveir ellefu ára gamlir drengir björguðu á laugardaginn lífi vinar síns sem hafði
fengið gat á lunga. Þeir óku honum í búðarkerru og héldu á honum í strætó.
LÍFSBJÖRG Tveir ellefu ára drengir,
Alexander Theódórsson og Arnar
Þór Stefánsson, unnu þrekvirki
þegar þeir björguðu lífi Róberts
Heiðars Halldórssonar, tíu ára
gamals vinar síns, á laugardaginn. Drengirnir voru í Kringlunni
síðdegis þegar Róbert fann fyrir
verk í brjóstinu.
„Ég var nýbúinn að kaupa ís
handa mér og vini mínum þegar
ég fann fyrir sársauka,“ segir
Róbert. „Ég sagði við strákana
að ég þyrfti að fara heim. Við
fórum þá upp í strætóskýli en
þegar strætó kom vildi bílstjórinn ekki hleypa okkur inn af því
að við vorum með lítinn pekinghund með okkur. Ég vildi ekki
segja strax að ég fyndi fyrir
sársauka því ég vildi ekki að
strákarnir myndu panikka.“
Drengirnir fóru þá aftur niður
í Kringlu því móðir Alexanders
vinnur þar. Hún var hins vegar
farin heim þegar þeir komu og
því héldu þeir aftur af stað upp í
strætóskýli. Drengirnir keyrðu
Róbert í búðarkerru og héldu
síðan á honum. Róbert að það
hafi verið orðið erfitt að anda
þegar hér var komið sögu.
„Mér var orðið mjög illt. Ég
lagðist í jörðina og byrjaði að
tárast.“
Alexander og Arnar Þór
segjast fyrst hafa haldið að
Róbert hafi verið að grínast en
síðan hafi þeir séð að hann var
mjög veikur.
„Mér brá alveg geðveikt,“
segir Alexander. „Þegar ég sá
hann liggja hélt ég fyrst að þetta
væri hjartað eða lungun.“
Strætó kom fljótlega og í

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KAUP SALA

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Hundrað prósenta lán til íbúðarkaupa:

GENGI GJALDMIÐLA 14.02.2005

HÚSNÆÐISMÁL „Okkur finnst eins og
reyndar fleirum í þjóðfélaginu að
eitthvað sé bogið við þessa eilífu
þróun fasteignaverðs upp á við,“
segir Grétar Þorsteinsson, formaður Alþýðusambands Íslands.
Innan sambandsins hyggjast menn
kanna hvað valdi og þá sérstaklega
þátt þeirra nýju milliliða sem virðast komnir inn á fasteignamarkaðinn.
„Við höfum furðað okkur á þessari stöðu, sem er úr takti við allt
annað í samfélaginu, og ætlum okkur að kanna hvað hæft er í því að
verktakar leita nú allt annað en til
Íbúðalánasjóðs eins og áður fyrr.“ ■

Eiður Smári Guðjohnsen:

Ölvaður
við akstur
ENGLAND Eiður Smári Guðjohnsen,
knattspyrnumaður með Chelsea og
Íþróttamaður ársins 2004, var tekinn ölvaður undir stýri aðfaranótt
sunnudagsins eftir að hafa tekið
þátt í gleðskap með öðrum leikmönnum Chelsea. Voru þeir að
fagna
góðu
gengi liðsins en
á laugardaginn
lagði liðið Everton á útivelli og
skoraði Eiður
Smári
sigurmark liðsins.
Að sögn lögEIÐUR SMÁRI
reglu var akst- Látinn laus gegn
urslag Eiðs með
tryggingu.
þeim hætti að
ástæða þótti til að stöðva bíl hans og
láta hann blása. Í framhaldi af því
var hann handtekinn og færður á
lögreglustöð í suðurhluta London.
Þar var tekin af honum blóðprufa
áður en hann var látinn laus gegn
tryggingu. ■

Deilur um barn:

Skorið úr
um foreldra
ÁNÆGÐIR VINIR Á GÓÐRI STUNDU
Vinirnir þrír voru að fá sér snarl þegar ljósmyndari Fréttablaðsins kíkti í heimsókn. Frá
vinstri: Alexander Theódórsson, Róbert Heiðar Halldórsson og Arnar Þór Stefánsson. Með
þeim á myndinni er hundurinn Trítill.

þetta skiptið var þeim hleypt inn.
Strætó stoppar beint fyrir framan heimili Róberts í Bústaðahverfinu og héldu drengirnir á
honum þangað. Farið var með
hann beint á sjúkrahús. Þar kom
í ljós að Róbert hafði fengið gat á
lunga. Að sögn læknis geta

verstu tilfellin leitt til þess að
lunga falli saman og það er lífshættulegt.
„Ég er kominn heim núna og
mér líður alveg ágætlega,“ segir
Róbert. „Strákarnir voru mjög
duglegir. Þeir hjálpuðu mér
trausti@frettabladid.is
mikið.“

SRÍ LANKA, AP Nú liggur fyrir hverjir eru foreldrar þriggja mánaða
gamals drengs sem lagður var inn á
sjúkrahús eftir flóðbylgjuna á Indlandshafi. Niðurstaða lífsýnatöku
sýnir að hjón sem börðust hvað
harðast fyrir því að fá drenginn eru
raunverulegir foreldrar hans.
Málið vakti mikla athygli á sínum tíma því níu pör á Srí Lanka
sögðu drenginn vera sinn. Fólkið
hefur verið í óvissu um átta vikna
skeið en nú er búið að eyða þeirri
óvissu. Móðir drengsins segist hafa
haldið á honum þegar flóðbylgjan
skall á en týnt honum. Kraftaverk
þykir að hann hafi lifað hamfarirnar af. ■

Baugur Group kynnir í samstarfi við Icelandair og Vífilfell, Íslandssögulegan stórviðburð á breskum víkingaslóðum!

Hinir einu og sönnu
hjarðmenn
hins holdlega
krafts

Stuðmenn
hljómsveit
allra landsmanna
í frægasta
tónleikahúsi
veraldar
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24. mars, skírdag
Flug og tónleikar

26.900

kr.

Miðasala hefst í dag, þriðjud. 15. feb. kl. 12.00 á

www.icelandair.is
Hópadeild Icelandair: Sími 5050 406 • Netfang: studmenn@icelandair.is
Hótelbókanir: www.icelandair.is/studmenn

Til London 22., 23. og 24. mars.
Frá London 25., 26., 27. og 28. mars.
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KJÖRKASSINN
Á að fella niður afnotagjöld
RÚV?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

86,1%

Nei

13,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú unnið svart?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Flóðasvæðin í Asíu:

625 lík fundin

ASÍA, AP Staðfest

er að 625 erlendir ríkisborgarar voru á meðal
þeirra ríflega 167 þúsund fórnarlamba flóðbylgjunnar í Indlandshafi sem hafa fundist látin.
Enn er tuga þúsunda manna
saknað, þar af meira en tvö þúsund erlendra ríkisborgara.
Hundruð líka finnast á hverjum degi, til að mynda fundust
528 lík í Aceh-héraði á Súmötru
á sunnudaginn.
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Barna- og unglingageðdeildin;

MS-sjúkdómurinn:

Stækkun kallar á
annað skipulag

Fyrsti fundur
aðstandenda

Þjóðarátak stendur yfir um
stækkun barna- og unglingageðdeildarinnar og hefur talsvert fé
safnast í sjóð. Nefna má til dæmis
stórgjöf
Hringsins,
söfnun
Kiwanismanna og fé sem Lionsklúbburinn Fjörgyn safnaði með
tvennum
styrktartónleikum.
Margir fleiri hafa lagt fram stórt
og smátt til BUGL að undanförnu.
Tryggðar hafa verið um 190 milljónir króna til byggingarinnar. Enn
vantar samt mikið fé til þess að
ljúka verkinu öllu sem áætlað er
að kosti röskan hálfan milljarð
króna með bílastæðum. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Svaf ekki eftir ránið

ÖKUMAÐUR LENDIR Í ÍSILAGÐRI
LEIRUTJÖRN Ökumaður á Akureyri missti bíl sinn út í Leirutjörn á tíunda tímanum í gærkvöld. Ætlaði ökumaðurinn
sjálfur að ná bílnum upp úr
tjörninni með aðstoð kranabíls.
ELDUR Í BÍL Eldur kviknaði út
frá rafmagni í bíl á Seyðisfirði í
gærkvöld. Var slökkviliðið kallað á staðinn og gekk vel að ráða
niðurlögum eldsins. Bíllinn er
mikið skemmdur.

ERLENDIR RÍKISBORGARAR

■ SPÁNN

Þjóðerni
Svíar
Frakkar
Þjóðverjar
Bretar
Finnar
Norðmenn
Japan
Svisslendingar
Ástralir
Ítalir

NEYÐARKALL FRÁ FARÞEGASKIPI
Neyðarkall barst í gærmorgun
frá farþegaskipi sem statt var
norðaustur af Menorca-eyju á
Spáni en um 700 manns voru um
borð í skipinu. Héldu dráttarbátar þegar til aðstoðar en ekki var
talin hætta á að skipið sykki
þrátt fyrir að sjór hefði komist í
vélar þess.

Látnir
97
67
60
54
52
39
25
23
23
21

Saknað
460
29
548
194
127
45
68
134
18
53

Rétt tæplega tíu
manns greinast með MS-sjúkdóminn hér á landi á ári. Fyrsti fundur
MS-félagsins sem eingöngu er
fyrir aðstandendur verður í kvöld.
Sverrir Bergmann taugasjúkdómalæknir segir að á fundinum
verði svarað spurningum ættingja
sem þeir þori síður að nefna í návist MS-sjúklingsins sjálfs.
Sigurbjörg Ármannsdóttir, formaður MS-félags Íslands, vonar
einnig að fólk mæti sem hafi átt
ættingja með sjúkdóminn. Hér
áður hafi verið erfitt að fá skýr
svör um sjúkdóminn og lítið um
hann talað.
- gag

HEILBRIGÐISMÁL

Breyting á skipulagi sem tengist fyrirhugaðri
stækkun á barna- og unglingageðdeildinni á Dalbraut (BUGL)
hefur nú verið auglýst.
Unnið hefur verið markvisst að
undirbúningi þess að stækka
BUGL og er gert ráð fyrir þremur
byggingaráföngum.
Þess
er
vænst að hægt verði að bjóða út
fyrsta áfangann, göngudeildarhúsnæðið, seint á þessu ári og að
hinir fylgi strax í kjölfarið.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu býr deildin við afar
þröngan og ófullnægjandi kost.
HEILBRIGÐISMÁL

Tölvunám fyrir
eldri borgara

IÐJUÞJÁLFUN
Iðjuþjálfunin á BUGL er á 15 fermetra
gangi í kjallara. Inni af honum eru tvö lítil
viðtalsherbergi. Enginn gluggi, engin loftræsting.

Starfsfólk í verslunum þar sem ræningi lét til skarar skríða í fyrri viku segist
vera að jafna sig. Starfsmaður í söluturni átti erfitt með svefn í kjölfar ráns.
Eigandinn segir fólk almennt svartsýnt á þjóðfélagsástandið.
„Ég hef það ágætt
núna, það vill svo til að ég er búin
að vera í fríi og hef getað verið
heima eftir ránið,“ segir Ólöf Garðarsdóttir, starfsmaður Leikbæjar í
Mjóddinni, en hún var í vinnu
þegar maður rændi verslunina um
hábjartan dag á fimmtudaginn var.
Fyrr um daginn rændi maðurinn
bókabúð í Grafarvogi og hafði dagana áður rænt þrjá söluturna í viðbót, vopnaður ýmist loftriffli, öxi
eða hníf. Hann var handtekinn eftir
ránin á fimmtudag.
Ólöf segist ekki hafa veitt
manninum athygli í fyrstu því hann
hafi snúið baki í sig. Þegar
maðurinn sneri sér við sá hún að
hann var með lambhúshettu á höfðinu. „Fyrst hélt ég að þetta væri
eitthvert grín, en svo sá ég glitta í

LÖGREGLUMÁL

hnífsskaftið og vissi að honum var
alvara. Hann sagði strax að hann
ætlaði ekki að meiða mig, hann
væri bara örvæntingarfullur og
kannski hef ég verið minna hrædd
vegna þess en mér brá auðvitað
nokkuð við þetta,“ segir Ólöf og
bætir við að maðurinn hafi angað
af víni. Ólöf segir að sér hafi gengið vel að vinna úr þessu og ekki
þurft á sérfræðihjálp að halda.
„Hann mundaði aldrei hnífinn, það
hefði ábyggilega verið allt öðruvísi
hefði hann gert það.“
„Þetta er í þriðja skipti sem við
höfum verið rænd og auðvitað
hefur þetta mikil áhrif á starfsfólkið,“ segir kona sem á söluturn
sem maðurinn reyndi að ræna.
Hún vill ekki láta nafns síns getið.
Hún segir að atburðurinn hafi lagst

þungt á konuna sem var að vinna
þegar ræninginn lét til skarar
skríða „Hún svaf lítið nóttina eftir
en er sem betur fer öll að koma til.“
Konan segir að við atburði sem
þessa fái hún starfsfólkið til sín í
kaffi og spjalli við það og kanni
hvernig því líði. „Þau eru yfirleitt
reið en bregðast samt misjafnlega
við þessu og við reynum bara að
taka hvert tilfelli fyrir sig.“ Hún
segist heyra almennan vonleysistón í þeim sem hafa komið að máli
við hana eftir ránstilraunina. „Fólk
virðist líta svo á að svona sé þjóðfélagsástandið orðið og það sé hálf
bjargarlaust. Maður þarf ekki annað en lesa blöðin til að sjá að fólki
er ekki óhætt að fara út fyrir hússins dyr.“
bergsteinn@frettabladid.is

Grunnur
30 kennslustunda byrjendanámskeið. Engin undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með þolinmóðum kennurum. Aldurstakmark 60 ára og eldri. Á námskeiðinu er markmiðið að
þátttakendur verði færir að nota tölvuna til að skrifa texta,
setja hann snyrtilega upp og prenta, fara á internetið, taka á
móti og senda tölvupóst. Þátttakendur læra að koma sér upp
ókeypis tölvupóstfangi.
Kennsla hefst 22. febrúar
og lýkur 15. mars.
Kennt er þriðjudaga
og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið hafa
byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu.
• Upprifjun
• Æfingar í Word ritvinnslu
• Leit og vinnsla á internetinu og meðferð tölvupósts.
• Excel kynning
Kennsla hefst 21. febrúar og lýkur 14. mars.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

RÁNSSTAÐIRNIR
Slóð ræningjans lá um Grafarholt, Grafarvog, Langholtsveg og Mjóddina. Þrjá staði reyndi hann að ræna um hábjartan dag og bar við
örvæntingu við einn afgreiðslumann.

Framhald II
30 kennslustunda námskeið ætlað þeim sem lokið hafa fyrra
framhaldsnámskeiðinu eða hafa sambærilegan grunn og
vilja enn meiri þekkingu og þjálfun. Byrjað er á upprifjun og
svo er haldið áfram og kafað dýpra með framhaldsæfingum
í ritvinnslu, á netinu og tölvupóstinum ásamt Excel. Einnig er
fjallað um stafrænar myndavélar og meðferð ljósmynda í
heimilistölvunni. Ýmislegt fleira skv. óskum þátttakenda.
Kennsla hefst 21. febrúar og lýkur 14. mars. Kennt er mánudaga
og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 17.000,- án kennslubókar.

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

Munur á vatnsgjaldi eftir búsetu:

Dýrast í Kópavogi og Reykjanesbæ
Kópavogsbúar þurfa að
borga um tvöfalt meira fyrir
neysluvatn en Reykvíkingar.
Vatnsgjöld eru reiknuð sem
hluti af fasteignagjöldum sem
skiptast upp í fasteignaskatt,
sorpurðun, lóðarleigu, holræsa-,
sorp- og vatnsgjald. Hjá íbúum
Kópavogs er það 0,19 prósent af
fasteignagjaldi.
Orkuveita
Reykjavíkur reiknar gjaldið á
annan hátt og tekur fast gjald af
hverri eign sem er 2.799 kr. auk
108 kr. á hvern fermetra. Vatns-

VATN

gjald af 100 fermetra íbúð sem
kostar fimmtán milljónir er samkvæmt útreikningum 28.500 kr. í
Kópavogi en 13.599 kr. í Reykjavík.
Sama aðferð við útreikningana er viðhöfð í Reykjanesbæ og
í Kópavogi og verðið til neytenda
er það sama. ■

VATNSSOPINN
Umtalsvert dýrara er að nota kalt vatn í
Kópavogi en í Reykjavík.
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HIV-veiran:

Bandarísk kennslukona:

Nýtt illvígt afbrigði komið fram

Giftist nemanda sínum

Læknar í New York
hafa fundið nýtt afbrigði af HIVveirunni sem engin lyf vinna á.
Þeir sem fá veiruna virðast
veikjast mun fyrr af alnæmi en
hinir sem smitast af hefðbundnum stofni. Ástæða er til að hafa
áhyggjur af þessum tíðindum,
segir Haraldur Briem sóttvarnalæknir.
HIV-afbrigðið fannst í bandarískum karlmanni í síðustu viku
og segja læknar sem rannsakað
hafa manninn að það sé nánast
ónæmt fyrir hefðbundnum alnæmislyfjum. Það sem veldur
læknunum sérstökum áhyggjum
er hversu skammur tími leið frá
því að maðurinn smitaðist af

SJÚKDÓMAR

VEISTU SVARIÐ?
Hvað er Svanur Halldórsson búinn
að vera leigubílstjóri lengi?
Hvað lið vann bikarkeppni karla í
körfuknattleik?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

gæta vel að sér hér eftir sem
hingað til. Yfirleitt stökkbreytast veirur í fólki sem er þegar á
lyfjum en Haraldur segir eftirtektarvert að maðurinn sem um
ræðir hafi ekki verið í meðferð.
Það bendir til að hann hafi
fengið nýja afbrigðið annars staðar frá.
- shg

HARALDUR BRIEM
„Ég er á launum við
að hafa áhyggjur,“
segir hann aðspurður
um hvort ástæða sé til
að óttast nýja afbrigðið.

SEATTLE, AP Bandarísk kennslukona
sem á sínum tíma var dæmd í fangelsi fyrir að nauðga nemanda sínum
hyggst nú giftast honum, tæpu ári
eftir að afplánuninni lauk.
Mary Letourneau var 34 ára
gömul fjögurra barna móðir þegar
hún hóf ástarsamband við nemanda
sinn, Vili Fualaau, árið 1996 en hann
var þá tólf ára gamall. Hún var
fljótlega handtekin fyrir athæfið og
hlaut vægan dóm enda ófrísk. Ári
síðar var hún aftur handtekin fyrir
sömu sakir og fékk þá sjö og hálfs
árs dóm, þá aftur ófrísk. Nú er þau
skötuhjúin loks sameinuð á ný með
börnunum sínum tveimur. ■

Fangelsið ekki boðlegt

„VIÐ
STÖNDUM
MEÐ OKKAR
MANNI“
Fyrirliði íslenska
landsliðsins tekinn fyrir
meintan ölvunarakstur
– hefur þú séð DV í dag?

Fangelsið á Akureyri er ekki mannsæmandi. Fangarnir hafa ekkert við að
vera, aðstaða til útivistar er ófullnægjandi og loftræsting í klefum léleg. Taka
þarf bygginguna í gegn frá grunni, segir fangelsisstjórinn.
FANGELSISMÁL Sigurður Eiríksson,
fangelsisstjóri í fangelsinu á Akureyri, tekur undir með Valtý Stefánssyni fangelsismálastjóra að umrætt
fangelsi sé ekki mannsæmandi.
Fangarnir hafi ekkert við að vera,
útivistarstaða sé ófullnægjandi,
loftræsting í klefum léleg og áfram
megi telja.
„Ég held að þetta hafi oft verið í
umræðunni í gegnum árin,“ sagði
Sigurður. „En það er ekkert annað
að gera ef taka á á þessu í alvöru en
að taka það alveg frá grunni eða þá
að loka því.“
Eins og kom fram í máli Valtýs í
Fréttablaðinu um helgina hefur verið lokið við drög að stækkun fangelsisins og nemur kostnaðaráætlun
150 milljónum króna. Þar af er
breyting á húsnæði lögreglu upp á
um 50 milljónir. Fangelsið verður
stækkað um tvo klefa þannig að þar
verði tíu klefar en megináhersla
lögð á að gera það rekstrarhæft
sem fangelsi, að sögn Valtýs, þar
sem föngum verði sköpuð aðstaða
til vinnu og útbúin aðstaða til heimsókna, sem engin er í dag.
„Fangelsið er hvorki fugl né
fiskur,“ sagði Valtýr um ástand þess
nú. „Að mínu mati á að loka því ef
það verður ekki gert mannsæmandi.“
Sigurður sagði að atvinnumálin í

HERBERGI
Í svona vistarverum dvelja fangarnir. Þeir hafa enga vinnuaðstöðu og verða því að hafa
ofan af fyrir sér sjálfir.

fangelsinu og heimsóknaraðstaðan
hefðu verið helstu vandamálin.
Fangar hefðu ekki mikið við að
vera, nema það sem hver og einn
fyndi sér sjálfur að gera innan fangelsisveggjanna. Spurður um aðstæður til útivistar sagði hann að
þær væru ekki góðar.
„Það má segja að þeir hafi ekki
komist út úr húsinu. Þetta er garður
sem er girtur, þannig að þeir sjá
ekki neitt nema upp í heiðan himininn. Síðan má segja að loftræsting í
klefunum sé léleg.“
Fangelsið hefur hýst karlmenn á
undanförnum árum, að sögn Sigurðar. Áður var þar rekið kvennafangelsi í einhvern tíma, en það er löngu
aflagt.
„Þetta er yfirleitt fullt hérna, því
miður,“ sagði Sigurður. „Það er talað um átta klefa en það eru ekki
nema sjö sem eru notaðir. Það gengur ekki að hafa átta manns, það er
of mikið.“
jss@frettabladid.is

FANGELSIÐ
Fangelsið þarf nánast að byggja frá grunni,
eigi það að vera mannsæmandi, segir
fangelsisstjórinn. Maðurinn á myndinni er
Egill Hermannsson fangavörður.

Bílsprengja í Beirút:

Rafik Hariri
ráðinn af dögum
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1
2
3

Hvaða Íslendingur vann bresku kvikmyndaverðlaunin fyrir klippingu?

veirunni þar til einkenni alnæmis tóku
að koma fram. Yfirleitt tekur þetta ferli
um áratug en hjá
manninum komu einkennin fram strax
eftir
nokkra
mánuði.
Haraldur
Briem sóttvarnalæknir segir að
þótt
ekki
megi álykta
um of af
einu tilfelli
sýni þetta að
fólk verði að

– kraftur til ﬂín!

BEIRÚT, AP Rafik Hariri, fyrrverandi
forsætisráðherra Líbanons, beið
bana í öflugri sprengjuárás í
Beirút í gær. Níu manns dóu í
sprengingunni í gær auk Hariris og
hundrað særðust. Enginn hefur lýst árásinni
á hendur sér en
talið er að hún
tengist
andstöðu Hariris
við afskipti SýrRAFIK HARIRI
lendinga
af
Myndin var tekin í
málefnum Líbgærmorgun í þann
anons.
mund sem Hariri
Bílalest
settist upp í bíl sinn.
Nokkrum mínútum Hariris var á
síðar var hann allur. ferð um Beirút í

gærmorgun þegar sprengingin
varð. Í það minnsta níu manns létust og hundrað særðust, þar á
meðal fyrrverandi efnahagsráðherra landsins.
Hariri gegndi forsætisráðherraembættinu drjúgan hluta tíunda
áratugarins og átti mikinn þátt í að
endurreisa landið eftir borgarastyrjöld sem stóð í tæp tuttugu ár.
Síðastliðið haust sagði hann af sér
embætti vegna deilna um afskipti
Sýrlendinga af stjórn Líbanons en
friðurinn í landinu er í raun í skjóli
sýrlenskrar hersetu. Mikil spenna
er í landinu af þessum sökum og
óttast stjórnmálaskýrendur að
morðið á Hariri leiði af sér frekari
ólgu og átök. ■
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Kolbrún Halldórsdóttir:

Bankareikningar:

Kostun og auglýsingar

250 þúsund
að meðaltali

ALÞINGI Kolbrún Halldórsdóttir
alþingiskona hefur lagt fram
fyrirspurn til menntamálaráðherra á Alþingi um kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi.
Kolbrún vill fá að vita hvernig
stjórnvöld fylgja því eftir að farið
sé að kostunarreglum laga, hve
stór hluti auglýsingatekna Ríkisútvarpsins fáist með kostun og
hvernig hlutfallið hafi þróast síðustu tíu ár. Hún spyr líka hvort
ráðherra telji ástæðu til að endurskoða reglur um kostun.
„Mér hefur fundist vanta
greinarmun á því hvað er auglýsing og hvað er kostun. Það er ekki

■ NORÐURLÖND
RAFMAGNSLAUST Bylur hefur
gengið hvað eftir annað yfir
Skandinavíu upp á síðkastið, síðast í gær, og valdið tjóni á húsum, vegum og skógum í Svíþjóð.
Einn maður hefur týnt lífi í
árekstri af völdum veðursins, tré
hafa fallið og rafmagnslaust
orðið hjá yfir 12 þúsund manns.
Svo mikið hefur gengið á að viðgerðarmenn hafa varla haft
undan að gera við. Lestarsamgöngur hafa raskast verulega.
SELDI DÓTTURFÉLAGIÐ Á KRÓNU
Sænska tryggingafélagið Folksam
International seldi dótturfélag
sitt, Folksam Inter, fyrir eina
sænska krónu hálfu ári áður en
það varð gjaldþrota. Þetta gerði
tryggingafélagið til að losna við
áfallið af gjaldþrotinu sem hefði
haft veruleg áhrif á trúverðugleika og traust móðurfélagsins.

ALÞINGI Heildarfjöldi reikninga einstaklinga í viðskiptabönkum og
sparisjóðum var 1,1 milljón og var
meðalinnstæðan tæpar 250 þúsund
krónur. Allt að 32 þúsund einstaklingar áttu 1.740 þúsund krónur eða
meira inni á reikningum sínum en
tæplega 581 þúsund einstaklingar
1,7 milljónir eða minna. Rétt er að
taka fram að sami einstaklingurinn
getur verið margtalinn, þ.e. hann
getur átt marga reikninga.
Þetta kom fram í svari iðnaðarog viðskiptaráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardóttur um
tryggingavernd innstæðureikninga.
- ghs

farið eftir laganna hljóðan. Núorðið er enginn munur gerður á
því hvernig kostunaraðili er
kynntur og hvernig sama fyrirtæki auglýsir sig,“ segir Kolbrún.
„Mér finnst skipta máli að fólk
viti að það er að horfa á auglýsingu. Samkvæmt lögum má bara
nefna það að viðkomandi hafi verið kostunaraðili í þætti eða dagskrárþætti. Hann má ekki vera
- ghs
með auglýsingu um leið.“

KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
Alþingiskona vill fá að vita hvort
farið sé að kostunarreglum laga.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÚFUR HEFJA SIG TIL FLUGS
Þessar mæðgur fyrir framan Hanuman
Dhoka musterið í Katmandu í Nepal virtust skemmta sér ágætlega þegar dúfurnar
hófu sig til flugs.
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Íranskur ráðherra:

Engin kjarnorkuvopn
Írönsk stjórnvöld eru ekki að þróa kjarnorkuvopn, að sögn Kamel Kharrazi,
utanríkisráðherra Írans. Bandarískt stjórnvöld og Evrópusambandið hafa haft miklar áhyggjur
af kjarnorkuáætlun Írana.
„Íran vill stuðla að kjarnorkuvopnalausum
heimi,“
sagði
Kharrazi þegar hann var í opinberri heimsókn í Ungverjalandi.
„Samkvæmt okkar hugmyndafræði og trú er bannað að þróa
kjarnorkuvopn og önnur gereyðingarvopn.“
Kharrazi segir að ef bandaríski
herinn ráðist inn í landið sé alveg
ljóst að Íranar verði tilbúnir.
Þegar hann var spurður nánar út í
hvað hann meinti með því vildi
hann ekki svara. ■

UNGVERJALAND, AP

OPINBER HEIMSÓKN
Kamal Kharrazi, utanríkisráðherra Írans,
ásamt hinum ungverska starfsbróður
sínum Ferenc Somogyi.

Einkabankaþjónusta | Private Banking

Kynningarfundur

Fjármögnun fasteigna
erlendis

STÓRBRUNI Í WINDSOR-BYGGINGUNNI
Margir borgarbúar fengu fyrir hjartað þegar fyrstu myndir birtust af turninum alelda enda
minnti sjónin óneitanlega á atburðina í New York í september 2001.

Öngþveiti
í Madríd

Landsbankinn heldur kynningarfund um fjárfestingu
í fasteignum erlendis á Hótel Sögu, fundarsal A,
miðvikudaginn 16. febrúar kl. 16 - 18.

Fundarstjóri er Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri.
Veitingar í boði.

Allir velkomnir
en vinsamlegast tilkynnið þátttöku í síma 410 7140
eða á landsbanki.is

410 4000 | landsbanki.is

Loka þurfti götum kringum háhýsið sem brann til
kaldra kola í Madríd um helgina. Samgöngur lömuðust og fleiri þúsundir komust ekki til vinnu sinnar.
Um tíu þúsund manns í
Madríd á Spáni komust ekki til
vinnu sinnar í fjármálahverfi
borgarinnar í gær sökum hættunnar af frekara hruni úr háhýsinu sem brann þar til kaldra kola
á laugardagskvöldið. Varð öngþveiti í borginni vegna þessa þar
sem almenningssamgöngur voru
takmarkaðar og um 600 þúsund
manns komust ekki leiðar sinnar í
gærmorgun.
Windsor-turninn, sem svo er
kallaður, var einn af tiltölulega
fáum háhýsum í höfuðborg Spánar, alls 32 hæðir, og stóð í því sem
af borgarbúum er gjarnan kallað
fjármálahverfið þótt ekki sé um
eiginlegt slíkt hverfi að ræða eins
og þekkist í öðrum stórborgum í
Evrópu. Stóð byggingin við eina
helstu verslunarmiðstöð El Corte
Inglés í Madríd en margir Íslendingar þekkja það vörumerki afar
vel.
Í gær hófst rannsókn á upptökum eldsins en flestir hallast að
því að rafmagnsbilun hafi valdið
eldinum. Þó eru aðrir möguleikar
ekki útilokaðir og hefur borgar-

SPÁNN

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS CAL 26448 02/2005

Dagskrá:
• Ingólfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Einkabankaþjónustu, greinir í stuttu máli frá breytingum
á Einkabankaþjónustu Landsbankans.
• Þorvaldur Þorsteinsson, fjármálaráðgjafi, lýsir þjónustu
bankans á sviði fjárfestinga í fasteignum erlendis.
• Kristján G. Valdimarsson, forstöðumaður skattaráðgjafar,
gerir grein fyrir skattamálum sem tengjast fjárfestingum
af þessu tagi.
• Tim Watts, yfirmaður fjárfestinga í íbúðarhúsnæði hjá
Cordea Savills, fjallar um fasteignamarkaðinn í Englandi.
• Brynhildur Sverrisdóttir, sjálfstæður fjármálaráðgjafi,
segir frá reynslu sinni af fasteignakaupum í Luxemborg,
Frakklandi og Englandi.

stjóri Madrídar, Alberto Ruiz
Gallerdon, farið fram á ítarlega
rannsókn og skal öllu til kostað
enda um stóran vinnustað að
ræða. Enn verða rannsóknarmenn að fara varlega því talin er
hætta á að burðarvirki hússins
falli saman og þá er ekki spurt að
leikslokum fyrir þá sem inni í
húsinu eru.
Þeir íbúar Madrídar sem vitni
urðu að ósköpunum óttuðust í
fyrstu að um skipulagða árás alKaída hefði verið að ræða en fáir
hafa enn jafnað sig á þeim hörmungum sem urðu í mars á síðasta
ári þegar rúmlega 200 manns létust í sprengjutilræðum á lestarstöðvum í borginni. Þess utan
hafa aðskilnaðarsamtök Baska
verið að færa sig upp á skaftið að
nýju eftir hlé en þau samtök hafa
reglulega í um 20 ár sprengt
sprengjur hér og þar í borginni,
oft með alvarlegum afleiðingum.
Engin ákvörðun hefur verið
tekin um hvort reyna eigi að
endurbyggja turninn aftur eða
brjóta það sem eftir stendur niður
og reisa nýtt hús frá grunni. - aöe
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Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra:

Fullnægjandi tryggingavernd
Lágmarksfjárhæð tryggingaverndar er lægri hér en á
hinum Norðurlöndunum. Hún er
hins vegar í samræmi við lágmarksfjárhæð tryggingaverndar í flestum ESB-ríkjunum.
Ef miðað er við Norðurlöndin

ALÞINGI

LÁGMARKSFJÁRHÆÐ
TRYGGINGAVERNDAR
- í íslenskum krónum
Noregur
Danmörk
Svíþjóð
Finnland
Ísland

18.725 þúsund
3.294 þúsund
2.289 þúsund
2.045 þúsund
1.708 þúsund

Lágmarksfjárhæðin er langhæst
í Noregi en lægst er hún á Íslandi.

er hún langhæst í Noregi en
langlægst hér. Þetta kom fram á
Alþingi í svari Valgerðar Sverrisdóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, við fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardóttur.
Í svarinu segir að Tryggingasjóði sé skylt að greiða andvirði
innstæðu úr innstæðudeild og
andvirði verðbréfa og reiðufjár
úr verðbréfadeild, geti aðildarfyrirtæki ekki fært um að
greiða andvirði innstæðu, verðbréfa eða reiðufjár sem viðskiptavinur hefur krafið það
um.
Hrökkvi eignir sjóðsins ekki

til skal greiða úr innstæðudeild
og verðbréfadeild þannig að
krafa allt að 1,7 milljónum
króna verði bætt að fullu og
hlutfallslega umfram þessa
fjárhæð eftir því sem eignir
deildanna hrökkva til.
Í svarinu kemur einnig fram
að ráðherra telur núverandi
tryggingu veita fullnægjandi
vernd.

Sumar
Plús
2005
Aldrei fleiri
áfangastaðir!

- ghs

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
Lámarksfjárhæð tryggingaverndar
er lægri hér en á hinum
Norðurlöndunum.

Netverðdæmi

Costa del Sol
Verð frá

47.066 kr.*

á Santa Clara í 7 nætur.
57.438 kr. ef 2 ferðast saman.

Krít
Verð frá

49.400 kr.*

á Skala í 7 nætur.
60.100 kr. ef 2 ferðast saman.

Portúgal
Verð frá

39.500 kr.*

á Elimar í 7 nætur.
54.200 kr. ef 2 ferðast saman.

Mallorca
Verð frá

38.730 kr.*
47.730 kr. ef 2 ferðast saman.

Benidorm
Verð frá

34.230 kr.*

á Halley í 7 nætur.
46.300 kr. ef 2 ferðast saman.

*á mann m.v. að 2 fullorðnir
og 2 börn, 2ja-11 ára, ferðist saman.
Innifalið: Flug, gisting, 10.000 kr.
bókunarafsláttur og flugvallarskattar.

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100
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Guðmundur Bjarnason bæjarstjóri í Fjarðabyggð:

Rauði Ken:

Tvær lóðir auglýstar á næstunni

Hneykslar
gyðinga

Gert er ráð fyrir að
íbúum fjölgi um 1.200, eða 40 prósent, í Fjarðabyggð fram til ársins
2007 eða 2008. Íbúar verði um 4.200
þegar upp er staðið.
„Þetta fólk mun vinna bæði í álverinu og í afleiddum störfum sem
skapast í sveitarfélaginu,“ segir
Guðmundur Bjarnason bæjarstjóri.
„Starfsemi opinberra stofnana mun
eflast. Heilbrigðisgeirinn mun
vaxa, þá sérstaklega Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og öll
heilsugæslan. Verkmenntaskólinn
mun gegna ákveðnu hlutverki varðandi menntun starfsfólks sem
starfar í álverinu.“
Verslunarkjarni er að rísa á

FJARÐABYGGÐ

MÓTMÆLI Í ÍSRAEL
Ísraleskar lögreglukonur taka á mótmælanda í Jerúsalem í gær. Hundruð Ísraelsmanna komu saman og hindruðu umferð
við stórar götur til að mótmæla áætlunum
Ariels Sharon forsætisráðherra um að
rýma landnemabyggðirnar á Gaza-strönd
og hluta Vesturbakkans í sumar.

■ NORÐURLÖND
BANKI RÆNDUR Í KAUPMANNAHÖFN Starfsmönnum í Arbejdernes Landsbank í Kaupmannahöfn var haldið sem gíslum í
klukkustund í gærmorgun meðan
ræningjar athöfnuðu sig. Þeir
ógnuðu starfsmönnum með
haglabyssum og öðrum skotvopnum og eru taldir hafa komist á
brott með að jafnvirði yfir 10
milljóna króna.
LYKKETOFT FÉKK MEIRA PLÁSS
Formaður Jafnaðarmanna í Danmörku, Mogens Lykketoft, hefur
haldið því fram að hann hafi ekki
fengið jafn mikið pláss í fjölmiðlum í kosningabaráttunni
sem átti sér stað nýlega í Danmörku og aðalkeppinautur hans,
Anders Fogh Rasmussen, formaður Venstre. Þetta er þó ekki
rétt. Rannsókn sýnir að Lykketoft fékk meira pláss í fjölmiðlum en Rasmussen, sérstaklega
síðustu þrjá dagana fyrir kosningar.

Reyðarfirði og verður fyrsta verslunin opnuð í mars. Reiknað er með
að þar vinni um 50 verslunarmenn.
Á næstu vikum verða auglýstar
tvær lóðir sem liggja að álverinu á
Reyðarfirði. „Þær eru sérstaklega
ætlaðar fyrir aðila sem vilja þjónusta álverið í framtíðinni. Ef við
fáum stóra aðila inn á svæðið er
möguleiki fyrir þá að þjónusta fleiri
álver frá þessum stað,“ segir Guð- ghs
mundur.

Ken Livingstone, borgarstjóri í Lundúnum, hefur enn einu
sinni komið sér í vandræði eftir að
hann líkti Oliver Finegold, blaðamanni Evening Standard, við fangavörð í útrýmingarbúðum. Finegold
er gyðingur og því vöktu ummælin
mikla reiði. Til að bæta gráu ofan á
svart neitaði Livingstone að biðjast
afsökunar þar sem hann sagðist
ekki iðrast ummælanna.
Livingstone er hinn mesti orðhákur og þannig neitaði hann að
bjóða Bush Bandaríkjaforseta velkominn til Lundúna þegar sá síðarnefndi kom í opinbera heimsókn til
Bretlands á síðasta ári. ■

BRETLAND

GUÐMUNDUR BJARNASON
Lóðirnar eru sérstaklega ætlaðar fyrirtækjum sem vilja þjónusta fyrirhugað álver.

Heitasta árið fram undan

Vísindamenn telja að yfirstandandi ár geti orðið það heitasta nokkru sinni um gervallan heiminn og slái
hitamet sem sett voru 1998, sem er heitasta árið á skrá síðan mælingar hófust.
Vísindamenn hjá bandarísku
geimvísindastofnuninni,
NASA, telja líklegt að árið 2005
verði það heitasta á jörðinni hingað
til. Segja þeir kjöraðstæður í náttúrunni til þess arna, annars vegar er
veikur El Nino í Kyrrahafinu og í
þokkabót síaukin gróðurhúsaáhrif
og er það jafnvel ávísun á heitasta
árið hingað til. Mengun af mannanna völdum veldur síauknum
áhrifum á náttúru- og veðurfar alls
staðar á jarðkringlunni og telja vísindamennirnir að sú hækkun sem
orðið hefur á meðalhitastigi í heiminum síðustu áratugi megi að stórum hluta rekja til mengunar á borð
við útblástur bifreiða og mengunar
frá iðnaði hvers konar.
Til sanns vegar má færa að

VEÐURFAR

merkileg veðurfræðileg fyrirbæri
eiga sér mun oftar stað nú en áður.
Svo nokkur dæmi séu tekin furða
heimamenn á Kanaríeyjum sig yfir
miklum rigningum og kuldaköstum
sem gengið hafa þar yfir um hríð.
Þurrkar hafa gert lífið erfitt fyrir
íbúa Kenía en hin síðari ár hefur
orðið vart við tengsl milli El Nino
hitastraumsins í Kyrrahafinu og
slæmum þurrkum í stórum hluta
Afríku. Sjaldan hefur mælst jafn
mikil úrkoma í Pakistan og reyndist
hún svo mikil að tvær nýjar stíflur í
landinu gáfu sig innan við tveimur
árum eftir að þær voru byggðar.
Mælingar á meðalhitastigi á
landi og á sjó á síðasta ári leiddu í
ljós að meðalhiti var 0,48 gráðum
hærri 2004 en hann var á tímabilinu

DOJRAN-VATN Í MAKEDÓNÍU
Hitastig hefur verið fyrir neðan frostmark á landamærum Makedóníu og
Grikklands viku eftir viku.

1950 til 1980 og þykir slíkt gríðarleg
hækkun á ekki lengri tíma.
Þeir íslensku veðurfræðingar
sem rætt var við vegna málsins
vildu lítið segja en bentu á að vís-

indamenn NASA og reyndar veðurstofnanir víða notuðu afar háþróuð
veðurlíkön í spár sem þessar og því
væri ekki hægt að virða slíkt að
vettugi. ■
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George W. Bush:

Boðar hörku

George W. Bush,
forseti Bandaríkjanna, hvatti í
gær Bandaríkjaþing til að framlengja gildistíma föðurlandslaganna svonefndu vegna þýðingar
þeirra í baráttunni gegn hryðjuverkum. Þetta sagði hann við innsetningarathöfn Alberto Gonzales, nýskipaðs dómsmálaráðherra.
Lögin voru samþykkt í kjölfar
hryðjuverkaárásanna 11. september 2001 en John Ashcroft, forveri Gonzales, barðist fyrir setningu þeirra. Þau veita yfirvöldum
mjög rúmar heimildir til að fylgjast með borgurunum og hneppa
þá í varðhald og því hafa mannréttindasamtök gagnrýnt þau
harðlega. ■
WASHINGTON, AP
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Spænska

með menningarlegu ívafi
Námskeiðið er sniðið fyrir þá sem vilja læra tungumálið
hratt og örugglega á skömmum tíma
Menning - samskipti - viðskipti
Námskeiðin henta fólki sem vill auka við tungumálakunnáttu sína. Jöfn áhersla
verður lögð á lestur, skrift, talað mál og hlustun. Menning Spánar og rómönsku
Ameríku er fléttuð inn í málanámið, en menningarlæsi er lykillinn að betri árangri
í alþjóðasamskiptum.
Ávinningur
 Hagnýt þekking á spænsku sem nýtist í erlendum samskiptum og daglegu lífi.
 Aukið menningarlæsi sem eykur árangur í viðskiptum og samskiptum við hinn
spænskumælandi heim.

■ EVRÓPA

Kennt í Háskólanum í Reykjavík á eftirfarandi tíma:

BATMAN EÐA KEIKOBORGARI? Umræða um mannanöfn er víðar en á
Íslandi. Í Noregi hafa ný lög gengið
í gildi og með þeim aukið frjálslyndi í mannanöfnum. Norðmennirnir láta hugann fljúga og finna
upp á ótrúlegustu nöfnum. Þannig
hefur fengist leyfi til að nota nafnið Batman en nafninu Keikoburger
var algjörlega hafnað.
STATOIL MEÐ METHAGNAÐ Norska
olíufyrirtækið Statoil skilaði sínum
mesta hagnaði í fyrra, tæpum 700
milljörðum íslenskra króna fyrir
skatta. Hagnaðurinn var um 400
milljarðar árið á undan. Ástæðan
fyrir þessum methagnaði var fyrst
og fremst hátt verð á olíu og gasi.
KOSTNAÐARSAMUR ELDSVOÐI
Bruninn í Windsor-háhýsinu í Madríd mun kosta tryggingafélög sitthvað en þó þykir bót í máli að tjónið skiptist milli sjö tryggingafélaga
og því lítil hætta talin á að bitinn
verði einhverju þeirra of stór.

 Spænska með menningarlegu ívafi I
 Spænska með menningarlegu ívafi II
 Spænska með menningarlegu ívafi III

21. febrúar  16. mars
30. mars  25. apríl
9. maí  1. júní

Að námskeiðinu loknu í júnímánuði stendur þátttakendum til boða að sækja
spænskunámskeið í Burgos þar sem töluð er fallegasta spænska á Spáni.
Kennt verður á mánudögum og miðvikudögum frá kl. 17:00  19:00.
Verð: 29.000 kr. pr. námskeið

Ellen Gunnarsdóttir

Ph.D. er leiðbeinandi á námskeiðinu

Frekari upplýsingar veitir:
Charlotta Karlsdóttir
Beinn sími: 599 6258
Skiptiborð: 599 6200
Skráning á charlotta@ru.is

www.ru.is
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Skoðaðu nýjan Focus

Nýtt tákn
Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:
ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn
og 6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Lýsing býður viðskiptavinum
Brimborgar betri kjör í tilefni
af frumsýningu Ford Focus.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*

Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6
Bílasamningur Lýsingar
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6
Rekstrarleiga Lýsingar
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6

5 gíra
1.896.000 kr.
1.996.000 kr.
2.096.000 kr.

Sjálfskiptur
1.990.000 kr.
2.090.000 kr.
2.190.000 kr.

23.456 kr.
24.687 kr.
25.924 kr.

24.609 kr.
25.845 kr.
27.081 kr.

31.578 kr.
33.106 kr.
34.174 kr.

32.971 kr.
34.530 kr.
35.628 kr.

Hægt að fá aukalega:
Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Ath. sjálfskiptingin er líka á lægra verði: 94.000 kr!

Nýr Ford Focus 3 dyra

Nýr Ford Focus 5 dyra

Nýr Ford Focus Wagon

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra.
Lán er bílasamningur með 10% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á mynd er álfelgur.

um gæði

Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur
búinn en helstu keppinautarnir. Gömul tákn
eru fallin. Og ný tekin við. Ford hefur tekist
það sem aðrir framleiðendur hafa áður reynt;
að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus. ESP
stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn,
loftkæling og öryggispúðagardínur eru þar á
meðal. Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP
gefur Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í
sínum flokki frá upphafi. Árekstraröryggi

Focus er metið með 5 stjörnum eða 35 stig.
Frá upphafi hefur Focus hreppt 1. sætið á 65
alþjóða verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll
ársins. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja
hönnun! Skoðaðu vinsælasta bíl í heimi.
Þegar allt er tekið með og verð
er borið saman við gæði þá er
Ford Focus talinn betri kostur en
bæði Toyota Corolla og VW Golf,
samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Veldu nýjan Focus
- nýtt tákn um gæði..!
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

667
500
0

20
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20
04

Íslendingar velja Ford umfram önnur leiðandi
bílamerki (74,1% aukning) og er Ford nú þriðja
vinsælasta bílamerkið á Íslandi...og sækir stöðugt
á! Endursalan staðfestir það einnig. Vertu í hópi
þeirra bestu. Veldu nýjan Ford Focus.

Ford Focus er vinsælasti bíll í heimi.
Frá þeim tíma Ford Focus var fyrst
kynntur, árið 1998, hefur Focus selst
í yfir 4 milljónum eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa staðfesta
heimsmet Ford Focus í vinsældum og
sem mest selda bíl í heimi í afmælisútgáfu sinni fyrir 2005. Focus er einnig
vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir
hafa í 65 skipti kosið Focus í 1. sætið
á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu
og Norður-Ameríku.

Tímabil

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Starfsheiti á lausu

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, hefur tekjuöflun RÚV og
hlutverk til athugunar.

Ríkisútvarpið
og afnotagjöld
M

enntamálaráðherra hefur boðað að á vorþinginu verði lagt
fram frumvarp um Ríkisútvarpið. Allt frá því að núverandi
menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, tók
við embætti hefur verið beðið eftir því að hún legði fram frumvarp
um Ríkisútvarpið eins og hún boðaði áður en hún settist í stól ráðherra.
Margir fyrirrennara hennar í embætti hafa ætlað að breyta lögum um stofnunina, en fram til þessa hafa engar meiriháttar breytingar verið gerðar á lagaumhverfi hennar frá því að ný útvarpslög
voru samþykkt árið 1985.
Ráðherra sagði í viðtölum við fjölmiðla um helgina að afnotagjöld Ríkisútvarpsins yrðu lögð af, en svaraði því hins vegar ekki
hvað kæmi í stað þeirra. Í Fréttablaðinu í gær sagði ráðherra að
með afnámi afnotagjaldanna væri verið að bregðast við gagnrýni
ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA, sem hefði verið með mál Ríkisútvarpsins til athugunar frá því í maí í fyrra. Stofnunin er að kanna
hvort Ríkisútvarpið geti bæði innheimt afnotagjöld og verið á auglýsingamarkaði eins og nú er.

,,

Afnotagjöld tíðkast í nær öllum löndum VesturEvrópu og þar virðist ekki vera jafn mikil umræða
og hér um að leggja þau af.

Það er löngu orðið tímabært að samþykkt verði ný lög um Ríkisútvarpið. Þar þarf að kveða á um rekstrarform þess, tekjuöflun og
stjórnskipulag innan stofnunarinnar. Nýjustu fréttir herma að ráðherra hafi fallið frá hugmyndum um að gera Ríkisútvarpið að hlutafélagi, eins og fyrirrennari hennar til margra ára hallaðist að. Líklegt er því að Ríkisútvarpið verði áfram ríkisstofnun í B-hluta fjárlaga. Varðandi tekjuöflun virðist það eitt ljóst að afnotagjöldin verði
lögð af, en hvað á þá að koma í staðinn? Afnotagjöld tíðkast í nær
öllum löndum Vestur-Evrópu og þar virðist ekki vera jafn mikil umræða og hér um að leggja þau af. Gjöldin eru gjarnan innheimt með
einhverjum öðrum opinberum gjöldum, og þannig væri líklega
hægt að draga úr innheimtukostnaði. Tekjur Ríkisútvarpsins nema
um þremur milljörðum króna á ári, og þar af hafa auglýsingatekjur
numið um einum þriðja á undanförnum árum. Í nokkrum öðrum
Evrópulöndum eru innheimt afnotagjöld jafnframt því sem viðkomandi stöðvar eru á auglýsingamarkaði, þannig að þetta er ekkert
einsdæmi. Annars staðar á Norðurlöndum er aðaltekjulind ríkisrekinna útvarps- og sjónvarpsstöðva hins vegar í formi afnotagjalda. Í Noregi var norska útvarpinu fyrir nokkrum árum breytt i
hlutafélag, en áfram eru innheimt afnotagjöld.
Ef Eftirlitsstofnun EFTA kemst að því að innheimta afnotagjalda
hér brjóti í bága við reglur á Evrópska efnahagsvæðinu liggur beinast við að álykta að framlög á fjárlögum geri það líka ef stofnunin
verður áfram á auglýsingamarkaði. Er fjárveitingavaldið þá reiðubúið að leggja Ríkisútvarpinu til um þrjá milljarða króna á ári, ef
engar auglýsingatekjur verða, og hvert á að sækja þá fjármuni?
Menntamálaráðherra og hennar fólk hafa sjálfsagt velt þessu fyrir
sér, en ættu að huga betur að þessum málum áður en stofnunin verður sett á fjárlög á 75 ára afmælisári hennar. ■

Starfsheitið meinatæknir hefur frá því á
sjöunda áratugnum verið notað um þá
sem vinna tæknileg rannsóknastörf á
læknisfræðilegri rannsóknastofu. Námið
hefur farið fram í Tækniskólanum – nú
Tækniháskólanum. Stéttarfélagið er
Meinatæknafélag Íslands. Nú hefur Jón
Kristjánsson heilbrigðisráðherra boðað
lagafrumvarp um að þetta
starfsheiti verði aflagt og
framvegis heiti stéttin lífeindafræðingar. Það þykir
ná betur utan um raunveruleg verkefni
meinafræðinga. Jafnframt er
gert ráð
fyrir auknu

sjálfstæði stéttarinnar, sem nú starfar
samkvæmt lögum á ábyrgð annarra sérfræðinga. Gangi áform ráðherrans eftir
hlýtur starfsheitið meinatæknir að vera á
lausu. Áhugavert er að velta fyrir sér
hverjir gætu helst notfært sér það. Má
kannski hugsa sér að þeir sem vilja ráðast
gegn ýmsum þjóðfélagsmeinum, svo sem
stjórnmálamenn, gætu tekið það upp á
arma sína? Eða að það komi í staðinn
fyrir það dapra heiti „álitsgjafi“? Tillögur
eru vel þegnar.

Ekki hjá Baugi
Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins á
sunnudaginn var vitnað í ummæli sem
Bill Grimsey, forstjóri bresku verslunarkeðjunnar Big Food Group (sem Baugur
hefur nú eignast), lét falla í viðtali við
Agnesi Bragadóttur blaðamann. Þótti rit-

stjóra blaðsins hvalreki að þessum ummælum þar sem Grimsey virtist telja eðlilegt að bresk stjórnvöld hefðu afskipti af
samkeppni á breskum matvörumarkaði til
þess að einn stór aðili gæti ekki farið sínu
fram. Ritstjórinn benti á að Baugur gæti
ekki haft eina stefnu í Bretlandi og aðra
hér heima þar sem forráðamenn fyrirtækisins hefðu verið með efasemdir um
gagnsemi þess og réttmæti að stjórnvöld
skiptu sér af samkeppni á markaðnum.
En nú berast þær fréttir frá Bretlandi að
Bill Grimsey sé ekki „einn af æðstu starfsmönnum Baugs Group í Bretlandi“ eins
og það var orðað í Morgunblaðinu. Hann
lét af störfum hjá Big Food Group um
helgina og kemur ekki til neinna starfa
hjá Baugi. Vangaveltur um ólíkar stefnur
Baugs, innanlands og utan, virðast því
ótímabærar.

gm@frettabladid.is

Amstur við flutninga
Þegar fólk flyst til útlanda og
þarf að sinna formsatriðunum
sem því fylgja að koma sér fyrir
á nýjum stað þá ber það „kerfið“
í útlandinu gjarnan saman við
hvernig hlutirnir eru heima. Ef
útlandið er Belgía þá eru rekin
upp ramakvein um skriffinnsku,
seinagang og stirðbusahátt, það
er nú eitthvað annað heima,
segja menn og andvarpa. Svo
flytur maður á Íslandi, ekki einu
sinni á milli sveitarfélaga heldur
á milli póstnúmera í Reykjavík
og kemst að því að það veldur
alls konar óþægindum og er
jafnvel meira vesen en að flytja
á milli póstnúmera í höfuðborg
skriffinnanna, Brussel.
Þú borgar fasteignagjöld frá
þeim degi sem þú tekur við nýju
húsnæði, en íbúakort færð þú
ekki fyrr en tveimur dögum eftir
að þú tilkynnir vistaskipti. Íbúakort fá þeir sem búa í íbúðum
sem ekki fylgja þau tvö bílastæði sem mér skilst að eigi að
fylgja hverri íbúð og mega þá
leggja bíl á ákveðnum gjaldskyldum bílastæðum fyrir 3.000
kr gjald á ári. Þegar sækja á
íbúakortið þá er það auðvitað
ekki tilbúið og fyrst er því haldið fram að þú hafir gert eitthvað
vitlaust en svo kemur í ljós að
svo var reyndar ekki heldur
hafði erindinu einfaldlega ekki
verið sinnt, gjöra svo vel að
koma á morgun. Þá leggst maður
náttúrlega í flensu, fær tvær
sektir á bílinn og loks þegar
manni tekst að ná í hið eftirsótta
kort þarf maður að borga sektina, samtals 1.900 kr., jafnvel þó
augljóst sé að hún varð til eftir
að rétturinn til íbúakortsins
góða var kominn á. Allt þrennt í
fullu gildi: skriffinnska, seinagangur og stirðbusaháttur.
Þetta er samt hjóm eitt hjá
því að trúa á frjálsa samkeppni
og hafa þess vegna flutt öll fjarskiptin til OgVodafone. Það
fyrirtæki þarf að leita til Símans
til að flytja símanúmerið og þar

með heimasímann og ADSL-ið.
Það er út af grunnnetinu. Viðskiptavinum OgVodafone er sagt
að það geti liðið fimm til sjö

Í DAG

STOFNANIR
OG ÞJÓNUSTA

VALGERÐUR
BJARNADÓTTIR

,,

Auðvitað verður
grunnetið selt með,
segir forsætisráðherrann, það
hækkar verðið. Hafa menn
ekki velt því fyrir sér að
kannski skiptir verðið ekki
mestu máli, heldur hvaða
umhverfi fjarskiptafyrirtækjum og viðskiptavinum þeirra
er búið í framtíðinni?

virkir dagar þangað til síminn
fari að virka á nýja staðnum.
Viðskiptavinir Símans fá aðgerðina hins vegar gerða á einum til
þremur dögum. Já, sagði ágæt
vinkona mín, maður getur náttúrlega ekki verið að færa viðskiptin og fá verri þjónustu.
Fullkomlega eðlileg viðbrögð og
einmitt þau sem þóknast Símanum.
Þjóðin á Símann. Hann er rekinn sem einkafyrirtæki og er í
harðri samkeppni við hitt símafyrirtækið, hann hefur einokunaraðstöðu yfir grunnnetinu og
notar það blygðunarlaust sér til
framdráttar og neytendum í
landinu til óþæginda. Til eru sérstök fræði um hvernig megi fá
fyrirtæki sem njóta náttúrulegr-

ar einokunar af þessu tagi til að
hegða sér öðruvísi. Sumir segja
að ekkert geti komið í veg fyrir
slíka hegðan og því geti jafnvel
borgað sig að leggja í tvöfalda
fjárfestingu á grunnkerfum til
að samkeppni verði á markaðnum. Ekki veit ég um það, en hitt
er ég sannfærð um, að eitthvað
þarf að gera til að fyrirtækjum
og viðskiptavinum þeirra sé ekki
mismunað eins og raun ber vitni.
Síminn er til sölu. Davíð vill
byggja spítala fyrir andvirðið og
ég held ég hafi séð í tímamótaviðtali við forsætisráðherrann í
Mogga að einnig eigi að gera
mislæg gatnamót og margt
margt fleira fyrir peningana. Ég
er að vísu þeirrar skoðunar að
heilbrigðismál séu mikilvægari
málaflokkur en svo að selja þurfi
fjölskyldusilfrið til að tryggja
stærsta sjúkrahúsinu það húsnæði sem leyfir hagkvæmastan
rekstur þess. En ef stjórnarherrarnir eru á þeirri skoðun, þá það,
og hvað gera á við peningana er
auðvitað aukaatriði þegar rætt er
um sölu Símans.
Auðvitað verður grunnetið
selt með, segir forsætisráðherrann, það hækkar verðið. Hafa
menn ekki velt því fyrir sér að
kannski skiptir verðið ekki
mestu máli, heldur hvaða umhverfi fjarskiptafyrirtækjum og
viðskiptavinum þeirra er búið í
framtíðinni? Ríkisfyrirtæki í
einkarekstrarleik vílar ekki
fyrir sér að misnota aðstöðu
sína, varla er við því að búast að
alvöru einkafyrirtæki hagi sér
öðruvísi. Þess vegna er full
ástæða til að íhuga hvort ekki sé
betra að fá lægra verð fyrir Símann og sjá um leið til þess að
samkeppnisstaða fyrirtækjanna
verði jöfn. Þau geta þá keppt
bæði í verði og þjónustu og viðskiptavinirnir, neytendur, munu
hagnast. Það þarf ekki annað en
að líta til flugsins til að sjá
hvernig samkeppnin gagnast
neytendum. ■
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 9.22
AKUREYRI 9.15

13.42
13.27

18.02
17.39

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Cranio virkar við ýmsum kvillum
BLS. 4

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Lyklabönd geta valdið slysum

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagurinn 15. febrúar,
46. dagur ársins 2005.

LYKLABÖND SEM NOTUÐ ERU
YFIR HÁLSINN ÞURFA AÐ GETA
LOSNAÐ AUÐVELDLEGA Í
SUNDUR.

KRÍLIN

Á vef Lýðheilsustofnunar er
varað við notkun barna á svokölluðum lyklaböndum, þar sem
þau geta valdið alvarlegum slysum. Böndin eru mjög vinsæl um
þessar mundir og nota bæði
börn og fullorðnir slík bönd um
hálsinn til að geyma síma og
lykla. Á vefsíðu Lýðheilsustofnunar er sagt frá 9 ára stúlku sem
hékk föst á lyklabandinu eftir að
hún stökk úr leiktæki. Lykillinn
sem hékk í bandinu festist í leiktækinu þegar hún stökk og hékk
stúlkan í bandinu og barðist um,
sem varð til þess að krókur
losnaði og hún féll á jörðina.
Stúlkan hlaut minniháttar áverka
en var að vonum mjög skelkuð.
Brýnt er fyrir foreldrum að ganga
úr skugga um að böndin séu

Hagl er
svona
harðsoðin
rigning!

Lyklabönd eru mjög vinsæl um
þessar mundir hjá börnum og
fullorðnum.

þess eðlis að þau losni í sundur
við átak. Lyklabönd eru ýmiss
konar og eru sum þeirra heil en
hægt er að gera þau öruggari
með því að klippa þau í sundur
og festa þau saman með frönskum rennilási sem losnar auðveldlega sé kippt í bandið.

LIGGUR Í LOFTINU
Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

byrja í dag á bls. 8

Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Smáauglýsingar

í heilsu

Unnur kveðst lítið hafa gengið að undanförnu en stefnir á að fara í stafgöngur með systur sinni.

Gangan er besta heilsubótin
Unnur Alfreðsdóttir, iðjuþjálfi hjá
Janus endurhæfingu, kveðst aldrei
hafa verið í betra formi en þegar hún
gekk daglega til vinnu sinnar, sem tók
hana 50 mínútur hvora leið. Eftir það
„flaug“ hún upp fjöllin.

Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

„Ég bjó í mörg ár í Kópavogi en gekk til
Reykjavíkur í vinnu í Háaleitishverfinu og
verð að segja að það er einhver sú besta
heilsurækt sem ég hef stundað á ævinni,“
segir Unnur. Hún kveðst um svipað leyti
hafa farið að stunda fjallgöngur í fyrsta
skipti og nánast ekkert fundið fyrir þeim.
Þrekið og þolið hafi komið algerlega af sjálfu
sér. Hún hlær þegar hún viðurkennir að hafa
verið orðin hálf manískur gönguþjarkur. „Ég
fann að það pirraði mig ef ég missti úr dag og
hef aldrei orðið svona háð neinni líkamsrækt. Að þiggja far í vinnuna var ekki inni í
myndinni og ég gekk nánast í hvaða veðri
sem var.“ Hún kveðst hafa dottið inn í þetta
mynstur eiginlega af tilviljun. „Ég átti ekki

bíl og var orðin svo leið að bíða eftir strætó
að ég byrjaði að labba. Fyrst út á næstu
stoppistöð og svo bara alla leið.“
Unnur kveðst hafa flutt til Reykjavíkur
fyrir nokkrum árum og þá styttust göngurnar. „Ég var ekki nema kortér í vinnuna og til
að byrja með reyndi ég að búa mér til lengri
leiðir en sprakk á því. Svoleiðis gerviaðferðir eru ekki nógu góður rammi til að styðja við
mann,“ segir hún og er þessu næst beðin að
lýsa afrekum sínum í fjallgöngum. „Ég hef
farið nokkrum sinnum með hópnum Gönguhrólfum um fjöll á Mallorka og einnig í
ítölsku Alpana. Svo var ég í öðrum gönguklúbbi til margra ára sem fór yfir skörð og
inn í firði, bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum. Þetta voru allt yndislegar ferðir.“
Nú á Unnur orðið bíl og þar með er göngum í vinnuna lokið en í staðinn skutlast hún á
bílnum í Sundlaug Kópavogs og stundar þar
sína líkamsrækt. „Það hentar mér ágætlega
en ég hef aldrei verið í eins góðu formi og
þegar ég gekk daglega í og úr vinnu,“ segir
hún að lokum.
gun@frettabladid.is

Flensan virðist vera á undanhaldi en 95 tilfelli voru skráð
vikuna 31. janúar til 6. febrúar
hjá læknavaktinni á móti 152
tilfellum vikuna á undan. Á
Læknavaktina Smáratorgi komu
alls 1.294
sjúklingar á
móttöku og
farið var í
um 196 vitjanir í heimahús fyrstu vikuna í
febrúar. Þetta kemur fram á
vefnum doktor.is.
Farsóttafréttir er nýtt fréttabréf á vegum sóttvarnalæknis
sem hefur göngu sína hjá
Landlæknisembættinu. Ætlunin
er að það komi út einu sinni í
mánuði, á íslensku og ensku.
Fjallað verður um það sem efst
er á baugi hverju sinni og varðar sóttvarnir. Ástæða þykir til að
gefa fréttabréfið einnig út á
ensku vegna tíðni fyrirspurna á
erlendum vettvangi varðandi
farsóttir og smitsjúkdóma á Íslandi. Engu að síður munu
áfram birtast á fréttavef Landlæknisembættisins tilkynningar,
tilmæli og fyrirmæli eftir því
sem tilefni gefst til.

Námstefna um skimun og
snemmgreiningu einhverfu
verður haldin á Grand hóteli 4.
mars 2005. Aðalfyrirlesari verður Tony Charman, sérfræðingur í þroska
barna og einhverfu á
Institute of Cognitive
Neuroscience í London.
Námstefnan er samstarfsverkefni Greiningar- og ráðgjafarstöðvar
og Miðstöðvar heilsuverndar barna.
Auglýst hefur verið eftir umsóknum um styrki úr Forvarnasjóði en veittir verða
styrkir til almennra verkefna og
rannsókna auk þess sem hluta
Forvarnasjóðs verður varið til
styrktar áfangaheimilum. Við
úthlutun styrkja verða hafðar í
huga niðurstöður nýjustu rannsókna, fyrirliggjandi upplýsingar
um vímuefnaneyslu og forvarnir í samfélaginu og að jafnvægi
sé á milli landshluta. Litið verður á samvinnu um verkefni og
mótframlög annarra sem kost.
Ekki verða veittir styrkir til almenns reksturs hópa eða félagasamtaka. Umsóknarfrestur
er til 28. febrúar 2005 og skal
sótt um á eyðublöðum sem
eru á heimasíðu Lýðheilsustöðvar www.manneldi.is.
heilsa@frettabladid.is

[

Út að hlaupa
Nú þegar tekið er að birta er tilvalið að draga fram hlaupaskóna og fara út
að hlaupa. Hádegishléið í vinnunni getur nýst vel til að hlaupa og á mörgum
vinnustöðum er sturta svo hægt sé að skola af sér svitann á eftir.

]

Brynhildur Barðadóttir, verkefnastjóri Reykjavíkurdeildar Rauða krossins.

Til atlögu við ofbeldi á heimilum
Smoothies
drykkirnir eru:
100% ÁVEXTIR
1 flaska = tveir ávextir

Engin aukaefni
Enginn viðbættur sykur
Máltíð í flösku!

Arka • sími 899-2363

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Hjálparsími Rauða krossins
leggur í þessari viku sérstaka
áherslu á að aðstoða þá sem
búa við heimilisofbeldi.
Þolendur þess eru hvattir til
að hringja í 1717.
„Heimilisofbeldi er eitt af best
geymdu leyndarmálum íslensks
samfélags og það getur átt sér stað
á ólíklegustu heimilum. Tilgangur
þessarar þemaviku Hjálparsíma
Rauða krossins er að rjúfa þá þögn
sem þolendur slíks ofbeldis búa við
og aðstoða þá við að komast út úr
þeim vítahring sem þeir eru í,“
segir Brynhildur Barðadóttir, verkefnastjóri
Reykjavíkurdeildar
Rauða krossins.
Bryndís segir þolendur heimilisofbeldis oft það bælda og niður-

brotna að þeir eigi erfitt með að
gefa sig fram. „Einkenni þeirra sem
beita ofbeldi er að útiloka fórnarlambið frá eðlilegri umgengni við
vini og fjölskyldu, þannig að það
hefur engan að leita til,“ segir hún.
Hjálparsíminn 1717 vill þarna grípa
inn í og hvetja fólk til að segja frá
reynslu sinni, fá andlegan stuðning
og vonandi varanleg úrræði.

Heimilisofbeldi er böl sem snertir alla
fjölskylduna.

Svarendur hjálparsímans hafa í
nokkrum mæli orðið varir við
heimilisofbeldi til þessa en Bryndís
telur tilfellin ekki vera það mörg að
þau séu í réttu hlutfalli við vandamálið í þjóðfélaginu.
„Við teljum að mun fleiri þyrftu
að leita sér aðstoðar því þó svo að
fjöldi kvenna komi í Kvennaathvarfið er það bara toppurinn á
ísjakanum,“ segir Brynhildur og
tekur fram að sjálfboðaliðarnir
sem svari í símann 1717 hjá Rauða
krossinum hafi fengið ákveðna
þjálfun til að koma til hjálpar í
svona tilfellum og benda fólki á
leiðir út úr vandanum. Hún vill líka
geta þess að Hjálparsími Rauða
krossins er opinn allan sólarhringinn og að hringingar í hann eru
gjaldfrjálsar og ekki skráðar á
símareikning.
gun@frettabladid.is

Umbo›s- og sölua›ili
sími: 551 9239

LIÐA PLÚS
- gott fyrir liðina -

Byggir upp liðbrjósk.

Viltu læra að búa til 100%
hreinar náttúrulegar snyrtivörur?

Úði eykur kynhvöt

Kolbrún grasalæknir kennir eftirtalin námskeið.

Tilraunir með nýjan úða sem á að
auka kynlífsnautn kvenna ganga vel í
Ástralíu. Að sögn ástralskra vísindamanna er lítill áhugi kvenna á kynlífi
oft af líffræðilegum toga en afleiðingarnar geta síðan verið miklar áhyggjur af ástandinu og jafnvel þunglyndi.
Úðinn inniheldur meðal annars karlhormónið testósterón. Hann er settur
á húðina og á að virka innan sólarhrings. Úðinn er talinn munu gagnast
mörgum konum en neikvæð áhrif
úðans eru þau að hárvöxtur kann að
aukast með notkun hans.

21 febrúar "Smyrsla- og olíugerð".
24 febrúar "Allt fyrir andlitið krem, maskar og fleira".
28 febrúar "Spavörur- baðsalt, skrúbb, olíur og vafningar".
Farið vel í hvað þetta gerir fyrir húð, líkama og sál.

Glúkósamín 500gm
og Kondróitín 400 mg
fæst í apótekum og stórmörkuðum.

Opið: Virka daga 10-18
Laugardaga 11-14

Færð sýnishorn með heim.
Hvert námskeið kostar 4900 kr.
Skráning í síma 552 1103

Laugavegi 2 - 101 Reykjavík - Sími 552 1103 - www.jurtaapotek.is

TILRAUNIR MEÐ TESTÓSTERÓNÚÐA
ÞYKJA LOFA GÓÐU Í ÁSTRALÍU.

ÞRIÐJ U DAGU R 15. febrúar 2005

SÖLVI GEFUR GÓÐ RÁÐ

Hvers vegna offita?
Að borða of mikið í einu en of sjaldan yfir daginn er, ásamt hreyfingarleysi, ein stærsta einstaka orsök þess
að ástandið í vestrænum samfélögum er orðið eins slæmt og raun ber
vitni.

Offita
Ef offita hrjáir þig verður þú að átta
þig á því að fitan er ekki vandamálið, fitan er ekki orsök heldur einungis afleiðing. En afleiðing af hverju?
Uppsöfnun fitu er oftast vegna þess
að meira kemur inn í líkamann af
hitaeiningum heldur en hann getur
losað sig við (brennt). Þetta er einfalt kerfi sem virkar eins og plús og
mínus. Ef þú borðar meira af hitaeiningum (orku) en líkaminn getur
brennt safnar hann orkuforða í formi
fitu en þannig geymir líkaminn umframmagn hitaeininga.

Hvað veldur offitu?
Uppsöfnun fitu er aðallega afleiðing
þriggja þátta:
1. Borðað er of sjaldan yfir daginn
en of mikið í einu.
2. Hreyfingarleysi.
3. Skortur er á vöðvamassa.
Já, VÖÐVAMASSA!

Hvernig getur það verið?
Mjög algeng ástæða fyrir fitusöfnun
er að borða of mikið í einu en of
sjaldan yfir daginn, sem veldur því
að líkaminn nær of sjaldan að vinna
úr hitaeiningunum. Þetta veldur því
að of lítið er borðað í heildina, sem
aftur veldur því að líkaminn finnur
að það er verið að svelta hann. Þá
bregður líkaminn á það ráð að fara
að safna orkuforða í formi fitu til
notkunar meðan á sveltinu stendur,
sem veldur hraðri fitusöfnun.

Er hægt að koma
í veg fyrir þetta?
Auðvelt er að fyrirbyggja þetta með
því að borða minna í einu en oftar
yfir daginn. Að sjálfsögðu er átt við
neyslu á hollri fæðu. Þetta veldur því
að meiri orka er til staðar til að
sinna daglegum störfum, verkum,
tómstundum og öðru sem við þurfum og viljum gera.

Blóðsykurfall?
Með þessu er líka að mestu leyti
komið í veg fyrir blóðsykurfall. Blóðsykurfall á sér oftast stað um miðjan
dag og veldur því að flestir grípa
eitthvað nógu sætt til að bæta stöðuna STRAX! Þetta er kallað blóðsykurfall en er í raun fátt annað en
orkuleysi. Líkamann vantar meiri
orku, sem lýsir sér í þreytu og jafnvel doða seinni hluta dags. Álíka og
þegar tæki sem gengur fyrir rafhlöðum sem eru að klárast þarf samt
áfram rafstraum til að ganga. Eftir
því sem straumurinn dofnar hreyfist
tækið hægar og hægar þar til það
fær sér súkkulaðistykki, eða hvað?

Djús og gos valda offitu hjá börnum
SYKRAÐIR DRYKKIR EIGA EKKERT
ERINDI VIÐ UNG BÖRN. ÞAU EIGA AÐ
DREKKA MJÓLK.
Eitt til tvö glös af ávaxtasafa eða sykurgosi á dag geta reynst ungum börnum
skeinuhætt, einkum þeim sem eiga
vanda til að fitna.
Bandarískir næringarfræðingar
segja löngu tímabært að foreldrar
hætti að gefa
ungum börnum
sínum ávaxtasafa
og/eða sykraða
gosdrykki. Það er
þekkt staðreynd
að ávaxtasafi getur
valdið tannskemmdum í börnum en nú bendir

margt til að slíkir drykkir valdi einnig
offitu.
Næringarfræðingarnir vestra segja að á
tuttugu ára tímabili, frá 1977 til 1997,
hafi neysla ungra barna á gosdrykkjum
aukist um 62% og um 42% á ávaxtasafa. Á sama tíma hefur börnum sem
þjást af offitu fjölgað til muna.
Næringarfræðingarnir segja að
barni sem drekkur um 35 cl
af ávaxtasafa daglega sé
mun hættara við að glíma
síðar við offitu en barni
sem drekkur ekki safa.
Foreldrar eru hvattir til að
hafa mjólk og vatn til reiðu
þegar börnin verða þyrst.
Foreldrar verða að gæta að
því að börn drekki ekki
gosdrykki í óhófi.

Engin
skaðleg
hormón
takk!
Breytingarskeiðið er ekki sjúkdómur,
heldur náttúrulegt ferli í ævi kvenna.
Breytingarskeiðinu geta hins vegar fylgt óþægindi.
í náttúrunni má finna mild en afar virk efni
við óþægindum breytingarskeiðsins.
Kvennablómi er einstök samsetning
náttúruefna sem rannsóknir og reynsla staðfesta
að gagnast konum einstaklega vel gegn
óþægindum breytingarskeiðsins.

Auðvelt að fyrirbyggja!
Þetta er auðvelt að fyrirbyggja hjá
okkur með því að borða reglulega,
holla og fjölbreytta fæðu, og stunda
reglulega líkamsrækt.

Samantekt
Vöðvar brenna hitaeiningum, ekki
bara meðan á hreyfingu stendur
heldur allan sólarhringinn. Vöðvar
brenna um 25% þeirra hitaeininga
sem við neytum, líka meðan við sofum! Styrkleika- og úthaldsþjálfun og
fitubrennsla hámarka hraða fitutaps.
Styrkleikaþjálfun breytir líkama þínum í tryllitæki sem notar fitu sem
eldsneyti án þess að þú gerir nokkuð sérstakt til þess.

Náttúrulegt bætiefni
fyrir konur á breytingarskeiði
KRAFTAVERK

Sölvi Fannar Viðarsson
Er framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar.
Hann hefur starfað við einkaþjálfun
og heilsuráðgjöf um árabil.
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Ungbörn hætta að gráta og
fara hjalandi heim úr meðferð
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Lífrænt heilsukex
Speltkex með fyllingu
2 bragðtegundir:
• með eplum og kanel
• með rauðum berjum
Sérpakkað: 6 stangir
í pakka
Fæst í heilsubúðum
og heilsuhillum
matvörumarkaða.
Dreifing: Yggdrasill ehf.

Ekkert hveiti
Einungis sæta úr
ávöxtum og spelti.

Nýlega var staddur hér á landi
Thomas Atlee, sérfræðingur í
höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun, en hann hefur rekið og
veitt forstöðu skóla í London í 20
ár þar sem meðferðin er kennd.
Thomas hefur komið hingað
reglulega frá árinu 1991 og haldið námskeið og útskrifað fjölda
íslenskra nemenda í þessum
fræðum. Höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun, öðru nafni cranio,
nýtur vaxandi vinsælda, en í
hverju felst þessi meðferð?
„Markmiðið er að koma á heilbrigði og jafnvægi á öllum sviðum,“ segir Thomas. „Meðferðin
felst í mildri snertingu en áhrifin eru mjög kröftug og hafa
djúpstæð áhrif. Með snertingunni getum við fundið hvar
spennan er í líkamanum og virkjað hann sjálfan til að losa um
stíflur. Líkaminn hefur einmitt
hæfileika til að lækna sig sjálfur,
en uppsöfnuð spenna og streita
getur hins vegar komið í veg
fyrir að honum takist það. Cranio
virkjar þennan innbyggða hæfileika þannig að orkan streymir
óhindruð um líkamann.“
Thomas segir að með cranio sé
hægt að takast á við hvers konar
kvilla, hvort sem er líkamlega eða
andlega. „Við getum læknað
streitu, háls-, höfuð- og bakverki,
meltingarsjúkdóma og þunglyndi
svo fátt eitt sé nefnt. Við meðhöndlum líka ungbörn með góðum
árangri, en fæðingin sjálf er
einmitt algeng ástæða fyrir
vandamálum fólks síðar á lífsleiðinni. Fæðingin getur verið erfið og
átakamikil og oft fáum við börn til
meðferðar sem gráta mikið án sjáanlegrar ástæðu. Læknar segja
eðlilegt að ungbörn gráti, en barn
grætur ekki nema einhver ástæða
sé fyrir því. Með cranio finnum
við hvort barn á erfitt eftir fæðinguna og getum komið á jafnvægi. Það er stanslaus straumur
til okkar af mæðrum sem koma örmagna með börnin sín sem gráta
látlaust og yndislegt að horfa á

Er maginn vandamál?
Stress, þreyta og sérstakur
matur getur sett magann úr
jafnvaægi.
Óþægindi lýsa sér oft sem
nábítur, brjóstsviði,
vindgangur, harðlífi og
niðurgangur.
Þetta þykir öllum afar
óþægilegt og líður þá illa í
öllum líkamanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Cranio, höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun, nýtur vaxandi
vinsælda hér á landi, en meðferðinni er beint gegn öllum
kvillum, hvort sem er líkamlegum eða andlegum.

Thomas meðhöndlar fimm daga gamalt barn, en óróleika
barna má oft rekja til erfiðrar fæðingar.

þau fara brosandi og hamingjusöm út aftur.“
Thomas segir að ofvirkni og
hegðunarvandmál barna og unglinga megi oft rekja til áfalls í
fæðingu og cranio geti læknað
þessi börn. „Það verður auðvitað
að skoða hvert tilfelli fyrir sig og

stundum þarf að koma til frekari
meðferð samhliða, en þarna, eins
og á öðrum sviðum, höfum við
náð undraverðum árangri.“
Heimasíða Félags höfuðbeinaog spjaldhryggsjafnara á Íslandi
er www.cranio.cc.
edda@frettabladid.is

Heilsuvörur
og matstofa

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Borgartúni 24

Silicol fæst í apótekum

Allar
heilsuvörur
á einum
stað

Á FÖSTUDÖGUM
Auglýsingasíminn
er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins -

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

250-499 þús.

Fáum mikið úrval af glæsilegum húsbílum næstu daga. Ekki missa af þeim.
Víkurverk Tangarhöfða 1, sími 567
2357.

Subaru Impreza Wagon 12/1998, 4x4,
5g, álfelgur, hvítur, ek 130 þkm, lán 400
þús(einnig hægt að fá 100% lán) verð
740 þús. ath skipti ódýr/dýrari.

Renault laguna II. Nýskr. 06/2003,
2000cc. 5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
22 þ. Verð 2.270.000.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Mmc L-200 disel turbo 6/2000, 5g ek
145 þ km plashús, grænn, lán 800 þús
verð 1450 þús.

Kia Clarus GLX 2000, árg. ‘99, ek. 151
þ., sk. ‘06, þjónustu-& smurbók frá
upph. Ný tímareim, vatnsdæla &
naglad. V. 480 þ. S. 892 4305 e. kl. 18.

Hyundai Getz. Nýskr. 09/2004, 1300cc,
4ra dyra, beinskiptur, dökkgrár, ekinn 8
þ. Verð 1.290.000.

BMW 520I. Nýskr. 08/2000, 2000cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 59
þ. Verð 2.290.000.

Mazda 6 h/b 4/2203, ssk, leður, topplúga, ek 16 þ km, lán 1m, verð 2150
þús glæsilegur bíll..
Renault Mascott. Nýskr. 04/2000,
2800cc. 2ja dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn
100 þ. Verð 1.990.000.

BMW 730I. Nýskr. 06/1995, 3000c, 4ra
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 187 þ. Verð
1.590.000.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 07/2003,
2700cc. 5 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílitur, ekinn 72 þ. Verð 2.300.000.

Toyota Hiace ‘93, Dísel, 4x4, hátt og lágt
drif, dráttarkúla. Mjög fallegur og góður
bíll, 11 manna. Verð 450 þús. Skipti
möguleg. Uppl. í s. 661 7264.

Útsala á bílum, þjófavörnum, filmum,
græjum ofl ofl.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Ford Econoline ‘91 ekinn 150 þús. Verð
550 þús. Sími 898 3189.

Bílar til sölu
Corolla ‘97, 5 dyra til sölu. Ekinn 136
þús. Góður bíll. Ásett verð 450 þús.
Fæst á 350 þús. stgr. Sími 898 0249.
Suzuki Grand Vitara. Nýskr. 11/2003,
2700cc. 5 dyra, 5 gíra, dökkblár, ekinn
18 þ. Verð 2.790.000.

BMW X5 Nýskr. 07/2002, 3000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 50 þús.
Verð 5.350.000.

Nissan Patrol ‘98, til sölu á 1890 þús.
35” breyttur. ek. 142 þús. Uppl. s.
8940648 Gísli

Lexus. Nýskr. 02/2004, 3000cc. 5 dyra,
sjálfskiptur, grár / svartur, ekinn 12 þ.
Verð 5.500.000.
Toyota Corolla. Nýskr. 04/1991, 1300cc.
5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 196 þ. Verð
130.000.

Daewoo Musso. Nýskr. 05/1997,
2300cc. 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 121 þ.
Verð 1.190.000.

Til sölu Benz E 200 ‘88. Ekinn 337 þús.
Verð 260 þús. Uppl. í s. 691 0156.
Skoda Oktavia árg. 2000, ek. 99 þús.
Góður bíll, einn eigandi. Verð 860 þús.
Uppl. í síma 862 1105.

500-999 þús.

Athugið get útvegað

MAN. Nýskr. 03/1999, 4600cc, 0 dyra,
hvítur, ekinn 123 þ. Verð 2.990.000.

Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.
Volkswagen Bora. Nýskr. 12/2000,
1600cc. 4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár,
ekinn 75 þ. Verð 1.340.000.

Go-Kart til sölu. Dino ‘01 með Rotax
mótor. S. 696 1002.

0-250 þús.

GMC Yukon. Nýskr. 11/2000, 5400cc, 5
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 90 þ. Verð
3.180.000.

Volkswagen Golf. Nýskr. 08/1998,
1600cc. 3ja dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
105 þ. Verð 780.000.
Opel Frontera. Nýskr. 05/1998, 2200cc,
5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 90 þ. Verð
1.090.000.

Nýr Dodge Magnum station. Leður,
lúga, rafm. í öllu, ofl.SXT 3,5 L Verð:
3.555 þús.RT 5,7 L Verð: 3.949 þús. RT
4x4 Verð: 4.418 þús.

Volkswagen Passat. Nýskr. 11/1999,
1600cc. 4ra dyra, 5 gíra, grár, ekinn 83
þ. Verð 1.050.000.

Renault Kangoo. Nýskr. 10/2001,
1400cc. 6 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 96
þ. Verð 870.000.

Yfirtaka á einkaleigu

6 manna KIA Carens, sjsk., skráður
01.2004. 2 ár eftir af leigusamningi, ca
32 þús á mán. Uppl. í síma 896 0753.

Til sölu Renault 19 árg 1994 ekinn
105þ km 1800 cc sjálfskipur fæst á 100
þúsund. Uppl í síma 868-6951

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Hyundai Accent. Nýskr. 05/2001,
1500cc. 5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 34
þ. Verð 790.000.

Hyundai getz. Nýskr. 12/2003, 1300cc,
2ja dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 12 þ.
Verð 1.090.000.

Escort XR3I ‘92. Grár. Álfelgur. Topplúga.
130 hp. Sími 898 7428 e. kl. 16.

Jeep Wrangler 4,0L High output árg.
‘94, ek. 98 þ. km. Verð 1.150 þ. Topp
bíll.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Lada Sport árg. ‘01, ekinn 22 þús. km.
Tilboð. Skipti ódýrari koma til greina. S.
435 6676.

Toyota Avensis 1,6 árg. ‘98, bsk., ek. 120
þ. Verð 790 þ. reyklaus v/s dekk. S. 861
6337.

Toyota Corolla XLI ‘94. Verð 250 þús.
Uppl. í s. 898 3189.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Suzuki Vitara, ‘97 sjsk., v6 2000. Ekinn
107 þús., aukadekk, krókur, geislasp.
Verð 770 þús. Áhv. 190 þús. Upplýsingar í s. 843 1132.
WV Golf 1.4 árg. ‘95, ekinn 220 þús. Sk.
‘06. Verð 185 þús. stgr. S. 896 6744.
LMC - Hjólhýsin komin til landsins. Ekki
missa af þeim eru til sýnis hjá Víkurverk.
Nánari upplýsingar gefur Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 567 2357.

Suzuki Swift, árg ‘98, 1,3. 5 dyra, rafmagn í rúðum, airbag og fl. Verð 410
þús., tilboð 250 þús. Uppl. í s. 691
9374.

Ódýr Toyota Yaris ‘99, hvítur. Uppl. fást
hjá Bílasölu Reykjavíkur.
VW Golf ‘98 H.L. Mercury 50 Hö, utanborðsm. Ýmis skipti möguleg. Einnig
óskast ódýrt trommusett, barna og/eða
fullorðins. S. 896 6007.
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1-2 milljónir

Mótorhjól

Hjólbarðar

Til bygginga

Óska eftir skellinöðru 50cc eða vespu,
einnig Bigfoot hlaupahjóli. Sími 821
3770.

Málarar
Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

Kerrur
Peugeot 406 árg. 2000. Ek. 50 þús.
Einn eigandi. Reyklaus. Sumardekk á
álfelg. fylgja með. Verð 1100 þ. Uppl. í
síma 697 7274. Góður bíll.

Til sölu ný vélsleða kerra galvaniseruð
með sturtu, 1,30x3 m. Uppl. í síma 899
2906.

Meindýraeyðing
Vinnuvélar
Drifskaftaefni

Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drifskaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.
Subaru Legacy Sedan árg. 2001, ssk.
með vindskeið, ek. 35 þús. Sumardekk
á álfelgum og vetrardekk á stálfelgum.
Dráttarkrókur. Mjög vel með farinn.
Uppl. í s. 564 1761 og 899 4089.

Varahlutir
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

TIL SÖLU STEYPUMÓT. 240m2 Doka
Framax með öllum fylgihlutum, öll yfirfarin og með nýjum krossvið. Mjög hagstætt verð. Mót ehf. 544 4490 /696
4490

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Toyota Corolla 1,4 árg. ‘03, ek. 46 þús.
350 þús. út og yfirtaka á láni. Uppl. í
síma 866 6146.
Til sölu Skoda Fabia ‘02. Ekinn 66 þús.,
með dráttarkrók, beinskiptur, mjög vel
með farinn. Til í að taka 500 til 700 þús.
kr. vel með farinn beinskiptan bíl uppí.
Uppl. í s. 692 0297 & 692 0853.

2 milljónir +

Fjórhjóladrifin skæralyfta !

Eigum á lager Haulotte Compact 12 DX.
skæralyftu með vinnuhæð 12 m., skotpallur, stuðningslappir. Ónotað tæki til
afgreiðslu strax. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Get boðið Grand Cherokee á góðu
verði. Laredo á 3.950 þús. Limited 4,7L
á 4.700 þús. Hemi limited á 4.950 þús.
Allt í einu ehf sími 893 6001.

Bílar óskast
Óska eftir Patrol Eleg. árg. ‘03-’04 eða
Toyota Land Cr. 90 árg. ‘03 í skiptum
fyrir Isuzu Trooper árg. ‘99, ek. 124 þ.
Góður bíll. Uppl. í s. 899 1551.

Leikföng - Leikföng !

Landbúnaðarleikföng í úrvali. Fótstignar
og rafdrifnar dráttarvélar, einnig minni
leikföng bæði í settum og stök. Vélaborg Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn
frá Járnhálsi). Sími 414 8600 og
Draupnisgötu 1, Akureyri. Sími 464
8600.

Nýir og gamlir bílar óskast langt undir
gangverði. Mega vera bilaðir/tjónaðir.
Skoða allar stærðir og gerðir. S. 822
4167.

Comet háþrýstidælur

Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk. Sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á velaborg.is

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Nýtt!!!!

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlutum. Franskir bílapartar ehf. S. 587
8200 & 694 9117.

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla
uppí. Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555
4900.
Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.
Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jötunn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

Bátar
Jeppaeigendur,

Grásleppunetin komin.

Blýteinar - flotteinar - færaefni - Felligarn - Þorskanet - línuábót - Beitusíld beitusíld. Gott verð !

Glerjun og
gluggaviðgerðir !

Hreingerningar
Ný sending. Yfir 60 gerðir af nærfata
settum á aðeins 1990. Yfir 70 gerðir af
brjóstahöldurum á aðeins 1300. Stærðir a,b,c,d,e,f. Nú er ódýrt að vera smart.
Allt Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

bilapartar.is

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is
Hedd, skemmuvegi 16. Eigum varahluti í MMC Lancer, Colt, Galant,
Pajero, L-300 ‘89-’00. Subaru ‘90-’94.
Nissan ‘91-’95. Golf, Polo ‘91-’00 og fl.
S. 557 7551.
Bráðvantar framdregara (öxul) og
framstuðara á MAN 9-150 árg. ‘92.
Uppl. í s. 698 9334, Bjarni.

Blek.is og vitamin.is Verslun Ármúla 32.
Opið mán-fös. 10-18. S. 544 8000.
Fallegur bar l. 103x193, h. 120 cm.
Hentar fyrir lítinn veitingastað. S. 551
3960 og 899 2060.

Óska eftir krúttlegum kettlingi. Uppl.
gefur Mikki í s. 863 3088.

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 551 2254.
Óska eftir að kaupa gas ísskáp. Upplýsingar í síma 565 6433.

Til sölu
Sjónvarp

Beitningaraðstaða.

Til sölu Ford Explorer Dísel ‘92. Uppl. í
s. 894 2170.

Til sölu beitningaraðstaða á Grandanum í Rvk. 2 frystar og 6 beitningarborð.
Einnig til sölu 70 beittir línubalar. Upplýsingar í síma 848 6904.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Nettilboð www.bataland.is Bátaland
ehf., Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. S. 565
2680.

Tölvur
Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Bílaþjónusta
Toyota Hilux D-cap, ‘95. Bensín, 35”
breyttur, ek. 181 þ. Mjög góður bíll. S.
694 5385.
Nissan Pathfinder ‘88, 4x4, ameríku
típa, einn með öllu, sk. ‘05. Verð 150 þ.
Einnig til sölu mikið útskorinn mahogny
stóll og málverk. Uppl. í s. 694 5281.
Landcrusier árg. ‘88, bensín, ek. 200 þ.,
nýir demparar og gormar, sk. ‘06. S. 588
5078 & 661 5494.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s.
564 1890.

Sé um almenn heimilisþrif. Er vön og
hef mikla reynslu. Helst í Grafarvogi eða
nágrenni. Uppl. í s. 896 3960.

Garðaþjónusta
Heimili - Fyrirtæki
Trjá og runna klippingar
Heimilisgarðar
Skúli, s. 822 0528.

Gefins

Óskast keypt

Til sölu Jeep Wrangler ‘97, 2,5, ek. 76
þús. Uppl. í s. 894 2170.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Garðyrkja

Fiskabúr með fiskum fæst gefins gegn
því að vera sótt. Uppl. gefur Geir í síma
822 7069.

Til sölu Wind Rider seglbátar. Skemmtilegur kostur í afþreyingu fyrir ferðamenn. Nánari uppl. merkilegt.is og í s.
896 4341 & 897 9999.

Húsaviðhald

www.pen.is

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Alternatorar-startarar

drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppanum í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600.

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

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW Golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

Jeppar

Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð á flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Verslun

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Grand Cherokee 2005

Byggingarkranar. Ný söluskrá á
www.mot.is Heildverslunin Mót ehf.
Sími 544 4490.

Láttu okkur sjá um þigÁratuga reynsla.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjónustu á góðu verði. Sækjum og sendum
innan
höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

Bókhald
Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársuppgjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjónusta. Sími 692 6910.

BÍLAR TIL SÖLU

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.
Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa& parketlagnir og trésmíðavinna. Föst
tilboð eða tímavinna. Sími 616 1569.

Stífluþjónusta
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SMÁAUGLÝSINGAR
JK Smiðir.

Getum bætt við okkur verkefnum, stórum og smáum. Vönduð vinna. Sími 695
5219.

Barnavörur

TIL SÖLU

Nudd
Konudagur, dagur konunnar í lífi þínu

Grunnur ehf

Byggingafélagið Grunnur getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 847 3330.

Veittu ást, veittu gleði, veittu heilsu.
Góð tilboð!
Sjúkranuddstofan s. 588 1404.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Vönduð vinna. Sími 896
9676.

Nudd getur hjálpað þér með verki í líkamanum! V. 2900 kr. klst. Hamraborg
20A & Hvassaleiti 35. S. 564 6969.

Viðgerðir
Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Tölvur
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Snyrting

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Fákafen

Til leigu 300 fm lager- og geymsluhúsnæði í kjallara í Fákafeni. Eignin er eitt
rými með stórum innkeyrsludyrum.
Mjög gott húsnæði með góðri lofthæð.
Upplýsingar í síma 824 0220.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Ég er 28 ára kvk. listmálari sem óskar
eftir að deila leigðu húsnæði (ekki of
dýru en rúmgóðu og björtu) með öðrum duglegum kvk. listamönnum. Ég er
í síma 849 3013. Svar óskast.

Nýjar vörur frá Diesel og Ticket to heaven eldri vörur á 50% afslætti. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3. Sími 555 6688.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Geymsluhúsnæði

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla. T&G S. 696
3436, www.togg.biz
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Snyrting

Vantar duglegan einstakling í vinnu frá
15-20 mánu- og þriðjudaga í Hafnafirði.
Fjölbreytt starf, hentar vel með skóla,
bílpróf nauðsynlegt. Upplýsingar í síma
897 6096.

§Almenn rennismíði

Sjómenn ATH!

Háseta og matsvein vantar á 200 tonna
netabát sem er að hefja veiðar næstu
daga. Uppl. í síma 863 2692.

Spádómar

Starfskraftur óskast í aukavinnu á lager.
Umsóknir sendist á johannsdottir@ing.is
Óskum eftir byggingaverkamönnum,
verða að geta hafið störf sem fyrst.
Uppl. í síma 862 3622.

Ferð fyrir skålklúbba
“Fljótandi brauð í Bayern” Litlir
hópar - lifandi ferðir.
Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544
8866. www.isafoldtravel.is

Aukavinna uppgrip

Við getum bætt við okkur fólki í símasölu 2-5 kvöld í viku. Skemmtilegur
vinnustaður, góðir tekjumöguleikar.
Uppl. í síma 511 4501. Ístal ehf.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Námskeið

Fyrir veiðimenn

Atvinna óskast

Cranio-sacral jöfnun.

Bílskúr

Nýtt 300 tíma nám í Höfuðbeina spjaldhryggsjöfnun hefst 5. mars. Uppl.
í s. 699 8064.

Óska eftir bílskúr til nota fyrir búslóð og
bíl. Fyrirframgreiðsla. S. 898 3085.

Alspá 908-6440

Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Papinos pizza óskar eftir röskum starfskröftum. Umsóknareyðublöð liggja fyrir
á Papinos Pizzu Núpalind 1, eft. kl. 16.

Háseta vantar á 140 tonna dragnótarbát. Upplýsingar í síma 894 3026 eða
854 3026.

Það er óþarfi að hýrast í kuldanum yfir
jólin! Hringdu Steina pípara. Gleðileg
Jól. S. 699 0100 & 567 9929.

Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,
vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími
869-1933 & 563-2563

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

1. vélstjóri óskast á 250 tonna beitningarvélabát. Báturinn rær frá Sandgerði.
Uppl. í síma 899 2950.

Starfsmaður óskast í lagnavinnu, gröfuréttindi æskileg. Uppl. í síma 892 1919.

Ferðalög

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Hagkaup Smáralind

Óskar eftir að ráða starfsfólk í matvörudeild, um er að ræða heilsdagsstörf í
þurrvöru, svæðisstjóra áfyllingar og
hlutastarf í áfyllingu með vinnutíma kl
8-14. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Margréti sölustjóra matvöru í síma 530-1000, auk þess sem
hægt er að sækja um á www.hagkaup.is

Gisting

Ökukennsla

Íbúð til leigu í Barcelona og Menorka.
Sími 899 5863.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Háseti óskast á línubát sem rær frá höfuðborgarsvæðinu í dagróðrum. Einnig
óskast beitningarmenn a sama stað.
Upplýsingar í síma 895 9115.
32 ára atvinnubílstjóri óskar eftir vinnu,
helst við útkeyrslu en annað kemur til
greina. Sími 699 1872.
Hress og duglegur 31 árs kk. utan af
landi óskar eftir vinnu, ýmislegt kemur
til greina. Uppl. í s. 868 8105.

SPÁSÍMINN 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef
góð ráð. Tek fólk heim. Engar tímatakmarkanir. S. 891 8727, Stella.

www.sportvorugerdin.is

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.
Miðlun að handan, fáðu svör við spurningum morgundagsins. Tarot, miðlun
og fyrirbænir. Opið frá 18-24, Laufey
spámiðill. 908 6330.

Atvinna í boði
Halló Viltu vera þinn eigin
herra?

Húsgögn

Óska eftir söluráðgjöfum um land
allt til að selja Volare. Lítill stofnkostnaður auðvelt að byrja, enginn
lager.
Alma Axfjörð sjálfst. söluráðgjafi og hópstjóri Volare s. 863
7535 volare@centrum.is
www.volares.tk www.aloegel.tk

Rafvirkjun
www.sportvorugerdin.is

Húsnæði í boði
Sófalist

Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtudaga 12-18:30 og laugardaga 11-15.
www.sofalist.is Síðumúli 20 2. hæð s.
553 0444.
Rauður hornsófi til sölu á 15 þús. vegna
flutninga. Uppl. í s. 557 6927.
Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Trésmíði

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Dýrahald
30% Vetrarafsláttur !

Húsasmiður með alhliða reynslu getur
bætt við sig verkefnum úti sem inni. Tilboð eða tímavinna. S. 848 2680.

Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj., s. 565 8444.

Einkamál

Leiguliðar ehf. Kjalarnes. 3 herbergja
laust Akranes. 3 og 4 hergbergja laust.
Þorlákshöfn 2 herbergja laust. S-517
3440. Sjá www.leigulidar.is

Heilsuvörur
13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is s. 557
5446 & 891 8909, Ásta.
Frábær líðan.. Alveg síðan.. Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Til leigu 65 fm 2ja herb. kj. íbúð í vesturbænum á 75 þús. Uppl. í síma 697
7885.
Til leigu 4ja herbergja íbúð í Grafarvogi
frá og með fyrsta mars. Uppl. í s. 898
6754.

Húsnæði óskast
Fimm manna fjölskylda óskar eftir húsnæði í Hlíðunum. Upplýsingar í síma
861 6655.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. Þór s.
899 3760.

Tekju- og árangursetning !
25% - 50% sölulaun.
“ Frjáls vinnutími “

Rafvirkjar.
Óskum eftir rafvirkjum til starfa sem
allra fyrst.
Upplýsingar í síma 660 0300.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
Óska eftir vönum bókara í hálft starf í 6
mánuði. Umsóknir sendist Fréttabl.
merkt “BO57” fyrir 17. feb.
Sportbarinn Ölver og Wembley. Lausar
stöður vaktstjóra fullt starf og einnig aðstoðir á bar virka daga og helgar. Uppl.
virka daga í s. 533 6220. Magnús.

Makaleit.is

Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskráning.

8

ATVINNA
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Víðistaðaskóli

Skólaliða vantar sem fyrst.
Vinnutími 13:00-17:00. Allar upplýsingar gefur Sigurður
Björgvinsson, skólastjóri í síma 595 5800/664 5890 og
Elínborg Sigurbjörnsdóttir í síma 891 6565.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Vantar þig vinnu?
Okkur á Pósthúsinu vantar fólk á kvöldin og um helgar
við almenn skrifstofustörf. Áhugasamir hafi samband í
síma 585 8330 milli 9-17 á þriðjudag og miðvikudag.

Í Hafnarfirði búa um 22 þúsund manns. Bærinn stendur í fallegu
umhverfi hrauns og kletta. Hafnarfjörður hefur þá bæjarsál sem
einkennir búsetu við sjó og státar um leið af hagkvæmni stærðarinnar og staðsetningar í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Það er gott að
búa og starfa í Hafnarfirði.

Sú breyting hefur átt sér stað að Pósthúsið hefur nú
tekið við dreifingu Fréttablaðsins og DV. Ef þú hefur
áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá endilega
samband í síma 5858330.

Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
FASTEIGNIR

virkum dögum:
101-17

TILKYNNING

Steinsteypudagur 2005

Bárugata
Stýrim.st.

108-17

Hlíðargerði
Sogavegur

108-28

Ljósaland og fl.

108-31

Gautland og fl.

101-22

Hávallagata
Túngata

111-15

Depluhólar og fl.

101-32

Bauganes
Fáfnisnes
Skeljanes

111-21

Vesturberg

113-04

Þorláksgeisli

101-33

Bauganes
Baugatangi
Skildinganes

113-08

Gvendargeisli

170-02

Lambastaðabraut og fl.

170-06

Barðaströnd
Vesturströnd

170-07

Hofgarðar
Sefgarðar
Sævargarðar

101-35

Hofsvallagata og fl.

101-37

Hólavallagata og fl.

101-39

Bjarkargata og fl.

101-45

Blómvallagata og fl.

Steinsteypudagur 2005 verður haldinn föstudaginn

101-49

Aðalstræti og fl.

200-01

Þinghólsbraut og fl.

18. febrúar á Grand Hótel Reykjavík. Dagskráin er

101-59

Öldugata

200-02

Kópavogsbraut

fjölbreytt að vanda en nánari upplýsingar er að finna

103-01

Efstaleiti
Miðleiti
Ofanleiti

200-32

Bakkahjalli og fl.

200-56

Þinghólsbraut

103-05

Kringlan

200-57

104-02

Brúnavegur og fl.

Bakkabraut
Hafnarbraut
Vesturvör

104-03

Laugarásvegur
Sunnuvegur

210-01

Haukanes
Þrastanes

104-06

Hjallavegur
Hólsvegur

210-04

Kríunes
Súlunes
Þernunes

104-07

Langholtsvegur

210-28

Heiðarlundur og fl.

104-22

Eikjuvogur og fl.

210-29

104-25

Drekavogur
Efstasund

Hrísmóar
Kjarrmóar

104-27

Sæviðarsund

105-04

Háteigsvegur

105-13

Lerkihlíð og fl.

105-24

á heimasíðu félagsins www.steinsteypufelag.is
Skráning er hafin á steinsteypufelag@steinsteypufelag.is

Álfaskeið 220 - Hafnarfjörður
Nýkomið á sölu 3ja herb. 92,4 fm íbúð á 2. hæð í klæddri
blokk ásamt 23,6 fm bílskúr. Mjög stór stofa. Nýlegt fallegt
eldhús, flísar á gólfi.Flísalögð forstofa. Plastparket á flestum
gólfum. Tvö svefnherbergi. Verð 17,3 millj.

FASTEIGNIR

OPIÐ HÚS - kl. 18 - 20

LEIFSGATA 26 101 Reykjavík

Elín og Ingimundur taka á móti áhugasömum
og sýna íbúð sína. Um er að ræða mjög fallega
4ra herbergja 96 fm íbúð í góðu húsi.
Góðar stofur. Góð og hlýleg íbúð á þessum
vinsæla stað. Þarf varla að taka fram að stutt
er í alla þjónustu.

Verð kr. 19,5 millj.

Austurgata 7- 220 Hafnarfjörður
Mjög fín 78 fm sérhæð, 37 fm óinnréttaður kjallari, 25 fm
bílskúr og ca 20 fm stúdíóíbúð. Séreign samtals 166 fm.
Hæðin er með nýlegri eldhús innréttingu, parketi á gólfum,
rúmgóðum herbergjum. Stúdíóíbúð með baðherbergi.
Frábær staðsetning. Verð 23,9 millj.

210-31

Brekkubyggð

220-33

Reynihvammur og fl.

221-14

Erluás
Gauksás

Miðtún
Samtún

221-17

Berjavellir
Daggarvellir

105-31

Bugðulækur
Kirkjusandur
Laugalækur

221-20

Blikaás
Lóuás
Spóaás

107-06

Grenimelur

225-06

Norðurtún
Túngata

107-07

Birkimelur
Reynimelur
Víðimelur

240-04

Baðsvellir og fl.

240-05

Blómsturvellir og fl.

107-08

Tómasarhagi

240-06

Arnarhraun og fl.

107-09

Grímshagi og fl.

250-01

Einholt og fl.

107-12

Fornhagi og fl.

250-03

Garðbraut og fl.

FASTEIGNIR

Sími: 517 9500

Strandgötu 41 – 220 Hafnarfjörður – www.fmh.is

Atvinnuhúsnæði

SKÚTAHRAUN - 220 HAFNARFIRÐI

Ca 290 fm iðnaðarhúsnæði með tvær 5 metra
háar innkeyrsludyr í sitt hvorum enda hússins.
Húsnæðið skiptist þannig að gólfflötur jarðhæðar er 200 fm og tvískipt
milliloft er u.þ.b. 90 fm. Húsnæðinu er skipt í tvennt í dag og er tilvalið til
útleigu en lítil aðgerð er að breyta því afturí eina heild. Húsnæðið er vel
staðsett í þekktu iðnaðarhverfi og aðkoma góð. Hagstætt verð 20 millj.
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Hvað er leiðsögumaður ferðafólks?
BIRNA G. BJARNLEIFSDÓTTIR

SKRIFAR UM STARF LEIÐSÖGUMANNA

Hvað er leiðsögumaður ferðafólks? Í Fréttablaðinu 9. febrúar
sl. báru þau Sólrún Jónsdóttir og
Pétur Sigurðsson upp svofellda
spurningu: „Hvað er Félag leiðsögumanna?“ Þetta er mjög þörf
spurning og full ástæða til að
þakka þeim fyrir. Hún hefði helst
þurft að birtast á forsíðu blaðsins, með stóru svörtu letri. Þessa
stundina er svarið þó óljóst. Á
aðalfundi félagsins á síðasta ári
var samþykkt að skipta félaginu í
tvær deildir, fagdeild og stéttarfélagsdeild. Kosnar voru nefndir
til að undirbúa ný félagslög og nú

bíða félagsmenn með óþreyju
eftir að heyra endanlegar tillögur
og taka afstöðu á næsta aðalfundi. Kannske geta þau Sólrún
og Pétur fengið inngöngu eftir
þann fund. Ég get upplýst, sem
ein úr hópi stofnenda FL, hvert
var meginmarkmið þeirra með
stofnun FL í júní 1972 – að stuðla
að gæðaleiðsögu. Fram að þeim
tíma hafði hópur vel menntaðra
einstaklinga verið ráðinn til að
leiðsegja erlendum ferðamönnum sem heimsóttu Ísland. Sumir
þessara einstaklinga voru tungumálakennarar, aðrir jarðfræðingar, náttúrufræðingar eða sagnfræðingar o.s.frv. Með ört vaxandi fjölda ferðamanna var oft
erfitt fyrir starfsfólk ferðaskrif-

stofa að finna nýja hæfa einstaklinga til leiðsögustarfa þó að
margir hefðu þá lokið prófi frá
leiðsögunámskeiðum, sem Vigdís
Finnbogadóttir, ásamt öðrum
reyndum og hæfum leiðsögumönnum, stjórnaði fyrir Ferðaskrifstofu ríkisins. Þeir sem á
þessum tíma unnu við leiðsögu
ferðamanna, með langa reynslu
að baki eða með nýlegt leiðsögupróf, ákváðu að stofna samtök í
þeim tilgangi að... 1) Safna saman
undir einu þaki starfandi leiðsögumönnum m.a. til að auðvelda
vinnuráðningar bæði til hagsbóta
fyrir ferðaskrifstofur og leiðsögumenn. 2) Bjóða félagsmönnum upp á fræðandi fyrirlestra
um hin margvíslegustu málefni

lands og þjóðar, til að auka færni
þeirra í leiðsögustarfinu. Í ljós
kom skömmu síðar að viðbrögð
ferðaskrifstofueigenda við þessum hugmyndum voru þau að
lækka einhliða laun leiðsögumanna. Þá var bætt við... 3) Að
samræma laun leiðsögumanna.
Launagreiðendur töldu sig enga
skyldu hafa við þetta félag ..það
væri ekki alvöru stéttarfélag...
það ætti ekki aðild að ASÍ. Þá
bættist við... 4) Að fá inngöngu í
ASÍ. Á þeim bæ var leiðsögustarf
ekki talið alvöru starf ... það væri
ekki stundað frá kl. 9-5 alla virka
daga. Sú afstaða breyttist síðar
og félagið fékk inngöngu í ASÍ –
Hugsjón stofnenda í verki . Þegar
reglugerð var sett um leiðsögu-

nám árið 1981 sýndu félagsmenn
metnað sinn í verki með því óumbeðnir að láta meta hæfni sína
miðað við nýjar kröfur. Núna er
vitað að margir einstaklingar
kalla sig leiðsögumenn og selja
leiðsöguþjónustu án þess að hafa
leiðsögupróf. Vonandi smitast
þeir af hugsjón stofnenda FL og
fara í gæðapróf áður en verksala
fer fram. Ef SAF skyldi óvænt
telja þess þörf. Hvað varðar
Birnu-braut vona ég að þeir sem
þá braut hafa gengið hafi gæðaleiðsögu í fyrirrúmi. Og að engum takist að færa þá braut niður
á menntaskólastig. Og nú spyr
ég: „Hvað er leiðsögumaður“?
Svar óskast.
Höfundur er leiðsögumaður.

AF NETINU

Kæra þriðja aðila
Verðbólga undanfarinna 12 mánuði er
fyrir ofan þau viðmiðunarmörk sem
Seðlabankinn hefur sett sér. Helmingur
þessarar verðbólgu er tilkominn vegna
mikillar hækkunar á verði íbúðarhúsnæðis. Í fréttum kom fram að bankarnir
hafa markvisst unnið að því að hækka
verð á íbúðarhúsnæði og að lögmál
markaðarins um framboð og eftirspurn
hafa ekki gilt á þessum markaði unanfarnar vikur og mánuði. Fréttamennirnir
fundu rót vandans og gátu nefnt dæmi
máli sínu til stuðnings og þá er svar
bankanna ekki að ræða fréttina heldur
að kæra þriðja aðila til þess að draga
athyglina frá því sem þeir eru að gera.

Chelsea•Barcelona

8. mars í LONDON!

G. Valdimar Valdemarsson á timinn.is

Jakkaföt á Alþingi
Þingmenn Frjálslynda flokksins lögðu á
dögunum fram þingsályktunartillögu á
Alþingi þess efnis að hætt verði að
skylda karla til að klæðast ávallt jakkafötum og bindi í þingsal í því skyni að
færa klæðnað þingmanna til nútímalegs
horfs. Fyrir það fyrsta vissi ég ekki að
það væri gamaldags að klæðast jakkafötum og bindi við ýmis tækifæri, en
vart er hægt að túlka tillögu þingmannanna öðruvísi.
Það þykir eðlilegt við ófá tækifæri að
karlar klæðist með þessum hætti og þá
ekki sízt þar sem hugmyndin er að
halda uppi ákveðinni háttvísi og virðingu. Og ef einhvers staðar er ástæða til
að huga að slíku í þjóðfélaginu þá er
það væntanlega á Alþingi sem gjarnan
er nefnd virtasta stofnun landsins.
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Hjörtur J. Guðmundsson á ihald.is

Stalín er hér
Fyrir skömmu varð uppi fótur og fit
meðal úkraínskættaðra Kanadamanna
vegna tveggja víntegunda sem teknar
voru í sölu í áfengisverslunum í Manitoba-fylki. Reyndar voru ekki gerðar
athugasemdir við innihaldið í flöskunum heldur miðana sem skreyttir voru
frægri mynd frá Jalta-ráðstefnunni þar
sem Jósef Stalín og Winston Churchill
skiptu Evrópu á milli sín. Þetta þótti fyrrnefndum hópi í hæsta máta ósmekklegt, þar sem Stalín væri tákngervingur
svo margs ills sem yfir ættjörðina hefði
dunið og Jalta-samkomulagið hefði ekki
bætt úr skák. Yfirvöld vestra féllust á
þessi rök og umræddar víntegundir voru
teknar úr sölu. Þær voru reyndar fluttar
inn frá Úkraínu.
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SH á murinn.is

Hvað verður næst?
Ég rakst á frétt á mbl.is þar sem greint
er frá því að neðrideildar þingmenn
Virginíu-fylkis hafa samþykkt að banna
fólki að ganga um götur fylkisins með
„buxurnar á hælunum“ þ.e. vera girtur
ögn neðar en mjaðmir. Telur Algie T.
Howell, flutningsmaður tillögunnar, að
það særi blygðunarkennd fólks að sjá í
nærföt þeirra sem eru illa girtir. Það geti
haft varanleg áhrif á andlegt ástand
þeirra. Þó er vert að minnast þess að
neðst í þessari bókun þá stendur að
konur megi þó gefa börnum brjóst hvar
sem er, hvenær sem er.
Ef þetta frumvarp verður síðan samþykkt af öldungardeild Virginíu-fylkis er
það ljóst að réttur einstaklingsins er
stórlega brotinn. Hvað verður þá næst?
Kvenfólk má ekki vera í minipilsum eða
magabolum?
Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson á
frelsi.is
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Þú gætir unnið:
• Ferð fyrir 2 á Chelsea-Barcelona*
• PlayStation2 tölvur
• CHAMPIONS LEAGUE 2004-2005
(Farðu á leikinn eða spilaðu hann heima í stofu)

• Fullt af DVD myndum o.m.fl.

Þessi leikur er á vegum VAS.

*Ferðin á leikinn er dreginn úr öllum innsendum SMS skeytum og nafn vinningshafa verður birt á www.snilld.is 2. mars 2005. Svo vertu búinn að pakka!
Vinningar verða afhendir í BT Smáralind. Kópavogi, Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr./skeytið.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

3.849

-0,50%

MESTA HÆKKUN

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 247
Velta: 1.231 milljónir

MESTA LÆKKUN

Líftæknisjóðurinn 10,29%
Tryggingamiðstððin 2,33%
HB Grandi
1,28%

Flugleiðir
Bakkavör
Og fjarskipti

-3,17%
-2,89%
-2,06%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 42,10 – ... Atorka 6,30 -0,79%
... Bakkavör 26,90 -2,89% ... Burðarás 13,60 -1,09% ... Flugleiðir 13,75 3,17% ... Íslandsbanki 12,35 -0,40% ... KB banki 527,00 -0,19% ... Kögun 47,00 -0,84% ... Landsbankinn 14,60 -0,34% ... Marel 54,60 -0,73%
... Medcare 6,27 – ... Og fjarskipti 3,81 -2,06% ... Samherji 11,20
+0,90% ... Straumur 10,15 -0,98% ... Össur 86,50 -%

vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

Ráðið í ræðu Halldórs

Meiður talinn líklegastur

Búist er við að ráðgjafi einkavæðingarnefndar við sölu Símans, Morgan
Stanley, gefi það út eftir um mánuð
hvernig staðið verði að sölu Símans.
Töluvert hefur verið reynt að ráða í
yfirlýsingar Halldórs Ásgrímssonar á Viðskiptaþingi í síðustu viku. Þar voru tekin af öll
tvímæli um hvort til greina
komi að aðskilja grunnnetið
frá öðrum rekstri, en vitað er
að sú hugmynd naut stuðnings meðal sumra þingmanna Framsóknarflokksins. Þá virtist sem Halldór
gæfi í skyn að sala í Símanum yrði með þeim hætti að
mjög stór hluti fyrirtækisins
yrði seldur í einu lagi. Þetta
skiptir miklu um áhuga líklegra
kjölfestufjárfesta.

Fjárfestingarfélagið Meiður er um þessar mundir
talið líklegasti kaupandinn á Símanum. Félagið,
sem er í eigu Lýðs og Ágústs Guðmundssona í
Bakkavör, býr yfir miklum fjárhagslegum
styrk eftir að hafa ávaxtað pund sitt vel í
Íslandsbanka. Meiður er talinn munu
fara fyrir hópi fjárfesta sem í verði KB
Banki, VÍS, danska símafélagið TDC
og hugsanlega fleiri fyrirtæki sem
tengjast svokölluðum „S-hóp“. Talið
er víst að forsætisráðuneytið líti á
slík kaup með velþóknun. Hópur
Meiðs hefur því bæði fjárhagslegan
styrk og pólitískt bakland. Morgan
Stanley mun leggja mikla áherslu á
að fá sem flesta til að bjóða í Símann.
Staða Meiðs gæti hins vegar haft áhrif á
þá fyrirætlun þar sem aðrir fjárfestar óttist
að erfitt verði að veita Meiði samkeppni
og leggi því minni áherslu á Símann en
ella.

Tvö stór félög birta í dag uppgjör fyrir árið 2004. Marel og
Atorka eru bæði í Úrvalsvísitölu
hlutabréfa.
Af þremur greiningardeildum bankanna gefur einungis
Landsbankinn út afkomuspá
fyrir Fjárfestingarfélagið Atorku. Landsbankinn spáir félaginu 2,5 milljarða króna hagnaði
Spár um afkomu Marels árið 2004*
KB banki
7,4
Íslandsbanki
7,5
Landsbankinn
7,6
Hagnaður 2003
3,7
* Í milljónum evra

Tilboði Landsbankans í
Teather & Greenwood hefur
verið tekið. Formleg tilkynning
um það barst kauphöllinni í
Lundúnum í gær.
Greiningardeild Landsbankans gaf í gær út nýtt verðmat fyrir
Og fjarskipti. Samvkæmt því er
verðmatsgengið 4,01 en lokagengi í markaði í gær var 3,81.
Hlutabréf lækkuðu í Bretlandi
og Þýskalandi í gær. FTSE í Lundúnum lækkaði um 0,13 prósent
en Dax í Þýskalandi lækkaði um
0,10 prósent.
Ný könnun meðal hagfræðinga
í Bandaríkjunum sýnir að þeir
telja að hagvöxtur verði 3,6 prósent í ár. Fyrri spár voru ögn lægri.
Þeir telja að verðbólga verði 2,3
prósent.

Stofna líftæknifyrirtæki

Uppgjör frá Marel
og Atorku í dag
Búist er við að hagnaður Marels tvöfaldist frá
árinu 2003.

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…

á árinu 2004 en sá hagnaður er
næstum einvörðungu kominn til
á fyrstu þremur ársfjórðungunum. Landsbankinn gerir ráð
fyrir að hagnaður af rekstrinum
á fjórða ársfjórðungi hafi einungis verið 5 milljónir.
Atorka er mikið breytt félag
frá árinu 2003, þegar hagnaðurinn nam 404 milljónum króna,
og hefur í millitíðinni meðal
annars sameinast Afli.
Um líklega afkomu Marels
ríkir mikill samhljómur meðal
greiningardeildanna.
Aðeins
munar 200 þúsund evrum á
hæstu og lægstu spá. Árið 2003
var hagnaður Marels 3,7 milljónir evra en árið 2002 var hagnaðurinn 50 þúsund evrur.
- þk

Bandarískir fjárfestar
horfa til öflugs háskólasamfélags, þekkingar í
læknavísindum og hagstæðs skattaumhverfis.
Líftæknifyrirtæki hefur
hafist handa við stofnun
fyrirtækis á sviði stofnfrumurannsókna.
Bandarískt líftæknifyrirtæki er að
setja á stofn rannsóknar- og þróunarfyrirtæki í stofnfrumurannsóknum á Íslandi. Fyrirtækið hyggst
fjárfesta hér á landi á næstu mánuðum og ráða til sín nokkra starfsmenn. Fyrirtækið heitir Xytos og er
verið að leggja lokahönd á hlutafjárútboð félagsins í Bandaríkjun-

ð
T i l b o 2 0 0 5 us
ú a r m Lot
febr ttur af öllu pírs-

Aukið hreinlæti –
minni kostnaður

l pap
afslá
yrir
20% ofessiona turum f
m
Pr
m
ö
pusk
una.
og sá snyrting

1.591.Lotus miðaþurrkuskápur
Marathon

ími
nartV:
u
n
R
op
Nýr verslunföstudaga
l
í
i
t
8:00
a

1.591.-

1
g
uda
0 til
Mán á kl. 8:0 aga frá 0
d
r
fr
a
4:0
Laug :00 til 1
0
1
kl.

um og skráningu á Nasdaq-markaðinn. Upprunalegt nafn fyrirtækisins er GlycoStem og verða höfuðstöðvarnar í Bandaríkjunum, en
forsvarsmenn fyrirtækisins vonast
til að meginhluti starfseminnar
verði á Íslandi. Reiknað er með að
fjárfestingin hér fari hægt af stað
og fjárfest verði fyrir á bilinu 60 til
300 milljónir króna í fyrstu.
Ráðgjafar fyrirtækisins hafa
dvalið hér á landi að undanförnu og
leitað framkvæmdastjóra og hafa
átt í viðræðum við íslenska vísindamenn, endurskoðunarfyrirtæki og
banka til þess að undirbúa stofnun
fyrirtækisins.
Paul Sveinbjörn Johnson, sem er
lögfræðingur í Chicago og er af
íslenskum ættum, segir hugmyndina að stofnun fyrirtækis hér á
landi hafa kviknað þegar hann sá
viðtal við Kára Stefánsson í sjónvarpsþætti í Bandaríkjunum. Hann
þekkti til Kára, en segir hann ekki
tengjast stofnun fyrirtækisins að
öðru leyti.
Stofnfrumur eru ósérhæfðar
frumur. Það þýðir að hlutverk
þeirra er ekki ákveðið og hægt er
að hafa áhrif á hvernig þær muni
þróast. Vísindamenn vinna með
tvenns konar stofnfrumur; annars
vegar úr fósturvísum og hins vegar
úr fullorðnum einstaklingum.
Xytos einbeitir sér að stofnfrumum
fullorðinna einstaklinga. Miklar
umræður hafa verið um notkun
fósturvísa í slíkum rannsóknum, en
ekki er römm andstaða við notkun
stofnfruma fullorðinna einstaklinga. „Ein ástæða þess að Ísland
varð fyrir valinu er samt að hér eru
ekki sterkir þrýstihópar bókstafstrúarmanna og því teljum við líkur
á að regluumhverfi slíkra rann-

sókna muni mótast af skynsamlegri
umræðu.“ Hann segir að sterkt
háskólasamfélag og þekking í heilbrigðisvísindum séu meðal þeirra
þátta sem horft var til við ákvörðun
um að stofna slíkt fyrirtæki hér á
landi.
„Hagstætt skattaumhverfi er
einnig eitt af því sem við lítum til,“
bætir Phillip Freeman fjármálasérfræðingur við, en hans hlutverk
hefur verið að skipuleggja fjárhagsþátt fjárfestingarnar hér á landi.
Tengiliður þeirra við íslenska
rannsóknasamfélagið er dr. Finnbogi Rútur Þormóðsson, fræðimaður í lífvísindum við Háskóla Íslands. Hann segir margvísleg not af
stofnfrumurannsóknum og þekkir
til þeirra rannsókna sem fyrirtækið
byggir á. Hann segir mikla möguleika felast í notkun stofnfruma við
lækningar, en vísindamenn greini á
um hversu langur tími muni líða
þar til hægt verði að nota þær í
lækningaskyni.
Framtíðarhugmyndir fyrirtækisins eru að hægt verði að nýta
stofnfrumur til að endurvekja hárvöxt, byggja upp tennur og bein og
búa til nýtt skinn til meðhöndlunar
brunasára. Hópur vísindamanna í
Heidelberg í Þýskalandi hefur unnið að rannsóknum og telja forsvarsmenn fyrirtækisins sig hafa nokkurra ára forskot á keppinautanna á
sviði geymslu stofnfruma, sem þegar muni tryggja fyrirtækinu tekjustreymi. Vaxandi markaður er fyrir
geymslu lífsýna einstaklinga til
síðari nota. Lengra er í tekjur af
öðrum þáttum starfseminnar, en
bundnar eru miklar vonir við að
stofnfrumur verði í framtíðinni
notaðar til lækninga í auknum
haflidi@frettabladid.is
mæli.

RV2028

Lotus sápuskammtari

1.591.Lotus WC Compact statíf

Lotus Professional
Hagkvæm heildarlausn fyrir snyrtinguna
GEYMSLA Á STOFNFRUMUM Fyrirtækið Xytos telur sig hafa margra ára forskot í
geymslu á stofnfrumum úr fullburða einstaklingum og ætlar að stunda rannsóknir og
þróun hér á landi. Frá vinstri Paul Sveinbjörn Johnson, lögmaður í Chicago, dr. Finnbogi
Rútur Þormóðsson og Phillip W. Freeman fjármálasérfræðingur.
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Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is
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„Það er ekki fáviskan, heldur fáviskan um
fáviskuna, sem boðar dauða þekkingarinnar.“
A. N. Whitehead var breskur stærðfræðingur, rökfræðingur og heimspekingur, best þekktur fyrir verk sín um rökfræði stærðfræðinnar og vísindaheimspeki. Með Bertrand Russell skrifaði hann tímamótaverkið Principia
Mathematica.

timamot@frettabladid.is

JARÐARFARIR
13.00 Grímólfur Andrésson, skipstjóri,
frá Stykkishólmi, Laugarnesvegi
112, verður jarðsunginn frá Langholtskirkju.
13.00 Guðrún Sigríður Jónsdóttir,
hjúkrunarheimilinu Eir, áður Hlaðhömrum, Mosfellsbæ, verður jarðsungin frá Lágafellskirkju.
13.00 Gunnar Tryggvi Sigtryggsson, frá
Bolungarvík, verður jarðsunginn
frá Áskirkju.
13.00 Jóhannes Kr. Guðmundsson,
verslunarmaður, Reyrengi 4,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.
13.00 Jóna J. Guðjónsdóttir, Sólvangi,
áður Miðvangi 41, Hafnarfirði,
verður jarðsungin frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði.

MERKISATBURÐIR

Boeing-þota fórst í lendingu

1879 Rutherford Hayes Bandaríkjaforseti skrifar undir lög
sem heimila konum í stétt
lögfræðinga að flytja mál
fyrir Hæstarétti.

Þennan dag árið 1961 fórust 73 þegar Boeing 707þota belgíska flugfélagsins Sabena brotlenti í Berg,
nærri flugvellinum í Brussel, rétt fyrir áætlaða lendingu.
Sprenging varð í vélinni þegar hún skall á jörðina á
engi nærri bóndabæjum eftir að hafa slitið í sundur raflínur á leiðinni niður. Vélin brotlenti í annarri
tilraun sinni að aðflugi að flugvellinum, en í þeirri
fyrri flaug hún yfir völlinn. Talsamband við vélina
hafði rofnað nokkru fyrr þegar flytja átti sambandið
yfir í flugvöllinn í Brussel.
Meðal látinna var 11 manna áhöfn vélarinnar og
maður sem var við störf á enginu þar sem hún
kom niður. Flestir farþegarnir voru frá Bandaríkjunum, en í hópnum voru 17 úr landsliði Bandaríkjanna í listhlaupi á skautum. Hópurinn var á leið á
heimsmeistaramót í Prag, en því var frestað vegna
slyssins.

13.00 Magnea Dagmar Tómasdóttir,
Engihjalla 19, Kópavogi, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju.
13.00 Ólafur E. Stefánsson verður jarðsunginn frá Bessastaðakirkju.
13.30 Bryndís Bolladóttir, Stóra-Hamri,
Eyjafjarðarsveit, verður jarðsungin
frá Munkaþverárkirkju.
13.30 Helga Halldórsdóttir, Norðurgötu
52, Akureyri, verður jarðsungin frá
Akureyrarkirkju.
14.00 Þóra Kristjánsdóttir, ráðskona,
Akureyri, verður jarðsungin frá
Glerárkirkju á Akureyri.
15.00 Rósey S. Helgadóttir, Dalbraut
14, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju.
15.00 Sigrún Kristinsdóttir, Þangbakka
8, Reykjavík, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni.

Ástkær eiginmaður minn

Magnús Einar Finnsson
lést sunnudaginn 13. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhanna Erla Birgisdóttir.

Elskuleg eiginkona, móðir og amma,

Helga Jónína Dagbjartsdóttir
áður til heimilis að Bergstaðastræti 48a,

lést á Hrafnistu í Reykjavík föstudaginn 11. febrúar.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 18. febrúar
klukkan 15.00.
Bjarni Magnússon, Guðbjörg Bjarnadóttir og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Jón Valdimar Kristjánsson
frá Stöðvarfirði, til heimilis að Hraunbæ 103,
Reykjavík,

andaðist föstudaginn 11. febrúar síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju föstudaginn 18. febrúar kl. 13.00.
F.h. fjölskyldunnar,
Borghildur Gísladóttir.

Rannsókn á orsökum
slyssins hófst strax daginn eftir brotlendinguna,
en rannsóknarmenn
bandarísku alríkislögreglunnar komu til að
starfa með belgísku lögreglunni og sérfræðingum á sviði flugvélasmíðar. Ekki fékkst þó endan- 15. FEBRÚAR 1961
leg niðurstaða um orsakir slyssins, en líklegast var talið að bilun hefði
orðið í stjórnbúnaði flugvélarinnar.
Í kjölfar slyssins var settur á stofn minningarsjóður
til að minnast listhlaupsskautaliðs Bandaríkjanna.
Árið 2001 var svo haldin skautahátíð í Madison
Square Garden í New York í Bandaríkjunum í
minningu þeirra sem létust í slysinu. ■

1917 Kristín Ólafsdóttir lýkur
læknaprófi og er fyrsta
konan sem lýkur embættisprófi frá Háskóla Íslands.
1923 Fyrsta konan sem kosin er
á löggjafarþing Íslendinga,
Ingibjörg H. Bjarnason, tekur sæti á Alþingi.
1964 Cassius Clay (Múhammeð
Ali) verður heimsmeistari í
þungavigtarflokki í hnefaleikum.
1971 Stóra-Bretland og Írland
skipta yfir í myntkerfi sem
byggir á tugakerfinu.

TÍMAMÓT: SEXTÍU OG ÁTTA ÁRA AFMÆLI HVATAR, FÉLAGS
SJÁLFSTÆÐISKVENNA Í REYKJAVÍK

Elsta kvenfélagið
lætur til sín taka
Hvöt, félag sjálfstæðiskvenna í
Reykjavík, var stofnað þennan
dag árið 1937 og er því 68 ára í
dag. Hvöt er fyrsta kvenfélag
stjórnmálaflokks hér á landi og
hefur starfað óslitið frá stofnun.
Í lok október síðastliðins urðu
stjórnarskipti í félaginu. Erla
Tryggvadóttir,
varaformaður
Hvatar, segir að stjórnarmönnum hafi verið fækkað úr níu í
fimm með það fyrir augum að
auka sveigjanleika og gera
stjórnina skilvirkari. „Þá bindum
við okkur ekki lengur við fasta
mánaðarlega fundi eins og lög félagsins kváðu áður á um, heldur
höfum við fundað þegar þurfa
þykir og í samvinnu við önnur félög, svo sem Landssamband
sjálfstæðiskvenna, hverfafélög,
ungliða og fleiri,“ segir hún og
bætir við að félagið hafi einnig
tekið þann pól í hæðina að láta
meira til sín taka í pólitískri umræðu og senda frá sér ályktanir
um mál sem hæst beri hverju
sinni. „Til dæmis ályktaði Hvöt
um fasteignagjaldahækkanir í
borginni og við fögnuðum líka
hugmyndum Davíðs Oddssonar
um að andvirðið af sölu Símans
mætti nota til uppbyggingar á
nýju sjúkrahúsi.“
Erla segir ekki vanþörf á að
vera með sérstök kvenfélög innan stjórnmálaflokka. „Hvöt er
elsta kvenfélag Sjálfstæðisflokksins og við undirbúning að
stofnun þess voru deilur um
hvort konur ættu yfir höfuð að
starfa í sérfélögum. Segja má að
sú umræða sé enn í gangi í dag.
Raunin er hins vegar sú að hlutfall kvenna er ekki nógu hátt í
stjórnmálum og þar til hlutfallið
verður ásættanlegra réttlætir
það tilvist sérstakra kvenfélaga,“
segir hún og áréttar að félagið
starfi líka í anda hugmyndafræði
Sjálfstæðisflokksins um að hæfnin skipti máli en ekki kynið. „Mín
skoðun er sú að konur þurfi að að

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ALFRED NORTH WHITEHEAD (1861-1947)
fæddist þennan dag.

ÞETTA GERÐIST

ERLA TRYGGVADÓTTIR

standa saman og láta til sín taka á
vettvangi stjórnmálanna.“ Erla
telur ákveðinna viðhorfsbreytinga þörf þó hún hafi ekki trú á
kynjakvótum eða inngripi ríkisvaldsins til að rétta hlut kvenna.
„Konur eru í meirihluta í Háskóla
Íslands og ég trúi ekki öðru en að
þær láti til sín taka á öllum vígstöðvum þjóðlífsins þegar fram í
sækir.“
Sjálfstæðiskonum á Alþingi
fækkaði um síðustu kosningar og

ANDLÁT

AFMÆLI

Ásdís A. Helgadóttir, Árskógum 6,
Reykjavík, lést laugardaginn 5. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Örnólfur Árnason, rithöfundur og þýðandi, er 64 ára í dag.

Ingibjörg Ragnheiður Jóhannsdóttir
lést á Hrafnistu í Reykjavík, föstudaginn
11. febrúar.
Jón Valdimar Kristjánsson, frá Stöðvarfirði, Hraunbæ 103, Reykjavík, lést föstudaginn 11. febrúar.

Minningarkort
Hjartaverndar

535 1825

Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi og stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, er 61 árs í dag.
Bergþóra Árnadóttir vísnasöngkona er 57 ára í dag.
Margeir Pétursson, skákmeistari, stofnandi og stjórnarformaður MP banka, er 45 ára
í dag.
Steinn Kári Ragnarsson, dagskrárstjóri á Popp Tíví, er 32
ára í dag.

telur Erla það ákveðna áminningu um að konur megi ekki sofna
á verðinum.
„Við megum vera duglegri og
virkari þátttakendur. Það datt
fullt af fínum konum út af þingi
sem mér finnst að mættu vera
þar ennþá. Við þurfum bara að
sýna meiri hörku,“ segir hún og
telur að innan flokksins sé mikið
til af hæfileikaríkum ungum konum sem eigi framtíðina fyrir sér í
stjórnmálum. ■
1564 Galíleó Galílei, stjarnfræðingur.

1483 Babur, stofnandi Mughal-veldisins
á Indlandi.
1922 Herman Kahn, rithöfundur.
1951 Jane Seymour, leikkona.
1918 Hank Locklin, sveitasöngvari.
1944 Mick Avory, trommuleikari Kinks.
1951 Melissa Manchester, söngkona.
1954 Matt Groening, höfundur Simpsons-teiknimyndanna.
1959 Ali Campbell, söngvari UB40.
1960 Mikey Craig, bassaleikari Culture
Club.
1964 Chris Farley, leikari.
1968 Michael Easton,
leikari.
1971 Renee O’Connor, leikkona.
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Við minnum…

sport@frettabladid.is

…Eið Smára Guðjohnsen, framherja Chelsea og fyrirliða íslenska landsliðsins,
á að hann er fyrirmynd ungra krakka hér á Íslandi. Þetta síðasta atvik, þar
sem hann var tekinn drukkinn undir stýri, er ekki til þess fallið að skapa
honum virðingu og er svartur blettur á orðstír þessa annars frábæra
knattspyrnumanns.

Sinnuleysi félaganna í
dómaramálum er algjört
Hákon Sigurjónsson, formaður dómaranefndar HSÍ, segir allt stefna í
neyðarástand innan fárra ára vegna lítillar endurnýjunar í dómarastéttinni.
Segja má að íslenskir
handboltadómarar séu tegund í
útrýmingarhættu. Lítil sem engin
endurnýjun hefur átt sér stað
undanfarið og er víða pottur brotinn hjá félögunum þegar kemur
að því að huga að dómaramálum.
„Handknattleiksforystan framleiðir ekki dómara, við skulum
hafa það á hreinu. Það eru félögin
sem eiga að standa sig í stykkinu
þegar kemur að því að búa til
dómara,“ sagði Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, í
samtali við Fréttablaðið um
helgina og hvítþvoði sjálfan sig og
aðra forystumenn sambandsins
algjörlega af dómaramálum.

HANDBOLTI

Hákon Sigurjónsson, formaður
dómaranefndar HSÍ, sagði í samtali við Fréttablaðið að félögin
virtust ekki gera sér grein fyrir
mikilvægi dómara í íþróttinni.
„Sinnuleysi félaganna er algjört
og ég skil eiginlega ekki hvaða
forgangsröðun er í gangi hjá
þeim,“ sagði Hákon og bætti við
að það væru í raun aðeins fjögur
félög, HK, Grótta/KR, Stjarnan og
Selfoss, sem stæðu sig í stykkinu.
„Önnur félög láta sig þetta litlu
varða.“
Hákon sagði að dómaranefndin
stæði fyrir reglulegum dómaranámskeiðum en það væru litlar
heimtur af þeim. „Ég hugsa að ef

um hundrað manns mæta á
námskeið þá megum við teljast
heppnir ef við fáum einn mann til
starfa í þeim hópi. Virðingarleysið gagnvart þessari stétt er
algjört frá hendi félaganna og það
gerir það að verkum að fólk hefur
síður áhuga á því að skella sér út í
dómgæslu. Nú horfum við fram á
að nokkur af okkar bestu dómarapörum eru að komast á aldur og
við munum, ef fram heldur sem
horfir, lenda í vandræðum með að
fylla þeirra skörð. Ég vona að
menn geri sér grein fyrir því að
án dómaranna verður enginn
handbolti spilaður hér á Íslandi.
Ef ekkert verður að gert þá mun
skapast neyðarástand í dómgæslunni innan fárra ára,“ sagði
oskar@frettabladid.is
Hákon.

Í ÚTRÝMINGARHÆTTU Hlynur Leifsson
myndar eitt besta dómarapar landsins
ásamt Antoni Gylfa Pálssyni en þeir félagar
gætu innan fárra ára orðið eitt af örfáum
dómarapörum landsins. Fréttablaðið/E. Ól

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
FEBRÚAR

12 13
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15 16 17 18

Þriðjudagur
■ ■ LEIKIR
 18.00 Fram og FH mætast í
Framhúsinu í DHL-deild kvenna í
handbolta.

 18.00

Grótta/KR og Valur mætast
á Seltjarnarnesi í DHL-deild kvenna í
handbolta.

 19.15 ÍBV og Víkingur mætast í
Vestmannaeyjum í DHL-deild kvenna
í handbolta.

 19.30 ÍS og Valur mætast í
Kennaraháskólanum í 1. deild karla í
körfubolta.

 20.00 Fram og Selfoss mætast í
Framhúsinu í 1. deild karla í
handbolta.

 20.00 Stjarnan og Grótta/KR
mætast í Ásgarði í 1. deild karla í
handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 17.35 Olíssport á Sýn.
 18.50 World Supercross á Sýn.
 19.45 Knattspyrna til hjálpar á
Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
ARSENAL–CRYSTAL PALACE

5–1.

1–0 Dennis Bergkamp (32.), 2–0 Jose Antonio
Reyes (35.), 3–0 Thierry Henry (39.), 4–0 Patrick
Vieira (54.), 4–1 Andy Johnson, víti (63.), 5–1
Thierry Henry (77.).

STAÐAN
CHELSEA
MAN. UTD.
ARSENAL
EVERTON
LIVERPOOL
MIDDLESB.
BOLTON
CHARLTON
TOTTENH.
A. VILLA
MAN. CITY
BIRMINGH.
NEWCASTLE
PORTSM.
FULHAM
BLACKB.
C. PALACE
NORWICH
SOUTH.
WBA

27
27
27
27
27
27
27
26
26
27
27
27
26
27
26
27
27
27
26
26

21
17
17
14
13
11
11
11
10
9
8
8
7
8
8
6
5
3
3
2

5
8
6
6
4
8
7
5
6
8
9
8
10
6
5
10
7
11
10
11

1
2
4
7
10
8
9
10
10
10
10
11
9
13
13
11
15
13
13
13

50–8
45–16
63–31
31–28
41–29
41–35
35–32
30–36
33–30
31–34
31–29
31–33
37–43
30–40
33–44
24–36
30–45
26–51
28–43
23–49

68
59
57
48
43
41
40
38
36
35
33
32
31
30
29
28
22
20
19
17

23

Valur og FH mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins:

Vignir Svavarsson:

Valur orðinn meistari

Veður í
tilboðum

Valur og FH tryggðu sér
sæti í úrslitaleik Reykjavíkurmóts karla í fótbolta á sunnudagskvöldið. Þar sem FH-ingar eru
gestalið eru Valsmenn þegar
orðnir
Reykjavíkurmeistarar,
burtséð frá úrslitum úrslitaleiksins sem fer fram í Egilshöllinni á
fimmtudaginn. Þetta er annar
titill Valsmanna á stuttum tíma
frá því að Willum Þór Þórsson tók
við liðinu en félagið vann Íslandsmeistaratitilinn innanhúss undir
hans stjórn í nóvember.
Valsmenn lögðu KR-inga að
velli í fyrri undanúrslitaleiknum.
Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni eftir að Grétar Sigfinnur
Sigurðsson hafði komið Vals-

FÓTBOLTI

80–93

Stig KFÍ: Joshua Helm 37 (16 frák.), Pétur Sigurðsson 17, Tom Hull 11, Baldur Jónasson 11,
Birgir Pétursson 2, Sigurður Þorsteinsson 2.
Stig Snæfells: Michael Ames 21, Calvin Clemmons 18, Pálmi Sigurgeirsson 15, Helgi Guðmundsson 12, Hlynur Bæringsson 11, Sigurður
Þorvaldsson 10, Magni Hafsteinsson 4,
Gunnlaugur Smárason 2.

STAÐAN
KEFLAVÍK
SNÆFELL
FJÖLNIR
NJARÐVÍK
SKALLAGR.
ÍR
GRINDAVÍK
KR
HAM./SELF.
HAUKAR
TINDAST.
KFÍ

17 14 3 1556–1344
17 13 4 1496–1376
17 12 5 1607–1541
17 12 5 1531–1350
17
9 8 1414–1394
17 9
8 1535–1536
17
8 9 1558–1585
17
8 9 1515–1476
17
6 11 1527–1585
17
6 11 1463–1478
17
4 13 1428–1613
17
1 16 1412–1778

28
26
24
24
18
18
16
16
12
12
8
2

1. deild kvenna í körfu
ÍS–KR

79–66

ÍS: Angel Mason 20 (7 frák., 6 stolnir), Þórunn
Bjarnad. 16 (8 frák., 9 stolnir), Signý Hermannsd.
13 (11 frák., 6 stoðs.), Guðrún Baldursd.12, Alda
Leif Jónsd.10 (10 stoðs., 7 fráköst, 4 varin)
KR: Jerica Watson 34 (13 fráköst, 5 varin), Helga
Þorvaldsd.17 (7 frák., 5 stolnir), Gréta María
Grétarsd. 6 (6 frák., 5 stoðs.), Hanna B. Kjartansd.
4 (7 stoðs.), Sigrún Skarphéðinsdóttir 3.

STAÐAN
16 13 3 1293–1002 26
16 11 5 1005–969 22
17 10 7 1100–1028 20
16
8 8 1064–1112 16
16
5 11 978–1069 10
17
2 15 992–1253
4

- hbg

(við erum ódýrastir)
NÝTT FYRIRKOMULAG Í HANDBOLTANUM Núverandi fyrirkomulag í handboltanum hefur ekki slegið í gegn, hvorki
meðal leikmanna, þjálfara né stuðningsmanna, og því vilja menn breyta til.

Íslenski handboltinn:

Tvær deildir
á næsta ári
HANDBOLTI Flest félög í DHL-deild
karla vilja breyta mótafyrirkomulagi deildarinnar og skipta félögunum niður í tvær deildir. Í dag
eru öll liðin í einni deild sem síðan
skiptist í tvær deildir eftir
áramót. Handknattleikssamband
Íslands stóð fyrir könnun meðal
forráðamanna og þjálfara félaganna fimmtán í deildinni og þar
kom fram eindreginn áhugi á því
að breyta til. Sambandið hélt
formannafund um helgina og þar
var ákveðið að setja á laggirnar
þriggja manna nefnd sem á að
útfæra hugmyndirnar nánar. ■

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS URV 27405 02/2005

KEFLAVÍK
GRINDAVÍK
ÍS
HAUKAR
NJARÐVÍK
KR

TVEIR TITLAR Í HÚSI Valsmenn hafa
þegar unnið tvo titla undir stjórn Willums
Þórs Þórssonar sem tók við liðinu í vetur.

HANDBOLTI
Landsliðsmaðurinn
Vignir Svavarsson hefur ákveðið
að yfirgefa herbúðir Hauka næsta
sumar.
Hann kom heim frá Danmörku
í gær með tilboð frá Skjern og
hann staðfesti í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann hefði
einnig undir höndum tilboð frá
frönsku félögunum Créteil og US
Ivry.
Vignir ætlar að gera upp hug
sinn í vikunni en að hans sögn eru
öll tilboðin áþekk.

Dúndurtilboð í dag

Intersportdeildin
KFÍ–SNÆFELL

mönnum yfir í fyrri hálfleik en
Grétar Ólafur Hjartarson jafnað
metin fyrir KR í þeim síðari. KRingar voru ljónheppnir í framlengingunni
því
Sigurbjörn
Hreiðarsson, fyrirliði Valsmanna,
brenndi af vítaspyrnu í fyrri hluta
hennar.
Íslandsmeistarar FH lögðu
Fylkismenn að velli, 2-1, í seinni
undanúrslitaleiknum. Ólafur Páll
Snorrason, fyrrum leikmaður
Fylkis, kom FH yfir úr vítaspyrnu
í fyrri hálfleik en Finnur
Kolbeinsson jafnaði metin fyrir
Fylkismenn undir lok fyrri hálfleiks. Það var síðan Sigmundur
Pétur Ástþórsson sem skoraði sigurmark FH í síðari hálfleik. ■

Nánari upplýsingar
á www.urvalutsyn.is
og www.bigjump.is

5. mars í eina viku.

49.740 59.940
kr.

á mann m.v. 6 í stórri íbúð
á Torre de Brenta.

á mann m.v. 2 í herbergi
á St. Hubertus.

kr.

Glæný ýsuflök
stór og falleg

499,-

kr.kg

Nýr rauðmagi

50 kr.stk

Ferðakynning í kvöld hjá Úrvali-Útsýn,
Lágmúla 4, kl. 20.00.
Geiri, formaður Brettafélagsins,
kynnir ferðina og svarar spurningum,
ásamt Lilju frá Úrvali-Útsýn.

Lágmúla 4: 585 4000
Akureyri: 460 0600 • Vestmannaeyjum: 481 1450

www.urvalutsyn.is

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Borgvirkið

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARI N N ÞÓRARI NSSON HEFUR YFIRGEFIÐ ÖRYGGIÐ Í VESTURBÆNUM EN ER ÓSMEYKUR.

mögnuðfjölskyldusýning!

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

Það er einn staður hér á
landi sem er fallegri og
betri en allir aðrir blettir
á jarðkringlunni. Þetta er
Vesturbærinn í Reykjavík. Landfræðileg lega
þessa rokrassgats við sjávarsíðuna gerir það að verkum að
loftið þar er hreinna en annars staðar og glæpir eru svo fátíðir að það
er hending að þar sjáist lögreglubíll
á ferli og þá sjaldan að afbrot eru
framin í þessum bæjarhluta eru
iðulega aðkomumenn að verki.
Þegar Vesturbæingar taka sig til
sýna þeir jafnan yfirburði, hvort
sem það er á andlegu eða líkamlegu
sviði. Fótboltafélagið KR er gott
dæmi um þetta en saga liðsins er
svo glæsileg og umfang þess svo

mikið að það er lífsstíll hjá þeim
sem búa ekki í Vesturbænum að
hatast við liðið.
Hin og þessi úthverfi eru dugleg
við að hampa einhverjum skáldum
og rithöfundum sem hafa sest þar
að. Vesturbærinn á nóg af slíkum en
þar nægir að nefna Þórberg Þórðarson, sem taldi skrefin í göngutúrum
sínum um Vesturbæinn. Annan eins
stílista hefur landið enn ekki alið og
hann gæti skrifað hvaða úthverfahöfund sem er sundur og saman.
Melabúðin er ein skrautfjöður
bæjarhlutans en hún er fyrir löngu
orðin hin mesta sælkerabúð og er
gott dæmi um hvernig kaupmaðurinn á horninu á að hegða sér til að
lifa af í breyttu samkeppnisumhverfi. Í Vesturbænum eru líka

besta sundlaug landsins, bókabúð,
apótek (í það minnsta þrjú) og skothelt innra menntakerfi (Melaskóli,
Hagaskóli, MR, Háskólinn).
Það mætti því hæglega reisa
borgarmúra umhverfis Vesturbæinn og innan þeirra gætu Vesturbæingar unað glaðir við sitt óáreittir af hræringunum fyrir utan. Innan
borgarmúranna væri allt til alls og
ekkert því til fyrirstöðu að þarna
risi Aþena norðursins. Brottfluttir
Vesturbæingar, eins og ég sjálfur,
þyrftu svo ekki að hafa neinar
áhyggjur þó við stæðum utan múranna. Það gildir nefnilega hið fornkveðna; einu sinni Vesturbæingur,
ávallt Vesturbæingur og dætur og
synir bæjarins eiga alltaf afturkvæmt. ■

■ PONDUS
Nýr
gemsi?

Eftir Frode Överli

Jamm. Nukehead 3220.
Hann er með
geðveika
hringitóna.

Langar þig
ekki til
að spila
lúftgítar?

Lúftgítar?
Við „Gleðibankann“?

Ég fæ
gæsahúð!

Ég líka! Ég náði líka í
Þetta er
nokkur lög
hræði- með Nylon en
ákvað að nota
legt.

það flottasta
fyrir mig.

Frábær viðbót við veisluþjónustu Júmbó
Ótrúlegar 20 manna brauðtertur.
Við bjóðum upp á þrjár ljúffengar tegundir,
roastbeef, rækjur og skinku.

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja, ég frétti að það
ætti að vera veisla hjá
Lilju um næstu helgi.

Ætlar þú að bjóða
einhverjum með þér?
Ég má ekki
tjá mig um
það!

Þetta var nú
ansi gott svar
hjá honum.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Hvert ertu að fara?

Ég ætla til
tígrisdýranna.

■ BARNALÁN
Ertu búinn að átta þig á því
að eftir fimmtán ár verða
bæði Solla og Hannes
kominn í framhaldsskóla?
Já, það verður
skrýtið.

Pöntunarsími: 554-6999

www.jumbo.is

Þetta þýddi
„Já!“, elskan.

Veistur hvenær
næsti strætó til
Indlands kemur?

Eftir Kirkman/Scott
Ég hef komist að því að ef við
herðum sultarólina, spörum og
treystum á lukkuna ættum við að
geta lifað sæmilegu lífi þar til þau
útskrifast.

Þú verður að gera betur ef
þú ætlar að kæta mig.
Ég vil
meira
hakk og
spaghettí!
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Þjóðleikhúsið Stóra svið:
Mýrarljós eftir: Marinu Carr
Þýðing: Árni Ibsen / Leikstjóri: Edda
Heiðrún Backman / Radd- og grímuleikstjórn og sviðshreyfingar: Giorgos Zamboulakis / Tónlist: Atli Heimir Sveinsson
/ Leikmynd: Jón Axel Björnsson / Búningar, grímur og gervi: Þanos Vovolis /
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
og Hörður Ágústsson / Leikarar: Halldóra
Björnsdóttir, Baldur Trausti Hreinsson,
Bríet Ólína Kristinsdóttir, Kristbjörg Jensdóttir, Kristbjörg Kjeld, Edda Arnljótsdóttir,
Guðrún Gísladóttir, Kristján Franklín
Magnús, Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Sigurður
Sigurjónsson, Ívar Örn Sverrisson, Lilja
Guðrún Þorvaldsdóttir, Ragnheiður Steindórsdóttir og Arnmundur Ernst Backman.
/ Hljóðfæraleikarar: Hjörleifur Valsson
og Tatu Kantomaa.
NIÐURSTAÐA: Þessi sýning Þjóðleikhússins er
hreinasti gullmoli sem allir verða að sjá.

Marina Carr er leikskáld. Fengur
fyrir íslenska áhorfendur að sjá
verk hennar á sviði. Fædd og uppalin á Írlandi við sterka sagnahefð
og álíka trú á fjölkynngi, fordæðuskap og furðuverur eins og við
þekkjum best. Leikrit sitt byggir
hún á gríska harmleiknum Medeu
eftir Evripídes.
Verk Marinu Carr er feiknavel
skrifað. Sá heimur sem hún skapar verki sínu og hugblær er bæði
trúverðugur og heillandi. Litríkar
persónur sem eiga allar þátt í
framvindu sögunnar holdgast á
sviðinu, vekja upp kenndir hjá
áhorfandanum sem að jafnaði
mara í hálfu kafi og allt litróf
mannlegra tilfinninga speglast í
þeim.
Allt gengur upp. Búningar, gervi,
litir, tónlist, ljós og skuggar; allt í
jafnvægi. Sviðið er opið eins og til
að sýna innstu kviku manneskjunnar. Jón Axel Björnsson dregur
fallega en látlausa mynd í rýmið
og leikararnir fylla það með nærveru sinni. List leikarans í sinni
tærustu mynd kristallast í vel úthugsaðri sýningu.
Leikstjórinn sprengir upp verkið

með stílbrigðum sem hefja leikritið upp yfir hefðbundið raunsæi.
Enginn óþarfi yfirskyggði þann
galdur sem leikarar Þjóðleikhússins frömdu svo stórkostlega
fallega á frumsýningu.
Halldóra Björnsdóttir fór á slíkum kostum í hlutverki Hesterar
Svan að unun var að upplifa. Slík
einbeiting og ástríða var í túlkun
hennar að aðrar leikkonur mættu
öfunda hana af. Kristbjörg Kjeld
sýndi enn og aftur að hún er
heimsklassa leikkona. Persóna
hennar var óþolandi en samt svo
innilega sympatísk og heillandi.
Stjörnuleikur.
Ekki síðri var ömmubarnið Kristbjörg Jensdóttir sem lék litlu Jósí
af slíkri skapfestu og einurð að
undrum sætti. Baldur Trausti var
firnagóður og loksins fékk maður
að sjá hvers hann er megnugur
sem leikari. Sá flottasti sem ég hef
séð á sviði lengi. Kristján Franklín
átti líka gott kvöld í hlutverki stórbóndans sem glúpnaði fyrir hinni
kynþokkafullu Hester Svan.
Edda Arnljótsdóttir spilaði á
kómíska strengi og samspil hennar með þeim Lilju Guðrúnu og
Ragnheiði
Steindórsdóttur
í
grímuleik í þriðja þætti heppnaðist sérlega vel. Bráðsnjallt atriði.
Guðrún Gísladóttir lék Kattarkonuna og það verður að segjast
að túlkun hennar var einfaldlega
tær snilld. Vigdís Hrefna Pálsdóttir
fór með erfitt hlutverk ungu brúðarinnar en komst vel frá því með
því að nálgast það af barnslegri
einlægni og uppskar mikla samúð. Siggi Sigurjóns var í litlu hlutverki en tókst samt að stela senunni. Hinn ungi Arnmundur Ernst
skilaði sínu vel og eins Ívar Örn
sem afturganga.
Leikstjórinn Edda Heiðrún hefur
gefist listinni heilshugar á vald og
náð fram því besta hjá öllum.
Strengirnir stilltir hárfínt saman,
en það eru fyrst og fremst átök
persónanna sem eru í brennidepli
og hvergi skorti á að hreinum tilfinningum væri komið til skila.
Þessi sýning Þjóðleikhússins er
hreinasti gullmoli sem allir verða
að sjá.

MÝRARLJÓS Guðrún Gísladóttir og Halldóra Björnsdóttir í hlutverkum sínum.

FRÁBÆRT SUMARFRÍ - LÆGRA VERÐ
Terra Nova er stolt af að kynna
glæsilegt framboð ferða á nýju ári,

2005

á lægra verði en nokkru sinni fyrr.
Um leið og við óskum þér ánægjulegs og spennandi ferðaárs, erum

r
a
m
Su

LEIKLIST

yfir 25 ár!
valkostur í
Spennandi

Alvöru leiklist

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞRIÐJ U DAGU R 15. febrúar 2005

við stolt af að byggja á yfir aldarfjórðungs reynslu. Njóttu glæsilegasta ferðaúrvals okkar frá upphafi
sumarið 2005.

10.000 kr.

afsláttur e
fþ

45.595
Salou frá kr. 47.695
á kr.
Portúgal fr 47.395
kr.
Lignano frá
Barcelona
Frakkland
nen
Kemperven
Kýpur
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Útdráttur
húsbréfa

ova.is ·
· www.terran

ú bókar str
Tryggðu þé
ax.
r lægsta ve
rðið.

Nú hefur farið fram útdráttur húsbréfa í
eftirtöldum flokkum:

1. flokki 1991 – 53. útdráttur
3. flokki 1991 – 50. útdráttur
1. flokki 1992 – 49. útdráttur
2. flokki 1992 – 48. útdráttur
1. flokki 1993 – 44. útdráttur
3. flokki 1993 – 42. útdráttur
1. flokki 1994 – 41. útdráttur
1. flokki 1995 – 38. útdráttur
1. flokki 1996 – 35. útdráttur
3. flokki 1996 – 35. útdráttur

Portúgal
frá kr. 47.695

Salou
frá kr. 45.595

Aðrir áfangastaðir

Koma þessi bréf til innlausnar 15. apríl 2005.
Öll númerin verða birt í Lögbirtingablaðinu. Auk þess
eru númer úr fjórum fyrsttöldu flokkunum hér að ofan
birt í Morgunblaðinu, þriðjudaginn 15. febrúar.
Upplýsingar um útdregin húsbréf má finna á heimasíðu
Íbúðalánasjóðs: www.ils.is.

Barcelona
Frakkland
Kempervennen
Kýpur

Portoroz
Sérferðir
Skemmtisiglingar
Þýskaland

Lignano
frá kr. 47.395

Stangarhyl 3 · 110 Reykjavík · Sími: 591 9000
www.terranova.is · Akureyri Sími: 461 1099
Borgartúni 21

105 Reykjavík

Sími 569 6900

Fax 569 6800

www.ils.is
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CLOSER

Frumsýnd 17. febrúar.

Frumsýnd 17. febrúar.

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHH

FRÁBÆR SKEMMTUN

CLOSER

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

- S.V. MBL.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI
HHH

HHHH - H.J., MBL
HHHH - V.E., DV

7
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

HHHh - kvikmyndir.com
TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

Þeir þurfa að
standa saman
til að halda lífi!
Frábær
spennutryllir!

"Mögnuð spennumynd um baráttu
upp á líf og dauða."

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

b.i. 14

- S.V. MBL.

Kl. 5.30, 8 og 10.30
B.i. 14 ára
Sýnd í LÚXUS kl. 5.30 og 10.30

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.

HHH Ó.Ö.H. DV
HHH S.V. Mbl
Kl. 5.30, 8 og 10.30

B.i. 16 ára

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16

Leonardo DiCaprio

WALT DISNEY
KYNNIR

splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt
eftir að “fríla” í botn!

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

Sýnd kl. 3.45 og 6.20 m. ísl. tali

HHHH - HJ, MBL. HHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHH - Baldur, Popptíví HHH1/2 - Kvikmyndir.is
HHH - Ó.H.T. Rás 2

Svakalega flott ævintýraspennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

ALEXANDER Sýnd kl. 8.15 B.i. 14

TEAM AMERICA Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 6 og 9.10
ALEXANDER Sýnd kl. 5.45 og 9

b.i. 14

LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 5.30 & 10.15 b.i. 16

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.i. 14 ára

Kl. 4, 6, 8 og 10

THE INCREDIBLES m. ísl. tali sýnd kl. 3.45 og 6

Sýnd m. ens. tali sýnd kl. 3.45

OCEAN’S TWELVE Sýnd kl. 8

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
FEBRÚAR

12 13

14

15 16 17 18

Þriðjudagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir sænsku myndina Herr Arnes
Pengar eftir Mauritz Stiller frá árinu
1919 í Bæjarbíói, Strandgötu 6,
Hafnarfirði.

■ ■ TÓNLEIKAR
 12.15 Marta Hrafnsdóttir sópran-

Tenórinn
Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti
Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Ástandið
Sögur kvenna frá hernámsárunum
Miðvikudagur 16/2 kl.14.00
Sunnudagur 20/2 kl.14.00
Miðvikudagur 23/2 kl.14.00

Vetrarhátíð - Grímuball
Bardukha og Andrea Jónsdóttir
laugardaginn 19. febrúar.

söngkona flytur trúarleg verk og óperuaríur eftir Vivaldi á hádegistónleikum í Íslensku óperunni. Með
henni spila Sigurður Halldórsson á
selló og Kurt Kopecky á sembal.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 12.15 Eyjólfur Már Sigurðsson,
forstöðumaður Tungumálamiðstöðvar HÍ, flytur fyrirlestur á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í stofu
101 í Lögbergi. Fyrirlesturinn nefnist
„Hugmyndir nemenda um tungumálanám og kennslu“.

 16.30 Stefán Geir Þórisson lögfræðingur fjallar um EES samninginn
og fjölmiðlafrumvarpið á Lögfræðitorgi Háskólans á Akureyri, sem
haldið er í stofu L201, Sólborg við
Norðurslóð.

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

■ ■ BÆKUR
 21.00 Þorsteinn Antonsson, Leif-

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA

BELGÍSKA KONGÓ

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

aðalhlutverki

Fi 17/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 26/2 kl 20, Fö 4/3 kl 20,
Lau 5/3 kl 20, Su 13/3 kl 20
Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20

Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20 - UPPSELT,

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau
Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR
e. Astrid Lindgren

ur Jóelsson, Birgítta Jónsdóttir og
Helga Hákonardóttir lesa upp úr
verkum sínum á 29. Skáldaspírukvöldinu, sem haldið verður á Kaffi
Reykjavík. Þá leikur Friðríkur á gítar
frumsamin lög sín á milli atriða.

Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT,
Sýningum lýkur í febrúar

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 6/3 kl 20
Ath: Miðaverð kr. 1.500

FRÉTTIR AF FÓLKI

SVIK
eftir Harold Pinter

ennifer Aniston og
Brad Pitt héldu nýJlega
veislu á heimili

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Su 20/2 kl 20, Su 27/2 kl 20, Fi 3/3 kl 20

sínu vegna 36 ára
afmælis Aniston.
Veislan kveikti hugmyndir hjá mörgum
um að þau ætluðu
jafnvel að taka
saman aftur. Þau
hættu saman í síðasta mánuði eftir
að hafa verið saman í
sjö ár. Meðal gesta í
veislunni voru Mel Gibson, Morgan Freeman
og Courteney Cox.

AMERICAN DIPLOMACY

Su 20/2 kl 14

eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við Hið

Su 27/2 kl 14

lifandi leikhús.

Su 6/3 kl 14 - Aukasýning

Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR
Fjölskyldusýning um páskana.

Aðalæfing Mi 23/2 kl 20 - kr. 1.000
Frumsýning Fi 24/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

Forsala aðgöngumiða hafin.

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT, Fö 25/2 kl 20,

SEGÐU MÉR ALLT

Mi 2/3 kl 20

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ

e. Kristínu Ómarsdóttur
Aðalæfing mi 16/2 kl 20 - kr. 1.000

Í samstarfi við Mími - símenntun

Forsýning fi 17/2 kl 13 - kr. 1.000

Mi 16/2 - Helga Ögmundardóttir

Frumsýning fö 18/2 kl 20 - UPPSELT

Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson

Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

Innifalið: Boð á Híbýli vindanna

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna - gildir ekki á barnasýningar

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA - UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

hristina Aguilera ætlar að giftast kærasta
C
sínum, Jordan Bratman.
3. sýn 18. feb. kl 20 - uppselt • 4. sýn. 20. feb. kl. 19 - örfá sæti laus
5. sýn. 25. feb. kl. 20 - nokkur sæti laus • 6. sýn. 27. feb. kl. 19 - nokkur sæti laus
7. sýn. 4. mars kl. 20 • 8. sýn. 6. mars kl. 19 • 9. sýn.12. mars kl. 19.
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

Vivaldi - Trúarleg verk og óperur
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15.febrúar kl. 12.15 – Marta Hrafnsdóttir, alt
Sigurðar Halldórsson, selló og Kurt Kopecky, semball flytja verk eftir Vivaldi.
Miðasala á netinu: www. opera.is
Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

Kærastinn fór á skeljarnar
þegar parið var í fríi saman en þau hafa verið
saman í yfir tvö ár. „Engar
brúðkaupsáætlanir hafa
verið gerðar,“ sagði umboðsmaður Aguilera. Bratman gaf stúlkunni demantshring frá skartgripahönnuðinum Stephen
Webster á föstudaginn.
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FRÁBÆR SKEMMTUN

SÍMI 553 2075

Frumsýnd 17. febrúar.
Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

HHHH - H.J., MBL
HHHH - V.E., DV

7

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.

HHHh - kvikmyndir.com
TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

B.i. 16

"Mögnuð spennumynd um baráttu
upp á líf og dauða."
Sýnd kl. 8 og 10

WALT DISNEY KYNNIR
splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt eftir
að “fríla” í botn!

B.i. 14

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHH - S.V. MBL.
HHH - kvikmyndir.is

HHHH - HJ, MBL. HHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHH - Baldur, Popptíví
HHH1/2 - Kvikmyndir.is
HHH - Ó.H.T. Rás 2

Annette Bening & Jeremy Irons

VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Sýnd kl. 6, 8 og 10.10

– ba r a l ú x u s

Sýnd kl. 8 og 10.30

5

B.i. 14 ára

Stórskemmtileg mynd þar sem
Annette Bening fer á kostum

1

Tilnefning til Óskarsverðlauna
Annette Bening sem besta leikkona

Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

Tilnefningar til
Óskarsverðlauna

þ.á.m.
besta mynd,
leikstjóri
og handrit.

11

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

tilnefningar til Óskarsverðlauna,
Óskarsverðlauna, þ.á.m.
besta mynd, leikstjóri og leikari.

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

Miðaverð 500 kr.
HHH – MMJ kvikmyndir.com HHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.30 og 8

HHHH
Þ.Þ FBL

HHH NMJ Kvikmyndir.com
HHHH SV Mbl

Sýnd kl. 6 m. ísl. tali

Sýnd kl. 6 og 8 m. ensku tali

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHH
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.40 & 10.30 B.i. 14 ára

SÝND kl. 4 ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.
www.laugarasbio.is

■ TÓNLIST

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ray með átta Grammy
Ray Charles vann átta verðlaun á
Grammy-tónlistarhátíðinni sem var
haldin í 47. sinn í Los Angeles í
fyrrinótt. Charles, sem lést síðasta
sumar 73 ára gamall, vann verðlaunin fyrir sína síðustu plötu,
Genius Loves Company. Meðal annars fékk hann verðlaun fyrir bestu
plötu ársins og bestu poppplötuna

RAY CHARLES Tónlistarmaðurinn Ray
Charles lést síðasta sumar. Hann hlaut átta
Grammy-verðlaun í fyrrinótt.

HELSTU VERÐLAUN
Besta platan:
Genius Loves Company – Ray Charles
og gestir
Besta rokkplatan:
American Idiot – Green Day
Besta framsækna platan:
A Ghost Is Born – Wilco
Besta R&B-platan:
The Diary of Alicia Keys – Alicia Keys

auk þess sem dúett hans með Noruh
Jones, Here We Go Again, var verðlaunaður.
„Mig langar til að gráta,“ sagði
Jones þegar hún tók á móti verðlaununum fyrir dúettinn. „Ég held
að þetta sýni hversu yndisleg tónlist
getur verið. Hún nær 100% með
Ray Charles.“
Alicia Keys vann fern verðlaun,
þar á meðal fyrir bestu R&B-plötuna, The Diary of Alicia Keys, og
fyrir besta R&B-lagið, You Don’t
Know My Name. Hljómsveitin
Green Day, sem var tilnefnd til sex
verðlauna, vann fyrir bestu rokkplötuna en hún nefnist American
Idiot.
Írska sveitin U2 vann þrenn
verðlaun fyrir lag sitt Vertigo af
nýjustu plötu sinni How to Dismantle an Atomic Bomb. Var það
meðal annars valið besta rokklagið.
Trommarinn Larry Mullen Jr.
Besta rappplatan:
The College Dropout – Kanye West
Lag ársins:
Daughters – John Mayer
Besta danslag:
Toxic – Britney Spears
Besta rokklagið:
Vertigo – U2
Besta þungarokkslagið:
Slither – Velvet Revolver

var sjö ára. „Ég sá framtíð mína hrynja.
Mamma mín fór með
okkur systkinin til umboðsskrifstofu en þau
vildu bara eldri bróður
minn og ég var miður
mín,“ sagði Johansson.
„Ég man þegar ég stóð
fyrir utan hágrátandi og
mamma mín var að
hugga mig og segja
að kannski ætti ég
bara að einbeita mér að einhverju
öðru og fara til dæmis að læra
steppdans.“ Næsta mynd leikkonunnar heitir In Good Company.
ritney Spears segir hundana
hennar vera betri en TinkerbellB
hund Paris Hilton. Britney segir Chihuahua-hundana sína, Bit Bit, Lacy
Loo og Lucky vera mun
betur heppnaða en
Tinkerbell. „Hundarnir mínir eru í tísku og
svaka flottir. Þeir
voru að fá hrikalega
svöl hundaföt og eru
miklu sætari en
Tinkerbell,“ segir
söngkonan á vefsíðu
sinni.

saman í Las Vegas í
gær. Lengi hefur parið
legið yfir plönum vegna
ferðar til Las Vegas á
Valentínusardeginum
sjálfum. „Það gæti orðið brúðkaup og allir eru
rosalega spenntir og
eyða fúlgum fjár í flugfargjöld til þess að
komast þangað,“ sagði
heimildarmaður.
1HPHQGDPyWVQHIQG9HU]OXQDUVNyODÌVODQGVN\QQLU

ALICIA KEYS Söngkonan vann fern
Grammy-verðlaun í Los Angeles í fyrrinótt.

viðurkenndi mistök sem áttu sér
stað vegna miðasölu fyrir nýjustu
tónleikaferð sveitarinnar. „Vegna
aðstæðna sem við réðum ekki við
þurftu aðdáendur okkar að bíða í
biðröð heila nótt og fengu enga
miða,“ sagði hann. „Ég vil nýta þetta
tækifæri og biðjast afsökunar fyrir
hönd hljómsveitarinnar.“
Britney Spears vann Grammy
fyrir besta danslagið, Toxic, en
Emilíana Torrini var tilnefnd fyrir
lagið Slow sem Kylie Minogue
flutti. Hljómsveitin Wilco vann
fyrir bestu framsæknu plötuna, A
Ghost Is Born, og bar hún þar meðal
annars sigurorð af Björk, sem var
tilnefnd fyrir plötuna Medúlla. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI
carlett Johansson var
neitað um inngöngu í
S
leiklistarskóla þegar hún

ögur herma að au Justin Timberlake og Cameron Diaz hafi ætlS
að að láta pússa sig

Hár og förðunarmódel
18-25 ára óskast
á Sebastian sýningu sem verður
haldin í Borgarleikhúsinu
sunnudaginn 20. febrúar kl.16.00.
Á þessari sýningu sýna erlendur
fagaðili vor og sumarlínurnar 2005
frá Sebastian í hári og förðun
Skráning er í síma 563 63 00
(Anna eða Rósa)
fyrir miðvikudaginn 16. febrúar.
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VIÐ TÆKIÐ

Asnalegt að segja sama brandarann tvisvar

MÖRTU MARÍU JÓNASDÓTTU R FINNST AFLEIT HUGMYND AÐ SENDA SELMU AFTUR Í JÚROVISJÓN

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

▼

5.899 kr.

20.20

Spjall
WAKING THE DEAD. Þættir um Peter
Boyd og félaga hans í lögreglunni
sem reyna að leysa gömul mál.

líkur á að það verði jafn flott
aftur. Mér finnst að Sjónvarpið og
Stöð 2 ættu að fara í samstarf. Sá
sem vinnur Idolið ætti að keppa í
Júrovisjón fyrir Íslands hönd. Það
er að minnsta kosti skárri hugmynd en að segja sama brandarann tvisvar.
ÁFRAM HEIÐA
RÚV ætti að
senda Heiðu í
Júrovisjón í stað
Selmu.

▼

16.–22. febrúar

stuð. Í hléinu skiptum við yfir á
PoppTíví og horfðum á Idol Extra
til að komast í enn betri stemningu. Held meira að segja að sumir hafa kosið í símakosningunni.
Ég var fegin að Helgi skyldi detta
út, fannst hans tími vera löngu liðinn í þessari söngvarakeppni.
Þegar sýnd voru myndbrot frá
ferli Helga brá mér stórlega. Af
hverju var ljósi lubbinn látinn
fjúka fyrir þessa dökku og stuttu
klippingu? Og hvað var málið með
þessa augnmálningu? Og ég fór að
spá hvort stílistar væru alltaf til
góðs. Í síðustu viku bárust þær
fréttir að það ætti að senda Selmu
Björns í Júrovisjón. Mér fannst
það afleit hugmynd. Þó hún hafi
verið flott á sínum tíma eru litlar

▼

flugfelag.is

Um nokkurt skeið er ég búin að
gera mikið grín að þeim sem hafa
dottið inn í Idolið, sérstaklega
þeim sem hafa farið á sveitta
pöbba í Ármúla til að horfa á það.
Ég ætlaði ekki að falla í þessa
gryfju. Eftir að hafa fengið Digital Ísland inn á heimilið varð ekki
aftur snúið og áður en ég vissi af
var ég kolfallin og búin að eignast
mína uppáhalds Idolstjörnu. Ég
vona að Heiða vinni. Hún hefur
röddina, útlitið og hefur þennan
sjarma sem til þarf. Ég held líka
að hún gæti lifað lengur en bara
út árið eins og gerðist í fyrra. Veit
einhver hvað varð um Kalla
Bjarna? Á föstudagskvöldið gekk
ég svo langt að halda Idolteiti
heima hjá mér. Það var mikið

22.00

22.45

Drama
THE 4400. Fljúgandi furðuhlutur lendir á jörðinni
með 4400 manns og allir líta nákvæmlega eins
út og áður.

Spjall
JAY LENO. Jay fær góða gesti í heimsókn til sín
og býður upp á skemmtileg tónlistaratriði.

SJÓNVARPIÐ
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

Milli Reykjavíkur og

EGILSSTAÐA

5.999 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Gormur (22:26)

18.30 Veðmálið (6:6) (Veddemålet) Norsk
19.00
19.35
20.00

21.25

ÍSAFJARÐAR

5.799 kr.
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN EHF./SIA.IS FLU 27407 02/2005

Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

7.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

GRÍMSEYJAR

6.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum,
greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

flugfelag.is

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Fear Factor 13.30 Hidden Hills 13.55 Game
TV 14.20 Married to the Kellys 14.45 Derren
Brown – Trick of the Mind 15.10 Scare Tactics
15.35 George Lopez 3 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í

18.00 Vetrarhátíð í Reykjavík 2004 (e)

dag

20.45

Milli Reykjavíkur og

SKJÁREINN

22.00
22.20

þáttaröð um fjóra krakka sem þurfa
að vinna veðmál.
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Mæðgurnar (20:22) (Gilmore Girls IV)
Bandarísk þáttaröð um einstæða
móður sem rekur gistihús í smábæ í
Connecticut-fylki og dóttur hennar á
unglingsaldri.
Mósaík Þáttur um listir, mannlíf og
menningarmál.
Hvað veistu? (19:29) (Viden om) Dönsk
þáttaröð um vísindi og rannsóknir. Að
þessu sinni er fjallað um fyrsta lífið á
jörðinni.
Tíufréttir
Dauðir rísa (1:8) (Waking the Dead III)
Breskur sakamálaflokkur. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.10 Örninn (2:8) 0.10 Kastljósið 0.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Gentlemen's Relish 8.00 Osmosis Jones
10.00 My Big Fat Greek Wedding 12.00 Lucky
Jim 14.00 Gentlemen's Relish 16.00 Osmosis
Jones 18.00 My Big Fat Greek Wedding 20.00
Lucky Jim 22.00 L.A. Without a Map 0.00 Love
and Sex (BB) 2.00 Road to Perdition (SBB)
4.00 L.A. Without a Map

18.30
19.00
19.35
20.00
20.30
21.15
22.00

22.45

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,
Audda og Pétri.
Amazing Race 6 (7:15) (Kapphlaupið
mikla)
Las Vegas 2 (6:22) (Games People Play)
Dramatískur myndaflokkur sem gerist í
spilaborginni Las Vegas.
The 4400 (3:6) (4400) Fljúgandi furðuhlutur lendir á jörðinni með 4400
manns. Þeir sem hafa verið lengst í
burtu hurfu fyrir áratugum en aðrir í
aðeins fáeina mánuði. Allir eiga það
sameiginlegt að líta út nákvæmlega
eins og áður.
The Wire (4:12) (Sölumenn dauðans 3)
Myndaflokkur sem gerist á strætum
Baltimore í Bandaríkjunum. Stranglega bönnuð börnum.

23.40 Twenty Four 4 (e) (Strangl. bönnuð börnum) 0.25 Nip/Tuck 2 (e) (Strangl. bönnuð
börnum) 1.10 Cold Case 2 (e) (Bönnuð börnum) 1.55 Clay Pigeons (Strangl. bönnuð börnum) 3.40 Fréttir og Ísland í dag 5.00 Ísland í
bítið (e) 6.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA

18.30 One Tree Hill – ný þáttaröð! (e) Nathan
19.30
20.00

21.00

22.00
22.45

og Lucas eru hálfbræður samfeðra og
að mörgu leyti afskaplega líkir.
The Simple Life 2 (e) Í fenjum Louisiana kynnast Paris og Nicole fjölskyldu
sem býður þeim gistingu.
Blow Out Jonathan og Alicia lenda í
hávaðarifrildi. Alyn, Jenn, Jason og
Kiara eru óánægð með aðstæður á
vinnustað.
Innlit/útlit Vala Matt fræðir sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma og
stefnur í hönnun og arkitektúr með
aðstoð valinkunnra fagurkera.
Judging Amy Amy og fjölskylda kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 Dragnet – lokaþáttur (e) 0.20 Sunnudagsþátturinn (e) 1.45 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN

18.00 Joyce Meyer 18.30 Beint frá CBN fréttastofunni 19.30 T.D. Jakes 20.00 Robert Schuller
21.00 Ron Phillips 21.30 Joyce Meyer 22.00 Dr.
David Yon-ggi Cho 22.30 Joyce Meyer 23.00
Fréttir 0.00 Ísrael í dag

7.15 Korter

Engineering 21.00 Building the Ultimate 21.30 Massive
Machines 22.00 Aircrash 23.00 Forensic Detectives
0.00 My Titanic 1.00 War of the Century

Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30 Scooby-Doo

MTV
19.00 Pimp My Ride 19.30 The Ashlee Simpson Show
20.00 Cribs 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten

JETIX
14.15 Digimon I 14.40 Spiderman 15.05 Sonic X 15.30
Totally Spies

VH1
19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 New Kids
on the Block Bands Reunited 21.00 Justin Timberlake
Fabulous Life Of 21.30 Best of Robbie Williams

MGM
19.40 The Whales of August 21.10 Summer Heat
22.30 The Boss 0.00 The Program 1.55 Eve of
Destruction 3.35 Gator

E! ENTERTAINMENT
20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 E! Entertainment Specials 22.00 The Soup 22.30 Life is Great with
Brooke Burke 23.00 101 Juiciest Hollywood Hookups
0.30 The E! True Hollywood Story 2.30 The Anna
Nicole Show

TCM
20.00 High Society 21.45 Arsenic and Old Lace 23.40
Pride of the Marines 1.35 The Last Run 3.10 Brotherly
Love

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
19.00 Futsal: European Championship Ostrava Czech
Republic 21.00 Boxing 23.00 News: Eurosportnews
Report 23.15 Rally: World Championship Sweden
23.30 Rally: World Championship Sweden
BBC PRIME
18.30 EastEnders 19.00 Amazon – Super River 20.00
Top Gear Xtra 21.00 Wild Weather 22.00 Casualty
22.50 Holby City 0.00 Timothy Leary 1.00 Great Romances of the 20th Century
NATIONAL GEOGRAPHIC
18.30 Demolition Squad 19.00 Dogs with Jobs 19.30
Insects from Hell 20.00 Shark Quest 21.00 Air Crash
Investigation 22.00 Seconds from Disaster 23.00
Battlefront
ANIMAL PLANET
18.30 Big Cat Diary 19.00 Natural World 20.00 Natural
World 21.00 Venom ER 22.00 The Natural World 23.00
Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Animal Doctor 0.30 Emergency Vets 1.00 Natural World
DISCOVERY
18.30 A 4X4 is Born 19.00 Mythbusters 20.00 Extreme

CLUB
18.45 Crimes of Fashion 19.15 Design Challenge
19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10 Men
on Women 21.35 My Messy Bedroom 22.00 Sex Tips
for Girls 22.30 Spicy Sex Files
BBC FOOD
18.30 Delia's Winter Collection 19.30 Ready Steady
Cook 20.00 Rick Stein's Food Heroes 20.30 Kitchen
Takeover 21.00 Can't Cook Won't Cook 21.30
Gondola On the Murray 22.30 Ready Steady Cook
CARTOON NETWORK
14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename: Kids Next
Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25 The Cramp

HALLMARK
18.30 Early Edition 19.30 Law & Order Iv 20.30 A Nero
Wolfe Mystery 21.15 A Nero Wolfe Mystery 22.00
Sudden Fury
DR1
18.30 Hvad er det værd? 19.00 Ryd op i dit liv 19.30
Arven 20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt
21.00 Inspector Morse 22.45 OBS 22.50 Gennem ordene 23.20 Boogie 23.50 Ungefair
SV1
18.30 Rapport 19.00 Uppdrag Granskning 20.00 Orka!
Orka! 20.45 24 Nöje 21.00 Debatt 22.00 Rapport
22.10 Kulturnyheterna 22.20 Sverige! 22.50 Everything
that rises 0.25 Sändningar från SVT24
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

FOOTBALL FOR HOPE

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur.

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40
Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni með
Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigurjóni M. Egilssyni. 13.01 Hrafnaþing með Ingva Hrafni Jónssyni.
14.03 Messufall með Anna Kristine Magnúsd. (e).

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfr. 12.50 Auðlind
13.05 Silungurinn 14.03 Útvarpssagan, Innstu
myrkur 14.30 Í þjónustu hennar hátignar 15.03
Vísindi og fræði 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00
Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn

15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum með Illuga Jökulssyni. 19.30
Endurtekin dagskrá dagsins.

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Slæðingur
20.15 Bréfið 21.00 Í hosíló 22.15 Lestur
Passíusálma 22.21 Lóðrétt eða lárétt

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00
Útvarp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Rokkland 0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar
2.03 Auðlindin 2.10 Næturtónar

23.10 Rökkurrokk

6.05 Einn og hálfur m. Magnúsi R. Einarssyni

SÝN kl. 19.50

Fótbolti í góðgerðarskyni
Jarðskjálftinn í Asíu átti sér stað annan dag jóla á síðasta ári. Í kvöld verða frægustu knattspyrnustjörnur
heims í sviðsljósinu í Barcelona. Þá mætast tvö úrvalslið
sem sett eru saman úr bestu og knáustu fótboltamönnum nú til dags. Ronaldinho, besti leikmaður heims, fer
fyrir öðru liðinu en Andriy Shevchenko, besti leikmaður
Evrópu, leiðir hitt liðið.
Tilgangur leiksins er að safna fjármunum fyrir fórnarlömb
Ronaldinho.
flóðbylgjunnar í Asíu og Afríku. Á meðal annarra leikmanna sem stíga á stokk eru Paolo Maldini, David Beckham, Thierry Henry,
Pavel Nedved, Adriano, Didier Drogba og Ronaldo. Um stjórn liðanna sjá
Marcello Lippi, Arsene Wenger, Carlos Alberto Parreira og Frank Rijkaard.

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

▼

22.00

Íþróttr
OLÍSSPORT. Starfsmenn íþróttadeildar fara yfir
helstu íþróttaviðburði hér heima og erlendis.

SÝN
16.20 Idol Extra 16.50 Jing Jang 17.35 Olíssport 18.05 David Letterman

18.50 World Supercross (Angel Stadium) Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í Supercrossi. Hér eru vélhjólakappar á öflugum tryllitækjum (250 rsm) í aðalhlutverkum. Keppt er
víðsvegar um Bandaríkin og tvisvar á keppnistímabilinu bregða vélhjólakapparnir sér til Evrópu. Supercross er íþróttagrein sem nýtur sívaxandi vinsælda enda sýna menn svakaleg tilþrif.
19.45 Football for Hope (Knattspyrna til hjálpar) Frægustu knattspyrnustjörnur
heims verða í sviðsljósinu í Barcelona
í kvöld þegar tvö úrvalslið mætast.
Ronaldinho, besti leikmaður heims,
fer fyrir öðru liðinu en Andriy Shevchenko, besti leikmaður Evrópu, leiðir
hitt liðið. Tilgangur leiksins (Football
for Hope) er að safna fjármunum fyrir
fórnarlömb flóðbylgjunnar í Asíu og
Afríku. Á meðal leikmanna sem koma
við sögu eru Paolo Maldini, David
Beckham, Thierry Henry, Pavel Nedved, Adriano, Didier Drogba og Ronaldo.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur spjallþáttanna. Góðir gestir koma í heimsókn og
Paul Shaffer er á sínum stað. 23.15 Football
for Hope

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið (e) 19.00
Crank Yankers 20.00 Gary the Rat (Future ExWife) 20.30 I Bet You Will (Veðmál í borginni) 21.00 Real World: San Diego 22.03
Jing Jang 22.40 Idol Extra (e) 23.10 Headliners (e)

ÞRIÐJUDAGUR 15. FEBRÚAR

VH1
KL. 21.00
Fabulous Life of Justin Timberlake
Justin Timberlake er meðal heitustu
poppstjarna í heiminum í dag en í
þessum þætti er fylgst með lífsstíl
hans. Hann græðir gríðarlega mikla
peninga á degi hverjum en spurning
er hvernig hann eyðir þeim? Kærastan
hans er Cameron Diaz og áhorfendur
fá einnig að skyggnast aðeins inn í
einkalíf þeirra.

Svar: Jonathon Cold úr kvikmyndinni The Foreigner frá árinu 2003.

„I'd say the only thing that's unexpected is
that I'm still alive.“

BYLGJAN

FM 90,9

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

05:00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 07:00
Ísland í bítið 09:00 Ívar Guðmundsson

06:00 Kolbrún Bergþórsd.(e.) 07:00 Gústaf Níelsson (e.)
08:00 Óskar Bergsson (e.) 09:03 Ólafur Hannibalsson 10:03
Rósa Ingólfsd. 11:03 Arnþrúður Karlsd.

12:00 Hádegisfréttir 12:20 Óskalaga hádegi
13:00 Íþróttir Eitt 13:05 Bjarni Arason 16:00
Reykjavík Síðdegis

12:00 Fréttir 12:25 Ingibjörg Sólrún Gíslad. (e.) 12:45 Gunnar Örlygsson 13:05 Jörundur Guðmundsson 14:03 Kolbrún
Bergþórsd. 15:03 Óskar Bergsson 16:03 Arnþrúður Karlsd.
17:05 Gústaf Níelsson
18:00 Gunnar Örlygsson (e.) 18:30 Fréttir/Ísland í dag 19:40
Ingibjörg Sólrún Gíslad. (e.) 20:00 Ólafur Hannibalsson (e.)
21:00 Rósa Ingólfsd. (e.) 22:00 Jörundur Guðmundsson (e.)
23:00 Kolbrún Bergþórsd. (e.)

FM 90,1/99,9

AÐRAR STÖÐVAR
FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18:30 Kvöldfréttir Stöðvar 2 19:30 Bragi
Guðmundssonf 22:00 Þórhallur miðill Lífsaugað.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
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DÓTAKASSINN
Dótið? Scuba-Doo köfunartækið.
Sem er? Alvöru köfunartæki fyrir allt áhugafólk um köfun. Köfunartækið, eða klefinn sem
er sennilega betra orð, er byggt upp eins og
hjól. Kafarinn situr á tækinu með hjálm á höfðinu og siglir þannig um á tveggja og hálfs
hnúta hraða. Úr tækinu eru slöngur sem flytja
súrefni af yfirborði jarðar niður í tækið Þannig
er hægt að skoða allt það sem hin dularfullu
undirdjúp hafa upp á að bjóða á einfaldan og
þægilegan hátt. Tækið er 1,35 metri á hæð,
tæpur metri á lengd og vegur rétt rúm fjörutíu
kíló með rafhlöðunni. Rafhlaðan gildir í um
einn og hálfan tíma.
Köfunarklefinn gengur fyrir rafhlöðum og er
með eindæmum umhverfisvænn.

HRÓSIÐ
...fær Svanur Halldórsson, sem
hefur starfað sem leigubílstjóri í
ein fimmtíu ár. Geri aðrir betur.
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Lárétt: 2 fjötur, 6 mjög reið, 8 nafar, 9
fantur, 11 þessi, 12 konunafn, 14 æviskeiðið, 16 í röð, 17 gyðja, 18 ábreiða, 20
ónefndur, 21 snemma.
Lóðrétt: 1 hitta, 3 forlag, 4 prýði árinnar, 5 traust, 7 embættismenn, 10 eins um
n, 13 skógardýr, 15 nákomna, 16 rá, 19
skammstöfun.
Lausn
Lárétt: 2 haft, 6 æf, 8 bor, 9 fól, 11 sú, 12
agnes, 14 ellin, 16 st, 17 gná, 18 lak, 20 nn,
21 árla.
Lóðrétt: 1 hæfa, 3 ab, 4 fossinn, 5 trú, 7 fógetar, 10 lnl, 13 elg, 15 nána, 16 slá, 19 kl.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

klefanum eru ekki nema tólf metra langar og
hamla því kannski að ekki sé hægt að sigla
eins langt og fólk vill. Tækið er líka heldur dýrt.

Verð? Scuba-doo tækið kostar 120 þúsund
dollara. Þar sem gengið á dollaranum er
ekki mjög hátt um þessar mundir er hægt
að fá klefann fyrir um 7,5 milljónir íslenskra
króna. Allar nánari upplýsingar um tækið
má finna á heimasíðunni www.scubadooworld.com.

nánast allir notað hann. Hægt er að nota klef-

NÝTT MYNDBAND QUARASHI: TÖKUM LAUK Í GÆRKVÖLD

Ein allsherjar drykkjukeppni

8

10

Gallar? Slöngurnar sem flytja súrefnið í og úr

Kostir Klefinn er einfaldur í notkun og geta

Valdís Óskarsdóttir.
50 ár.
Njarðvík.

Tökum á nýju myndbandi
rappsveitarinnar Quarashi við
lagið Payback lauk með allsherjar drykkjukeppni á skemmtistaðnum Prikinu í gærkvöld á
milli sveitarmeðlima og stúlknagengis.
Myndbandið verður frumsýnt í Japan þann 21. febrúar en
Payback verður fyrsta smáskífulag plötunnar Guerilla
Disco sem kemur út 2. mars þar
í landi. Verður myndbandið að
öllum líkindum frumsýnt hérlendis um svipað leyti.
Tökur hófust á rallíkrossbrautinni í Kapelluhrauni í
fyrradag þar sem meðlimir
Quarashi öttu kappi við stúlknagengið, en þrjár stúlkur voru
valdar fyrir myndbandið úr hópi
fjölda umsækjenda. Næsta atriði var tekið á Álftanesi í gær.
Þar keppti Ómar Swarez við
eina stúlkuna í körfubolta með
sjóinn í baksýn í miklu roki og
rigningu. Næsta atriði var tekið
upp inni á karlaklósettunum í
Laugardalshöll og það síðasta
var tekið á Prikinu.
Leikstjórar voru þeir Samúel
Bjarki Pétursson og Gunnar Páll
en þeir gerðu síðast myndbandið við lag Quarashi og strákanna
í 70 mínútum, Crazy Bastard.
Tökumaður var Óttar Guðnason,
sem er einn sá fremsti í faginu
hér á landi. Síðasta verkfni hans
var Hollywood-mynd Baltasars
Kormáks, A Little Trip To
Heaven.
Upphaflega átti að taka
myndbandið upp í Úkraínu en
hætt var við vegna mikils kostnaðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

2

1

ann bæði á nóttu sem degi því tveir öflugir
kastarar sem lýsa upp undirdjúpin fylgja honum. Í klefanum er einnig að finna klósett svo
kafarinn þarf ekki að leita langt yfir skammt.
Klefinn er til í fimm litum: appelsínugulum,
grænum, hvítum, ljósbláum og gulum.

SÖLVI BLÖNDAL Sölvi Blöndal,
forsprakki Quarashi, var með allt
á hreinu við tökur á nýja myndbandinu í Kapelluhrauni.

freyr@frettabladid.is

» B ETR I
S JÓNVAR PS DAGS K RÁ
Á M IÐVI K U D Ö G U M

QUARASHI Þeir voru vígalegir, strákarnir í Quarashi, við upptökur á
myndbandinu við lagið Payback.

Bang Gang í The O.C.

Fóstureyðingar
Dvergum eytt
í móðurkviði
síðustu tíu árin
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Lagið Follow með hljómsveitinni
Bang Gang hljómaði í tólfta sjónvarpsþætti The O.C. sem var
sýndur á Fox-sjónvarpsstöðinni í
Bandaríkjunum
síðastliðinn
fimmtudag.
Þátturinn sem um ræðir heitir
The Lonely Hearts Club og hljómar lagið í atriði þar sem persónurnar Summer og Zach ræða samband sitt á hótelherbergi á Valentínusardaginn. Þátturinn verður
sýndur hér á landi um næstu jól
en lagið er tekið af síðustu plötu
Bang Gang, Something Wrong.
Tónlistin sem heyrist í þessum
vinsælu unglingaþáttum þykir
mjög eftirtektarverð og reglulega
hafa verið gefnar út plötur með
lögum úr þeim. Á meðal annarra
listamanna sem hafa átt lög í þáttunum eru stór nöfn á borð við U2,
Interpol, Gwen Stefani, The
Thrills, Modest Mouse og The
Album Leaf. ■

BARÐI JÓHANNSSON Lagið Follow með Bang Gang fékk að hljóma í tólfta þætti The
O.C. í Bandaríkjunum fyrir skömmu.

actilinea
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Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

Ver› á›ur

Upp og niður
á Ítalíanó

Ver› nú

=

2.790.000
2.590.000

200.000
29.966,-*

É

g verð að komast út úr húsi, sagði
góð vinkona um daginn. Heima
eru allir með Gullfoss og Geysi – kall
og krakkaormar. Gullfoss og Geysi?
hváðum við hinar. Jebb, upp og niður,
gubb, sírennsli og svitaköst. Viðstaddar hrylltu sig. Ekki koma nær.
Það síðasta sem maður vill heim til
sín er fossinn og hveragusurnar. En
Gullfoss og Geysir gera það víðreist.
Lítil stubba leggst í magakveisu í
týrólskum skíðabæ á Ítalíanó. Eftir
nokkurra daga leiðindi er ákveðið að
leita læknis hjá innfæddum.

Subaru Forester sjálfskiptur

Ver› á›ur
Ver› nú

=

MÆÐGUR finna bakhús undir
fjallshlíð. Bankið, til að tala við
lækni, stendur párað með tússi á
pappírssnepil á hurð. Kom inn, er
kallað brostinni röddu. Inni sitja
tveir ungir drengir. Annar hangir
makindalega í sófa og gerir við
lykkjufall í skíðapeysu. Hinn raðar
pappírum fyrirmannlega á skrifborði. Sá brosir breitt svo skín í
spangir. Hann er vart meira en sextán ára og hinn bara fjórtán, hugsar
móðirin og litast um. Hvar er læknirinn? spyr hún svo hikandi. Við erum
læknar, segja strákarnir og flissa.

KRÍLIÐ ER SKOÐAÐ á meðan

170.000
29.850,-*

Subaru Impreza Sedan beinskiptur

Ver› á›ur
Ver› nú

=

2.160.000
1.990.000

170.000
23.021,-*

NJÓTTU GÓ‹S GENGIS
Hagstætt gengi gjaldmi›la og gó›ar a›stæ›ur gera
okkur kleift a› bjó›a Subaru á stórlækku›u ver›i.
N‡ttu ﬂér einstakt tækifæri á›ur en gengi› hækkar
á n‡. Öflug 2,0 lítra vélin og fullkomi› fjórhjóladrif
tryggja a› ﬂú kemst örugglega á lei›arenda og ekki
spillir ríkulegur sta›albúna›ur. Komdu og kynntu ﬂér
Subaru – og njóttu betra gengis!

Himinn og haf / SÍA 9050131

móðirin er enn að skima og vonast til
þess að einhver fullorðinn komi að
málinu. Eldri drengurinn sest svo við
að skrifa lyfseðla. Hann reytir þá í
móðurina. Þessir er fyrir góðum
bakteríum til að drepa vondar. Þessi
er fyrir svörtu tei sem blandast appelsínusafa, sykri og salti. Þessi er
fyrir jurtatei og þessi til vonar og
vara – alvöru meðal, segir hann og
fiktar í unglingabólu á enninu.
Aha, Ísland, segir hann svo glaður.
Nonni og Manni? Já, kannastu við
þá? spyr móðirin hissa. Allir þekkja
Nonna og Manna og svo auðvitað
Björk. Sá með peysuna lítur upp. Ég
sá Björk á tónleikum í Verona, segir
hann. Hún virtist frekar feimin á
sviði. Svarta teið svínvirkar en
mæðgurnar sleppa því að kaupa góðar bakteríur. Svo er heilsan höndluð
og flogið upp og niður týrólskar
brekkur. Það er skítt að skíða í
skugga í skógi, skíni sólin, segja
ítalskir og færa sig á milli fjallatinda
eftir því hvar sól vermir vanga.
Vandamál ítalskra er hvorki rok né
rigning - miklu heldur endalaus blíða
sem bræðir þrjóskustu skafla. Þá er
ráð að búa til snjó, heimalagaðan snjó
sem virkar svo vel – jafnt upp sem
niður.

2.750.000
2.580.000

Skráning í síma 550 1200, hjá þjónustuveri í síma 550 1400,
á www.spron.is eða í næsta útibúi SPRON.

Subaru aldrifi› er sannkalla› listaverk – lárétt Boxer

vél og fullkomin fjórhjóladrifstækni tryggja hámarks
rásfestu og veggrip á öllum hjólum. Hér ræ›ur jafnvægi›
ríkjum og tryggir afl og aksturseiginleika sem eiga sér
fáar hli›stæ›ur í hva›a ver›flokki sem er.

12:00–16:00

Þau fengu
endurgreitt
Í janúar endurgreiddum við skilvísum viðskiptavinum í fjölskylduþjónustu SPRON
helming allra debetkortaárgjalda þeirra og hluta af greiddum vöxtum vegna
skuldabréfa, íbúðalána, yfirdráttar eða víxla.

Má bjóða þér í hópinn?

Má bjóða þér í hópinn?

Fjölskyldan

– fyrir allt sem þú ert

