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FRÉTTABLAÐIÐ/VILH

Í MIÐJU BLAÐSINS

Mjöll Hólm lætur
fara vel um sig
í stofunni
heima þar sem
hún slakar á,
sameinar fjölskylduna og
heldur fjörugar
veislur.
„Mér líður langbest
í sjónvarpssó
að horfa á kvik
fanum þ

0

íé

kær og njóta
þess í skammdegi
um og kveikja
nu að draga
finnst notalegt á kertum. „Já, ég er mikill úr ljósunað vera heima
kúrari og
inu, sérstaklega
í sófanum í skammdegþegar vindar
Húsið sem
blása “
Mjöl

Bóas
Sölufulltrúi

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓLK 34

Sakamálaæðið færist á sjónvarpsskjáinn
Fólk 42

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Talið er að málamyndahjónaböndum hafi fjölgað mjög. Fjöldi dvalarleyfa fyrir maka frá löndum utan EES
hefur þrefaldast á þremur árum. Nær víst að menn hagnist á að ganga í og koma á slíkum hjónaböndum.
Fjöldi
útgefinna
makaleyfa til ríkisborgara utan
evrópska efnahagssvæðisins hefur
þrefaldast síðan 2004. Nær öll
makaleyfi, eða dvalarleyfi fyrir
maka íslenskra ríkisborgara, eru
nú veitt einstaklingum utan EES.
Fyrir þremur árum átti þessi hópur
um helming allra makaleyfa.
Hildur Dungal, forstjóri Útlendingastofnunar, segir þessar tölur
benda til þess að svokölluðum
málamyndahjónaböndum sé að
fjölga hérlendis. „Við sjáum vísbendingar um það þótt sjaldnast sé
grunurinn nægilega rökstuddur til

að hægt sé að synja fólki um leyfi
vegna hans.“ Haustið 2005 tóku
gildi lög þar sem ríkisborgarar
EES voru settir í forgang hvað
varðar úthlutun dvalarleyfa. Þar af
leiðandi var borgurum utan EES
gert erfiðara um vik að fá dvalarleyfi. „Við sáum í kjölfarið mikla
aukningu í hjúskaparleyfunum og
einmitt líka mun fleiri tilfelli þar
sem grunur vaknaði um málamyndahjónabönd,“ segir Hildur.
Tveimur hefur verið synjað um
dvalarleyfi vegna gruns um málamyndahjónaband á þessu ári, og að
sögn Hildar eru fleiri mál í skoðun

sem gætu leitt til sömu niðurstöðu.
Þá segir Hildur næsta víst að hér
á landi hagnist einhverjir á slíkum
hjónaböndum, bæði þeir sem taka
greiðslu fyrir að ganga í málamyndahjónaband sem og menn
sem hafi milligöngu um að koma
slíkum hjónaböndum á. Slíkar
greiðslur geti nálgast milljón krónur. Aldrei hafi þó tekist að sanna
slíkt brot.
Níutíu og níu prósent makaleyfa
sem veitt hafa verið í ár fóru til
ríkisborgara utan EES. Árið 2004
var sama hlutfall fimmtíu prósent.

Uppstokkun á FL Group:

Hannes hættir
Jón tekur við

Valur komst
í undanúrslit
Eimskipsbikarsins
í gær þegar liðið
lagði Hauka að
Hlíðarenda,
23-22, í æsispennandi leik.

VIÐSKIPTI Hannes Smárason
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VEÐRIÐ Í DAG
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BJART SYÐRA Í dag verður norðlæg átt, 10-15 úti við austur- og
suðausturströndina, annars hægari. Éljagangur norðan og austan til
en bjart veður syðra. Frost 0-8 stig,
mildast með suðurströndinni.
VEÐUR 4

Taktu þátt í
skemmtilegum
jólaleik
á www.jolamjolk.is
Frábærir vinningar!

Heildarfjöldi
Ríkisborgarar
utan EES

- sþs / sh

Góður sigur Vals
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ÚTGEFIN DVALARLEYFI
MILLI ÁRA FYRIR MAKA
ÍSLENSKRA RÍKISBORGARA

516

Íslendingarnir í dönsku vinsældakosningunni
Byens bedste
fengu allir
eitthvað.

og í skóla

522

Einn og hálfur sigur

Í

Grunur um að málamyndahjónaböndum fari fjölgandi
ÚTLENDINGAR

FÓLK 42

St fá

Benedikt
Sölufulltrúi

477

Leoncie lenti í
útistöðum við
óprúttna náunga
á MySpace.

Eir

Stella Ósk
Sölufulltrúi

sem eru í hjólastól.

539

Lokar ólöglegri vefsíðu

Hilmar
Sölufulltrúi

Áslaug María
Sölufulltrúi

með tilliti til þeirra

Þvottahús er
mjög rúmgott
ingu þar sem
með góðri
búðin sem stendur
innréttgert er ráð fyrir
þvottavél og
Rúmgóð geymsla
þurrkara.
er 146,7 fermetrar við Drekavelli í Hafnarfirði
er inni í íbúðinni
að stærð. Hún
Baðherberg
með flísum á
með afgirtum
i er með flísum
er á jarðhæð
gólfi.
garði. Komið
á veggjum og
réttingu, baðkari
er inn í mjög
anddyri með
gólfi, innog stórri sturtu
rúmgott
flísum á gólfi
hönnuð með
sem er sérstaklega
og mjög stórum
sem ná upp
tilliti til þeirra
í loft. Inni af
skápum
sem eru í hjólastól.
anddyri er góð
Herbergin eru
ing með flísum
gestasnyrt3 og skiptast
á gólfi. Komið
herbergi með
í 2 mjög stór
er inn í stofu
um gluggum
barnaeikar
með stórog planka parketi
plássi. Í hjónaherbeplanka parketti og miklu
úr eik. Stofan
rúmgóð og björt
skápaer mjög
og skiptist hún
pláss og er tenging rgi er einnig mjög gott
Úr stofunni
í stofu og borðstofu.
skápafyrir sjónvarp
er gengið
Eignin er glæsileg
inni í skápunum.
með hárri girðingu, út í garð sem er allur
afgirtur mjög
í alla staði og
garðurinn snýr
aðkoma að húsinu
góð. Stutt er
er á garðinum
í
suðaustur
í
leikskól
Eldhú i
hlið
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TÍMAMÓT 26

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Gunnar
Sölufulltrúi

Íbúðin er öll hönnuð

Stutt á leikvöl
linn

Remax fasteignir
bjóða til sölu fjögurra
bergja íbúð við
Drekavelli í Hafnarfirð heri.

416

Lyfjafræðingafélag
Íslands er 75 ára.

þig!

180

Danir í meirihluta í upphafi

til staðar fyrir

HRINGDU NÚN
A

699 6165

ELM

3. desember 2007 — 329. tölublað — 7. árgangur

MÁNUDAGUR

Við erum 100%

Sérblað um fasteignir

í stofunni.

Kemur að gerð nýrra
spennuþátta
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heimili jól

Mjöll hefur gaman

SIGURJÓN KJARTANSSON

2007

VIÐ ERUM ALDREI
OF
UPPTEKIN FYRIR
ÞIG!

BÖRNUNUM HEILSAÐ Dorrit Moussaieff forsetafrú kveikti á jólatrénu í Kringlunni í gær. Athöfnin markaði upphaf árlegrar góð-

gerðasöfnunar á jólapökkum fyrir Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands. Dorrit heilsar hér krökkum í kór Kársnesskóla
sem söng við athöfnina ásamt Margréti Eir Hjartardóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þjóðaratkvæðagreiðsla í Venesúela um umtalsverðar stjórnarskrárbreytingar:

Kosið um aukin völd Chavez
VENESÚELA,
AP
Venesúelamenn
kusu í þjóðaratkvæðagreiðslu í
gær um 69 stjórnarskrárbreytingar sem snerust meðal annars um
umtalsverða aukningu á völdum
Hugos Chavez, forseta Venesúela,
og að takmörk verði afnumin á því
hve lengi hann getur setið sem forseti þessa stærsta olíuútflutningsríki Suður-Ameríku.
Andstæðingar Chavez óttast að

verði breytingarnar samþykktar
fái hann of mikil völd sem geti
ógnað grundvallarréttindum borgara. Til andstæðinga Chavez teljast
meðal
annars
leiðtogar
kaþólsku kirkjunnar þar í landi,
samtök um fjölmiðlafrelsi, mannréttindahópar og þekktir viðskiptamenn.
Kjósendur í höfuðborginni,
Karakas, vöknuðu í dögun í gær-

morgun við flugelda og lúðrablástur frá hátölurum vörubíla sem
keyrðu um borgina. Þessi leið
stjórnvalda til að stuðla að aukinni
kjörsókn virtist hafa skilað sér þar
sem langar raðir mynduðust við
kjörstaði og sagði upplýsingamálaráðherra Venesúela, Willian Lara,
að kjörsókn væri gríðarleg.
Skoðanakannanir bentu til að
mjótt gæti orðið á mununum. - sdg

hættir sem forstjóri FL Group og
Jón Sigurðsson, aðstoðarforstjóri, tekur við starfinu. Jón
Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður FL Group,
Hannes Smárason
og Jón Sigurðsson
hittust í höfuðstöðvum Baugs
við Túngötu í
Reykjavík í
gærkvöldi og
HANNES SMÁRA- ræddu framtíð
SON STJÓRNARfélagsins.
FORMAÐUR
Mikil endurskipulagning stendur fyrir
dyrum hjá FL Group. Sú vinna
hefur staðið yfir í meira en viku.
Í Markaðnum á miðvikudaginn
kom fram að eigendur hyggjast
auka hlutafé félagsins og styrkja
það til sóknar. Baugur gegnir þar
lykilstöðu en nýir hluthafar
munu væntanlega bætast í
hópinn.
- bg
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Gaman að blanda saman
gömlu og nýju
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Bók um Pólstjörnumálið svokallaða kemur út í næstu viku:

Ísing olli nokkrum bílveltum:

Saga smyglskútunnar gefin út

Ökumenn óviðbúnir hálkunni

FÓLK Bók um Pólstjörnumálið svo-

Sölvi, er það þér að kenna að
markaðurinn missti taktinn?
„Nei, ég myndi ekki missa taktinn
svona.“
Sölvi Blöndal er fyrrverandi trommari og
forsprakki hljómsveitarinnar Quarashi.
Þegar hljómsveitin hætti skráði hann sig
í hagfræðinám og starfar nú hjá greiningardeild Kaupþings.

Lést eftir
umferðarslys
Drengurinn
sem varð fyrir
bíl í Reykjanesbæ síðdegis
á föstudag lést
á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi á
laugardag.
Hann hét Kristinn Veigar
Sigurðsson og átti heima á
Birkiteig 17 í Reykjanesbæ.
Hann var fæddur 30. september 2003.

Ölvaður drengur á Selfossi:

Sparkaði og
beit í lögreglu
LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók

ungan dreng aðfaranótt sunnudags eftir að hópslagsmál brutust
út við Draugabarinn á Selfossi.
Drengurinn, sem er ekki orðinn
átján ára, var verulega ölvaður að
sögn lögreglu. Við handtökuna
sparkaði hann og beit í lögregluþjóna, auk þess sem hann hafði í
hótunum við þá. Þá virðist sem
drengurinn hafi verið inni á
barnum og hafi getað keypt sér
áfengi þar. Vegna ungs aldurs
hans voru bæði foreldrar hans og
barnaverndaryfirvöld viðstödd
skýrslutöku vegna málsins. - þeb

SÚDAN
Náðun kennslukonu rædd
Bresk sendinefnd mun hitta forseta
Súdans í dag til að ræða mögulega
náðun bresku kennslukonunnar
Gillian Gibbons sem var dæmd í
fimmtán daga fangelsi fyrir að hafa
móðgað íslamstrú eftir að hún leyfði
nemendum sínum að nefna bangsa
Múhammeð. Þúsundir Súdana mótmæltu vægum dómi á föstudag og
kröfðust dauðarefsingar.

kallaða kemur út hjá forlaginu
Skugga í lok vikunnar. Ragnhildur
Sverrisdóttir
blaðamaður
skrifaði bókina. „Þetta er stærsta
aðgerð sem fíkniefnalögreglan
hefur nokkurn tímann staðið í.
Rannsóknin fór fram hér og þar
um Evrópu og þetta er ótrúleg
spennusaga þegar maður nær að
rekja hana,“ segir Ragnhildur.
Hún segir hugmyndina að bókinni hafa kviknað skömmu eftir
að málið, sem er stærsta fíkniefnamál Íslandssögunnar, kom
upp. Vinnslutíminn hafi því verið
stuttur, þar sem málið kom upp
20. september síðastliðinn.

RAGNHILDUR
SVERRISDÓTTIR

Ný bók hennar
um umfangsmestu rannsókn
fíkniefnalögreglunnar kemur út í
lok vikunnar.

Ragnhildur segir margt nýtt
koma fram í bókinni, þó að vissulega hafi eitthvað komið fram í

fréttum af málinu. „Svona bók
hefur mér vitanlega ekki verið
skrifuð áður, um lögreglumál sem
rannsókn stendur yfir á. Mennirnir sitja auðvitað enn í gæsluvarðhaldi,“ segir Ragnhildur. Hún
segir lögregluna hafa veitt sér
upplýsingar um sínar starfsaðferðir. „Ég held að það sé mjög
áhugavert fyrir almenning að
lesa um hvernig þeir vinna þessir
menn, þetta er alvöru lið. Við
höldum svo oft að íslenska lögreglan sé eitthvað vanmáttug, það
er svo fjarri lagi. Þetta var svo
flott aðgerð. Þetta er sönn spennusaga.“
- þeb

Áform um Bitruvirkjun gætu breyst
Borgarstjóri segir að Landsvirkjun hafi létt mjög á þrýstingi sem var á Orkuveitunni um að virkja á Bitru. Því hafi borgin óskað eftir upplýsingum um stöðu
allra samninga og framkvæmda. Farið verði vandlega yfir allar athugasemdir.
UMHVERFISMÁL „Bitruvirkjun er í

umhverfismati og við höfum óskað
eftir upplýsingum um stöðu allra
samninga og framkvæmda hjá
Orkuveitunni,“ segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
Hann segir þetta gert í ljósi þess
að Landsvirkjun hafi ákveðið að
selja ekki til stóriðju á Suður- og
Vesturlandi.
„Þessi ákvörðun [Landsvirkjunar] gæti haft þau áhrif að létta
verulega á framkvæmdaþrýstingi
hjá Orkuveitunni. Þessi mikli þrýstingur um að fara í alla áfanga Hellisheiðarvirkjunar, þar á meðal Bitruvirkjun, það kann að breytast,“
segir hann. Síðast en ekki síst þurfi
að hafa umhverfissjónarmið í huga.
Hvergerðingar hafa lýst yfir miklum áhyggjum af Bitruvirkjun og
leggst bæjarstjórn eindregið gegn
henni. Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri þar, hefur bent á að lyktarmengun verði í bænum, sjötíu daga
á ári. Um þetta segir Dagur að farið
sé í umhverfismatsferli einmitt til
að fá slíkar athugasemdir.
„Og Orkuveitan er metnaðarfullt
fyrirtæki, ekki síst á umhverfissviðinu. Það verður því farið mjög
vandlega yfir þessar athugasemdir.“
Svandís Svavarsdóttir, staðgengill borgarstjóra, hefur áður lýst því
yfir að fyrrnefndar athugasemdir
hafi verið „margar, þungar og
afgerandi.“
Náttúruverndarsamtök Íslands
hafa krafist þess að borgarstjórn
„grípi í taumana“ og stöðvi áformin. Landvernd hefur lýst yfir
áhyggjum af ýmsu varðandi gerð

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF
HÚSGÖGNUM
Á HAGSTÆÐU
VERÐI

Calia Italia Premium hvíldarsófi (Stærð: 222 sm)
Öll sætin eru með skemli. Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Fæst einnig sem 2ja sæta og 4ja sæta.
Verð kr. 179.900,-

OPNUNARTÍMI:
MÁN. - FÖS 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00
SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

SETT EHF • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI: 534 1400 • WWW.SETT.IS

LÖGREGLUMÁL Nokkuð var um
umferðaróhöpp á höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt og í gær. Bíll
fór á hliðina á Þingvallavegi eftir
að ökumaður sofnaði undir stýri.
Hann slapp ómeiddur.
Þá ók ungur ökumaður á tvo
vörubíla við bílaumboð Ingvars
Helgasonar. Hann slapp einnig
ómeiddur.
Í gær valt bíll á Reykjanesbraut í ísingu og hafnaði á hvolfi
úti í Kapelluhrauni.
Ökumaður lemstraðist lítillega.
Þá valt einnig bíll í Salahverfi í
Kópavogi í ísingu en ökumaður
og farþegi sluppu án teljandi
meiðsla.
- sh

MOSFELLSBÆR Leiguverð félagslegs
húsnæðis fært nær almennri leigu.

Félagslegt húsnæði:

Leigan hækkar
í Mosfellsbæ
SVEITARSTJÓRNIR Húsaleiga í
félagslegum íbúðum í Mosfellsbæ
verður hækkuð til samræmis við
verðbólgu. Meirihluti fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar segir þetta
gert vegna mikils munar sem
orðinn sé á leigu í félagslegu
leiguhúsnæði bæjarins og leigu á
almennum markaði. Fólki sé
einnig hjálpað til sjálfshjálpar
með því að minnka þann mun.
Fulltrúi minnihluti Samfylkingarinnar segir grundvallar
misskilning að tilgangur útleigu
félagslegs húsnæðis sé að afla
bæjarfélaginu tekna. Tilgangurinn
sé að útvega því fólki húsnæði
sem getur ekki keypt eða leigt
húsnæði á almennum markaði. - gar

Samtökin Betra Breiðholt:
ÖLKELDUHÁLS Áhöld hafa verið um fyrirhugaða

Bitruvirkjun á Ölkelduhálsi.

MYND RAFN HAFNFJÖRÐ

Gatnamótin
endurhönnuð
SKIPULAGSMÁL Stjórn íbúasamtak-

Þessi ákvörðun gæti haft þau
áhrif að létta verulega á framkvæmdaþrýstingi hjá Orkuveitunni.“
DAGUR B. EGGERTSSON
BORGARSTJÓRI

samninga Orkuveitunnar og Ölfuss, nágrannasveitarfélagsins sem
á landið sem virkjunin rís á og
gefur því út framkvæmdaleyfið.
Talsmenn Orkuveitunnar hafa hins

vegar bent á að hönnun virkjunarinnar hafi tekið miklum stakkaskiptum, aðrir kunni að virkja á
svæðinu hverfi Orkuveitan frá.
klemens@frettabladid.is

anna Betra Breiðholt vill láta
endurhanna mislæg gatnamót við
Reykjanesbraut og Bústaðarveg
þannig að miðpunktur gatnamótanna verði um tíu metrum vestar
en núverandi gatnamót. Með
þessu vilja samtökin hlífa græna
svæðinu í Elliðaárdal og síðan
vilja þau að gerð gatnamótanna
verði snarlega boðin út.
Samtökin hafa barist fyrir gerð
gatnamótanna og segja þau
þjóðþrifamál sem hefur verið
gert ráð fyrir í öllum skipulagsáætlunum Reykjavíkurborgar í
tuttugu til þrjátíu ár.
-fb

Einn í gæsluvarðhald grunaður um að hafa verið valdur að dauða 4 ára drengs:

Meintur banamaður neitar sök
LÖGREGLUMÁL Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði í
gær 34 ára karlmann í gæsluvarðhald til
fimmtudags, en hann er grunaður um að hafa ekið á
fjögurra ára dreng á föstudag og síðan flúið af
vettvangi. Drengurinn lést á laugardag. Maðurinn
neitar sök og segist hvergi hafa komið nærri
slysinu.
Dæld er á bíl mannsins að framanverðu og annað
framljósið brotið sem þykir benda til þess að hann
hafi ekið á eitthvað. Þá hafa fundist trefjar á bílnum
sem taldar eru vera úr fötum drengsins. Þær verða
sendar til útlanda til rannsóknar. Maðurinn hefur
orðið missaga um ástæðu þess að bíll hans er
dældaður.
Lögregla fór fram á gæsluvarðhald yfir manninum fram á næsta mánudag, en dómari lét nægja að
úrskurða hann í varðhald til klukkan fjögur á næsta
fimmtudag.
Maðurinn var handtekinn síðdegis á laugardag.
Hann er pólskur ríkisborgari og ekki er vitað til
þess að hann hafi áður komið við sögu lögreglu.
Lögregla hefur rætt við fjölda vitna vegna málsins
og rannsakar málið áfram.

NEITAR SÖK Hinn grunaði sést hér leiddur úr héraðsdómi.

Hann neitar sök.

MYND / VÍKURFRÉTTIR

Drengurinn lést á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi á laugardag.
- sh
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

60,80

61,10

125,78

126,40

89,76

90,26

Dönsk króna

12,034

12,104

Norsk króna

11,056

11,122

Sterlingspund
Evra

Sænsk króna

9,576

9,632

Japanskt jen

0,5492

0,5524

96,65

97,23

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
118,6192
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Auðjöfurinn Berezovskí:

Rússar sakfella
Berezovskí
RÚSSLAND, AP Rússneski auðjöfur-

inn Boris Bereszovskí, sem býr í
útlegð í Bretlandi, hefur verið
dæmdur fyrir fjársvik og á yfir
höfði sér allt að sex ára fangelsi.
Berezovskí var ekki viðstaddur
réttarhöldin.
Rússnesk stjórnvöld hafa árum
saman viljað fá Berezovskí
framseldan, en Bretar jafnan
hafnað því. Rússar hafa meðal
annars kennt Berezovskí um að
hafa látið myrða njósnarann
fyrrverandi, Alexander Litvinenko, og blaðakonuna Önnu
Politkovsköju, í þeim tilgangi að
láta líta svo út sem Vladimír Pútín
Rússlandsforseti standi á bak við
þessi morð.
- gb

FANNEY Á KAFI Báturinn sökk í aftaka-

veðri.

MYND / GUÐBJARTUR ÁSGEIRSSON

Bátur sökk í Stykkishólmshöfn:

Fanneyju bjargað upp á þurrt
BJÖRGUN Bátnum Fanneyju RE 31

var bjargað á þurrt í fyrrinótt
eftir að hafa sokkið í höfnina við
Stykkishólm aðfaranótt laugardags. Báturinn, sem er 30 tonn að
þyngd, sökk í aftakaveðri eftir að
hafa slegist utan í höfnina og
farið á hliðina.
Köfunarþjónusta Ásgeirs og
Marteins frá Akranesi sá um
neðansjávarvinnuna.
Fyrirhugað er að senda bátinn í
slipp á Akranesi. Þar mun eiga að
breyta honum í fullbúinn
skemmtibát.
- sh
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Áformuð eldsneytisframleiðsla í Svartsengi úr koltvísýringi og jarðhitaorku:

Krapi olli slysum á Akureyri:

Marsfaratækni beitt á Íslandi

Ók niður fjóra
staura í krapa

Tæknin sem íslenskbandaríska sprotafyrirtækið Carbon
Recycling
International
(CRI) ætlar að beita til að framleiða eldsneyti á bíla úr koltvísýringi er að hluta til ættuð frá
bandarísku geimvísindastofnuninni NASA. Þar er um að ræða
búnað sem þróaður hefur verið í
því augnamiði að gera Marsförum kleift að framleiða eldsneyti
til heimferðar til jarðar úr því
hráefni sem til staðar er á Mars.
Þetta kom fram á ráðstefnu
sem CRI stóð fyrir í Norræna
húsinu á föstudag, en þar talaði
meðal annars Jonathan Whitlow,
prófessor við Florida Institute of

var annars G.K. Surya Prakash,
prófessor við Loker Hydrocarbon
Institute við Háskóla Suður-Kaliforníu, en sú stofnun hefur í áratugi unnið að því að beita efnafræði til að framleiða eldsneyti
sem komið geti í stað jarðefnaeldsneytis. Prakash er boðberi
þess að koltvísýringur verði nýttur í stórum stíl í þessum tilgangi,
með framleiðslu metanóls. Metanólið sé síðan hægt að nota sem
eldsneyti ekki aðeins á brunahreyflaknúin heldur líka efnarafalsknúin ökutæki.
CRI ætlar sér að reisa tilraunametanólverksmiðju í Svartsengi.

ORKUMÁL

G.K. SURYA PRAKASH

Technology sem unnið hefur að
þróun þessarar tækni fyrir
NASA.
Aðalræðumaður á ráðstefnunni

- aa

KÍNA:

Kínversk ungfrú heimur
Zhang Zilin, sem var kjörin Ungfrú
heimur í heimalandi sínu Kína á
laugardag, er fyrst keppanda frá
austurhluta Asíu sem
ber sigur úr býtum
í keppninni. Ungfrú
Angóla lenti í öðru sæti
og í því þriðja lenti
ungfrú Mexíkó. Alls
tóku 106 stúlkur þátt
í keppninni, þar á
meðal Jóhanna
Vala Jónsdóttir
sem keppti fyrir
Íslands hönd.

Sameinað Rússland, flokkur Vladímírs Pútíns Rússlandsforseta, vann fyrirséðan stórsigur í þingkosningunum í gær samkvæmt fyrstu útgönguspám. Fregnir
bárust víða að um kosningasvindl til að að tryggja sigur Sameinaðs Rússlands.
RÚSSLAND,

„ÞETTA ER FRÁBÆR SKÁLDSAGA“

SERBÍA:

Framtíð Kosovo í uppnámi
Á miðvikudag slitnaði upp úr viðræðum um framtíð Kosovo-héraðs,
en 10. desember rennur út frestur
sem Sameinuðu þjóðirnar hafa til
þess að tryggja samkomulag Serba
og Kosovo-Albana. Fulltrúar Kosovo
féllust ekki á að draga úr kröfum
sínum um fullt sjálfstæði héraðsins, en reynt hafði verið að finna
málamiðlun á þriggja daga fundi í
Austurríki. Bæði Serbar og KosovoAlbanir fengust þó til að heita því
að grípa ekki til ofbeldis til að leysa
deiluna.
STUÐNINGSMAÐUR PÚTÍNS Dæmi voru um kosningaáróður á kjörstað þrátt fyrir að
það sé bannað á kjördag samkvæmt kosningalögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

um þremur Rússum áframhaldandi völd Pútíns. „Ég kaus Sameinað Rússland vegna þess að frá
því hann tók við völdum hefur
mér byrjað að líða eins og manneskju í samanburði við hversu
illa okkur leið á dökku tímunum
upp úr 1990,“ sagði Raisa Tretyakova, 61 árs gömul kona sem
kaus í Sankti Pétursborg. „Í dag
er allt skýrt og stöðugt í tilverunni. Orð forsetans eru alltaf
í samræmi við gerðir hans. Hvað
aðra
frambjóðendur
varðar
vitum við enn ekki á hvaða braut
þeir myndu leiða okkur.“

Í dag er allt skýrt og
stöðugt í tilverunni.
RAISA TRETYKOVA
61 ÁRS Í SANTKI PÉTURSBORG

kjörseðla þar sem búið var að
merkja við Sameinað Rússland og
í Tsjetsjeníu, þar sem kjörsókn
var 99 prósent, sögðust vitni hafa
séð kosningastarfsmenn fylla út
atkvæðaseðla. Einnig voru dæmi
um að starfsfólki var skipað að
kjósa Sameinað Rússland ella
yrði það rekið.
Samkvæmt könnun frá því í
nóvember styðja tveir af hverj-

sdg@frettabladid.is

Sigurður Þ. Ragnarsson,
veðurfræðingur

–JÓN YNGVI, ÍSLAND Í DAG

NEPAL:

Fótspor snjómannsins
Bandarískur þáttastjórnandi, Josh
Gates, telur sig hafa fundið sönnun
þess að snjómaðurinn ógurlegi sé
í raun til og búi á Mount Everest.
Gates segist hafa fundið þrjú
fótspor 28. nóvember þegar hann
var að rannsaka slóðir þar sem fólk
hefur sagst hafa séð snjómanninn.
Sýndu fótsporin 33 sentimetra
langan fót með fimm tær. Ang
Tshering, forseti nepölsku fjallgöngusamtakanna, segir líklega um
bjarnarfótspor að
ræða og bendir
á að lýsingar
heimamanna á
snjómanninum
bendi til að
hann sé með
fjórar tær.

*
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– PÁLL BALDVIN, FRÉTTABLAÐIÐ
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Akureyri fékk nokkrar tilkynningar um umferðaróhöpp í krapanum
þar í gær.
Ungur ökumaður missti stjórn á
bíl sínum á Eyjafjarðarvegi og
hafnaði úti í Eyjafjarðará.
Sjúkrabíll ók honum á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri en hann
reyndist ekki alvarlega meiddur.
Annar ungur ökumaður ók
niður fjóra ljósastaura við
Eyrarlandsveg hjá Akureyrarkirkju. Hann slapp ómeiddur. Þá
missti ökumaður stjórn á bíl
sínum á Vaðlaheiði og ók á
mannlausan bíl, sem hafnaði utan
vegar. Engan sakaði.
- sh

ERLENT

Þvingunum beitt á
rússneska kjósendur
AP Milljónir Rússa
gengu að kjörborðinu í gær í þingkosningum sem kosningaeftirlitsstofnanir segja markaðar af kosningasvindli til að tryggja sigur
stjórnmálaflokksins Sameinaðs
Rússlands þar sem Vladímír
Pútín Rússlandsforseti situr í
efsta sæti.
Samkvæmt fyrstu útgönguspám fékk Sameinað Rússland
yfir 60 prósent atkvæða. Næstmest fylgi fékk Kommúnistaflokkurinn með 11,5 prósent.
Tveir flokkar í viðbót, sem báðir
styðja Sameinað Rússland, náðu
sjö prósenta atkvæða þröskuldinum: Frjálslyndir demókratar og
Réttlátt Rússland.
Þó að kosningarnar í gær hafi
formlega séð snúist um að skipa í
450 sæti Dúmunnar, neðri deildar
rússneska þingsins, lögðu stjórnvöld þær upp sem þjóðaratkvæðagreiðslu sem snerist um áframhaldandi völd Pútíns með því
loforði að stórsigur Sameinaðs
Rússlands myndi gera Pútín kleift
að sitja áfram við stjórnvölinn
eftir að seinna kjörtímabilinu
hans lýkur í maí.
Margir kjósendur kvörtuðu
yfir því að hafa verið beittir
þvingunum sem kosningaeftirlitsstofnanir sögðu hluta af skipulagðri herferð til að auka kjörsókn og stuðla að sigri Sameinaðs
Rússlands. Alexander Kynev, sérfræðingur hjá óháðu kosningaeftirlitsstofnuninni Golos, sagði
skráð dæmi um að kjósendur
hefðu fengið greitt fyrir að kjósa
Sameinað Rússland. Í einum bæ
sögðust kjósendur hafa fengið

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á
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Tónlist beint í símann
Milljón íslensk og erlend lög til eignar í Vodafone
tónlistarsímann þinn
Skráðu þig í tónlistarklúbbinn og fáðu ótakmarkaðan aðgang að íslenskri tónlist.

Tónlistarklúbburinn
• Hátt í 1.000.000 íslensk og erlend lög!
• Íslensk tónlist innifalin (almennt verð 149 kr.)
• Kauptu erlenda tónlist á einfaldan og löglegan hátt í fyrsta
sinn á Íslandi – 99 kr. lagið (almennt verð 149 kr.)
• 3ja mánaða áskrift að tónlistarklúbbnum fylgir útvöldum
tónlistarsímum (mánaðaráskrift kostar 990 kr.)

Sony Ericsson W910i
Fullkominn Walkman tónlistarspilari. Örþunnur sleðasími. 3G,
EDGE, 1 GB minniskort. Fer á netið með Vodafone live!
Fæst í “Havana Gold” og svörtu.

39.900 kr.

F í t o n / S Í A

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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Almenningur fær aðgang að stóru skjalasafni frá seinni heimsstyrjöldinni:

50 milljón síður um helförina
Finnst þér ný útgáfa þjóðsöngsins betri en sú gamla?
Já

42,5%
57,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgdist þú með keppninni um
ungfrú heim?
Segðu skoðun þína á visir.is

ÞÝSKALAND, AP Gríðarstórt skjalasafn frá
seinni heimsstyrjöldinni hefur nú verið opnað
almenningi í Þýskalandi. Hafa sumir eftirlifendur helfararinnar beðið í sextíu ár eftir að
fá að leita upplýsinga í skýrslum frá útrýmingarbúðum þar sem grimmdarverk nasista
eru skjalfest.
Alþjóðlega leitarþjónustan (ITS) hefur
umsjón með skjalasafninu, sem hefur hingað
til einungis verið notað til að hafa uppi á
týndu fólki, sameina fjölskyldur og veita
upplýsingar til fórnarlamba helfararinnar
vegna skaðabótamála. ITS heyrir undir
Alþjóðanefnd Rauða krossins.
Ellefu ríki sem hafa umsjón með skjalasafni
ITS þurftu að staðfesta samkomulag um að
opna mætti fyrir aðgang almennings að
fimmtíu milljón blaðsíðum sem eru geymdar í

flugfelag.is

Netið

ur hægt að fletta upp í því fimmtíu milljón
blaðsíðum.
NORDICPHOTOS/AFP

Aðskotadýr alvarleg
ógn við lífríki sjávar
UMHVERFISMÁL Flutningur lífvera
með kjölfestuvatni skipa er ógn
sem steðjar að umhverfi hafsins á
heimsvísu. Hætta er á að í kjölfestuvatni séu lífverur sem lifa af
siglingu um langa leið og nái að
þrífast í nýjum heimkynnum, með
alvarlegum afleiðingum fyrir vistkerfi svæðisins.
Sesselja Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá umhverfisráðuneytinu,
segir að lífverur sem berist með
kjölfestuvatni eigi oft enga náttúrulega óvini þar sem þær séu losaðar út í umhverfið. Þær geti
breytt viðkomandi vistkerfi og
haft langvarandi áhrif á lífríki og
nýtingu lifandi auðlinda. „Lengi
var talið að hafinu við Ísland stafaði ekki mikil ógn af losun á kjölfestuvatni vegna þess að sjór hér
við land er tiltölulega kaldur, auk
þess sem fátítt var að skip kæmu
ólestuð til landsins. Þetta hefur
breyst og á ekki lengur við vegna
aukinnar iðnaðarstarfsemi hér á
landi og hlýnunar sjávar.“
Sesselja segir að nokkur mjög
alvarleg umhverfisspjöll af völdum framandi tegunda séu nú þegar
staðreynd. „Eitt versta dæmið er

Á LANDLEIÐ Skip geta borið með sér sjúkdóma og óæskilegar dýrategundir sem
valda miklum skaða í vistkerfinu.

af völdum amerísku kambhveljunnar, sem er marglyttutegund.
Hún étur dýrasvif, sem er mikilvæg undirstaða fæðukeðjunnar,
og eyðir því algjörlega á stórum
svæðum. Hún er talin eiga stóran
þátt í hruni fiskistofna í Svartahafinu árið 1990. Hún hefur nýlega
fundist í Eystrasaltinu fyrir utan
strönd Danmerkur og ógnar þar

T 650 FLC Siesta

Bæklingarnir komnir fyrir
húsbíla 2008.
Pantanir óskast staðfestar.
Hobbyhúsið ehf • Dugguvogi 12 • s: 517 7040
Opnunartími:
Mánudaga - föstudaga 10 - 18
Laugardaga og sunnudaga Lokað

SKJALASAFNIÐ Safnið er gríðarstórt og verð-

Flutningur lífvera með kjölfestuvatni skipa er alvarleg ógn við umhverfi hafsins
á heimsvísu. Aðskotadýr ógna nú þegar vistkerfum víða um heim. Umhverfisráðuneytið undirbýr að setja reglur sem kveða á um losun vatns langt frá landi.

Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

Hobby T 500, T 600, T 650.

þýska bænum Bad Arolsen að sögn forstjóra
ITS, Reto Meister. Grikkland var síðasta ríkið
til að staðfesta samkomulagið.
Ekki er talið að skjalasafnið muni breyta
almennri vitneskju um helförina og valdatíma
nasista, sem er eitt mest rannsakaða tímabil
20. aldarinnar. Fjöldi eftirlifenda helfararinnar og aðstandenda getur hins vegar fræðst um
bakgrunn sinn og örlög ástvina. Alls eru nöfn
17,5 milljóna manna skráð í skjalasafninu,
sem bandamenn byrjuðu að safna saman fyrir
stríðslok og var að lokum afhent Rauða
krossinum til varðveislu.
- sdg

FLUNDRA - NÝR LANDNEMI Á ÍSLANDI
Flundra er flatfiskur af kolaætt.
Heimkynni flundru eru með ströndum Evrópu frá Marokkó til Færeyja
og allt norður á Kólaskaga. Flundra
getur náð allt að 60 sentimetra
lengd en er sjaldan lengri en 30
sentimetrar. Flundra er nýr landnemi á Íslandi, en fyrsta flundran
sem greind var hér á landi veiddist í
Ölfusárósi í september 1999. Ekki er
þekkt hvernig flundra barst hingað
en vitað er að hún hefur borist til
Ameríku með kjölfestuvatni í skipi
þótt hún hafi ekki náð þar fótfestu.
Talsvert virðist nú um flundru í
ósum og sjávarlónum á Suðurlandi
og jafnvel víðar á landinu. Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að ósar
og ísölt lón eru mjög mikilvæg

lífríkinu í heild.“ Sesselja segir
fiskeldismenn hafa miklar áhyggjur af sjúkdómum sem geti borist í
eldisstöðvar með þessum hætti.
„Sjúkdómar geta einnig borist í
villta laxastofna á þennan hátt,“
segir Sesselja.
Leiðbeiningar um losun á kjölfestuvatni skipa verða væntanlega
samþykktar á vegum Samnings
um verndun NA-Atlantshafsins
(OSPAR) í febrúar á næsta ári. Í
umhverfisráðuneytinu er að hefjast undirbúningur að reglum um
losun á kjölfestuvatni í anda
OSPAR. „Samkvæmt fyrirhuguðum leiðbeiningum ættu skip að
losa kjölfestuvatn í að minnsta
kosti 200 sjómílna fjarlægð frá
landi og þar sem er 200 metra dýpi
hið minnsta“, segir Sesselja.
svavar@frettabladid.is

búsvæði fyrir bleikju og urriða. Því
er þörf á mun víðtækari rannsóknum til að afla meiri vitneskju um
lifnaðarhætti flundru þannig að
hægt sé að átta sig á hver áhrif tilkoma hennar í íslenskt vistkerfi eru
gegnum afrán og samkeppni.
Heimild: Magnús Jóhannsson, Veiðimálastofnun

SKILGREINING ORÐSINS KJÖLFESTUVATN
Vatn, ásamt uppleysanlegum
efnum og gruggi, sem er tekið um
borð í skip í því skyni að stjórna
styrk, halla, kjölristu, stöðugleika
eða álagi.

Tekjuskattsgreiðslur stóriðjufyrirtækja nam sex milljónum króna í fyrra:

Straumsvík laut öðrum reglum
VIÐSKIPTI „Það kann að blekkja að

álverið í Straumsvík hefur ekki
verið inni í almenna skattkerfinu,“
segir Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu.
Fram kom í Fréttablaðinu í síðustu viku að stóriðjufyrirtækin
greiða svo til engan tekjuskatt,
þegar rýnt er í yfirlit sem birt var í
Vefriti
fjármálaráðuneytisins.
Samanlagðar tekjuskattsgreiðslur
þeirra í fyrra nemi sennilega um
sex milljónum króna.

Tekjuskattar á lögaðila í heild
nemi um 40 milljörðum króna. Þar
af greiði fjármálafyrirtækin um
helming.
Álverið í Straumsvík var þangað
til 1. janúar 2005 utan við almenna
skattkerfið, samkvæmt lögum sem
samþykkt voru í sumar. Það greiddi
sérstakt framleiðslugjald sem í
hittiðfyrra nam 990 milljónum
króna.
Áætlað var, þegar allt væri til
tekið, að tekjur ríkissjóðs af álver-

inu árið 2005, myndu rýrna um
hálfan milljarð króna, eftir breytinguna.
Baldur bendir á að þótt stóriðjufyrirtækin séu í eigu erlendra
aðila, þá eigi að greiða tekjuskatt
innanlands.
Ragnar Guðmundsson, forstjóri
Norðuráls, segir að mikill fjárfestingakostnaður þar skýri lágar
skattgreiðslur. Hann bendir jafnframt á að fyrirtækið greiði há
fasteigna og hafnargjöld.
- ikh

NÚ GETUR ÞÚ
EKKI VILLST
TILBOÐ

GARMIN Nüvi 660

42.900

Tilboðin gilda til áramóta eða meðan birgðir endast

Ótrúlegt verð á Garmin GPS staðsetningartækjum

TILBOÐ
59.900

Garmin 660 er eitt fullkomnasta GPS tækið á markaðnum. 4,3” snertiskjár, SIRF
móttakari, innbyggt Evrópukort, vegtölva, innbyggð rödd, Bluetooth, 260 mb minni,
rauf fyrir SD kort, miklir uppﬂettimöguleikar, MP3 spilari, hljóðbók, myndskoðari o.ﬂ.

N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 - SÍMI 440 1200
REYKJAVÍK - AKUREYRI - AKRANES - HAFNARFJÖRÐUR - KEFLAVÍK - SELFOSS - HORNAFJÖRÐUR - EGILSSTAÐIR

GARMIN Nüvi 250

22.490

33.000

Garmin 250 GPS tækið er lítið, einfalt og ódýrt með innbyggðu Evrópukorti,
2,8” snertiskjár, 12 rása móttaka, 500 vegpunktar, innbyggð rödd, vegtölva,
85 mb minni, rauf fyrir SD kort.

WWW.N1.IS

OPIÐ VIRKA DAGA 8-18
LAUGARDAGA 10-14
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Ehud Olmert segir Ísraelsríki í hættu ef Palestínumenn geta ekki stofnað ríki:

Ísraelar vantrúaðir á árangur
ÍSRAEL, AP Ehud Olmert, forsætis-

ráðherra Ísraels, líkir stöðu gyðinga í Ísrael við stöðu hvítra manna
í Suður-Afríku og segir nauðsynlegt að Palestínumenn fái að stofna
sitt eigið ríki svo gyðingar verði
ekki hreinlega undir í baráttunni
við araba.
„Ef sá dagur kemur að tveggja
ríkja lausnin fellur um sjálfa sig og
við stöndum frammi fyrir baráttu
um jafnan atkvæðisrétt svipað því
sem gerðist í Suður-Afríku, þá eru
dagar Ísraelsríkis taldir,“ segir
Olmert í viðtali við ísraelska dagblaðið Haaretz, nýkominn heim frá
fundinum í Annapolis í Bandaríkjunum þar sem reynt var að koma

EHUD OLMERT
Í ANNAPOLIS

Á fundinum
samþykktu hann
og Mahmoud
Abbas, forseti
Palestínustjórnar,
meðal annars
að ræða saman
á hálfs mánaðar
fresti og stefna að
samningi fyrir lok
næsta árs.

friðarsamningum við Palestínumenn af stað á ný.
Þetta segir hann ef til vill til að

sannfæra trúbræður sína um nauðsyn þess að ná friðarsamningum
við Palestínumenn sem allra fyrst,
en samkvæmt tveimur skoðanakönnunum, sem birtar voru í ísraelskum fjölmiðlum í gær, eru innan
við 20 prósent Ísraela þeirra skoðunar að árangur hafi náðst í Annapolis. Meira en 80 prósent telja
engar líkur á því að friðarsamningur verði að veruleika fyrir lok
næsta árs.
Rússar hafa nú boðist til að halda
framhaldsfund um málefni MiðAusturlanda, þótt enn sé óljóst um
tímasetningu slíks fundar. Rússar
segja að vel hafi verið tekið í þá tillögu á fundinum í Annapolis. - gb

Hertari reglur um
byssueign í Evrópu

Á tilboði í desember 2007
- Valdar gerðir af Pillivuyt postulíni

Ítarlegri skráning skotvopna og hærra aldurstakmark til að kaupa skotvopn
eru meðal reglna sem búist er við að taki gildi í janúar hjá Evrópusambandinu.
Tæpur mánuður er síðan átján ára nemandi skaut átta til bana í Finnlandi.

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

BRUSSEL, AP Lög um hertari reglur

Ferkantaður diskur, 25cm
3 stk 3.185 kr.

í
r:
tími
unar esemb e
n
p
O
d
í
g
a
V
d a
lun R til föstu 0
vers
0
a
:
– 18
udag
Mán á kl. 8:00 daga
fr
ar
00
Laug :00 – 16:
0
1
l.
f rá k

- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RVUNIQUE 120702

Rekstrarvörur

um byssueign í 27 ríkjum Evrópusambandsins hlutu yfirgnæfandi
stuðning þegar kosið var um þau á
Evrópuþinginu í síðustu viku. Nýju
reglurnar eru háðar samþykki
stjórnvalda aðildarríkjanna en
búist er við að þær gangi í gildi
strax í janúar. Eftir það hafa aðildarríkin tvö ár til að koma þeim í
framkvæmd. Samkvæmt nýju
reglunum, sem verið er að uppfæra frá árinu 1991, mega aðeins
átján ára og eldri kaupa og eiga
skotvopn. Undanþegin því eru
skotvopn notuð til veiða eða skotfimi undir eftirliti þar til bærra
fullorðinna.
Aðildarríki skuldbinda sig til að
halda tölvuskrár með upplýsingum
um sérhvert skotvopn þar sem
fram kemur gerð, árgerð, hlaupvídd, raðnúmer ásamt nöfnum og
heimilsföngum bæði seljanda og
kaupanda. Upplýsingarnar verða
geymdar í að minnsta kosti 20 ár.
Tæpur mánuður er síðan átján
ára gamall nemi skaut átta til bana í
finnskum skóla. Þó að frumvarpið
hafi verið í vinnslu síðustu átján

SKOTÁRÁS Í Finnlandi geta fimmtán ára fengið skotleyfi og í Bretlandi mega sautján

ára kaupa haglabyssu.

mánuði sögðust þingmenn sjá brýna
þörf á að koma nýju reglunum á
sem fyrst til að fyrirbyggja slíka
harmleiki í framtíðinni. Nýju reglurnar eru í samræmi við reglur
Sameinuðu þjóðanna um skotvopn.
Mismunandi reglur eru um byss-

NORDICPHOTOS/AFP

ueign í Evrópu. Í Finnlandi mega
fimmtán ára vera með skotleyfi á
veiðiriffla. Um 5,3 milljónir manns
búa í Finnlandi og eru 1,6 milljón
skráð skotvopn þar í landi. í Bretlandi mega sautján ára kaupa skotvopn.
sdg@frettabladid.is

Aðgerðaáætlun tilbúin fyrir kennarasamningana 2008:

Vilji til umbóta
Peysur, buxur og bolir

í jólapakkann
Verð frá

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 12/06

1.990

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

SVEITARFÉLÖG
Kennarasamband
Íslands og Samband íslenskra
sveitarfélaga hafa komið sér saman
um aðgerðaáætlun fyrir kjarasamningana í vor. Karl Björnsson,
sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga, segir að báðir aðilar
hafi lært af slæmri reynslu sinni
og samskiptaerfiðleikum síðustu
ára og nú sé fullur vilji beggja til
að bæta úr. Karl flutti erindi um
samningaviðræður við kennara
síðustu ár á Skólaþingi Sambands
íslenskra sveitarfélaga í síðustu
viku. Þar kom fram að samskipti
hefðu verið erfið og of miklu púðri
hafi verið eytt í að deila um staðreyndir en skort á sameiginlegan
undirbúning. Hvergi hafi verið
sameiginlegan flöt að finna. Þessu
sé sátt um að breyta.
Búið er að gera aðgerðaáætlun
sem á að auka fagmennsku, bæta
vinnubrögð, skapa traust og efla

virðingu
milli
aðila.
„Þegar
kjaraviðræður
hefjast í febrúar
er markmiðið að
fyrir
liggi
nákvæmar upplýsingar og að
sátt ríki um allar
KARL BJÖRNSSON tölur þannig að á
kjaraviðræðutímabilinu sé ekki eytt púðri í að
deila um tölur og grunngögn,“
segir Karl.
„Aðgerðirnar felast í því að
undirbúa kjaraviðræðurnar vel. Í
janúar og febrúar reyna menn að
setja sér sameiginleg markmið og
koma ekki til leiks með ólík markmið sem erfitt er að samræma eins
og síðast. Nú er von mín að mönnum heppnist að setja fram sameiginleg markmið,“ segir Karl og telur
aðgerðaáætlunina lofa góðu. - ghs

AÐGERÐAÁÆTLUN KENNARA
Skilgreining sameiginlegra markmiða nýs kjarasamnings
Gerð viðræðuáætlunar
Kjaraviðræður
Undirritun kjarasamnings

Tími
janúar 2008
febrúar 2008
febrúar-apríl 2008
maí 2008

Opinber ósk frá formanni Félags grunnskólakennara:
Aðilar stígi raunveruleg skref í þá átt að ná sáttum um að kennarastarfið beri að
launa eins og önnur háskólamenntuð störf.
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Karlmaður dæmdur fyrir vörslu fíkniefna í Héraðsdómi Norðurlands eystra:

GKVÆ

M

Með hass, spítt og e-töflur

INGUM

ÓDÝR

OG HA

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugsaldri var í síðustu
viku dæmdur í eins mánaðar skilorðsbundið
fangelsi fyrir vörslu fíkniefna í Héraðsdómi
Norðurlands eystra.
Lögregla leitaði á manninum í kjölfar umferðaróhapps við Bægisá í Hörgárbyggð í nóvember 2006
og fann tæp fjögur grömm af hassi og tæp nítján
grömm af amfetamíni í fórum hans. Hinn ákærði
hafði verið ásamt tveimur öðrum mönnum í bíl sem
ekið var út af veginum við Bægisá í Öxnadal.
Maðurinn var einnig ákærður fyrir að hafa í
vörslu sinni ásamt mönnunum tveimur 34 e-töflur
og tæp tíu grömm af amfetamíni, sem fundust við
leit í bílnum.
Samkvæmt framburði lögreglumanna voru
mennirnir þrír í annarlegu ástandi þegar lögreglu
bar að garði. Þá var hinn ákærði sýnilega ölvaður
og bar þess merki að vera undir áhrifum fíkniefna,

ATRYGG
EÐ FERÐ

INGIN
ÖLSKYLDUTRYGG
VINSÆLASTA FJ

ÖLSKYL

- æþe

Lengra kennaranám
kostar 800 milljónir

ÓDÝR M
F í t o n / S Í A

V

STA FJ
ÍÐTÆKA

en hann hefur hlotið ýmsa refsidóma frá árinu
1990.
Hinn ákærði játaði að hafa haft í vörslu sinni
smáræði af hassi en neitaði að bera ábyrgð á hinum
fíkniefnunum, en það féllst dómari ekki á.
Maðurinn kvaðst fyrir dómi vera hættur að neyta
fíkniefna og framvísaði þar að auki vottorði frá
vinnuveitanda um að hann hefði stundað vinnu og
staðið sig með prýði. Það varð honum til refsimildunar. Fíkniefni fundust í fórum mannsins eftir að
bíll sem hann var farþegi í lenti í umferðaróhappi.
Hann var handtekinn í kjölfarið.
Maðurinn játaði að hafa átt um fjögur grömm af
hassi en vildi ekki kannast við fleiri fíkniefni sem
fundust í bifreiðinni.
Hann fékk vægari dóm þar sem dómara fannst
sannað að maðurinn væri að reyna að bæta sitt ráð.

DUTR

IN
YGGING

TRYGGING SEM
VEX MEÐ ÞÉR
F plús hjá VÍS er samheiti yfir tryggingar fyrir fjölskyldur
og heimili. Þarfir fólks, fjölskyldu- og heimilishagir eru
mismunandi og þess vegna er mikilvægt að hafa
tryggingu sem tekur mið af því. Kynntu þér F plús og
veldu þá tryggingu sem hentar þér og þínum best.
VÍS – ÞAR SEM TRYGGINGAR SNÚAST UM FÓLK

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 www.vis.is

Kostnaðarmat sveitarfélaganna vegna frumvarps um lengingu kennaranámsins
sýnir árlegan útgjaldaauka fyrir sveitarfélögin upp á 800 milljónir árið 2018.
Þegar lengingin er komin til fullra áhrifa kostar lengingin 1,5 milljarða.
SVEITARFÉLÖG
Kostnaðarmat
sveitarfélaganna vegna frumvarps um menntun og ráðningu
kennara sýnir að árlegur kostnaðarauki sveitarfélaganna vegna
lengingar kennaranámsins nemur
ríflega 800 milljónum króna árið
2018.
Halldór Halldórsson, formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga, sagði á Skólaþingi 2007 á
föstudag að það væri varlega
áætlað því að kostnaðaráhrifin
yrðu þá ekki komin að fullu til
framkvæmda. Þegar sú yrði raunin myndu þau nema um 1,5 milljörðum á ári.
„Sambandið gerir að sjálfsögðu
kröfu um að teknar verði upp viðræður milli ríkis og sveitarfélaga
um hvernig sveitarfélög fái þennan kostnaðarauka bættan,“ sagði
Halldór.
Á Skólaþinginu var lögð fram
Skólaskýrsla 2007. Hún sýnir að
rekstrarútgjöld
sveitarfélaga
vegna leikskóla hafa snarhækkað
frá árinu 2004. Rekstrarútgjöldin
voru 13,9 milljarðar króna árið
2006 og höfðu þá hækkað um tæplega 4,5 milljarða króna uppreikn-

HELMINGUR TEKNA
Í SKÓLANA
Alls voru ríflega 61 þúsund barn
í leikskólum og grunnskólum
landsins á síðasta ári. Stofnanir voru 440 talsins, stöðugildi
starfsfólks ríflega ellefu þúsund.
Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla og rekstrarútgjöld vegna
leikskóla námu samtals tæpum 55
milljörðum króna eða sem nemur
tæplega helmingi af skatttekjum
sveitarfélaganna það ár.

VIÐRÆÐUR VERÐI TEKNAR UPP Sveitarfélögin hafa látið gera kostnaðarmat sem
sýnir að lenging kennaranáms hafi kostnaðaráhrif upp á 1,5 milljarða króna þegar
lengingin verður komin til fullra áhrifa. Samband íslenskra sveitarfélaga gerir kröfu
um að teknar verði upp viðræður milli ríkis og sveitarfélaga um hvernig sveitarfélög
fái þennan kostnaðarauka bættan.

fjögur þúsund talsins.
að á verðlagi 2006, eða
Grunnskólanemendsem nemur 46 prósentur voru tæplega 44 þúsum. Veigamikil skýring
und í fyrra og voru
aukinna
rekstrarútstöðugildi starfsfólks
gjalda vegna leikskólvið kennslu tæplega
anna er sú að hlutdeild
4.800.
foreldra í rekstrarkostnRekstrarkostnaður
aðinum hefur minnkað
vegna grunnskólanna
verulega undangengin
nam tæplega 41 milljár. Til marks um það má
arði króna í fyrra og
nefna að þjónustutekjur
hafði aukist um 5,7
vegna leikskóla hafa
milljarða
eða
sem
lækkað um ellefu pró- HALLDÓR
nemur 15 prósentum
sent frá árinu 2004, HALLDÓRSSON
frá 2004.
þegar hlutdeild foreldra
Launakostnaður
nam 28 prósentum af
vegna
grunnskólans
nemur
rekstrarkostnaði. Í fyrra var
tveimur þriðju af rekstrarkostnþetta hlutfall nítján prósent.
aði og hafa launahækkanir í gegnRekstrarútgjöld vegna leikskóla
um kjarasamninga talsverð áhrif.
námu um þrettán prósentum af
Árið 2006 nam rekstrarkostnaður
skatttekjum sveitarfélaga í fyrra.
vegna grunnskóla rúmlega þriðjLeikskólanemendur voru rúmungi af skatttekjum sveitarfélaglega sautján þúsund talsins og
anna.
stöðugildi alls starfsfólk ríflega
ghs@frettabladid.is

Óbyggðanefnd braut lög á landeiganda í Jökuldal með úrskurði á málskostnaði:

Greiddi röngum aðila þóknun
DÓMSMÁL Óbyggðanefnd fór ekki

að lögum þegar hún úrskurðaði að
ríkissjóður ætti að greiða lögmanni jarðeiganda, en ekki landeigandanum sjálfum, kostnað við
málarekstur fyrir nefndinni.
Um er að ræða landeiganda í
Jökuldal sem ásamt öðrum var að
verjast þjóðlendukröfum fyrir
óbyggðanefnd. Hann sætti sig
ekki við að þóknun vegna málskostnaðar var látin renna beint til
lögmanns hans en ekki til landeigendanna eins og krafa var gerð
um. Hann kvartaði við Umboðsmann Alþingis.
Lögmaðurinn vann fyrir um
þrjátíu jarðeigendur. Óbyggðanefndin sagði vinnu hans á marg-

JÖKULDALUR Landeigandi í Jökuldal á
sjálfur að fá greiddan málskostnað fyrir
óbyggðanefnd en ekki lögmaður hans
beint.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

an hátt nýtast þeim sameiginlega.
Erfitt væri að greina vinnuframlag lögmanns fyrir hvern og einn.
Umboðsmaður Alþingis sagðist

hafa vissan skilning á sjónarmiði
óbyggðanefndar.
Samkvæmt
lögum ætti nefndin hins vegar að
úrskurða málsaðilum sjálfum,
landeigendunum en ekki lögmönnum þeirra, kostnað í
slíkum
málum.
„Þótt hvorki málsaðilar né lögmenn hafi bæði almennt hingað til
og í þessu máli gert athugasemd
við það fyrirkomulag sem hefur
tíðkast hjá nefndinni þá getur það
ekki réttlætt það að vikið sé frá
efni lagaákvæðis sem Alþingi
hefur sett,“ segir Umboðsmaður
Alþingis og leggur fyrir óbyggðanefnd að hún taki mál landeigandans til endurskoðunar biðji hann
um það.
- gar
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Nýtt endurvinnslusvæði Sorpu í Gufunesi formlega tekið í notkun á föstudag:

Strandamenn losa eignir:

Bagga hundruð tonna á dag

Broddanesskóli
líklega seldur

UMHVERFISMÁL Sjö stjórnarmenn

GLERFLAUTA Japanski flautuleikarinn
Gazan Watanabe spilar þarna á forláta
glerflautu. Það tók ellefu manns þrjá
mánuði að smíða flautuna, sem er
svokölluð shakuhachi-flauta. Slíkar
flautur eru venjulega gerðar úr bambus.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ómarktæk aukning milli ára:

Sorpu, einn fyrir hvert byggðarlag á höfuðborgarsvæðinu,
klipptu á borða til að opna
formlega nýtt endurvinnslusvæði hjá Sorpu í Gufunesi á
föstudag.
Endurvinnslusvæðið hefur
hlotið nafnið Straumur til
framtíðar.
Þar eru mismunandi tegundir
úrgangs til endurvinnslu
aðgreindar betur en verið hefur.
Afkastamiklar vélar sjá um að
þjappa úrganginum, hundruðum
tonna á dag, áður en baggarnir
eru sendir áfram í næsta líf, sem
í þeirra tilviki hefst í Svíþjóð. - bj

Fyrrum bandalagsflokkarnir:

Of feitum fjölg- Nýr þingmeiriar hægar í BNA hluti í Úkraínu
BANDARÍKIN, AP Lát virðist vera á
þeirri miklu aukningu í offitu
sem orðið hefur meðal fullorðinna í Bandaríkjunum undanfarin
tuttugu ár að því er bandarísk
stjórnvöld hafa greint frá.
Um 33 prósent karla og 35
prósent kvenna þjáðust af offitu á
tímabilinu 2005 til 2006 samkvæmt viðamikilli könnun
bandarísku sjúkdómavarnastofnunarinnar. Aukningin frá
tímabilinu á undan var um tvö
prósentustig sem yfirvöld segja
ekki tölfræðilega marktækt. - sdg

LÖGREGLUFRÉTTIR
Nokkur erill hjá lögreglu
Nokkur erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt. Tveir voru
gripnir við ölvunarakstur og upp komu
tvö smærri fíkniefnamál. Fjórir gerðust
brotlegir við lögreglusamþykktir.

ÚKRAÍNA, AP Brothættur meirihluti
var myndaður á úkraínska þinginu
á fimmtudag milli
flokkanna tveggja
sem komust til
valda í appelsínugulu byltingunni
árið 2004.
Samanstendur
meirihlutinn af
VIKTOR JÚS227 þingsætum
JENKÓ OG JÚLÍA
sem er aðeins
TÝMOSJENKÓ
einu sæti meira
en þarf til að ná meirihluta.
Leiðtogar flokkanna tveggja,
Viktor Jústsjenko, forseti Úkraínu,
og Júlía Týmosjenko, náðu
samkomulagi um stjórnarsáttmála
þar sem gert er ráð fyrir að
Týmosjenko taki við sem forsætisráðherra og flokkur Jústsjenkos
fái að velja þingforseta. Hafa
flokkarnir nú mánuð til að mynda
ríkisstjórn.
- sdg
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FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Vernda vatnsból og
hafna sumarhúsum
Sveitarstjóri Rangárþings ytra segir sveitarfélagið farið að sporna fótum við nýjum sumarhúsbyggðum, landeigendum til vonbrigða. Hann segir heimamenn
vilja tryggja vatnsból og uppbyggingu og falast því eftir kaupum á ríkisjörðum.
SVEITARSTJÓRNIR „Það er töluverð óánægja meðal
landeiganda,“ segir Örn Þórðarson, sveitarstjóri
Rangárhrepps ytri, sem hefur að undanförnu hafnað
umsóknum ýmissa jarðeiganda sem vilja skipuleggja
sumarhúsabyggðir á landi sínu.
Örn segir ástæðuna fyrir þessari stefnubreytingu
vera vatnsverndarmál. „Það hefur verið látið óátalið
um allt land að byggja við vatnsból af því að við eigum
svo mikið af vatni og við þurfum miklu frekar á fólki
að halda en vatni. Nú er þetta að breytast og verðmæti
vatns að aukast. Þegar koma inn beiðnir í dag um að fá
að byggja sumarhús á vatnsverndarsvæði erum við
farnir að segja nei,“ útskýrir sveitarstjórinn.
Örn bendir á að undanfarin ár hafi jarðaverð stöðugt
hækkað með vaxandi ásókn. Fjárfestar hafi séð sér
leik á borði. „Menn hafi kannski keypt jörð á 200
milljónir króna og síðan skipulagt sumarbústaðabyggð
á hluta hennar og selt fyrir 100 milljónir. Landeigendur eru ósáttir við að ná ekki þeirri nýtingu á landið
sem þeir stefndu að. Það er ömurlegt að leggja stein í
götu fólks en við verðum að horfa fimmtíu til hundrað
ár fram í tímann. Þegar þar að kemur viljum við ekki
vera með sumarhúsabyggð beinlínis ofan í miðjum
vatnsbólunum eins og dæmi eru um,“ segir Örn.
Að sögn Arnar vakna spurningar um skaðabótaábyrgð þegar sveitarfélag neitar landeiganda um breytt
skipulag. „Samkvæmt skipulagslögum er ekki
bótaskylda en það er slíkt mál ofan úr Hrunamannahreppi í gangi núna fyrir dómstólum sem verður
fróðlegt að fylgjast með,“ segir hann
Rangárhreppur ytri hefur þegar gengið frá því við

ÁKLYKTUN UM VATNSBÓL
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SVEITARSTJÓRNIR Broddanesskóli í
Kollafirði í Strandasýslu verður
hugsanlega seldur.
Hjón sem búa á bænum
Miðhúsum þar skammt frá ásamt
foreldrum annars þeirra hafa
falast eftir skólabyggingunni í
Broddanesi, sem ekki hefur verið
nýtt til skólahalds í þrjú ár.
Hjónin vilja kaupa eða leigja
skólann. Sveitarstjórnin samþykkti að kanna möguleika á að
setja bygginguna á sölu hið
fyrsta.
Broddanesskóli er samtals um
500 fermetrar með íbúð sem
fylgir. Húsið var reist árið 1978.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hafa skorað á sveitarfélög að huga í ríkari mæli að framtíðarvatnsbólum og
vatnsvernd í kringum þau. Hægt sé að losa verðmætt land
undan núverandi vatnsvernd en tryggja um leið öruggt
neysluvatn annars staðar frá. „Það á að vera réttur hvers
einstaklings að hafa aðgengi að góðu og heilnæmu vatni
óháð búsetu hans,“ segir í ályktun frá ársþingi Samtaka
sunnlenskra sveitarfélaga.

HELLA Sveitarstjórnarmenn í Rangárhreppi ytri vilja tryggja vatnsból til
langrar framtíðar og veita því ekki
leyfi fyrir nýrri byggð á vatnsverndarsvæðum.

ÖRN ÞÓRÐARSON Sveitar-

stjóri Rangárhrepps ytri.

landbúnaðarráðuneytið að fá að kaupa landgræðslujörðina Gröf sem er norðan við Hellu. Ósamið er um
kaupverð en upphæðin á að renna til landgræðslu á
Gunnarsholti. Ekki er vatnsverndarsvæði á Gröf en
Örn segir jörðina ætlaða til stækkunar sveitarfélagsins.
Örn segir að sveitarfélagið hafi falast eftir fleiri
ríkisjörðum, meðal annars Geldingalæk ofan Gunnarsholts. „Þar er gríðarlega stórt vatnsból en á þessu stigi
málsins féllst landbúnaðarráðuneytið ekki á að selja
okkur þá jörð,“ segir Örn Þórðarson.
gar@frettabladid.is

Kryddaðu eldhúsið
með heimilistækjum
frá Siemens.

;ng^g_a^c
Espressó-kaffivélar,
bjóðum upp á mikið úrval.
Tilvalin jólagjöf handa
heimilisfólkinu.

Heimilistæki, stór og smá,
ljós, símar, pottar og
pönnur.
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? TÓMAS R. EINARSSON TÓNLISTARMAÐUR

„ ORÐRÉTT“
Skilur ekki stressið

Peningarnir okkar?

„Ég hef alltaf notið mín best
í leikjum þar sem mikið er
í húfi og margir áhorfendur
eru að fylgjast með.“

„Við greiðum öll í þessa sjóði.
Svo kemur eitthvað upp á
og þá erum við bara einskis
virði.“

PÉTUR PÉTURSSON, NÝR AÐSTOÐARÞJÁLFARI ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS Í KNATTSPYRNU.

GUÐMUNDUR FELIX GRÉTARSSON
ER MEÐAL ÞEIRRA SEM MISSTU
TEKJUR ÚR LÍFEYRISSJÓÐUM UM
MÁNAÐAMÓTIN.

Fréttablaðið 2. desember

Fréttablaðið 2. desember

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
BREYTINGAR Á ÞINGSKÖPUM

Mega tala
svolítið lengi
„Ég hef nú ekki fylgst nógu mikið
með þessu máli, en það er kannski
slæmt ef þingmenn hafa
mjög stuttan
ræðutíma
fyrir mál sem
þarf virkilega
að fjalla um,“
segir Inga Elín
Kristinsdóttir
myndlistarINGA ELÍN
maður spurð
KRISTINSDÓTTIR
um skoðun sína
Myndlistamaður
á fyrirhuguðum
takmörkunum
á ræðutíma á þingi. Lagt hefur verið
til að þingskapalögum verði breytt
þannig að ótakmarkaður ræðutími
verði afnuminn. Þingmenn Vinstri
grænna standa einir í andstöðu við
breytingar á lögunum og kalla þær
aðför að málfrelsi þingmanna. „Þeir
mega nú alveg tala svolítið lengi, er
þetta ekki vinnan þeirra?“ segir Inga.
Á þingi hefur einnig verið rætt um
að þingmenn fái sérstakan aðstoðarmann, en forsætisnefnd Alþingis
fjallar nú um frumvarp þess efnis.
Um það segir Inga: „Er ekki nóg að
þeir leiti sér bara ráðgjafar í hverju
máli fyrir sig í staðinn fyrir að hafa
aðstoðarmann í fullu starfi? Annars
þekkir maður þetta starf ekkert
almennilega, maður veit ekki hversu
umfangsmikið það er.“

Fyrir forvitna á öllum aldri
„Platan mín var að koma út í vikunni. Þetta er
endurhljóðblöndun á tíu lögum af latínóplötunum mínum sem menn af ýmsum þjóðernum
eru að kljást við,“ segir Tómas R. Einarsson
tónlistarmaður. „Þetta er töluvert ólíkt því sem ég
hef verið að fást við. Ég tók mér smá tíma til að
víkka út eyrun á mér en það kom án verulegrar
fyrirhafnar og ég er farinn að fíla þetta í tætlur. Ég
hafði bara heyrt ávæning af teknómúsík fram að
þessu. Stundum þegar Samúel Jón (Samúelsson)
hafði dregið mig á Kaffibarinn upp úr miðnætti
þá heyrði maður þetta,“ segir hann.
Platan nefnist Rommtommtechno þar sem
plötusnúðar frá ýmsum löndum spila lög Tómasar. „Það eru mjög skemmtilegar pælingar í gangi
hjá þessum skífuþeyturum og þeir eru með mjög
forvitnilega hugsun.“
Tómas segir að nýja platan sé fyrir forvitið fólk

á öllum aldri þó svo að hún höfði líklega frekar til ungs fólks. „Það er dálítið villimannslegri
tónn í þessu en hefur verið hjá mér venjulega
en til að vera ekki sífellt í þessu sama hjakki
verður maður að breyta til og gera eitthvað
spennandi og forvitnilegt.“
Áframhaldandi spilamennska er fram
undan hjá Tómasi. „Hvað kemur næst
í höfuðið á mér veit ég ekki og þótt
ég vissi það myndi ég ekki vilja segja
það,“ segir Tómas, sem er lítið jólabarn
í sér. „Ég fer kannski að velta fyrir mér
einhverjum gjöfum snemma á Þorláksmessu. Síðan myndi ég kannski stinga
inn á mig læri á Þorláksmessu til að
elda daginn eftir. Jólaundirbúningurinn
er mjög aftarlega á verkefnalistanum hjá
mér.“

Best að snúa sér að góðu hliðinni
Þeir eru fáir sem hafa komið meiru í verk á sinni ævi
en hinn lífsglaði Sveinn
Jónsson, betur þekktur sem
Sveinn í Kálfskinni. Hann er
fullur af fjöri og hefur yndi
af lífinu en segir þó hátt sinn
lítt til eftirbreytni.
Tekinn í jórdanskri lögsögu
„Mér hefur alltaf þótt gaman að
því að sjá eitthvað gerast,“ segir
Sveinn eftir að hann er kominn
heim eftir vel unnið dagsverk.
Hann er orðinn 75 ára gamall en
það er engu líkara en unglingur sé
þar á ferð. „Það á því vel við mig
að eiga við mannvirkjagerð því þá
sér maður eitthvað liggja eftir
sig.“ Hann á og rekur byggingafyrirtækið Katla með syni sínum
Jóni Inga en með hinum syninum
Marinó rekur hann fjölþætta
ferðaþjónustu. Hann er með átta
sumarhús og býður ferðamönnum
upp á köfun, siglingar, sjóstangveiði og margt fleira sem hægt er
að gera í Eyjafirðinum. Þar að
auki þvælist hann með ferðamennina um fjöll og firnindi í
snjósleðaferðum eða gönguferðum. En eins og verða vill um menn
sem eru hamhleypur til flestra
verka fara sumir hlutir á annan
veg en ætlað var. Eitt sinn var
Sveinn til dæmis á seglbretti á

SVEINN VIÐ BERNSKUSTÖÐVAR Hamhleypan kann að slaka á þó að venjulega fari hann mikinn í öllu því sem hann tekur sér fyrir
hendur. Hér situr hann á bagga en í baksýn má sjá bæinn Kálfskinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Dauðahafinu í Ísrael þegar kappið
varð forsjánni yfirsterkara. „Það
var nú þannig að ég var ágætur í
því að sigla undan vindi en var

ekki búinn að ná lagi á því að fara
á móti,“ rifjar hann upp. „Ég var
ekki mikið að velta þessu fyrir
mér þar sem ég var á góðu róli en
þá kemur lögreglubátur að og ég
var stöðvaður enda kominn í jórdanska lögsögu. En þeir mega
eiga það að ég fékk ókeypis ferð
til baka, sem kom sér nokkuð vel
því ég hefði sennilegast verið
nokkuð lengi að koma mér sjálfur,“ segir hann og hlær við.

Allir eiga sínu góðu hliðar
Þó að Sveinn sé víðförull er hann
vanari því að sinna ferðamönnum
en vera sjálfur ferðamaður í
háska enda má segja að hann sé
frumkvöðull í ferðaþjónustu á
landsbyggðinni. „Það er svo
skemmtilegt við ferðamennskuna
að þar kynnist þú svo mörgu fólki.
Vissulega sé ég líka eitt og annað
sem ekki er mikill sómi að. Sérstaklega þykir mér sárt að sjá
ungt fólk sem hefur misstigið sig
í öldurótinu. En ég lendi þó nær
aldrei í neinum vandræðum með
mitt ferðafólk enda haga ég
venjulega ráðum mínum þannig
að ef einhver vill sýna á sér ljóta
hlið þá sný ég mér bara að góðu
hliðinni; það eiga sér nefnilega
allir góðar hliðar.“
En þó að Sveinn eigi ýmis góð
ráð handa þeim sem yngri eru
eftir erilsama ævi á fjölmörgum
vígstöðvum telur hann sig alls
enga fyrirmynd. „Ég er náttúrulega ekkert eðlilegur og það er
ekkert hollt að miða við mig, því
ofan á þetta stúss allt saman hef
ég líka verið bóndi með stórt bú í
fjörutíu ár. Þetta er alls ekki til
eftirbreytni. Hvernig heldur þú
til dæmis að það sé fyrir hana Ásu
mína að vera gift svona manni?“
Þó að einhverjum finnist oft
nóg um hamaganginn í Sveini
hafa enn fleiri notið góðs af verkum hans. Meðal þeirra er fyrr-

verandi prestur í Hrísey en
Sveinn gerði fyrir hann heilan
flugvöll.
„Hann Helgi Hróbjartsson
prestur í Hrísey var einnig flugmaður og hann vantaði flugvöll
svo hann kæmist nú á milli sóknarbarna sinna. Þá fékk ég leyfi
til að laga gamla þjóðveginn, það
þurfti bara að fletja hann út og
slétta aðeins, þá var það komið.
En guðsmaðurinn naut þessa
ekki lengi því hann var ekki hjá
okkur nema tvö ár blessaður
karlanginn, þá var hann farinn
til Afríku.“

Vilja gera krá á Hlíðarfjalli
En þó að margt hafi verið gert og
ýmislegt sýslað segir Sveinn
margt eftir enn. „Mig langar til
dæmis að gera miklu meira í
ferðaþjónustunni eins og að gera
eigin hitaveitu og jafnvel heilsuhótel í framhaldinu. Svo geng ég
enn með þann draum í maganum
að byggja krá á Hlíðarfjalli og
svo kláfferju þangað upp.
Þetta myndi auka ferðamannastrauminn á sumrin og á veturna
mætti nota hana við skíðaiðkun.
Svona eru nú tækifærin óteljandi,
bara ef við Íslendingar sem eigum
svo mikinn pening bærum nú
gæfu til að eyða honum í meiri
uppbyggingu hér heima heldur en
að vera að spandera þessu alltaf í
útlöndum.“
Björn Ingólfsson hefur skráð
endurminningar
Sveins
sem
komu út í bók fyrir skemmstu. En
hvernig viðtökur hefur hún fengið hjá vinum og sveitungum hans?
„Það þorir enginn að segja annað
en þetta sé bara alveg ágæt bók.
En ég hef svo sem engar áhyggjur af viðtökunum, ég þekki margt
fólk, alla vega svona fjóra eða
fimm og þeir hljóta að álpast til
að kaupa hana.“
jse@frettabladid.is

Size Communication

Vélarnar okkar undirbúa jarðveginn.

Tæknin sem leggur grunninn að framtíðinni.
Sameiginleg verkþekking manna og kvenna sem vinna að sameiginlegu markmiði gerir tæknilega framþróun mögulega.
Á www.doosaninfracore.com getur þú aflað þér upplýsinga um breiða línu Doosan vinnuvéla.
Doosan Infracore byggir framtíðina á 111 ára reynslu.
“Power Up for Tomorrow”

Doosan Infracore
Construction Equipment

www.doosaneurope.com
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Svona erum við

FBL-GREINING: VIRKJUN SJÁVARFALLA Á ÍSLANDI

> Meðalgengi bandaríkjadollars á ári í íslenskum krónum

Breiðafjörðurinn er friðaður

91,82
71,17
57,68

66,71

38,72
2002

2007

fréttir og fróðleikur

Nýtt samningsumboð
Margir vonast því til að á fundinum
á Balí – sem er 13. aðildarríkjafundur loftslagssamnings SÞ frá
því hann var gerður í Rio de Janeiro í Brasilíu árið 1992 – verði
samþykkt umboð til nýrra víðtækra
samningaviðræðna með þátttöku

Reynir á dulmálsrýni
„Þjálfaðir dulmálstúlkar,“ eins og
vikuritið The Economist orðar það í
fréttaskýringu, munu rýna í orðalag lokaályktunar Balí-fundarins til

SÉRFRÆÐINGAR SÞ KALLA EFTIR AÐGERÐUM GEGN HLÝNUN
Í nýfrágenginni skýrslu Sérfræðinefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IPCC, sem
verður meðal grunngagna loftslagsráðstefnunnar á Balí, er kallað eftir tafarlausum aðgerðum til
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda svo að halda megi hlýnun innan 2°C
(gígatonn af CO2 )
IPCC mælir með að jafnvægisstyrkur GHL í
andrúmsloftinu verði á bilinu 445-650 eindir
á milljón (ppm). Áhrif breytinga á
magni losunar koma ekki fram
fyrr en eftir áratugi.

SPRON Fjölskylduvild
Skráðu fjölskylduna á spron.is fyrir áramót
og þú gætir tryggt henni endurgreiðslu þessa árs!
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AÐGERÐIR GEGN LOFTSLAGSBREYTINGUM
Hægt er að draga úr losun með ýmsum aðferðum

HÆKKUN HITASTIGS
Hlutfall GHL í lofti (ppm)
3.2-4.0°C

590-710

2.8-3.2°C

535-590

2.4-2.8°C

490-535

2.0-2.4°C

445-490

Landbúnaður: Bættar aðferðir
til geymslu kolefnis í jarðvegi,
minni losun metans frá hrísgrjónarækt og húsdýrum

Iðnaður: Losunarhömlur, endurvinnsla
Orkuvinnsla: Aukin notkun endurnýjanlegra orkugjafa og kjarnorku,
föngun og geymsla koltvísýrings
Skógrækt: Vernda
regnskóga, auka
skógrækt
Heimili: Orkusparandi húshitun og raflýsing
Samgöngur:
Betri nýtni
eldsneytis, lífrænt
eldsneyti, raf- og
tvinnvélar, reiðhjól

Heimild: IPCC

Fær fjölskylda þín endurgreiðslu?

Hámarkslosun til að jafnvægisstyrkur GHL verði:

LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA (GHL) Í HEIMINUM

4.0

Í Kyoto-bókuninni við loftslagssáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu
1997 var kveðið á um bindandi töluleg markmið um minni losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið.
Heildarmarkmiðið var sett á að á
árabilinu 2008-2012 yrði losun frá
þróuðustu ríkjum heims minnst
fimm prósent minni en hún var viðmiðunarárið 1990.
Veikleiki
Kyoto-bókunarinnar
var að nokkur ríki sem losa mest
staðfestu hana aldrei, og munar þar
mestu um Bandaríkin. Þá var ekki
kveðið á um hömlur á losun frá
þróunarríkjum, en í þeim hópi eru
Kína og Indland, sem með hraðri
hagþróun auka losun sína gríðarlega ár frá ári.

allra aðildarríkja SÞ, og tilgreind
helztu viðfangsefni framtíðarsamkomulags.
Þeir sem vel til þekkja vara við of
miklum væntingum til Balífundarins. Þótt á indónesísku orlofseyjuna safnist saman fimmtán til
tuttugu þúsund stjórnmálamenn,
embættismenn, sérfræðingar, hagsmunapotarar,
aðgerðasinnar og
blaðamenn frá yfir 170 löndum,
sem sýnir og sannar að loftslagsmálin eru altént álitin mikilvæg í
höfuðborgum heimsins, þá eru
hagsmunir og markmið ríkja og
ríkjahópa einfaldlega það ólík að
ekki er við mikið meiru að búast en
þvældri málamiðlunaryfirlýsingu
um hvert stefna skuli.
Eitt og annað skapar ráðstefnunni þó hagfelldan ramma, ekki
síst stjórnarskipti í Ástralíu. Steven
Rudd, leiðtogi ástralska Verkamannaflokksins sem tekur við ríkisstjórnarforystunni í dag um leið og
ráðstefnan hefst, hyggst undirrita
Kyoto-bókunina. Það hafði fyrirrennari hans í embætti, John
Howard, staðfastlega neitað að
gera og var þar með einn síðasti
bandamaður Bandaríkjastjórnar í
andstöðu við bindandi skuldbindingar um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

3.5

Kunnátta íslenskra unglinga í náttúrufræðum er undir meðallagi, samkvæmt niðurstöðum hins alþjóðlega PISA-prófs
OECD. Rúnar S.
Þorvaldsson er
formaður Félags
raungreinakennara í framhaldsskólum.
Er þetta
áhyggjuefni?
„Allt veldur þetta
áhyggjum en ég
RÚNAR S.
ÞORVALDSSON
hef svo sem enga
Formaður Félags
töfralausn. Vandaraungreinakennara málið á rætur
sínar að rekja til
grunnskólanna. Kerfið vinnur gegn
þessum greinum.“
Hvernig vinnur kerfið gegn náttúrufræðigreinunum?
„Nemendur sem veljast inn í
Kennaraháskóla Íslands eru fyrst
og fremst af félagsfræðibrautum
framhaldsskóla, leyfi ég mér að
fullyrða, og sumir af málabrautum.
Afar fáir fara af náttúrufræðibrautum
í kennaranám. Það veldur því að
það eru tiltölulega fáir kennarar að
kenna þessi fög sem hafa til þess
tilbæra menntun.“

Vonast er til að á loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna, sem hefst á Balí í
Indónesíu í dag, verði leiðin
vörðuð að samningum um
arftaka Kyoto-bókunarinnar. Þó er varað við of
miklum væntingum.

3.0

Vantar góða
kennara

Varað við of miklum væntingum

2.5

ÍSLENDINGAR EKKI NÓGU GÓÐIR Í
NÁTTÚRUFRÆÐUM

2.0

SPURT & SVARAÐ

1.5

1997

1.0

1992

Er það sams konar
virkjun og er til umræðu í
Breiðafirði? Nei, hugmyndin er að nota svokallaða Gorlov-hverfla í Breiðafirði, virkja
alfarið neðansjávar og dreift
um svæðið. Virkjunin er þá
sett saman úr 100 prömmum sem hver hefur 41 rafal.
Rafalarnir hvíla á pramma
sem hægt er að sökkva og
ná upp aftur til viðgerða.
Hvað með umhverfisáhrif?
Breiðafjörður er friðaður og
því getur verið erfitt að fá
samþykki fyrir virkjun hans.
Ekkert er vitað um áhrif virkjunar á dýralífið. Sjávargróður gæti valdið
vandræðum.

Fyrirtækið Sjávarorka er nú að
vinna að þessu í samstarfi við
verkfræðistofur og Rarik.
Hvers konar sjávarfallavirkjanir
koma til greina? Frakkar, Japanir
og Portúgalar hafa gert tilraunir
með ölduvirkjanir en Bretar hafa
gert tilraunir með þrjár til fjórar
tegundir, þar á meðal spaða
neðansjávar svipað og vindmylluspaða. Hagfræðingurinn í samstarfi við Imperial College hefur
skoðað pípur neðansjávar með
vindtúrbínu á landi. Loftið
knýr túrbínuna áfram þannig
að sog myndast neðansjávar.
Einn af göllunum við þessa hugmynd er
sú að laxinn myndi fara „rússíbana“-ferð í
gegnum pípuna.

0.5

1987

Stefnt er að því að koma upp sjávarfallavirkjun í Breiðafirði og er verið að rannsaka
möguleikana á því. Slík virkjun þykir helst
koma til greina í röstinni í Hvammsfirði en
í Breiðafirði virðist vera hægt að framleiða
mikla raforku með lágum framleiðslukostnaði á umhverfisvænan og afturkræfan hátt.
Fjárfestingin yrði minnst 90 milljarðar króna
og myndi framleiðsla vera 11-13 þúsund
gígavattstundir á ári.
Er hugmyndin um sjávarfallavirkjun ný af
nálinni hér á landi? Nei, hún hefur komið
fram áður. Brokeyjarbændur voru á sínum
tíma með virkjun til eigin nota. Þá hefur
íslenskur hagfræðingur til dæmis verið í
samstarfi við Imperial College í London
og kynnt hugmyndir að sjávarfallavirkjun,
til dæmis undir Borgarfjarðarbrúnni og í
Gilsfirði. Þær hugmyndir náðu ekki lengra.

að meta hvort hann hafi skilað
árangri. Þeir eru sagðir fyrst munu
líta eftir því hvort kveðið verði á
um einhvers konar langtímaskuldbindingu fyrir öll 192 aðildarríki
loftslagssáttmálans um viðbrögð
við vandanum, sem feli í sér einhvers konar markmið, svo sem að
halda hlýnun innan vissra marka
eða að þak verði sett á útblástur
eða
jafnvægisstyrk
gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti. Þá
muni þeir athuga hvort þróuðu
ríkin taki á sig frekari skuldbindingar til að draga úr losun. Evrópusambandið hefur nú þegar einsett
sér að heildarlosun aðildarríkja
þess verði minnst tuttugu prósentum minni árið 2020 en hún var árið
1990. Þar til bandarísk stjórnvöld
breyta um stefnu þurfa frekari fyrirheit um minni losun að berast frá
öðrum ríkum löndum, svo sem
Ástralíu og Japan.
Í þriðja lagi verður árangur metinn eftir því hvernig staðið verður
að því að fá þróunarlönd til þátttöku í hinu hnattræna átaki gegn
loftslagsbreytingunum. Þau munu
ekki taka á sig skuldbindingar um
minni losun eins og ríku löndin.

Verndun skóga á dagskrá
Vonir standa til að Balí-fundarins
verði minnst fyrir aðgerðir gegn
skógareyðingu í hitabeltinu. Regnskógarnir afkasta langmestu af
þeirri síun koltvísýrings úr andrúmsloftinu sem gróður jarðar
annar og eyðing þeirra er talin

© GRAPHIC NEWS

valda um fimmtungi árlegrar aukningar koltvísýringslosunar í heiminum. Skógrík þróunarlönd hafa
ekki haft neinn hagrænan hvata til
að hlífa skógi fyrir eyðingu (í flestum tilvikum er hann látinn víkja
fyrir akuryrkju og iðnaði). Því hafa
slík lönd nú tekið sig saman um að
fara fram á greiðslu fyrir að hlífa
skógi við því að vera höggvinn.
Slíkum hugmyndum hefur verið
misjafnlega tekið, enda vandasamt
að setja á fót kerfi sem greiðir fólki
fyrir að gera ekki eitthvað. En þar
sem verndun regnskóganna er
óhjákvæmilegur liður í hinni hnattrænu baráttu gegn gróðurhúsaáhrifunum verða þessar hugmyndir
ræddar af fullri alvöru.
Í ljósi þess hve hinn sígræni
skógur hitabeltisins er margfalt
afkastameiri koltvísýringssía en
kyrkingslegur skóggróður norðurhjarans má setja þessar hugmyndir
í samhengi við Kolviðarverkefnið
hér á landi, sem gengur jú út á að
fólk bæti fyrir „kolefnisfótspor“
sitt með því að styrkja skógrækt.
Slík kolefnisjöfnun væri mun skilvirkari ef fé sem til hennar er varið
færi í verndun hitabeltisskógar.

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Kristna trú á ekki að boða í opinberum skólum.

Trúaruppeldi
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

U

mburðarlyndi og siðgæðisvitund verður ekki til í
tómarúmi. Við þurfum að ræða gildi okkar og fræðast
um sjónarmið annarra til að þroska með okkur lífsviðhorf sem við byggjum ákvarðanir okkar á. Þetta
mótunarferli byrjar strax á unga aldri og er margbreytilegt. Auðvitað hafa foreldrar mikil áhrif á börn sín enda
traust alla jafna mikið þar á milli. En stofnanir hins opinbera,
sem hafa freklega tekið að sér stórt hlutverk í uppeldi ungs fólks,
gegna einnig stóru hlutverki.
Það er jákvætt sem fram kemur í nýju frumvarpi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að ekki verði
lengur talað um að starfshættir skóla mótist af kristilegu siðgæði. Er þess í stað vísað til jafnréttis, ábyrgðar, umhyggju, sáttfýsi og virðingar fyrir manngildum. Nauðsynlegt er að taka tillit
til hvers einasta einstaklings í hinu opinbera skólakerfi.
Trúfrelsið snýst ekki bara um rétt manna til að iðka sína trú.
Það snýst líka um rétt fólks til að vera laust undan trúboði annarra kjósi það svo. Í raun má segja að brotið sé á þeim rétti í dag.
Vissulega er hverjum Íslendingi frjálst að greiða sóknargjöld til
þess trúfélags sem hann kýs eða sleppa því, en þá renna greiðslur til Háskóla Íslands. Hins vegar greiða allir skattgreiðendur,
hverrar trúar sem þeir eru, laun presta þjóðkirkjunnar. Hægt er
að líta á það sem brot á mannréttindum.
Mannréttindi snúast ekki um meirihluta eða minnihluta eins og
sumir virðast halda. Mannréttindi eru bundin við hvern og einn
einstakling og eru algild. Þó að meirihluti íslensku þjóðarinnar
aðhyllist kristna trú er ekki hægt að neyða alla til að taka þátt í
boðun hennar. Í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar felst einmitt vörn minnihlutans gegn ofríki meirihlutans.
Biskup Íslands sagði í kvöldfréttum Sjónvarpsins fyrir helgi
að hörð atlaga væri nú gerð að áhrifum kristni og kirkju í skólum
landsins. Andstæðingar trúarinnar væru duglegir og foreldrar
sem aðhylltust kristna trú ættu að láta í sér heyra og láta ekki
hrekja sig út.
Bjarni Jónsson, varaformaður Siðmenntar, benti réttilega á að
þetta væri ekki spurning um magn eða fjölda. Þetta er spurning um rétt hvers og eins einstaklings. Hvorki Siðmennt né aðrir,
sem hafa bent á stöðu þjóðkirkjunnar innan menntastofnana,
vilja trúna út. Trúarbragðafræðsla á rétt á sér í skólum eins og
önnur fræðsla. Þannig lærum við að þekkja viðhorf og lífsgildi
annarra. Dauðhreinsun á trúarbrögðum er ekki lausnin. Þá er
hægt að fræðast um jólin og páskana eins og hátíðir annarra trúarbragða en kristinnar.
Trúaruppeldi á hins vegar að vera á höndum foreldra en ekki
skólanna. Það á ekki að setja börn og forráðamenn þeirra í erfiða
stöðu þegar velja skal hvort barnið taki þátt í trúarlegu starfi eða
ekki. Utan skólatíma hafa foreldrar val um að sækja fjölbreytta
dagskrá þjóðkirkjunnar með börnum sínum. Æskulýðsstarf
kirkjunnar er öflugt og þar starfa fjölmargir frábærir prestar
sem hafa mikið fram að færa.
Það er rétt að flestir Íslendingar tilheyra þjóðkirkjunni. Starf
kirkjunnar er síst minna mikilvægt í dag en áður. Boðskapur
trúarinnar fær fólk til að staldra við og íhuga gildi sín. Sá boðskapur á erindi við börn með milligöngu foreldra en ekki opinberra stofnana.
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Þáttur kvenna

En ekki hægrimanna?

Hettupeysumaður í háskóla

Svo virðist sem Egill Helgason sé
farinn að taka mark á þeirri gagnrýni
sem hann hefur fengið frá femínistum síðustu vikur, að minnsta kosti
ef marka má gestaval og umræðuefni í Silfri Egils í gær. Meðal gesta
voru þingkonurnar Kolbrún
Halldórsdóttir og Guðfinna Bjarnadóttir sem og
Margrét Pála Ólafsdóttir
höfundur Hjallastefnunnar.
Ekki voru aðeins óvenju
margar konur viðmælendur
í þættinum í gær heldur var
líka eytt óvenju löngum
tíma í spjall um stöðu
kvenna, kynhlutverkin
og svo mætti lengi
telja.

Agli tókst þó að ergja að minnsta
kosti einn. Sá heitir Andrés Magnússon, sem kvartar á bloggsíðu sinni
yfir því að Egill hafi sniðgengið heilan
þjóðfélagshóp í þætti sínum. „Hvernig stendur á því að ekki var einn einasti viðmælandi þarna, hægra megin
við miðju?“ spyr hann. Í þættinum
var þó eins og áður segir flokkssystir hans úr Sjálfstæðisflokknum, Guðfinna Bjarnadóttir, og
einnig Jón Magnússon, sem seint
verður talinn vinstrisinnaður.
Andrés dregur raunar í land
í athugasemdakerfinu. Jón
Magnússon sé hægrimaður, þó ekki mikill. En alls
ekki Guðfinna.

Jón Örn Guðbjartsson, fyrrverandi
fréttamaður Stöðvar 2, hefur verið
ráðinn sviðsstjóri markaðs- og
samskiptasviðs Háskóla Íslands.
Aðalsmerki Jóns á skjánum var brún
hettupeysa sem skrýddi hann jafnan í
útsendingu, við misjafnar undirtektir.
Peysan var þó víðs fjarri við
vígslu Háskólatorgs á
laugardag þar sem Jón
Örn arkaði prúðbúinn
um nýtt gólfið.

E

inn af öðrum hafa þeir horfið
úr starfi með vansæmd,
nýkónarnir í stjórn Bush sem öttu
Bandaríkjamönnum út í hernaðarforaðið í Írak sem hvorki er hægt
að sigra né tapa heldur bara
sökkva, hægt og örugglega. Það
eina rétta sem Donald Rumsfeld
slampaðist á að gera á endemisferli sínum sem varnarmálaráðherra var að láta kveðja heim
herinn héðan af Íslandi – þó
vissulega megi finna til með því
fólki sem mátti fara héðan og til
Írak – það var farið að varða við
þjóðaröryggi að tengjast um of
þeim hatrömmu öflum sem ráðið
hafa ferð í Bandaríkjunum
seinustu árin. Og meðreiðarsveinarnir eru flestir horfnir líka fyrr
en þeir ætluðu sér, nú síðast John
Howard í Ástralíu. Eiginlega eru
þeir bara einir eftir, Dick Cheney
og George Bush yngri – og Björn
Bjarnason.

„Það er urgur í heimamönnum“
Í síðustu stjórn höfðu sjálfstæðismenn lítinn hægri flokk að styðjast
við, svona eins og Kristilegir
demókratar hafa löngum haft í
Þýskalandi og kallast Frjálsir
demókratar – það voru góðu
dagarnir. Og nú er einhver urgur.
Svo mjög raunar að eindregnasta
stjórnarandstaðan virðist vera í
Sjálfstæðisflokknum um þessar
mundir. Vinstri græn eru með
hugann við baráttumál sitt að fá að
flytja sem lengstar ræður sem
oftast á þingi en formaður Framsóknarflokksins stígur einkum í
pontu til að flytja einhvers konar
ávarp Fjallkonunnar.
Sjálfstæðisflokkurinn er stór og
samsettur og þetta er ekki í fyrsta
sinn sem vart verður mikillar
andstöðu þar við samstarf
flokksins við öfl vinstra megin við
sig. Á árum Nýsköpunarstjórnarinnar voru nokkrir þingmenn úr

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Stjórnmálaástandið
röðum gildra bænda sem harðneituðu að styðja þetta samstarf við
bæjarradikalana. Og á sínum tíma
klofnaði flokkurinn þegar Gunnar
Thoroddsen hjó á undarlega
rammsnúinn hnút sem forysta
flokksins hafði flækt sig í.
Engum dylst að hávær öfl innan
flokksins eru andvíg núverandi
stjórnarsamstarfi. Einkum virðist
þetta eiga við um fólk þar í sveit
sem gert hefur Davíð Oddsson að
leiðtoga lífs síns og er óánægt með
hlut hans í landstjórninni, en eins
og kunnugt er þá biðu hans sömu
stjórnmálaleg örlög og annarra
þeirra sem gerðust of leiðitamir
klerkastjórninni í Washington. Í
þeirri sveit hefur Morgunblaðið
verið mest áberandi – eða öllu
heldur dálkarnir sem gáfaðir menn
telja skrifaða af ritstjóra blaðsins
og mun þá einkum rýnt í z-notkun,
sem er einmitt bókstafur sem
hæfir sérlega vel fylgismönnum
Davíðs. Morgunblaðið er stundum
eins og flokksmálgagn án flokks.
En við þessu er náttúrlega
ekkert að segja. Eigendur blaðsins
virða eflaust þá stefnu að fetta
ekki fingur út í stjórnmálaskrif
þess og við sjáum merki um að
Mogginn er kannski fyrst og
fremst málgagn starfsmanna
sinna, gamalla og nýrra: einn
vitnisburðurinn var á dögunum
þegar Jónas Hallgrímsson átti
200 ára afmæli og blaðið birti

leiðara þar sem þjóðinni voru
færðar þær fréttir að Matthías
Johannessen væri þjóðskáld, og
svo var vitnað í ljóð eftir hann
svo að ekki þurfti frekari
vitnanna við um það hver
arftakinn væri.
Blaðið fer með öðrum orðum
sínar eigin leiðir. Og allt gott um
það. Það talar máli þeirra sem
andvígir eru stjórnarsamstarfi
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Og hefur löngum fylgt að
málum þeim armi flokksins sem
nefna mætti Íslandsdeild
Repúblíkanaflokksins.

Til of mikils mælst?
Ætli Björn Bjarnason megi ekki
teljast leiðtogi þess félagsskapar?
Nú hefur hann sem ráðherra kosið
að gera opinberlega lítið úr þeim
mikla áfanga að raunveruleg leit
fór fram í flugvél þar sem grunur
hefur leikið á að hafi flutt fanga
fyrir bandarísk yfirvöld, en
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
utanríkisráðherra hafði lýst yfir
eindregnum vilja til þess að slík
leit færi fram og ráðuneytisstjóri í
utanríkisráðuneytinu hafði rætt
um þessi mál við undirmenn
dómsmálaráðherra. Björn
þvertekur fyrir að leitað hafi verið
að föngum og er á honum að skilja
að rækileg leit – eins og þarna fór
fram þar sem farið var fram á að
opnuð yrðu ýmis hólf – hafi verið
alsiða. Hvað sem því tali líður
hljóta Bandaríkjamenn nú að hafa
fengið ótvíræð skilaboð um að
millilendingar hér á landi í
fangaflugi verði ekki liðið.
Sumsé stjórnarandstaðan. Þótt
sjálfstæðismenn tali stundum um
glundroða í röðum vinstri manna
þá hafa þeir sjálfir vissa hefð
fyrir slíku. En er til of mikils
mælst af flokknum að hann hafi
stjórnarandstæðingana sína utan
stjórnar?

Seinheppinn Kristinn
Ríkisútvarpsins kom fram í þrígang á síðasta
kjörtímabili, fyrst um sameignarfélag, þá um
hlutafélag og að lokum um opinbert hlutafélag. Það var samdóma álit allra að stöðugt tók
málið framförum. Hvers vegna gerðist
ér er mikill ys og þys út af litlu
þetta? Vegna andstöðu á þingi, langrar og
tilefni,“ sagði Kristinn H. Gunnarítarlegrar umræðu.
son, formaður þingflokks Frjálslynda
Í rauninni er rangt að kalla allar slíkar
flokksins, við umræður á Alþingi um ný
umræður málþóf. Stuðningur við langar
þingskaparlög sem gera ráð fyrir því að
umræður hefur komið úr óvæntum áttum, til
horfið verði frá ótakmarkaðri umræðu
dæmis frá Ómari R. Valdimarssyni, um langt
við aðra og þriðju umræðu um lagafrumvörp. Fyrir sitt leyti hafði þingÖGMUNDUR JÓNASSON skeið upplýsingafulltrúa Alcoa. Hann segir á
bloggi sínu að það sé beinlínis hættulegt
flokkur VG minnt á að á undanförnum
lýðræðinu að stytta ræðutíma á Alþingi:
tveimur áratugum hefði einvörðungu
„Með því að koma í veg fyrir að þingmenn geti staðið
orðið verulega löng umræða um EES-samninginn,
fyrir málþófi er verið að kippa einni stoð undan
sem ýmsir töldu að stæðist ekki stjórnarskrá Íslands,
lýðræðinu. Af hverju? Jú, því að það er stundum sem
Kárahnjúkavirkjun, Vatnalögin, einkarekinn
þingmönnum tekst að vekja athygli á málum með
upplýsingagrunn um heilsufarsupplýsingar, einkamálþófi, sem annars myndu rúlla í gegnum þingið
væðingu Landsímans og hlutafélagavæðingu
nokkurn veginn athugasemdalaust. Með málþófi eru
Ríkisútvarpsins. Einhverju kann ég að gleyma en
þingmenn líklegri til þess að vekja athygli fjölmiðla á
mergurinn málsins er sá að þetta eru ekki mörg mál.
málum, sem síðan kveikja í almenningi. Sé almennÞetta eru hins vegar hitamál okkar samtíðar.
ingur einhverju ákveðnu máli mótfallinn, eftir að
Var löng umræða um þessi mál til ills? Á Kristni H.
hafa fengið kynningu á því í gegnum fjölmiðla og
Gunnarssynni var að skilja að hún hefði verið til
hugsanlega með því að afla sér frekari upplýsinga í
einskis. Allavega umræðan um Ríkisútvarpið, sem
gegnum t.d. netið, er líklegt að fólk láti óánægju sína
verið hefði „síðasta málþóf sem hér fór fram… og þá
í ljós með þeim hætti að þingheimur taki eftir. Aldrei
gafst stjórnarandstaðan upp í því málþófi. Hún gafst
þessu vant styð ég því VG.“ Það er nefnilega það.
upp á þriðja degi.“ Þarna reynist Kristinn H.
Gunnarsson nokkuð seinheppinn. Staðreyndin er sú
Höfundur er formaður þingflokks VG.
að stjórnarfrumvarp um breytingar á rekstrarformi

H

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

/stigur@frettabladid.is

Stjórnarandstaðan

UMRÆÐAN
Breytingar á þingsköpum

Munum eftir útiljósunum !

kristjan@frettabladid.is

BORIÐ Á HÚSGÖGNIN

GOTT Í SKÓINN

Til þess að húsgögnin haldist
falleg er mikilvægt að hugsa
vel um þau.

Jólasveinarnir fara bráðum
að tínast til byggða og
börnin flest farin að hlakka
til þess.
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Málaratrönur

Mjöll hefur gaman af því að hafa fjölskyldu og vini hjá sér og vill því að sé pláss fyrir alla í stofunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stofan er staðurinn
Mjöll Hólm lætur fara vel um sig í stofunni
heima þar sem hún slakar á, sameinar fjölskylduna og heldur fjörugar veislur.
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„Mér líður langbest í sjónvarpssófanum því ég elska
að horfa á kvikmyndir og gott sjónvarpsefni og þá
helst íslenskt,“ segir söngkonan Mjöll Hólm, sem var
að gefa út nýjan disk sem ber heitið Tónleikar og er
upptaka af tónleikum hennar í Kaffileikhúsinu. „Já,
og svo horfi ég auðvitað mikið á tónleika,“ segir hún
brosandi. Á disknum er að finna mikið af gömlum og
góðum lögum en Mjöll segist vera hrifin af því sem
er gamalt og gott. „Ég er mjög hrifin af gömlum hlutum en hef líka gaman af því að blanda saman gömlu
og nýju. Annars þykir mér mikilvægast að heimilið
sé notalegt,“ segir Mjöll. Hún segist vera afar heima-
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Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is

• Leðursófasett

Húsgagna - Lagersala

• Hornsófasett
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• Sófasett með innbyggðum skemli
• Borðstofuborð og stólar
• Sófaborð
• Eldhúsborð

kær og njóta þess í skammdeginu að draga úr ljósunum og kveikja á kertum. „Já, ég er mikill kúrari og
finnst notalegt að vera heima í sófanum í skammdeginu, sérstaklega þegar vindar blása,“ segir Mjöll.
Húsið sem Mjöll býr í er gamall sumarbústaður í
Kópavoginum.
Fyrir nokkrum árum byggðu hún og maður hennar
Júlíus Jónasson við húsið og stækkuðu það um helming. „Við færðum borðstofuna yfir í nýbygginguna
þannig að meira pláss myndaðist í stofunni, en ég
vildi hafa hana stóra.“
Í stofunni hjá Mjöll er nóg af sófum og stólum, enda
hefur hún gaman af því að hafa fjölskyldu og vini hjá
sér. „Stofan er aðalstaðurinn og ég vil að þar sé pláss
fyrir alla, án þess að það sé þröng á þingi. Hér eru oft
lífleg fjölskylduboð og þá er auðvelt að ýta öllu til
hliðar svo hægt sé að dansa.“
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• Rúmgaﬂar
• Rúm í ýmsum stærðum og gerðum

Verðdæmi:

Leðursófasett áður 239,000 kr
Nú 119,900 kr
Hornsófar tau áður 198,000 kr
Nú 103,000 kr

Hornsófar leður áður 249,000 kr
Nú frá 159,000 kr
Erum í Dugguvogi 2. Sími 557-9510

[

Klakabox fást í ýmsum formum og gaman getur verið
að útbúa klaka sem eru til dæmis hjartalaga, stjörnur eða
jafnvel eins og Ísland í laginu. Það er um að gera að leika sér
með þetta og útbúa til dæmis jólalega klaka fyrir hátíðarnar.

]

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Salerni með
hæglokandi setu

kr. 9.900.-

Margrét á ýmis góð ráð varðandi viðhald húsgagna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Húsgögnunum haldið við

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

lýsa allt að 30 daga samfleytt.
sími 530 1700 / www.rp.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Mikilvægt er að hugsa vel um viðarhúsgögn og þarf ýmist að bera
reglulega á þau eða bóna. „Ef
það er tekk og óvarinn
viður skiptir
mestu
máli að
bera á hann
viðeigandi
olíu.
Olían er borin á
óvarinn við og
hversu oft fer
bara eftir því hvað
húsgagnið er mikið
notað. Tekkolía er
notuð á tekk og stundum þarf maður að
nota
hreina línolíu. En ef það eru lökkuð húsgögn er notað mublubón
eins og til dæmis Bívax og þá má
alls ekki nota tekkolíu, hún er eingöngu á tekkið og við sem er óvarinn,“ segir Margrét og bætir við:
„Þá er borið á og þurrkað vel af á
eftir með hreinum klút svo viðurinn verði ekki fitugur. Það er

mjög mikilvægt þegar búið er að
nota olíutuskuna og bera olíu á
með henni að þvo úr henni eða
henda henni út í tunnu því það
getur orðið sjálfsíkveikja.
Ekki
geyma
olíutuskur inni í
íbúðum eða
skápum.
Þess vegna
er passað
upp á það á
bensínstöðvum og
smurstöðvum að setja
þetta
allt
ofan í sérstaka fötu og
þetta er sett út
á hverju kvöldi
hjá þeim. Það
hitnar svo í
þessu og þess
vegna er þetta
öryggisatriði.“
Stundum koma vatnshringir eftir glös á viðarborð og eru þess háttar
skemmdir
afar
óskemmtilegar. „Til að
forðast hringi eftir glös á borðinu
er mikilvægt að venja sig á að
hafa glasamottur því að ef hringir myndast á póleruð húsgögn er
engin leið að ná þeim af en það er

hægt að ná þeim af tekkhúsgögnunum með því að nota stálull
númer 00 og nudda blettinn með
tekkolíu. Þessi stálull er mjög fín
og hún rispar ekki og skemmir
því ekki viðinn. Hún fæst bara í
byggingavöruverslunum, þetta
er ekki Brillo eða svoleiðis,“
útskýrir Margrét ákveðin. Það er
því mun einfaldara að verða sér
úti um nokkrar glasamottur en að
skipta um heilu húsgögnin.
Oft eru leðurhúsgögn í stofum
landsmanna og þrátt fyrir að leðrið sé sterkt og endingargott er
nauðsynlegt að dytta að því öðru
hverju svo það haldist fallegt.
„Leðrið er þrifið með vatni eða
mildri sápu og jafnvel uppþvottalegi. Fyrst er þrifið með blautum
klút og svo þurrkað yfir með
þurrum á eftir. Það má alls ekki
nota sterkar sápur þar sem þær
geta skemmt leðrið. Því næst er
leðuráburður borinn á leðrið og
er það oftast gert einu sinni til
tvisvar á ári. Svo er það bara
blettahreinsir á önnur húsgögn.
Fólk lendir oft í því ef það bleytir
of mikið að það myndast vatnsblettur og þá er bara nuddað úr
með rökum klút og hreinu vatni
og passa að þurrka vel,“ segir
Margrét, sem hefur ráð undir rifi
hverju.
hrefna@frettabladid.is
GOTTFOLK

Á leiði
í garðinn

Skútuvogi 4 - s. 525 0800
Baðdeild Álfaborgar

Gaman er að eiga falleg húsgögn í stofuna en til þess að
þau haldist þannig er mikilvægt að hugsa vel um þau.
Margrét Sigfúsdóttir hússtjórnarkennari gaf okkur nokkur
góð ráð um viðhald húsgagna.
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Fleiri tækninýjungar
handan við hornið
Hlutirnir þróast hratt í tækniheiminum og nú má búast við
ennþá þynnri flatskjám en við
sjáum í dag.
Forvitnilegt er að vita hvaða tækninýjungar eru handan við hornið og
hvort flatskjáirnir í dag gætu
þegar verið að úreldast. Á hinum
ýmsu vefsíðum eru grúskarar að
velta nýrri tækni fyrir sér. Talsverður spenningur er í kringum
svokallaða OLED-skjái en þeir eru
samsettir úr lífrænum díóðum og
geta orðið örþunnir; aðeins nokkrir
millimetrar. Jafnvel yrði hægt að
horfa á tvær mismunandi myndir á
skjánum, þá frá sitthvorri hlið, og
hugsanlega rúlla honum upp og
stinga í vasann.
„Stóru fyrirtækin eru eitthvað
byrjuð að framleiða örþunna tölvuskjái í tilraunastarfsemi en það er
erfitt að segja til um hvenær sú
tækni fer að skila sér í verslanirnar og við sjáum í rauninni engin
merki um það ennþá,“ segir Guðni
Ásbjörnsson, deildarstjóri yfir
sjónvarps- og hljómflutningsdeild
Elkó. Hann bætir því við að svona
þróunarvinna taki langan tíma að
koma fram á almennan markað
þannig að fólki sé ennþá alveg
óhætt að fjárfesta í þeirri tækni
sem boðið er upp á í dag.
„Framleiðslu á túbusjónvörpunum hefur mikið til verið hætt og
salan á flatskjám hefur verið að
aukast jafnt og þétt. Fólk er að endurnýja hjá sér sjónvörpin og skipta
þeim gömlu út fyrir það nýjasta og
það eru annars vegar plasma-skjáir eða LCD-skjáir sem boðið er upp
á í dag,“ segir Guðni. Tæknin að
baki LCD-skjánum er fljótandi
kristalmassi sem flúorljósi er
hleypt í gegnum en í plasma-skjánum er náttúrulegt gas og fosfór.
Muninn á þessum tveim segir
Guðni liggja í myndgæðunum og

Guðni Ásbjörnsson telur einhverja bið á að örþunnir skjáir
komi á markaðinn.

að myndgæðin í plasmaskjáunum
minni meira á þá mynd og liti sem
voru í gömlu túbusjónvörpunum.
„Það er þá eitthvað sem fólk kannast við og finnst eðlilegri litir,“
segir Guðni en bætir við að annars
séu mjög skiptar skoðanir um hvað
sé betra. „LCD-skjáirnir bjóða upp
á mikla skerpu í mynd og lengri líftíma og koma í fleiri stærðum

þannig að þeir hafa verið vinsælir í
önnur herbergi en stofuna, til
dæmis í eldhúsið.“ Stutt er síðan
flatskjásjónvörp voru mjög dýr
lúxusvara en hraðar tækniframfarir hafa ýtt túbusjónvörpunum
alveg út af markaðnum og verð á
flatskjáunum hefur lækkað hratt
svo þeir eru komnir inn á flest
heimili.
heiða@frettabladid.is

Paula

Mary

Hermes

Barbara

SÓFASETT
Auglýsingasími

– Mest lesið

[

]

Aðventuljósin má setja upp þar sem aðventan er gengin
í garð. Því er um að gera að grafa upp aðventuljósið eða verða
sér úti um eitt slíkt ef það er ekki til.

Gjafmildir
jólasveinar
Nú nálgast koma jólasveinanna óðum og eru mörg
börn farin að bíða í ofvæni
eftir því að sjá hverju þeir
muni lauma í skóna þeirra.

Samkvæmt kaloríureglunum inniheldur sá matur sem þú borðar þegar enginn sér til
engar kaloríur.

Engar kaloríur
Margir hafa áhyggjur af
kaloríunum sem þeir innbyrða
yfir jól og áramót en nú er
hægt að gleðjast á ný. Þessar
skemmtilegu kaloríureglur
hafa gengið manna á milli með
tölvupósti undanfarnar vikur
og er alveg tilvalið að hafa þær
til hliðsjónar í kaloríuátinu yfir
hátíðarnar.
1. Maturinn sem þú borðar þegar
enginn sér til hefur engar kaloríur.
2. Þegar þú borðar með öðrum eru
einungis kaloríur í matnum sem þú
borðar umfram þá.
3. Matur, sem er neytt af læknisfræðilegum ástæðum til dæmis
jólaglögg, heitt súkkulaði, rauðvín
og fleira, inniheldur aldrei kaloríur
því hann er góður fyrir hjartað. Að
minnsta kosti í hófi.
4. Því meira sem þú fitar þá sem þú

umgengst daglega því grennri sýnist þú.
5. Matur á borð við poppkorn, kartöfluflögur, hnetur, gos, súkkulaði
og brjóstsykur, sem er borðaður í
kvikmyndahúsi eða þegar horft er
á myndband, er kaloríulaus vegna
þess að hann er hluti af skemmtuninni.
6. Kökusneiðar og smákökur innihalda ekki kaloríur þar sem þær
molna úr þegar bitið er í þær.
7. Allt sem er sleikt af sleikjum,
sleifum og innan úr skálum eða
sem ratar upp í þig á meðan þú
eldar matinn inniheldur ekki kaloríur vegna þess að þetta er liður í
matseldinni.
8. Matur sem hefur sams konar lit
hefur sama kaloríufjölda til dæmis
tómatar = jarðarberjasulta, næpur
= hvítt súkkulaði.
9. Matur sem er frosinn inniheldur
ekki kaloríur því kaloríur eru hitaeiningar.
- sig

Hin síðari ár hefur rausnarskapur jólasveinanna aukist til
muna og virðist góðærið ná
alla leið upp til fjalla. Ekki er
óalgengt að fíneríið hreinlega
flæði upp úr litlum barnaskónum þó að það
sé reyndar
misjafnt
efir
því
hver viðkomustaðurinn
er.
Það
ættu jólasveinar ef til
vill að hafa
hugfast og muna
að mandarína og súkkulaðimoli geta allt eins glatt lítil
hjörtu.
- ve

Nú fer að styttast í komu jólasveinanna.

Sloppar • Náttföt • Náttkjólar

Meyjarnar Austurveri • Háaleitisbraut 68 • Sími 553 3305

Auglýsingasími

– Mest lesið

Dalvegi 18 • Kópavogi • s. 5686500 • www.fondra.is
Virkir dagar: 10:00-18:00 & Laugardagar: 11:00- 16:00
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Þjónusta ofar öllu

VIÐ ERUM ALDREI OF
UPPTEKIN FYRIR ÞIG!
UÊ6iÀsiÌÕ
UÊ-i`ÕÊÃÞ`>À>
UÊ6ÕÊ?ÊÛ`
UÊ6ÕÊ?ÊÃÕÕ`}Õ
UÊ-ßÕ
UÊ`ÕÊ«Ê ÖÃ

Við erum 100% til staðar fyrir þig!

HRINGDU NÚNA

699 6165
Bóas
Sölufulltrúi

Gunnar
Sölufulltrúi

Áslaug María
Sölufulltrúi

Stella Ósk
Sölufulltrúi

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Hilmar
Sölufulltrúi

Eir
Sölufulltrúi

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Benedikt
Sölufulltrúi

Íbúðin er öll hönnuð með tilliti til þeirra sem eru í hjólastól.

Stutt á leikvöllinn og í skóla
Remax fasteignir bjóða til sölu fjögurra herbergja íbúð við Drekavelli í Hafnarfirði.

Í

búðin sem stendur við Drekavelli í Hafnarfirði
er 146,7 fermetrar að stærð. Hún er á jarðhæð
með afgirtum garði. Komið er inn í mjög rúmgott
anddyri með flísum á gólfi og mjög stórum skápum
sem ná upp í loft. Inni af anddyri er góð gestasnyrting með flísum á gólfi. Komið er inn í stofu með stórum gluggum og planka parketi úr eik. Stofan er mjög
rúmgóð og björt og skiptist hún í stofu og borðstofu.
Úr stofunni er gengið út í garð sem er allur afgirtur
með hárri girðingu, garðurinn snýr í suðaustur, hlið
er á garðinum. Eldhúsið er mjög fallegt með góðu
borðplássi, mjög miklu geymsluplássi, span helluborði og er gert ráð fyrir tvöföldum ísskáp í eldhúsinu og eru allar lagnir á staðnum fyrir ísskápinn.

Þvottahús er mjög rúmgott með góðri innréttingu þar sem gert er ráð fyrir þvottavél og þurrkara.
Rúmgóð geymsla er inni í íbúðinni með flísum á gólfi.
Baðherbergi er með flísum á veggjum og gólfi, innréttingu, baðkari og stórri sturtu sem er sérstaklega
hönnuð með tilliti til þeirra sem eru í hjólastól.
Herbergin eru 3 og skiptast í 2 mjög stór barnaherbergi með eikar planka parketti og miklu skápaplássi. Í hjónaherbergi er einnig mjög gott skápapláss og er tenging fyrir sjónvarp inni í skápunum.
Eignin er glæsileg í alla staði og aðkoma að húsinu
mjög góð. Stutt er í leikskóla og skóla sem eru undir
einu þaki og standa við Drekavelli, einnig er stutt í
leikvöll sem er opinn öllum. Sundlaug er í byggingu á
svæðinu sem og kirkja, en nú þegar er hægt að finna
matvöruverslun og bakarí sem er stutt frá.
Verð: 34,9 milljónir

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,7%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 20.6.2007.

Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða
endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum
að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6,
hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

2

Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 25.160.000
Bílskúr: Já

Hvammsgerði 1
108 Reykjavík
Glæsilegt einbýli í grónu hverfi.

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA

● fréttablaðið ● fasteignir

3. DESEMBER 2007

Esja

Verð: 0

220 Hafnarfjörður: Einbýli

við hraunjaðar

Þrúðvangur 18: Á rólegum stað í Norðurbæ Hafnarfjarðar

RE/MAX ESJA kynnir í einkasölu þetta glæsilega einbýlishús í þessu vinsæla hverfi. Húsið er að sögn eiganda
mikið endurnýjað. Stórglæsilegur upplýstur viðarpallur með heitum potti. Aðkoma er öll eins og best gerist.
Hellulagt plan, stétt og innkeyrsla að stórum rúmgóðum bílskúr allt með hitalögn. Að innan er húsið mikið
endurnýjað s.s innréttingar, hurðar og gólfefni. Á öllum gólfum er gegnheilt parket nema á snyrtingum og
þvottahúsi eru flísar. Nánari lýsing: komið er inn í flísalagða forstofu með gólfhita. Úr forstofunni er gengið inn í hol
með gestasnyrtingu. Úr holinu liggur stigi upp á efri hæð hússins. Stofa, borðstofa og eldhús eru að mestu leiti
opið rými á neðri hæð. Úr borðstofu er svo gengið út á veröndina sem er ein sú glæsilegasta. Nýjar rafstýrðar
markísur eru yfir hluta verandar. Á efri hæð eru svo barnaherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi með svölum og
baðherbergi. Rúmgott þvottahús er í kjallara. Í KJALLARA ER AUKA ÍBÚÐ SEM GEFUR ÁGÆTAR
LEIGUTEKJUR.

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757
og@remax.is

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Dofraberg 11
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4-5 herbergja.

Esja
Fasteignasalan Ás hefur til sölu sérlega fallegt 191,4 fermetra einbýli
ásamt 42 fermetra bílskúr eða samtals 233,4 fermetrar. Húsið stendur á
afar rólegum og góðum stað, innst í botnlangagötu við hraunjaðarinn í
Norðurbæ Hafnarfjarðar. Fallegt útsýni er frá húsinu og stutt er í skóla og
alla þjónustu.
Lýsing: Forstofa með flísum og góðum skápum. Gestasnyrting með
flísum. Forstofuherbergi með parketti á gólfi. Eldhús með viðarinnréttingu, hvítar flísar á milli skápa, keramikhelluborð, borðkrókur, korkur á
gólfi. Þvottahús og búr eru með skápum, flísar á gólfi, útgengt út á baklóð. Stór stofa og borðstofa með fallegum arni og parketti á gólfi. Svefnherbergisgangur með parketti, 4 svefnherbergi, skápar í þrem, parkett á
gólfum, útgengt út á lóð úr hjónaherbergi. Baðhergi er nýlega endurnýjað
með viðarinnréttingu, flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum, baðkari og
sturtuklefa. Bílaplan við húsið er mjög rúmgott og bílskúr er nokkuð stór
með rafmagni, hita og vatni. Hurðaopnari er í bílskúr og þaðan er útgengt
í garð. Bílskúrinn er innréttaður að hluta sem opin geymsla með miklu
hilluplássi. Geymsluskúr á lóð, ca. 3x3 = 9 fm. Þakið var málað fyrir tveimur
árum. Þetta er fallegt hús með glæsilegum garði, stórri sólarverönd, á rólegum stað í grónu hverfi.

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757
og@remax.is

EINSTÖK EIGN Í VINSÆLU HVERFI

Verð: 31.000.000

Íbúðin sem er á tveimur hæðum skiptist eftirfarandi. Neðri hæð: Komið er inn í forstofu með góðum
skápum og forstofuherbergi með skáp. Eldhús, stofa og borðstofa eru opið rými. Á neðri hæð er einnig
baðherbergi með baðkari. Úr stofu er gengið út á góðar s-v svalir. Stigi á milli hæða er steyptur. Á efri
hæð eru Sjónvarpshol, barnaherbergi, hjónaherbergi með mjög góðum skápum og baðherbergi/þvottahús
með sturtu. Frábær staðsetning hvað skóla og leikskóla varðar svo og alla aðra þjónustu.

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali
tp@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

Verð: 66 milljónir

Bústaðavegur 99 og 101
108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Borg
Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005
david@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Í DAG kl.18:00-18:30

Verð: 35,5 og 36,5

Nýstandsettar íbúðir á tveimur hæðum. Eru í dag skráðar 75,8 fm en verða skráðar ca 130 fm eftir
stækkun, þar að auki er töluvert af gólffleti sem er undir súð og mælist því ekki. Íbúðirnar afhendast
tilbúnar til innréttinga en þó með innréttingum á baðherbergjum. Eftirfarandi hefur verið endurnýjað: þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla, vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert. Í
eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Stella Ósk
Sölufulltrúi
693 4669
stellaosk@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Stefán Páll Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Verðmetum frítt fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165

Kvistavellir 56
64 221 Hafnarfjörður

Frostafold 22
221 Hafnarfjörður

Aðeins
151.000 þús
kr fermeterinn

Frábær
fyrstu
kaup

UÊ17.600.000
UÊxÈ]Êv
UÊÓÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ên°È£ä°äää

UÊ33.600.000 – 34.600.000
UÊÓÓÓ]{]Êv
UÊÓÊ Cs>
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UÊÈÊ iÀLiÀ}>
UÊ->ÃÌÊv iÌÊ>sÊ>
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UÊC}ÌÊ>sÊv?Ê ÖÃsÊi}À>ÊsÊ>sÊ>
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Drekavellir 12
221 Hafnarfjörður
UÊ34.900.000
UÊ£{È]ÇÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\ÊÓÈ°Óxä°äää

Gunnarssund 8
220 Hafnarfjörður

Háholt 11
220 Hafnarfjörður

UÊ30.300.000
UÊ£{Î]nÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£x°nxä°äää

UÊ22.700.000
UÊ£äÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£È°Óxä°äää

Lautasmári 22
201 Kópavogur

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
UÊ26.300.000
UÊ££ÇÊv
UÊ-ÌCsÊÊL>}iÞÃÕ
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\ÊÓ£°£ä°äää

208Þ.
PER FM.

GOTT LÁN
FYLGIR

Laufengi 3
112 aReykjavík

Laugarnesvegur 94
105 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI
18.00 – 18.30

UÊ29.600.000
UÊ££Î]ÓÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ"«sÊÃÌCsÊÊL>}iÞÃÕ
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£n°xxä°äää

UÊ24.400.000
UÊÎÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£Î°Èää°äää

UÊ28.600.000
UÊ££Î]ÈÊv
UÊ{Ê iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£n°xä°äää

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður

Snorrabraut 83
101 Reykjavík

Torfufell 29
111 Reykjavík

UÊ43.500.000
UÊ£{Î]nÊv
UÊxÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£n°Çää°äää

UÊ17.700.000
UÊÇä]Êv
UÊÎÊ iÀLiÀ}>
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ê£ä°Óää°äää

UÊ14.900.000
UÊxÈ]ÇÊv
UÊÓÊ iÀLiÀ}>
UÊÀ?LCÀÊvÞÀÃÌÕÊ>Õ«
UÊ ÀÕ>LÌ>>Ì\Ên°£ää°äää

, É8Ê>ÃÌi}ÀÊÊÃ\ÊxÇnÊnnääÊÊ }>Ìi}ÊÊÊ£äxÊ,iÞ>Ûík

LAUS
STRAX

Lundarbrekka 10
200 Kópavogur
UÊ28.900.000
UÊ£ä]£Êv
UÊxÊ iÀLiÀ}>
UÊLÖsÊÊßÊÌiÊÊ}i}
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

Strandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Sími 464 9955

Þórunnarstræti 117, Akureyri

Frum

Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð í
hjarta Akureyrar. Íbúðin er samtals 173,9 fm. að
stærð en þar af er bílskúr á jarðhæð 24,3 fm.
Stórkostlegt útsýni.

Þórunnarstræti 85 með bílskúr.
Tveggja herbergja íbúð á besta stað á brekkunni.
Íbúðin er samtals 61,4 fm. að stærð en þar af er
innbyggður bílskúr 23,7 fm. Íbúðin er staðsett við
Mennta- og Verkmenntaskólann. Tilvalin orlofsíbúð. Verð 11,6 m.kr.

Gilsbakkavegur 7, n.h. Akureyri
Mikið endurnýjuð, rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur. Nýleg
stór steypt verönd til suðurs. Baðherbergi, eldhús
og gólefni endurnýjað. Innrétting í eldhúsi, innihurðar og fataskápar spónlagt eik. Eikarparket og
flísar á gólfi. 5 mín. gangur í miðbæ, sundlaug
o.fl. Eignin er laus. Áhv. Lán frá Íls. Með 4,15%
vöxtum. Auk þess mætti lauma inní laust pláss
Hótelíbúðum sem við höfum verið með líka.
Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

+(0034) 968 183 466
+(0034) 669 866 252

iC N

email@romerospain.com

w w w. r o m e r o s p a i n . c o m – Tr ú l e g a b e s t a f a s t e i g n a v e f s í ð a n á S p á n i

Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum

Frábær fjárfesting fyrir aðeins 130.000d!

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700
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Frum

Frum

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður, verndar innri búnað
og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila:
21 l./sek. eða 76 m3 klst.,
hanna
32 l./sek. eða 118 m3 klst.,
Ð til a
Ð
3
skila
72 l./sek. eða 260 m klst.
afkÖs
tum
• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

Þessi 2ja herbergja & 2ja baðherbergja íbúð er tilbúin til kaups eða
útleigu. Íbúðin er staðsett á milli
hvítra stranda Costa Blanca, og í
göngu fjarlægð frá fjölbreyttum veitingastöðum, börum og matvöruverslunum. Þessi íbúðakjarni er afgirtur,
hefur tvær stórar sundlaugar og er
mjög öruggur fyrir börn. Þú getur
notið afslappandi frítíma og þú þarft
aðeins að taka með ferðatöskuna og
tannburstann.

300 fermetrar fyrir aðeins 180.0 0 0d!
Þessi eign er með 4 svefnherbergjum
og 2 baðherbergjum. Hún er með
stórum svölum og verönd bakatil þar
sem komið hefur verið fyrir grilli. Þú
getur notið þess að snæða úti við á
heitum Spánar kvöldum. Eignin er
staðsett nálægt spænska þorpinu La
Marina, aðeins 20 mínútur frá ﬂugvellinum á Alicante. Þessi eign selst
með innréttingum, loftkælingu, grilli,
kapalsjónvarpi o.ﬂ.
Íbúðakjarninn
hefur allt sem þú þarfnast og í göngufjarlægð frá allri þjónustu.

Frum

:: 535_1000
Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Skógarhjalli - Kópavogur

Byggingarréttur í Kópavogi

Glæsilegt 284,2 fm einbýli á tveimur hæðum, þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Glæsileg ca 100 fm verönd með skjólvegg og heitum potti til suðurs. Á efri hæð er forstofa,
forstofuherbergi, eitt svefnherbergi, baðherbergi, stofur og eldhús. Á neðri hæð er sjónvarpshol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, saunaklefa og ný innréttað þvottahús.
Verð 68 milljónir

Byggingaréttur af nýju fjölbýli í grónu hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hornlóð á fallegum stað með
útsýni. Teikningar af nýja húsi liggja fyrir og hafa verið samþykktar.
Verð 150 milljónir

Breiðholt

Hverfi 108

Lítil byggingarréttur

Reykjvík-Vesturbær

Höfum kaupanda af 3-4ra herbergja íbúð í Seljahverfi.

Höfum kaupanda af 4ra herbergja
íbúð í Smáíbúðahverfi eða Fossvogi

Höfum kaupanda af litlum byggingarréttum á höfuðborgarsvæðinu
fyrir 2-6 íbúðir.

Höfum kaupanda af 3ja herbergja
íbúð, lágmark 2 svefnherbergi. Verður
að hafa útgang í garð.

Unnarstígur – Miðbær

Fjölnisvegur - Einbýli/Tvíbýli

Hofteigur

Háteigsvegur

Lautasmári-Kópavogi

280,5 fm einbýlishús ásamt 18,4 fm
bílskúr á eftirsóttum stað í miðborginni. Húsið er kjallari, hæð og ris.
Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara og
hafa af henni leigutekjur.
Verðtilboð

184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, fjögur svefnherbergi. eldhús og
tvö baðherb.
Verðtilboð.

137,7 fm sérhæð. Íbúðin er í kjallara. Í
íbúðinni eru anddyri, eldhús, stofa,
baðherbergi og 3 góð herbergi, í sameign er þvottahús og geymsla.
Verð 31.9 milljón

154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml.stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
eldhús, þvottaherbergi og geymslu á
jarðhæð, 32 fm bílskúr.
Verð 49,5 milljónir

4ra herb 98 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, 3
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús/geymslu. Öll helsta þjónusta í
göngufæri.
Verð 26.9 milljónir

Reykjahvoll-Mosfellsbæ

Skólavörðustígur-„Pebthouse“

Eyrargata-Ingólfur-Eyrarbakki

Gvendargeisli - Laus strax

Álfhólsvegur - Nýstandsett

300 m2 einbýlishús úr bjálkum á
steyptri plötu á útsýnisstað innst í
Mosfellsbæ. Húsið er með þremur
svefnherbergjum, stofa og borðstofa,
eldhús, tvö baðherbergi,
Verðtilboð

155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi, bað, eldhús og glerturn. Íbúðin
hefur verið endurnýjuð.
Verð 59 millj.

Húsið Ingólfur sem er 124,7 fm að
stærð er með elstu húsum á Eyrarbakka.Tilvalið sem heilsárshús eða
sem sumar/afþreyingarhús. 4 svefnherbergi, stofa,eldhús og baðherbergi.
Verðtilboð.

117,9 fm íbúð, 4ja herb. á 3 hæð.
Stofa, eldhús, tvö barnah., hjónah.,
baðherbergi, þvottahús og geymsla
ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsamning.
Verð 28.9 milljónir

181 fm einbýlishús nýlega standsett
með 2ja herb. íbúð í kj. Aðalhæð með
forstofu, saml. borðst. og stofu,
svefnh. og eldh., efri hæð með
hjónah., barnah. sjónv.krók, leiksv. og
baðh.

Asparhvarf - Kópavogur

Drápuhlíð með bílskúr.

Hlíðarvegur - Kópavogur

Hlíðarhjalli - Kópavogur

Gullteigur - Nýbygging

Um er að ræða 501,4m² einbýlishús í
byggingu sem afhendist fullbúið. 5
svefnh., 4 baðh.i, gestasn., eldhús,
stofa, borðst., frístundarými, sjónvarpsh., þv.hús, geymslu og bílskúr.
Verðtilboð

Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 samliggjandi
stofur, nýtt eldhús, baðherb., og 2
herb. Ris er herbergi, stofa, þvottahús.
Verð 51.9 millj.

4ra herbergja 103,7 fm. Íbúðin skiptist í
forst., hol, stofu, eldhús, þrjú svefnh. og
baðh. Stór sérstæð geymsla sem er
75,6 fm fylgir með íbúð. Samt. 179,3 fm
Íbúðin þarfnast standsetningar.
Verð 26.2 milljónir

290 fm vel staðsett einbýlis á 2 hæðum. Efri hæð anddyri, eldhús, stofa,
wc og herbergi. Neðri hæð 5 svefnh.,
þv.hús, baðh. sér stúdíóíbúð. Bílskúr.
Garður með potti og kamínu.
Verð 84,9 milljónir

Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164
fm. Íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna.
Lóð verður fullfrágengin við skil. Áætluð afhending er í nóv-des 2007.
Verð 66.4-71.4 milljónir

Herjólfsgata - Laus strax

Þórðarsveigur

Tjarnarbrekka - Álftanes

Mjósund - Hafnarfjörður

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 milljónir

4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu auk
stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 milljónir

294,8 fm einbýlishús með bílskúr. 4
svefnherbergi, 3 stofur, 3 baðherbergi
og eldhús. Lofthæð allt að 6 metrar.
Góð útsýnislóð með sjávarsýn.
Verðtilboð

109,9m2 íbúð á fyrstu hæð með kjallara. Eignin skiptist í hæð með forstofu,
stofu, borðstofu og eldhúsi. Kjallari
með sjónvarpsrými, baðherbergi, herbergi og þvottahúsi.
Verð 23.1 milljón

Reykjavíkurvegur 101 Reykjavík

.is

:: 535_1000

77,6 fm íbúð í næsta nágrenni við Háskóla Íslands. Eignin skiptist í stofu, 2
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Húsið heitir Garður og er byggt 1928.
Verð 19,5 milljónir

Frum
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EINBÝLI

FURUBERG - Fallegt og sérlega

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍBÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd og heitur pottur. Verð 22,9
millj. 6604

HÆÐIR

FAGRABERG -

Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.Verð
23,9 millj. 7175

VÍKURBRAUT -

Glæsileg og
mikið endurnýjuð 161,7 fm efri
hæð og ris. Sérinngangur. Verð
21,3 millj. 4027

VOGAR

Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 24,2
millj. 6180

EINIVELLIR - Björt og falleg 94

RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR Gott 180 fm tveggja íbúða hús

fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2
sv.herb. L-laga svalir í suður og
vestur. Verð 24,2 millj. 7033

HEIÐARGERÐI - Björt og falleg

m/bílskúr. Húsið skiptist í tvær 3ja
herb. íbúðir með sérinngangi. Verð
22,0 millj. 6518

78 fm íbúð á efstu hæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Útsýni. Verð 17,5
millj. 7025

3JA HERB.

2JA HERB.

STAÐARHRAUN - Talsvert
endurnýjað 151 fm endaraðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Pallur og
pottur. Verð 24,6 millj. 6420

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýjað139,2 fm einbýli. 4 sv.herb.
Verð 27,9 millj. Laust við kaupsamning. 9838

DAGGARVELLIR -

NÝ
TT

vel skipulagt 222 fm einbýli m/bílskúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!
Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

GUNNARSSUND - 127 fm einbýli á frábærum stað í miðbæ Hfj.
3 sv.herb. Verönd, svalir og fallegur garður. Verð 33,9 millj. 7051

HOLTAGERÐI -

142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur garður.
Verð 33,5 millj. 6919

ÁLFASKEIÐ -

Góð 125,7 fm
íbúð á efstu hæð m/bílskúr. 2
sv.herb. Suðvestursvalir. Flott útsýni. Verð 21,9 millj. 7254

LÆKJARGATA - Falleg 83,3 fm
íbúð á 1. hæð m/stæði í bílageymslu. Góð staðsetning við
tjörnina í miðbæ Hfj. Verð 20,9
millj. 7180

4RA TIL 7 HERB.

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm
ENGJAVELLIR -

Björt og sérlega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4
sv.herb. Sérinngangur. Stórar útsýnissvalir. Verð 35,9 millj. 7116

LÆKJARGATA - Falleg 106,2
fm íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og
vel með farin eign. Verð 26,5 millj.
7213

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli

DREKAVELLIR - LAUS Glæsi-

m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd. Verð 66,0 millj. 6896

leg 126,8 fm íbúð á 3. hæð
m/stæði í bílag. í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Stórar L-laga svalir. Verð
29,9 millj. 7255

MÓABARÐ - LAUST STRAX

LYNGMÓAR - GBÆR

Fallegt 148 fm einbýli m/bílskúr á
rólegum og góðum útsýnisstað.
Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9 millj.
6870

Falleg
113 endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í
góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Góð staðsetning. Verð 28,7 millj.
7250

EYRARHOLT - Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnisstað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd
og pottur. Verð 20,5 millj. 3790

MIÐVANGUR - HFJ. Gott 31
fm verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Laust strax. Verð 6,9 millj. 7233

GRINDAVÍK

NÝ
TT

einbýlishús með sér aukaíbúð,
eign í algjöri sér flokki. Garðhús,
tvöfaldur bílskúr, sólstofa, lystigarður o.fl. 6914

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg 95,4 fm íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Bílskúrsréttur. Verð 20,9
millj. 7194

STAÐARSUND -

Mikið endurnýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23
fm herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð. Verð 29,2 millj. 7228

ÓÐINSGATA - RVÍK Falleg og
mikið endurnýjuð miðhæð í þríbýli í
miðbænum. 2 sv.herb. Sjón er
sögu ríkari. Verð 26,9 millj. 7203

VESTURHÓP - Nýtt og glæsilegt

LINDASMÁRI - Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. 2 sv.herb. Suðurverönd og
afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

STAÐARVÖR - Mikið endurnýj-

204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. Verð 37,9 millj. 6195

STAÐARHRAUN -

TANGASUND

-GRINDAVÍK

Talsvert
endurnýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,2 millj. 9957

Gott 202,2 fm endabil með tveimur
innkeyrsludyrum á góðum stað.
Verð 17,2 millj. 6999

SUÐURVÖR - 147,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 4436

LÓNSBRAUT - Gott 100,8 fm
atvinnuhúsnæði. Innkeyrsludyr 4x4
m. Verð 18,2 millj. 6979

TÚNGATA -

GRANDATRÖÐ - HFJ. 97,7 fm
húsnæði m/geymslulofti. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. Verð 19,9
millj. 6566

RAÐ- OG PARHÚS

HÓLMATÚN - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 132,5 fm endaraðhús á eignarlóð m/sjávarútsýni. 3
sv.herb. Verð 39,9 millj.

SVÖLUÁS -

Falleg 106 fm endaíbúð á 1. hæð. 3 sv.herb. Sérinngangur. Laus við kaupsamn. Verð
27,6 millj. 7077

að 147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og pottur. Verð
24,9 millj. 7022

90,2 fm neðri hæð.
2 sv.herb. Verð TILBOÐ 4658

GRANDATRÖÐ - HFJ.

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert

FÍFUVELLIR - Fallegt og vel
skipulagt 201,2 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Skóli og leikskóli í
göngufæri. Verð 47,9 millj.

SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frábært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Stutt í þjónustu. 7114

endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbænum. Verð 25,9 millj. 6886

ÁSABRAUT - Falleg 96,9 fm 3ja
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð
19,9 millj. 5194

STEKKJARHVAMMUR -

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt

ESKIVELLIR -

TÚNGATA

AUSTURVEGUR - STÓR BÍLSKÚR Gott 124 fm parhús

Fallegt 181,1 fm raðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd og
svalir. Verð 39,0 millj. 7021

ÁLFHOLT - Fallegt 209 fm raðhús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

104,4 fm endaíbúð á 2. hæð.
Lyfta. Sérinngangur. Suðursvalir.
Útsýni. Verð 29,9 millj. 6835

SUÐURGATA -

Björt og vel
skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. 6838

LAUFVANGUR -

Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 21,5 millj. 7098

DREKAVELLIR - Falleg 99 fm
íbúð á 3. hæð í lyftu húsi. 2
sv.herb. Stórar suðursvalir. Verð
24,7 millj. 7035

Fallegt mikið endurnýjað 169 fm einbýli, ásamt 55fm
bílskúr, samtals því 224,0 fm 5
svefnherb. Verð 28,9 millj. 6887

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verð 21,9 millj. 6697

m/stórum 64 fm bílskúr og 31 fm
vinnustofu á lóð, samt. 218 fm 3 til
4 sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

191,2
fm endabil ásamt ca 75 fm millilofti, samtals 266 fm Stór innkeyrsluhurð. Tveir inngangar. Góður vinnslusalur. Verð 33,9 millj.
6427

RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm
og að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
MÁNASUND - 135,4 fm einbýli.
4 sv.herb. Verð 18,4 millj. 5130

172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að innan. Verð frá 17,0 millj. 9650

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

SKIPALÓN 4-8 - HFJ.

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.

Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti.
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Bílageymsla
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Golfvöllur í göngufæri
Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 18,5 millj. 7133

• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
• Extra lofthæð
lá
n.

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
• Vandaðar innréttingar frá InnX og
tæki frá Miele
• Granítborðplötur
• Sameiginlegt garðsvæði á milli
húsanna
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður 6649

90
%

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ.

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj.
• Flísalagðar svalir og timburverandir
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður 6928

KVISTAVELLIR 56-64 – SKIPTI MÖGULEG

FURUÁS 2 -6 - HFJ.

90
%

lá
n.

Glæsileg og sérlega vel skipulögð 222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Afhendist
fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 33,6 millj. 6616

KVISTAVELLIR 46-54 – SKIPTI MÖGULEG

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

BJARKARÁS - GBÆ
Sérlega glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð frá 35,9 millj. 7235

KVISTAVELLIR 2-8 - HFJ.
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

KIRKJUVEGUR 2 - HFJ.
Einstakt tækifæri - nýtt og glæsilegt einbýli í miðbæ Hfj rétt við náttúruperluna Hellisgerði. 6544

KVISTAVELLIR 9 - HFJ.
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð 33,5 millj. 6745

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr á 916 fm eignarlóð á frábærum
stað í jaðri byggðar. Fullbúið að utan og tilb. til innréttingar að innan.
Verð 53,0 millj. 7245

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús á góðum stað. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 63,0 millj. 6317

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum. Tvennar svalir í suður og norður á 2. og
3. hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 31,0 millj.
7123

KVISTAVELLIR - HFJ.
GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR

Sérlega fallegt og vandað 212 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og tilb. til innr. að innan. Verð 49,8 millj.
6994

Glæsilegt einbýli sem hannað er út frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu.
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 75 millj. 6074

FLATAHRAUN - HFJ
GLITVELLIR 43 - HFJ.
Fallegt 178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Afh. fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð 33,0 millj. 7030

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum stað. Afh. við kaupsamn. Allt að 90% lán.
Verð frá 23,9 millj. 6344

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 12.desember
Frum

Eiðismýri 24
170 Seltjarnarnes

Íbúð: 202

3 herb. 73,4 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Byrjun febrúar

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.823.514 - kr
1.493.862 - kr
57.964 - kr

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

Klapparstígur 20
101 Reykjavík

Íbúð: 401

3 herb. 63 fm
Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
Miðjan janúar

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.858.684 - kr
90.701 - kr

umsóknarfrestur er
til og með 11. desember

Búseti hsf.
Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Þrastarhöfði – Laus í dag.
Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja
endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 3ja
hæða fjölbýli við Þrastarhöfða 5 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur
hvergi verið til sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni
m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 32,9 m.

Leirutangi – Glæsilegt einbýl- Víðiteigur – 90,4 m2 endaraðishús
hús

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 Akurholt – Einbýlishús í botn- Klapparhlíð – 50 ára og eldri
einbýlishús
langa.

*NÝTT Á SKRÁ* Voru fá glæsilegt 250 m2
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr við Þrastarhöfða 16 í Mosfellsbæ.
Húsið er einangrað að utan og klætt með
flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu
sem setur sterkan svip á hönnun þess.
Íbúðin er fallega innréttuð með hvítum innréttingum og eikaparketi og flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi,
stórt þvottahús og 44 m2 bílskúr. Flott
sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í
innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

Frum

Hagaland - einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu mjög
fallegt 189,3 m2 einbýlishús á einni hæð á
stórri hornlóð við Leirutanga 24 í Mosfellsbæ. Húsið hefur mikið verið endurbætt sl.
ár m.a. er nýjar sérhannaðar innréttingar í
eldhúsi og á baði. Bílskúr hefur verið innréttaður sem hobby herbergi og unglingaherbergi. Stór timburverönd með skjólgirðingu, heitur pottur og markísur yfir öllum
gluggum. Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.

Tröllateigur
efstu hæð

–

lúxusíbúð

á

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þetta 90,4
m2 endaraðhús, með millilofti og garðskála við Víðiteig 4E í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi m/kari, stofu, eldhús og opið er
inn í garðskála. Gott milliloft yfir sem nú er
notað sem hjónaherbergi. Úr garðskála er
gengið út á timburverönd og fallegan suðurgarð. Flott eign fyrir þá sem vilja sérbýli
með sérgarði.
Verð kr. 26,7 m.

Til sölu 209,6 m2 einbýlishús með bílskúr
við Hagaland 16 í Mosfellsbæ. Húsið er
154,1 m2 á einni hæð ásamt 55,5 m2 bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi, stór stofa
og gott eldhús. Skriðkjallari undir húsinu.
Falleg aðkoma og skjólgóður og gróinn
garður. Þetta einbýlishús er á mjög hagstæðu verði.
Verð 43,8 m.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Til sölu 208 m2 einbýlishús á einstökum
stað, neðst í botnlanga við óbyggt svæði
við Arkarholt 20 í Mosfellsbæ. Húsið er
einnar hæða einbýlishús með tvöföldum
bílskúr og 1.500 m2 verðlaunagarði. 4-6
svefnherbergi, fallegt eldhús, tvö baðherbergi. Timburverönd, heitur pottur og
skjólgóður garður.
Verð 57,8 m.

90,5 m2, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ
í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta
er vönduð lyftublokk með bílakjallara.
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparket og
flísar á gólfum og fallegar eikar innréttingar
í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór stofa
og borðstofa og svalir eru yfirbyggðar og
með glerhurðum sem hægt er að opna.
Bílastæði í bílageymslu fylgir. Sundlaug,
líkamsrækt og golfvöllur, allt í göngufæri
við húsið.
Verð 31,5 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíHafravatn – 45 m2 hús – 2.040 búð.
m2 lóð

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2
eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er sannarlega sveit við
borg.
Verð 18,4 m.

Mjög glæsileg 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 4ra hæða lyftublokk með bílastæði í lokaðri bílageymslu við Tröllateig 20
í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög stór og rúmgóð, stór stofa og borðstofa, eldhús með
fallegri eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi,
flísalagt baðherbergi og stórt þvottahús.
Bílastæði í bílageymslu og tvær stórar
geymslur. Þetta er topp íbúð á besta stað í
húsinu.
Verð 30,9 m.

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ

Hulduhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Loksin, loksins – vorum að
fá í sölu glæsilega 3ja herbergja íbúð á
EFSTU HÆÐ í 4. hæða húsinu við Tröllateig 24. Um er að einn besta staðinn í
húsinu – mikið útsýni til suðurs af svölunum og ekki síðra er útsýnið til norðurs úr
eldhúsinu, að Esjunni og Helgafelli. Þetta
er stór og björt íbúð, með góðu geymsluplássi, bílastæði í lokuðum bílakjallara og
flott geymsla inn af stæðinu.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu tveggja
hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 m2 og bílskúrinn 25,1
m2. Á jarðhæð er forstofa, stofa, eldhús,
hjónaherbergi, svefnherbergi og gesta
WC, á 2. hæð er sjónvarpshol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi. Stórt hellulagt
bílaplan með snjóbræðslu og timburverönd í suðurgarði. Frábær staður við skóla,
sundlaug og golfvöll.

Verð 31,9 m.

Verð 45,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fína
56 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli við Hverafold 19
í Reykjavík. Fín stofa, opið eldhús, sér þvottahús/geymsla í
íbúð, baðherbergi m/kari og fínt
svefnherbergi. Þetta er rúmgóð
og björt íbúð á fínum stað í Grafarvogi – mjög stutt í leikskóla,
skóla og verslunarmiðstöð.
Verð 16,8 m.

Til í sölu flott 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við
Hulduhlíð 11 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru
tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum,
baðherbergi m/ sturtu, sér þvottahús,
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa og eldhús með borðkrók. Svalir í suður og opinn
stigagangur.
Lágafellsskóli,
leikskóli,
glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu.
Verð 23,9 m.

*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í
SÖLU * Erum með í sölu nokkrar raðhúsalóðir á svæði 4 – lóðir við Vogatungu – um
er að ræða síðustu raðhúsalóðirnar í Leirvogstungu. TILBOÐUM VERÐUR SVARAÐ
INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af fallegustu
byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu,
með Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora
hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð
einbýlis-, rað- og parhús. Kynntu þér málið
á www.leirvogstunga.is eða hafðu samband við okkur á Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Nýbyggingar

Reykjavík
Hverafold – 2ja herb. - RVK

*NÝTT Á SKRÁ* Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju fjórbýlishúsi við
Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er íbúðin af opnum svalagangi. Allar innréttingar í
eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa,
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og
þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi
m/kari og sturtu, sér þvottahús og
geymsla. Mjög stórar svalir í suður. Þetta
er vönduð íbúð rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9

Stórikriki 1 - Fjölbýli

Vorum að fá í sölu fjölbýlishúsið við
Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru
15 stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Íbúðirnar verða seldar
fullbúnar, með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél og þurrkara. Í
húsinu eru tveir stigagangar og lyftur í
hvorum gangi. Bílskúrar fylgja sumum
íbúðum. Afhending í febrúar og apríl
2008.
Verðdæmi:
- 2ja herb 102,5 m2 verð 25,4 m.
- 3ja herb, 121,7 m2 verð 27,9 m.
- 4ra herb. 137,3 m2 verð 29,5 m.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög falleg raðhús á einni hæð á einum besta
stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er að ræða forsteypt einingarhús sem verða
afhent rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis verða innveggir forsteyptir að mestum
hluta og tilbúnir undir sandspartl, gluggar ísettir og þak verður einangrað sem og
útveggir. Laxatunga 51-57 stendur á afar fallegum stað með miklu útsýni út á
Leirvoginn – húsin eru að verða fokhelt í dag, en þau verða tilbúin til afhendingar í
janúar 2008.
Verð:
Laxatunga 51 – 183,5 m2 endaraðhús – verð 45,5 millj.
Laxatunga 55 – 181,5 m2 miðjuraðhús – SELT
Laxatunga 53 – 181,5 m2 miðjuraðhús – verð 43,5 millj.
Laxatunga 57 – 183,5 m2 endaraðhús – verð 45,5 millj.
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Glæsilegar
glæsilegum útsýnisstað

íbúðir

Depluhólar 6: Í rólegri botnlangagötu

Frum

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður, verndar innri búnað
og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila:
21 l./sek. eða 76 m3 klst.,
hanna
32 l./sek. eða 118 m3 klst.,
Ð til a
Ð
3
skila
72 l./sek. eða 260 m klst.
afkÖs
tum
• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700

Fylgihlutir
fyrir arna og kamínur í úrvali

Frum

Allt á einum stað
– smíði – reykrör
– ráðgjöf – uppsetning,
– uppkveikikubbar – arinviður
– neistagreindur – hitahlífar,
– kústar – skóﬂur – skörungar
– fötur – öskusugur o.m.ﬂ.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ Nýtt.

www.funi.is – www.blikkas.is

Til sölu snyrtivöruumboð á vinsælum efnum.Vörulager og sýningarbúnaður fylgir
svo og viðskiptasambönd. Gott verð eða aðeins 2-2,5 millj.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU, Nýtt.
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög
góða afkomu. Velta 11-12 millj á mán. Frábært sem fjöskyldufyrirtæki.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI. Nýtt.
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og
innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst
saman eða í sitt hvoru lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

VEITINGAREKSTUR - SÖLUTURN - ÍSSALA. Nýtt.
Er í björtu og rúmgóðu húsnæði, nýlega endurnýjuðu. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur staður og
fín innkoma. Einnig bílalúgur. Næg bílastæði. Mjög sanngjarnt verð.

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA Nýtt.
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm
húsnæði í vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Útborgun aðeins 5
milljónir. Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki
fyrir 0-16 ára í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Topp tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA Í MIÐBORGINNI Nýtt.
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í miðborginni, 6 vinnustöðvar,
2 vaskstólar. Smart stofa með góða afkomu. Stórgott tækifæri.

SÖLUTURN -ÍSBÚÐ. Topp tækifæri.
Söluturn með íssölu í hverfi 107. Góð staðsetning, og rúmgott
húsnæði, og verðið aðeins 3,5 millj Einstakt tækifæri.

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM og FL.
Frum

Frum

SNYRTIVÖRUUMBOÐ.

Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til
fataiðnaðar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða
framlegð. Kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög
rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla sérstöðu á markaði. Er með traust umboð
og vandaða vöru. Frábært tækifæri fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA. Nýtt.
Var að koma á skrá, falleg og vel staðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA. Frábært verð
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
flottu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri..

HVERFIS-SPORT-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttaður. Mjög góð aðkoma og bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássiðfyrir gesti. Allt sér.
Nú er lag. Endilega leitið upplýsinga.

HEILSUSTUDIÓ OG SNYRTISTOFA.
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Stórgott tækifæri á mjög góðu verði.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notaðan innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutn. Verð aðeins 2,5 millj. Einstakt
tækifæri.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu húsnæði, með góð bílastæði fyrir framan. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS - GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 200 fm leiguhúsnæði. Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins 6 millj.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA OG VERSLUN:
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu og
tækjakost. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR Í HVERFI 108

Viðurkenndar og fallegar arinvörur í úrvali

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

SKEMMTISTAÐUR Í MIÐBORGINNI, Nýtt.
Til sölu skemmtistaður í miðborginni með skemmtana -og fullt vínveitingaleyfi. Er
í 300 fm húsnæði, góð dansaðstaða. Einstakt tækifæri . Tilboð óskast

Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í góðu 400 fm leiguhúsnæði . Mjög góð aðstaða
og flottur tækjakostur. Stór viðskiptamannahópur. Mjög gott verð eða 7,9 millj.

Verð 79,9 milljónir

Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

verði!

Lýsing: Efri hæðin skiptist í forstofu, geymslu inni af forstofu,
hol/gang með fatahengi, gestasalerni inni af gangi, herbergi inni
af gangi, eldhús með eldri innréttingu og útgengi út á hellulagða verönd. Samliggjandi borðstofu og stofu með glæsilegu útsýni yfir borgina og útgengi út á
tvennar svalir. Tvö herbergi með skápum, hægt er að breyta þeim í þrjú.
Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Þvottahús með útgengi út í garð.
Á neðri hæðinni er gengið inn um sérinngang neðan við húsið. Neðri
hæðin er óinnréttuð (tilbúin til innréttinga). Fínir möguleikar eru þar fyrir
hendi. Hægt væri að gera þar séríbúð eða setja stiga upp í gegnum gólfið og tengja hæðirnar saman. Bílskúrinn er rúmgóður með hita, vatni og
rafmagni. Nýlega hefur verið settur nýr þakdúkur á bílskúrsþakið. Þetta
er falleg eign á góðum stað með stórglæsilegu útsýni. Örstutt er í góðar
gönguleiðir í Elliðarárdalinn. Þetta er eign sem vert að skoða.

iC N

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

á góðu

Remax Lind hefur til sölu fallegt einbýlishús á einum glæsilegasta útsýnisstað í Reykjavík. Húsið, sem er á tveimur hæðum, er 334,6 fermetrar ásamt
47,5 fermetra bílskúr eða samtals 382,1 fm. Húsið stendur við enda í rólegri botnlangagötu. Komið er að húsinu ofanverðu og eru góð bílastæði
við bílskúrinn.

www.nesbyggd.is

111 Reykjavík: Á

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765

www.nesbyggd.is

Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Síðumúli 27, 108 R www.remax.is

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

eignastyring@remax.is

EIGNASTÝRING

S: 534 4040

Frum

SÚLUTJÖRN,
REYKJANESBÆR
LAUTASMÁRI, KÓPAVOGUR
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 26,9 millj.

Glæsilega 4ra herbergja íbúð í góðu fjórbýli Íbúðin er á jarðhæð með sér inngangi
og sér suðurgarði. Íbúðin er rúmgóð og
björt með gluggum á þrjá vegu. Örstutt er
í grunnskóla, leikskóla. fyrirhuguð er
bygging íþróttahúss og sundlaugar á
svæðinu.
Verð kr. 23,8 millj.

EFSTALAND REYKJAVÍK
NJÁLSGATA REYKJAVÍK
Mjög falleg algjörlega endurnýjuð 75 fm.
2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Góðar svalir sem snúa inn í garðinn. Toppeign.
Verð kr. 22,5 millj.

Falleg 4 herbergja íbúð á 3. hæð. Húsið er
nýlega yfirfarið og málað að utan. Nýlegt
þak. Nánast allt gler nýtt, ný svalahurð og
hurðarkarmur. Búið er að leggja ljósleiðara
í allar íbúðir. Snyrtileg sameign.
Verð kr. 25,9 millj.

LANGAMÝRI 8-14,
ÁRBORG,
STEKKJARHVAMMUR - HF
Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús á
tveimur hæðum ásamt risi og bílskúr alls
186,5 fm. Vandaðar innréttingar, fjögur
svefnherbergi, stór stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott hús.
Verð kr. 39,5 millj.

BLÖNDUBAKKI REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjöleignarhúsi. Nýtt fallegt eldhús. Parket á
gólfum. Þvottahús í íbúð. Suður svalir.
Stórkostlegt útsýni.
Verð kr. 22,9 millj.

Sökklar auk steyptrar platna með tilheyrandi lögnum undir 8 raðhús á 1.566 fm.
eignarlóð Samþykktar teikningar fylgja.
Stærð hvers húss er áætlað 160 fm. á
tveimur hæðum. Möguleiki á fjármögnun
að stærstum hluta og/eða taka íbúðir upp í.
Verð kr. 11 millj. á hvert hús eða samtals kr. 88 millj.

NJÁLSGATA, REYKJAVÍK,
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherberg, tvær
stofur, endurnýjað eldhús og baðherbergi
með sturtu. Parket á gólfum. Hús í góðu
ástandi. LAUS.
Verð kr. 24,5 millj.

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu við Urðarhvarf í Kópavogi
samtals 4.848 fm
skrifstofu- og verslunarhúsnæði,
auk
bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða
glæsilegt húsnæði á
samtals 6 hæðum og
gert ráð fyrir verslun
og þjónustu á 1. og
2. hæð hússins.
Teikningar, bygging-

Drauma - Dótakassinn.

ar- og skilalýsing á skrifstofu.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.

Til sölu geymsluskúrar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og rafmagnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með um 3,2 mtr. Lofthæð, innkeyrsluhurðir um 3 mtr. 3ja fasa
rafmagn. Lóðin er öll
malbikuð.
Vöktuð
gæsla á svæðinu. Teikningar og upplýsingar um verð á skrifstofu.
Verð frá kr. 3,9 millj.
Frum

Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega innréttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize innkeyrsluhurð.
Lóð
malbikuð

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með braut f. brúarkrana, auk tæpl. 200 fm samþ. viðbyggingarréttar. Húsið samlokuklædd stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.

Eyrartröð, Hfj., góð lofthæð.

Til sölu mjög vel staðsett samtals 1.170 fm atvinnuhúsnæði á
Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær háar innkeyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús, salerni.

Drangahraun Hfj.

Grandatröð, Hfj, 271 fm.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milligólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stálgrindarhús frá 2004, klætt með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð
(innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki
og gefur milka ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu. Húsnæðið verður
laust fljótlega.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Tunguháls, Rvk, LAUST!

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8
vh. og 7,4 í mæni,
stálbitarennur fyrir
allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x
talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og

Í einkasölu fremri
hluti hússins samtals
1070 fm iðnaðarhúsnæði ásamt 211 fm
steyptu milligólfs, 3
innkeyrsluhurðir, fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og
eldhús. Laust til afhendingar nú þegar.
Með fylgir byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals 1700 fm á 2 hæðum. Grunnflötur
getur verið um 1560 fm. Stórar innkeyrsluhurðir og góð aðstaða.
Stór lóð.

75%

Af eignum sem við tökum í sölu
seljast innan

30 daga

Hringdu núna og fáðu frítt verðmat fyrir sölu!
www.inhouse.is

822 3702
Gunnar Valsson & Teymi
Gunnar
Sölustjóri

w

Sigurður
Lögg. fast.

Lárus
Sölufulltrúi

Vignir
Sölufulltrúi

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Hreiðar
Sölufulltrúi

Baldur
Sölfulltrúi

á
Kíktu aleit.is
ign
ww.e

Ég hef hafið störf sem sölufulltrúi hjá RE/MAX Lind í Kópavogi.
Ekki hika við að hringja ef þú ert að hugsa um að selja eða kaupa

Kristján Kristjánsson S: 899 5300

RE/MAX Lind • Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9559

Skúli
Sölfulltrúi

Kristján
Kristjánsson

Erna
Skjalavinnsla

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg. fast.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

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

5000

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær
Landcruiser út með kraft og sparneytni.
270 hö, 7,5L/100km. Einnig 2006/2007
tilboðsbílar. Frá 3.500þús. Nýjir/Nýlegir
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10%
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími
5522000 www.islandus.com

BÍLAR &
FARARTÆKI

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

2 milljónir +

Til sölu Renult Master 2006. Ekinn
77000 km. Verð 2.6m. með VSK. Sími
6918282
Isuzu Trooper árgerð 2000 diesel,
7manna, beinskiptur, ekinn 160 þús.
km., nýleg tímareim, þjónustubók frá
upphafi, nýleg 35“ dekk, álfelgur og fl.,
sk.’08, 100% lánað, verð kr. 1.250.000,821-6292

0-250 þús.
AutoCleaner

Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýringu, aðeins 27.800 kr.
Land Rover Discovery LR3 8cyl 4.4
bensin 8/2005 ek. 43 þ. km, glerþak,
leður, ofl. Stórglæsilegur bíll, verð 4.9
mil.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Cherokee Overland ‘02, þessi er með
öllum mögulegum aukahlutum. Mjög
flottur bíll. Yfirtaka á um 1.890 m. Uppl
í s. 664 1707.

Eitt glæsilegasta eintakið af MMC Galant
‘02. Ek. 86 þús. Einn með öllu, Ný búið
að endurnýja allt í bílnum, ný sprautaður, einn eigandi, smurbók frá upph. Ný
18“ sumar & er á nýjum 15“ nagladekk.
Uppl. í s. 696 6759.
Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin
sparneytni! HYBRID tvinnbílar frá Toyota,
Ford, GMC, Lexus og Honda á islandus.
com. Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu
allt að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Ford F-350 Lariat árgerð 2004 extracab, 6,0 diesel, innfl. af Brimborg,
ekinn 85 þús.km., þjónustubók, verð kr.
2.580.000,- 100% lánað 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Brúnsans VW TOUAREG V6, árg 2004
ekinn 65 þ km. Vel með farinn á frábæru
verði. Uppl. 6617979 eða 5878888.

Pallbílar

Tilboð óskast. Peugeot 206 árg ‘06,
05/2002. Skemmdur eftir umferðaróhapp. Ný tímareim, gler topplúga, góður
bíll. s 8939039
Edge SEL Awd 4x4 YFIRTAKA ‘07 ekinn
6500 km frábær bíll, YFIRTAKA Á UM
3,950 m. Uppl 899-0410

Bílar til sölu

Bílar óskast

M.BENZ ML500 SPORT Ssk, árg.’02, ek
96 þ km, Leður, Topplúga, Rafmagn í
öllu, Navigation skjár, Sport útlit, Xenon
ljós, Flottur bíll, Verð 3390 þ. TILBOÐ
2.990 þ. STGR áhv 2.600 þ Nánari
uppl á www.arnarbílar.is rn: 110762 S.
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Mercedes Benz GL-450 árg.’07. Ek.
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir.
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum.
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll
með frábærum aukabúnaði og kostar
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð
aðeins 8.900.000. FOSSHAMAR ehf.
Sími 893 0200.

Hyundai Accent árg. ‘00, ek. 79 þús.,
sjsk, ný sk. og vel með farinn. 2 eigendur. V. 250 þús. S: 8444053.
Til sölu Toyota Corolla árg. ‘97. Ek. 120
þús. Í topp standi. Verð 250 þús. S:
6977843
Hilux til sölu árg. ‘91 s: 8664075.

250-499 þús.
Jeppar

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km.
Fallegur bíll! Hvítur / ljóst leður að
innan. Sem nýr! Verð aðeins 5.900.000
FOSSHAMAR ehf. Sími 893 0200.

X Motos Super Pit

Til sölu Toyota Avensis 2,0 Sól árg. 1998
sjálfskiptur. Mjög gott útlit og ástand.
Ásett verð 500 þ. Uppl. í s. 664 8363.

Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike,
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu
32cm, upside down temparar stillanlegir. Verð 267.000

(VU419) Jeep Grand Cherokee
Overland, árg. 2004, ek.78þús.km,
regnskynjari, skynjarar fyrir lofþrýstingi í
dekkjum. Body hækkun um 5 cm. Verð
2990þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu Grand Cherokee Overland LTD
árg. ‘03. Gullfallegur bíll, verð 2.890 þ.
eða 2.390 þ. bein sala. Ath. skipti. Uppl.
í síma 847 7440.

Ítalskar vespur

50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Verð
188 þús. með hjálmi, götuskráningu og
boxi að aftan.

Til sölu Toyota LandCruiser 120 GX
diesel ssk. árg. 07/06 ek. 36 þús. 7
manna, 33“ dekk, krókur, spoiler, filmur,
húddhlíf. Verð 5.150 þús. Uppl. í síma
899 2124.

Vörubílar

Scania 94D 230D árg. ‘01, ekinn 160
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Selst
einnig á grind. Verð 3,5 milljónir + vsk,
á grind 2,8 milljónir + vsk. Til sýnis á
JR bílasölu. Uppl. í síma 898 9006.
Gott verð.

1-2 milljónir
Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með
lægri dollar! 2007 Jeep Grand Cherokee,
Ford Explorer, Dodge Durango. Jeppar
frá 2690þús, pallbílar frá 1990þús.
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt
að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfallegan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system,
og margt fl, verð 5.990 þ. Uppl. í síma
847 7440.

Peugeot Boxer diesel pallbíll árgerð
2004, ekinn 71 þus.km., álpallur, 100%
lánað, verð 1.590.000,- m.vsk. 8216292

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum með
lægri dollar! 2008/2007 Ford F150,
Toyota Tacoma eða Dodge RAM frá
1990þús! Einnig stærri pallbílar og
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Subaru Legacy Outback ‘98 árg. til
sölu á 430.000. kr. Toppeintak með
upptekna vél. Ekinn 180.000 km. Uppl.
í síma 699-4226

Hippar

Á afmælistilboði 298 þús. með götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, þjófavörn, rollbar, töskum, litur: svart.

Tveir góðir óskast í skiptum fyrir gullfallegan Cadillac SRX árg 2004, 7 manna
stór Topplúga, 8 pc Bose sound system,
og margt fl. Uppl. í síma 847 7440.

Reyfarakaup á verksmiðjuútsölum
með lægri dollar! Japanskir, Amerískir,
Evrópskir bílar á útsölu. T.d. Dodge
Caliber eða Ford F150 frá 1990þús!
Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt
að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Expedition ‘07, ekinn 9.500 km. 8
manna lipur og sparneytinn lúxusjeppi
hlaðinn aukahlutum, t.d. DVD, bakksk.
Leður og krókur, 35“ dekk. YFIRTAKA Á
UM 4,400 þ. Uppl 664-1707

Vinnuvélar
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Bátar

Hreingerningar

Notaðar vélar
til sölu

Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

Spádómar

Getum bætt við okkur verkum. Öll
almenn málningarvinna. Uppl. í s. 846
4804 & 864 5995.

ÞJÓNUSTA

Búslóðaflutningar

Jólaskemmtanir

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Zodiac Pro 12 ásamt Suzuki 140 hp
fjórgengis. árg. 2006, 2 manna hnakkur, vökvastýri. Innbyggður 85 l bensíntankur og góður vagn. Uppl. í síma
8462798

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Húsaviðhald

Varahlutir

Cat D6N
Árgerð 2005, vinnustundir 3.970
Verð 174.780 €

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00
- 18.00.

Fyrirtækja- flutnings- og nýbyggingarþrif. Svæði ehf. S. 848 7367.

Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

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

Komatsu D61PX-12
Árgerð 2003, vinnustundir 6.500
Verð 91.380 €

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 825 0083.

Erum með skemmtilegustu jólasveina
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 &
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

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

Ræstingar

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Englaljós S. 908 5050 &
863 1987

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

Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla daga frá
11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Partaland s. 567 4100

Stórhöfða 18, 110 R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper, Pajero Sport o.fl. teg.

Jólasveinaþjónustan
Býður fyrirtækjum, einstaklingum og félagasamtökum
skemmtilega þjónustu í anda
jólanna. Margra ára reynsla í
jólatrésskemmtunum. Hafið
samband við jólasveininn í s.
820 7378.

Komatsu D155
Árgerð 1984, vinnust.12.000
Verð 68.980 €

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Garðyrkja

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Alspá
445 5000 & 823 8280

TIL SÖLU
Magnhús ehf

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Komatsu PC75R-2
Árgerð 2006, vinnustundir 349
Verð 74.480 €

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

D
L
E

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Trésmíði

Húsaviðhald!

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

S

Flísalagnir

Málarar

Getum bætt við okkur verkefnum í
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Sláum upp og steypum einbýlis-, raðog lítil fjölbýlishús. Þakvinna, inniveggir,
kerfisloft. Byggingastjórn og almenn
verktaka. Uppl. í síma 860 9260. www.
toppverktakar.is
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
vanur öllu. Uppl. í s. 848 6904.

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315 & 699 6069.

Komatsu PC95-2
Árgerð 2005, vinnustundir 970
Verð 66.380 €

Önnur þjónusta

Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
D&D Málari EHF sérhæfir sig í öllu sem
við kemur málningarvinnu, skreytingum
og þrifum. Uppl. í s. 691 7016.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl.í s. 894 0031.
Getum bætt við okkur flísalögnum
bæði smá og stór verkefni. Tímav eða
föst verð tilboð. S: 426 8010. Gsm: 897
8070 & 895 2446. mail: info@multikerfi
ehf. www.Multikerfi.com.

Komatsu PC160-7
Árgerð 2003, vinnustundir 3.830
Verð 66.280 €

Stífluþjónusta

Hljóðfæri

Villtu láta mála & gera
fínt fyrir jólin? Góður
staðgreiðslu afsl.
argus 07-0915

Liebherr A312
Árgerð 2004, vinnustundir 5.500
Verð 74.450 €

Lækjarmel 1-2 /// 116 Reykjavík
Sími 535 3500 /// www.kraftvelar.is

Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt
og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934
Ingimundur Málarameistari.

Málarar geta bætt við sig verkefnum. Öll
málningarvinna. Gleðileg jól. Málæði,
868 7745.

Tölvur
Tölvuþjónusta

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

Nudd
Massage, whole body massage. Maria,
tel. 862 0283.

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilliflauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is gitarinn@gitarinn.is
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Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak
660 1648

Ný Dell Latitude D630, kostar hjá EJS
205 þús, fæst á góðu verði gegn staðgreiðslu. Uppl. í s. 893 4595

Vélar og verkfæri

KEYPT
& SELT

HEILSA
Heilsuvörur

Til sölu Bulldog hvolpar, tilbúnir til
afhendingar. Ættbókafærðir hjá HRFÍ.
Uppl. 8699702 og boli.is

Til sölu 7 nýleg rúm frá Rúmfatalagernum
90 X 2 v. 10 þ. stk. Playstation 2. S. 862
2011.

Til sölu

Til sölu vegna flutninga: Nýtt hjónarúm
153x2 með dýnu, 2 náttborð, kommóða
með 7 skúffum og spegli, úr eik, allt í
stíl! Einnig hvítt eldhúsborð, stækkanl.
og 4 stólar á 10 þús. S. 696 1649 og
562 3770.

FELDER 900 G-200 kantlímingarvélar
Ásborg, vélar+verkfæri. Smiðjuvegi 11
sími 564 1212

Til bygginga

Ökukennsla
Rottweiler hvolpar til
sölu.

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

Til sölu dökkgrænn leðursófi, 8 sæta
með tungu og hægindastóll. Vel með
farið, ca 5 ára gamalt. Verðtilboð. Uppl.
í símum 861-7782/893-7782

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Verslun

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu.
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndaðir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skapgerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til
afhendingar og hafa klárað hvolpaskapgerðarmat. Aðeins góð heimili koma til
greina. Áhugasamir geta haft samband
í síma 615 5000.

Viltu léttast hratt og
örugglega?

Leigjendur, takið eftir!

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Eik

HEIMILIÐ
Húsgögn

HÚSNÆÐI
Fæðubótarefni
Tilboð!

Dömuskór úr leðri. Stærðir: 36-42. Verð
aðeins kr. 1.500.- Misty skór, Laugavegi
178, sími 551 2070

Heildsalar - smásalar !

Húsnæði í boði

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hotmail.com

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1,
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla
daga fram að jólum. 20% afsláttur til
örorku og lífeyrisþega.

Gefins
Erum með aldeilis frábæran hund sem
við verðum því miður að láta vegna
ofnæmis. Hann er 6 ára blanda af golden og labrador. Kakóbrúnn og risastór.
Fæst gefins ágóðan stað Uppl. í sím
897-2298

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Lítil íbúð óskast !
Ungur og reglusamur smiður
óskar eftir lítilli íbúð á sanngjörnu verði fyrir sig og dóttur
sína. Skilvísum greiðslum
heitið.
Uppl. í s. 865 4568.

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

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar ofl.
Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176.

Viltu heilnudd ? Hafðu samband í síma
823 7541.

Barnafataverslun á netinu. Verslaðu
heima í rólegheitum fyrir minnstu krílin.
www.krili.is

Húsnæði óskast

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

Takið eftir, nú er tækifærið.
Opnum fallegan jólamarkað á
besta stað í Reykjavík 1. des.
Opið verður alla daga til jóla.
Þú getur selt rest lager hjá
okkur gegn sanngjarnri leigu,
eða falið okkur að sjá um
söluna.
Nánari upplýsingar veittar í
899 2784.

3 Stór Herbergi til leigu uppá Höfða
110 Rvk. Herbergin eru frá 45-55fm
með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi.
Leigjast öll í einu. Uppl. í s. 699 5880.

Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðningar, heflað, nótað, þurkað og
í öllum lengdum. Pantið tímanlega.
E.Sigurðsson ehf. s. 691 8842.

Ertu með gigt? Betri líðan og bætt
heilsa! Hafðu samband; www.heilsuvorur.is/hildigunnur gsm 899 2859.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Hestamennska

www.diet.is — www.diet.is Margrét s.
699 1060.

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR
WWW.LIBA.IS

Flug

Sjónvarp
Hundagalleríið auglýsir

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

Lærðu að Fljúga

Tölvur

TIL SÖLU

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Flugskóli Íslands mun hefja
einkaflugmannsnámskeið í
janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
www.logey.is

FASTEIGNIR

Bústaðavegur 99 og 101
108 Reykjavík
Nýstandsettar íbúðir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Borg

ATVINNA

Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005
david@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

Bifreiðastjórar
með hópbifreiðaréttindi

venni@remax.is

Í DAG kl.18:00-18:30

NOTAÐ OG NÝTT

Fartölvur, borðtölvur ofl. BMS
Tölvulausnir, Suðurlandsbraut 8, Sími
565 7080

Verð: 35,5 og 36,5

Nýstandsettar íbúðir á tveimur hæðum. Eru í dag skráðar 75,8 fm en verða skráðar ca 130 fm eftir
stækkun, þar að auki er töluvert af gólffleti sem er undir súð og mælist því ekki. Íbúðirnar afhendast
tilbúnar til innréttinga en þó með innréttingum á baðherbergjum. Eftirfarandi hefur verið endurnýjað: þak,
þakrennur, skólp, raflagnir og tenglar, rafmagnstafla, vatnslagnir. Húsið verður málað og sprunguviðgert. Í
eignina er tengt fyrir breiðbandi og ljósleiðara.

Þórunn
Þórðardóttir
Lögg. fasteignasali
tt@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og
hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.
Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma
515 2700 á skrifstofutíma.
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Rizzo Pizzeria
Grensásvegi.

ATVINNA
Atvinna í boði
Ísbúðin Áfheimum
Óskar eftir að ráða starfsfólk í
kvöld- og helgarvinnu.
Einungis traust og heiðarlegt
starfsfólk kemur til greina.
Uppl. í s. 899 9495, Jónína.

NÝTT BAKARÍ/KAFFIHÚS
HOLTAGARÐAR Smáralind
„JÓI FEL“ opnar glæsilegt bakarí og kaffihús í Holtagörðum.
Okkur vantar starfsfólk í
afgreiðslu. Einnig vantar okkur
starfsfólk í bakarí okkar í
Smáralind strax. Framtíðarstarf.
Áhugasamir hafið samband
við Lindu í s. 863 7579 eða á
JOIFEL@JOIFEL.IS

Leikskólinn Holtaborg
Leikskólinn Holtaborg,
Sólheimum 21, 104 RVK, óskar
eftir starfsfólki í 100% stöðu.
Vinnutími samkomulag.
Upplýsingar veitir Elva Dís
Austmann leikskólastjóri í
síma 553 1440 & 693 9860

Aktu Taktu

Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til
að vinna á skemmtilegum og líflegum
vinnustað þá gæti þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Umsóknir á aktutaktu.is.

Kornið Langarima.

Kornið óskar eftir starfsfólki í Langarima.
Vinnutími frá kl. 13-18:30 virka daga.
Góð laun í boði. Upplýsingar í s, 864
1593 Ella.

Kornið Borgartúni.

Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu frá kl.
5:30-13:30. Góð laun í boði. Uppl. í s.
864 1593, Ella.

Kornið auglýsir

Kornið óskar eftir helgarstarfsfólki í nýju
verslun okkar í Keflavík á Fitjum. Góð
laun í boði. Upplýsingar í s. 864 1593,
Ella.

Leikskólinn Kvistaborg í
Fossvogi
Leikskólakennarar/leiðbeinendur. Laus er 100% staða í
leikskólanum. Leggið okkur lið
og takið þátt í áhugaverðu leikskólastarfi.
Vinsamlegast hringið í s. 553
0311 og fáið upplýsingar hjá
Helgu leikskólastjóra.

Hlöllabátar Kópavogi og
Ingólfstorgi
Óska eftir starfsfólki í dagvinnu, kvöld og helgarvinnu,
bæði í fullt starf og hlutastörf.
Ekki yngri en 18 ára. Fínt fyrir
skólafólk.
Uppl. í s. 861 0500 & 693 5313.
Starfsmann með bílpróf vantar.
Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og
umsögn um reynslu berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is - www.sotthreinsun.is

Ölstofa Kormáks og
Skjaldar

vantar manneskju í dyravörslu. Ekki
yngri en 20 ára. Uppl. í s. 899 4687,
Una.

Kaffihús Sandholt
Laugavegi

Vantar duglegt og ábyggilegt fólk í störf
við afgreiðslu ofl. Sem fyrst. Uppl. í s.
551 3524. Saga eða Ásgeir.

Tapað - Fundið

Óskar eftir vönum pizzabökurum, og
afgreiðslufólki. Einnig vantar bílstjóra. Í
boði er fullt starf og hlutastarf. Nánari
upplýs. gefur Sverrir í s. 661 2000

Einkam·l

TILKYNNINGAR

Óskum eftir starfsfólki við brunaþéttingar. Uppl. í s. 894 8509. www.reykur.is

Félagsfundur ferðaklúbbsins 4x4

Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helgarvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864
7318.

Félagsfundur ferðaklúbbsins
verður haldinn á mánudaginn
3 des 07 í sal FÍMörkinni 6 08
RvíkKl 20.00.F4x4

Atvinna óskast
Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verkamenn, bilstjorar, raestingafolk o.fl.
S.8457158

Marta er 2 ára gömul tík og týndist á
Skúlagötu að kvöldi 29/11. Uppl. í s.
844 0889.
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Bullið um „óspillta“ náttúru
UMRÆÐAN
Umhverfismál

S

veinn Sigurðsson skrifaði
grein í Morgunblaðið í vor.
Vegna þess að það sem hann segir
þar er eins og talað úr mínu hjarta,
langar mig að vitna í hana, enda
hefur hún sjálfsagt farið framhjá
mörgum. Fyrirsögnin var „Bullið
um „óspillt“ landið“.
Hann segir: „Á örskömmum
tíma hefur okkur næstum tekist
að útrýma næstum heilu vistkerfi
í þessu landi en þeir sem nú fara
mikinn í umhverfisumræðunni
virðast ekki hafa af því neinar
áhyggjur. Raunar opna þeir ekki
munninn án þess að tala um

Sáttfýsi
menntamálaráðherra
UMRÆÐAN
Kristið siðgæði

U

ndanfarið hafa orðið miklar
deilur um þá ákvörðun menntamálaráðherra að taka klausu um
kristilegt siðgæði úr grunnskólalögum. Ég hef oft reynt að fá svar
við því hvað þetta kristna siðgæði
sem minnst er
á í landslögum
sé eiginlega og
þá hvernig það
sé öðruvísi en
almennt
siðgæði. Það er
nefnilega svo
að
kristnir
menn eru oft
mjög
ósammála um siðferðisleg álitaÓLI GNEISTI
mál.
SÓLEYJARON
Flestir frjálslyndir kristnir
menn eru oftar sammála mér en
íhaldssömum bræðrum sínum í
Kristi. Menntamálaráðherra hefur
af alkunnri visku sinni tekið á
þessu skilgreiningarvandamáli og
fundið það sem hún telur vera
kjarnann í kristilegu siðgæði. Þessi
kjarni samanstendur af „umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu
samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi“.
Það vill svo vel til að ég sem trúleysingi get alveg tekið undir þessi
grunnsjónarmið og í raun tel ég
þau falla vel undir það sem ég kalla
almennt siðgæði. Það er svolítið
erfitt að skilja hverju fólk er að
mótmæla þegar þessi nýja klausa
er lesin. Tekur fólk almennt ekki
undir að þessi gildi séu mikilvæg?
Er eitthvað sem fólk myndi bæta
við? Er þessi nýja klausa ekki bara
nokkuð vel orðuð og skýr? Þarf
nauðsynlega að stimpla þetta siðgæði sem kristið til þess að fólk
verði sátt?
Væri ekki besta lausnin að taka
sér þessa nýju klausu til fyrirmyndar og reyna að vinna lýðræðislega saman af umburðarlyndi,
sáttfýsi, ábyrgð, umhyggju og virðingu fyrir manngildi til að friðmælast um skóla landsins?
Höfundur er meistaranemi í
þjóðfræði.

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda
okkur línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar
og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni
sem sent er frá Skoðanasíðunni
á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða
í báðum miðlunum að hluta eða
í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

þó hún vekti mikla
óspillta náttúru þessa
athygli, fór því fjarri
lands, þvert ofan í allar
að henni væri tekið
staðreyndir.“
fagnandi. Svo bágt
Hann segir á öðrum
fékk
Nóbelskáldið
stað: „Margur reynir að
fyrir, að sagt er að
svæfa
minnimáttarbækur þess hafi
kennd með skrumi, hið
verið hálfgerð bannsanna í málinu vita þó
vara í sumum plássallir sem vilja vita að
um lengi á eftir.“
Ísland er eina landið í
Enn þann dag í dag
Evrópu sem er gerspillt
viljum
við
ekki
af
mannavöldum
á
horfast í augu við
umliðnum þúsund árum
þessa skömm. Af því
samtímis því að Evrópa
hefur verið ræktuð upp. HERDÍS ÞORVALDSDÓTTIR að það snertir við
forréttindum einnar
Með þessum orðum
stéttar í landinu, sem er þó ekki
hófst fræg grein eftir Halldór
nema 1% þjóðarinnar í dag en
Laxness sem hann birti í Morgunhefur rétt til að rányrkja landið
blaðinu á gamlársdag 1970. „Hernokkar með á aðra milljón fjár á
aðurinn gegn landinu“ hét hún en

lausabeit allt sumarið og hrossastóð oft á útigangi mest allt árið.
Þetta er meira en viðkvæmur og
niðurnagaður gróður landsins
þolir án stöðugs undanhalds. Ég
kenni huglausum og samviskulausum ráðamönnum frekar um
ósómann en bændum. Hver vill
missa sín forréttindi? Þó væri það
bændastéttinni til mikils sóma að
taka sjálf frumkvæði í þessum
málum. Stunda ræktunarbúskap á
sínum jörðum, til að hlífa vistlandinu okkar allra frá frekari
rýrnun blómjurta og kjarrs og
auka árangur landgræðslunnar
sem þá þyrfti ekki að víggirða
með ærnum kostnaði hvern reit
sem tekinn er til ræktunar. Hver
vill liggja undir því ámæli að vera

landníðingur, því rányrkja er
landníðsla? Ég hef þó vitneskju
um að einhverjir bændur séu
farnir að stunda ræktunarbúskap
með sínar skepnur á eigin jörðum
og er það mjög til fyrirmyndar.
Framtíðin býður ekki upp á aðra
búskaparhætti ef við ætlum ekki
að búa hér á blómlausu, beru og
uppblásnu landi. Vaknið landsmenn og hjálpum landinu að
skrýðast sínum eiginlega skógaog blómskrúða í friði fyrir lausráfandi bitvargi, á aðra milljón
sauðfjár auk hundruð þúsunda
hesta.
Höfundur er leikkona og fyrrverandi formaður Lífs og lands.

J a c k D. I ve s

S k a f t a fe l l í Ö ræ f u m
Þ ú s u n d á ra s a g a
Falleg og fróðleg bók um fjöllin og jöklana í
Öræfum og sögu þjóðgarðsins í Skaftafelli og
fólksins þar í þúsund ár.
Höfundur fór fyrir rannsóknaleiðöngrum enskra námsmanna á
jöklana um miðja síðustu öld.
Tveir leiðangursmanna týndust og
hafa aldrei komið fram. Í bókinni
er áhrifamikil frásögn af þessum
atburðum.
Jack segir frá horfnum búskaparháttum í Öræfum og selveiðum á
Skeiðarársandi sem hann tók sjálfur
þátt í.
Fjölmargar ljósmyndir, gamlar og
nýjar, prýða útgáfuna.
Skýringarkort sýna þau býli, sem
þraukað hafa í meira en þúsund
ár, ásamt mörgum þeirra bæja og
kirkna sem jöklagangur og eldvirkni
hafa þurrkað út.

Bókin kemur einnig út á ensku.
Dr. Jack D. Ives er alþjóðlega virtur fjallavistfræðingur
og hefur verið tíður gestur í Öræfasveit í meira en
hálfa öld. Hann tengdist Ragnari Stefánssyni bónda í
Skaftafelli og fjölskyldu hans sterkum böndum. Bókin
er því öðrum þræði saga Ragnars, forfeðra hans og
afkomenda.

Vandaðar bækur fyrir vandláta lesendur

Ránargötu 20 • 101 Reykjavík • sími 561 0055 • www.ormstunga.is
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Ég panta mat
UMRÆÐAN
Vinaleið

S

íðastliðinn vetur fengu þjóðkirkjan og skólayfirvöld í
Garðabæ á sig mikla gagnrýni
vegna þess að prestur og djákni
hófu „kristilega sálgæslu“ í skólum og á skólatíma. Biskup áleit
þetta kjörið sóknarfæri fyrir
kirkjuna og Kirkjuþing lýsti
markmiðið að frelsa börnin (skv.
kristniboðsskipuninni). Innrásin
fékk veigrunarheitið „Vinaleið“.
Heimili og skóli lýstu yfir að
með tilliti til jafnræðissjónarmiða færi betur á að starfsemi
þjóðkirkjunnar færi fram utan
skóla og skólatíma. Nú er engin
Vinaleið í Garðabæ en Jóna
Hrönn Bolladóttir sóknarprestur
sagði nýlega í útvarpsviðtali að
stjórnendur skólanna biðu eftir
mati Kennaraháskóla Íslands á
fyrirbærinu. Hún sagði að verkefnastjórn Vinaleiðar (hún og
tveir skólastjórar) hefði ákveðið
að panta þetta mat eftir hremmingar síðasta vetrar. Hún hvatti
þáttastjórnendur eindregið til að
hafa samband við sig rúmri viku
síðar, þá væri matið tilbúið og
hún yrði „voða glöð“ að segja frá
niðurstöðunum.

ekki verið falið
Eftir nokkra grennslað meta „réttan kom í ljós að bæjarmæti og gildi
ráð Garðabæjar fól
Vinaleiðar“. Það
deildarstjóra
skólaþóttu mér enn
deildar að fá SRR
meiri tíðindi svo
(Símenntun, rannsóknir,
ég spurði hvað
ráðgjöf) hjá KHÍ sem
SRR
átti
að
„óháðan aðila“ til að
meta. Þá neitaði
meta „réttmæti og gildi
hann að svara.
Vinaleiðar“. Ég furðaði
Ég
leitaði
mig á að ekkert samþessu næst til
band var haft við helstu
Fræðsluog
gagnrýnendur Vinaleiðmenningarsviðs
ar og ákvað að senda
Garðabæjar og
SRR gögn í málinu.
forstöðumanns
Stuttu síðar tjáði forSRR og þá var
eldraráðsmaður mér að
mér boðið til
fulltrúi KHÍ hefði komið REYNIR HARÐARSON
fundar. Á honum
að máli við hann vegna
kvartaði
ég
þessa mats. Honum
undan að gagnþótti spyrjandinn draga
rýnendur Vinaleiðar virtust hunsheldur taum kirkjunnar og því
aðir í þessu mati og að SRR gæti
spurði hann fyrir hvern matið
varla talist óháður aðili ef menn
væri unnið. Svarið var að KHÍ
þar á bæ teldu sig vinna matið
ynni matið fyrir kirkjuna!
fyrir kirkjuna eða verkefnaÞetta þótti mér allundarlegt og
stjórn um Vinaleið. Fulltrúi bæjhafði samband við ábyrgðarmann
arins og SRR töldu eðlilegt að
matsins hjá SRR og spurði hvort
ekki var talað við mig, sem gagngagnrýni mín hefði borist. Hann
rýnanda Vinaleiðar og foreldri
játti en sagði að hún hefði borist
barns í skóla bæjarins, þar sem
of seint. Ég spurði sakleysislega
ég væri ekki „aðili að málinu“.
fyrir hvern matið væri unnið og
Fulltrúi SRR sagði að rætt hefði
svarið var: „Fyrir verkefnastjórn
verið við „notendur“ Vinaleiðar.
Vinaleiðar, en bærinn borgar.“
Ég sagði undarlegt að ætla að
En svo var mér tjáð að SRR hefði

fjalla um deilumál með því að
ræða aðeins við annan deiluaðilann. Fulltrúi SRR sagði þá ekki
um neina deilu að ræða! Fulltrúi
bæjarins sagði að víst væri tilefni matsins deila en SRR væri
ekki ætlað að kveða upp úrskurð
í henni.
Fulltrúi SRR staðfesti að mat á
„réttmæti og gildi“ Vinaleiðar
væri allt annars eðlis en það sem
kveðið var á um í samningi bæjarins og SRR um matið.
Eftir fundinn fékk ég samninginn sendan og þá varð leyndin
ljós. Að vísu er markmið matsins
að skilgreina og lýsa hugmyndafræði, markmiðum og útfærslu
Vinaleiðar, varpa ljósi á kosti
hennar og galla og benda á leiðir
til umbóta. Úttektin beinist sérstaklega að viðhorfum hagsmunaaðila skólasamfélagsins. En
leiðin að þessu marki er allsérstök.
Skýrslur og skriflegar upplýsingar frá starfsmönnum og
stjórnendum Vinaleiðar voru
skoðaðar. Rætt var við starfsmenn Vinaleiðar, foreldra, kennara og nemendur – en greinilega
aðeins þá foreldra og nemendur
sem sáu ekkert athugavert við
Vinaleiðina, „notendurna“. Drögum að skýrslu SRR var svo skilað

til verkefnastjórnar Vinaleiðar
og fékk hún tvær vikur til að gera
efnislegar athugasemdir!
Úttektin átti m.a. að beinast að
viðhorfum foreldra, en ekki var
rætt við foreldra sem frábiðu sér
Vinaleið, slíkir eru ekki „aðilar
að málinu“ né „notendur Vinaleiðar“. Markmið og hugmyndafræði er væntanlega metin út frá
fagurgala prestanna um aðstoð
við börn í vanda en kristniboðsvinklinum ekki hampað að
sama skapi. Gallarnir verða
eflaust þeir helstir að einhverjir
óyndismenn eru með leiðindi,
ekki að mismunun nemenda
vegna trúarbragða stangast á við
grunnskólalög, trúboð á við Aðalnámskrá, að brotið er á rétti foreldra til að ala upp börn sín samkvæmt eigin sannfæringu o.s.frv.
Tillögur um umbætur snúast
líklega um hugmyndir aðstandenda Vinaleiðar um hvernig auka
má umfang hennar en ekki hugmyndir gagnrýnenda, sem benda
á að réttara væri að fagmenn,
hlutlausir í trúmálum, sinntu
ungmennum í skólum.
Skýrslan verður tilbúin á næstu
dögum.
Höfundur er sálfræðingur.

Mengun í Reykjavík

Miele gæði

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Eirvík kynnir
sportlínuna frá Miele

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending
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vera þrjár akreinar í
átt að miðbæ og tvær
frá honum á morgnana, og seinnipartinn
væru þá þrjár akreinndanfarnar vikur
ar frá miðbæ og tvær
og mánuði hefur
akreinar í átt til miðmengun í höfuðborgbæjar. Enn fremur
inni
verið
mikið
mætti samhæfa ljós á
umræðuefni. Ástæður
lengri akstursleiðum,
þessarar
mengunar
sem mundi draga úr
eru vissulega nokkrar,
aksturshraða og bið á
til dæmis brennsla
öllum ljósum á leiðolíuefna á farartækjinni.
um. Ljóst er að næsta
BJARNI SNÆBJÖRNSSON
- Þessu væri meðal
áratuginn verða olíuannars
stýrt
með
efni ráðandi eldsneyti
umferðarljósum sem
á bifreiðar og vinnuværu staðsett yfir akreinum.
vélar. Minnka mætti þessa mengMeð þessari breytingu gengi
um stórlega með ýmsum ráðum,
umferðin léttar, framúrakstur
skulu hér nefnd nokkur sem snúa
mundi minnka og mengun
að gatnakerfinu og farartækjum:
minnka.
- Lengja aðreinar/fráreinar
- Fjölga þarf umferðarmyndaumtalsvert, því þar sem fjölfarin
vélum stórlega svo til umferðargatnamót eru má sjá tugi bifreiða
brjóta náist. Í framhaldi af því
bíða alla daga vikunnar. Bílvélar
þarf að hækka sektir í takt við
menga tiltölulega mest í hægaalvarleika brotsins, eða gera ökugangi!
tæki viðkomandi upptæk.
- Hætta notkun ökuljósa bifreiða
Ljóst er að umferð á stærstu
að degi til. Það kostar allnokkra
gatnamótum verður ekki í lagi,
orku að hafa ljósin kveikt. Enda
nema með mislægum gatnamóter ljósanotkun að degi til ekki í
um. Þau kæmu næstum í veg
öllum löndum Evrópu.
fyrir umferðarslysin á þeim
- Flutningar að og frá landsgatnamótum, og draga mundi
byggðinni fari fram með skipum
umtalsvert úr mengun vegna
eins og hægt er, það mundi draga
tafalausrar umferðar. Þetta er
úr þungaflutningum á þjóðvegdýr framkvæmd, en slysin eru
um landsins og drægi þar með úr
líka dýr.
slysahættu,
með
minnkandi
Einhvern veginn finnst mér að
umferð.
smíði umferðarbrúa taki allt of
- Frítt í almenningsvagna á stórlangan tíma, enda hver og ein
Reykjavíkursvæðinu. Það gæti
handsmíðuð á staðnum.
dregið úr mengun og fækkað
Hvernig væri að líta til annslysum vegna minni umferðar.
arra landa eins og t.d. Spánar. Þar
- Fjarlægja allar „graseyjar“ sem
virðast flestar umferðarbrýr
og „netgirðingar“ á milli akreina.
vera staðlaðar. Undirstöður eru
En setja eina akrein í staðinn.
súlur og burðarbitar úr strengja- Hætta notkun negldra vetrarsteypu eins og súlurnar. Það væri
dekkja.
þarft verk að einhver snillingur
- Opnunar- og lokunartími allra
hannaði brúarhluti sem væru
skóla og stofnana dreifist, til að
síðan til á lager.
jafna umferð sem mest yfir dagOg þegar greftri væri lokið og
inn.
púðar undir brúarsúlurnar væru
- Draga úr einkanotkun stórra
tilbúnir, væri hægt að raða forbíla (jeppa og pallbíla) á stórsteyptum einingum saman. MeiriReykjavíkursvæðinu, með áróðri
hlutinn af fyrstu þrettán atriðunog/eða umferðarmerkjum
um þarf ekki að vera óhóflega
- Breyta tollum á bifreiðum svo
dýr, en mundi bæta umferðarááhugi aukist fyrir smábílum (t.d.
standið og draga úr mengun í höfaldrifsbílum) því engin þörf er
uðborginni.
fyrir negld vetrardekk á slíka
Margt hefur verið vel gert í
bíla
þessum málum, þetta er bara
- Auka áhuga fólks fyrir því að
hugleiðing mín sem hættur er
eiga og reka dísilbíla
akstri í borginni eftir sextán ár.
- Stuðla að notkun reiðhjóla og
En ljóst er að einhvers staðar
gera notkun þeirri öruggari, með
þarf að byrja.
bættum hjólabrautum.
- Breyta umferðarljósum eftir
því hvort straumurinn liggur í átt
að miðbæ eða frá honum. Ef ekki
Höfundur er búfræðingur og
væru graseyjar eða netgirðingar
fyrrverandi starfsmaður Vinnueins og er í dag væri hægt að láta
eftirlitsins.

UMRÆÐAN
Umferðaröryggi

U
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THOR JENSEN STÓRÚTGERÐARMAÐUR

„En kæmi það fyrir á kyrrlátum
stundum heima fyrir að mér þætti
miða seint áfram, ég hafa unnið
fyrir gýg og væri að því kominn að
missa trúna á framtíðina þurfti ég
ekki annað en að heyra og sjá hvílíkt trúnaðartraust kona mín bar til
mín í öllu. Þá dreifðust allir skuggar
og áhyggjur, þá óx mér bæði þrek og
kjarkur.“
Thor Jensen
var fæddur 3. desember árið 1863.

timamot@frettabladid.is
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MERKISATBURÐIR

Eitt mesta mengunarslys sögunnar

1739 Steinn Jónsson Hólabisk-

Þennan dag árið 1984 varð stórt mengunarslys í
Bhopal á Indlandi. Leki varð í skordýraeitursverksmiðju bandaríska iðnfyrirtækisins Union Carbide. Efnið sem lak út er skylt blásýru og afleiðingarnar urðu þær að tvö þúsund manns dóu
strax en 600 þúsund urðu fyrir skaða og af þeim
hafa mörg þúsund dáið síðan.
Mjög skorti á nauðsynlegar varúðarráðstafanir í
verksmiðjunni. Ekki var brugðist við þegar lekinn
hófst og starfsfólkið var vanbúið slíkri ógn. Heilbrigðisstarfsfólki í Bhopal hafði ekki verið kennt
að bregðast við svona aðstæðum, hvað þá almennum íbúum. Hugsanlega hefðu margir bjargast með því einu að halda rökum klúti fyrir vitin.
Indverska stjórnin fór í skaðabótamál við
Union Carbide og samdi að lokum um 470 milljóna dala bætur. Vegna þess fjölda sem varð fyrir
skaða kom sáralítið í hlut hvers og eins. Indverska stjórnkerfið er svifaseint og þekkt að

up deyr.
1818 Illinois verður 21. ríki

Bandaríkjanna.
1857 Hvirfilbylur brýtur niður

EFNAMENGUNIN HEFUR HAFT MIKIL ÁHRIF Á ÍBÚA
BHOPAL.

spillingu. Það hefur ekki greitt út nema hluta
bótanna.
Union Carbide hætti starfrækslu verksmiðjunnar en lauk aldrei við hreinsun á svæðinu og
stöðugt lekur eitur og óþverri úr verksmiðjurústunum.

bæjarhús í Kollsvík við
Patreksfjörð. Kona og tvö
börn farast.
1907 Mary Pickford og Cecil
B. DeMille leika saman á
Broadway.
1944 Borgarastríð brýst út í
Grikklandi eftir að Þjóðverjar hörfa þaðan.
1967 Læknirinn Christian Barnard framkvæmir fyrstu
hjartaígræðsluna í heiminum. Það var gert á
sjúkrahúsi í Suður-Afríku.
Hjartaþeginn dó átján
dögum síðar.

AFMÆLI

ARI TRAUSTI
GUÐMUNDSSON JARÐEÐLISFRÆÐINGUR

DARYL
HANNAH
KVIKMYNDALEIKKONA er

er 59 ára.

47 ára.

Í ÞELAMERKURSKÓLA Nemendur 10. bekkjar skólans tóku við fyrstu
eintökunum af bókinni um Jónas úr hendi forseta Íslands.

Allir fengu Jónas
Hin nýútkomna bók Böðvars Guðmundssonar skálds um
ævi og störf Jónasar Hallgrímssonar hefur nú hlotnast
öllum nemendum landsins í 10. bekk. Það var Menningarfélagið Hraun í Öxnadal sem ákvað að færa þeim bókina að gjöf og gerði það með fulltingi og tilstuðlan sparisjóðanna Byrs og SPRON. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, afhenti nemdendum Þelamerkurskóla í
Hörgárbyggð fyrstu eintökin við hátíðlega athöfn. Nemendur höfðu sjálfir veg og vanda af undirbúningi heimsóknar forsetans í skólann.

Í LYFJAFRÆÐISAFNINU Á SELTJARNARNESI Unnur og Sigríður innan um gömul áhöld til lyfjagerðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LYFJAFRÆÐINGAFÉLAG ÍSLANDS: SJÖTÍU OG FIMM ÁRA

Danir í meirihluta í upphafi
Á PÖLLUM RÁÐHÚSSINS Nú munu heyrnarskertir njóta þess betur

en áður að sitja þar.

Tónmöskvi í
borgarstjórn
Borgarráð samþykkti nýlega að setja upp svokallaðan
tónmöskva í fundarsal borgarstjórnar í Ráðhúsi Reykjavíkur til að auðvelda heyrnarskertum að hlýða á samræður í borgarstjórn. Það mun verða fyrsta opinbera
byggingin með þann útbúnað.
Tónmöskvi er einfalt mögnunartæki sem eykur möguleika heyrnarskertra til að fylgjast með umræðum í
opnu rými. Hann sendir frá sér hljóð með rafsegulbylgjum í innbyggðan móttakara í heyrnartækjum sem merkt
eru með T.
Allt að tíu prósent þjóðarinnar búa við heyrnarskerðingu og talið er að um helmingur þess hóps noti heyrnartæki. Það þýðir að þúsundir Reykvíkinga geta haft gagn
af tónmöskva. Hugmyndin að uppsetningu tónmöskvans
kemur frá Heyrnarhjálp, sem kynnti borgarstjóra þennan möguleika á sjötíu ára afmæli félagsins. Heyrnarhjálp verður Ráðhúsinu innan handar við innflutning
tækisins. Það er einfalt í uppsetningu og kostar í kringum 100 þúsund krónur. Vonandi fylgja fleiri opinberar
byggingar í kjölfar Reykjavíkurborgar og laga hljómtæki sín að þörfum þeirra sem hafa skerta heyrn.

sem vaktafyrirkomulag og fleira. Nú, á 75. afmælisári féÞað er í viðbyggingu við hið forna fjós landlæknisins á
lagsins, eru félagarnir rúmlega 400 og starfa víða í þjóðNesi á Seltjarnarnesi sem formaður og framkvæmdastjóri
félaginu. „Það er ekki nema einn þriðji félagsmanna í
Lyfjafræðingafélags Íslands eru króaðir af til
apótekum núna,“ segir Unnur. „Aðrir starfa í Actaað fræðast af þeim um sögu félagsins. Þeir
vis, hjá Íslenskri erfðagreiningu, á sjúkrahúsum,
eru báðir kvenkyns. Unnur Björgvinsdóttir er
rannsóknarstofu Háskóla Íslands og víðar.
formaður og Sigríður Siemsen framkvæmdaÞetta er í raun sundurleit stétt. Það er
stjóri. Gömul meðalaglös, kútar og krúsir, eru ásamt
kannski helsta breytingin á þessum 75
ýmsum áhöldum til meðalagerðar á stórmerku minjasafni
árum.“ Hún segir líka starf lyfjafræðfélagsins í fjósinu við Nesstofu og í viðbyggingunni er
inganna innan apótekanna hafa breyst mikið
skrifstofa félagsins og þar með vinnustaður Sigríðar.
því nú komi öll lyf tilbúin þangað nema sýklalyfjaTilefni viðtalsins er 75 ára afmæli Lyfjafræðingafélags
mixtúrur. Í staðinn sjái þeir meira um upplýsÍslands nú á miðvikudaginn 5. desember. Unnur og
ingagjöf en fyrr. „Í nýrri apótekum
Sigríður segja hafa verið tekið forskot á sæler reynt að hafa lyfjafræðingana
una og haldið myndarlega upp á það á Hótel
sýnilegri en áður. Samt ekki svo að
Sögu hinn 17. nóvember á árlegum lyfjaalmenningur sjái hvaða lyf hann
degi. „Það var mjög vel sótt hátíð,“ segir
skaffar hverjum og einum,“ tekur
Sigríður og nefnir að Sólveig Ólafsdóttir
hún fram.
sagnfræðingur hafi þar verið með skemmtiSpurð um félagsstarfið svarar
legt erindi um sögu félagsins er bar titilinn
Sigríður því til að félagið sé bæði
Ekki vekja næturvörðinn að óþörfu. „Það
stéttarfélag og fagfélag. Það sjái
lýsti öðrum aðstæðum en við þekkjum í
um kjarasamninga fyrir félagsdag,“ segir hún.
menn en haldi líka fræðslufundi og
Sigríður otar líka nýlegu félagatali að
gefi út fræðsluefni.
blaðamanni því fremst í því eru greinarEinnig sé dagur lyfjafræðinnar
góðar upplýsingar um söguna. Þar kemur
haldinn á hverju ári og afmælisháfram að félagið hét upphaflega Lyffræðitíð á fimm ára fresti. Farið sé á alfjelag Íslands og stofnfélagar voru átta.
þjóðlegar ráðstefnur og stundum
Danir voru í meirihluta eða fimm talsskipulagðar hópferðir í kringum
ins en Íslendingar aðeins þrír. Allir störfþær. Sumarhús félagsins í Grímsuðu í apótekum á höfuðborgarsvæðnesi sé vel nýtt árið um kring
inu. Á þeim tíma voru fjögur apótek starfog tvær íbúðir á Spáni standi férækt í Reykjavík, eitt í Hafnarfirði og níu
ÁVAXTAPRESSA
lagsmönnum til boða á niðurgreiddu
á landsbyggðinni. Baráttumál félagsins til að
ER MEÐAL MINJA
verði.
byrja með voru stöðlun forskrifta milli apóSAFNSINS.
teka og aukin samvinna þeirra almennt, svo
gun@frettabladid.is

3. desember 2007 MÁNUDAGUR

STUÐ MILLI STRÍÐA Vökum að eilífu
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR BÍÐUR SPENNT EFTIR UNDRALYFI

Litbrigði
galdranna
- Terry Pratchett -

Vísindamenn eru vísast ekki langt frá því
að fullþróa pillu
sem gerir okkur
kleift að vaka sólarhringum saman án
þess að finna fyrir
minnsta votti af þreytu.
Þessar fréttir hljóta að
teljast mikið gleðiefni
fyrir vinnualka, læknanema og
hermenn um heim allan. Nú er
bara að bíða í ofvæni eftir þessari
ótrúlegu framför sem kemur til
með að hleypa okkur inn á næsta
tilverustig mannkyns.
Að hugsa sér hve ljúft það væri
að geta sinnt sínum hugðarefnum
allan sólarhringinn án þess að
þreytast. Svo ekki sé minnst á að

þjóðarframleiðslan færi fram úr
björtustu vonum þar sem við
gætum unnið mikið meira. Eflaust
fylgja ástandinu einhverjir ókostir,
en það er ekki hlaupið að því að
koma auga á þá. Líkast til yrðum
við oftar svöng en við erum nú, sem
er vissulega ergjandi, en það hlýtur
senn að vera til pilla við því líka.
Reyndar má benda á að vísindin
vita ekki enn fyllilega hvers vegna
við þurfum á svefni að halda. Eitt
af fáu sem er ljóst varðandi svefn
er að hann er svo mikil frumþörf
að hann tekur af okkur völdin jafnvel þegar við vitum að hann verður okkar bani. Til eru mýmörg
dæmi um fólk sem látist hefur af
völdum svefns; nóg er að tína til
ökumenn, flugmenn og skipbrots-

menn í lífsháska.
Svefn getur sem sagt drepið og
því ber að fagna ef fáanleg verður
pilla sem getur forðað okkur frá
því að sofna undir stýri. Helsti
kostur pillunnar hlýtur þó að vera
að hún fjarlægir óþægindin sem
óhjákvæmilega af því hljótast að
halda sér vakandi lengi. Þessi
óþægindi voru á sínum tíma staðfest á vísindalegan hátt af hugrökkum bandarískum menntaskólanema sem kallaðist Randy
Gardner. Randy tók sig til á sjöunda áratug síðustu aldar og hélt
sér vakandi í 264 klukkustundir til
þess eins að kanna áhrif þess á
líðan sína. Að afrekinu loknu sagði
hann að sér liði mjög illa. Svo sofnaði hann.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ja hérna hér!
Þú ert í ótrúlega
góðu formi
miðað við að
hafa verið
grænmeti svona
lengi!

Hvar
er Jói?
Hefurðu
séð litla
kúrekann
minn?

Jói... Ja...
Jú... Hann
hefur nú
litið við...

Til að hvísla
línum úr
Tammy
Wynette-lögum
í eyra mitt?

Eh... já... og til
að vera viss
um að þú
svæfir vel!

Ég vissi
það! Hann
elskar mig!

■ Gelgjan

Ákveðið! Matur
heima hjá mér
í kvöld!

Bara
við!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Mamma
- vektu mig
snemma!
Mjög snemma!

Virkilega
snemma! Eins
snemma og
er líffræðilega
mögulegt!

En ekki fyrr en það er
nauðsynlegt!

■ Handan við hornið

■ Kjölturakkar

Eftir Tony Lopes

Eftir Patrick McDonnell

Þau skilja nokkrar
skipanir - „Gefðu mér
mat“ - „Ég vil fara út“
- en vildirðu ekki óska
þess að þau gætu talað í
alvöru...

■ Barnalán

Hvað ætli þau
myndu segja...

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gaaa!

,,Einn fyndnasti og besti
rithöfundur Bretlands”
The Independent

Bara við!

Hvað
var þetta
eiginlega?

Hún var
bara að
prufukeyra
nýjan svip.
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Jónas gefur út og treður upp
Kl. 19
Rás 1 leikur tónleikahljóðritun frá
Schubert-hátíðinni í Hróarskeldu í
Danmörku í kvöld kl. 19. Hljóðritunin
er á vegum Sambands evrópskra
útvarpsstöðva.

menning@frettabladid.is

Píanóleikarinn Jónas Ingimundarson
heldur tónleika í Salnum í Kópavogi á
miðvikudagskvöld kl. 20.
Tilefnið er útgáfa á tveim geisladiskum
þar sem Jónas leikur perlur eftir Chopin,
Mozart, Schubert, Schumann, Händel og
Brahms. Um nýjar hljóðritanir úr Salnum
er að ræða sem Sveinn Kjartansson hjá
Stafræna hljóðupptökufélaginu annaðist.
Diskarnir verða til sölu á tónleikunum og
verður hægt að krækja sér í áritun Jónasar
að tónleikum loknum.
Á efnisskránni á miðvikudag verða þrjú
öndvegisverk Beethovens: Tunglskinssónatan, Pathetique-sónatan og Appassionata
op. 57.
Í tengslum við tónleikana sýnir Kristín
Þorkelsdóttir myndlistarmaður teikningar
og málverk sem hún hefur gert af píanistanum á liðnu ári.
Jónas er einn af okkar þekktustu og

virtustu píanóleikurum. Hann hefur leikið
inn á fjölda hljómplatna og hljómdiska og
hefur staðið fyrir öflugu tónlistarkynningarstarfi í tengslum við tónleikahald sitt. Jónas
hefur fengið listamannalaun og notið
starfslauna listamanna og hlotið margvíslegar viðurkenningar, svo sem heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna 2001,
þegar þau voru veitt í fyrsta sinn.
Jónas var sæmdur Riddarakrossi hinnar
íslensku fálkaorðu árið 1994 og Dannebrog-orðunni árið 1996. Jónas er tónlistarráðunautur Kópavogs og árið 2004 var
hann valinn heiðurslistamaður bæjarins.
Jónas nýtur heiðurslauna Alþingis.
Aðgangur að þessum fallegu tónleikum
er ókeypis og öllum opinn á meðan húsrúm leyfir. Númeraðir aðgöngumiðar eru
afhentir í miðasölu Salarins að Hamraborg
6 og gæti verið vissara fyrir áhugasama að
tryggja sér miða sem fyrst.
- vþ

JÓNAS INGIMUNDARSON Hann er einn af okkar

ástsælustu tónlistarmönnum.

Litarefni skipta sköpum
Fyrir tveimur árum síðan ætlaði
allt um koll að keyra í heimi myndlistarinnar. Ástæðan var sú að 22
strigamálverk og 10 málverk á
tréplötum eftir meistarann Jackson Pollock fundust í geymslurými í Long Island í Bandaríkjunum. Verkin voru öll áður óþekkt
og talin vera frá sérlega mikilvægu tímabili í sögu listamannsins þegar hann var að þróa sérstakan slettustíl sinn á árunum
1946-1949.
En nú kárnar gamanið vegna
þess að James Martin, efnafræðingur sem sérhæfir sig í aldri
listaverka, hefur greint málninguna í verkunum og komist að
þeirri niðurstöðu að viss efni í
henni hafi ekki verið framleidd
fyrr en eftir árið 1956, en það var
dánarár listamannsins. Að auki
segir Martin eina af tréplötunum
tíu sem verkin eru máluð á vera
frá áttunda áratugnum.

VERKIÐ NUMBER ONE EFTIR JACKSON
POLLOCK Verkið er ekki eitt þeirra sem

fjallað er um í fréttinni, en það sýnir vel
sérstakan slettustíl Pollocks.

Niðurstöður Martins hafa óhjákvæmilega mikil áhrif á gildi
verkanna, en athygli hlýtur að
vekja að það var Alex Matter,
sjálfur fundarmaður og eigandi
þeirra, sem fékk Martin til starfsins.
Matter kveðst hafa fundið verkin þegar hann var að taka til í
geymslu móður sinnar heitinnar.

Faðir hans, sem einnig er látinn,
hafði verið náinn vinur og nágranni
Pollocks og því þótti líklegt að
myndirnar væru ófalsaðar. Matter
hefur frá upphafi staðfastlega
neitað því að hann ætli sér að
græða peninga á sölu verkanna.
Fljótlega eftir fundinn komust þó
sögusagnir á kreik um að hann
væri þegar búinn að selja nokkrar
myndir.
Lögmaður Matters vill ekki
samþykkja niðurstöður Martins
sem endanlegar og óyggjandi.
Lögmaðurinn vill meina að litarefnin umdeildu gætu vel hafa
verið til fyrir dauða Pollocks en að
einkaleyfi hafi ekki fengist fyrir
þeim fyrr en löngu seinna.
Raddir þeirra sem draga heiðarleika Matters í efa magnast
stöðugt. Flestir, gagnrýnendur
sem aðrir, eru þó sammála um að
ef um falsanir sé að ræða séu þær
stórkostlega vel gerðar.
- vþ

Gefðu hlýja jólagjöf í ár

100% MERINO

KVENNAKÓR GARÐABÆJAR Hélt tónleika í Kaupmannahöfn í haust.

Íslensk og
erlend jólalög
Hinir árlegu aðventutónleikar Kvennakórs Garðabæjar í Digraneskirkju fara
fram í kvöld kl. 20. Gestir
kórsins að þessu sinni eru
þau Kristjana Stefánsdóttir
djasssöngkona og gítarleikarinn Ragnar Örn Emilsson. Efnisskrá tónleikanna
verður sérlega hátíðleg að
vanda en einkennist jafnframt af fjölbreytni.
„Að þessu sinni eru eingöngu jólalög á efnisskránni hjá okkur, bæði
íslensk og erlend,“ segir Ingibjörg
Guðjónsdóttir, stjórnandi kórsins.
„Hingað til höfum við haft jólatónlist í bland við aðra sígilda tónlist á
aðventutónleikum okkar, en við
ákváðum að láta hátíðarstemninguna ráða ríkjum þetta árið. Þrátt
fyrir að lögin sem við flytjum á tónleikunum séu mörg ólík innbyrðis
sameinar hátíðarblærinn þau öll.
Tónlistin er aðgengileg og sniðin til
þess að koma fólki í jólaskapið. Því
ættu allir að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi á tónleikunum.“
Kórinn hefur ekki áður flutt
djasstónlist á aðventutónleikum
sínum og því er skemmtileg
nýbreytni í því að fá færa djasstón-

listarmenn til að krydda flutninginn. Tónleikarnir hefjast á flutningi kórsins á sígildri jólatónlist,
en eftir hlé taka þau Kristjana og
Ragnar við og leika nokkur lög.
Tónleikunum lýkur á því að djassararnir og kórinn sameinast og
flytja nokkur vel valin jólalög
saman.
Kvennakór Garðabæjar hefur
verið starfandi í átta ár og eru meðlimir hans fjörutíu talsins. Kórinn
hefur verið afar virkur þessi átta
ár og haldið fjölda tónleika hérlendis og erlendis. Til gamans má
geta þess að kórinn er nýkominn
heim úr vel heppnaðri tónleikaferð
til Kaupmannahafnar. Ingibjörg
segir fjöldamörg verkefni fram
undan. „Okkur þykir skemmtilegt
að feta nýjar brautir og því ætlum
við að breyta til í tónleikahaldi
okkar með vorinu. Við höfum fram
að þessu yfirleitt einbeitt okkur að
fremur blandaðri efnisskrá og fjölbreytileikinn hefur verið hálfgert
einkenni á tónleikum okkar. En í
vor stefnum við að því að halda
stóra tónleika með strengjasveit
þar sem við flytjum eingöngu
kirkjutónlist sem tengist föstunni,“
segir Ingibjörg að lokum.
Miðaverð er 2.000 kr. við innganginn en 1.700 kr. fyrir lífeyrisþega. Ungmenni fimmtán ára og
yngri fá frítt inn á tónleikana.
vigdis@frettabladid.is

Styrkveiting Snorra

Íslensku

ALPARNIR

Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is • www.alparnir.is

Í tilefni af 750. ártíð Snorra Sturlusonar árið 1991 ákvað ríkisstjórn
Íslands að efna til styrkja sem
kenndir yrðu við nafn hans. Styrkirnir skulu árlega boðnir erlendum rithöfundum, þýðendum og
fræðimönnum til að dveljast á
Íslandi.
Nýverið var úthlutað styrkjum
fyrir árið 2008, en 40
umsóknir bárust frá 23
löndum. Þrír fræðimenn
hlutu styrki til þriggja
mánaða hver.
Dr. Christopher Abram,
lektor við University College í London, fékk styrk
til að vinna að bók um
norræna goðafræði og
viðtökur á Eddunum á
síðari öldum.
Dr. Jakub Morawiec,
fræðimaður við Silesíuháskóla í Katowice í Pól-

landi, fékk styrk til að vinna að
þýðingu á Hallfreðar sögu vandræðaskálds á pólsku, skrifa fræðilegan inngang að þýðingunni og
taka saman skýringar við söguna.
Dr. Hélène Tétrel, lektor við
Bretaníuháskólann í Brest í Frakklandi, fékk styrk til að vinna að
þýðingu á Breta sögum á frönsku
og rannsókn á viðtökum Historia
Regum Britanniae í NorðvesturEvrópu.
Í úthlutunarnefnd styrkjanna
eiga sæti Úlfar Bragason
rannsóknarprófessor, en
hann er formaður nefndarinnar, Ásdís Egilsdóttir dósent og Ingibjörg
Haraldsdóttir
rithöfundur.
- vþ
SNORRI STURLUSON Styrkir

kenndir við hann eru veittir
árlega.

Flottar
myndavélar.
Flottari
jólagjafir.
LOMO myndavélarnar eru frægar fyrir sérkennilegt útlit og öðruvísi myndir.

HOLGA

Kr. 7900

DIANA+

Kr. 7900

LOMO ACTION SAMPLER

Kr.4900

LOMO POP4 - Tekur 9 myndir í einni

Kr. 4490

LOMO FISHEYE 2

Kr. 6900

LOMO SUPER SAMPLER

Kr. 7900

www.hanspetersen.is
» Laugavegur 178
105 Reykjavík
Sími 412 1840

» Bankastræti 4
101 Reykjavík
Sími 412 1810

» Kringlan
103 Reykjavík
Sími 412 1830

» Smáralind
201 Kópavogur
Sími 412 1870

» Fjörður
220 Hafnarfjörður
Sími 412 1820
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Reikningur af barnum
sönnunargagn

> BOND BRANDARAKARL
Daniel Craig segir húmor ekki
eiga mikið erindi í Bond-myndirnar. „Ég skil að stundum á
fyndni rétt á sér. Ég þoli bara
ekki skrifaða brandara. Mér hefur
aldrei líkað þannig vinna
og mér finnst það ekki
fyndið,“ segir leikarinn.

Barreikningur Lindsay Lohan gæti orðið sönnunargagn í máli sem Raymundo Ortega hefur
höfðað á hendur henni. Lohan keyrði aftan á bíl
Ortega í Hollywood árið 2005 eftir að hafa snætt
hádegismat á hinum geysivinsæla veitingastað
The Ivy. Ortega heldur því fram að hún hafi
neytt áfengis með matnum, og því verið undir
áhrifum áfengis þegar áreksturinn átti sér stað.
Til að sanna þetta hyggst Ortega leggja fram
reikning Lindsay frá The Ivy á umræddum degi.
Samkvæmt vefsíðunni Tmz.com sýnir reikningurinn að matargestirnir fimm, þar með talin
Lindsay Lohan, pöntuðu fjóra Ivy Gimlets,
sterka vodkakokteila með myntu. Ortega vonast
til að þetta nægi til að sanna sekt Lindsayar, en

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

folk@frettabladid.is

það gæti þó reynst erfitt að sýna fram á að
Lindsay hafi drukkið kokteilinn.
Lindsay hefur svarað lögsókninni með
annarri lögsókn, og vill fá skaðabætur
að andvirði 4,5 milljóna íslenskra
króna frá Ortega. Málin tvö verða
tekin fyrir í apríl á næsta ári.

DRAKK LINDSAY?

Raymundo Ortega heldur því fram að
Lindsay Lohan hafi verið undir áhrifum
áfengis þegar hún keyrði á bíl hans árið
2005.
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Flugleiðahópurinn sem
ætlar að fljúga umhverfis
hnöttinn á 26 dögum heimsótti ABC barnahjálpina
í Naíróbí í Keníu á ferð
sinni.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
á dögunum fékk Icelandair það
verkefni að fljúga með um níutíu
manna hóp Kanadamanna umhverfis hnöttinn. Í áhöfninni eru
tíu Íslendingar en Kanadamennirnir þurftu að borga jafngildi
um tveggja milljóna króna hver
fyrir sætið. Kenía var níundi
áfangastaðurinn af tólf ef Ísland
er talið með. Hægt er að fylgjast
með ferðinni á slóðinni heimsfarar.blog.is en þar segir meðal
annars um heimsóknina til barnanna í Naíróbí: „Þar var mjög vel
tekið á móti okkur og eyddum við
nokkrum tímum með börnunum.
ABC í Keníu er með þrjú hús þar
sem börnin búa. Þetta eru börn
sem eru annað hvort munaðarlaus
eða koma úr fátækrahverfunum
í borginni. Þórunn Helgadóttir,
sendi- og kynningarfulltrúi ABC
barnahjálpar, sem sér um starfið
hér, sagði okkur að 3,5 milljónir
manna búa í þessum fátækrahverfum (slömmum) í Naíróbí og

ÁHUGASÖM UM FLUG Jakob Schweitz Þorsteinsson, flugvirki hjá Icelandair, sagði
börnunum ýmislegt um flugvélar.

eru þetta fjölmennustu fátækrahverfi í Afríku. Það var gaman
að heimsækja Þórunni og börnin.
Þau byrjuðu á því að spyrja okkur spjörunum úr um flug og svo
sungu þau og dönsuðu fyrir okkur. Við gáfum þeim svo smá styrk
sem verður notaður til að kaupa
bækur og annað sem vantar.“ - sók
GLEÐI OG GAMAN Krakkarnir sem njóta

góðs af ABC barnahjálpinni brugðu á
leik fyrir íslensku gestina.

RÍKAR AF BÖRNUM Kryddpíurnar eiga samanlagt sjö börn. Tvö þeirra eru með

hlaupabólu.

Hlaupabóla herjar
á Kryddpíubörn
Kryddpían Geri Halliwell neyddist til þess að skilja átján mánaða
dóttur sína Bluebell eftir heima
þegar hún hélt af stað í tónleikaferð sína um heiminn. „Cruz smitaði hana af hlaupabólu,“ sagði
Geri en sá er yngsti sonur Victoriu
og Davids Beckham. „Hún er undirlögð greyið svo ég skildi hana
eftir heima. Alla jafna væru þau
hlaupandi um allt hérna.“
Geri segir að krakkarnir elski að
leika sér saman. „Við leyfum
krökkunum að hittast og leika sér.
Romeo og Bluebell kemur líka
mjög vel saman. Við vorum að æfa
um daginn og allir krakkarnir
okkar voru að leika sér á sviðinu á
sama tíma. Það kom mér til að
brosa.“ Kryddpíurnar eiga samtals

sjö börn. Victoria á synina Brooklyn, Romeo og Cruz, Geri á Bluebell, Emma á soninn Beau sem
fæddist í ágúst síðastliðnum og
Mel B. á tvær dætur, þær Phoenix
Chi og Angel. Íþróttakryddið Mel
C. er barnlaus enn sem komið er.
Mikill spenningur ríkir víða
vegna fyrirhugaðrar tónleikaferðar stelpnanna en Victoria hefur
lýst því yfir á blogginu sínu að
koma sjúkraliða sé gæðamerki.
„Þegar við fórum einhverju sinni
til Japans grét fólk. Ég er mjög
hrifin af því. Það eru alvöru aðdáendur sem gráta og líka þeir sem
falla í yfirlið. Það er alltaf gæðamerki þegar sjúkraliðarnir eru
kallaðir til. Það sýnir að aðdáendunum er alvara.“
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Jenna opnar bar í hóruhúsi
Fyrrverandi klámstjarnan Jenna Jameson
hyggst nú reyna fyrir sér á öðrum sviðum, en
hún mun opna bar í gömlu vændishúsi í New
York á næsta ári. Barinn, sem mun heita
The General Store, er afrakstur samvinnu
hennar og hönnuðarins Richie Rich, en
hann verður til húsa í Kínahverfinu í New
York, þar sem áður var starfrækt vændishús. Framan við barinn verður að finna
verslun með hönnun Richie og fötum sem
Jenna hyggst sjálf velja og kaupa inn.
Jenna vakti mikla athygli á árinu,
þegar hún tilkynnti að hún hefði lagt
klámmyndaleik á hilluna og lét í
kjölfarið minnka á sér brjóstin.
Jenna, sem er 32 ára gömul og þénar
um þrjátíu milljónir dollara á ári,
sagði sér hafa liðið illa með stærðina

á sílikonpúðum sínum. „Ég var feimin á
ströndinni,“ sagði hún um fyrrverandi
brjóstastærð. „Það fyrsta sem ég gerði eftir
að ég kom heim úr aðgerðinni var að fara
úr brjóstahaldaranum mínum. Ég átti ekki
að gera það, en ég gerði það samt. Ég var
svo hamingjusöm að ég grét. Það var eins
og að horfa í spegil þegar ég var sautján
ára,“ sagði klámmyndaleikkonan.

NÝ MIÐ Fyrrverandi klámstjarnan Jenna

Jameson rær á ný mið og hyggst opna
bar í gömlu vændishúsi í New York
á næsta ári.

Íslendingar sigursælir
Sími: 553 2075

- bara lúxus
+++
HJ - MBL
+++
LIB - TOPP5.IS
++++
SV MBL

+++
TSK - 24Stundir

++++
LIB TOPP5.IS

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
HITMAN
RENDITION
AMERICAN GANGSTER
MR. WOODCOCK

kl. 6, 8 og 10-POWER
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 10
kl. 6 og 8
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www.laugarasbio.is - Miðasala á

NÝTT Í BÍÓ!

Kaffihúsið Laundromat
Café sigraði í sínum flokki í
vinsældakosningunni Byens
bedste. Dóra Takefusa og
Dóra Dúna Sighvatsdóttir náðu ekki sigri í flokki
menningarlegra frumkvöðla en fóru samt sem
áður heim með verðlaun.
„Við erum náttúrlega voðalega
glaðir, drengirnir,“ sagði Friðrik
Weisshappel, einn eigenda Laundromat Café, í viðtali við Fréttablaðið í gær. Þeir unnu fyrir besta
dögurðinn. „Við unnum með glæsibrag,“ sagði Friðrik, en Laundromat skaut til dæmis hinu þekkta
kaffihúsi Café Europa við Strikið
ref fyrir rass.
Friðrik hafði upphaflega ætlað
sér að bjóða starfsfólki sínu á verðlaunaafhendinguna sem fram fór á
laugardagskvöldið. „Það var bara
ekki hægt að fá miða, það var allt
uppselt,“ sagði Friðrik hlæjandi.
Hann fékk því ekki fréttir af niðurstöðum fyrr en á sunnudagsmorgni.
„Dagurinn hófst á því að skála í
kampavíni með starfsfólki á báðum
stöðunum okkar, og ég dreifði
barmmerkjum sem ég var búinn að
gera, ég var svo sigurviss. Á þeim
stendur Byens bedste brunch –
winner,“ segir Friðrik og hlær við.

Súrrealískt kvöld
Dóra Dúna Sighvatsdóttir og Dóra
Takefusa voru tilnefndar í flokki

LEIGUMORÐINGINN
Magnaður spennutryllir sem gerður er eftir hinum
frábæru
tölvuleikjum með Timothy Olyphant úr Die
frábæ
rá
Hard 4.0 í fantaformi.

ALHEIMSFERÐ
MÖGNUÐ MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF
STÚTFULL AF ÆÐISLEGRI BÍTLATÓNLIST!

LÍF RÓSARINNAR

DAN Í RAUN OG VERU

Stórskemmtileg
rómantísk
gamanmynd

BRÚÐKAUPSBILUN
ÁSTARSORG

ÞETTA ER ENGLAND

LJÓN FYRIR LÖMB

BORÐTENNISBULL

LOFORÐ ÚR AUSTRI

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

HITMAN
HITMAN LÚXUS
DAN IN REAL LIFE
WEDDING DAZE
BALLS OF FURY
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
THE HEARTBREAK KID

SÍMI 551 9000

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 3.40 - 5.50 - 8 -10.10
kl. 4 - 6
kl. 4
kl. 8 - 10.30

16 HITMAN
DAN IN REAL LIFE

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.30- 8 -10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10:20

12 HITMAN
16 DAN IN REAL LIFE
16 RENDITION
14

LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR

10 LIONS FOR LAMBS
7 THIS IS ENGLAND

16

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 8
kl. 10

16

12
16
14

12

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

ACROSS THE UNIVERSE
RENDITION
EASTERN PROMISES
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN.

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.45- 8 - 10.15
kl.5.20 - 8 - 10.40
kl. 8 - 10
kl.6

16

VANN MEÐ
GLÆSIBRAG

Friðrik Weisshappel og aðrir
aðstandendur
Laundromat
Café sigruðu í
sínum flokki í
vinsældakosningu Aok.dk.

SÚRREALÍSKT
KVÖLD Dóra

Takefusa og
Dóra Dúna
unnu ekki í
sínum flokki en
fóru þó heim
með verðlaun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

menningarlegra frumkvöðla, en
hlutu ekki titilinn eftirsótta. „Við
bjuggumst nú alveg við því,“ sagði
Dóra Takefusa, en hún og Dóra
Dúna voru viðstaddar afhendinguna.
Kosið er í fjörutíu flokkum, en
að sögn Dóru eru bara veitt eiginleg verðlaun í tólf þeirra. „Síðasti
flokkurinn var Besti klúbburinn,
þar sem klúbburinn Vega vann,“
útskýrir Dóra. „Þau fóru upp á
svið að taka við verðlaunum, og
svo förum við allt í einu að heyra
orðið Jolene aftur og aftur. Við
skiljum ekki dönsku og vissum
ekkert hvað var að gerast, en það
fóru allir að klappa og flauta. Það

kom svo í ljós að þeir vildu gefa
okkur verðlaunin,“ sagði Dóra
hlæjandi, en hún kvaðst enn ekki
hafa áttað sig almennilega.
„Þeir sögðu að við værum „the
coolest club in town“ og að þeir
elskuðu staðinn,“ bætti Dóra við.
Eftir tilraun til að skila verðlaunagripnum fóru nöfnurnar bara með
hann heim. „Þau vildu ekki taka
við honum aftur. Þetta var mjög
súrrealískt og skemmtilegt kvöld,“
sagði Dóra hlæjandi.
Jolene, bar Dóru og Dóru Dúnu,
hefur nú verið lokað í bili, þar til
hann flytur sig um sess. Enn er
ekki vitað hvert það verður.
sunna@frettabladid.is

JÓLATILBOÐ
AVERY

Spine support
(Queen size 153x203)

kr. 98.500

JÓLATILBOÐ

Dúnsæng og koddi
fylgir öllum Comfort
Solutions heilsurúmum
á meðan byrgðir endast

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ
JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ

Spine support

Spine support

Spine support

(Twin XL 97x203)

(King size 193x203)

(Cal King size 183x213)

kr. 74.900

kr. 135.900

kr. 129.500

AVERY

AVERY

Til í mörgum litum

Til í mörgum litum

Til í mörgum litum

JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ

CLOW (200x120)

SOPHIA (190x120)

T160

kr. 64.000

kr. 55.000

kr. 129.500

SVEFNSÓFI

JÓLATILBOÐ

SVEFNSÓFI

SVEFNSÓFI

JÓLATILBOÐ

JÓLATILBOÐ
PABLO

S CAPE WALLHUGGER

Fjölstillanlegt heilsurúm
með heilsudýnu (90x200)

Fjölstillanlegt heilsurúm
með heilsudýnu (80x200)

með heilsudýnum
frá King Coil (97X203)

kr. 195.000

kr. 117.500

FRANCISCO

MYNDIRNAR Í AUGLÝSINGUNNI ERU EKKI ALLTAF
NÁKVÆMLEGA ÞÆR SEM EIGA VIÐ TILBOÐSVERÐIÐ

AVERY

JÓLATILBOÐ
kr. 285.000

Bjóðum upp á vaxtalausar greiðslur í 6 mánuði á Wallhugger.

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem eru bæði með
vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is
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EIMSKIPSBIKAR KARLA: FRAM TEKUR Á MÓTI STJÖRNUNNI Í SAFAMÝRINNI Í STÓRLEIK KVÖLDSINS

> Gömlu kempurnar úr leik
Bikarævintýri gömlu mannanna í Mosfellsbæ er á
enda en Afturelding 2 féll úr leik í gær þegar
Akureyri kom í heimsókn. Norðanmenn
voru ekki mættir til að leika sér og gáfu
gömlu mönnunum engin grið strax frá
upphafi. Akureyri var komið með drjúga
forystu fljótlega og lét hana aldrei af
hendi þó svo Norðanmenn hafi heldur
slakað á klónni. Þegar upp var staðið
vann Akureyri með 19 marka mun,
20-39, og Akureyri því komið í undanúrslit Eimskipsbikarsins.

sport@frettabladid.is

Einvígi hjá fyrrum miðjumönnum KA-liðsins
Átta liða úrslitum Eimskipsbikars karla lýkur
í kvöld með tveim leikjum sem báðir hefjast
klukkan 20. Þróttur úr Vogum tekur á móti
Víkingi í Strandgötu en í Safamýri verður
boðið upp á sannkallaðan stórleik hjá
Fram og Stjörnunni. Þar mætast í fyrsta
skipti í langan tíma Akureyringarnir og
fyrrverandi samherjarnir hjá KA, Halldór
Jóhann Sigfússon sem nú spilar
með Fram
og Heimir
Örn
Árnason
hjá Stjörnunni.
„Það verður
verulega gaman að mæta Heimi
en við spiluðum saman i mörg ár
fyrir norðan. Heimir er hörkuleikmaður og við berum mikla virðingu

hvor fyrir öðrum. Þegar út í leikinn er komið
eru þetta bara slagsmál og það verður ekkert
gefið eftir,“ sagði Halldór Jóhann, sem kom
heim frá Þýskalandi á dögunum þar
sem hann lék með Tusem Essen.
„Það er alltaf sérstakt að mæta
gömlum félögum og það kemst
ekki í vana. Maður þykist alltaf
þekkja inn á félagann og öfugt
og það verður oft barningur út af því. Svo er
líka keppni á milli
félaganna í svona
leikjum og það
er alltaf

gaman,“ sagði Halldór en hann er að flytja
í næsta hús við hliðina á Heimi á næstunni
og þeir félagar eru þegar farnir að skipuleggja grillveislur næsta sumars.
Heimir segist ekki bíða síður spenntur
eftir því að mæta Halldóri. „Það leggst
mjög vel í mig að mæta Dóra og það
er alltaf gaman að mæta gömlum KAfélögum. Það er alltaf mjög sérstakt
og maður fær aukakraft fyrir svona
leiki. Svo er ég að vinna með
tveim Frömurum þannig að
það er alveg ljóst að ég verð
meira en tilbúinn í þennan
leik,“ sagði Heimir ákveðinn.
„Ég var grimmur gegn þeim
síðast en verð enn grimmari
núna. Það verður ekkert
gefið eftir í þessum leik.“

ÚRSLIT
Eimskipsbikar karla:
Valur-Haukar

23-22 (12-11)

Mörk Vals (skot): Ernir Hrafn Arnarson 6 (13),
Sigfús Páll Sigfússon 5 (6), Baldvin Þorsteinsson 5/2 (7/2), Fannar Friðgeirsson 3 (8), Elvar
Friðriksson 2 (7), Ingvar Árnason 1 (1), Kristján
Karlsson 1 (1), Arnór Gunnarsson (4).
Varin skot: Ólafur H. Gíslason 21 (43/2) 49%.
Mörk Hauka (skot): Arnar Jón Agnarsson 6 (12),
Sigurbergur Sveinsson 4 (12), Andri Stefan 4
(12), Kári Kristjánsson 3 (4), Freyr Brynjarsson 3
(6), Arnar Pétursson 1 (1), Halldór Ingólfsson 1/1
(2/1), Gísli Þórisson (3), Jón K. Björnsson (1/1).
Varin skot: Magnís Sigmundsson 10 (27/2)
37%, Gísli Guðmundsson 6 (12) 50%.

Afturelding 2 - Fram

GRIMMIR ÍR-ingar gáfu ekkert eftir í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Iceland Express-deild karla:

Sigur hjá ÍR

20-39

N1-deild karla:

KÖRFUBOLTI Góður síðasti fjórð-

HK-ÍBV

36-22

Mörk HK (skot): Ragnar Hjaltested 10/4 (14/5),
Ragnar Snær Njálsson 5/1 (6/1), Ólafur Bjarki
Ragnarsson 3 (4), Sigurgeir Árni Ægisson 3 (4),
Gunnar Steinn Jónsson 3/1 (5/1), Sergei Petraytis
3 (5), Tomas Eitutis 3 (7), Árni Þórarinsson 2 (2),
Agustas Strazdas 2 (3), Hákon Bridde 1 (1), Bjarki
Már Gunnarsson 1 (2), Arnar Sæþórsson (1).
Varin skot: Egidijus Petckvicius 13/1 (28/2)
46%, Guðlaugur Tryggvi Karlsson 5 (12/1) 41%
Hraðaupphlaup: 13 (Ragnar 4, Sigurgeir 3,
Ragnar 3, Ólafur, Árni, Agustas)
Fiskuð víti: 7 (Arnar Þór 2, Tomas 2, Hákon, Árni,
Agustas)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk ÍBV (skot): Sergy Trotsenko 12/2 (27/2),
Zilvinas Grieze 3 (6), Nikolay Kulikov 2 (2), Leifur
Jóhansson 2 (6), Sindri Haraldsson 2 (8), Grétar
Þór Eyþórsson 1 (2/1), Hilmar Björnsson (1),
Davíð Óskarsson (1).
Varin skot: Kolbeinn Arnarson 17/1 (50/6)
34%, Friðrik Sigmarsson (3/1) 0%
Hraðaupphlaup: 3 (Nikolay, Leifur, Grétar)
Fiskuð víti: 3 (Nikolay 2, Brynjar)
Utan vallar: 16 mínútur

Iceland Express-deild karla:
Grindavík-Snæfell

82-95

Stigahæstir hjá Grindavík: Þorleifur Ólafsson
21, Jonathan Griffin 15, Páll Axel Vilbergsson 13.
Stigahæstir hjá Snæfelli: Hlynur Bæringsson
27, Sigurður Þorvaldsson 23, Justin Shouse 23.

Stjarnan-ÍR

82-97

Stigahæstir hjá Stjörnunni: Dimitar Karadzovski 23, Sævar Haraldsson 21, Calvin Roland 15.
Stigahæstir hjá ÍR: Hreggviður Magnússon 30,
Sveinbjörn Claesen 21, Nate Brown 21

Hamar-KR

90-91

Stigah. hjá Hamri: George Byrd 38 (17 frák.),
Roni Leimu 16, Marvin Valdimars. 13, Bojovic 11.
Stigah. hjá KR: Brynjar Björnsson 18, Avi Fogel
18, Joshua Helm 16, Zdravevski 14, Pálmi 10.

Skallagrímur-Njarðvík

90-82

Stigah. hjá Skalla.: Zekovic 27, Fall 23, Flake 20.
Stigah. hjá Njar.: Brenton 20, Jóhann Ólafs 12.

Í HELJARGREIPUM Haukamaðurinn Andri Stefán komst lítt áleiðis gegn Valsvörninni í gær. Hann er hér í klóm Elvars Friðrikssonar
og Ernis Hrafns Arnarsonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Varnarsigur Valsmanna
Valur bókaði sæti í undanúrslitum Eimskipsbikarsins eftir sigur á Haukum, 2322. Þó svo að Haukar næðu að stöðva hraðaupphlaup Vals og hægja á leiknum
kom allt fyrir ekki því Valur vann á vörn, markvörslu og skynsamri sókn.
HANDBOLTI Það var mikið látið með
að Valsmenn yrðu að keyra upp
hraðann til að leggja Hauka í bikarnum. Það tókst þeim aldrei í gær
en Valsmenn létu það ekki á sig fá
og spiluðu fína vörn með Ólaf
Hauk í fantaformi fyrir aftan.
Þessi fína vörn og markvarsla,
ásamt ákaflega þolinmóðum og
skynsömum sóknarleik, lagði
grunn að góðum sigri Hlíðarendaliðsins gegn toppliði N1-deildarinnar.
Fyrri hálfleikur var nokkuð
sveiflukenndur.
Valur
leiddi
framan af, svo náðu Haukar
þriggja marka forskoti en Valur
kom til baka á ný og leiddi með
einu marki í leikhléi, 12-11. Valsmenn byrjuðu síðari hálfleikinn af

miklum krafti og komust í 14-11.
Í stöðunni 17-16 setti Aron,
þjálfari Hauka, Gísla Guðmundsson í markið og sú skipting svínvirkaði því Gísli varði eins og berserkur um leið og hann kom í
markið og Haukar náðu forystunni, 17-18. Þeir fóru í kjölfarið
ákaflega illa að ráði sínu í sóknarleiknum og Valur náði yfirhöndinni á nýjan leik.
Lokamínútur leiksins voru æsispennandi en Sigfús Páll, sem átti
mjög góðan leik fyrir Valsmenn,
skoraði lykilmarkið er hann kom
Val í 22-20 þegar mínúta var eftir.
Það bil náðu Haukar ekki að brúa
og Valur kominn í undanúrslit.
„Þetta var alvöru bikarleikur og
mjög sterkt hjá okkur að koma til

baka eftir að hafa lent undir 1718,“ sagði Baldvin Þorsteinsson
Valsari eftir leikinn. „Haukarnir
voru snöggir aftur og náðu að
draga úr hraðanum hjá okkur.
Varnarleikurinn var góður eins og
oft áður í vetur. Þegar vörnin er
svona fáranlega þétt þá vinnur
okkur enginn.“
Aron Kristjánsson, þjálfari
Hauka, var að vonum niðurlútur
eftir leikinn.
„Þetta er gríðarlega svekkjandi
því mér fannst við hafa getað
klárað þennan leik. Það sem gerir
útslagið að mínu mati er að við
klúðrum allt of mörgum dauðafærum og það má einfaldlega ekki
í svona jöfnum og spennandi leik,“
sagði Aron.
henry@frettabladid.is

ungur hjá ÍR-ingum skilaði þeim
mikilvægum stigum í botnbaráttunni í Iceland Express-deild karla
í körfubolta í gær. Þeir unnu þá
Stjörnuna í Ásgarði með fimmtán
stiga mun, 82-97.
Jón Arnar Ingvarsson, þjálfari
ÍR, var mjög ánægður með leik
sinna manna. ,,Við spiluðum góða
vörn nánast allan leikinn og
fráköstin voru mun betri og fleiri
en þau hafa verið. Það var bara
gott lið sem spilaði í ÍR búningnum í dag.“ Nate Brown sem er
kominn aftur til ÍR skoraði 21 stig
í leiknum.
- tom

N1-deild karla:

Létt hjá HK
HANDBOLTI ÍBV, sem vann sinn

fyrsta sigur um daginn, var
númeri of lítið fyrir HK. Ragnar
Hjaltested skoraði tíu mörk fyrir
HK-liðið sem bar öruggan sigur
úr býtum, 36-22.
„Þetta kannski virtist auðvelt
en maður þarf alltaf að halda
fullri einbeitingu í þessari deild
því öll lið geta refsað,“ sagði
Migilius Astrauskas, þjálfari HK,
eftir leikinn.
Kolbeinn Arnarson, markvörður ÍBV, var að vanda í lítt
öfundsverðu hlutverki en stóð sig
með mikilli prýði og varði sautján
skot. „Við gerum of mikið af
heimskulegum mistökum og fáum
allt of mikið af brottvísunum,“
sagði Kolbeinn.
- tom

Snæfell hristi af sér slæmt gengi síðustu vikna í Grindavík í gær:

Frækinn sigur Snæfells gegn Grindavík
KÖRFUBOLTI Snæfell gerði góða ferð

Eimskipsbikarinn
í handbolta karla í dag!
VALUR – HAUKAR
lit!
8-liða úrs

kl. 16.00
í Vodafone-höllinni

AFTURELDING 2 – AKUREYRI
kl. 16.00
að Varmá
Þú skorar með okkur! Eimskip

suður með sjó þegar liðið sigraði
Grindavík 82-95 í gær.
Leikurinn byrjaði mjög fjörlega
og voru Snæfellingar greinilega
mættir til að selja sig dýrt. Hlynur
Bæringsson skoraði fyrstu stig
leiksins og uppfrá þeim stigum
voru gestirnir allsráðandi á vellinum. Grindvíkingar virtust engan
veginn tilbúnir í leikinn og voru
þeir nokkuð lengi að komast í
gang. Staðan eftir fyrsta leikhluta
var 23-28 fyrir gestina.
Snæfell var enn í bílstjórasætinu í upphafi annars leikhluta og
svo virtist sem heimamenn væru
ekki líklegir til að ógna þeim að
ráði. Annað kom þó á daginn því
Grindvíkingar tóku góða rispu
sem varð til þess að Snæfell tók
leikhlé og munurinn aðeins tvö
stig, 32-34.
Þorleifur Ólafsson átti svo tilþrif leiksins þegar hann jafnaði

HEITUR Sigurður Þorvaldsson átti mjög
fínan leik gegn Grindavík í gær.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

leikinn með trukkatroðslu og það
kveikti heldur betur í heimamönnum. Leikurinn var svo í járnum
allt til hálfleiks og staðan 51-51.

Það var gríðarlega barátta sem
kom í leikinn í síðari hálfleik og
allt í járnum. Snæfellingar ætluðu
sér svo sannalega ekki að fara
tómhentir heim því baráttan skein
úr hverju andliti. Svo fór að Snæfell sigraði Grindavík 82-95 og
voru sárafáir grindvískir áhorfendur sem yfirgáfu íþróttahúsið
þungir á brún.
Hlynur Bæringsson, Sigurður
Þorvaldsson og Justin Shouse voru
frábærir í liði Snæfells en Þorleifur Ólafsson var yfirburðamaður
hjá Grindavík. Þá vakti það einnig
athygli hve Igor Beljanski var
ótrúlega slakur.
Þorleifur Ólafsson var svekktur
í leikslok. „Þetta var mjög slakt af
okkar hálfu. Þeir voru svo sem
ekkert að spila frábærlega en við
vorum bara arfaslakir. Næst er
leikur gegn KR og þá verðum við
að mæta einbeittari til leiks.“
- höþ

Nýi EM boltinn frá adidas
er kominn í verslanir!
Fáðu þér eintak í gjafapakkningu og eigðu
möguleika á því að vera boltakrakki á EM.
Útsölustaðir: adidas Concept Store; Útilíf; Jói Útherji; Músík og Sport; Ozone; Sportver.

38

3. desember 2007 MÁNUDAGUR

Markaveisla hjá Liverpool
Liverpool heldur áfram að raða inn mörkum en liðið skoraði fjögur mörk þegar
Bolton kom í heimsókn á Anfield. Tottenham tapaði síðan óvænt á heimavelli
fyrir Birmingham í skrautlegum leik þar sem mikið gekk á.
FÓTBOLTI Liverpool skaust í þriðja

GLEÐI Íslensku stelpurnar fögnuðu mikið í gær.

MYND/HLYNUR SIGMARSSON/HANDBOLTI.IS

Kvennalandsliðið lagði Hvít-Rússa í lokaleik sínum:

Mjög stoltur af liðinu
HANDBOLTI Íslenska kvennalands-

liðið lauk leik í undankeppni
fyrir EM 2008 sem fram fer í Litháen með miklum glæsibrag er
það lagði gríðarsterkt lið HvítRússa, 31-30, í gær. Íslensku
stelpurnur töpuðu fyrsta leik
sínum í riðlinum fyrir heimamönnum en unnu hina fjóra leikina og komust örugglega áfram.
Fram undan hjá liðinu eru
umspilsleikir næsta vor um þátttökurétt í sjálfri úrslitakeppninni sem fram fer í Makedóníu í
desember.
„Það er búinn að vera frábær

stígandi í þessu hjá okkur. Ég
hafði trú á að við kæmumst
áfram en þetta góður árangur er
ofar vonum og við náum toppnum með þessum sigri. Þarna eru
tíu leikmenn vel yfir 180 sentimetra en við eigum einn slíkan
leikmann,“ sagði himinlifandi
landsliðsþjálfari, Júlíus Jónasson, en Rakel Dögg Bragadóttir
var markahæst með níu mörk.
„Ég er mjög stoltur af liðinu
og ég er i raun með nýtt landslið
í höndunum og meðalaldurinn í
þessum hópi er ekki nema 21 ár.“
- hbg
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Vinningar verða afhendir hjá BTT Smáralind. Kópavogi. Með því að tak
taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

FRUMSÝND 30. NÓVEMBER

sæti ensku úrvalsdeildarinnar
með öruggum sigri á Bolton, 4-0, á
Anfield. Liverpool er nú búið að
vinna fimm leiki í röð og í þeim
leikjum hefur liðið skorað 21
mark. Rafael Benitez, stjóri Liverpool, gat ekki verið annað en sáttur
eftir leikinn.
„Liðið er að spila vel þessa dagana. Við erum að skapa okkur
fjölda færa og hefðum hæglega
getað skorað fleiri mörk hér í dag,“
sagði Benitez en Sami Hyypiä,
Steven Gerrard, Fernando Torres
og Ryan Babel sáu um markaskorunina fyrir Liverpool í gær.
„Það er mikilvægt að mörkin
dreifist á leikmenn. Það er auðveldara að stöðva lið þar sem sami
maðurinn skorar nánast öll mörkin. Við erum að gera andstæðingum okkar mjög erfitt fyrir. Við
erum í góðu formi og sjálfstraustið
er ákaflega gott þessa dagana og
vonandi verður það eins gott síðari hluta tímabilsins. Ég tel að við
getum enn bætt okkar leik. Við
höfum marga leikmenn og það er
gott að eiga alltaf óþreytta menn
til taks,“ sagði Benitez, sem hefur
verið óhræddur við að dreifa álaginu í vetur við mismiklar vinsældir.
Gary Megson, stjóri Bolton,
sagði erfitt að kyngja tapinu, sem
kemur viku eftir að liðið lagði
Manchester United.
„Það er erfitt að útskýra þetta
en tapið hefur náð okkur niður á
jörðina. Svo mikið er víst. Við spiluðum ekki vel og börðumst ekki

LÍF OG FJÖR Leikmenn Liverpool skemmtu sér konunglega í gær er þeir rúlluðu

Bolton upp. Þeir fagna hér einu af mörkunum sínum fjórum.

eins og gegn United. Það var allt
annað lið sem mætti til leiks hér i
dag,“ sagði Megson svekktur.
Alex McLeish fékk óskabyrjun í
sínum fyrsta leik sem stjóri Birmingham þegar hans menn komu til
baka og unnu Tottenham á White
Hart Lane. Gary McSheffrey kom
Birmingham yfir en Robbie Keane
skoraði þá tvívegis og kom Spurs
yfir. Cameron Jerome jafnaði
fyrir Birmingham og Sebastian

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Larsson skoraði sigurmarkið með
glæsilegu skoti á lokamínútu leiksins.
„Það var mjög svekkjandi að
lenda undir í síðari hálfleik. Við
sýndum samt frábæran karakter
með því að koma til baka. Þetta
var mitt fyrsta mark í úrvalsdeildinni og ég hefði vart getað valið
betri tíma til að skora,“ sagði hetja
Birmingham, Sebastian Larsson.
henry@frettabladid.is

Dregið var í riðla fyrir Evrópukeppnina í gær:

C-riðill er dauðariðillinn
FÓTBOLTI Loftið var lævi blandið

þegar dregið var í riðla fyrir EM
sem fram fer næsta sumar í

RIÐLARNIR Í EM
A-riðill:
Sviss
Tékkland
Portúgal
Tyrkland
B-riðill:

Austurríki og Sviss. Óhætt er að
segja að C-riðill sé sannkallaður
dauðariðill en í honum eru Ítalía,
Frakkland, Holland og Rúmenía.
Tvö efstu liðin í hverjum riðli
fara áfram en Frakkland og
Ítalía, sem spiluðu úrslitaleik í
síðustu
heimsmeistarakeppni,
mætast í lokaumferðinni. Opnunarleikurinn er leikur Svisslendinga og Tékka í Basel 7. júní.
- hbg

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Knattspyrnumaður Evrópu:

Kaká bestur

Austurríki
Króatía
Þýskaland
Pólland
C-riðill:

FÓTBOLTI Verst geymda leyndar-

Holland
Ítalía
Rúmenía
Frakkland
D-riðill:
Grikkland
Svíþjóð
Spánn
Rússland

KAKÁ Kyssir hér verðlaunagripinn í gær.

ÞEIR MUNU BERJAST Þjálfarar liðanna
í C-riðli halda hér á Evrópubikarnum.
NORDIC PHOTOS/GETTY

málið í knattspyrnuheiminum var
afhjúpað í gær þegar Brasilíumaðurinn Kaká, sem hefur farið á
kostum með Evrópumeisturum
AC Milan, var valinn besti
knattspyrnumaður Evrópu.
„Verðlaunin eru mjög sérstök
fyrir mig og fullkomna frábært
ár,“ sagði Brasilíumaðurinn.
Cristiano Ronaldo hjá Man. Utd
varð annar og Lionel Messi hjá
Barcelona varð þriðji.
- hbg
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Uppáhaldsdagblað þjóðarinnar
– takk fyrir okkur

77% velja Fréttablaðið
sem miðil að sínu skapi
71% velja Morgunblaðið, 51% velja 24 stundir
vikunnar. Þar má finna skýrar og greinar-góðar fréttir og kjarnyrta þjóðfélagsumræðu.

24 stundir

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Fréttablaðið er langmest lesna dagblað landsins, það eina sem kemur út alla daga
Fjölbreytt og spennandi sérblöð fylgja á hverjum degi, um menningu, viðskipti, íþróttir
og dægurmál. Lesendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.

Allt sem þú þarft – alla daga

Samkvæmt Gæðakönnun Capacent 12.–29. október. 2007
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER STOLTUR AF GÍSLA EINARSSYNI
> John Cusack

Hann er vinsæll og veit af því

Í flestum myndum Johns
má finna tilvísun í einhverja af eftirlætishljómsveitunum hans; The
Clash, The Ramones eða
The Specials. Í High Fidelity, Say Anything og Must
Love Dogs, sem sýnd er á
Stöð 2 Bíó í kvöld, klæðist
hann til dæmis stuttermabol
með nafni einhverrar af
hljómsveitunum.

Það verður ekki framhjá því litið að umræðan um jafnréttismál
hefur löngum verið á lágu plani. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú
að umræðan er leidd af konum og málefnið er nokkuð sem
karlmenn nenna ekki að tala um. Hvern skal undra? Kvenfrelsi
er, af þeim konum sem láta hæst, metið í því hversu margar
konur sitja í stjórnum fyrirtækja. Hvítvoðungar úr bleiku og bláu
í kynlausa liti er annað. Orðið ráðherra er ekki heldur nothæft
lengur (bloggarar hvetja til að orðinu þingsköp verði breytt í
þingtittlingur).
Vígvöllurinn er þó raunverulega heima í stofu. Þetta
vitum við karlar sem ennþá mótmælum þegar konur
heimta að við setjumst niður til að pissa. Ef ofstækiskonur eru að leita sér að óvini, og einhverju til
að breyta á annað borð, þá er hann að finna hjá
sjónvarpsstöðvunum. Dagskrárstjórar, sem allir eru
karlmenn, vinna að því leynt og ljóst að dáleiða
kvenmenn þessa lands með „stelpuefni“, svo

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

Memoirs of a Geisha

stöð 2 bíó

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana
17.55 Myndasafnið
17.56 Gurra grís
18.00 Fæturnir á Fanney
18.12 Halli og risaeðlufatan
18.20 Út og suður
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins - Jól á
leið til jarðar

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Aldamótabörn (2:3) Bresk-

20.15 Extreme Makeover:
Home Edition stöð 2

ur heimildamyndaflokkur þar sem fylgst er
með nokkrum börnum sem fæddust árið
2000 og fjallað um áhrif erfða og uppeldis
á þroska þeirra.

21.10 Glæpahneigð (30:45) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

C.S.I: New York Skjár

21.00 Side Order of Life (8.13) Side
Order of Life er nýr, rómantískur og glettilega fyndinn framhaldsþáttur sem sló í
gegn í Bandaríkjunum í sumar. Þættinum
hefur verið líkt við Grey´s Anatomy og Ally
McBeal. 2007.

23.35 Spaugstofan
00.05 Bráðavaktin (20:23)
00.50 Kastljós
01.20 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Damages sirkus

06.40 The Big Bounce
08.00 Must Love Dogs
10.00 Chasing Liberty
12.00 Memoirs of a Geisha
14.20 The Big Bounce
16.00 Must Love Dogs
18.00 Chasing Liberty
20.00 Memoirs of a Geisha

▼

22.30

Rómantísk Óskarsverðlaunamynd um
unga konu sem seld var í ánauð á barnsaldri. Henni er gert að sjá um þrif á vinsælu
geisjuhúsi.

22.45

Slúður sjónvarpið

ion (25.32) Þriðja þáttaröð hins sívinsæla
Extreme Makeover. Home Edition. 2006.

▼

22.00

08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love (76.120)
10.15 Commander In Chief (3.18)
11.15 Veggfóður (4.20)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Sisters (15.22)
13.55 Love Don´t Cost a Thing
15.55 S Club 7 (e)
16.20 Barnatími Stöðvar 2
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
19.25 The Simpsons (15.22) (e)
19.50 Friends
20.15 Extreme Makeover. Home Edit-

viðburði helgarinnar í íþróttaheiminum.

22.45 Slúður (12:13) Blaðamaður og
ljósmyndari sem vinna á þekktu slúðurtímariti eru í stöðugri baráttu við að ná í heitustu fréttirnar úr heimi fræga fólksins. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.

einn

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Stubbarnir,
Jesús og Jósefína, Kalli kanína og félagar.

▼

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður farið yfir

SKJÁREINN

22.20 Silent Cry
00.00 The Manchurian Candidate
02.05 Gang Tapes

21.45 Crossing Jordan (4.17) Einn lífseigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur Stöðvar 2 snýr aftur. Þar höldum við
áfram að fylgjast með störfum réttarlæknisins Dr. Jordan Cavannaugh og félaga hennar
hjá rannsóknarlögreglunni í Boston. 2006.
Bönnuð börnum.

22.30 Studio 60 (19.22) Bandarískur framhaldsþáttur með Matthew Perry úr
Friends í aðalhlutverki.

23.15 Double Dare Margverðlaunuð
heimildarmynd um tvær áhættuleikkonur sem berjast við að ná á toppinn í Hollywood. Fjöldi stórstjarna kemur fram í myndinni, þar á meðal Steven Spielberg, Quentin
Tarantino og Zoe Ball. 2004.

00.35 NCIS (13.24)
01.20 Most Haunted
02.05 Love Don´t Cost a Thing
03.45 Dogtown and Z-Boys
05.20 Fréttir og Ísland í dag
06.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.00 Spænski boltinn (Betis - Atl.
Madrid) Útsending frá leik í spænska boltanum.
17.40 Spænski boltinn (Espanyol - Barcelona) Útsending frá leik í spænska boltanum.
19.20 NFL deildin (Dallas - Green Bay)
Útsending frá leik Dallas og Green Bay í NFl
deildinni.
21.20 Þýski handboltinn (Þýski handboltinn - Highlights) Öll helstu tilþrifin úr
þýska handboltanum þar sem allir okkar
bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin (Spænsku
mörkin) Öll mörkin frá síðustu umferð í
spænska boltanum. Íþróttafréttamenn Sýnar
kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi
Guðjónssyni.

22.45 Heimsmótaröðin í póker (World
Series of Poker 2007) Á Heimsmótaröðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilarar heimsins að spilaborðinu og keppa um
miklar fjárhæðir.
23.40 Spænski boltinn (Betis - Atl.
Madrid) Útsending frá leik í spænska boltanum.

08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Allt í drasli (e)
17.45 Rules of Engagement (e)
18.15 Dr. Phil
19.00 30 Rock (e)
19.30 Giada´s Everyday Italian (e)
20.00 Friday Night Lights (16:22)
Dramatísk þáttaröð um unglinga í smábæ
í Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á
ungum herðum. Það er mikil spenna í loftinu þegar svörtu leikmennirnir í liðinu neita
að spila nema McGill verði rekinn fyrir ummæli sín. Matt reynir ákaft að fá Julie til að
taka sig aftur í sátt en hún er á hættulegri
braut með nýju vinkonunni.

21.00 Heroes (5:24) Bandarísk þáttaröð
um venjulegt fólk með óvenjulega hæfileika. Peter er á Írlandi og reynir að forðast
fortíðina en kemst að því að dularfull kona
er tilbúin til að drepa til að finna hann. Matt
og nýr félagi hans fljúga til Fíladelfíu til að
finna martraðamanninn en komast fljótt að
það er við ofurefli að etja.

▼

20.00

strákarnir komist út úr húsi til að funda (en þar skipuleggja karlar
næstu leiki í refskákinni gegn konum). Þetta sást til dæmis vel á
laugardagskvöldið. Á meðan konur þessa lands sátu andstuttar yfir
Gísla Einarssyni í Laugardagslögunum var ekkert í þættinum sem
höfðaði til karlmanna. Hefði ekki verið hugmynd að hafa fallega
stúlku með þrýstinn barm á sviðinu, til mótvægis við Gísla? Ég var á
fundi og missti af öllu saman, en fjölmargar konur hafa komið að
máli við mig og hrósað Gísla fyrir framgönguna. Fataval hans
hafi undirstrikað karlmennsku hans á smekklegan hátt, auk
þess sem hann bætti upp litleysi kvenstjórnanda þáttarins.
Allt var þetta auðvitað með ráðum gert. Karlmenn
vita það en konum er sama. Þær vilja fá skammtinn
sinn; Gíslafixið sitt. Á meðan funda karlarnir og taka
ákvarðanir sem breyta heiminum. Eins og til dæmis
um litaval á fatnaði hvítvoðunga. Hvaða ákvörðun
ætli konur hefðu tekið ef þær hefðu eitthvað um
fataval barna að segja?

07.00 Liverpool - Bolton Útsending
frá leik Liverpool og Bolton sem fór fram
sunnudaginn 2. desember.

22.00 C.S.I: New York (14:24) Bandarísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New
York. Klæðskiptingur er myrtur á karlaklósetti
á flottu hóteli og rannsóknardeildin kemst
að því að fórnarlambið hafði lent í útistöðum við þingmann skömmu áður.

16.05 Reading - Middlesbrough

23.00 The Drew Carey Show - NÝTT

Útsending frá leik Reading og Middlesbrough í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram
laugardaginn 1. desember.

Bandarískir gamanþættir um hið sérkennilega möppudýr og flugvallarrokkara Drew
Carey.

17.45 English Premier League 2007/08

23.30 Californication (e)
00.05 Masters of Horror (e)
01.05 NÁTTHRAFNAR
01.06 C.S.I.
01.50 Ripley’s Believe it or not!
02.35 Trailer Park Boys
03.00 Vörutorg
04.00 Óstöðvandi tónlist

Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik
umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum.

18.45 1001 Goals Bestu mörk ensku úrvalsdeildarinnar skoðuð.

19.50 Man. Utd. - Fulham Bein útsending frá leik Man. Utd og Fulham.

21.50 English Premier League 2007/08
Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik
umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum.

22.50 Coca Cola-mörkin
23.20 Man. Utd. - Fulham Útsending
frá leik Man. Utd og Fulham í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram mánudaginn 3.
desember.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Sigurvegarar
Verðlaunasjónvörp í flokki LCD og pl
plasma
lasma tækja

199.90040” LCD
Frábært tæki sem fékk
k nýlega hin eftirsóttu
eftirs
EISA verðlaun.

Kíktu
u við í verslun okkar
okka
kkar
k r og
og svalaðu
svallaðu
ð
þorstanum
stanum með ískaldri Coke í gleri á
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin!

189.90042” plasma
Glæsilegt tæki af nýjustu kynslóðinni
kynslóðinn sem
fékk nýlega hin eftirsóttu EISA verðlaun.
Týpa: PV70
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STÖÐ 2 KL. 21.40
Side Order of Life
Side Order of Life er rómantískur
og glettilega fyndinn framhaldsþáttur í anda Grey´s Anatomy og
Ally McBeal. Jenny er á þrítugsaldri þegar hún vaknar upp við
vondan draum. Hún hefur aldrei
lifað lífinu til fulls og þegar besta
vinkona hennar veikist ákveður
hún loksins að hefja nýtt líf. Í
kvöld kemst Jenny að því að
hennar fyrrverandi er farinn að
hitta aðra stúlku og hún tekst á
við afbrýðisemina með því að
fara á stefnumót með mun eldri
manni.

16.00 Hollyoaks (70.260)
16.30 Hollyoaks (71.260)
17.00 Totally Frank
18.15 Smallville (21.22) Sjötta þáttaröðin
um Ofurmennið á unglingsárunum. Í Smallville býr unglingurinn Clark Kent. Hann er
prúðmenni og fús til að rétta öðrum hjálparhönd. Clark er samt ekki gallalaus og á það
stundum til að vera dálítið klaufskur. Leyfð
öllum aldurshópum.

19.00 Hollyoaks (70.260)
19.30 Hollyoaks (71.260)
20.00 Totally Frank Totally Frank er
spennandi og skemmtileg þáttaröð um
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman
hljómsveit og reyna að slá í gegn. 2005.

21.15 Smallville (21.22) (e)

▼

22.00 Næturvaktin (12.13) Ný íslensk
þáttaröð með Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni
Sigfússyni í aðalhlutverkum.
22.30 Damages (9.13) Glænýr og hörkuspennandi lögfræðiþáttur með stórleikkonunni Glenn Close í aðalhlutverki. Close er
hér í hlutverki Patty Hewes, virts lögfræðings sem lætur ekkert stöðva sig á leið sinni
á toppinn. 2007. Bönnuð börnum.

23.15 Prison Break (4.22) Þriðja serían
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar
2. Nýtt fangelsi og ný flóttatilraun. Í lok síðustu þáttaraðar lentu flóttamennirnir í
klóm laganna varða í Panama og hafa nú
verið lokaðir inní í skelfilegasta fangelsi Panama og þótt víðar væri leitað. Það þýðir aðeins eittt; hefja þarf nýja flóttatilraun 2007.
Bönnuð börnum.

00.00 Sjáðu
00.25 Johnny Zero (4.13)
01.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

11.30 Dad’s Army 12.00 My Family 12.30 My
Hero 13.00 Bargain Hunt 13.30 Bargain Hunt
14.00 Dalziel and Pascoe 15.00 What not to Wear
15.30 Antiques Roadshow 16.30 Model Gardens
17.00 My Family 17.30 My Hero 18.00 Teen
Angels 19.00 Popcorn 20.00 Waterloo Road 21.00
Blackadder the Third 21.30 Red Dwarf III 22.00
Popcorn 23.00 Dad’s Army 23.30 Waterloo Road
0.30 My Family 1.00 My Hero 1.30 EastEnders
2.00 Popcorn 3.00 Bargain Hunt 3.30 Bargain
Hunt 4.00 Trading Up 4.30 Balamory

11.00 TV Avisen 11.10 21 Søndag 11.50
Aftenshowet 12.15 OBS 12.20 Guide til vejrs
12.50 DR1 Dokumentaren - Ravsøstre 13.50
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer
- det bedste af det bedste 15.30 Robotboy 15.45
Troldspejlet 16.15 Den lille Julemand 16.30 Jul i
Svinget 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Søren
Ryge - Manden og ørnen 19.00 Michael Palin i
det nye Europa 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont
20.50 SportNyt 21.00 Efter Thomas 22.35 OBS
22.40 Seinfeld 23.05 Hjerteflimmer - det bedste
af det bedste

11.10 Kjempekrabbenes invasjon 11.40 Grosvold
12.20 Åpen himmel: Engler i advent 12.50 Med
hjartet på rette staden 13.40 Urter 14.00 Newton
14.30 Erstatterne 15.00 Absalons hemmelighet
15.30 Supermusikk 16.00 NRK nyheter 16.10
Oddasat - Nyheter på samisk 16.25 Tid for tegn
16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 16.55 Nyheter
på tegnspråk 17.00 Barnas superjul 17.30 KatjaKaj
og BenteBent 17.40 Distriktsnyheter 18.00
Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Faktor: Berre ein gris
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.35 Jane Eyre 21.30 Store studio
22.00 Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Kriminalsjef
Foyle 23.55 Nytt på nytt 0.25 Kulturnytt 0.35
Sport jukeboks 2.00 Country jukeboks

SVT 1
11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln 12.45 Karriär
14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10
Gomorron Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax
17.00 Bolibompa 17.25 Min förskola 17.30
Julkalendern: En riktig jul 17.45 Hjärnkontoret
18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-ekonomi
19.00 Andra Avenyn 19.30 Föreställningar 20.30
Kobra 21.00 En pappas kamp 22.00 Rapport
22.10 Kulturnyheterna 22.20 Babben & co 23.20
Vita huset 0.05 Sändningar från SVT24

ALDAMÓTABÖRN
Sjónvarpið kl. 20.05

▼

Í KVÖLD

Breskur heimildarmyndaflokkur þar
sem fylgst er með nokkrum börnum
sem fæddust árið 2000 og fjallað
um áhrif erfða og uppeldis á þroska
þeirra. Í öðrum þætti er fjallað um
þörfina fyrir að falla inn í hópinn eða
skera sig úr. Öll viljum við líta á okkur
sem sjálfstæða einstaklinga en sumir
hafa meiri ánægju af því en aðrir að
skera sig úr. Það getur komið sér vel
að falla inn í hópinn, en vandamál
geta líka fylgt því að elta alltaf aðra.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Skáldað í skörðin
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.15 Afsprengi
23.10 Upp og ofan
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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Leoncie lokar og læsir ólöglegri vefsíðu
„Þegar ég er við skriftir finnst
mér betra að hafa þögn, en
annars finnst mér ágætt að
hafa tónlist í bakgrunninum. Ég
er með fullt af tónlist í fartölvunni sem ég hlusta gjarnan á
og núna er popphljómsveit frá
Japan sem heitir Halcali í miklu
uppáhaldi.“
Paul Nikolov, varaþingmaður Vinstri
grænna.
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Fréttablaðinu. Hún segist hafa
reynt árangurslaust að fá yfirvöld
á Íslandi í lið með sér en þegar það
hafi ekki gengið hafi bresku lögregluþjónarnir komið henni til
bjargar með góðum árangri. „Ég
er með lögfræðinga í málinu og
þeir ætla að fara yfir þetta og sjá
hvað þeir geta gert,“ segir Leoncie
en höfundarrétturinn er verndaður samkvæmt lögum. „Af hverju
hugsar fólk ekki bara um sjálft sig
í staðinn fyrir að þykjast vera einhverjir aðrir?“ bætir hún við. - fgg

STOLIÐ FRÁ LEONCIE Indverska prinsess-

an er ekki par ánægð með My Spacesíðuna og hefur látið loka henni.

STÖÐ 2: FJÓRAR LEIKNAR ÞÁTTARAÐIR NÆSTA SJÓNVARPSVETUR

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sakamálaæðið yfir í sjónvarp
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„Einhverjir óprúttnir náungar
notuðu bæði lögin mín, sögu mína
og myndir og bjuggu til heimasíðu
með mínu nafni,“ segir Leoncie í
samtali við Fréttablaðið en hún
kveðst hafa látið bresku lögregluna loka síðunni myspace.com/
leoncie. Þar mátti heyra lög með
indversku prinsessunni og myndir
af „vinum“ hennar sem voru annað
hvort berir að ofan eða með yfirvaraskegg. Fréttablaðið athugaði
hvort þetta væri raunin og í ljós
kom að umræddri vefsíðu hafði
verið lokað.
Leoncie segir að heimasíðan
hafi farið í loftið skömmu eftir að
hún fluttist til Bretlands fyrir
tveimur árum en þar býr hún í
Essex eins og komið hefur fram í

20

21

LÁRÉTT
2. merki 6. klaki 8. þrí 9. skilaboð 11.
hreyfing 12. messing 14. misbjóða 16.
halló 17. for 18. spíra 20. tveir eins 21.
eignarfornafn.
LÓÐRÉTT
1. fangi 3. borðaði 4. umhverfis 5.
óhróður 7. lítilsvert málefni 10. arinn
13. háma 15. auma 16. rámur 19.
bardagi.

LÓÐRÉTT: 1. gísl, 3. át, 4. kringum, 5.
níð, 7. smámæli, 10. stó, 13. úða, 15.
arma, 16. hás, 19. at.
LAUSN LÁRÉTT: 2. tákn, 6. ís, 8. trí, 9.
sms, 11. ið, 12. látún, 14. móðga, 16.
hæ, 17. aur, 18. ála, 20. mm, 21. sitt.

Auglýsingasími

Þau Sigurjón Kjartansson, Margrét Örnólfsdóttir, María Reyndal
og Kristinn Þórðarson munu öll
koma að gerð nýrrar leikinnar
spennuþáttaraðar sem verður
tekin til sýningar á Stöð 2 sjónvarpsveturinn 2008 til 2009. Þetta
staðfestir Pálmi Guðmundsson,
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2. Sigurjón mun stýra handritsgerðinni
og vera auk þess meðframleiðandi en hann er einnig einn af
aðalmönnunum á bak við Pressu
sem verður frumsýnd í þessum
mánuði. Pálmi segir að enn eigi þó
fleiri eftir að bætast í þennan
úrvalshóp handritshöfunda.
Að sögn Pálma verða mun fleiri
þættir í nýju þáttaröðinni en í
Pressunni, þar sem þeir eru alls
sex talsins. Hann vildi þó lítið
gefa upp um efni þáttaraðarinnar
en sagði að miklar vonir væru
bundnar við Pressu og því væri
verið að veðja á þann hest. Pressa
gerist á harðsvíruðu dagblaði en
baksvið nýju þáttaraðarinnar er
enn leyndarmál.
Sakamálaæðið sem hefur tröllriðið íslenskum bókamarkaði
virðist því vera að færa sig yfir í
sjónvarpið. RÚV ætlar eftir áramót að frumsýna Mannaveiðar
sem byggð er á bók Viktors Arnar
Ingólfssonar, Afturelding, og er
auk þess með sakamálaþáttaröð í
bígerð eftir bókum Örns Ævars.
Allt stefnir því í metár á næsta ári
hvað leikið efni varðar og Stöð 2
ætlar að leggja sitt af mörkum.
Þegar hefur verið tilkynnt um
sjálfstætt framhald Næturvaktarinnar sem hefur slegið í gegn
hjá íslenskum sjónvarpsáhorfendum og Pálmi lofar að fleira sé
á teikniborðinu. Stöð 2 sé stórhuga á þessu sviði. „Við ætlum
okkur að vera með fjórar leiknar
þáttaraðir á næsta sjónvarpsvetri,“ lýsir Pálmi yfir.
Að sögn sjónvarpsstjórans er
verið að leggja drög að nýjum

HÖFUNDAR NÝJU
ÞÁTTARAÐARINNAR
Þau Sigurjón Kjartansson, María
Reyndal og Margrét Örnólfsdóttir verða meðal þeirra sem
skrifa handritið að nýrri spennuþáttaröð.

Kvikmyndagerðarmaðurinn Ólafur
Jóhannesson
heldur til í New York
þessa dagana. Hann
segir frá því á bloggi
sínu að hann hafi
rekist á konu að nafni
Ronna B. Wallace en
henni leist vel á mynd
Ólafs, Queen Raquela,
sem fjallar um stelpustráka á
Filippseyjum. Ronna þessi reyndist
vera alfróð um kvikmyndabransann
enda framleiddi hún meðal annars
Tarantino-myndina Reservoir Dogs
á sínum tíma og gaf hún Ólafi
nokkur góð ráð.
Þrálátur orðrómur
hefur verið uppi um
samband Magna
Ásgeirssonar og
Dilönu, sem keppti
um hylli sveitarinnar
Supernova í Rock
Star-þáttunum sem
allir muna. Nú síðast
birtist tengill á mynd
af þeim söngfuglunum saman á hokkíleik á
tenglasíðunni vinsælu b2.is,
sem samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins ku vera
rúmlega árs gömul.
Magni hefur þó ekkert
gefið út á orðróminn
og lætur kjaftasögur ekkert á sig
fá frekar en fyrri
daginn.

gamanþáttum sem verða í ætt við
Stelpurnar en þó á nýjum forsendum. Enn er þó á huldu hvernig
hún verður og vildi Pálmi lítið tjá

sig um það en viðurkenndi að
þetta væri ákaflega spennandi
hugmynd.
freyrgigja@frettabladid.is

Istorrent-málið virðist ekki hafa
slegið niðurhalsglaða Íslendinga út
af laginu, en nýja síðan The Viking
Bay fer nú vaxandi dag frá degi.
Notendum fjölgaði um um það
bil þúsund manns um helgina, og
voru ríflega fimm þúsund skráðir
notendur á síðunni í gær. Samkvæmt upplýsingum á henni eru
fjögur þúsund þeirra karlmenn, núll
gáfaðir notendur og núll vitlausir.
Heitið vísar í torrentsíðuna The
Pirate Bay, sem gefur sig út fyrir að
vera sú stærsta af því tagi. Hvort
víkingarnir hafa áform um að velgja
sjóræningjum undir uggum skal
ósagt látið.

Tilviljun að Ragnar varð að Svavari
– Mest lesið

„Ég á afar bágt með að trúa því að þetta sé
tilviljun,“ segir Svavar Lúthersson, framkvæmdastjóri Istorrent ehf., sem staðið hefur í
ströngu undanfarnar vikur vegna lögbanns
sem sett var á deiliskráarsíðu hans, torrent.is.
Eftir því hefur verið tekið að auglýsing á
vegum Microsoft sem sýnd er í helstu kvikmyndahúsum borgarinnar hefur tekið breytingum frá því sem áður var.
Umrædd auglýsing er í teiknimyndasögustíl
og segir frá manni sem ákveður að sækja sér
ónefnt forrit með krókaleiðum í gegnum
internetið. Vinnufélagi mannsins, nefndur
Ragnar í upprunalegu auglýsingunni, skorar á
hann að hunsa lög og reglur og sækja forritið á
netið án þess að greiða fyrir það. Sú ákvörðun
reynist afdrifarík því stolna forritið hefur í för
með sér alls kyns vírusa sem lama tölvukerfið
á skrifstofunni. Boðskapur auglýsingarinnar er
einfaldur – að sjóræningjastarfsemi á netinu
hafi alvarlegar afleiðingar.
Í nýrri útgáfu auglýsingarinnar ber svo við
að vinnufélaginn vondi heitir ekki lengur
Ragnar heldur Svavar – og er því orðinn nafni
tíðrædds Svavars Lútherssonar hjá Istorrent.
Halldór Jörgensson, framkvæmdastjóri
Microsoft á Íslandi, segir að ástæðan fyrir því

að nafninu var breytt sé sú að stór samstarfsaðili fyrirtækisins hér á landi, einstaklingur
sem ber nafnið Ragnar, hafi ýjað að því að
hann vildi breyta nafninu. „Við ákváðum því að
breyta nafninu og það er hrein tilviljun að
nafnið Svavar var valið,“ segir Halldór. Hann
kveðst ekki muna hvort auglýsingunni var
breytt fyrir eða eftir lögbannið sem sett var á
Istorrent en ítrekar að enginn ásetningur liggi
að baki nafnabreytingunni. „Ég bendi á að
okkur var boðið að taka þátt í málshöfðuninni
með SMÁÍS gegn Istorrent en tókum þá
ákvörðun að gera það ekki,“ segir Halldór.
Svavar segist ekki ætla að grípa til neinna
ráðstafana vegna auglýsingarinnar. „Það yrði hæpið að
fara í meiðyrðamál þar sem
erfitt er að sýna fram á að
það sé átt við mig. Ég læt
það í hendur almennings
að dæma um hvort þetta
sé tilviljun eiður ei.“
- vig
SVAVAR LÚTHERSSON
LÖGBRJÓTURINN Svona lítur Svavar, áður nefndur

Ragnar, út í auglýsingu Microsoft.

Á bágt með að trúa því
að nafnabreytingin
sé tilviljun.

Fyrir veiðimanninn
í fjölskyldunni þinni

Infac byssuskápur.
Öruggur og viðurkenndur skápur fyrir 7 byssur.
Læsanlegt innra hólf fyrir skotfæri og verðmæti.

Verð aðeins 35.900.

Atlas snjóþrúgur.
Sterkbyggðar þrúgur fyrir íslenskar aðstæður.
2 göngustafir og taska fylgir.

Verð aðeins 19.980.

ProLogic gönguskór.

ProLogic skotveiðihanskar.

Hlýir og vatnsheldir skór með útöndun.
MAX4 felumynstur.

Hlýir og vatnsheldir hanskar með góðri útöndun.
Max4 felumynstur.

Verð aðeins frá 9.995

Verð aðeins 2.995.

ProLogic skotveiðijakki.

ProLogic smekkbuxur.

Vatnsheldur, hlýr jakki með góðri útöndun.
Löng reynsla við íslenskar aðstæður.

Vatnsheldar og hlýjar buxur með góðri útöndun.

Verð aðeins 23.900

Verð aðeins 17.900.

Ameristep felubirgi.

Gerviandasett.

Eitt mest keypta felubirgið undanfarin ár.

12 gerviendur í góðum netpoka.
Blýteinar og bond fylgja.

Frábært verð. Aðeins 16.880.

Verð aðeins 10.980 fyrir allt þetta.

Scierra tvíhendusett.

Sage fluguveiðipakki.

Nýtt! NRS flotveiðivesti.

Danvise.

12,6 eða 14 feta tvíhenda í 4 hlutum frá Scierra.
Gott tvíhenduhjól ásamt skotlínu og kastkennslu á
DVD fylgir. Vinsæll og góður tvíhendupakki.

FLi eða Launch. 4ra hluta stöng í hólk.
Gott LA hjól og Rio flugulína.
Lífstíðarábyrgð frá framleiðanda á hólk.

Sérhönnuð flot vesti fyrir veiðimenn.
Örugg vesti í alla veiði.

Jólatilboð aðeins 37.900.

Verð aðeins frá 34.900.

Vinsælasti fluguhnýtingavæsinn á markaðnum.
Verð aðeins 7,980. (plata á mynd er
aukabúnaður). Einnig fluguhnýtingasett og
fluguhnýtingakennsla á DVD.

Verð aðeins 12.980

Veiðiflugur Íslands.

Ron Thompson nestisbakpoki

Zpey tvíhendan.

Biblía fluguhnýtarans. Bók sem allir
áhugamenn um flugveiði verða að eiga.

Tilvalinn í tjaldvagninn, fellihýsið,
útileguna og veiðitúrinn.

Byltingarkennda tvíhendan sem allir eru að tala
um. Kastkennsla fylgir hverri stöng.

Verð aðeins 3.995

Verð aðeins 4.995.

Verð aðeins 89.900.

Wish. Íslenska
fluguveiðihjólið.
Falleg hönnun, vönduð smíð.

Verð aðeins frá 39.900

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760
- Veidimadurinn.is -

Krókhálsi 5 - Sími 517 8050
- Sportbudin.is -

Síðumúla 8 - Sími 568 8410
- Veidihornid.is -

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar

C>HH6C

CÖ:GI¡@>;¡G>

Förumenn í
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ið, Jón Kalman Stefánsson,
Kristín Svava Tómasdóttir,
Pétur Blöndal, Vigdís Grímsdóttir og yfirritaður, erum fimm á
ferð um Norðausturland í Landkrúser frá bílaleigu sem heitir
Hertz. Á kvöldin lesum við upp
fyrir áheyrendur, fólk sem tekur
það fram yfir aðra afþreyingu að
fá að sjá og heyra íslenska rithöfunda. Á hverjum stað bíða okkur
hlýjar móttökur hjá fólki sem
þykir vænt um bækur. Við erum
förumenn bókaþjóðar.

Á LEIÐINNI milli staða ræðum
við mannlíf og atvinnuástand á
svæðinu, og við ræðum líka okkar
líf, atvinnu og afkomu. Þeir rithöfundar sem eru svo passlegir
að finna náð fyrir augum úthlutunarnefndar starfslauna fá um
230 þúsund krónur á mánuði. Þeir
sem njóta heiðurslauna frá
Alþingi fá 125 þúsund krónur á
mánuði. Fyrir hvert selt eintak af
bók sem kostar um fjögur þúsund krónur fær höfundurinn um
500 kall. Þúsund seld eintök gera
þá hálfa milljón. Ljóðskáld og
barnabókahöfundar sem skrifa
ódýrari bækur fá auðvitað minna
sem því nemur.

STUNDUM þegar ég hitti sjómenn, bændur, bankastjóra eða
stjórnmálamenn segja þeir mér í
trúnaði að helst hefðu þeir viljað
verða rithöfundar og skáld og
lifa lífinu í unaðssemdum fagurra lista, djúpra hugsana og
áhyggjulausri heiðríkju hugans.
Það finnst mér dásamlegt að
heyra og sannfærir mig um að
innst inni langar okkur flestöll til
að vera góðar manneskjur.
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SJÁLFUR kann ég ekki við að
vera svona nærgöngull og spyr
sjómanninn ekki hvort honum sé
ljúft að láta hafölduna vagga sér
og finna saltan ilm sjávarins. Ég
spyr bóndann ekki að því hvort
honum þyki lömb falleg. Bankastjórann spyr ég ekki að því hvort
konan á fimmþúsundkallinum
höfði til hans kynferðislega og
stjórnmálamanninn spyr ég ekki
að því hvort gáfulegra sé að hafa
hvítvoðunga í bleiku eða bláu.

C^hhVcCdiZ
h_{a[h`^eijgK^h^V

&#-.%#%%%`g#

8AA8@@"FÜ4"A@&#*$'

FYRIR að rúnta um fjöll og dali
á Landkrúsernum fáum við fimmmenningarnir ókeypis mat og
húsaskjól og 15 þúsund kall á
mann fyrir hvert upplestrarkvöld. Mórallinn í þessari ferðasögu er að listin er löng en lífið
stutt, jafnvel í bullandi góðæri.
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GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 3.
desember, 337. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.50
10.58

Hádegi

Sólarlag

13.17
13.02

15.45
15.05

Heimild: Almanak Háskólans
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