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FASTEIGNIR

Tilboð á íbúðum á 
Torrevieja-svæðinu
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

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

Baðherbergið er án efa eitt dýrasta herbergi hússins. Þó svo að það sé yfirleitt minnsta herbergið í húsinu er það jafnframt rakasta herbergið og inniheldur mest af lögnum sem geta verið til vandræða.

Frú Sigríður Kjartansdóttir á vanalega ekki í 
ástarsambandi við húsgögn, en er hjartfólginn 
dömuskápur og kuðungur austan af fjörðum.„Almennt bind ég ekki taugar né tilfinningar við v

aldlega hluti, en ann því mjöfeðru

þegar mér hlotnaðist heimasætusvítan á unglingsár-
unum bauðst mér þessi dýrgripur. Hann var þá í upp-
runalegu horfi; handmálaður hvítbláum skýjum
slaufum og gyllingu, en orðinn lúinn og k
ára sinna Ég stífl k

Dömuskápur með sál

Sigríður Kjartansdóttir og virðulegur heimilis-hundurinn Brúnó við dömuskápinn fagra, en kommóðan sem einnig sést á myndinni er sömu-leiðis úr búi Sigfúsar Sveinssonar útgerðar-manns í Sigfúsarhúsi í Neskaupstað, frá því um aldamótin 1900.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/G

VA

Brauðdeig er sniðugt að setja í ofninn þegar selja á íbúð og verið er að taka á móti fólki. Það skapar hlýja og heimilislega stemningu og gæti lokkað 
fólk frekar 
til að 
kaupa. Allt 
í lagi er þó 
að deigið sé keypt tilbúið.

Olíublettir eru ekki skemmtilegir og hið mesta ólán að fá þá í fötin sín, til dæmis eins og hvítlauks-olíuna góðu sem fylgir oft pizzunum okkar. Þegar það gerist er ráð að setja óblandaða lopa-sápu í blautan klút og nudda blettinn.

VEÐRIÐ Í DAG

MÁNUDAGUR

SIGRÍÐUR KJARTANSDÓTTIR

Lítill kuðungur og 
dömuskápur kærast
heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Engin fasteignasala í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Dorothea E. 
Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi

898 3326
dorothea@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

Ertu að spá í að selja?
Frítt söluverðmat

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Annað hvort 
eitthvað nýtt eða 
að hætta
Strandamenn 
2007
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Tíu raðhús til sölu á Costa Blanca-ströndinni. 

U m er að ræða tilboð á tíu raðhúsum við Costa 
Blanca-ströndina á Spáni. Húsin liggja á svo-
kölluðu Torrevieja-svæði. Verið er að leggja 

lokahönd á húsin og munu þau verða afhent fullbúin í 
lok mars í ár. Íbúðirnar eru 160 fermetrar að stærð á 
tveimur hæðum. Allar íbúðirnar eru með þremur 
svefnherbergjum, tveimur snyrtingum og með tvenn-
um svölum, þar af einum þaksvölum Við
garður og

tryggðu láni til allt að 30 ára. Nóg væri fyrir kaup-
endur að leggja út fyrir kostnaði við kaupin, 15 þús-
und evrur. Það er spænski byggingaraðilinn Alfa 
Noray SL og Bancaja bankinn á Spáni sem standa að 
þessum húsum.

Unnt er að bóka skoðunarferð til Spánar í gegnum 
þjónustufyrirtækið Costablanca.is og fasteignasöl-
una Breytling - Properties S.L. en fyrirtækin munu
bjóða áhugasömum kaupendum f íar næt

Þaksvalir og sundlaug

Tíu 160 fermetra raðhús með þaksvölum og garði eru nú til sölu á sérstöku tilboði.

Spánn, Torrevieja Costa Blanca ströndin
Verð aðeins 19.700.000

699 6165
899 0800

8200 301 661 7788

892 2982
661 6056

660 6085
895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!Hringdu núna        699 6165

SÓL – HITI – SPÁNN !

Laðar að sér leikara
Leikstjórinn Ólafur 

Jóhannesson 
sankar að sér 

leikurum úr Sopr-
anos-þáttunum 
vinsælu.

FÓLK 30

Spáir í spilin
Eurovision-geggjarinn Páll Óskar 
er handviss um að Eurobandið og 
Mercedes Club muni bítast um 
sigurinn í Laugardagslögunum.

FÓLK 20

FÓLK Fjallað er um íslenska 
hönnuðinn Unni Friðriksdóttur í 
nýjasta tölublaði tímaritsins Elle 
Oriental. Tímaritið er gefið út 
bæði á frönsku og arabísku, en 
því er meðal annars dreift í Líban-
on, Jórdaníu og í Sádi-Arabíu. 
Fjallað er um handtöskur Unnar á 
heilsíðu í blaðinu, en þær eru að 
mestu leyti gerðar úr sjávarleðri, 
sem unnið er úr íslensku fiskiroði.

Handtöskur Unnar eru nú 
fáanlegar á Íslandi, í Ástralíu og í 
Bandaríkjunum, þar sem Unnur 
er búsett. Unnið er að samningum 
um dreifirétt í Japan og nú einnig 
í Sádi-Arabíu.  - sun / sjá síðu 30

Vekur athygli í arabalöndum:

Viðtal við Unni 
í arabíska Elle

HÆGT KÓLNANDI - Í dag verður 
suðvestan 10-15 m/s allra austast, 
annars hægari. Rigning austan til 
fram að hádegi, síðan úrkomulítið. 
Éljagangur vestan til en úrkomulítið 
fyrir norðan. Hiti 0-8 stig, mildast við 
austurströndina. Frystir víðast í kvöld.
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VIÐSKIPTI „Þetta er svo augljóst. 
Stórir hluthafar, lífeyrissjóðir og 
fleiri eiga að láta reyna á hvort 
hlutafélagalögin eru til skrauts eða 
eitthvað til að fara eftir,“ segir Vil-
hjálmur Bjarnason, aðjúnkt við Við-
skipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands og framkvæmdastjóri Sam-
taka fjárfesta, sem ætlar í mál við 
stjórn Glitnis vegna kaupa á hluta-
bréfum af Bjarna Ármannssyni.

„Þetta snýst um kaup á 236 millj-
ónum hluta í Glitni á genginu 29 

þegar markaðsgengi var á milli 26 
og 27,“ segir Vilhjálmur, sem telur 
gengið hafa farið hæst í 27,10 dag-
ana í kringum kaupin. Segir hann 
Glitni hafa keypt af Bjarna á yfir-
verði.

„Með vísan til 76. greinar hluta-
félagalaga dreg ég í efa heimild 
stjórnar til að kaupa af einstökum 
hluthafa,“ segir Vilhjálmur en hann 
telur að um ansi rúma túlkun sé að 
ræða á heimild stjórnar til kaupa á 
eigin bréfum.

Ætlar hann að sækja málið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur og þá 
sem hluthafi í Glitni. „Ég er búinn 
að undirbúa þetta í nokkurn tíma 
og er nánast tilbúinn með öll gögn í 
málinu,“ segir hann. „Það sem 
kemur á óvart er að ég skuli gera 
þetta en ekki einhverjir aðrir hlut-
hafar,“ segir Vilhjálmur og vísar 
þar til stærri hluthafa í Glitni.

Um áhrif málarekstursins segir 
Vilhjálmur alla dóma hafa for-
dæmis gildi.  - ovd

Segir stjórn bankans hafa keypt hlutabréf af Bjarna Ármannssyni á yfirverði:

Ætlar í mál við stjórn Glitnis

ERFÐADEILUR Lögmaður barn-
ungrar dóttur Bobby Fischer 
heitins á Filippseyjum segir að 
leitað verði sáttar utan dómstóla 
við japanska ekkju hans um 
tilkall stúlkunnar til arfs eftir 
föður sinn. Frá þessu er greint í 
filippseyska dagblaðinu The 
Philippine Star í gær. 

Sagt er frá því að lögmenn 
stúlkunnar, sem heitir Jinky 
Young, hafi tjáð tímaritinu The 
Chess Plaza Weekender að þeir 
hafi nú þegar tekið saman ýmis 
sönnunargögn fyrir erfðatilkalli 
hennar. Gert er ráð fyrir að þar á 
meðal sé DNA-sýni.

Jinky og móðir hennar Marilyn 
eru sagðar hafa heimsótt Fischer 
á Íslandi í september 2005.  - aa

Erfðir Bobby Fischer: 

Lögmenn dótt-
ur leita sáttar

BOBBY FISCHER Skáksnillingurinn lét 
eftir sig talsvert fé. 

ALLT Á FLOTI ALLS STAÐAR Sjór flæddi yfir flóðgarða við Ánanaust í gær og umhverfis hringtorgið á mótum Hringbrautar, Ánanausta 
og Eiðsgranda. Stöðva þurfti umferð vegna vatnselgsins og kalla til stórvirkar vinnuvélar til að leysa vandann. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fyrsti 
sigur City 
frá 1974
Manchester 
City vann báða 
leikina gegn ná-
grönnum sínum í 
vetur.

ÍÞRÓTTIR 26

BORGARMÁL Nær útilokað er talið 
að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson segi 
af sér, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Líkleg niðurstaða 
er að hann sitji áfram sem borgar-
fulltrúi en borgarstjórnarflokkur 
Sjálfstæðisflokksins finni sér 
annað borgarstjóraefni. 

Sjálfstæðismenn í borgarstjórn 
hafa ekki fundað síðan Vilhjálmur 
kom fram í Kastljósi á fimmtu-
daginn. Þeir hafa hins vegar rætt 
mikið saman í síma og hefur Geir 
H. Haarde, formaður flokksins, 

átt samtöl við Vilhjálm um stöðu 
mála. Vilhjálmur hefur enn frem-
ur ráðfært sig við Davíð Oddsson, 
seðlabankastjóra og fyrrverandi 
formann Sjálfstæðisflokksins. 

Heimildir blaðsins herma að 
Vilhjálmur muni ekki taka neina 
ákvörðun varðandi sín mál strax. 
Forystumenn í flokknum hafi ráð-
lagt honum að taka ekki ákvörðun 
fyrr en orrahríðin vegna REI-
málsins sé gengin yfir, þar sem 
almenningsálitið breytist hratt. 
Enn fremur þoli borgarstjórnar-

flokkurinn ekki átök um næsta 
borgarstjóraefni undir núverandi 
kringumstæðum. Hugsanlegt er 
að Vilhjálmur taki ekki ákvörðun 
fyrr en eftir nokkrar vikur.

Borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins funda í Ráðhúsinu í dag. 
Sá fundur var löngu ákveðinn og 
þó að mál Vilhjálms sé ekki form-
lega á dagskrá er ljóst að það verð-
ur rætt. Líklegt er að Vilhjálmur 
tjái sig eftir fundinn. Fréttablaðið 
hefur ekki náð í Vilhjálm síðan á 
fimmtudaginn. - shá / - th

Vilhjálmur verður 
áfram í borgarstjórn
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson hefur ráðfært sig við Davíð Oddsson um pólitíska 
framtíð sína. Honum er ráðlagt að sitja af sér mestu orrahríðina vegna REI-
málsins. Borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins fundar í Ráðhúsinu í dag.
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Fiskfars Nóatún mælir með

498 kr.
kg

Mánudagstilboð
VEÐUR „Ég finn það að fólk er farið að þreytast,“ 
segir Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, upplýsingafull-
trúi Landsbjargar, en sjálfboðaliðar í björgunar-
sveitum hafa staðið í ströngu undanfarnar vikur 
vegna tíðra illviðra sem riðið hafa yfir landið. 
„Þetta er einn annasamasti tími sem ég man eftir,“ 
segir Ólöf.

Yfir 400 björgunar- og hjálparsveitarmenn 
tókust á við ofsaveðrið sem gekk yfir landið í 
fyrrakvöld.

Gunnar Stefánsson, sviðsstjóri björgunarsviðs 
Landsbjargar, hefur verið björgunarsveitar maður 
síðan árið 1980 og hefur upplifað ýmislegt. „Það 
þarf að leita mörg ár aftur í tímann til að finna 
eitthvað sambærilegt. Þetta er búið að vera ansi 
mikið álag undanfarna tvo mánuði,“ segir hann. 
Starfið bitni á atvinnu og einkalífi. „Það gleymist 
oft hversu dyggilega vinnuveitendur björgunar-
sveitarmanna hafa staðið við bakið á okkar fólki.“

Húsasmiðurinn Snorri Halldórsson hefur sinnt 
sjálfboðastarfi í björgunarsveit í á sautjánda ár, og 
hefur staðið í ströngu á þeim vettvangi síðustu 
vikur. Hann játar að menn séu orðnir lúnir. „Þetta 
hefur tekið sinn skerf, bæði hjá fjölskyldufólki og 

krökkum í skólum. Auðvitað verða menn þreyttir, 
en þetta er bara það sem við bjóðum okkur fram í. 
Þetta er hluti af okkar lífi og ef maður ætlar að 
gera þetta á annað borð þarf að gera þetta af 
fullum hug.“  - sh / sjá síðu 6

Mikið hefur mætt á björgunar- og hjálparsveitarmönnum:

Orðnir lúnir eftir tíð illviðri

LÖGREGLUMÁL Kalla þurfti út lækni 
frá Kópaskeri í fyrrinótt til að 
hlúa að manni sem hafði slasað sig 
í slagsmálum við annan á fjörugu 
þorrablóti á Raufarhöfn. Hann var 
skorinn á hendi eftir að hafa 
slegið í gegnum rúðu og hafði auk 
þess ökklabrotnað í átökunum.

Þá þurftu lögreglumenn í 
bænum að stöðva slagsmál í 
heimahúsi í morgunsárið. Þar var 
maður sleginn í andlitið með 
glerflösku og hlaut við það skurð á 
augabrún og missti tönn. Sá sem 
beitti fyrir sig flöskunni fór eftir 
það út úr húsinu og vann 
skemmdir á bíl fyrir utan. Hann 
var handtekinn.  - sh

Slagsmál á Raufarhöfn:

Of mikið fjör 
á þorrablótinu

ÓLÖF SNÆHÓLM BALDURSDÓTTIR Ólöf, sem er upplýsingafull-
trúi Landsbjargar, segir illviðratíð undanfarinna vikna farna að 
segja til sín hjá sjálfboðaliðum sem staðið hafi í ströngu.

FÓLK Kristófer Ögmundsson, ell-
efu ára Hornfirðingur, fann á 
dögunum flöskuskeyti á svököll-
uðum Austurfjörum. Skeytið 
reyndist vera frá vélstjóra á kan-
adísku strandgæsluskipi sem 
kastaði því í sjóinn undan strönd-
um Kanada fyrir átta mánuðum.  

Kristófer, eða Kristó eins og 
hann er kallaður, segist hafa verið 
á leiðinni til baka eftir fjöruferð. 
„Ég var búinn að finna helling af 
einhverju dóti og þegar við löbb-
uðum til baka að bílnum okkar þá 
sá ég flöskuskeytið. Það var frá 
kalli sem heitir Alfreð og á heima 
rétt hjá St. John‘s sem er höfuð-
borgin í Nýfundnalandi.“

Um var að ræða vandlega lok-
aða flösku og í henni var plast-
poki með bréfi og nokkrum kan-
adískum smápeningum. Kom í 
ljós að flöskuskeytinu hafði verið 
kastað í sjóinn undan strönd 
Nýfundnalands í maí síðastliðn-
um af Alfred nokkrum White, 2. 
vélstjóra á kanadíska strand-
gæsluskipinu Cygnus. Hann biður 
finnandann að senda sér bréf með 
tilheyrandi upplýsingum, sem 
Kristófer gerði um hæl. Kristófer 
sendi Alfred einnig upplýsinga-
disk um Suðausturland, íslenska 
smápeninga og myndir sem móðir 
hans málaði. „Hann er búinn að 
svara mér í tölvupósti. Hann 
ætlar að ramma myndirnar henn-
ar mömmu inn og hengja þær upp 
á vegg. Honum finnst þær flottar 
og segir að hún sé góður málari,“ 
segir Kristófer.

Í svarbréfi Alfreds kemur fram 
að hann er giftur og á tvö upp-
komin börn. Þau hjónin búa í 

Kelligrews, litlum bæ í nágrenni 
St. John‘s. Hann undrast hversu 
langt flöskuskeytið hafði rekið á 
átta mánuðum, sem er ekki að 
undra. Líklega hefur skeytið 

rekið vel á annað þúsund sjómílur 
á leið sinni hingað. 

Kristófer er mikill áhuga maður 
um fjöru- og fjallaferðir og ætlar 
að hafa augun hjá sér ef ske kynni 
að hann rækist á annað flösku-
skeyti.  „Ég er að reyna að finna 
eitthvað dót. Vinur minn fann 
einu sinni eldgamlan kíki sem 
mig langaði til að eiga en hann 
var settur á safn.“

Honum finnst gaman að hafa 
samband við Alfred White af og 
til og spyrja frétta. „Við ætlum 
kannski að spyrja hann hvort 
hann geti komið á Höfn og þá 
getum við kannski boðið honum 
hingað heim til að spjalla.“ 
 svavar@frettabladid.is

Fann flöskuskeyti 
frá Nýfundnalandi
Kristófer Ögmundsson, ellefu ára Hornfirðingur, fann flöskuskeyti sem var 
kastað í sjóinn undan ströndum Nýfundnalands. Skeytið reyndist vera frá vél-
stjóra á kanadísku strandgæsluskipi sem Kristófer er kominn í samband við.

ALFRED WHITE Sendandi flöskuskeytis-
ins er vélstjóri á strandgæsluskipi og 
áhugamaður um laxveiði eins og sjá má.

KRISTÓFER ÖGMUNDSSON Kristófer með flöskuskeytið og hundurinn hans Tara. 
Austurfjörur eru í baksýn. MYND/ELÍSABET

Stakk sér og hálsbrotnaði
Tæplega þrítugur maður slasaðist 
alvarlega þegar hann stakk sér til 
sunds í grynnri enda sundlaugar-
innar á Flúðum um kvöldmatar-
leytið í fyrrakvöld. Líklegt var talið 
að hann væri hálsbrotinn. Hann 
var fyrst fluttur á Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands en þaðan á slysadeild til 
Reykjavíkur.

SLYS

BORGARMÁL Svandís Svavarsdótt-
ir og Dagur B. Eggertsson, 
oddvitar Vinstri grænna og 
Samfylkingar í minnihluta 
borgarstjórnar Reykjavíkur, 
útiloka samstarf við Sjálfstæðis-
flokkinn á kjörtímabilinu. Þetta 
kom fram í þættinum Silfri Egils 
í gær.  

Svandís sagði að gefin hefði 
verið út yfirlýsing í janúar um 
samstarf og við hana yrði staðið. 
Hún sagði jafnframt að engar 
viðræður hefðu verið á milli 
Sjálfstæðisflokksins, sem hún 
telur óstjórntækan, og Vinstri 
grænna að undanförnu.

Dagur segir að minnihlutinn 
hafi bundist tryggðarböndum 
um stöðugleika við stjórn 
borgarinnar; það standi og að 
ekki sé aðstoðar að vænta frá 
Samfylkingunni meðan Sjáfs-
tæðisflokkurinn „klóri sig út úr“ 
þeim vanda sem flokkurinn eigi 
nú í.   - shá

Dagur og Svandís:

Útiloka Sjálf-
stæðisflokkinn

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Borgar-
nesi handtók í fyrrakvöld ölvaðan 
mann sem hafði fyrr um kvöldið 
farið í vafasamt ferðalag um 
uppsveitir Borgarfjarðarsýslu. 

Eftir að hafa fest jeppa sinn í 
skafli settist maðurinn, sem er um 
þrítugt, upp í dráttarvél sem hann 
fann á nálægum sveitabæ. 
Ökuferðin endaði úti  í skurði, þar 
sem maðurinn skildi við laskað 
ökutækið og kom sér til síns 
heima. Þar handtók  lögregla hann 
skömmu síðar. Auk ölvunar voru 
ökuréttindi mannsins í ólagi.

Maðurinn gat ekki upplýst 
lögreglu um hvert för hans hefði 
verið heitið, að sögn varðstjóra.  - sh

Ölvaður ferðalangur:

Stal dráttarvél 
og ók í skurð

Sveinn, var nokkuð hlaupið að 
þessu?

„Já, þetta var skítlétt.“

Frjálsíþróttamaðurinn Sveinn Elías 
Elíasson bætti um helgina 36 ára gamalt 
Íslandsmet Bjarna Stefánssonar í 400 
metra hlaupi um sautján hundraðshluta 
úr sekúndu.

BRETLAND, AP Tæplega 100 manns 
voru hífðir um borð í björgunar-
þyrlur af olíuborpalli í Norðursjó í 
gær eftir öryggisviðvörun. En 
hinni umfangsmiklu björgunar-
aðgerð var hætt eftir að í ljós kom 
að viðvörunin var á misskilningi. 

Rúmur tugur björgunarþyrla, 
herflugvélar og sprengjusérfræð-
ingar voru send af stað í gærmorg-
un til að flytja 539 verkamenn af 
borpallinum sem er um 170 
sjómílur austur af Aberdeen. 

„Upptökin er víst að rekja til 
ummæla konu á borpallinum,“ 
sagði talsmaður flughersins. Þau 
hefðu gefið tilefni til að ætla að 
sprengja væri á borpallinum.  - aa

Umfangsmikil björgunaraðgerð: 

Sprengjugabb 
á olíuborpalli

SAFE SCANDINAVIA Á borpallinum voru 
539 manns. Búið var að ná í 96 þegar 
aðgerðin var blásin af.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMSTARF Svandís og Dagur útiloka 
samstarf við Sjálfstæðisflokkinn á kjör-
tímabilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Um 700 manns, 
mestmegnis unglingar, höfðu í 
gær skráð sig á vefsvæði kallað 
Félag gegn Pólverjum á Íslandi. 
Svæðið var hýst á vefnum 
myspace.com og mátti þar finna 
fjölda niðrandi athugasemda um 
Pólverja búsetta hérlendis. 

Síðan var stofnuð á föstudag af 
fjórtán ára Árbæingi. Á síðunni 
sagði hann að Íslendingar þyrftu 
að losna við Pólverja áður en það 
væri um seinan. Hann sagði þá 
„skemma hluti“ og „þykjast eiga 
landið“.

„Það er mjög slæmt að heyra 
þetta,“ segir Einar Skúlason, for-
stöðumaður Alþjóðahússins. Hann 

telur fordóma unglinganna þó ekki 
upprunna hjá þeim sjálfum, held-
ur endurómi þeir jafnan það sem 

þeir heyri frá sér eldra fólki. „Ég 
hvet foreldra og forráðamenn til 
að útskýra málið vel fyrir sínum 
börnum. Það má ekki dæma hóp 
þótt menn hafi misjafnar skoðanir 
á einhverjum einstaklingum.“ 
Einar segir að ástæða sé til að hafa 
áhyggjur af því að múgæsingur 
myndist. 

Slóð og titli vefsíðunnar hafði 
verið breytt skömmu eftir að sagt 
var frá henni í fréttum Stöðvar 2 í 
gær, og meðal annars vitnað í orð 
yfirlögregluþjóns sem sagði að 
lögregla myndi skoða síðuna þar 
sem ummæli á henni gætu varðað 
við lög. Athugasemdirnar voru þó 
enn á sínum stað í gærkvöldi. - sh

Um 700 unglingar hafa skráð sig á vefsíðu tileinkaða útlendingahatri:

Krakkar í félagi gegn Pólverjum

VEFSÍÐAN Titill síðunnar var fyrst „Félag 
gegn Pólverjum á Íslandi“ en hafði í 
gærkvöldi breyst í „:)“.

SPURNING DAGSINS
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LÖGREGLUMÁL Björgunarsveitar-
menn björguðu í fyrrinótt pari 
sem sat fast í bíl efst í Norðurár-
dal. Fólkið hafði ætlað að aka 
yfir Holtavörðuheiðina, en hafði 
virt að vettugi vel greinilegt 
skilti þar sem skýrt var frá því 
að heiðin væri lokuð vegna 
ófærðar.

Parið er af erlendu bergi 
brotið en búsett hér á landi. Að 
sögn varðstjóra lögreglunnar í 
Borgarnesi leikur enginn vafi á 
því að fólkið áttaði sig á því að 
heiðin var lokuð allri umferð, en 
hafi þrátt fyrir það ákveðið að 
reyna að komast á áfangastað í 
afar slæmri færð og veðri.  - sh

Sátu föst í bíl í Norðurárdal:

Hunsuðu 
viðvörunarskilti
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HEILBRIGÐISMÁL Greiningarpróf 
fyrir blöðruhálskrabbamein kom á 
markað í gær. Nefnist prófið 
deCODE PrCa og er það þróað af 
Íslenskri erfðagreiningu. Byggir 
prófið á átta erfðaþáttum blöðru-
hálskirtilskrabbameins sem hver 
um sig hefur áhrif á líkur manna á 
að fá sjúkdóminn. 

Þegar áhrif allra þessara 
erfðaþátta eru lögð saman í einu 
greiningartæki getur það nýst til 
að finna þá karlmenn sem eiga 
hvað mest á hættu að fá sjúkdóm-
inn, segir í tilkynningu frá 
Íslenskri erfðagreiningu.

Krabbamein í blöðruhálskirtli er 
eitt helsta heilbrigðisvandamál 
karla á Vesturlöndum. Er prófið 
gert samkvæmt tilvísun læknis og 
framkvæmt á rannsóknarstofu 
Íslenskrar erfðagreiningar í 
Reykjavík.  - ovd

Blöðruhálskirtilskrabbamein:

Nýtt greiningar-
próf á markað

PRÓFIÐ ER ÞAÐ FYRSTA SINNAR TEGUND-
AR Gerir vísindamönnum kleift að finna 
karlmenn sem eru í margfaldri áhættu.

Herskytta dæmd fyrir morð
Riffilskytta úr Bandaríkjaher var í gær 
sakfelld af herdómstól í Bagdad fyrir 
að hafa drepið óbreyttan íraskan 
borgara og komið sönnunargögnum 
fyrir á líkinu. Hinn sakfelldi, Evan Vela, 
var dæmdur í tíu ára fangelsi. 

ÍRAK

BANDARÍKIN, AP Barack Obama fór 
með sigur af hólmi í fjórum for-
kosningum demókrata á laugar-
dag, svo að hann saxaði á kjör-
fulltrúaforskot keppinautarins 
Hillary Clinton. Obama vonast til 
að þessi velgengni skili honum 
meðbyr í næstu forkosningum, 
en á morgun, þriðjudag, er kosið 
í Maryland, Virginíu og Washing-
ton-borg. Í dag verða enn fremur 
úrslit kunn úr prófkjöri í Maine 
sem fram fór í gær. 

„Í dag stóðu kjósendur upp frá 
Vesturströndinni til Flóastrandar-
innar til hjarta Bandaríkjanna til 
að segja „já, við getum það!“,“ 
sagði Obama í ávarpi til flokks-

manna í Virginíu á laugardags-
kvöld. Áður hafði Clinton haldið 
stutt ávarp en í því beindi hún 
spjótum sínum einvörðungu að 
John McCain, sem yfirgnæfandi 

líkur þykja nú á að verði forseta-
efni repúblikana. Hún lýsir sér 
sem þeim demókrata sem best sé 
til þess fallinn að takast á við 
McCain. Það gerir Obama einnig. 

Þá vakti athygli að George W. 
Bush Bandaríkjaforseti lýsti John 
McCain í viðtali sem „sönnum 
íhaldsmanni“. Ummælin voru aug-
sýnilega ætluð til að hjálpa McCain 
í baráttu hans fyrir stuðningi 
íhaldssamari arms flokksins, sem 
hefur lengi haft horn í síðu hans. 
Að McCain skorti þennan stuðning 
varð enn betur ljóst um helgina, 
þegar hann tapaði fyrir Mike 
Huckabee í forkosningum í Kansas 
og Louisiana.  - aa

Í MEÐBYR Barack Obama ávarpar flokks-
menn sína í Richmond.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Obama hafði betur en Clinton í forkosningum demókrata um helgina vestra: 

Beina nú spjótum að McCain 

ÞÝSKALAND, AP Robert Gates, 
varnar málaráðherra Bandaríkj-
anna, reyndi á ráðstefnu í Þýska-
landi í gær að sannfæra gagnrýna 
áhlýðendur sína um að evrópskum 
almenningi stæði veruleg ógn af 
starfsemi íslamskra öfgamanna 
með bækistöðvar í Afganistan. 
Varaði hann við því að skirrðust 
vissar NATO-þjóðir enn við að 
senda hermenn til að taka þátt í 
hernaði gegn skæruliðum ógnaði 
það sjálfri tilvist bandalagsins. 

„Við megum og getum ekki látið 
til þess koma að bandalagið 
skiptist í tvennt þar sem annars 
vegar eru þjóðir tilbúnar til 
þátttöku í bardögum og hins vegar 
þjóðir sem eru það ekki,“ sagði 
Gates. „Slík þróun ... myndi í raun 
eyðileggja bandalagið.“  - aa

Gates brýnir bandamenn: 

Segir samstöðu 
NATO ógnað

BRÝNIR BANDAMENN Robert Gates flyt-
ur ræðu sína á ráðstefnunni í München. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hirsi Ali vill til Frakklands
Ayyan Hirsi Ali, sem ættuð er frá 
Sómalíu en öðlaðist frægð sem 
stjórnmálamaður í Hollandi, rithöf-
undur og gagnrýnandi íslamstrúar, 
sækist nú eftir frönsku ríkisfangi 
þar sem hún telur sig óhultari í 
Frakklandi. Þetta er haft eftir henni í 
franska blaðinu Journal du Dimanche. 

HOLLAND

BANDARÍKIN, AP Þriggja mánaða 
verkfall handritshöfunda í 
bandaríska sjónvarps- og kvik-
myndaiðnaðinum virtist í gær 
vera að leysast. 

Stjórnendur verkalýðsfélags 
þeirra, The Writers Guild of 
America, samþykktu samhljóða í 
gær að vísa nýjum samningi til 
atkvæðagreiðslu meðal meðlima 
félagsins. Gert er ráð fyrir að hún 
fari fram á morgun, að því er 
Patric Verrone, forseti vestur-
deildar félagsins, tjáði AP. - aa

Vinnudeila handritshöfunda: 

Lausn verkfalls 
virðist í nánd

KJARASAMNINGAR „Við lögðum fram 
vinnuskjal sem er kannski fyrsta 
plaggið frá okkur þar sem við 
erum að reyna að draga þetta 
saman,“ segir Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, um víðtækar tillög-
ur samtakanna sem kynntar voru 
Starfsgreinasambandinu og Flóa-
bandalaginu á fundi í Karphúsinu 
á laugardag. Er þar gert ráð fyrir 
fjögurra prósenta launahækkun til 
þeirra sem farið hafa á mis við 

launaskrið síð-
ustu ára. Samn-
ingurinn er 
hugsaður til 
þriggja ára og 
gert ráð fyrir 
að lágmarks-
laun verði 165 
þúsund krónur 
að þeim tíma 
loknum.

„Síðan ætlum 
við að fá til 
fundar við 

okkur landssamböndin eitt af öðru 
og stærstu félögin núna í fram-
haldinu,“ segir Vilhjálmur en fund-
irnir eru í dag og á morgun. Sé 
ætlun þeirra að leggja fram sam-
bærileg vinnuskjöl fyrir alla aðil-
ana. Líklegt er talið að í dag komi í 
ljós hvort um samflot félaganna 
verði eða hvort þau semji hvert 
um sig við SA.

Þá munu viðræðunefndir Starfs-
greinasambandsins og Flóabanda-
lagsins hittast eftir hádegi í dag. 
„Okkar viðræðunefnd mun koma 
saman til þess að fara í gegnum 
það sem var lagt fram á laugar-
daginn,“ segir Björn Snæbjörns-
son, varaformaður Starfsgreina-

sambands Íslands. Segir hann 
forystumenn  þess vera að fara 
yfir sín mál. Spurður hvort hann 
sé bjartsýnn á að samningar náist 
svarar Björn: „Allt sem er lagt 
fram og allt sem er skoðað hlýtur 
að færa okkur nær því marki. Án 
þess að ég geti nokkuð sagt um það 
hvort þetta muni duga til þess að 
við náum saman fljótt.“

Þá munu samningsaðilar vera í 
sambandi við ríkisstjórnina um 
framlag hennar vegna kjarasamn-
inganna. Mun verkalýðsforystan 
leggja áherslu á barnabætur, 
vaxtabætur og húsnæðisbætur. 

Vilhjálmur nefnir einnig nokkur 
dæmi um það sem SA muni leggja 
áherslu á, meðal annars að launa-
stefna hins opinbera verði í takt 

við það sem er hjá SA, auk lækkun-
ar vaxta og lækkunar  flutnings-
kostnaðar út á land. Segir hann 
ríkisvaldið verða að geta brugðist 
við hugsanlegu atvinnuleysi. „Að 
þá sé ríkið til með framkvæmdir í 
meiri mæli en núna, þannig að 
menn séu ekki að byrja að fást við 
vandann þegar hann er kominn.“ 
Vilja SA einnig að ríkið greiði fyrir 
stóriðjuframkvæmdum. „Við erum 
þar að tala um Bakka, Helguvík og 
framleiðsluaukningu í Straums-
vík.“

Um framhaldið næstu daga segir 
Vilhjálmur: „Þetta er að malla 
áfram núna og vonandi förum við 
að sjá fyrir endann á þessu. Ef það 
fer að ganga vel þarf þetta ekki að 
taka langan tíma.“  olav@frettabladid.is

Nefndirnar fara yfir 
tillögur SA í dag
Samtök atvinnulífsins funda í dag og á morgun með viðsemjendum sínum. Við-
ræðunefndir Starfsgreinasambandsins og Flóabandalagsins hittast eftir hádegi 
í dag til að fara yfir vinnuskjal Samtaka atvinnulífsins frá því á laugardaginn.

FRÁ FUNDI SA OG ASÍ Í KARPHÚSINU Nokkurrar bjartsýni gætir um gang mála þótt 
enginn vilji lýsa því yfir að samningar séu að nást. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

GENGIÐ 08.02.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 129,1872
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 67,39  67,71

 131,33  131,97

 97,53  98,07

 13,086  13,162

 12,139  12,211

 10,33  10,39

 0,6275  0,6311

 105,94  106,58

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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FÓLK Mikil ólga er nú í Grýtu-
bakkahreppi vegna þeirrar 
ákvörðunar Prestsetrasjóðs að 
heimila ekki syni séra Péturs Þór-
arinssonar í Laufási að sitja jörð-
ina áfram.

Séra Pétur lést 1. mars í fyrra. Í 
tíð sinni sem sóknarprestur í 
Laufási hafði hann ásamt Þórarni 
syni sínum komið á myndarlegu 
búi með yfir 500 fjár. Þórarinn og 
eiginkona hans fengu að reisa sér 
íbúðarhús við hlið prestsbústaðar-
ins með því skilyrði að það yrði 
fjarlægt þegar séra Pétur léti af 

embætti.
Staða sóknar-

prests í Laufási 
hefur enn ekki 
verið auglýst. 
Þórarinn vill 
halda búskap 
þar áfram og 
óskar eftir að fá 
jörðin leigða. 
Prestsetrasjóð-
ur býður Þór-

arni hins vegar aðeins að fá jörð-
ina leigða án hlunninda til fjögurra 
ára og vill að íbúðarhús hans verði 
farið af staðnum fyrir 1. júní.

„Ég hef ekki fengið nein rök 
fyrir því af hverju ég þurfi að 
færa íbúðarhúsið en fái samt að 
leigja jörðina,“ segir Þórarinn, 
sem kveður mikla undiröldu 
meðal sóknarbarna í Grýtubakka-
hreppi. „Ég er að heyra það núna 
að fólk er að tala um að segja sig 
úr Þjóðkirkjunni en það er mjög 
alvarleg ákvörðun og slíkt gæti 
skilið eftir sig sár sem myndu 
seint gróa.“

Safnað hefur verið miklum 

fjölda undirskrifta í sveitar-
félaginu til stuðnings Þórarni og 
sveitarstjórnin lýsir yfir miklum 
vonbrigðum með tilboð kirkju yfir-
valda. Það sé í raun óaðgengilegir 
afarkostir. „Vill sveitarstjórn 
minna biskup Íslands og stjórn 
prestssetra á að vilji sóknarbarna 
í þessu máli er afar skýr,“ segir 
sveitarstjórnin.

„Þetta skiptir okkur öll miklu 
máli því þarna er mjög öflug fjöl-
skylda með stórt sauðfjárbú og 
þau eru virk í samfélaginu,“ segir 
Guðný Sverrisdóttir sveitarstjóri 
við Fréttablaðið. Hún kveðst bæði 
hafa rætt málið við biskup og 

stjórn Prestsetrasjóðs. „Ég trúi 
því að allir séu tilbúnir að setjast 
niður og reyna að finna farsæla 
lausn sem allir geta sætt sig 
sæmilega við.“ segir hún.

Einn sveitunga Þórarins, Ásta 
F. Flosadóttir í Höfða I, hefur 
skrifað herra Karli biskup opið 
bréf með ákalli um að hann hlusti 
á vilja sóknarbarnanna. Í bréfinu 
segir Ásta þröngan hóp í presta-
stétt vilja bola fjölskyldu séra 
Péturs burt úr Laufási. Við Frétta-
blaðið segist hún þar eiga við hóp 
presta, svokallaða svartstakka, 
sem sitji hlunnindajarðir víða um 
land.  gar@frettabladid.is

Úrsögn úr Þjóðkirkju 
íhuguð í Laufásmáli
Skorað er á herra Karl Sigurbjörnsson biskup að hlutast til um að sonur séra 
Péturs Þórarinssonar heitins í Laufási fái jörðina leigða og stöðuleyfi fyrir hús 
sitt. Prestsetrasjóður býður fjögurra ára leigu á jörðinni en vill húsið burt.

GUÐNÝ 
SVERRISDÓTTIR

ÞÓRARINN PÉTURSSON Sveitungar Þórarins og Hólmfríðar Björnsdóttur konu hans 
vilja alls ekki að fjölskyldan þurfi að láta af búskap í Laufási.

SMÁBÁTAEIGENDUR Fontur, félag 
smábátaeigenda á Norðaustur-
landi, hefur lagt til að öllum 
íslenskum ríkisborgurum verði 
heimilt að róa til fiskveiða á eigin 
fari með tvær sjálfvirkar hand-
færavindur óháð núverandi afla-
markskerfi. Aflann megi fénýta en 
hann geti aldrei myndað varan-
legan eða framseljanlegan kvóta.

Fontur hefur kynnt þessa hug-
mynd bréflega í öllum sveitar-
stjórnunum fjórum á svæðinu. 
Viðbrögð hafa borist frá þremur. 
Haraldur Sigurðsson, formaður 
Fonts, segir að Vopnafjarðar-
hreppur hafi fagnað hugmyndun-
um og hvatt stjórnendur sjávarút-

vegsmála til að 
koma þeim í 
framkvæmd. 
Langanes-
byggð treysti 
sér ekki til að 
styðja hug-
myndina. 
Ekkert svar 
hafi borist frá 
Svalbarðs-
hreppi en 
Norðurþing 
lýsi yfir að 

ekki verði ályktað um málið. 
„Álit þeirra gengur raunveru-

lega út á það að það komi þeim ekk-
ert við hvernig ástandið sé í veik-

ustu byggðarlögunum,“ segir 
Haraldur. 

Haraldur segir aðalatriðið að 
engin mismunun eigi sér stað og út 
á það gangi hugmyndirnar. „Fer-
legur skellur“ hafi orðið á svæðinu 
þegar handfærakerfinu hafi verið 
aflétt á sínum tíma. Landssamband 
smábátaeigenda hafi barist fyrir 
því að taka það upp aftur. Nú þegar 
álit mannréttindanefndar Samein-
uðu þjóðanna liggi fyrir hafi verið 
ákveðið að senda þetta bréf út.

„Við teljum að þetta sé besta og 
einfaldasta leið sem hugsast getur 
til að bregðast við þessu áliti,“ 
segir Haraldur. „Þarna eru allir 
settir undir einn hatt.“ - ghs

HARALDUR 
SIGURÐSSON

Smábátaeigendur á Norðausturlandi senda bréf til sveitarstjórna:

Öllum verði heimilt að róa

ALÞINGI Tenging afskekktra býla við háhraðanet er 
heilu ári á eftir áætlun. Í fyrstu var talið að um 200 
bæi vantaði háhraðatengingu en í ljós kom að þeir 
eru 1.500.

Kristján L. Möller samgönguráðherra sagði í 
utandagskrárumræðum á Alþingi fyrir helgi að 
töfin skýrðist einmitt af þeirri staðreynd að 
sambandsleysið væri mun víðtækara er haldið var. 
Hann upplýsti jafnframt að þjónustan við þessa 
1.500 bæi yrði boðin á næstu dögum. Kristján lét 
þess getið að margt væri að gerast í málinu sem 
sannarlega væri á háhraða. Hann sagðist jafnframt 
hafa séð áætlanir símafyrirtækjanna um útbreiðslu 
GSM-sambands um landið en þær gerðu ráð fyrir 
að landið allt og stór hluti miðanna yrðu komin í 
samband undir lok ársins. Kvað hann fyrirtækin 
vera að gera stórkostlega hluti á markaðslegum 
forsendum. 

Höskuldur Þór Þórhallsson Framsóknarflokki 
var ekki ánægður með svör samgönguráðherra og 
vildi skýrari fyrirheit. Taldi hann málinu ekki 
hraðað nóg af hálfu stjórnvalda enda væri ekki 
eftir neinu að bíða; ástandið víða um land væri með 

þeim hætti að ef ekki kæmist á háhraðatenging hið 
fyrsta gæti það versnað.  - bþs

Um 1.500 sveitabæir án háhraðatengingar:

Árstöf á háhraðatengingu

KRISTJÁN L. MÖLLER Samgönguráðherra segir að nú sé unnið 
að háhraðatengingum á háhraða. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FJÖLMIÐLAR Ýmsir forystumenn 
Samfylkingarinnar hafa sagt upp 
Morgunblaðinu upp á síðkastið, í 
mótmælaskyni við ritstjórnar-
skrif blaðsins.

Að sögn Finns Thorlacius, 
forstöðumanns áskriftardeildar 
blaðsins, hefur þetta haft 
hverfandi áhrif á fjölda áskrif-
enda, en hann hefur ekki 
nákvæma tölu á reiðum höndum.

„Og ég ætla nú að fylgjast með 
því hvort þau Dagur og Oddný 
komi ekki aftur til okkar fljót-
lega, því ég held að enginn geti 
verið í stjórnmálum án þess að 
lesa Morgunblaðið eins og önnur 
blöð,“ segir Finnur.

Samfylkingarfólk hefur meðal 
annars gagnrýnt að Morgunblaðið 
leiðrétti ekki sögusagnir tengdar 
veikindum nýs borgarstjóra.  - kóþ

Deilur vegna leiðaraskrifa:

Samfylkingar-
fólk segir upp 
Morgunblaðinu

JAPAN, AP  Eitt helsta hármeð-
ferðarfyrirtæki Japans hefur 
samþykkt að greiða fyrrverandi 
viðskiptavini sínum tæpar þrjár 
milljónir íslenskra króna í 
skaðabætur vegna mislukkaðrar 
meðferðar. 

Maðurinn skrifaði undir 
samning hjá fyrirtækinu þar sem 
honum var lofað auknum hárvexti 
á þremur árum. Hann hóf 
viku legar tveggja klukkustunda 
meðferðir hjá fyrirtækinu árið 
2001. Fjórum árum síðar hafði 
lítið breyst á höfði mannsins og 
hann fór í mál. Samtals eyddi 
hann um fjórum milljónum króna 
í meðferðina. - kka

Í mál vegna hármissis:

4 ára meðferð 
skilaði engu

Íbúar fleiri en sex hundruð
Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu 
Íslands voru íbúar Eyrarbakka 608 
talsins 31. janúar síðastliðinn. Er það 
nokkur fjölgun þar sem íbúafjöldi 
hefur haldist um og yfir 500. Flestir 
hafa íbúar á Eyrarbakka verið 923 
árið 1920 en þeim fækkaði snarlega 
eftir það. Hefur íbúafjöldi enn ekki 
náð því sem hann var um aldamótin 
þarsíðustu því árið 1901 bjuggu 720 
manns á Eyrarbakka.

EYRARBAKKI
Saka Rússa um lofthelgisrof
Japanar hafa ásakað rússneska herinn 
um að fljúga í leyfisleysi inn í japanska 
lofthelgi í síðustu viku. Talsmenn rúss-
neska flughersins neita því hins vegar.

JAPAN

Múslimum leyfast trúskipti
Dómstóll í Egyptalandi úrskurðaði um 
helgina að tólf múslimum, sem áður 
höfðu verið kristnir, leyfðist að snúa 
aftur til sinnar gömlu trúar. Sam-
kvæmt íslömskum lögum eru trúskipti 
bönnuð. 

EGYPTALAND

Fíkniefni í sumarbústað
Lögreglan á Selfossi handtók þrjú 
ungmenni um tvítugt í fyrrakvöld eftir 
að hafa fundið fíkniefni í sumarbústað 
þar sem þau dvöldu. Þar fundust tvö 
grömm af hassi og annað eins af amf-
etamíni, auk nokkurra taflna. Fólkið var 
allt í annarlegu ástandi.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Vilt þú taka upp annan gjald-
miðil í stað íslensku krónunnar?
Já  63%
Nei  37%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson setjist aftur í stól 
borgarstjóra?

Segðu skoðun þína á Visir.is

VEÐUR Vindhviða sneri flugvél um 
fjórðung úr hring á stæði við 
Leifsstöð um klukkan sjö á 
laugardagskvöldið þegar aka átti 
landgöngubrú að vélinni. Um 
borð voru 169 farþegar auk sjö 
manna áhafnar en engan sakaði.

Flugvélin er af gerðinni Boeing 
737 og í eigu JetX. Var hún á leið 
frá Salzburg í Austurríki fyrir 
Primera Air.

Vegna mikils vinds treysti 
afgreiðsluaðili sér ekki til að snúa 
vélinni aftur og var því óskað 
aðstoðar slökkviliðs sem myndaði 
skjól með bifreiðum sínum svo 
hægt væri að koma farþegum frá 
borði. Snerist flugvélin svo enn 
frekar skömmu eftir að farþegar 
fóru frá borði og vísaði þá þvert á 
landganginn. Var þá beðið færis, 
flugvélinni snúið aftur og hún 
flutt í hentugra stæði.  - ovd

Miklar vindhviður við Keflavík:

Flugvél snerist 
við Leifsstöð

B-737 FLUGVÉL JETX-FLUGFÉLAGSINS
Farþegar og áhöfn komust inn í flug-
stöðina um farangursflokkunarsal.

KJÖRKASSINN
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SPRON Viðbót
– allt að vextir*

SPRON Veltubót
– allt að ársávöxtun*

SPRON Vaxtabót 
– allt að vextir*15,05% 7,95% 14,59%

SPRON.IS

*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. febrúar 2008. 

Frábærir

Allt að 15,05% vextir
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MENNTUN „Þetta er fullkomlega 
eðlilegt á meðan það eru engir 
peningar lagðir undir,“ segir 
Brynjar Guðnason, oddviti Lagn-
ingadagaráðs Nemendafélags 
Menntaskólans við Hamrahlíð 
(MH), en pókermót verður haldið 
á Lagningadögum MH í næstu 
viku.

„Þetta er eins og annað spila-
mót, eins og að spila vist,“ segir 
Brynjar, „að því undanskildu að 
notaðir eru spilapeningar. Spilið 
gengur út á að enda með alla spila-
peningana en svo eru verðlaun 
eins og í öðrum mótum.“

Brynjar segir Lagningadaga 
vera þemadaga í kringum árshátíð 
nemenda MH þar sem hefðbundin 

kennsla víkur fyrir alls konar 
atriðum. Fyrirlestrar og námskeið 
eru  haldin af nemendum, kennur-
um og utanaðkomandi aðilum. Sé 
þetta gert til að lífga upp á 
skammdegið og hafi Lagningadag-
ar verði haldnir frá árinu 1975.

„Við vitum af þessu og þetta 
verður bara til skemmtunar eins 
og annað,“ segir Sigurborg Matt-
hías dóttir, rektor MH, um póker-
mótið. „Ég held að það þurfi varla 
að hafa áhyggjur af spilafíkn þó 
að verið sé að spila á svona 
dögum,“ segir Sigurborg, sem 
telur ekki ástæðu til að hafa 
áhyggjur þótt spilað sé í kennslu-
stofum, „enda starfsmenn á svæð-
inu“. - ovd

Lagningadagar í Menntaskólanum við Hamrahlíð:

Halda pókermót 
í menntaskóla

MENNTASKÓLINN VIÐ HAMRAHLÍÐ Nemendur halda Lagningadaga 13., 14. og 15. 
febrúar næstkomandi. 



www.toyota.is

RAV4 SPORT – með aukahlutapakka að verðmæti 235.000 kr.
Fullbúinn RAV4 tryggir þér fleiri möguleika og færri hindranir á veginum.
Nú bjóðum við RAV4 SPORT með veglegum aukahlutapakka, heilsársdekkjum, dráttarbeisli, 
krómgrilli, aurhlífum og skyggðum rúðum, að verðmæti 235.000 kr.

Verð frá 3.120.000 kr.*

Fáðu meira, komdu og reynsluaktu RAV4 SPORT

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Bíll á mynd er RAV4 GX og kostar 3.400.000 kr.
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www.si.is

Virkjum kraft kvenna í iðnaðiVirkjum kraft kvenna í iðnaði
Samtök iðnaðarins bjóða til morgunverðarfundar um stöðu kvenna 
í iðnaði í Gyllta salnum á Hótel Borg, þriðjudaginn 12. febrúar 
kl. 8.00–10.30.

Dagskrá

8.00 Morgunverður í boði SI
8.30 Aðalheiður Héðinsdóttir, stjórnarmaður í SI
 Tengsl eru tækifæri 
 Yrsa Sigurðardóttir, tæknistjóri VIJV
 Að starfa sem kona á virkjanasvæði
 Gyða Margrét Pétursdóttir, félags- og kynjafræðingur
 Hugsa út fyrir rammann og reka sig á veggi: 
 Konur í upplýsingatækniiðnaði
 Auður Hallgrímsdóttir, fjármálastjóri Járnsmiðju Óðins
 Konur eiga framtíð í iðnaði

 Helga Braga Jónsdóttir, leikkona

9.45 Pallborðsumræður
 Birna Pála Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Alcan, 
 Karen Kristjana Ernstsdóttir, verkfræðingur hjá Ístaki, og 
 Aðalheiður Héðinsdóttir, SI.

10.30 Fundarlok

Fundarstjóri og spyrill er Erna Indriðadóttir, upplýsingafulltrúi 
Alcoa Fjarðaráls

Skráning á mottaka@si.is

KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

FÆR Í FLESTAN SNJÓ
170 hestafla dísilvél, sjálfskiptur með 3.500 kg. dráttargetu 

•  16" álfelgur

•  Vindskeið og þokuljós

•  5 þrepa sjálfskipting

•  Hátt og lágt drif

•  ESP-stöðugleikastýring

•  Ný og glæsileg innrétting

•  Þakbogar   

•  3.500 kg. dráttargeta

•  Öflug 170 hestafla dísilvél

•  Hraðastillir (Cruise Control)

Fullbúinn alvöru jeppi með
ríkulegum staðalbúnaði

KIA Sorento

Verð frá 3.750.000 kr.
Umboðsmenn KIA um land allt:
• Akranes - Bílás Bílasala Akranes   

• Akureyri - Höldur hf.

• Ísafjörður - H.V. Umboðsverslun ehf.    

• Reykjanesbær - K. Steinarsson

• Reyðarfjörður - HEKLA Austurland  

• Selfoss - Bílasala Selfoss
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KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

VIÐSKIPTI Þekkingarverðlaun 
Félags viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga voru afhent á íslenska 
þekkingardaginn sem haldinn var 
á fimmtudaginn. Að þessu sinni 
hlaut Össur hf. verðlaunin en 
þema þeirra þetta árið er drif-
kraftar árangurs. 

Í niðurstöðum dómnefndar segir 
að Össur hf. hafi lagt áherslu á að 
vaxa í gegnum nýsköpun og þróun. 
Þá sé fyrirtækið leiðandi í heimin-
um í hönnun stoðtækja og annar 
stærsti stoðtækjaframleiðandi í 
heimi. Segir dómnefndin megin-
undirstöðu velgengni fyrirtækis-
ins byggja á kjarnagildum sem 
séu heiðarleiki, hugrekki og hag-
sýni.

Össur hf. hagnaðist um rúmar 
490 milljónir á síðasta ári og jókst 
hagnaðurinn um 74 prósent milli 
ára. Auk Össurar hf. voru Norður-
ál og Kaffitár tilnefnd til verð-
launanna.

Þá var Karl Wernersson valinn 
viðskiptafræðingur ársins 2007. 
Segir dómnefndin Karl hafa náð 
frábærum árangri í rekstri fyrir-
tækja sinna en efnahagur þeirra 
telur um 380 milljarða króna. Þá 
segir í niðurstöðum dómnefndar 
að uppbygging á viðskiptaveldi 
hans hafi verið með ólíkindum og 
árangur í rekstri og fjárfestingum 
hafi verið eftirtektarverður á alla 
mælikvarða.  
 - ovd

Össur hf. hlýtur Þekkingarverðlaun:

Vöxtur með 
nýsköpun og þróun

FRÁ VERÐLAUNAAFHENDINGUNNI Starfsmönnum Össurar hf. hefur fjölgað úr 120 í 
1.600 frá árinu 1999. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Tomma fyrir hvert ár!
MacBook hvít 
2,0 GHz
Intel Core 2 Duo
80 GB HD / 1 GB vinnsluminni
13,3” hágljáa skjár
1280 x 800 díla upplausn

  
Combo Drive geisladrif 
iSight myndavél 
Fjarstýring
Íslenskt hnappaborð
2 ára neytendaábyrgð

13” MacBook á fermingartilboði
Þunn, þægileg og örugg. MacBook er ein af 
þeim öflugustu. Með 2,0 GHz Intel Core 2 Duo 
örgjörva og 1 GB vinnsluminni vinnur hún jafn 
ljúflega með Mac OS X og Windows.
Með skínandi björtum 13,3” hágljáa breið- 
tjaldsskjá er hún fullkomin fyrir þá sem vilja 
almennilegan kraft í fallegri, einnar tommu 
þykkri fullorðinni tölvu.
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Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

Wacom Bamboo frá 9.990 kr.

Griffin Road Trip 6.990 kr.

Audio KeyStudio USB hljómborð 12.990 kr.

Bose SoundDock Portable  44.990 kr.

Incase Neoprene Sleeve frá 3.990 kr.

iSkin Duo nano 3G 2.490 kr.

Þráðlaus mús 6.990 kr.
Þráðlaust lyklaborð 7.990 kr.

 USB sjónvarpsmóttakari
12.990 kr.Griffin iTrip 4.990 kr.Apple iPod USB 3.490 kr.

Áður 119.990 kr.99.990 kr.

MMMMacB
2,0 GHz
Intel Co

TILBOÐ

99.990 kr.

Fermingartilboðið gildir til 31. mars 2008

SVÍÞJÓÐ Umhverfisverndarsinnar 
stöðvuðu umferð á einni fjöl-
förnustu götu sænsku borgar-
innar Umeå með mótmælum í 
fyrradag. Mótmælendurnir vildu 
með aðgerðum sínum vekja 
athygli á aukinni bílaumferð í 
borginni og afleiðingum hennar 
fyrir umhverfið. Að auki vildu 
þeir hvetja borgaryfirvöld til 
þess að efla almenningssam-
göngur. 

Mótmælin fóru friðsamlega 
fram og ekki kom til átaka. 
Lögreglan fylgdist þó grannt 
með framgangi mála og var 
reiðubúin til að grípa inn í ef 
þyrfti.  - vþ

Mótmæli í Svíþjóð:

Stöðvuðu um-
ferð um stund

STJÓRNMÁL Ólöf Guðný Valdimars-
dóttir hefur verið ráðin aðstoðar-
maður Ólafs F. Magnússonar 
borgarstjóra. Hún var formaður 
Náttúruverndarráðs og Land-
verndar auk þess að vera 
stjórnarmaður í Umhverfis-
verndarsamtökum Íslands. Hún 
er arkitekt að mennt og með próf 
í hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla 
Íslands.

Ólöf Guðný hefur setið á 
Alþingi sem varaþingmaður 
Framsóknarflokksins í Vest-
fjarðakjördæmi en sagði sig úr 
flokknum vorið 2003. Hún á tvær 
dætur.  - sþs

Hægri hönd borgarstjóra:

Ólöf Guðný 
aðstoðar Ólaf

ÓLÖF GUÐNÝ VALDIMARSDÓTTIR Hinn 
nýi aðstoðarmaður borgarstjóra sagði 
sig úr Framsóknarflokknum árið 2003.

FERÐAMÁL Gistinóttum á hótelum 
fjölgaði um fjórðung á Norður-
landi í desember, miðað við sama 
tíma árið 2006. Á Suðurlandi 
fjölgaði þeim um tæp tuttugu 
prósent; úr 2.700 í 3.200.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Ferðamálastofu fækkaði gisti-
nóttum á Austurlandi talsvert í 
desember miðað við desember 
árið áður, eða úr 1.300 í 600.

Sé þjóðerni hótelgesta skoðað 
sést að gistinóttum Íslendinga 
fjölgaði um 21 prósent á þessum 
tíma, en gistinóttum útlendinga 
fækkaði um átta prósent.  - sþs

Gistinætur í desember:

Fleiri gista hótel 
á Norðurlandi
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur

Barnaníðingurinn Ágúst 
Magnússon fékk reynslu-
lausn frá Litla-Hrauni fyrir 
skömmu. Ágúst átti eftir 
að afplána eitt ár af fimm 
ára dómi sem hann hlaut 
árið 2004 fyrir að níðast 
gróflega á sex drengjum og 
fyrir vörslu á einu mesta 
magni barnakláms sem 
fundist hefur hérlendis. Páll 
Winkel, forstjóri Fangelsis-
málastofnunar, segir að í 
auknum mæli eigi að beita 
sérskilyrðum við reynslu-
lausn fanga.

Ekki er vitað hvar Ágúst mun búa 
að lokinni afplánun en ákveðið 
hefur verið að kynferðisafbrota-
menn, sem brotið hafa af sér gegn 
börnum, verði ekki framar vistað-
ir á fangaheimilinu Vernd. Páll 
segir þá skilmála sem settir hafa 
verið fyrir reynslulausn kynferð-
isbrotamanna, meðal annarra, 
gera fangelsismálayfirvöldum 
kleift að hafa viðamikið eftirlit 
með þeim í allt að fimm ár eftir 
veitingu reynslulausnar. Afpláni 
brotamenn hins vegar alla refs-
ingu hafi fangelsisyfirvöld ekki 
heimildir til slíks eftir lits og brota-
maður því laus allra mála. Rök 
með veitingu reynslulausnar eru 

því í mörgum tilvikum sterk. 
Páll segist þó ekki geta tjáð sig 

um málefni einstakra fanga og þar 
með ekki um hvaða skilmálar hafi 
verið settir fyrir reynslulausn 
Ágústs.

Fórnarlömbin voru fleiri
Í byrjun síðasta árs skapaðist 
mikil umræða um mál Ágústs. 
Hann var þá að afplána dóm sinn á 
áfangaheimilinu Vernd en þar 
hafði hann tölvur og nettengingu. 
Í gegnum netið reyndi hann að 
hitta þrettán ára stúlku í kynferð-
islegum tilgangi. 

Stúlkan var tálbeita fréttaskýr-
ingaþáttarins Kompáss og í viðtali 
við þáttastjórnenda viðurkenndi 
Ágúst að hafa misnotað fleiri börn 
en þau sex sem hann hafði verið 
dæmdur fyrir, eða eins og hann 
sagði sjálfur: „Fórnarlömb hljóta 
náttúrlega alltaf að vera kannski 
fleiri hjá einstaklingum, það 
kemur ekki allt upp.“ Spurður hve 
mörg þau væru svaraði hann: „Það 
er kannski enginn rosa fjöldi en 
það er samt alveg hvað, kannski í 
kringum fimm, sex, sjö, átta ein-
staklingar í viðbót sem þarna voru 
við þetta sem höfðu verið, sem var 
kært í sko.“ 

Reynslulausn tryggir lengra eftirlit
Þeir sem eru kunnugir Ágústi telja 
að af honum stafi enn hætta. Páll 
segist ekki tjá sig um það en ítrek-
ar að þau skilyrði sem Ágúst hafi 
fengið fyrir reynslulausninni séu 
til mun lengri tíma en eftirstöðvar 
refsingar og því sé hægt að fylgj-
ast með honum lengur en ef hann 
hefði afplánað allan dóminn. 

Páll vísar til laga um fullnustu 
refsinga, spurður um þau úrræði 
sem hægt er að nota í tilfelli 
Ágústs, en skilyrði sem hægt er að 
setja fyrir reynslulausn eru til 
dæmis: 

1. Að aðili sé háður umsjón og 
eftirliti fangelsismálastofnunar 
eða annars aðila sem hún tilnefn-
ir.

2. Að aðili neyti ekki áfengis eða 
ávana- og fíkniefna.

3. Að aðili hlíti fyrirmælum 
umsjónaraðila um dvalarstað, 
menntun, vinnu, umgengni við 
aðra menn og iðkun tómstunda-
starfa.

4. Að aðili sæti sérstakri með-
ferð innan eða utan stofnunar. 

Tveggja ára eftirlit
Fangelsismálastofnun getur fellt 
skilyrði niður að nokkru leyti eða 

öllu ef aðstæður breytast. Þá er 
einnig heimilt að krefjast þess að 
fólk á reynslulausn gangist undir 
öndunarsýni eða blóð- og þvag-
rannsókn en heimildir Frétta-
blaðsins herma að meðal þeirra 
skilyrða sem Ágústi sé gert að 
hlíta er að honum verður óheimilt 
að neyta áfengis í þau tvö ár sem 
skilyrði reynslulausnarinnar ná 
til, hann þurfi að tilkynna sig 
reglulega til eftirlitsaðila og megi 
ekki fara á svæði þar sem börn 
stunda tómstundir, en þess ber að 
geta að Ágúst starfaði á árum 
áður í kristilegu ungmennasam-
tökunum KFUM. 

„Við munum beita sérskilyrð-
um fyrir reynslulausn í auknum 
mæli og með markvissum hætti,“ 
segir Páll.

Mál Ágústs Magnússonar er eitt 
umfangsmesta barnaklámsmál 
sem komið hefur upp hérlendis. 
Ágúst beitti unga drengi brögðum 
með það eitt að markmiði að 
stunda með þeim kynferðis legar 
athafnir, hafa við þá kynmök 
og taka af þeim klámfengnar 
kvikmyndir. Hann notaði Netið 
til að ná til drengjanna og vílaði 
ekki fyrir sér að ljúga bæði um 
nafn og aldur. Hann var fundinn 
sekur um að hafa á yfirvegaðan 
hátt og með blekkingum tælt og 
misnotað drengina kynferðislega. 
Fórnarlömbin áttu það sameigin-
legt að standa illa félagslega áður 
en til kynna þeirra við Ágúst kom. 
Misnotkunin olli drengjunum 
sálrænu tjóni sem hafði alvarlegar 
afleiðingar fyrir þroska þeirra og 
sjálfsmynd.

TÆLDI TIL SÍN BÖRN 
Á YFIRVEGAÐAN HÁTT

Reynslulausn verður markvissari

PÁLL WINKEL Getur ekki tjáð sig um skilmála reynslulausnar einstakra fanga, en 
meðal skilyrða sem hægt er að setja er að aðili sé háður umsjón og eftirliti.

„Það gengur yfirleitt betur að vinna 
með mönnum sem hafa brotið af sér 
gagnvart barni eða börnum innan 
fjölskyldunnar,“ segir Björn Harðarson 
sálfræðingur, sem meðal annars hefur 
unnið með mönnum með barnagirnd, 
um möguleika svokallaðra barnaníð-
inga á betrun. 

„Auðvitað er glæpurinn jafn alvar-
legur en þeir sem ítrekað hafa brotið 
af sér gagnvart ókunnum börnum 
eru mun erfiðari viðfangs en þeir fyrr-
nefndu. Sumir sérfræðingar flokka þá 
sem eins konar rándýr og ganga marg-
ir svo langt að halda því fram að þeir 

séu ólæknandi,“ 
bætir hann við. 

Björn segir 
afar mikilvægt 
að slíkir menn 
séu í stöðugri 
meðferðarvinnu 
og gæti þess vel 
að umgangast 
ekki börn.  

Hann bendir á að ekki sé algengt 
að menn sem dæmdir hafi verið fyrir 
kynferðisbrot gegn börnum hljóti 
aftur fangelsisdóm fyrir slík brot. Það 
þurfi þó ekki að segja alla söguna. 

Verið geti að þeir sýni meiri aðgát eftir 
fangelsisdóm auk þess sem sönnunar-
byrðin í málum sem þessum sé afar 
erfið. 

„Þó að menn geti ekki brotið af sér 
gegn börnum á meðan þeir eru lok-
aðir í fangelsi þá ljúka þeir einhvern 
tímann afplánun. Ég tel að það sé 
mun betra að veita þessum mönnum 
reynslulausn með ströngum skilmál-
um og hafa eftirlit og vinnu með þeim 
við raunverulegar aðstæður heldur en 
að láta þá sitja allan tímann inni og 
hleypa þeim svo út að því loknu án 
nokkurs eftirlits.“ 

Möguleikar barnaníðinga á betrun

BJÖRN HARÐARSON

FRÉTTASKÝRING
KAREN D. KJARTANSDÓTTIR
karen@frettabladid.is

John McCain virðist nú nokkuð öruggur um 
að verða forsetaefni Repúblikanaflokksins í 
Bandaríkjunum þegar kosið verður í haust. 
Helsti mótframbjóðandi hans, Mitt Romney, 
hefur hætt við framboð sitt og nánast engar 
líkur þykja á því að Mike Huckabee geti 
skákað honum. 

Á hann möguleika?
Fáir efast nú um að McCain verði forsetaefni 
Repúblikanaflokksins. Meiri óvissa er um 
það hvort hann eigi möguleika á að sigra í 
kosningunum í nóvember, þegar hann þarf 
að etja kappi við Hillary Clinton eða Barack 
Obama, eða jafnvel við þau bæði ef annað 
verður varaforsetaefni hins. Þar skiptir máli 
hvort honum tekst að afla sér stuðnings 
hægri kjarnans í Repúblikanaflokknum, sem 
hingað til hefur haft lítið álit á málflutn-

ingi hans. Einnig gæti hann grætt á því ef 
Obama og Clinton taka upp á því að slást 
heiftarlega í fjölmiðlum næstu mánuðina.

Hvað hefur hann gert?
McCain orðinn 71 árs gamall og hefur mikla 
reynslu á þinginu í Washington. Hann hefur 
verið öldungadeildarþingmaður fyrir 
Arizona síðan 1987, eða í meira en tvo 
áratugi, en hafði áður verið fulltrúa-
deildarþingmaður fyrir sama ríki árin 
1983-87. Hann sóttist eftir því að verða 
forsetaefni Repúblikanaflokksins 
árið 2000, en 
mátti sín einskis 
gegn George W. 
Bush. Á yngri 
árum var McCain 
flugmaður í hernum. 

Hann var stríðsfangi í Víetnam í nærri sex 
ár, 1967-73, eftir að flugvél hans var skotin 
niður og mátti þá þola heiftarlegar pyntingar. 

Hvað vill hann?
Hann hefur frá upphafi stutt stríðsrekstur 
Bandaríkjanna í Írak, en hefur gagnrýnt 

meðferð á föngum Bandaríkjahers. Hann 
er andvígur því að í stjórnarskrá Banda-
ríkjanna verði ákvæði sem bannar 
samkynhneigðum að ganga í hjóna-

band, en vill á hinn bóginn 
skilgreina hjónaband sem 

samband karls og konu. 
Hann er á móti 

fóstureyðing-
um, nema í 
undantekn-

ingartilvikum. 

FBL-GREINING: JOHN MCCAIN, LÍKLEGASTI FRAMBJÓÐANDI REPÚBLIKANA TIL FORSETA BANDARÍKJANNA

Kominn í forsetaslaginn á áttræðisaldri

  TASKI swingo XP 

  TASKI swingo 3500 B

  TASKI swingo 1250 B 

  TASKI swingo 750 B

Engin útborgun, engin fjárbinding, 
aðeins mánaðarlegar greiðslur.

TASKI Swingo 1250 B

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo gólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is
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> Velta í bíla- og smásöluverslun, samkvæmt virðisauka-
skattskýrslum, í janúar og febrúar hvers árs. 

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Virðisaukaskattur á bókum er breyti-
legur eftir því hvort um er að ræða 
hefðbundna bók eða hljóðbók. 

Þá er skatturinn 
mismunandi á 
landakortum 
eftir því hvort 
þau eru gormuð, 
innbundin eða í 
hefðbundnu broti. 
Helgi Hjörvar 
alþingismaður vill 
að skatturinn sé 
samræmdur við 
sjö prósentin.

Hvers vegna er mismunandi 
skattur?
Það er mismunandi skattur á þessu 
núna aðallega vegna þess að menn 
hafa ekki tekið inn nýja tækni í bóka-
útgáfu, bæði á vefbókum og síðan á 
rafrænum bókum sem munu koma 
inn miklu sterkar á næstu árum.
Mun ríkið ekki tapa á þessari 
skattalækkun?
Tekjutap ríkissjóðs á að vera óveru-
legt miðað við núverandi ástand 
enda hefur þessi tækni ennþá 
rutt sér takmarkað til rúms. En 
ríkis sjóður verður af skatttekjum í 
framtíðinni. Þetta breytir því ekki að 
það er eðlilegt að skattleggja bækur 
framtíðarinnar eins og við skatt-
leggjum bækur dagsins í dag.

SPURT & SVARAÐ
VIRÐISAUKASKATTUR Á BÓKUM

Bækur fram-
tíðarinnar

HELGI HJÖRVAR 
ÞINGMAÐUR
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Þögn dómsmálaráðherra
Í pistli á vef sínum segist Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra hafa 
samsinnt orðum Egils Helgasonar 
um stjórnmálaskoðanir Sigurðar 
Líndal og Péturs Kr. Hafstein í Silfri 
Egils á dögunum. Einhver bloggarinn 
greip fullyrðinguna á lofti 
og sagði Björn ljúga. Hann 
hefði engu samsinnt, heldur 
þagað þunnu hljóði. „Sá, 
sem telur mig segja 
ósatt með þessum 
orðum, hefur greini-
lega aldrei heyrt, að 
þögn sé sama og 
samþykki,“ skrifar 
Björn. Þá vitum 

við framvegis hvað það þýðir þegar 
hæstvirtur dómsmálaráðherra þegir.

Þögn borgarfulltrúa
Og sé þetta lenskan í Flokknum, þá 
er þar komin skýringin á æpandi 
þögn borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins síðustu daga, þótt greina 
hafi mátt illskiljanleg og mótsagna-
kennd píp úr einhverjum hornum. 
Vilhjálmur man kannski ekki við 
hvaða lögfræðinga hann talar, en 
er engu minna traustur fyrir það, 

hvíslar þögla samþykkið. 
Borgarfulltrúarnir standa 
auðvitað allir þéttingsfast við 
bakið á Vilhjálmi. Þeir telja 
sig bara ekki þurfa að segja 
það upphátt. Eða hvað?

Þögn lögmanns
Þögnin var þema helgarinnar. Ekki 
er nóg með að Vilhjálmur vilji þegja, 
heldur vill hann að núverandi borgar-
lögmaður tali sem allra minnst. Og 
það ætlar hún að gera, þrátt fyrir 
að henni beri 
ekki til þess 
nein skylda. 
Hvað gengur 
mönnum til 
með þögninni? 
Er verið að 
reyna að svæfa 
Reykvíkinga? Getur 
það verið?

 stigur@frettabladid.is

Irobot ehf.
Hólshraun 7, 220 Hfj. •  S. 555 2585  •  Irobot.is

Umsagnir frá eigendum iRobot Roomba 
ryksuguvélmennisins:

...ég hreinlega Elska hana 

Varist eftirlíkingar

Þegar þetta er skrifað á 
sunnudagsmorgni liggur 

afsögn Vilhjálms Þ. Vilhjálms-
sonar í loftinu. Eftir hundrað 
daga hlé er nú allt sem áður og 
ljóst að sjálfstæðismenn áttu eftir 
að ljúka REI-málinu. Viðtölin eru 
pínlega lík: nei, ég minnist þess 
ekki... nei nei, það voru ekki 
þessir samningar sem ég hafði 
ekki séð heldur hinir... nei ég átti 
ekki við þennan borgarlögmann 
heldur hinn... 

Fokinn af reynslu
Af aðdáunarverðri þrautseigju 
hefur vesalings Vilhjálmur haldið 
áfram að hrekjast fram og aftur í 
blindgötu eigin málflutnings.

Ekki er hægt að segja að hér 
hafi reynsluleysi háð honum: 
kannski frekar að reynslan hafi 
orðið honum að falli; hann sé 
fokinn af reynslu. Vilhjálmur er 
einn reyndasti sveitarstjórnar-
maður á landinu – ef ekki sá 
reyndasti. Hann er öllum hnútum 
kunnugur og hefur starfað 
áratugum saman að sveitar-
stjórnar málum, og meðal annars 
stýrt Sambandi íslenskra sveitar-
félaga með þeim hætti að almenn 
sátt var um. En þrátt fyrir ýmsar 
vegtyllur og stöðu nærri þeim 
sem með völdin hafa farið hefur 
hann í raun og veru staðið 
álengdar við valdið öll þessi ár, og 
fylgst með. Og þegar loksins kom 
að honum að stjórna notaði hann 
vitaskuld þær aðferðir sem 
tíðkast höfðu við stjórn borgar-
innar eins og embætti borgar-
stjóra hafði mótast í meðförum 
sjálfstæðismanna. Hann stóð í 
þeirri meiningu að nú væri komið 
að sér að stjórna eins og Davíð 
gerði – með nokkra trúa og 
auðsveipa ráðgjafa í kringum sig 
og taka ákvarðanir snöggt og 
endanlega og ráðgast við eins fáa 
um þær og nokkur kostur væri. 
Deila svo og drottna jafnt meðal 
andstæðinga og samherja.

Eða hvenær hefði hvarflað að 
nokkrum manni að svo mikið sem 
spyrja Davíð að því hvort hann 
hefði umboð til ákvarðana og 
samninga? 

Ýmislegt varð til þess að 
Vilhjálmur komst ekki upp með 
þennan stjórnunarstíl. Í fyrsta 
lagi er hann ekki Davíð, hefur 
ekki til að bera myndugleik hans, 
klókskap og innsýn í mannlegt 
eðli.

Og í öðru lagi komst Davíð 
sjálfur ekki upp með að vera 
Davíð undir það síðasta. Hið 
frámunalega ráðríki gekk ekki 
lengur, og má jafnvel segja að það 
hafi orðið honum að falli hvernig 
hann gerði Íslendinga að (ein-
hvers konar) þátttakendum í 
Íraksstríðinu og þar með að 
aðhlátursefni um víða veröld, og 
ekki síður tilraunir hans til að 
hlutast til um eignarhald á 
fjölmiðlum. Nú eru aðrir tímar: 
ungt og vel menntað fólk í 
borgarstjórnarflokki sjálfstæðis-
manna lætur ekki bjóða sér þá 
stjórnarhætti sem tíðkuðust á 
einveldisskeiði Davíðs.

Í þriðja lagi virðist Vilhjálmur 
ekki hafa áttað sig fyllilega á 
mótsagnakenndri afstöðu 
sjálfstæðismanna til útrásargos-
anna. Enda ekki von. Þetta er 
frekar ruglingslegt: þeir sjálf-
stæðismenn sem vilja að verð-
mæti í almenningseigu komist í 
hendur einkaaðila – vilja t.d. 
einkavæða Orkuveituna – þeir 
eru eiginlega samt á móti því. 
Þeir aðhyllast kapítalisma en eru 

á móti kapítalistum. Þeir vilja 
ráða því hverjir fá að njóta 
gæðanna: sennilega myndu þeir 
helst vilja selja Herði Sigurgests-
syni og Kristjáni Ragnarssyni 
Orkuveituna – en yngri mönnum 
treysta þeir síður. Að minnsta 
kosti ekki Hannesi Smárasyni og 
alls alls alls alls ekki Jóni 
Ásgeiri.

Í fjórða lagi nýtur Vilhjálmur 
ekki tiltrúar almennings lengur. Í 
viðtölum þarf hann sífellt að 
kljást við vantrúarsvipinn á 
fréttamönnum, og klækir hans 
við að lokka Ólaf F. Magnússon 
yfir til sjálfstæðismanna vöktu 
almenna hneykslan. Rétt eins og 
félagi hans Ólafur F. Magnússon 
má búa við næstum ógreinan-
legan og hárfínan háðstón í 
frásögnum fréttamanna af 
málflutningi hans og framgöngu 
þarf Vilhjálmur að sæta því hér 
eftir að þurfa í sífellu að byrja á 
því að sanna að hann sé ekki að 
skrökva – hvað svo sem hann er 
að tala um. 

Réttu samferðamennirnir?
Og loks verður ekki annað sagt 
en að REI-málið sé klúður, að svo 
miklu leyti sem hægt er að skilja 
það. Það verður til í ákveðnu 
andrúmslofti gagnkvæmrar 
sefjunar stjórnmálamanna og 
auðmanna um að ofsagróði sé í 
vændum fyrir alla; borgarbúa, 
starfsmenn Orkuveitunnar, 
hirðmenn stjórnmálamannanna 
og auðmennina. Hugmyndin var 
sú að íslenskir jarðvísindamenn 
hafi vald á einhverjum launhelg-
um sem engir aðrir beri skyn-
bragð á og geti leitt heiminn í 
því að virkja jarðorku. Enginn 
efast um hæfni þessara vísinda-
manna en aðferðin við að virkja 
þessa hæfni orkar hins vegar 
tvímælis og ekki síður hitt að 
hafa að leiðarljósi hugmyndina 
um hinn auðfengna gróða sem 
Íslendingar hafa stundum farið 
flatt á.

Eða voru mennirnir sem seldu 
þjóðinni bréfin í Decode á sínum 
tíma réttu samferðamennirnir í 
þessari vegferð?

Fram og aftur blindgötuna

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Staða Vilhjálms Þ.

UMRÆÐAN
REI-málið

REI-málið hófst þannig að fulltrúar 
allra flokka nema VG í stjórn Orku-

veitu Reykjavíkur greiddu atkvæði með 
því að ákveðnir aðilar tengdir viðskipta-
lífinu gætu skammtað sér milljarðasamn-
inga vegna þeirra auðlinda sem þjóðin átti 
sjálf. Í miðri útrásarstemmningunni héldu 
menn að allt væri leyfilegt. Stjórnmála-
menn væru einungis peð enda ættu þeir 
þessum fjármálamógúlum allt að þakka.

Í nýrri skýrslu um málefni OR og REI 
kemur fram að Orkuveita Reykjavíkur 
verður í 100 prósenta eigu sveitarfélags-
ins. Slíkt var ekki einu sinni til umræðu 
fyrir 150 dögum síðan, þegar allir flokk-
ar nema VG ætluðu að skammta vildar-
vinum sínum orkuauðlindir landsins.

Eitt sinn þótti það gamaldags viðhorf 
að verja fyrirtæki í eigu sveitarfélags 
eða ríkis. Frjálshyggjan leyfði það ekki. 
Þau viðhorf eru ekki lengur til staðar, 
enda blöskraði ekki aðeins Reykvíking-
um kaupsamningarnir heldur allri þjóð-
inni. Einn kjörinn fulltrúi, Svandís 

Svavars dóttir, stóð fast við þau prinsipp að frjáls-
hyggjan fengi ekki að ráða yfir orkuauðlindum 
Íslendinga. Þannig tókst Svandísi að gera pólítískt 
ippon.

Höfundur er heimspekingur.

Pólitískt ippon

HUGINN FREYR 
ÞORSTEINSSON

Eitt sinn þótti það gamaldags viðhorf að verja 
fyrirtæki í eigu sveitarfélags eða ríkis. Frjáls-
hyggjan leyfði það ekki. Þau viðhorf eru ekki 
lengur til staðar.

Af aðdáunarverðri þrautseigju 
hefur vesalings Vilhjálmur 
haldið áfram að hrekjast fram 
og aftur í blindgötu eigin mál-
flutnings.

Þ
öggun er virkt og máttugt valdatæki í samskiptum 
fólks. Að þegja málin í hel er alkunn aðferð í mann-
legu samfélagi. Oftast er þessari aðferð beitt til að 
koma aðilum undan ábyrgð og ákvörðun. Þöggunin 
er flótti þess sem þegir og í skjóli valdastöðu kemst 

málsaðilinn oft upp með þóttafulla afstöðu sína – því í þögninni 
felst alltaf afstaða, hún er bara svo óþægileg að það er betra 
að láta hana ekki uppi. En vandamálin gufa sjaldan upp þótt sá 
sem í vandanum er staddur kjósi að láta þögnina eina uppi.

Í hartnær þrjá sólarhringa hafa valdamenn Sjálfstæðisflokks-
ins kosið að þegja um þann vanda sem kominn er upp í þeirra 
röðum hér í Reykjavík. Oddviti þeirra er rúinn trausti kjós-
enda í Reykjavík, hann hefur á opinberum vettvangi misstigið 
sig sinn eftir sinn, játað á sig afglöp í starfi fyrir umbjóðendur 
sína, sýnt dæmalausan dómgreindarskort í verkum sínum, eins 
og félagar hans í borgarstjórn Reykjavíkur úr öllum flokkum 
hafa sýnt fram á í opinberri úttekt á framgangi hins svokallaða 
REI-máls. Síðustu mistök hans í viðtali við Kastljós voru punkt-
ur yfir i, lokahnykkur á opinberum ferli. Mætti halda.

En Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík ætlar ekki að taka á 
því máli, hvorki í orði né verki. Ráðherrar, þingmenn og kjörn-
ir fulltrúar í borgarstjórn „tjá sig ekki um málið“ ef þá næst í 
þá. Þeir fáu sem hafa sýnt Reykvíkingum, kjósendum og lands-
mönnum öllum þá kurteisi að tala við fjölmiðla, svara í raun 
engu, hvorki um eigin afstöðu, né efnisatriði málsins eins og 
það stendur nú.

Enda vandinn ekki leystur: fari svo sem nú horfir að Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson telji sér og umbjóðendum sínum 
hollast að hann sitji áfram sem kjörinn fulltrúi í öllum ábyrgðar-
stöðum á vegum sjálfstæðismanna í Reykjavík er sá vandi sem 
hann hefur skapað með dómgreindarskorti sínum viðvarandi 
og mun spilla öllum störfum kjörinna fulltrúa í Reykjavík. Það 
lýsir miklum valdhroka borgarfulltrúans og afar slökum sið-
legum kröfum í starfi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sem 
sorglegt er að horfa upp á. Er fram í sækir mun það spilla starfi 
í borgar stjórn og skaða hagsmuni Reykvíkinga þegar til lengri 
tíma er litið.

Það er ein hlið málsins. Þöggunin er önnur. Kjósendur eiga 
alltaf fullan rétt á að kjörnir fulltrúar þeirra veiti hreinskilnis-
leg svör um stöðu mála innan sveitarstjórna. Kjósendur eiga 
fullan rétt á að álitamál og deilumál séu kynnt og reifuð, þótt 
enn sé ekki komin fram samstaða um niðurstöður. Og skiptir þá 
minnstu hvort málin eru stór eða smá. Kjörnir fulltrúar hafa 
enga þá helgi sem réttlætir það framferði sem sjálfstæðismenn 
hafa sýnt liðna sólarhringa. Þeim ber að sýna kjósendum sínum 
og öðrum borgarbúum þá virðingu, þeir eiga að virða okkur 
svars. Engar aðstæður réttlæta þögn síðustu sólarhringa, jafn-
vel þótt sjálfstæðismenn viti ekkert hvað þeir vilja, viti ekkert 
hvað þeir geta með sinn handónýta oddvita.

Ekki nema fulltrúar sjálfstæðismanna vilji hætta hinu forna 
höfuðbóli, Reykjavík, og veðji framtíð flokksins hér um slóðir 
á þennan eina mann og telji hann nú traustsins verðan. Ef það 
er afstaða þeirra ætti það heldur ekki að vera feimnismál og 
liggja í þagnargildi. 

Að þegja málin í hel:

„Vil ekki tjá mig“
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR
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SYLVIA PLATH RITHÖFUND-
UR LÉST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1963 AÐEINS ÞRÍTUG AÐ 
ALDRI.

„Þegar okkur finnst 
okkur skorta allt erum 

við hættulega ná-
lægt því að skorta ekki 

neitt.“

Sylvia var bandarískt ljóð-
skáld og rithöfundur. Eitt 

vinsælasta verk hennar 
er hin sjálfsævisögulega 

skáldsaga Glerhjálmurinn.

MERKISATBURÐIR
1752 Fyrsta sjúkrahús í Banda-

ríkjunum, Pennsylvania 
Hospital, er opnað. 

1814 Noregur lýsir formlega yfir 
sjálfstæði landsins. 

1906 Hið íslenska bókbindara-
félag er stofnað í Reykja-
vík. 

1973 Tíu manns farast með 
Sjöstjörnunni KE 8, fimm 
Íslendingar og fimm Fær-
eyingar. 

1979 Fylgismenn Ayatollah 
Khomeini ná völdum í 
Íran. 

1980 Metafli næst af loðnu á 
einum sólarhring, 23,180 
lestir. 

1993 Janet Reno verður dóms-
málaráðherra Bandaríkj-
anna fyrst kvenna.

Nelson Rolihlahla Mandela 
var sleppt úr fangelsi í Suður-
Afríku þennan dag árið 1990 
eftir að hafa verið pólitískur 
fangi í 27 ár. 

Mandela er fæddur 18. 
júlí 1918 og er því á nítug-
asta aldursári. Hann var 
áberandi andstöðumaður 
kynþáttaaðskilnaðarstefn-
unnar í Suður-Afríku og í 
fyrstu einsetti hann sér að 
beita aldrei ofbeldi í baráttu 
sinni, en síðar kom hann að 
skipulagningu mótspyrnu-
aðgerða sem fólust meðal 
annars í skemmdarverk-
um. Þá var hann hnepptur í 
fangelsi og þar fékk hann að 

dúsa næstu 27 árin. Mestu 
af þeim tíma eyddi hann í 
litlum fangaklefa á Robben-
eyju. Sú vist var eitt gleggsta 
dæmið um ósanngirni að-
skilnaðarstefnunnar. 

Eftir að Mandela var 
sleppt fór hann fyrir Afríska 
þjóðarráðinu í samningavið-
ræðum um lýðræðislegar 
kosningar 27. apríl 1994. Að 
þeim loknum tók hann við 
forsetaembættinu af Fred-
erik Willem de Klerk og var 
fyrsti lýðræðislega kjörni 
forseti landsins. Hann sat til 
1999. Síðan hefur hann ein-
beitt sér að baráttunni gegn 
alnæmi.  

ÞETTA GERÐIST:  11. FEBRÚAR 1990

Mandela laus eftir 27 ára fangavist

NELSON MANDELA FÉKK FRIÐARVERÐ-
LAUN NÓBELS ÁRIÐ 1993.

AFMÆLI

JENNIFER
ANISTON 

leikkona er 
39 ára. 

BURT 
REYNOLDS 
leikari er 
72 ára.

VALUR 
VALSSON 

fyrrverandi 
bankastjóri 

er 64 ára.

GEIR 
MAGNÚSSON 
fyrrverandi 
forstjóri er 
66 ára.

KÁRI 
JÓNASSON 
fyrrverandi 
ritstjóri er 

68 ára.

Lesendur Gagnvegar og vefsins strand-
ir.is kusu hjónin Valgerði Magnúsdótt-
ur og Ásbjörn Magnússon á Drangs-
nesi Strandamenn ársins 2007. 

Þau fengu líka viðurkenninguna 
Framfarasporið 2007 sem veitt er af 
ferðamálasamtökunum Arnkötlu. Því 
fylgdi verðlaunagripur eftir listakon-
una Ástu Þórisdóttur. Ástæða þessar-
ar upphefðar er sú að þau hjón hafa 
hlúð vel að ferðaþjónustu á svæðinu. 
Þau opnuðu nýtt gistihús á síðasta ári 
sem heitir Malarhorn og einnig veit-
ingahúsið Malarkaffi. „Þetta er nú 
bara sjálfsbjargarviðleitni,“ segir Ás-
björn hógvær þegar haft er samband 
við hann í gegnum síma. „Kvótinn var 
orðinn svo lítill að það var ekki hægt 
að lifa á honum. Annað hvort var að 
hætta alveg eða bæta nýju við. Sjálf-
sagt hefði komið betur út fyrir okkur 
sjálf að selja kvóta og skip og lifa á 
rentunum en það er lítið gaman að því. 
Betra að brölta eitthvað og taka þátt í 
atvinnuuppbyggingu í samfélaginu.“

Ásbjörn hefur boðið upp á sjó-
stangveiði og siglingar út í Grímsey 
á Steingrímsfirði undanfarin sumur 
en kveðst hafa orðið tilfinnanlega var 
við að grunnþjónustu við ferðamenn 
hafi skort á svæðinu eins og gistingu 
og veitingar, jafnvel bara það að kom-
ast á snyrtingu. „Ég fer í fjögurra tíma 
ferð út í eyjuna með leiðsögn. Stundum 
koma fullar rútur af fólki og kannski 
vill bara helmingur hópsins fara í sigl-
ingu. Þá hafði hinn hluti hópsins engan 
samastað á meðan. Nú hefur verið bætt 
úr því, bæði með kaffihúsinu og nýrri 
sundlaug sem var opnuð síðastliðið 
sumar.“ Grímsey liggur skammt frá 
landi og sigling þangað tekur bara tíu 
mínútur að sögn Ásbjörns en hvað er 

þar að sjá? „Þar er stærsta lundavarp 
í heimi á einni eyju og fuglalífið fjöl-
breytt, æðarfugl, teista, álka, skarfur, 
rita, mávar og mófuglar. Eyjan hefur 
eiginlega verið ónytjuð hingað til, 
jafn ótrúlega og það hljómar. Þetta er 
ósnortið land.“ 

Sjóstöngin nýtur vaxandi vinsælda 
að sögn Ásbjörns sem ætlar að koma 
upp góðri aðstöðu til að ganga frá afla 
gestanna. Heimamenn hyggjast líka 
koma upp grásleppu- og nytjasafni á 
allra næstu árum. Ásbjörn er með í 
því. Þar á að verða allt um grásleppu-
veiðar, hákarlaveiði, reka og æðarbú-
skap. „Grásleppuveiðar voru eigin lega 
fundnar upp hér á Drangsnesi og þær 
hafa verið stór þáttur í útveg okkar 

síðan,“ lýsir hann. Aðspurður segir 
hann saltfiskvinnslu á staðnum og tölu-
vart s af trillum í höfninni, en er eitt-
hvað að gera í ferðaþjónustu yfir vet-
urinn? „Ekki ennþá en okkur langar 
að byggja upp þátttökutúrisma til að 
lengja ferðamannatímann. Bjóða fólki 
í róður og leyfa því að taka þátt í því 
sem verið er að fást við á staðnum,“ 
segir Ásbjörn, sem stundar útgerð á 
veturna, er á línu núna og fer svo á 
grásleppu. En hvernig eru aflabrögð-
in? „Þau eru ágæt en það er verra með 
gæftirnar. Það er búin að vera langvar-
andi óstillt tíð alveg frá því í haust, 
djúpar lægðir og mikil læti. Það er 
haugabrim hér núna.“

gun@frettabladid.is

ÁSBJÖRN OG VALGERÐUR Á DRANGSNESI:  STRANDAMENN ÁRSINS 2007

Annað hvort var að hætta 
alveg eða bæta nýju við

STRANDAMENN ÁRSINS 2007 Ásbjörn Magnússon og Valgerður Magnúsdóttir hafa staðið sig 
vel í að hlúa að ferðaþjónustu á Drangsnesi.  MYND/AUÐUR HÖSKULDSDÓTTIR.

Fyrirtækið NTC sem 
rekur meðal annars versl-
anirnar Gallerí Sautján í 
Kringlunni og Laugavegi 
og Retro í Smáralind veitti 
á dögunum Mæðrastyrks-
nefnd styrk til kaupa á 
fermingarfatnaði í verslun-
um sínum. Er þetta orðinn 

árlegur viðburður hjá fyrir-
tækinu. 

Björn Sveinbjörnsson, 
framkvæmdastjóri NTC 
hf., afhenti Ragnhildi Guð-
mundsdóttur, formanni 
Mæðrastyrksnefndar, styrk-
inn sem nemur um 700 þús-
und krónum í síðustu viku.

Styrkir Mæðra-
styrksnefnd

Bæjarráð Akraness hefur 
samþykkt tillögu menningar-
mála- og safnanefndar um 
að styrkja starfsemi Snorra-
stofu í Reykholti. Fram-
lag Akraneskaupstaðar til 
Snorrastofu mun verða um 
2,3 milljónir í heild sinni á 
tímabilinu 2008-2010.

Í samkomulaginu er gert 
ráð fyrir samstarfi á milli 
Snorrastofu og Byggða-
safnsins að Görðum sem 

snýr að sameiginlegum mál-
efnum beggja staðanna. 
Jafnframt gerir samning-
urinn ráð fyrir að Snorra-
stofa standi fyrir viðburð-
um á Akranesi, í tengslum 
við Vökudaga, sem höfða 
sérstaklega til tengsla Akra-
ness við Snorra Sturluson en 
móðir Snorra var frá Akra-
nesi. Þetta kemur fram í 
fréttatilkynningu frá Land-
námssetrinu í Borgarfirði.

Samstarf við 
Snorrastofu

REYKHOLT Í BORGARFIRÐI 
Akraneskaupstaður ætlar að 
styrkja starfsemi Snorrastofu 

næstu tvö árin.

AFHENDING Björn Sveinsson framkvæmdastjóri NTC hf. ásamt Ragn-
hildi Guðmundsdóttur og öðrum konum sem vinna ötult starf hjá 
Mæðrastyrksnefnd.

Bestu nemendur Háskól-
ans í Reykjavík voru heiðr-
aðir fyrir helgi við hátíð-
lega athöfn. Að þessu sinni 
hlutu sjötíu nemendur við-
urkenningu fyrir frábæran 
námsárangur á síðustu önn. 

Þessi hópur kemst á 
hinn svokallaða Forseta-
lista skólans og fylgir þeim 
heiðri niðurfelling skóla-

gjalda á yfirstandandi 
önn. Að þessu sinni voru 
23 nemendur úr tækni- og 
verkfræðideild heiðraðir, 
20 nemendur úr viðskipta-
deild, 13 úr lagadeild, 11 
úr tölvunarfræðideild og 
3 nemendur úr kennslu-
fræði- og lýðheilsudeild. Á 
Forsetalistanum í dag er 31 
kona og 39 karlar.

Bestu nemend-
ur HR heiðraðir

HEIÐURSLISTINN Sjötíu nemendur Háskólans í Reykjavík komust á 
Forsetalista skólans að þessu sinni. 

Eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Magnús Kjartan 
Guðmundsson
Rjúpnasölum 10 (Áður Löngubrekku 2),

lést á Landakotsspítala þann 2. febrúar. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir 
til starfsfólks A6 Landspítalanum í Fossvogi og K1 á 
Landakoti.

Fyrir hönd aðstandenda 

Hjördís Erla Pétursdóttir 

LESLIE 
NIELSEN 
leikari er 

82 ára. 
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Baðherbergið 
er án efa eitt dýrasta 
herbergi hússins. 
Þó svo að það sé 
yfirleitt minnsta 
herbergið í húsinu 
er það jafnframt 
rakasta herbergið 
og inniheldur mest 
af lögnum sem geta 
verið til vandræða.

Frú Sigríður Kjartansdóttir á vanalega ekki í 
ástarsambandi við húsgögn, en er hjartfólginn 
dömuskápur og kuðungur austan af fjörðum.

„Almennt bind ég ekki taugar né tilfinningar við ver-
aldlega hluti, en ann því mjög sem fylgt hefur for-
feðrum mínum og hefur tilfinningalegt gildi,“ segir 
Sigríður Kjartansdóttir, starfsmaður Ekorta ehf.

„Langafi minn, Sigfús Sveinsson kaupmaður og 
útgerðarmaður í Neskaupstað, flutti dömuskápinn 
inn frá Danmörku um aldamótin 1900, en skápurinn 
er hluti af svefnherbergishúsgögnum sem saman-
stóðu af fataskápum fyrir bæði kynin, hjónarúmi, 
náttborðum og vaskaborði með postulínsskál,“ segir 
Sigríður, sem minnist þess að hafa dáðst að fallegri 
antíkinni á bernskuárunum austur á fjörðum.

„Ég var sérstaklega heilluð af dömuskápnum og 

þegar mér hlotnaðist heimasætusvítan á unglingsár-
unum bauðst mér þessi dýrgripur. Hann var þá í upp-
runalegu horfi; handmálaður hvítbláum skýjum, 
slaufum og gyllingu, en orðinn lúinn og kominn vel til 
ára sinna. Ég stíflakkaði hann hvítan og þannig stóð 
hann til handargagns þar til fyrir rúmum áratug að ég 
gerði hann upp eins og hann lítur út í dag,“ segir Sig-
ríður, sem eyddi þremur mánuðum í skápinn sem þá 
fékk nýtt hlutverk og varð hennar helsta stofustáss.

„Margir hafa dáðst að honum í gegnum tíðina en 
hann verður aldrei falur fyrir fé, frekar en litli kuð-
ungurinn sem hrökk af kistli Stínu ráðskonu í Nes-
kaupstað og hún gaf mér þegar ég var sjö ára. Hann 
hef ég geymt eins og sjáaldur augna minna og enn 
fær hann að skína í dömuskápnum, en svona djásn 
verða aldrei metin til fjár. Þessir munir eru samofnir 
tilveru minni og barnæsku, og eru komnir frá mínum 
uppáhaldsstað á jarðríki.“                 thordis@frettabladid.is

Dömuskápur með sál

Sigríður Kjartansdóttir 
og virðulegur heimilis-
hundurinn Brúnó við 
dömuskápinn fagra, en 
kommóðan sem einnig 
sést á myndinni er sömu-
leiðis úr búi Sigfúsar 
Sveinssonar útgerðar-
manns í Sigfúsarhúsi í 
Neskaupstað, frá því um 
aldamótin 1900.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/G

VA

Brauðdeig er sniðugt að 
setja í ofninn þegar selja á íbúð 
og verið er að taka á móti fólki. 
Það skapar hlýja 
og heimilislega 
stemningu og 
gæti lokkað 
fólk frekar 
til að 
kaupa. Allt 
í lagi er þó 
að deigið sé 
keypt tilbúið.

Olíublettir eru ekki 
skemmtilegir og hið mesta 
ólán að fá þá í fötin sín, til 

dæmis eins og hvítlauks-
olíuna góðu sem fylgir 

oft pizzunum okkar. 
Þegar það gerist 
er ráð að setja 
óblandaða lopa-
sápu í blautan klút 
og nudda blettinn.
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– Mest lesið
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Vettlingarnir úr IKEA-teppinu. 

Handverk er bæði atvinna Þórdísar Sig-
marsdóttur og áhugamál. Hún kennir 
smíðar við Kársnesskóla og heima fæst hún 
við allt mögulegt. 

Tágar, leður, tré, tau og símavírar. Allt verður 
að listmunum í höndum Þórdísar en vettlinga-
saumur úr þæfðri voð er viðfangsefni hennar 
þessa dagana. „Mér datt í hug að kaupa 
ullarteppi í IKEA, klippti það í tvennt og setti í 
þvottavélina á 30 gráðu hita og 1000 snúninga,“ 
lýsir Þórdís, sem nú er búin að sauma vettlinga 
á alla fjölskylduna. „Þeir eru alveg skotheldir,“ 
segir hún og bætir við: „Og það fást mörg pör 
úr einu teppi.“ 

Þórdís hefur tekið þátt í sýningum Handverks 
og hönnunar. Hún kveðst alin upp við handverk. 
„Mamma var mikil handverkskona og pabbi 
gullsmiður. Svo höfum við systurnar fimm allar 
gaman af því að vinna í höndunum,“ lýsir hún. 
En hún kveðst ekki prjóna heldur ætla að geyma 
sér það þar til síðar.  gun@frettabladid.is

Það fer vel um heklunálar heimilisins. 

Sköpun til skemmtunar

Símavírar í listrænni útsetningu. 

Kertaljós gefur heimilinu hlýlegan blæ þegar allt er á kafi í 
snjó úti. Kveikjum á kertum og eigum notalega stund saman.

Þórdís nýtur 
þess að kenna 
börnum smíðar 
og heima skortir 
ekki verkefnin. 
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Mex -  byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Vönduð vara og hagstætt verð.....

STIGAR

Ryðfrítt

Stál

Gler

Tré

Einnig:  Innihurðir, Harmonikkuhurðir 
Fullningahurðir, Útihurðir, Gerefti
Gólflistar og margt fleira

Allar mögulegar gerðir og stærðir
smíðað eftir óskum hvers og eins

Margar gerðir af búningasilfri. 

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og 
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með 
kvensilfur

www.eirberg.is  569 3100  Stórhöfða 25

Rodalon®

– alhliða hreingerning 
og sótthreinsun

Fæst í apótekum
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Tíu raðhús til sölu á Costa Blanca-ströndinni. 

Um er að ræða tilboð á tíu raðhúsum við Costa 
Blanca-ströndina á Spáni. Húsin liggja á svo-
kölluðu Torrevieja-svæði. Verið er að leggja 

lokahönd á húsin og munu þau verða afhent fullbúin í 
lok mars í ár. Íbúðirnar eru 160 fermetrar að stærð á 
tveimur hæðum. Allar íbúðirnar eru með þremur 
svefnherbergjum, tveimur snyrtingum og með tvenn-
um svölum, þar af einum þaksvölum. Við hvert hús er 
garður og verönd. Einnig er leiksvæði fyrir börn og 
lokaður sundlaugagarður. Innréttingar eru allar úr 
viði.

Í boði er 100 prósenta fjármögnun með óverð-

tryggðu láni til allt að 30 ára. Nóg væri fyrir kaup-
endur að leggja út fyrir kostnaði við kaupin, 15 þús-
und evrur. Það er spænski byggingaraðilinn Alfa 
Noray SL og Bancaja bankinn á Spáni sem standa að 
þessum húsum.

Unnt er að bóka skoðunarferð til Spánar í gegnum 
þjónustufyrirtækið Costablanca.is og fasteignasöl-
una Breytling - Properties S.L. en fyrirtækin munu 
bjóða áhugasömum kaupendum fría gistingu í fjór-
ar nætur. Beint flug er til Alicante frá Keflavík en 
einnig er hægt að fljúga í gegnum London Stansted.

Kaupendum standa til boða frí afnot af bílaleigubíl 
í gegnum spænska bílaleigu í allt að 12 vikur.

Eingöngu er um tíu hús að ræða og stendur tilboð-
ið fram til 31. mars 2008.

Þaksvalir og sundlaug
Tíu 160 fermetra raðhús með þaksvölum og garði eru nú til sölu á sérstöku tilboði.

VEXTIR FRÁ 
AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 10.1.2008.

4,7%
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. 

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Spánn, Torrevieja Costa Blanca ströndin
Verð aðeins 19.700.000

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056 660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

SÓL – HITI – SPÁNN !



● fréttablaðið ● fasteignir2  11. FEBRÚAR 2008

Fasteignasalan Domus hefur til sölu 220,6 fm parhús með innbyggðum bílskúr í Lindahverfinu í Kópavogi. Húsið er allt hið vandað-
asta á tveimur hæðum. Fallegur gróinn garður og frábært útsýni vestur Kópavoginn til Álftaness. Stór sólpallur er fyrir framan húsið. 

Lýsing: Efri hæð skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, búr og bílskúr. Mikil lofthæð með innfelldri halógen-lýs-
ingu og glæsilegt útsýni til vesturs. Í forstofu er náttúrusteinn og hiti í gólfi og fataskápur. Náttúrusteinn á gólfi í stofu og borðstofu, 
skápar úr hlyni með innfelldri lýsingu. Tengi fyrir hátalara og hljómtæki í veggjum og innréttingu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting úr 
hlyni, granít á borðum og eyju. Tvöföld svalahurð út á vestursvalir. Búr er inni af eldhúsi með góðu skápaplássi. Geymsluloft. Úr búri er 
innangengt í bílskúr. Náttúrusteinn og hiti í gólfi á gestasalerni. Á neðri hæð er hjónaherbergi með fataherbergi, tvö rúmgóð barna-
herbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, stórt þvottahús og góð geymsla. Komið er í opið rými með innfelldri halógen-lýsingu. Þar er 
tölvuhorn og sjónvarpshol. Rúmgott hjónaherbergi með parketti á gólfi, innangengt á baðherbergi, útgengt er í garð frá hjónaher-
bergi. Tvö rúmgóð barnaherbergi með parketti á gólfum. Gott baðherbergi með náttúrusteini á gólfum, hornbaðkar með nuddi, stór 
sturta og innrétting úr hlyni. Innfelld halógen-lýsing. Hiti í gólfi. 

Söluverð: 71,9 milljónir

201 Kópavogur:  Parhús miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu
Laxalind 7

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

NÝBYGGINGAR
Á NÝJUM VEF

NYEIGN.IS
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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

www.byggd.is

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignasali

Mjög góð tveggja her-
bergja íbúð á jarðhæð í
fjölbýlishúsi.  Íbúðin er á
jarðhæð og er mikið end-
urnýjuð.  Komið er inn á
parketlagðan gang, á
vinstri hönd er baðher-
bergi sem er nýlega flísa-
lagt á fallegan hátt.  Eld-
hús er með góðri endur-
nýjaðri spónlagðri innrétt-
ingu, þaðan er opið inn í
stofu.  Svefnherbergi er
rúmgott þar er gott skápa-
pláss.  Útganga er úr stofu
á svalir. Eignin er laus eftir
samkomulagi.

Allar nánari upplýsingar
veitir Björn 

í síma 897 7832

Fr
um

Aspafell 8 

111 Reykjavík

Hús framtíðar ehf.

Kynntu þér málið á www.hft.is

Einingahús í öllum stærðum og gerðum
fyrir jafnt verktaka og einstaklinga

Íslensk framleiðsla 
           fyrir íslenskar aðstæður

S: 566 6632
Fax: 566 6324
hft@hft.is

Skrifstofur
Háholt 14

270 Mosfellsbær
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 201 eða 203 
erum með kaupanda að raðhúsi á
einni hæð með stórum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Laugavegur 101 Rvík.

3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða
húsi við Laugaveg. Ekkert hefur
verið til sparað varðandi val á efni
og hönnun. Íbúðirnar skilast full-
búnar með gólfefnum og  innrétt-
ingum. Íbúðirnar eru frá 86,6 fm til
100,8 fm. Mikil lofthæð er í íbúð-
unum og allar hurðir í yfirstærð-
um. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar
eru með tvennum svölum og
glæsilegu útsýni. 

Verð frá 43 til 45 millj.

.is : : 535_1000

Strandvegur-Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er úr
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing.
Verð 43,2 millj.

Kaplaskjólsvegur-Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vestunbænum. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnh., stofu, eldhús og bað.
Verð 32 millj.

Háaleitisbraut - 108 Reykjavík
Stórt 291,1 fm einbýlishús á 2 hæðum,
sem býður upp á marga möguleika. 11
svefnherbergi, 3 baðherbergi og 2
stofur.
Verð 110 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb.
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2.
barnaherbergi, bað og þvottah. Íbúðin
er upprunaleg og snyrtileg. Sér
geymsla í kjallara. 
Verð 21.9 millj.

Háteigsvegur – sérhæð
154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml.stof-
ur, 3 svefn, bað og eldhús, þvottah.i
og geymslu á jarðhæð, 32 fm bílskúr
með frístundah. Stór garður.

Grettisgata-Miðbær-Einbýli
Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæð-
irnar einn geimur og hægt að hanna
herbergisskipan að vild. Húsið skiptist
í kjallara, hæð og ris. samt. 138 fm og
50 fm 2ja herb hliðarbyggingu.
Verð 45 millj.

Þorláksgeisli-Gott áhvílandi lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bíla-
geymsla. Gott lán sem hægt er að yfir-
taka á þessari íbúð. Laus við kaup-
samning.
Verð 34.9 millj.

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónah., 2 barnah., bað,
þvottahús og geymslu auk stæðis í
bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Gullengi - 5 herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnh.,
stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Sameig-
inl. garður með leiktækjum. Sér inn-
gangur af svölum. Verð 33.2 millj.

Klettakór - útsýni 
Ný 177,7 fm 4 - 5 herb. íbúð á 2. hæð.
Bílast. í bílageymslu. Íbúðin skiptist í 3
svefnh. 2 böð, geymslu, eldhús og
stofu. Íbúð er skilað án gólfefna en
með flísum á baði og þvottah. 
Verð 46 millj.

Skólavörðustígur – „Penthouse“
155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herber-
bergi, bað, eldhús og glerturn. Íbúðin
hefur verið mikið endurnýjuð. 
Verð 59 millj.

Auðbrekka - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýl-
ishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi,
barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á
jarðhæð. Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

og tenglar eru nýtt. Verð 26.6 millj.

Engihjalli - 1. hæð
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæð-
inu. Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu,
eldhús og bað. Sérgeymsla á jarðhæð.
Þvottah. Á hæðinni. Verð 19.9 millj.

Verð 26.2 millj.

Lauganesvegur – endurnýjuð
3ja herb. 83,2 fm íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnh., eldh., stofu og
7 fm geymsla. Eldhús er með sérsmíð-
aðri hvítri sprautul. innr., nýl. tækjum
úr burstuðu stáli. Gler, raflagnir, dósir

Tröllakór - 3ja herb
108 fm 3ja herb. í búð á 2. hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmg.
svefnh. Stórri stofu með góðum suð-
ursv. Innangengt í bílag. Öll eldhús
tæki fylgja með. Vandaðar eikarinnrétt-
ingar.

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 65
fm svalagarður til suðurs með heitum
potti. Forstofa, bað, eldhús og tvö
svefnh. Eignin er öll nýlega endurnýjuð
að sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak
og ofnalagnir. Sameignin falleg.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend-
ingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Hringbraut - Lyftuhús
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnh. og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj.

Seljabraut-109 Reykjavík
Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhús-
næði með sérinngang. Eldhús og stofa
eru eitt rými, svefnloft og baðherbergi.
Sérmerkt bílastæði fylgir eign. Íbúð er
haglega útfærð.
Verð 16.7 millj.

Álftamýri - 3ja herbergja
82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öll gólf eru parketlögð,
nema eldhús og baðherbergi. Mósaík
flísar eru á baðherbergi. Þvottahús
með geymslu innan íbúðar. 
Verð 22.9 millj.



Hafnargata 29. 

Um er að ræða 750 fm verslunarhúsnæði til leigu við aðal verslunargötu Reykjanesbæjar. 

Einnig er stórt  geymslurýni í kjallara. Húsnæðið er laust í byrjun apríl. Möguleiki er á að 

eitt fyrirtæki nýti sér allt rýmið, einnig er hægt að skipta henni upp í minni einingar. 

Húsnæðið er stórglæsilegt í alla staði og staðsetningin er mjög góð. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Studlaberg.is

Verslunarhúsnæði á besta stað 
í Reykjanesbæ!

Fasteignasalan Studlaberg  • Hafnargöta 29, 2. hæð  •  230 Reykjanesbær  •  Sími 420 4000  •  Fax 420 4009

Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggilltur Fasteignasali

laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggilltur Fasteignasali

dori@studlaberg.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Sölumaður

gulli@studlaberg.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Norðlingaholt í Reykjavík

Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er 
um 91 fm. Íbúðin er í þriggja hæða fjölbýlishúsi sem 
er í byggingu við Ferjuvað 11 í Norðlingaholti. Lyfta 
er í húsinu og er stefnt að því að afhenda íbúðina 
um miðjan apríl 2008.

Ýmsir staðir

Eigum einnig íbúðir í byggingu við Kjóaland í Garði, 
Vogagerði í Vogum, Smyrlaheiði í Hveragerði og 
Þjóðbraut á Akranesi.

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
félagsins að Suðurlandsbraut 54
í síma 552 5644 milli kl. 9-15.

Fr
u

m

Búmenn auglýsa íbúðir

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090

NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI

Um er að ræða glæsilegar 2-4ra
herbergja fullbúnar íbúðir með gólf-
efnum. Frábær staðsetning við sjáv-
arsíðuna. Einstakt útsýni. Allt að
95% lán frá seljanda. 
Húsið er teiknað er Birni Ólafs.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-18.00

Fr
u

m

Ofanleiti - sér inng, laus strax
Vel staðsett 3ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð.
Auk þess fylgir merkt stæði í bílageymslu.
Útaf stofu er gengið út á hellulagða verönd til
suðurs. Nýlega standsett baðherbergi.
Blokkin er nýmáluð. Sér inngangur í íbúðina.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNU-
DAG FRÁ 17.00-18.00. V. 26,5 m. 7043

Stigahlíð 28, 3. hæð - laus
strax Mjög góð og vel skipulögð 3ja her-
bergja 84,6 fm íbúð á 3ju hæð í góðu fjölbýli.
Íbúðin er mikið endurnýjuð, nýtt parket á
gólfum og nýuppgerð eldhúsinnrétting. 
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNU-
DAG FRÁ KL. 19.30-20.30. Sölumaður
verður á staðnum. V. 22,4 m. 7250

Grettisgata Um er að ræða 2ja- 3ja
herbergja kjallara íbúð sem skiptis í stofu,
svefnherbergi, eldhús, geymslu/herbergi og
snyrtingu. Íbúðin er allgóðu ástandi Íbúðin er
á góðum stað í miðbænum. V. 15,5 m. 7319

BJALLAVAÐ 15 - LAUS STRAX   

3ja herb stórglæsileg 96,4 fm fullbúin íbúð. Til afhendingar strax parketlögð.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist í forstofu, hol, tvö stór her-
bergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús og stofu auk sérgeymslu í kjallara. Ís-
skápur og uppþvottavél fylgir. V. 27,5 m. 6159

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.30-18.00

EFSTALAND 18, 2.HÆÐ - LAUS STRAX 

Mjög glæsileg, björt og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2. hæð með miklu útsýni, í góðu
fjölbýli. Íbúðin er öll nýstandsett á vandaðan hátt. Nýtt eldhús, gólfefni, hurðar og skápar.
Glæsileg eign. V. 25,9 m. 7143

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. 

REYNIHVAMMUR - KÓPAVOGUR  

Mjög gott og vel skipulagt einbýlishús í Suðurhlíðum Kópavogs. Mikið útsýni. Húsið er á
einni hæð með sér 2ja herbergja íbúð í kjallara. Auðvelt að breyta og hafa sem eina heild.
V. 51 m. 7333

SKEIÐARVOGUR-ENDARAÐHÚS

Fallegt og vel skipulagt 157,3 fm endaraðh á 2 hæðum (þ.a. er bílskúr 25,9 fm) í barn-
vænu og grónu hverfi. Eignin skiptist í forstofu, forstofuh., eldh., stofu, borðst, 4 svefnh.,
baðh., og gestas. Bílskúr er rúmgóður. Gróinn suðurgarður. Örstutt í leik-grunn og
framh.skóla. Mikil nálægð við ýmiskonar tómstundarstarf og leiksvæði fyrir börn. V. 43,5
m. 7311

BÓLSTAÐARHLÍÐ - LAUS STRAX  
Falleg og vel skipulögð 137,9 fm(þ.a. bílskúr
21,8 fm) 4ja herb íbúð á 3.h á eftirsóttum
stað. Eignin skiptist í forstofuhol, eldh., stofu
og borðstofu, þrjú svefnh, og baðh. Örstutt
er í leiksvæði fyrir börn og alla þjónustu.
Eignin stendur innarlega í botnlanga. V. 29,9
m. 7330



100% fjármögnun – auðveld kaup á Spáni

Verð  175.0 0 0 m

Lán al l t  að 180.0 0 0 m

• 10 mín. á 3 golfvelli

• 10 mín. á strönd

Nánari upplýsingar: Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com

• 15 mín. í miðborgTorrevieja

• Veitingastaðir og barir í göngufæri

www.costablanca.is www.alfanoray.com

Spænski byggingaraðilinn Alfa 
Noray SL og Bancaja bankinn á 
Spáni kynna fyrir Íslendingum 
einstakt tilboð á 10 raðhúsum 
sem verið er að leggja síðustu 
hönd á og verða afhent fullbúin í 
lok mars 2008. Um er að ræða 
100% fjármögnun með láni til 

allt að 40 ára og með óverð-
tryggðum vöxtum. Kaupand-
inn þarf aðeins að leggja út fyrir 
kostnaði við kaupin sem eru 
15.000 m.

Raðhúsin eru staðsett á Costa 
Blanca ströndinni eða á hinu svo-
kallaða Torrevieja svæði. Frekari 

upplýsingar um húsin má sjá á 
íslensku á heimasíðu bygging-
araðilans – www.alfanoray.
com – eða á heimasíðu þjónustu-
fyrirtækisins Costablanca.is – 
www.costablanca.is

Jafnframt því mun hver kaup-
andi fá frí afnot af bílaleigbíl í 

gegnum spænska bílaleigu í allt 
að 12 vikur. 

Í gegnum þjónustufyrirtækið 
Costablanca.is og fasteignasöl-
una Breytling – Properties S.L.
er unnt að bóka í skoðunarferð til 
Spánar en fyrirtækin munu bjóða 
áhugasömum kaupendaum fría 

gistingu í  4 nætur. Beint flug 
er til Alicante frá Keflavík en 
einnig er unnt að fljúga í gegnum 
London Standsted.    

Eingöngu er um að ræða 10 
hús á þessum kostakjörum 
og stendur þetta tilboð að-
eins fram til 31. mars 2008.

Fr
u

m

• Matvörubúðir og verslanir í göngufæri

• 45 mín. akstur á Alicante flugvöllinn

www.golf-houses.com

Lýsing á húsum:
• Um 160 fm að stærð

• Tveggja hæða hús

• 3 svefnherbergi

• 2 baðherbergi

• Tvennar svalir

• Þaksvalir

• Garður - verönd

• Lokaður sundlaugagarður

• Fallegar viðarinnréttingar

• Leiksvæði fyrir börnin

Óverðtryggt lán t i l  al l t  að 40 ára 
með u.þ.b. 5,5% vöxtum



Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18

Kár i  Ha l l dó rsson ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r

Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

ESKIVELLIR - Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb.svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

EINBÝLI

DREKAVELLIR - RÚMLEGA
FOKHELT. Fallegt 183 fm einbýli
á einni hæð. 30 fm bílskúr. Skilast
fullb. að utan. SKIPTI MÖGULEG.
Verð 42,9 millj. 7351 

Þrastarás - Sérlega glæsilegt
raðhús á einni hæð ásamt bílskúr, 
samtals 131 fm á frábærum stað í
Áslandi. Verð 47,5 millj. 7112

KIRKJUVELLIR Falleg 128 fm
íbúð á sjöttu hæð með frábæru út-
sýni. Eikarinnréttingar og gólfefni.
Stórar 24 fm svalir, laus við kaup-
samning. Verð 28,9 millj. 7325

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

FAGRAKINN - LAUS FLJÓT-
LEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316 

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

STEKKJARBERG Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297 

3JA HERB. 

SUÐURBRAUT Nýleg og falleg
78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. Verð 20,5 millj. 7382 

LAUFVANGUR - Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvest-
ursvalir. Stutt í þjónustu. 7114 

ÁLFASKEIÐ 2ja herb. 60 fm íbúð
á 2. hæð. Suður svalir, gott útsýni.
Verð 15,9 millj. 7341 

FURUVELLIR Einbýlishús á einni
hæð, eignin er alls 211 fm þar af er
bílskúr 26 fm 88 fm verönd með
skjólveggjum, heitur pottur. Verð
54,9 millj. 6614 

HÆÐIR

BRATTAKINN Mikið endurnýjuð
3ja herb. 65 fm risíbúð, nýleg gólf-
efni, lagnir, innréttingar o.fl. Falleg
eign sem hægt er að mæla með.
Verð 17,5 millj. 7383

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Falleg mikið endunýjuð
4ra herbergja íbúð, ásamt 31,2 fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 26,9
millj. 7027 

HÖRÐUKÓR 1 - KÓPAV.
Glæsileg 98,0 fm 3ja herb. íbúð á
10. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI,
ásamt STÆÐI í bílgeymslu. Parket
og flísar. Verð 28,9 millj. 7372 

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,9 millj. 7098 

MÁNATÚN - REYKJAVÍK Fal-
leg 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu og fallegu lyftu-
húsi. Verönd með skjólgirðingu.
Verð 19,9 millj. 7328 

MIÐVANGUR - Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. 7248

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli.
29 fm BÍLSKÚR, samt. 183 fm á
góðum útsýnisstað. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 37,9 millj. 7368 

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

SLÉTTAHRAUN Góð 87,2 fm
3ja herbergja íbúð á 1. hæð ofan
kjallara í fjölbýli á góðum stað.
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 20,5 millj.
5161

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

ARNARÁS - GARÐABÆR Fal-
leg nýleg 2ja herbergja 80,0 fm
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Sér
inngangur. Sér afgirt verönd. Verð
24,6 m. 7312 

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

KELDUHVAMMUR Falleg 113
fm neðri hæð í tvíbýli, sér inngang-
ur, gott skipulag eignar, sér lóð.
Verð tilboð. Sjón er sögu ríkari.
7319

DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Glæsileg 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 

ORRAHÓLAR - REYKJAVÍK
92 fm íbúð í lyftuhúsnæði með
húsverði á góðum stað í Breiðholt-
inu. Snyrtileg og falleg eign. Verð
21,9 millj. 7311 

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Góð 87,2 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli, 3 hliðar
klæddar. Bílskúrsréttur. Verð 19,2
millj. 6250

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja her-
bergja 59,1 fm íbúð á fyrstu
hæð/jarðhæð. Verð 16,9 millj.
7277

FURUBERG - Fallegt og sérlega
vel skipulagt 222 fm einbýli m/bíl-
skúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000 

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

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í
6 íbúða húsi. Stórar svalir. Verð
28,7 millj. 7250

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Vorum að fá í sölu flotta
uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

TUNGUVEGUR - Kósý 63,7 fm
neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur.
Verð 15,5 millj. 6851 

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð í
klæddu húsi. Tvennar svalir.
Glæsilegt útsýni. Verð 19,9 millj.
7270

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sól-
arverönd. Verð 66,0 millj. 6896

4RA TIL 7 HERB. 

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
30,9 millj. 7320 

ENGJAVELLIR - Björt og sér-
lega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4
sv.herb. Sérinngangur. Stórar út-
sýnissvalir. Verð 35,9 millj. 7116 

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð. Snyrtileg og vel skipu-
lögð íbúð, getur losnað fljótl. eftir
kaupsamn. Verð 22,9 millj. 7294 

2JA HERB. 

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 4. hæð, auk 23,7
fm bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347 

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

RAÐ- OG PARHÚS 

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209 

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á frábærum stað neðst í Set-
berginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378 

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

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-
búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266 

HÓLMATÚN - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 132,5 fm endarað-
hús á eignarlóð með sjávarútsýni.
3 sv.herb. Smekkleg eign á góðum
stað. Verð 39,9 millj. 7179 

HJALLABRAUT - 5 HER-
BERGJA Vorum að fá í sölu 5.
herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307 

ESKIVELLIR - LAUST STRAX
Björt og falleg 108,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhús m/stði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5
millj. 7043 

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunar-
húsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað í miðsvæðið í Hafnar-
firði, verð 130 millj. laust fljótllega.
7121

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

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

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

Sérlega falleg 92,2 fm 3ja
herb. íbúð á jarðh. 2 sv.h.
Parket og flísar. Suðurver-
önd og girt lóð. LAUS
STRAX.
Verð 27,5 millj. 7188

LINDASMÁRI 37 - LAUS STRAX

NÝTT

NÝTT



J ó n  Ö r n  K r i s t i n s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  -  B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

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

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

FURUÁS 2 - 6 - HFJ.
Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg 6 sv.herb. Möguleg aukaí-
búð. Fullbúin að utan og fokheld að
innan.
Verð frá 39,0 millj.  6891 

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

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

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR 
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús
á góðum stað. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. 
Verð 69,0 millj. 6317

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

KVISTAVELLIR 2-6 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

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. 
Verð frá 27,9 millj.  6411

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
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

KVISTAVELLIR - HFJ. 
Sérlega fallegt og vandað 212 fm
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhend-
ist fullbúið að utan og tilb. til innr. að
innan.
Verð 49,8 millj. 6994
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GRINDAVÍK

SUÐURHÓP - GLÆSILEGT Ný-
legt 133,5 fm parhús ásamt 32,6 fm
bílskúr, samtals 166,1 fm í nýja Hóp-
hverfinu. Vandað fullbúið hús. Verð
31,9 millj. 7371 

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍL-
SKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða sam-
tals 197,7 fm Verð 38,2 millj. 4660 

AUSTURHÓP - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
einni hæð, ásamt 57,9 fm bílskúr,
samtals 215,0 fm Afhendist fullbúið
að utan, tæplega tilbúið undir tréverk
að innan. Verð 28,5 millj. 7253 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5 7288 

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

HÓLAVELLIR - Fallegt talsvert
endurnýjuð 136,1 fm einbýli. Teikn.
af 51,5 fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb.
Verð 25,5 millj. 7215 

SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt
127 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
o.fl. Verð 24,9 millj. 7174 

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og pottur. Verð 24,9 millj.
Skipti á ódýrari eign kemur til greina.
7022

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbæn-
um. Verð 25,9 millj. 6886 

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

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

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

RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Gott 180 fm 2ja íbúða hús m/bílskúr.
Húsið skiptist í tvær 3ja herb. íbúðir
með sérinngangi. Verð 22 millj. 6518 

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

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,2 millj. 9957

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Mikið endurnýjað 195,6 fm
einbýli m/fokheldum bílskúr. 5
sv.herb. Verð 28,4 millj. 9924

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

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

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL-
SKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu-
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

BLÓMSTURVELLIR - Fallegt
talsvert endurnýjað 176,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9 millj.
5114

VOGAR

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS Fal-
leg raðhús á einni hæð í byggingu
miðsvæðis í Vogum í Vatnleysus-
trönd. Góð lofthæð er í húsunum
sem gerir möguleika á millilofti bæði
í íbúð og í bílskúr. Skilast rúmlega
fokheld. Stærð frá 131 fm til 141 fm
Verð 21,9 millj. 7362

VOGAGERÐI 3ja herb. 72 fm íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj. 7375

MMIÐDALUR Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð, ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 227,1 fm Af-
hendist fullbúin að utan, tæplega til-
búið undir tréverk að innan. Verð
29,5 7276 

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. Hús-
ið er samtals 153,7 fm Sérlega fal-
legur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
millj. 7271

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
27,9 millj. Laust við kaupsamning.
9838

REYKJAN.BÆR

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eld-
hús með nýlegri innréttingu. Verð
19,5 millj. 6813

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fallegt
94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 9,8 millj. 6270

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

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ. 
Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr.  4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 35,9 millj.  723590
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KIRKJUVEGUR 2 - HFJ. 
Einstakt tækifæri - nýtt og glæsilegt
einbýli í miðbæ Hfj rétt við náttúru-
perluna 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

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullb. að utan og
tilbúin til málningar að innan. Raf-
magn, pípulögn og smíðavinna búin
og komið að handlögnum heimilis-
föður.  Verð 40 millj. 6616

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsi-
legu lyftuhúsi á frábærum stað í
miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.

* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra lofthæð
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður 
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KVISTAVELLIR
Falleg og vönduð raðhús á tveim
hæðum, 272 fm, húsin skilast full-
búin að utan en fokhelt að innan.
Gott skipulag. Góð staðsetning.
Verð 27,2 millj. miðjuraðhús og
27,9 millj. endaraðhús. 7359

URÐARBRUNNUR - PARHÚS 
Tvö glæsileg parhús á tveim hæð-
um annað er 202 fm og hitt er 211
fm, verð 44,3 millj. og 46 millj. Af-
hendist fullbúin að utan og rúmlega
fokhelt að innan. Stutt verður í

margskonar þjónustu, s.s. skóla, leikskóla, verslunarmiðstöð, vatnapar-
adís og íþróttaaðstaða. Afhending vor 2008. 7286
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Verð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT
VERSLUNAR OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA- MIKIL VIÐSKIPTI.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum teg-
undum veisluhalds. Veislusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum ástæð-
um. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma. 

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI - gott fyrir verktaka.
Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið er
þekkt í sínum geira fyrir vandaða framleiðslu. Mikið í allskonar innréttingasmíði,
og tækjakostur sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir verktaka.

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum
búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug veisluþjón-
usta. Meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

FLOTTUR SPORTBAR-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Til sölu glæsilegur hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, mjög flott innrétt-
aður. Góð aðkoma og næg bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir framan
inngang fyrir gesti. Húsnæði og rekstur geta selst aðskilin. Hagstæð útborgun.
Frábært tækifæri.

HEILDVERSL. Í GJAFAVÖRU
Til sölu rekstur heildversl. með allskonar gjafavöru. Getur einnig hentað vel
með öðru. Verð aðeins 2,5 millj + lager.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA.
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög
flottur staður með góða afkomu. Einnig afgreitt í bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg
bílastæði. Mjög gott verð.

BLÓMABÚÐ - KAFFIBAR MEÐ LÉTTVÍNSLEYFI.
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og gjafa-
vöru. Er í rúmgóðu og björtu húsnæði. Kaffibar með léttvínsleyfi. Frábært tæki-
færi.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN.
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu.
Góður tækjakostur. Leigustólar. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri á fínu verði.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU, 
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða af-
komu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar
á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

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

BAKARÍ - SÖLUTURN- ÍSSALA. 
Til sölu á frábærum stað, bakarí, söluturn og íssala. Er með 10 ára leigusamn-
ing í góðu húsnæði á mjög áberandi stað. Hefur verið starfandi í 20 ár. Frábært
tækifæri.

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

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101 
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð.

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM og FL.
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðn-
aðar. 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 tæki-
færi fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.
Nýkomin á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa í hverfi 108. 5 vinnustöðv-
ar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður. Staðsetning mjög góð
og næg bílastæði. Frábært tækifæri.

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

FLOTT HÁRSNYRTISTOFA Í 101 - MJÖG VINSÆL
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu
húsnæði, með bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækj-
um búin bullandi traffic. Vel staðsett. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
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Ágúst Stefánsson 
Lögfræðingur

Hallgrímur Óskarsson 
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Steindór Guðmundsson
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Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

HRAUNHELLA 1, 
SELFOSSI
204,6 fm einbýlishús í byggingu í Suðurbyggð. Íbúðin 166,8 fm
og bílskúrinn 37,8 fm. Fjögur svefnherbergi. Verð frá 22,9 millj.
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STEKKHOLT 7, 
SELFOSSI
Vel staðsett 138,0 fm einbýl-
ishús ásamt 32,6 fm bílskúr. Húsið er steinsteypt, steniklætt að
utan Fjögur svefnherbergi. Verönd með heitum potti. Hagstæð
áhvílandi lán 4,2% vextir. Verð 29,7.millj.

NORÐURTRÖÐ 14, 
SELFOSSI
Snyrtilegt 8 hesta hús í Norðurtröðinni. í húsinu sem er 73,8 fm
eru 2 tveggja hesta stíur og fjórar eins hesta. Snyrtileg kaffi-
stofa. Verð 4,9 millj.

NESTÚN 23, 
HELLU
Snoturt 119,3 fm einbýlishús ásamt 23,9 fm bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi möguleiki á fjórða herberginu. Hagstæð áhvílandi lán
4,9% vextir. Verð 18,8m.

GRÍMKELSSTAÐIR LÓÐ 26,
GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPI
Sumarhús í byggingu sem er
64,4 fm og stendur á fallegri 2.500 eignarlóð úr landi jarðarinn-
ar Grímkelsstaða. Húsið stendur í brekku og er mjög víðsýnt
frá húsinu. Verð 8,9 millj.

ÁLFTARIMI 1, ÍB. 302,
SELFOSSI
Góð 2 ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi byggðu 1982.
Íbúðin er 65,0 m² ásamt 23,0 m² bílskúr og 5,1 fm geymslu.
Stórar svalir. Verð 16,2 millj.
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Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968 fm iðn-
aðarhúsnæði með braut f. brú-
arkrana. Húsið samloku-stál-
grind, skrifstofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr. mænishæð,
þakbirta og reyklosun í mæni.
Samtals 4 innkeyrsluhurðir, þar
af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi. Auð-
velt að stúka húsið niður. Öll
lóðin malbikuð. Samþykktur

um 200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetning í nálægð Höfðans.
Mikil lofthæð og gott verð!

Drangahraun Hfj, 1.377 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist 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 get-
ur 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 til stækkunar. Teikning-
ar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í nýlegu
húsnæði við Lónsbraut, hús-
næði 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. Over-
size innkeyrsluhurð. Lóð mal-
bikuð.

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm. 
Til sölu eða leigu
mjög vel staðsett
samtals 1.170 fm at-
vinnuhúsnæði á Hva-
leyrarholtinu í Hafnar-
firði. Tvær háar inn-
keyrsluhurðir. Lóðin
er stór og rúmgóð
með mjög góðri að-
komu. Mikil lofthæð.
Milligólf eru skrifstof-

ur, eldhús, salerni. Annars vegar er í boði 518 fm skemma, 650 fm
auk skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið. Hagstætt söluverð!

Frakkastígur - Tækifæri!
Til sölu glæsilega staðsett
einbýli/tvíbýli á tveimur
hæðum með 2 sérinngöng-
um. Húsnæðið er 129,1 fm,
klætt holsteinshús, á eign-
arlóð. Húsnæðið þarfnast
upplyftingar hugmyndaríks
aðila. Frábært tækifæri fyrir

athafnasama til breytingar. Húsið er ein eign en þar sem 2 inng. eru
til staðar er möguleiki að skipta eigninni. Hugsanlegur byggingarrétt-
ur. Gólfefni eru ýmist upprunaleg lökkuð gólfborð eða filtteppi. Eldhús
með uppgerðri eldri innrétt. Gler að hluta standsett. Sólpallur í garð-
inum. Húsnæðið er hentugt undir stækkun og/eða breytingar.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milli-
gólfs þar sem er
skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rann-
sóknarst. Húsið er

stálgrindarhús með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegg-
hæð um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er tæpir 5 mtr og er
innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eftir endi-
löngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Mal-
bikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu. 

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.
Glæsilegt nýlegt
miðjubil á 2 hæðum
samtals 216 fm þar er
96 fm milligólf. Húsið
er steypt með stál-
klæðningu að utan. 2

stórir kvistir sem snúa út að götunni, sér inngangur í skrifstofusal með
perlugólfi. Innkeyrsla. Inn af skrifstofuplássinu flísalagt bað með sturt-
uklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milligólfi er kaffisalur m/ eldh.innrétt-
ingu, skrifstofusalur, ca 30 fm með glervegg og gler rennihurð. Þá er
30 fm herb. sem nýta mætti fyrir sýningarsal eða þess háttar. Inn-
keyrslubilið er fremst með 6 m. lofthæð. Parket er á efri hæðinni og
loft klædd með hvítuðum panel. Lóðin er afgirt og malbikuð. 

Dvergshöfði - lager, þjónusta, verslun.

Til leigu frábærlega staðsett á höfðanum blandað húsnæði sem
hægt er að leigja í ýmsum stærðum. Sjálfstætt um 132 fm þjón-
ustu- og/eða skrifstofurými á 1. hæð. Sérinngangur beint frá
götu, 2 skrifstofur, 2 wc og mjög góður sýningarsalur. Einnig er
hægt að fá samanlagt tæplega 800 fm. sem skiptast 100+150 fm
skrifstofur, wc, 130 fm verslun og um 400 fm sal/lager. Húsnæð-
ið er mikið endurnýjað s.s. þak, gluggar o.fl.

Drangahraun, Hfj,  528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt horn-
hús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brú-
arkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur,
wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Fasteignir & Fyrirtæki veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!
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Nýbyggingar Marteinslaug - 113 Rvk
Glæsilegar og vandaðar 3ja
herbergja íbúðir í álklæddu
lyftuhúsi með stæði í lokuðu
bílskýli. Útsýni til norðurs og
suðurs. Íbúðunum er skilað
fullbúnum án gólfefna, með
vönduðum innréttingum frá
Trésmiðjunni GKS og tækj-
um frá iemens. Öllum íbúð-
um fylgir uppþvottavél. Af-
hending er við kaupsamning

Byggingaraðili er Fimir ehf

Nýbyggingar Dalakur - Garðabæ
Glæsilegt 312 fm einbýlis-
hús á einni hæð á þessum
vinsæla stað í Akrahverfi í
Garðabæ. Endahús innst í
botnlanga, við opið svæði.
Útsýni út á sjóinn. Þar af er
46,2 fm innbyggður bílskúr.
Húsið afhendist fokhelt að
innan og fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð. Húsið
er teiknað af Sigurði Hall-
grímssyni arkitekt. Verð
79,5m

Einbýli Glitvellir - Hfj
Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala, sími: 513-
4300 kynnir: Sérlega fallegt
og mjög vel hannað 213 fm
einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum 42,4 fm bílskúr
í lítilli botnlangagötu í þessu
barnvæna hverfi. Arkitekt
hússins er Olga Guðrún Sig-

fúsdóttir. Verð 39,3 m. 

Einbýli Hófgerði - Kópavogi. 
Fallegt 165 fm einbýlishús á
einni hæð þar af 40 fm bíl-
skúr sem er búið að innrétta
sem íbúð. Þrjú góð herbergi
á sérgangi. Stofa og borð-
stofa með útgengi í góðan
garð. Glæsilegt baðherbergi
með nuddbaðkari. Lagnir og
rafmagn endurnýjað að
mestu leyti. Parket og flísar
á gólfum. Gott hús á þess-

um vinsæla stað í Kópavogi. Verð 46,7 m.

Nýbyggingar Kvistavellir -  Hafnarfjörður
212,1 fm fallegt nýtt einbýli
á einni hæð með tvöföldum
innbyggðum bílskúr.  Íbúðin
er 5 herbergja 156,6 fm og
bílskúrin er 55,5 fm, eignin
er því samtals 212,1 fm Hiti í

gólfi. Húsið afhendist fullklárað að utan og tilbúið til innréttinga að inn-
an. Verð 49,8 millj.

Traustur og vandaður byggingaraðili, Hamraverk ehf. 
AFHENDING ER VIÐ KAUPSAMNING. 

Hæðir Brekkulækur - 105 Rvk
Afhendist við kaupsamning.
Mjög góð 138,5 fm sérhæð
við Brekkulæk í Reykjavík,
þar af 22,5 fm bílskúr. 3 her-
bergi og 2 stofur. Stofa og
borðst. með nýju parketi,
hvíttuð eik. Útgengt úr
borðst. á góðar vestursvalir.
Þrjú góð herb. með skápum
og nýju parketi, hvíttuð eik.
útgengt á austur svalir úr

hjónaherb. Eldhús með ágætri  innréttingu. þvottah. innaf eldh. Bað-
herb. nýlega endurnýjað Góð íbúð á vinsælum stað. Verð 36,7 m.

4ra til 7 herb. Flúðasel - 109 Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala, sími: 513-
4300 kynnir: Flúðasel, mjög
vel skipulögð 104 fm 4ra
herbergja íbúð á þriðju hæð,
efstu í fjölbýli ásamt um 30,9
fm stæði í bílageymslu. Stutt
er í leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóli í hverfinu.
Lóð nýtekin í gegn að sunn-
anverðu. Falleg ca 10 ára

innrétting í eldhúsi. Nýtt eikarparket á forstofu, holi, hjónaherbergi og
borðstofu og stofu. Verð 22,9 m. 

4ra til 7 herb. Vesturberg - 111 Rvk
Rúmgóð 111,4 fm 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í ál-
klæddu verðlauna-húsi með
yfirbyggðum svölum og út-
sýni yfir borgina, sjóinn og til
fjalla. Íbúðin  skiptist í 3
svefnherbergi, eldhús, bað,
hol, lítið gluggalaust her-
bergi, stofu og yfirbyggðar
svalir til vesturs. 5 mínútna
gangur í Bónus, Hóla-

brekkuskóla, FB farmhaldsskólann og leikskóla, Verð 23,5 m.

4ra til 7 herb. Engihjalli - Kóp
Björt og góð 4ja herbergja
íbúð á sjöundu hæð við
Engihjalla í Kópavogi með
góðum suð- austur svölum
með miklu útsýni. Húsið er
nýlega málað að utan. Ný-
lega var skipt um teppi og
málaður stigagangur. Nýtt
mynd dyrasímakerfi.
Göngufæri í verslanir, al-
menningsvagna og aðal um-

ferðaæðar til Reykjavíkur og Suðurnesja. Verð 22,5 millj.

Nýbyggingar Bjarkarás - Garðabæ

Aðeins 3 íbúðir eftir. Glæsilegar 121-150fm, 3ja herbergja íbúðir í fun-
kísstíl, með sérinngangi og bílskýli við Bjarkarás í Garðabæ. Mikið út-
sýni af efri hæðunum.  Íbúðirnar eru allar mismunandi .  Verönd er með
neðri hæðum.  Íbúðirnar afhendast tilbúnar til innréttinga en þó búið að
draga í rafmagn.  Hægt er að frá íbúðirnar lengra komnar ef vill með
innréttingum frá HTH. 
Lóð er fullfrágengin með öllum gróðri, plöntu og trjágróðri samkvæmt
arkítektateikningu. Byggingaraðili er Tré-mót ehf en arkítekt er Kristinn
Ragnarsson. Verð frá 35,8-43,8 millj. (íbúðir teknar upp í)

Pantið tíma hjá sölumönnum Hússins - sjón er sögu ríkari!

Nýbyggingar Lækjarvað - 110 Rvk

Aðeins 4 íbúð eftir. Glæsilegar sérhæðir að Lækjarvaði í Reykjavík.
Íbúðirnar skilast fullbúin að utan og að innan tilbúnar til innréttinga. All-
ir innveggir hlaðnir. Hitalögn í gólfum. Dósir fyrir halogenlýsingu í stofu
og holi. Reykrör fyrir arinn fylgja hverri íbúð. 
Að utan skilast húsið steinað í ljósum lit. 
Húsin eru á tveimur hæðum með einni íbúð á hvorri hæð og fylgir bíl-
skúr og stórar svalir á bílskúrsþaki með efri sérhæðinni. Lóðin er skipt
í séreignarhluta fyrir hvora íbúð, að framanverðu er upphitað bílastæði
við bílskúrinn, að auki er sérstæði fyrir neðri hæð og tvö önnur sameig-
inleg bílastæði.
Lóðin verður  tyrfð bakatil, bílaplan og aðkoma frágengin. Snjó-
bræðsla er fyrir framan bílskúr og í aðkomu. 

4ra til 7 herb. Laufrimi - 112 Rvk
Falleg 98,4 fm, 4ra her-
bergja endaíbúð á 2. hæð
með sérinngangi. 3 herbergi
og stofa. Stutt að fara í
Spöngina og Borgarholts-
skóla. Verð 25,9m

Þetta er vel skipulögð íbúð
í fallegu húsi, í góðu og grónu hverfi og er stutt í alla þjónustu.

3ja herb. Hlíðarhjalli - Kóp
Björt góða 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð með sólar
suð- vestur svölum með
mjög góðu útsýni. Íbúðin er
skráð samkv. FMR 82,9 fm 
Húsið er í göngufæri við
Hjallaskóla, Digranesskóla,
Leikskólann Álfaheiði og
leikskólann Eftstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes

og verslunarmiðstöð í Engihjalla. Verð 22,3 millj.

3ja herb. Suðurbraut - Hafj
Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala sími 513-4300
kynnir: Suðurbraut í Hafnar-
firði. Mjög rúmgóð og falleg
3ja herbergja 90,7 fm endaí-
búð á jarðhæð með útgang
á hellulagða suð-austur ver-
önd í þriggja hæða litlu fjöl-
býli á góðum stað í Hafnar-
firði. Þvottahús innan íbúð-
arinnar. Stutt í sundlaugina
og verslun. Verð 20,7 millj.

3ja herb. Drápuhlíð - 105 Rvk
Falleg og rúmgóð 3ja her-
bergja 73,6 fm risíbúð á
þriðju hæð í mjög snyrtilegu
og þriggja hæða fjölbýlis-
húsi á góðum og rólegum
stað í Hlíðunum þar sem
hæfilega langt og hæfilega
stutt er í miðbæinn. 

Stór og gróin sameiginleg
lóð með grasi og gróðri.
Verð 22,4m.

Atvinnuhúsnæði Bæjarhraun - Hafj
Nýuppgert 295,5 fm. skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð í
mjög góðu húsnæði við
Bæjarhraunið. Hæðin er í
dag eitt rými og hentar vel
undir skrifstofur, o.fl. Sam-
kvæmt samþykktum bygg-
inganefndarteikningum er
samþykkt fyrir 80 fm hús-
varðaríbúð. Góðar svalir eru
á norður og suðurhlið  hæð-
arinnar. Á gólfunum er lagt
ljóst steinteppi. 

Nýbyggingar Kvistavellir -  Hafnarfjörður

Verð frá kr. 33.900.000 
Fallegt og frábærlega vel skipulagt 192,9 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt 29,5 fm bílskúr, samtals 222,4 fm Neðri hæðin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, stórt svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, bílskúr og
geymslu. Efri hæðin skiptist í rúmgott sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi,
fataherbergi inn af hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahús. Sjónvarp-
holi er hægt að loka og breyta í fimmta herbergið. Gengið er út á sval-
ir úr sjónvarpholi. Húsið afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan.
Lóð grófjöfnuð. Möguleiki að fá lengra komið. EIGNASKIPTI KOMA
TIL GREINA. AFHENDING við kaupsamning.

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali
Þórólfur Óskarsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður

Ólafur Sævarsson sölumaður
Sigurður B. Halldórsson sölumaður
Magnús S. Kristinsson sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Góð og björt efsta hæð í nýju verlsunar og skrifstofu-

húsnæði. Hátt til lofts, miklar svalir og útsýni til allra

átta yfir Reykjavík. Nokkur stæði í bílageymslu fylgja

eigninni. Tvær lyftur og flísalagður stigagangur í hólf og

gólf. Eignin afhendist tilbúið til innréttinga. Möguleiki á

að innrétta íbúðir eða nota sem skrifstofu fyrir einn eða

fleiri aðila. Laus við kaupsamning.

Nánari upplýsingar veitir Kolbeinn í síma 694 9100
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Stóriteigur – 261 fm

*NÝTT Á SKRÁ* Til sölu raðhús á tveimur hæðum
auk kjallara, sem þarfnast endurbóta. Á jarðhæð er
forstofa, gesta WC, eldhús, stofa og borðstofa. Á 2.
hæð er sjónvarpshol, 4 svefnherbergi og baðher-
bergi og kjallari er rúmlega fokheldur. Bílskúr við
hlið inngangs með gryfju. Þetta er fín eign fyrir lag-
henta á góðum stað í Mosfellsbæ. 
**Verð kr. 39,7 m.**

Skeljatangi – 4ra herb.

4ra herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu
fjórbýlishúsi við Skeljatanga 38 í Mosfellsbæ. 3
svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu, geymsla,
stofa og eldhús. Þetta er fín íbúð á barnvæntum
stað – en kominn er tími á endurbætur. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 25,9 m.

Hjallahlíð – 4ra herb + bílsk.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 117,4 fm, 4ra herb.
íbúð á JARÐHÆÐ í fjórbýlishúsi ásamt 24,1 fm bíl-
skúr. Þetta er stór og flott íbúð, með 3 rúmgóðum
svefnh. + aukah., þv.hús, stofa og eldhús með
borðkrók. Sérsmíðuð viðarinnrétting í eldhúsi, flísa-
lagt baðherb. m/baðkari og sturtukl. og stór timbur-
verönd með skjólgirðingu. Bílskúr.
Verð kr. 35,9 m. 

Lágholt – 187,3 fm einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 187,3 fm einbýlishús
á einni hæð með stórum bílskúr við Lágholt 11. Í
húsinu eru fjögur svefnherb., stofa, borðst., gott
eldhús m/borðkrók, þv.hús m/bakinngangi og bað-
herb. m/kari. Húsið stendur á 862 fm lóð á skjól-
góðum stað í eldri hluta Mosfellsbæjar. Eignin er
snyrtileg og vel viðhaldið.
Verð kr. 41,9 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

Til sölu 2ja herb. Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í
litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjallahlíð
25. Stórt hjónah., baðh. m/sturtu, sér þv.hús, góð
geymsla - hægt að nota sem leikherb., rúmgóð
stofa og eldhús með flottri innréttingu. Þetta er frá-
bær eign fyrir þá sem eru að kaupa sínu fyrstu eign
- timburveröndin eykur notagildi eignarinnar mikið. 
**Verð 19,4 m.**

Klapparhlíð – 3ja herb.

Flott 87,5 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í ný-
legu fjölbýli við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög rúm-
góð og björt með fallegum mahóní innréttingum í
eldhúsi, baði og svefnherbergjum. Góð tæki í eld-
húsi og stór stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér
geymsla í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð kr. 25,9 m.

Brekkutangi - stórt raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Endurnýjað 254 fm raðhús á tveim-
ur hæðum, auk kjallara með aukaíbúð, við Brekku-
tanga 30. Á jarðhæð er forstofa, gesta WC, eldhús,
stofa og borðstofa. Á 2. hæð eru 4 svefnherbergi,
vinnuh., baðh. og þv.hús. Í kj. er búið að innr. auka
íbúð sem hefur verið í útleigu. Fallegur skjólgóður
suðurgarður með timburverönd og heitum potti. 
Verð 49,7 m.

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í
sumarhúsahverfi við Hafravatn. Húsið er byggt árið
1979 og þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipu-
lag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni.
Töluverður trjágróður er á lóðinni Þetta er kjörið tæki-
færi fyrir þá sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað – þetta er sannarlega sveit við borg.
Verð 18,4 m.

Þrastarhöfði – Laus í dag.

Afar glæsileg 3ja til 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð
í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfða 5. Íbúðin
er mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum
á gólfi, hnotu innhurðar og innrétt. hvítar/hnota. Hér
hefur hvergi verið til sparað – frábær staður, sund-
laug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og
gönguleiðir rétt við húsið. 
**Verð 31,9 m.**

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Þetta er 112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjöl-
býli með opnum stigagangi við Klapparhlíð 30 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja, en
er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með mer-
bau parketi, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar
á forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 30,8 m.

Krókabyggð – 108 fm raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að gott 108 fm endarað-
hús á einni hæð með millilofti. Íbúðin skiptist í tvö
stór svefnh., baðh. m/kari, eldhús m/borðkrók og
stóra og bjarta stofu og borðst. Á millilofti er góð
vinnuaðstaða og fínn möguleiki á stækkun. Úr stofu
er gengið út á stór og gróna suðvestur hornlóð með
timburverönd. Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu. 
Verð kr. 31,8 m.

Kvíslartunga – 278,4 fm parhús

Keðjuhús á tveimur hæðum á flottum stað við Kvísl-
artungu 53. Þetta er stílhreint hús með stórum
gluggum, enda útsýni mikið frá húsinu. 4-5 svefnh.
og stór rými. Af 2. hæð er gengið út á ca 78 fm sval-
ir. Húsið afhendist vel rúmlega fokhelt, en flestir inn-
veggir á jarðhæð verða komnir, útveggir einangraðir
og tilb. undir sandspartl. Afhending í apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.

Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 fm, 2ja herbergja (ósamþykkt) íbúð á
jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög
smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar á gólfum,
rúmgóð stofa og eldhús og baðherbergi með full-
komnum sturtuklefa. Mjög gott aðgengi, sér inn-
gangur beint af bílaplani. 
Verð kr. 14,9 m.

Klapparhlíð - 99 fm íbúð

Vorum að fá í sölu 99 fm endaíbúð á 2. hæð nýlegu
3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 32. Þetta er mjög
falleg endaíbúð með eikarparketi og eikar innrétt-
ingum. Íbúðin er upphaflega 4ra herb., en búið er
að stækka stofu á kostnað annars barnah., en auð-
velt er að breyta þessu aftur. Þetta er einn besti
staðurinn í Klapparhlíð, innsta húsið í götunni. 
Verð kr. 27,9 m.

Grenibyggð – parhús

Til sölu 136,6 fm parhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr við Grenibyggð í Mosfellsbæ. Fal-
leg aðkoma er að húsinu og gott hellulagt bílaplan.
Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, vinnuherbergi
m/þakglugga, eldhús m/borðkrók, stórt stofa/borð-
stofa og baðherbergi m/sturtuklefa og baðkari. Lítill
og fallegur bakgarður í suðaustur 
Verð kr. 38,5 m.

Blesabakki – hesthús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flott 8 hesta
hestahús (upprunalega 10 hesta) á góðum stað í
hesthúsahverfinu í Mosfellsbæ. Fjórar steyptar 1
hestastíur og tvær tveggja hesta. Flott eldhús með
eikarinnréttingu, geymsla fyrir hey og sag og lítið
salerni. Þetta er flott hús fyrir 1-2 fjölskyldur.
Verð kr. 16,0 m.

Klapparhlíð – 2ja herb.

Til sölu 66,9 fm, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ. Þetta
er rúmgóð og björt íbúð með góðum suðvestur
svölum. Stórt hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi
með baðkari, eldhús með mahóní innréttingu og
stofa. Stutt í skóla, sundlaug og World Class. Eign-
in er laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 18,9 m.

Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

Falleg 115,6 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýju fjór-
býlishúsi við Tröllateig 23. Gengið er íbúðina af
opnum svalagangi. Allar innréttingar í eik og eikarp-
arket og flísar á gólfum. Stofa, borðst., sjónvarps-
hol, flott eldhús og þrjú rúmgóð svefnh., baðh.
m/kari og sturtu, sér þv.hús og geymsla. Mjög stór-
ar svalir í suður. Þetta er vönduð eign.
Verð. 30,9 m.

Stóriteigur - Raðhús

146,6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr ÁSAMT
ca 60 fm kjallara í litlum botnlanga við Stórateig 19.
Þetta er vel skipulögð íbúð með 4 svefnherbergjum,
eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, baðherbergi og gesta-
salerni á jarðhæð og stóru leikherbergi/vinnuher-
bergi, geymslu og þvottahúsi í kjallara. 28 fm bíl-
skúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. 
Verð kr. 39,9 m.

Dísaborgir – 3ja herb. - Grafarvogi

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög snyrtilega og
bjarta, 3ja herbergja endaíbúð á efri hæð í 2ja
hæða 5 íbúða húsi við Dísaborgir 7 í Grafarvogi.
Tvö góð svefnherbergi, stofa, eldhús og hol með
linoleum dúk, flísar á forstofu og baði. Stórar svalir í
suður og fallegt útsýni, bæði til suðurs og vesturs.
Stutt í alla þjónustu.
**Verð kr. 22,9 m.**
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NISSAN PATROL ELAGANCE 33“ Árg 
5/03 ek 103 þ. leður lúga ofl. Fallegur 
bíll. Verð 3.750 Áhvíl 3.580. TILBOÐ 
YFIRTAKA. Rnr:102508

MMC PAJERO GLS 33“ Árg. 2001 ek 104 
þ. km bensín. Leður lúga ofl. Fallegt ein-
tak. Verð 2.990 Áhvíl 2.680 Rnr:102581

NISSAN PATROL ELEGANCE 35“ Árg 
10/2000 ek 145þkm. Leður lúga kast-
aragrind og kastarar. Verð 2.990 Áhvíl 
2.800 Rnr:102572

1.MILJÓN Í AFSLÁTT...!
ACURA RDX TECHNO LOGOC TURBO 
V-TEC. Árg 2007 ek 400km nýr bíll 280 
hö vel búinn. Verð 6.290 Fæst á 5.290 
stgr Rnr:102712

MMC PAJERO DID Árg 2004 ek 147 þ.km 
33“ antera breyting dísel ný vél. Verð 
3.990.000 Áhvíl 3.550 Rnr:162268

SUBARU LEGACY SPORT. Árg 4/06 ek 
31 þ. sjsk 17“ álf. og vetrardekk ný 
yfirfarinn af IH. Glæsilegt eintak verð 
2.490.000 áhvíl 2.400+ Rnr:102781

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

MMC PAJERO DID. Árg. 2003, ek. 92 
þ.km, DÍSEL, Sjálfsk. Verð 2.680 þús. 
Rnr.240079. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf 
Kletthálsi 2 s.562-1717. Sjá fleiri myndir 
www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO árg 
2007, ek 43 þ. km, 3.7L Ssk.rð 3.490 
þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
110930 S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

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

Toyota LandCruiser 80, 4,5 l bensín, 
árg. 95, ssk., rafm. í rúðum, ek. 170 þ. 
35“ dekk. Bíll í góðu standi. Uppl. í s. 
894 5671.

MMC Lancer station árg. ‘05. ek. 40þús, 
silfurgrár. sj.sk. sumar- og vetrardekk. 
Verð 1.590þ. áhv. 1.500þ. afb. 25þ. s. 
8946365

Hyundai Tarracan ‘04 áhv. 2,9 ásett 
3390 þ. 38“ breyttur, ek. 62 þ. Á nýjum 
dekkjum. 160 l tankur, driflæsing, hlut-
föll, short shifter, kroni demparar. S. 
866 9174.

Chrysler Stratus árg. ‘99 ek. 111 þús. 
km. Einn með öllu, vel með farinn og 
í toppstandi.

Audi A4 árg. ‘98, ek. 130 þús, lítur vel út. 
Tilboð 750 þús. Uppl. í s. 661 3654.

 0-250 þús.

Lítið ekinn!
Suzuki Swift árg. ‘98 ek. 117 þús. Verð 
190 þús. Uppl. í s. 898 8870.

Til sölu Suzuki Grand Vitara 1600, 3ja 
dyra. árg 2000. Ekinn 140. Bilaður, með 
sprungu í heddi. uppl í síma 6921194

 1-2 milljónir

Mazda 3 ‘04 ekinn 43þ verð 1490þ 
uppl. 8996680

 2 milljónir +

Til sölu Toyota Avensis VVTI 1800 SOL 
station árg. 10/’05. beinskiptur ekinn 45 
þús. Topp þjónustaður. Verð 2.090 þús. 
Uppl í síma 842-6606

 Bílar óskast

Námsmaður óskar eftir bíl á verðb. 0-
100þús. skoða allt. S.659-8771

 Jeppar

Til sölu Toyota LandCruiser 120 GX 
06/06 diesel ekinn 42 þús. 33“ dekk, 
filmur, húddmerki, húddhlíf, krókur. 
Verð 5.190 þús. Uppl í síma 899-2124

Til sölu Toyota LandCruiser 120 VX dies-
el 05/04 ekinn 88 þús. Topplúga, 8 
manna, krókur. Verð 4.450 þús. Uppl í 
síma 842-6606

VW Toureq 04 til sölu á frábæru verði, 
ek. 65 þús. Vel með farin. Uppl. Anna í 
s. 617 1817.

 Pallbílar

 Mótorhjól

 Vélsleðar

Yamaha sx700viper arg 02 ekkert ahvil-
andi skoða öll skipti verð 430þúsund 
simi 8987141

 Kerrur

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Vinnuvélar

Til sölu Ford 250 árg. ‘99, ek. 170 þ 
með snjótönn. Verð 2,2 þ. S. 891 6588. 
ATH hægt að sjá fleiri myndir á www.
laugarvatn.net

Ný Volvo BL71 plus Traktorsgrafa. Eigum 
til afgreiðslu strax. Mjög vel útbúin vél. 
Nánari upplýsingar hjá Brimborg í síma 
515-7000 eða 893-4435.

 Lyftarar

 Bátar

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílapartar og þjónusta. 
Dalshrauni 20
 S. 555 3560

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

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

 Garðyrkja

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is
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 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

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

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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

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

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

FLÍSALAGNIR OG MÚRVERK Íslenskur 
múrari. Get bætt við mig verkum. Uppl: 
8565060

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 & 

695 4303.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

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

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

 Múrarar

Alexa EHF
 Múrverk - flísalagnir 

- smíði
Getum bætt við okkur verkefnum, 
Múrverk, flísalagnir smíði og margt fl. 
Tímavinna/tilboð. Góð vinnubrögð. 
Sími 847 2209.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

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

 Trésmíði

Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
 s.s, flísalagnir, parketlagnir 

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

 Uppl. í s. 844 0889 & 661 3192.

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Einstakt tækifæri. Vörulager ásamt 10-
15 erlendum viðskiptasamböndum til 
sölu. Um er að ræða glæsilegar kristals- 
og glervörur, mjög vönduð hnífapör, ofl. 
Áhugasamir hafi samband á kristall@
simnet.is

 Óskast keypt

Sveiflusjá (Oscilloscope) óskast keypt. 
T.d. Tektronix eða HP. Ólafur S. 861-
1693

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 844 
9083.

 Ýmislegt

Japanska baðið - Nýtt 
Nýtt nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - 
POWER nudd - gómsætur matur. Verð 
kr. 5500. Japanska Baðið, Skúlagötu 40, 
gengið inn frá Barónstíg. (Næsta hús við 
Janus). S. 823 8280.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

 Námskeið

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Rainbow Ryksugur Gott 
verð!

Til sölu eru notaðar Rainbow ryksugur. 
Yfirfarnar af umboði. Ábyrgð. Uppl. í s. 
567 7773 á daginn og 692 3414 kvöld 
og helgar.

 Dýrahald

Til sölu Amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar. Blíðir heimilishundar og miklar 
félagsverur. Uppl. í s. 661 9876 og á 
www.draumora.com

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

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

Kattasýning Kynjakatta verður 8. og 
9. mars. Síðasti skráningardagur er 11. 
febrúar. Nánari upplýsingar á www. 
kynjakettir.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Eik
Eik í hesthúsagrindur og veggja-
klæðningar, heflað, nótað, þurrkað og 
í öllum lengdum. Pantið tímanlega. 
E.Sigurðsson ehf. s. 691 8842.

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6. S. 861 7388.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

3 til 4 herb íbúð til leigu í Grafavogi. 
gGóð íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Afgirtur 
garður. Uppl. 6600583 og 6600580

Meðleigjandi óskast í frábæra íbúð á 
svæði 101 búin húsgögnum. Uppl. í 
6624285. Flatmate wanted for a charm-
ant flat in zone 101, it is fully furnished. 
Mobile 6624285. Price 70 000.

Herbergi til leigu. Sameiginlegt eldhús 
og baðherbergi. upplýsingar í s. 849-
5422 a milli 14 og 19

Good rooms for rent in city center. Use 
of kitchen and bathroom. Please call 
849-5422 between 14 and 19

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð 30-80 fm. Skoða allt. S. 
698-7959 Sigríður.

 Sumarbústaðir

Til sölu til flutnings nýtt Sumarhús 
67 fm + 32 fm svefnloft. Fullbúin að 
utan, einangruð og plöstuð að innan. 
Teikningar fylgja með. Sumarhus.com 
S. 615 2500.

 Atvinnuhúsnæði

Meðferðarherbergi til leigu Glæsileg 
aðstæða í heilsuverndarstöðinni, ýmsir 
leigumöguleikar. Nálastungur Íslands 
ehf. 458-9400 og 863-0180

 Geymsluhúsnæði



SMÁAUGLÝSINGAR

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

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

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

Rennismiðir óskast
Vélvík ehf. óskar eftir að ráða 
rennismiði í framtíðarstörf . 

Tækifæri fyrir vandvirka menn 
með metnað.

Vélvík ehf. Höfðabakka 1, 110 
Reykjavík Sími 587 9960, net-

fang velvik@velvik.is

Part time work from 
your home!

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

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

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

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

Contact Mark Lambert email: 
m_lam01@yahoo.com

Vörumeðhöndlun
Hýsing vöruhótel leitar að 

áreiðanlegum og eljusömum 
starfskrafti í starf vörumerkinga 

og meðhöndlunnar á fatnaði, 
skóm, leikföngum og búsáhöld-

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

á ráðningar, starfsþróun og 
launakjör.

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

5697.

Starfsmenn á útisvæði
N1 óskar eftir að ráða öfluga og áreið-
anlega starfsmenn til starfa á útisvæði 
þjónustustöðva félagsins á höfuðborg-
arsvæðinu. Um er að ræða alla þjón-
ustu við viðskiptavini á útisvæði. Nánari 
upplýsingar veitir Sigríður Harðardóttir 
mannauðssviði N1 í síma 440 1000. 
Áhugasamir sæki um starfið á www.
n1.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

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

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

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

Bakari
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

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

Hafliði í síma 660 2151.

Bakari - konditor
Mosfellsbakarí óskar eftir að 

ráða konditor eða bakara með 
áhuga á kökugerð/súkkulaði-

gerð í nýtt og glæsilegt bakarí í 
mosfellsbæ.

Áhugasamir geta haft samband 
við Hafliða í síma 660 2151.

Reglusama og metnaðargjarna sölu-
menn vantar til starfa hjá traustu fyrir-
tæki, miklir tekjumöguleikar fyrir rétta 
aðila, aðeins 18 ára og eldri, upplýsingar 
í síma 823 5436 eða á netfanginu 
atvinna@visir.is

Rizzo Pizzeria. Ertu hress og dugleg/ur, 
hafðu þá samband við okkur. Mjög 
góður mórall og lifandi vinnustaður. 
Okkur vantar fólk til útkeyrslu og í 
afgreiðslu í fullt starf og kvöld og helgar 
vinnu. Nanari upplýs á Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi 10

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

Íslensk 5 manna fjölskylda miðsvæðis á 
Jótlandi í Danmörku óskar eftir AuPair 
sem fyrst. Nánari uppl. mm@komatsu.
dk eða +45 30546607

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

Safnanir
Íþróttafélög, félagasamtök og aðrir stórir 
hópar. Vantar fólk til skamms tíma í 
talningu. WWW.HENDUR.IS

Lagerstarfsmaður
Óskað eftir starfsmanni á lager. WWW.
HENDUR.IS

Vantar starfsfólk?
Hendur.is er nýr vefur sem aðstoðar 
fyrirtæki við að finna rétta starfsfólkið. 
Ef auglýsingin skilar ekki árangri færðu 
hana frítt. WWW.HENDUR.IS

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sendibíll til umráða, lyftarapróf, pípari, 
en opin fyrir öllu, byrja strax 6967027

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

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kópavogur-Vallargerði 38 Ef einhver 
hefur sed hana eda mun sja hana latid 
vita i s. 8203478. Sart saknad

 Einkamál
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Viltu láta dekra við þig 
í austurlensku umhverfi þar sem 
óspillt náttúran er á næsta leiti?

Þá er þetta rétti tíminn!

Glæsileg tilboð á snyrtistofu
Hand- og fótsnyrting 

með 15% afslætti til 15. febrúar

Allar vaxmeðferðir
 með 15% afslætti til 15. febrúar

Kínverskt fótanudd
Almennt heilsunudd

Sími 444-4085/662-0485
massage@dongfang.is
www.dongfang.is

NUDDSTOFAN SNYRTISTOFAN 

Opið mánud.- föstud. frá kl. 9.00 
til 21.00 og á laugardögum frá 
kl. 10.00 til 18.00.

Sími 444-4085/662-0485
massage@dongfang.is
www.dongfang.is

Vantar þig smiði?,..
..múrara, pípara, járnabindingamenn, 

eða aðra starfsmenn?

Höfum menn á skrá sem óska eftir mikilli vinnu. 

Geta hafi ð störf nú þegar.

sverrir@proventus.is     Sími 661 7000

ÞJÓNUSTA

ATVINNA

ÞJÓNUSTA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Útvarpsáhlustun getur 
verið besta skemmt-
un. Þó er ský á himni 
hlustandans; reglulega 

þarf að gera hlé á dag-
skránni til þess að leika 

auglýsingar. Þetta er hið 
versta mál, sérlega þar 

sem útvarpsauglýsingar eru oft-
ast öllu leiðinlegri en náfrænka 
þeirra sjónvarpsauglýsingin. Og þá 
er mikið sagt þar sem sjónvarps-
auglýsingar eru flestar frekar 
niðurdrepandi.

En það er um að gera að líta á 
björtu hliðarnar. Ein er sú útvarps-
auglýsing sem skarar fram úr 
öðrum um þessar mundir. Hún aug-
lýsir einhverja borþjónustu úti í 
bæ; óþarfi er að tilgreina það nánar 

hér. En auglýsingin sjálf er óvenju-
lega hrein og bein sem hlýtur að 
teljast nokkuð hressandi. Hún er 
svohljóðandi: „Hvað væri lífið án 
gata?“

Augljóst er að hér er verið að 
vísa í þau göt sem borþjónusta 
getur útvegað manni: göt í steypu, 
viði, steina og annað það efni sem 
allajafna er nokkuð erfitt að gata. 
Lífið væri vissulega fátæklegra ef 
ekki væri hægt að gera slík göt; til 
að mynda væri ekkert grín að ætla 
sér að festa hillu á vegg. Ef ekki 
nyti bora við og þeirra gata sem 
þeir gera væru því flestar eigur 
manns bara á gólfinu og það hugn-
ast víst fæstum snyrtimennum.

En þegar að eyrum berst svo opin 
spurning um lífið og götin er óhjá-

kvæmilegt að hugurinn reiki að 
öðrum götum en þeim sem borar 
hafa skapað. Heimur án lífrænna 
gata væri sannarlega ömurlegur 
staður. Næsta víst er að svissnesk-
ur ostur nyti ekki þess góða orð-
stírs sem hann hefur getið sér; bæði 
vantaði í hann götin, en jafnframt 
vantaði á okkur götin sem til þarf 
til að njóta hans. Í heimi án gata 
værum við blind, heyrnarlaus og 
ófær um að anda og nærast. Líkast 
til væri það þó blessun að geta ekki 
nærst því í þessu gatalausa ástandi 
væri ekki beint hlaupið að úrgangs-
losun. Vísindamenn vilja sumir 
meina að sólin sé uppspretta lífs á 
jörðinni en ljóst er að máttur sólar 
væri vita gagnslaus ef ekki væri 
fyrir göt.

STUÐ MILLI STRÍÐA Hvað væri lífið án gata?
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR KANN AÐ META SVISSNESKAN OST

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Með þeim 
betri, 
Húgó!

Öll símtöl verða flutt frá einni 
deild til annarrar í þeirri röð 

sem þau bárust.

Loksins heiðar-
legt fyrirtæki.

Allir þjónustufulltrúar 
okkar eru uppteknir 
við að draga aðra 
kúnna á asnaeyr-

unum.

Því 
miður.

Já, 
já...

Aftur í sjón-
varpinu, 

Ívar?

Jú, jú! En eftir 
miðnætti fóru 
svæsnir hlutir 

að gerast!

Þetta 
gerðist allt í 
sjónvarpinu, 
er það ekki, 

Ívar?

Fótboltaleikur! 
Rallíkross! Og 
ég varð vitni 

að ástar-
þríhyrningi 
sem endaði 
voveiflega!

Góðan daginn, Ívar! 
Áttirðu góða helgi?

Kannski ættum við að 
fara heim saman og 

hugsa málið.Af hverju á ég að sitja í litlu 
búri á meðan ókunnugt fólk 

glápir á mig þegar það gengur 
hjá? Af hverju? Af hverju er 

ég hér?

Af hverju er ég hér?

Tiger

Sögur af 
dýrahótelinu

Svafstu 
alla 

myndina?

Ef þú heldur að ég 
noti barnlausan 
tíma í að horfa 
á mynd ertu 
snarbiluð!

Góð!Hvernig var 
myndin?

Bara 
komin!

Sætin voru stór og þægileg og 
ég er viss um að ég hafi ekki 

hrotið of hátt.

Nei, nei, nei!! Ég 
sagði frankincense, 

þú áttir að koma með 
reykelsi!!

Ég hef upplifað ótrúlegustu 
hluti! Tónleikar með Eric 

Clapton, hitti notalega indjána 
með síð eyru í innviðum 

frumskógarins...

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Barcelona

Vorveisla

Prag

Budapest

Kraká

Vilnius



MÁNUDAGUR  11. febrúar 2008 19

Sigurður Pálsson fjallar um verð-
launabókina Minnisbók í húsnæði 
Alliance française, Tryggvagötu 
8, annað kvöld kl. 20.30. Sem 
kunnugt er aflaði bók þessi Sig-
urði nýverið Íslensku bókmennta-
verðlaunanna 2007 í flokki fagur-
bókmennta. 

Í bókinni rekur hann minning-
ar sínar frá Frakklandi á árunum 
1967-1982. Hann kemur til París-
ar á miklum óróa- og uppreisnar-
tímum, nítján ára nýstúdent og 
prestssonur að norðan, og hefur 
nám í frönsku og síðar leikhús-
fræðum og bókmenntum við 
Sorbonne-háskóla. Heim fer hann 
fullmótað skáld að námi loknu. 

Viðburðurinn annað kvöld fer 
fram á íslensku í formi samtals 
milli Sigurðar og Kristjáns 
Þórðar Hrafnssonar rithöfundar. 
Hægt verður að kaupa bókina á 
staðnum og mun höfundurinn 
árita hana fyrir þá sem þess óska. 
Aðgangur er ókeypis og öllum 
opinn.  - vþ

Minnisbók til umræðu

SIGURÐUR PÁLSSON Handhafi Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna 2007.

LA TRAVIATA
giuseppe verdi

sigrún pálmadóttir     |     jóhann friðgeir valdimarsson     |     tómas tómasson

FRÉTT ÁRSINS!

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars

Auglýsingasími

– Mest lesið
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folk@frettabladid.is

Kynningarplakat fyrir nýj-
ustu James Bond-myndina, 
Quantum of Solace, hefur 
verið gert opinbert. Þar sést 
í skuggann af Bond með 
byssuna á lofti og má því 
gera ráð fyrir því að ofbeldi 
og hasar verði í fyrirrúmi í 
myndinni, rétt eins og fram-
leiðandinn Michael Wilson 
lofaði fyrir skömmu. Sagði 
hann hasarinn verða tvöfalt 
meiri en í síðustu Bond-
mynd, Casino Royale, og var 
hann þó mikill fyrir.

Myndin, sem verður heims-
frumsýnd föstudaginn 7. 
nóvember, verður með Dani-
el Craig á nýjan leik í hlut-
verki njósnara hennar 
hátignar, 007. Tökur hófust í 
Pinewood-kvikmyndaverinu 
í Bretlandi í nóvember og 
hafa þær gengið vel. 

James Bond með byssu á lofti

JAMES BOND 22. James Bond-myndin 
verður heimsfrumsýnd 7. nóvember.

Páll Óskar Eurovision-
geggjari blæs til brjálaðs 
Eurovisionpartís á NASA 
23. þessa mánaðar og þar 
munu stíga á stokk ýmsar 
hetjur sem nú um stundir 
bítast um farmiðann til 
Serbíu.

„Þessi tvö lög eru í sjómann hvort 
við annað. Þarna er reiptogið. 
Úrslitin ráðast af því hvernig þessi 
lög verða flutt,“ segir Páll Óskar 
tónlistarmaður.

Páll Óskar er að tala um hina 
íslensku forkeppni söngvakeppni 
hinna evrópsku sjónvarpsstöðva. 
Hann fylgist grannt með gangi 
mála. Enginn efast um sérfræði-
þekkingu Páls Óskars á Eurovision. 
Hann hefur fylgst með keppninni 
alveg frá því hann var strákur, auk 
þess sem hann var fulltrúi Íslands í 
keppninni ́ 97. Páll Óskar er hafsjór 
fróðleiks um keppnina og því óhætt 
að hlusta á það sem hann hefur 
um þetta að segja. Og jafn-
vel setja peningana á þau 
hross sem njóta velþóknun-
ar Páls Óskars sem telur 
alveg fyrirliggjandi að 
„Fullkomið líf“ eftir Örlyg 
Smára með þeim Reg-
ínu Ósk og Friðriki 
Ómar og Euroband-
inu og svo „Ho Ho 
Ho, We Say Hey 
Hey Hey“ eftir 
Barða Jóhanns-
son með Merced-
es Club muni bít-
ast um sigurinn.

Páll Óskar er 
að skipu-
leggja mikið 

Eurovision-partí sem verður haldið 
strax eftir úrslitaþátt Ríkissjón-
varpsins að kvöldi 23. febrúar. Svo 

sannfærður er Páll Óskar um 
að það séu þessi tvö lög og 
engin önnur sem slást um 
sigur að hann er þegar 

búinn að bóka Euro-
bandið og Mercedes 
Club til að stíga á 

stokk á NASA við 
það tækifæri. Og 
hann lofar leyni-
gestum sem bragð 
er af.

Þó að Euro-
vision sér-
fræð ingur-
inn hafi 
dregið 
þessi lög 
úr hópi 
þeirra 
laga sem 
keppa 
um sig-

urinn 
vill 

hann ekki gera upp á milli þeirra 
sem slíkra.

„Sko, ég er búinn að heyra ensku 
útgáfuna hjá Regínu Ósk og Frið-
riki Ómari. „Fullkomið líf“ eða 
„This Is My Life“ er alveg geggjað. 
Þau eru búin að leggja mikið á sig 
til að gera þetta enn flottara,“ segir 
Páll Óskar. Hann lýsir jafnframt 
yfir mikilli hrifningu á Mercedes 
Club og Ho Ho Ho, We Say Hey Hey 
Hey. „Úrslitin munu svo ráðast af 
því hvernig lögin eru flutt,“ bætir 
Páll Óskar við.  jakob@frettabladid.is

Reiptog milli Euro-
bandsins og Barða

MERCEDES CLUB Mun bítast um farmið-
ana til Serbíu við Eurobandið.

EUROBANDIÐ „Fullkomið líf“ heitir upp á ensku „This Is Your Life“ og er samkvæmt 
Páli alveg geggjað.

PÁLL ÓSKAR Spáir 
fyrir um úrslitin 
alveg viss og 
leggur upp partíið 
sitt í samræmi við 
spá sína.

> DÚKKA

Þýska fyrirtækið Simba Toys 
sendi í vikunni frá sér Paris 
Hilton-dúkkur, sem partí-
prinsessan stílíseraði sjálf. 
Dúkkunum, sem skarta silfur-
strípum í hári, fylgja glitrandi 
mínípils, kvöldkjólar og míní 
Mp3-spilarar. 

Tónlistarmaðurinn Benni Hemm 
Hemm er kominn aftur til Íslands 
ásamt hljómsveit sinni eftir vel 
heppnað tónleikaferðalag um Skandin-
avíu. Ferðin hófst í Kaupmannahöfn 
síðastliðinn mánudag og lauk í 
Stokkhólmi á föstudagskvöld.

Benni segir að ferðin hafi gengið 
rosalega vel og sveitin hafi fengið 
frábærar viðtökur. „Þetta er dálítið 
heilbrigðara umhverfi en margt sem 
ég hef kynnst og ég hef mikla trú á því 
að spila hérna í framtíðinni,“ segir 
Benni, sem var á sinni fyrstu tónleika-
ferð um Skandinavíu. „Þetta er aðeins 
huggulegra en það sem manni er boðið 
upp á í Englandi og Bandaríkjunum.“

Tveimur afmælum var fagnað í 
ferðinni. Á miðvikudag hittu þau 
sænska tónlistarmanninn Jens Lekman 

í Gautaborg sem fagnaði þá 27 ára 
afmæli sínu og daginn eftir varð 
trommarinn Ólafur Björn Ólafsson 
þrítugur. „Við fórum á krá sem 
bruggar sinn eigin bjór og þar var 
haldin gjafaathöfn,“ segir Benni um 
síðarnefnda afmælið.

Um leið og Benni kom til landsins 
spilaði hann í leikritinu Halla og Kári í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu þar sem hann 
semur tónlistina. Upptökur á nýrri 
plötu hófust síðan í gær og kemur hún 
væntanlega út í sumar. 

Hinn 21. febrúar spila Benni og 
félagar síðan á By:Larm-hátíðinni í Osló 
ásamt FM Belfast og Bloodgroup.   - fb

Huggulegt í Skandinavíu

BENNI HEMM HEMM Tónlistarmaðurinn 
knái er kominn heim eftir vel heppnaða 

Skandinavíuferð.

International studies 
in Denmark?
Computer Science (2¼ years)
Systems designer, Programmer, IT consultant, Project mana-
ger, Systems administrator.

Marketing Management (2 years)
Marketing coordinator, Advertising consultant, Account mana-
ger, Purchasing assistant.

Multimedia Design and Communication (2 years)
Web designer, Web developer, Multimedia consultant, Media 
planner, Event manager.

Higher education academy programmes. Direct qualifications 
for employment or 1 year top-up to become a bachelor. 

Information meeting, 15 February at 17
Hilton Reykjavik Nordica
Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavik

www.aabc.dk/english

Föndurverslun

Síðumúli 15
S: 553-1800

Sjón er sögu ríkari

Stærðir S - 4XL

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Lindsay Lohan vill ólm fara með 
hlutverk Lísu í Undralandi í 
væntanlegri kvikmynd Tim 
Burton eftir víðfrægri sögu 
Lewis Carroll. Í myndinni verður 
bæði notast við leikara og 
teiknaðar persónur til að skapa 
Undraland. „Ég vona bara að þau 
vilji ekki fá óþekkta leikkona, því 
ég er virkilega spennt fyrir þessu 
hlutverki,“ segir leikkonan. 

Burton segist hlakka til 
áskorunarinnar sem mynd eftir 
sögunni felur í sér. „Ég hef aldrei 
séð útgáfu af henni þar sem mér 
finnst þeir hafa náð að gera öllu 
skil,“ segir hann. „Það verður 
áhugavert að reyna að gera þetta 
þannig að það virki sem kvik-
mynd,“ bætir Burton við. „Þessar 
sögur eru eins og eiturlyf fyrir 
börn.“ 

Lindsay vill 
ólm vera Lísa

LINDSAY Í UNDRALANDI Lindsay 
Lohan vill ólm fara með hlutverk Lísu í 
Undralandi í væntanlegri kvikmynd Tim 
Burtons eftir sögu Lewis Carroll. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Leikstjórinn Woody Allen hefur 
varað leikkonuna Scarlett Johans-
son við því að fara ekki út af spor-
inu í Hollywood. Hann segir að 
Scarlett sé mjög hæfileikarík og 
eigi að feta í fótspor Meryl Streep 
með því að eyða allri sinni orku í 
leikferilinn. 

„Hún er virkilega falleg og 
kynþokkafull og líka hæfi-
leikarík. Henni standa allar 
dyr opnar en hún verður að 
velja réttu myndirnar og hún 
má ekki gleyma sér í partí-
standi,“ sagði Allen, sem 
hefur ráðið Johansson í 

þrjár síðustu myndir sínar. Í þeirri 
nýjustu, Vicky Cristina Barcelona, 
fer hún með aðalhlutverkið á móti 
Penelope Cruz.

„Ég vil ekki lesa um hana í blöð-
unum með þessum eða hinum kær-

astanum eða í meðferð eða að 
taka einhverjar töflur. Hún 

hefur ekki alltaf tekið réttu 
ákvarðanirnar. Hún þarf 
að taka leiklistina alvar-
lega, eins og manneskja á 
borð við Meryl Streep 

hefur gert,“ segir Allen, 
sem hefur greini-

lega miklar 
áhyggjur af 

sinni uppá-
halds-

leik-
konu.

Scarlett þarf að passa sig

WOODY ALLEN Scarlett 
Johansson er í miklu 

uppáhaldi hjá 
Woody Allen.

SCARLETT JOHANSSON Leikkonan hæfi-
leikaríka þarf að halda rétt á spilunum 
að mati Woody Allen.

Skráning hljómsveita í Músíktil-
raunir 2008 hefst í dag. Fimmtíu 
hljómsveitir komast áfram í 
undankeppnina að þessu sinni og 
á hverju undanúrslitakvöldi 
komast tvær sveitir áfram í 
úrslitin.

Undankeppnirnar fara fram 
dagana 10. til 14. mars í Austur-
bæ og úrslitin fara fram í 
Listasafni Reykjavíkur 15. mars. 
Verða þau í beinni útsendingu á 
Rás 2. Ríkisútvarpið mun einnig 
framleiða sjónvarpsþátt um 
keppnina sem verður sýndur á 
vordögum. Skráningunni í 
Músíktilraunir lýkur 25. febrúar 
á heimasíðunni musiktilraunir.is. 

Skráning 
hefst í dag

FOREIGN MONKEYS Hljómsveitin 
Foreign Monkeys vann Músíktilraunir 
árið 2006.

Jonny Greenwood, gítarleikari 
Radiohead, segist vera háður 
tónleikaferðum. Hljómsveitin 
er á leiðinni í sína fyrstu stóru 
sumartónleikaferð í fimm ár og 
Greenwood getur ekki beðið 
eftir að komast af stað.

„Ég hef hugsað stanslaust um 
nýja tónleikaferð síðan við 
vorum á þeirri síðustu. Ég er 
háður þessum ferðum og get 
ekki beðið,“ sagið hann. „Þetta 
er eins og að fara í bakpoka-
ferðalag með ótrúlegum 
þægindum. Maður heimsækir 
nýja borg á hverjum degi án 
þess að þurfa að hafa áhyggjur 
af ferðalaginu. Þetta er auðveld 
leið til að sjá heiminn og maður 
fær að spila á tónleikum á 
kvöldin. Þetta er frábær 
lífsstíll.“

RADIOHEAD 
Gítarleikari Radio-
head segist vera 
háður tónleika-
ferðum.

Frábært á ferðalögum

TIL BARCELONA

* Innifalið: Flug, gisting í 3 nætur m.v. 
  2 saman í herbergi á Hótel Albinoni
  með morgunverði.

AUKAKRÓNUTILBOÐ

Ógleymanleg helgarferð 
til einnar vinsælustu 
borgar Evrópu. – á aðeins 
39.995 kr.* 
fyrir Aukakrónukorthafa
Brottfarir eru 15. febrúar, 22. febrúar, 
29. febrúar og 7. mars.

Kynntu þér málið á www.aukakronur.is
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

14
14
7

16

12
14
7
7

RAMBO kl. 8 - 10*
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl.1.40 - 3.50 - 6 ÍSL. TAL

ATONEMENT   kl. 5.50 - 10
BRÚÐGUMINN     kl. 2 - 4 - 8

* Kraftsýning

16

12
7

14
12
7
16

MEET THE SPARTANS      kl.3 - 6 - 8 -10
WALK HARD      kl.3 - 6 - 8
THE DARJEELING LIMITED      kl.3 - 6 - 10.10
BRÚÐGUMINN      kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALIEN VS PREDATOR 2  kl. 8 - 10.10

MEET THE SPARTANS kl. 2 - 4 - 6 - 8 -10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 1 - 3.20 - 5.40 ÍSLENSKT TAL

WALK HARD kl. 6 - 8 -10
CLOVERFIELD kl. 8 -10
BRÚÐGUMINN kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BRÚÐGUMINNLÚXUS kl. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 2 - 4 ÍSLENSKT TAL

RAMBO kl. 6 - 8 - 10
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl.3-5.30 - 8 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl.3-6 - 9
CHARLIE WILSONS WAR kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4

5%

5% 5%

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

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

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

"FRAMÚRSKARANDI!"
- HJJ, MBL

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

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

VINSÆLUM BÍÓMYNDUM!

ALVÖRU HETJUR
DEYJA ALDREI

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

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

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

B E S T A  M Y N D I N

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

ÁLFABAKKA KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

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

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 VIP
P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

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

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:30 16

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 2 - 4 - 6 - 8 7

THE GAME PLAN kl. 1 - 3:15 L

NAT. TREASURE 2 kl. 10:30 12

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 1 - 3:15 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

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

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

SWEENEY TODD kl. 8D 16

UNTRACEABLE kl. 10:30 16 

THE GAME PLAN kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1:10 - 3:20 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:40D - 3:40D L

NO COUNTRY ...            kl.  8 - 10:20 -12:30 16

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 7

MIST miðnætur Power sýning kl. 12 16 

SWEENEY TODD kl. 6 - 10 16 

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 2 - 4 L

THE GAME PLAN kl. 2 L

MEET THE SPARTANS kl. 4 - 6 - 8 - 10 12

ÁSTRÍKUR M/ÍSL TALI kl. 2 - 4 L

UNTRACEABLE kl. 8 16

CLOVERFIELD kl. 10:10 16

BRÚÐGUMINN kl. 6 7

ALVIN OG ÍK... M/ÍSL TALI kl. 2 L

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

CHARLIE WILSON´S WAR kl. 8 12

CLOVERFIELD kl. 10:30 14

THE GAME PLAN kl. 3:40 - 5:50 L

BRÚÐGUMINN kl. 3:40 - 5:50 7

ALVIN OG ÍKO... M/- ÍSL TAL kl. 1:40 L

BÝFLUGUMYNDIN  ÍSL TAL kl. 1:40 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
RAMBO kl. 6.15, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLUMPÍULEIKUNUM kl. 1.45, 4 og 5.30 L
ATONEMENT kl. 5.30, 8 og 10.30 12
CLOVERFIELD kl. 8 og 10 14
ALVIN OG ÍKORNARNIR kl. 2 L
THE GOLDEN COMPASS kl. 2 L

- Dóri DNA, DV

- H.J. MBL

2
- E.E. DV

- S. V. MBL

- V.I.J. 24 Stundir

Birgir Hilmarsson í hljóm-
sveitinni Ampop býr nú í 
London og segir hljómsveit-
ina í verðskulduðu fríi. Hins 
vegar er von á nýrri plötu 
með Blindfold á næstunni.

„Ég og unnusta mín fluttum út til 
að spreyta okkur í stórborginni,“ 
segir Birgir á göngu í góða veðrinu 
í London. „Við vissum ekkert hvað 
við vorum að fara út í en það er svo 
sannarlega að spilast úr þessu öllu. 
Margar dyr hafa opnast við að 
flytja í stórborgina og það streyma 
að manni tækifærin. Ég hef unnið 
við að semja tónlist við sjónvarps-
efni og kvikmyndir síðustu árin, 
aðallega fyrir Íslandsmarkað, en 
nú er ég farinn að semja tónlist við 
erlendar myndir.“

Nýverið gerði Birgir samning 
við Outcaste Music Publishing 
sem gefur út tónlistarmenn á borð 
við KT Tunstall, Josh Stone og 
Seth Lakeman. Birgir vinnur sem 
innanhústónskáld hjá Outcaste og 
sér um að semja og útsetja tónlist 
fyrir ýmis verkefni. „Ég hef mikið 
verið að semja fyrir alls konar 
bílaauglýsingar undanfarið, til 
dæmis fyrir Citroën, Renault og 
Toyota. Svo er einnig verið að 
skoða mig í sambandi við kvik-
myndatónlist. Ég er mjög spennt-
ur fyrir því. Bretar eru mjög heill-
aðir af þessu „íslenska sándi“ og 
það er greinileg vöntun á því, alla-
vega miðað við þann áhuga sem 
mér hefur verið sýndur í London. 
Sigur Rós og að sjálfsögðu Björk 
eru búin að ryðja veginn og Bretar 
eru alveg brjálaðir í sveimkennda 
tónlist frá Norður-Atlantshafi,“ 
segir Biggi og hlær.

Ampop gaf síðast út plötu fyrir 
jólin 2006. Birgir segir bandið í 
tímabundnu fríi. „Það er bara 

ákveðin naflaskoðun í gangi, en þó 
eru alveg komin drög að nýrri 
plötu. Það er búin að vera ákveðin 
framleiðslumanía í gangi hjá 
Ampop síðastliðin ár og við höfum 
samið og gefið út fjórar breið-
skífur á átta árum. Svo erum við 
búnir að ferðast mikið og spila út 
um allt, þannig að það var komin 
ákveðin þreyta í mannskapinn, en 
nú er verið að skoða útgáfur 
erlendis. Við erum ekkert hættir 
eða neitt þannig.“

Sólóverkefni Birgis er Blind-
fold. Fyrsta plata Blindfold kom út 
árið 2006 en sú næsta er að verða 
tilbúin. „Blindfold er orðin alvöru 
hljómsveit núna. Þrír vinir mínir 
sem búa hérna í London eru gengn-
ir til liðs við mig; Sveinn Jónsson, 
Teitur Árnason og Friðrik Helga-
son. Við höfum mikið verið að spila 
hérna úti og við finnum fyrir mikl-
um áhuga á nýja efninu.“

Á fyrstu plötunni var tónlist 
Blindfold hæg, ljóðræn og seið-
andi og Birgir segir það lítið hafa 
breyst. „Ég lagði upp með það við 
bandið að ramminn yrði áfram sá 
sami og að þessi hljóðheimur 
myndi halda sér. Samt er efnið á 
nýju plötunni að sumu leiti popp-
aðra og aðgengilegra, en það er 
líka kafað dýpra en á fyrstu plöt-
unni.“

Ekki hefur verið gengið frá 
útgáfusamningi en Birgir á von á 
að það skýrist fljótlega og að plat-
an komi út á þessu ári. Birgi líður 
vel í hringiðunni í London og segir 
marga íslenska listamenn á svæð-
inu sem flúið hafa örmarkaðinn 
heima. „Maður er samt ekkert 
duglegur að hitta þetta fólk, það er 
engin íslensk listaklíka sem hang-
ir saman öllum stundum, eða eitt-
hvað þannig. Ég er ekki búinn að 
fá mér kaffi með Björk ennþá.“

Bretar elska íslenska sándið

LÍÐUR VEL Í HRINGIÐU STÓRBORGARINNAR Það gengur vel hjá Bigga í Ampop úti í 
London.

Umhverfisvernd er tísku-
orðið í dag og allt má skoða 
með umhverfisgleraugun-
um, líka tónlistarhlustun. 
Þótt geisladiskurinn hafa 
einokað tónlistarmarkaðinn 
undanfarin ár hefur gamla 
góða vínylplatan verið að 
sækja í sig veðrið, sérstak-
lega hjá tónlistarmönnum í 
listrænni deildum poppsins.

Á síðustu árum hafa fjölmarg-
ar nýjar íslenskar vínyl-plötur 
litið dagsins ljós, meðal annars 
með Skakkamanage, Benna 
Hemm Hemm, Seabear, Emilíönu 
Torrini, Slowblow, múm og Sigur 
Rós. Og nú er von á Tímunum 
okkar með Sprengjuhöllinni á 
vínyl.

Allt þetta fólk er umhverfis-
sóðar samkvæmt allra hörðustu 
umhverfisverndarsinnunum. 
Vínyl-plötur eru varasamar segir 
heiðgræna fólkið því þær eru 
gerðar úr pvc-plasti sem í eru 
ýmis eiturefni, meðal annars 
díoxíð og blý. Framleiðsla á nýjum 
vínyl-plötum er því hið versta 
mál, hvað umhverfið varðar.

„Ég þarf að kynna mér þessi 
mál betur, það er ljóst,“ segir 
Örvar Þóreyjarson Smárason í 
hljómsveitinni múm. Sveitin 
hefur gefið út allflestar plötur 
sínar undanfarin ár á vínyl og 
Örvar er mikill áhugamaður um 

vínyl-plötur. Eins og mörgum 
öðrum finnst honum það lang-
besta útgáfu formið. „Ég á samt 
erfitt með að trúa því að þetta sé 
ennþá svona í þessum nýju plötu-
verksmiðjum í Þýskalandi sem 
hafa framleitt allar plöturnar 
okkar. Það eru mjög ströng 
umhverfislög í Þýskalandi.“

Örvar segist aðallega hlusta á 
vínylplötur og eiga fáa geisla-
diska. „Ég hef samt ekki orðið var 
við einhverjar eiturgufur inni hjá 
mér. Og ég var heldur ekki með 
blýeitrun síðast þegar ég vissi, 
enda hef ég lítið verið að sleikja 
plöturnar mínar.“

En umhverfinu stafar hætta af 
fleiri tegundum tónlistarútgáfu. 
Geisladiskar koma í eiturefna-
hlöðnum plasthylkjum og í disk-
unum sjálfum er ál, sem eins og 
við vitum þarf náttúrufórnir og 
mengun til að búa til. Mp3 er 

heldur ekki alveg málið því Mp3-
spilarar og tölvur sem þarf til að 
spila tónlist á mp3-formi eru 
fullar af umhverfisógnandi þung-
málmum.

Því eru góð ráð dýr hjá tónlistar-
áhugafólki sem vill vera umhverfis-
vænt. „Kannski það eina fyllilega 
umhverfisvæna í stöðunni sé að 
kaupa nótur á endurunnum pappír 
og spila tónlistina sjálfur á píanó,“ 
segir Örvar, þungt hugsi yfir 
afdrifum móður jarðar – „eða 
syngja bara í sturtu“.

Þess ber þó að geta að umhverfis-
vænna er að halda upp á gömlu 
plöturnar sínar en að henda þeim 
á haugana. Eiturefnin eru nefni-
lega ekki mengandi á meðan þau 
eru föst í plötunni. Því er ekki 
nauðsynlegt að vera með gas-
grímu þegar maður smellir plöt-
unum sínum á fóninn. 

gunnarh@frettabladid.is

Mengandi músík á vínyl

VARÚÐ! EITUREFNI! Í vínylplötum er 
díoxíð, blý og annar óþverri.

EKKI MEÐ BLÝEITRUN Örvar í múm sleikir sjaldan plöturnar sínar.



...líka fyrir þig!

F YRIRTÆKI

19” SKJÁR

Hágæða

BT Fyrirtæki      Skeifan 17     550 4400    www.btf.is 

AÐEINS

0.9 kg.

JÁR

æða 24.999,-

Létt
og nett!

19”
22”

Fujitsu-Siemens
Scenicview
» 1280 x 1024 upplausn

» 16.7 milljón litir

» Birta 300 cd/m2 

» Skerpa 800:1 

» 5ms svartími

Fujitsu-Siemens Scaleoview
» 1680 x 1050 upplausn

» 16.7 milljón litir

» Birta 300 cd/m2

» Skerpa 700:1

» 5ms svartími

» Ótal tengimöguleikar, HDMI o.fl.

» DisplayView™ Light stillanlegt borð

49.999,-

249.999,-

TOSHIBA Portégé R500
» Intel Core2 Duo U7600 » 12.1 " WXGA 1280x800 skjár » 1GB DDR2 667 (2x512MB)

» 120 GB SATA HDD » Fingrafaralesari » Gigabit Lan og Wireless a/g/n » Vista Buisness

AFSLÁTTUR10.000,-

TENGDU BEINT
VIÐ PLAYSTATION 3

TÖLVUNA!

HDMI

AFSLÁTTUR

5.000,-

Taktu þátt í
skemmtilegum leik!
Farðu inn á www.btf.is og skráðu þig á

póstlistann okkar og þú gætir unnið 

HP Color Laserjet 2600n að verðmæti 29.999,-

BT F i

Skeifan

Miklabraut

Fellsmúli
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r
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sport@frettabladid.is

Þvottavél verð frá kr.:

104.500

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna

frá Miele

Miele gæði

TILBOÐ

Íslenska badmintonlandsliðið fór til Hollands í gær þar sem að það 
tekur þátt í Evrópukeppni landsliða í Almere í Hollandi. Árni Þór 
Hallgrímsson, landsliðsþjálfari, býst við skemmtilegu móti. „Þetta er 
annað af stóru verkefnum ársins og bæði liðin að keppa,“ 
segir Árni en möguleikar íslenska liðsins á að komast 
í úrslitin eru ekki miklir. „Spilað er í riðlum þar sem 
eitt lið kemst áfram til þess að spila um þrjú sæti sem 
Evrópa fær inn í lokaúrslitin. Það er erfitt að eiga við 
það og möguleikarnir eru ekki miklir. Átta þjóðum er 
raðað niður á þessa riðla og strákarnir eru með 
Rússunum en stelpurnar með Þjóðverjum sem 
verður mjög erfitt,“ segir Árni Þór en bætir 
við: „Markmiðið er að reyna að landa öðru 
sæti í riðlinum sem er raunhæft en hitt 
er einum of að ætlast til þess að liðin 
vinni riðilinn. Það væri kraftaverk ef 
við myndum vinna svona riðil,“ segir 
Árni í léttum tón. 

Árni Þór segir íslensku liðin vera 

eins sterk og þau geta verið. „Staðan er fín á liðinu og þetta lítur vel 
út. Sara er komin aftur inn í þetta hjá stelpunum sem styrkir liðið 
og svo er Tryggvi Nielsen með á ný, en hann hefur verið í Svíþjóð og 
hefur ekki verið með landsliðinu undanfarin ár,“ segir Árni.

„Við eigum kannski meiri möguleika kvennamegin en við fáum 
allavega að spila við tvær þjóðir sem eru jafnar okkur sem verða 
mjög spennandi leikir,“ segir Árni Þór en árangur Rögnu Ingólfsdótt-
ur mun einnig skila henni stigum á heimslistann. „Árangur Rögnu 
reiknast inn í heimslistann. Fyrir hana er mikilvægastur þessi fyrsti 

leikur á móti Ítalíu. Þar á hún að spila við ítalska 
stelpu sem er fyrir ofan hana á heimslistanum. 

Hún fengi góðan bónus fyrir að vinna 
þann leik en ef hún tapar honum þá fær 
hún bara sitt meðaltal,“ sagði Árni, sem 
fagnar svona verkefni. „Það hafa allir gott 
af því að komast í svona leiki. Þetta gefur 
krökkunum reynslu og þau fá að spila við 
betri spilara sem hjálpar þeim að bæta 
sinn leik,“ segir Árni að lokum.

ÁRNI ÞÓR HALLGRÍMSSON, LANDSLIÐSÞJÁLFARI Í BADMINTON: Á LEIÐ MEÐ LANDSLIÐIÐ TIL HOLLANDS

Væri kraftaverk ef við myndum vinna riðilinn

HANDBOLTI Hreiðar Guðmundsson 
átti enn einn stórleikinn þegar IK 
Sävehof vann 28-27 sigur á Red-
bergslid IK í uppgjöri Gauta-
borgar liðanna í sænsku úrvals-
deildinni í handbolta. 

Hreiðar varði 23 skot í leiknum, 
þar af tvö víti. Sävehof lenti 11-4 

undir í fyrri hálfleik en Hreiðar 
lokaði þá markinu og Sävehof 
skoraði níu mörk gegn einu og 
jafnaði leikinn fyrir hálfleik. 

Patrik Fahlgren skoraði svo 
sigur markið í blálokin og sá til þess 
að Hreiðar og félagar eru komnir 
upp í 3. sætið í deildinni. - óój

Hreiðar Guðmundsson í stuði með Sävehof:

Varði 23 gegn RBK

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
var stigahæsti leikmaður TCU 
annan leikinn í röð og í fjórða 
skiptið í síðustu sex leikjum 
þegar hún skoraði 15 stig í 
öruggum 75-54 útisigri á San 
Diego State. 

Helena átti mjög góðan leik og 
var að auki með 6 fráköst, 4 
stoðsendingar og 3 stolna bolta 
þrátt fyrir að spila aðeins í 24 
mínútur í leiknum. Hún hitti úr 5 
af 8 skotum sínum og var með 24 
í framlagi fyrir frammistöðuna. 

 - óój

Bandaríski háskólaboltinn:

Flottur leikur 
hjá Helenu

STIGAHÆST Helena Sverrisdóttir hefur 
leikið afar vel með TCU á síðustu vikum.

MYND/KEITH ROBINSON

> Fyrrverandi WNBA-leikmaður til KR

Candace Futrell, sem á eitt ár að baki með Connect-
icut Suns í WNBA-deildinni, er sú sem fær það erfiða 
verkefni að feta í fótspor Monique Martin sem varð að 
taka sér hvíld vegna meiðsla. Futrell, 
sem er 26 ára og 178 cm og leikur 
sem bakvörður, er annar stigahæsti 
leikmaður Duquesne-háskólans 
frá upphafi, en hún er góð þriggja 
stiga skytta og skoraði 21,4 stig 
að meðaltali á sínu lokaári. Eftir 
árið í WNBA hefur hún leikið með 
ísraelska liðinu Ramat Hasharon, 
tyrkneska liðinu Ceyhan og loks 
franska liðinu Mondeville síðasta 
vetur, þar sem hún skoraði meðal 
annars 5,6 stig á 15,2 mínútum í 
Euroleague.

VERÐLAUN FYRIR 200 METRA Einar Daði 
Lárusson úr ÍR (silfur), Óli Tómas Freys-
son úr FH (gull) og þeir Arnór Jónsson úr 
Breiðabliki og Ragnar Frosti Frostason úr 
UMSS (báðir brons). FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

3.000 M HLAUP Fjölnisstelpurnar Íris 
Anna Skúladótir (brons), Arndís Ýr Haf-
þórsdóttir (gull) ásamt ÍR-ingnum Fríðu 
Rún Þórðardóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TVÖ GULL FH-ingurinn Björn Margeirsson 
vann bæði 800 og 1.500 metra hlaup á 
MÍ um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Silja Úlfars dóttir 
úr FH var sigursælust á Meistara-
móti Íslands í frjálsum íþróttum 
sem fram fór um helgina en hún 
vann þrjú gull.

 „Ég ætlaði mér alltaf að ná í 
þessi þrjú gull og sætti mig ekki 
við neitt nema að vinna. Þetta 
tókst bara vel og ég hljóp bara 
ágætlega. Tímarnir voru allt í lagi 
miðað við hvar ég er í æfingapró-
gramminu,“ sagði Silja, sem vann 
60 og 40 metra hlaup á laugardeg-
inum og fylgdi því síðan eftir með 
sigri í 200 metra hlaupi í gær. 

Lið ÍR varð Íslandsmeistari 
félagsliða, hlaut samtals 27.774 
stig, 1.584 stigum meira en lið FH 
sem varð í öðru sæti með 26.190 
stig. Lið Breiðabliks varð í þriðjan 
sæti með samtals 20.595 stig. ÍR 
vann kvennakeppnina en lið FH 
sigraði í karlakeppninni. 

„Við vorum ekki að hugsa um 

þessa stigakeppni heldur vorum 
meira að stíla inn á það að eintakl-
ingarnir fengju að njóta sín í stað-
inn fyrir að setja marga í margar 
greinar og reyna að hala inn stig-
um. Við vorum að hugsa um árang-
urinn og satt að segja þá var ég 
búin að steingleyma þessari stiga-
keppni og fékk alveg í magann 
þegar ég áttaði mig á því, annars 
hefði ég hlaupið hraðar í 400 metra 
hlaupinu til þess að ná í fleiri stig,“ 
segir Silja en 400 metra hlaupið 
hennar skilaði samt 1.051 stigi 
sem var næstbesti árangur helg-
arinnar. 

„Við stílum meira inn á utan-
hússtímabilið, þetta er frekar ný til-
komið og svo erum við FH-ingar 
ekki með höll og því ekki að hugsa 
eins mikið um þetta og aðrir,“ 
segir Silja sem var að keppa á sínu 
fyrsta innanhúsmóti, því hún var 
lengi við nám í Bandaríkjunum. 

FH-ingar eignuðust flesta 
Íslandsmeistara um helgina eða 
alls níu en Silja var ein af þremur 
FH-ingum sem náðu að vinna fleiri 
en eina grein. Þeir Óli Tómas 
Freysson og Björn Margeirsson 
unnu báðir tvo titla.  Silja var 
ánægð með framgöngu síns fólks. 

„Ég held að við höfum fengið 
fleiri sigurvegara en við áttum 
von,“ segir Silja.  

Helga Margrét Þorsteinsdóttir 
úr Ármanni vann tvo Íslands-
meistaratitla í 60 metra grinda-
hlaupi og kúluvarpi og sló eigin 
stúlkna- og unglingamet í 60 metra 
grindahlaupi og í 200 metra hlaupi 
í gær en hún varð í öðru sæti á 
eftir Silju í 200 metra hlaupinu. 
ÍR-ingurinn Jóhanna Ingadóttir 
vann bæði langstökk og þrístökk á 
mótinu en á laugardaginn stökk 
hún fjórða lengsta stökk íslenskra 
kvenna í sögunni.  ooj@frettabladid.is

Silja vann þrjú gullverðlaun
Silja Úlfarsdóttir vann flest gull á MÍ í frjálsum íþróttum. FH-ingar eignuðust 
flesta Íslandsmeistara eða níu en ÍR vann Íslandsmeistaratitil félaga.

SIGURSÆLAR Silja Úlfarsdóttir (til 
hægri) og Helga Margrét Þorsteins-
dóttir unnu fimm gull á MÍ. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

Panasonic TX37LZD70F
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, 
V-Real Pro 2 Engine tækni, IPS Alpha skjá, Intelligent Scene Controller, 
Advanced 3D Colour management, Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive 
Scan innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 skerpu, VIERA Link, innb. SDHC 
kortalesara, 20w Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2 x 
HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textavarpi ofl.

LINK

Philips 42PFP5532D
42" Plasma Pixel Plus HD BREIÐTJALDSJÓNVARP með 1024x768 punktar 
upplausn, Pixel Plus HD myndtækni sem eykur línufjölda og skerpu, 
Progressive Scan, HD Ready, 15.000:1 skerpu, ljósskynjara og Active Control 
sem minnkar glampa, innbyggðum digital DVB-T móttakara, 2 x 30w Nicam 
Stereó hljóðkerfi með Dolby Virtual Surround, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarp ofl.

FLATSKJÁIR FRÁBÆR
 TILBOÐ

Philips 19PFL4322
19” LCD BREIÐTJALD með 1440x900 punkta upplausn, 
Crystal Clear III og Progressive Scan, HD Ready, 850:1 
skerpu, Anti Reflection, 12w Nicam stereó með Incredible 
Surround, Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

Philips 26PFL5322
26” LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 punkta 
upplausn (VGA, SVGA, XGA), Digital Crystal Clear og 
Progressive Scan, 4000:1 skerpu, 20w stereó hljó›kerfi me› 
Incredible Surround, 2 Scart tengjum (me› RGB), 2 x HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

26” LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 punkta26” LCD HD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 punkta

TILBO‹

FULLT VER‹  89.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 89.99589 995

TILBO‹

FULLT VER‹  84.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 84.99584 995

TILBO‹

FULLT VER‹  169.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 169.995169 995

TILBO‹

FULLT VER‹  229.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 229.995229 995

TILBO‹

FULLT VER‹  69.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 69.99569 995

TILBO‹

FULLT VER‹  74.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 74.99574 995

TILBO‹

FULLT VER‹  119.995LLT VER‹LLT VER‹ 119.995119 995

TILBO‹

FULLT VER‹  109.995LLT VER‹LLT VER‹ 109.995109 995

Philips 20PFL5122
20" LCD SJÓNVARP með 640x480 punkta upplausn, 
Crystal Clear III og Progressive Scan, 800:1 skerpu, 
FM útvarpi, 20w stereó með Incredible Surround, 
Scart (með RGB), SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, 
DVI-I tengi, textavarpi ofl.

Philips 20PFL4122
20" LCD SJÓNVARP með 640x480 p. uppl., Crystal 
Clear III og Progressive Scan, 800:1 skerpu, 20w Nicam 
Stereó með Incredible Surround, Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi 
(styður að XGA), textavarpi ofl.

Panasonic TX32LM70F
32” V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real tækni, HD Ready, Progressive 
Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, Backlight Control, 
20w Nicam stereó með V-Audio, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

Panasonic TX26LM70F
26” V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real tækni, HD Ready, Progressive 
Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, Backlight Control, 
20w Nicam stereó með V-Audio, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

20" LCD SJÓNVARP ð 640 48020" LCD SJÓNVARP ð 640 480 l C ll C l

20 TOMMUR
ÖRÞUNNT LCD

p
ÓÓ

20 TOMMUR
ÖRÞUNNT LCD

MEÐ ÚTVARPI

Philips 19PFL4322

Panasonic TX26LM70F

26 TOMMUR
LCD MEÐ V-REAL

3332” V R l LCD BREIÐTJALD ð 1366 768 k32” V R l LCD BREIÐTJALD ð 1366 768 k

32 TOMMUR
LCD MEÐ V-REAL
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Enska úrvalsdeildin
Man. Utd-Man. City 1-2
0-1 Darius Vassell (24.), 0-2 Benjamin Mwaruwari
(45.), 1-2 Michael Carrick (90.+2)
Chelsea-Liverpool 0-0
STAÐAN:
Arsenal 25 18 6 1 52-18 60
Man.  Utd 26 18 4 4 50-14 58
Chelsea 26 16 7 3 38-17 55
Everton 26 14 5 7 41-23 47
Liverpool 25 11 11 3 40-17 44
Aston Villa 26 12 8 6 48-34 44
Man. City 26 12 8 6 34-29 44
Portsmouth 26 11 8 7 36-26 41
Blackburn  25 10 9 6 32-31 39
West Ham  25 10 7 8 30-23 37
Tottenham  26 8 8 10 48-41 32
Middlesbrough 26 7 8 11 23-38 29
Newcastle 26 7 7 12 29-47 28
Sunderland 26 7 5 14 26-45 26
Bolton  26 6 7 13 26-35 25
Wigan  26 6 5 15 24-42 23
Birmingham  26 5 7 14 25-38 22
Reading 26 6 4 16 30-53 22
Fulham 26 3 10 13 25-44 19
Derby 26 1 6 19 13-55 9

N1-deild karla í handbolta
Haukar-ÍBV 32-28 (15-10)
Mörk Hauka: Kári Kristjánsson 7 (8), Jón Karl 
Björnsson 5/3 (5/3), Andri Stefan 5 (11), Gísli 
Jón Þórisson 3 (4), Elías Már Halldórsson 3 
(6), Sigurbergur Sveinsson 3/1 (9/2), Freyr 
Brynjarsson 2 (3), Arnar Pétursson 2 (3), Gunnar 
Berg Viktorsson 2 (5), Pétur Pálsson (1), Þröstur 
Þráinsson (2) 
Varin skot: Gísli Guðmundsson 29 (52/2 
55,8%), Aron Rafn Eðvarðsson 1 (6/2 16,7%)
Hraðaupphlaup: 7 (Elías 2, Arnar 2, Kári 3)
Fiskuð víti: 5 (Freyr, Arnar 2, Jón, Gunnar)
Utan vallar: 10 mínútur
Mörk ÍBV: Sigurður Bragason 14/4 (21/4), 
Sergey Trotsenko 6 (16), Zilvinas Grieze 3 (9), 
Leifur Jóhannesson 2 (3), Nikolaj Kulikov 2 (4), 
Brynjar Karl Óskarsson 1 (2), Grétar Eyþórsson 
(1), Sindri Haraldsson (2)
Varin skot: Kolbeinn Arnarson 19/1 (51/5 
37,3%)
Hraðaupphlaup: 5 (Grieze 2, Sigurður, Leifur. 
Trotsenko)
Fiskuð víti: 4 (Sigurður 2, Grieze, Grétar)
Utan vallar: 6 mínútur

N1-deild kvenna í handbolta
Fylkir-HK 25-25 (11-10)
Mörk Fylkis (skot): Natasa Damljanovic 9/2 
(16/4), Elzbieta Kowal 5 (6), Sunna María
Einarsdóttir 5/4 (12/4), Ingibjörg Karlsdottir 3 
(5), Sigríður Hauksdóttir 2 (4), 
Elín Helga Jónsdóttir 1 (1) 
Varin skot: Jelena Jovanovic 25/1 (49/4) 51%
Hraðaupphlaupsmörk: 5 (Ingibjörg 2, Natasja, 
Sigríður, Elín Helga)
Fiskuð víti: 6 (Tinna Jökulsdóttir 2, Ingibjörg, 
Sigríður, Sunna María, Sunna Einarsdóttir)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk HK (skot): Auður Jónsdóttir 4 (7), Arna Sif 
Pálsdóttir 4/2 (8/2), Jóna Sigríður Halldórsdóttir 
4 (8), Elva Björk Arnarsdóttir 3 (5), Natalia Ciepl
owska 3/1 (11/2), Rut Jónsdóttir 3 (7), Elín Anna 
Baldursdóttir 2 (2), Lilja Lind Pálsdóttir 1 (1), 
Brynja Magnúsdóttir 1 (3).  
Varin skot: Ekaterina Dzhukeva 11/1 (28/3) 
39%, Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir 4/0 (13/2) 30%
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Elva Björk 3, Jóna 
Sigríður, Arna Sif, Auður)
Fiskuð víti: 4 (Arna Sif 3, Auður)
Utan vallar: 6 mínútur.

Iceland Express d. karla
Þór Ak.-Stjarnan 89-84 (42-42)
Stig Þórs: Cedric Isom 31 (10 frák.), Óðinn
 Ásgeirsson 24, Luka Marolt 13, Robert Reed 7 
(11 frák., 3 varin), Hrafn Jóhannesson 7, Þorsteinn
Gunnlaugsson 4, Bjarki Ármann Oddsson 2, 
Magnús Helgason 1
Stig Stjörnunnar: Jovan Zdravevski 23, Dimitar 
Karadzovski 23, Kjartan Kjartansson 11, Calvin 
Roland 11 (13 frák.), Fannar Freyr Helgason 9, 
Sævar Ingi Haraldsson 3, Eiríkur Þór Sigurðsson 
2, Guðjón Lárusson 2.
Grindavík-Tindastóll 108-78
Stigahæstir hjá Grindavík: Adama Darboe 23, 
Páll Axel Vilbergsson 22, Helgi Jónas Guðfinnsson 
20, Jonathan Grifffin 12, Igor Beljanski 12.
Stigahæstir hjá Tindastóli: Joshua Buettner 19, 
Phillip Perry 14, Svavar Birgisson 13, Ísak Einars
son 13, Samir Shaptahovic 11.
Snæfell-Hamar 98-80
Stigahæstir hjá Snæfelli: Justin Shouse 21 
(9 stoðs.), Sigurður Þorvaldsson 19, Hlynur 
Bæringsson 17 (8 frák.), Abnders Katholm 16, 
Slobodan Subasic 14.
Stigahæstir hjá Hamri: Nicholas King 24, Roni 
Leimu 17, Roman Moniak 13, Svavar Pálsson 12. 
Lárus Jónsson 10 (8 stoðs.)

Reykjavíkurmót karla í fótb.
Fjölnir-KR 4-2
1-0 Gunnar Már Guðmundsson, víti (37.) , 2-0 
Gunnar Már (38.),  3-0 Ómar Hákonarson (41.), 
4-0 Ómar (45.) , 4-1 Guðjón Baldvinsson (59.) 
4-2 Guðjón, víti (72.). 
Þróttur-Víkingur 1-0
1-0 Hjörtur Hjartarson (67.)
Fram-Fylkir 2-3
1-0 Heiðar Júlíusson, víti (7.), 1-1 Víðir Leifsson 
(8.), 1-2 Halldór Hilmisson (12.), 1-3 Kjartan
Baldvinsson (61.), 2-3 Hjálmar Þórarinsson, víti 
(77.).  Fylkismennirnir Víðir Leifsson (2 gul) 
og Guðni Rúnar Helgason fengu rautt spjald
sem og Framarinn Heiðar Geir Júlíusson.

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Manchester United tap-
aði sínum fyrsta heimaleik á tíma-
bilinu og í fyrsta sinn á Old Traff-
ord í 34 ár fyrir nágrönnum sínum 
í City í Manchester-slagnum í gær. 
Manchester City vann fyrri leik-
inn 1-0 og nær því í fyrsta sinn 
síðan 1969-1970 tímabilið öllum 
sex stigum út úr derby-leikjunum 
við United. Manchester United 
hefur þar með aðeins fengið eitt 
stig út úr síðustu tveimur leikjum 
og þar með getur Arsenal náð 
fimm stiga forskoti á toppnum 
vinni liðið leik sinn gegn Black-
burn í kvöld. 

Sir Alex Ferguson hefði kannski 
þurft fyrir leikinn að hafa meiri 
áhyggjur af frammistöðu sinna 
manna en framgöngu stuðnings-
manna Manchester City. Minning-
arathöfnin fyrir leikinn gekk vel 
og stuðningsmenn City virtu mín-
útuþögn til heiðurs þeim sem 
létust í München-slysinu fyrir 
50 árum. Þeir fengu nóg að 
fagna seinna því það voru 
örugglega ekki margir stuðn-
ingsmenn City sem höfðu upp-
lifað það að fagna sigri á 
Old Trafford.

„Ég er rosalega 
stoltur af mínu liði. 
Allir sem tilheyra 
félaginu, frá stuðn-
ingsmönnum til 
stjórnarmanna, mega 
vera hreyknir af 
afreki liðsins í dag. 
Allir spiluðu vel og 
Benjani var frábær,” 
sagði Sven-Göran 
Eriksson, stjóri 
Manchester City. 

Kollegi hans Sir Alex 
Ferguson  gaf hins 
vegar engin viðtöl eftir 
leik og rauk í burtu út á 
flugvöll og fór til 
Suður-Afríku þar sem 
hann er að auglýsa ferð 
liðsins á undirbúnings-
tímabilinu fyrir næsta 
vetur. 

„Þetta var bara ekki okkar 
dagur, það var ekkert tempó í 

okkar leik og vantaði allan 
kraft,“ sagði Carlos 
Queiroz, aðstoðarmaður 
Ferguson, sem var 
sendur í viðtölin. Hann 
bætti við. „Þessi úrslit 

gefa Ars-
enal-
mönn-
um 
sjálfs-

traust í 
titla-
barátt-
unni en 

við höfum 
viku til að 
undirbúa 

okkur fyrir 
bikar-
leikinn á 
móti þeim. 
Við álitum 
að þessi 
leikur hafi 

verið slys og 

það er mikil vægt að við sýnum 
það og sönnum í næsta leik.“ 

Markalaust á Brúnni
Liverpool-menn voru sterkari aðil-
inn fram eftir leik á Stamford 
Bridge en Chelsea-menn fengu 
besta færi leiksins þegar Michael 
Ballack skaut framhjá tíu mínútum 
fyrir leikslok. Markalaust jafntefli 
og eitt stig þýðir það hins vegar að 
Liverpool er með jafnmörg stig og 
Aston Villa og Man. City í 5. til 7. 
sæti og þremur stigum á eftir 
nágrönnunum í Everton. 

„Við erum ekki ánægðir og lítum 
á þetta sem glatað tækifæri. Það 
er samt ekki auðvelt að spila á 
móti Liverpool sem spilar mjög 
taktískan leik. Þetta var betra í 
seinni hálfleik og við klúðruðum 
dauðafæri í lokin,” sagði Avram 
Grant, stjóri Chelsea sem jafn-
framt afskrifaði titilvonir Liver-
pool.  „Við fengum nokkur færi í 
fyrri hálfleik og vörðumst vel í 
þeim seinni og gátum alveg fengið 
öll stigin. Við verðum að halda 
áfram að spila eins og við gerðum 
í dag því við ætlum okkur að vera 
með fjögurra efstu,” sagði Rafael 
Benitez, stjóri Liverpool. 

 ooj@frettabladid.is

City vann United aftur
Arsenal getur náð fimm stiga forskoti á toppnum í kvöld eftir 2-1 tap Man. Unit-
ed gegn Man. City sem vann í fyrsta sinn á Old Trafford síðan árið 1974. 

LOKSINS Stuðningsmenn Manchester City fögnuðu á Old Trafford. NORDICPHOTOS/GETTY

SLAKUR Cristiano 
Ronaldo átti 
ekki góðan dag.

 NORDICPHOTOS/

GETTY

HANDBOLTI Sigur toppliðs Hauka á 
botnliði ÍBV í N1-deild karla í gær 
var ekki rismikill. Haukar unnu 
fjögurra marka sigur, 32-28, og 
geta þakkað fyrir að andstæðing-
urinn var ekki sterkari. 

Sigurður Bragason fór á kostum 
í liði ÍBV og skoraði 14 mörk en 
aðrir leikmenn sýndu ekki mikla 
tilburði að undanskildum hinum 
unga markverði liðsins, Kolbeini 
Arnarsyni, sem átti fínan leik.

ÍBV skoraði tvö fyrstu mörk 
leiksins og komst í 1-4. Haukar 
fóru illa með færin allt þar til 
skipt var um bolta eftir rúmlega 
10 mínútna leik. Haukar skoruðu 

þá sjö mörk gegn einu og komust í 
8-5. Haukar voru 15-10 yfir í hálf-
leik og náðu síðan fljótt átta marka 
forystu í upphafi seinni hálfleiks. 

Upp úr miðjum hálfleiknum 
fóru Haukar að slaka á og Eyja-
menn náðu að minnka muninn 
hægt og bítandi en Haukar unnu 
að lokum öruggan fjögurra marka 
sigur. Þeir geta öðrum fremur 
þakkað markverði sínum, Gísla 
Guðmundssyni, að ekki fór verr 
en hann var frábær í leiknum. 
Kári Kristján Kristjánsson átti 
einnig góðan leik en aðrir lykil-
menn liðsins náðu sér ekki á strik.

Aron Kristjánsson, þjálfari 

Hauka, var ekki sáttur við spila-
mennsku síns liðs þrátt fyrir stig-
in tvö. 

„Við spiluðum góða vörn og 
keyrðum í bakið á þeim en það er 
ekki nóg, það þarf að koma boltan-
um framhjá markverðinum. Við 
sköpuðum okkur færi en skoruð-
um ekki úr færunum. Við náðum 
samt fimm marka forystu í hálf-
leik. Svo þegar við komumst í átta 
mörk er eins og leikmenn slaki á 
og ætli að gera þetta með vinstri. 
Það er alveg sama á móti hvaða 
liði við erum að spila. Við getum 
ekki leyft okkur það, við erum 
ekki það góðir,” sagði Aron. - gmi

Haukar virtust vanmeta ÍBV og topplið N1-deildarinnar þurfti að hafa fyrir því að sigra botnliðið á heimavelli:

Haukar í vandræðum með Eyjamenn

FJÓRTÁN MARKA MAÐUR Sigurður 
Bragason lék vel með ÍBV gegn Haukum 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Fylkir og HK skildu 
jöfn í miklum spennuleik í N1-
deild kvenna í Fylkishöllinni í 
gærkvöldi. Fyrir leikinn voru 
liðin hlið við hlið í töflunni. 

Stúlkurnar úr Árbænum hófu 
leikinn af miklum krafti og náðu 
mest sex marka forystu, 7-1. Þá 
tóku HK-stelpur við sér og náðu 
að minnka muninn smátt og smátt 
og þegar flautað var til leikhlés 
var staðan 11-10 Fylki í vil.  
Fylkisstelpur komust mest í 
fjögurra marka forskot, 19-15, um 
miðjan hálfleikinn en HK náði að 
jafna leikinn 24-24 þegar um ein 
mínúta var eftir. Hvort lið skoraði 
svo eitt mark á síðustu mínútunni 
og lokatölur því 25-25. Erlingur 
Richardsson, þjálfari HK, var 
sáttur með eitt stig í lok leiks. 
„Ég er ekki sáttur með leik minna 
stúlkna en þakklátur fyrir stigið 
eins og leikurinn spilaðist. Við 
jöfnuðum auðvitað á síðustu 
sekúndunum og það sýnir 
karakter hjá okkur eftir að hafa 
verið undir.“ - sjj

N1-deild kvenna í handbolta:

Jafnt í Árbæ

NÁÐU JÖFNU Auður Jónsdóttir hjá HK 
gegn Fylki í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Egyptaland vann 
Afríkukeppni landsliða í knatt-
spyrnu annað skiptið í röð eftir 1-
0 sigur á Kamerún í gær. About-
reika skoraði sigurmarkið á 77. 
mínútu leiksins. Þetta er sjötti 
Afríkutitill Egypta, sem er met. 
Gana vann bronsið eftir 4-2 sigur 
á  Fílabeinsströndinni í leiknum 
um 3. sætið. - óój

Afríkukeppni landsliða:

Egyptar unnu

HANDBOLTI Snorri Steinn Guðjóns-
son skoraði sjö mörk fyrir GOG 
og Ásgeir Örn Hallgrímsson 
bætti við fjórum er liðið vann 
frábæran sigur 35-33 á stórliði 
Barcelona í Meistaradeild Evrópu 
í gær en Barcelona var með fimm 
marka forystu í hálfleik, 19-14. 
Flensburg missti 
aftur á móti niður 
sex marka forystu 
og gerði 30-30 
jafntefli við 
Hamburg. 
Alexander 
Petersson skor-
aði fjögur 
mörk fyrir 
Flensburg í 
leiknum.
 - óój

Meistaradeildin í handbolta:

Snorri með sjö 
í sigri á Barca

KÖRFUBOLTI Þrír leikir fóru fram í 
Iceland Express-deild karla í 
körfubolta í gær. Þórsarar unnu 
89-84 sigur á Stjörnunni í upp-
gjöri nýliðanna í Síðuskóla og þá 
unnu Grindvíkingar og Snæfell-
ingar örugga heimasigra gegn 
Tindastól og Hamri, sem voru 
hentug úrslit fyrir Akureyr-
inga. 

Þórsarar lentu undir í byrjun 
leiks gegn Stjörnunni og staðan 
var 19-25 fyrir Stjörnuna eftir 
fyrsta leikhluta en í hálfleik var 
jafnt 42-42. Þórsarar voru sterk-
ari í lokin en náðu þó ekki að 
vinna innbyrðisstöðu liðanna því 
Stjarnan hafði unnið fyrri leik-
inn með átta stigum. 

Hrafn Kristjánsson, þjálfari 
Þórs, var ánægður með sigur-
inn. „Við vorum ekki að finna 

okkur varnarlega í upphafi leiks 
og það vantaði líka flæði í okkar 
sóknarleik. Það kannski eðlilegt 
þegar nýjum manni er bætt við,“ 
sagði Hrafn en miðherjinn 
Robert Reed spilaði sinn fyrsta 
leik með Þórsliðinu í gær. 

„Í þriðja og fjórða leikhluta 
náðum við stoppunum í vörninni 
og við erum lið sem þrífst á því 
að stoppa og nýta okkur Cedric 
Isom í hröðum sóknum,“ sagði 
Hrafn en Cedric var stigahæst-
ur með 31 stig í gær. „Við rembd-
umst eins og rjúpan við staurinn 
til þess að ná muninum upp í 
átta stig,“ segir Hrafn, sem 
stefnir á úrslitakeppnina. 

„Við eigum fimm leiki í röð 
sem við teljum okkur eiga að 
vinna ef við komum rétt inn-
stilltir. Okkar markmið er eins 
og áður áttunda sætið og sæti í 
úrslitakeppninni,“ sagði Hrafn 
en leikurinn  í gær var uppgjör 
mismunandi leikstíla því Þór 
skoraði 11 fleiri tveggja stiga 
körfur en Stjarnan tók 31 fleiri 
þriggja stiga skot. - óój

Þrír leikir fóru fram í Iceland Express-deild karla í körfubolta í gær:

Þórsarar unnu nýliðaslaginn

STERKUR SIGUR Þórsarinn Cedric 
Isom lék vel í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Tilboðslán
• Lægri greiðslubyrði
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EKKI MISSA AF

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana 
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr 
18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís 
18.06 Lítil prinsessa 
18.17 Halli og risaeðlufatan
18.30 Út og suður
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.20 Kerfi Pútíns  (1:2) (Le système 
Poutine) Frönsk heimildamynd í tveimur 
hlutum um Vladimír Pútín Rússlandsforseta 
og feril hans. 

21.15 Glæpahneigð  (38:45) (Criminal 
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra glæpamanna til 
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg 
fyrir frekari illvirki þeirra. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið
22.45 Flokksgæðingar  (6:8) (Party 
Animals) Bresk þáttaröð um unga aðstoð-
armenn og ráðgjafa í stjórnkerfinu í West-
minster. Álagið er mikið og þeir þurfa að 
axla mikla ábyrgð í störfum sínum en einka-
líf þeirra er allt í óreiðu. 

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Fyrstu skrefin  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Giada´s Everyday Italian  (e)

19.30 30 Rock  (e)

20.00 One Tree Hill - NÝTT  Bandarísk 
unglingasería 

21.00 Bionic Woman  (2:8) Hröð og 
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem 
býr yfir einstökum eiginleikum. Jamie er að 
læra á nýja hæfileika sína og venjast breyttu 
lífi á sama tíma og hún reynir að sjá um 
systur sína. Hún þarf líka að gera upp við 
sig hvort hún sé tilbúin að vinna fyrir skap-
ara sína.

22.00 C.S.I. New York  (22:24) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Stella liggur undir grun í gömlu morð-
máli í Fíladelfíu eftir að lífssýni úr henni 
passar við sönnunargögn sem tengjast 
morðinu. Mac leggur starfsferil sinn að veði 
þegar innra eftirlit lögreglunnar fer að fylgj-
ast með honum.

22.50 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.35 The Drew Carey Show 
00.00 Dexter  (e)

00.50 The Dead Zone  (e)

01.40 NÁTTHRAFNAR
01.40 C.S.I. Miami
02.25 Less Than Perfect
02.50 The World’s Wildest Police Vid-
eos
03.35 Vörutorg
04.35 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar.

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella  (1:300)

10.10 Sisters  (12:22) (e)

10.55 Joey 
11.20 Örlagadagurinn  (20.30)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours 
13.10 Numbers 
13.55 The Ballad of Ramblin´ Jack
15.55 Barnatími Stöðvar 2  W.I.T.C.H., 
BeyBlade, Froskafjör, Litlu Tommi og Jenni, 
Tracey McBean 2 Leyfð öllum aldurshóp-
um.

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (5202.5460)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veðuryfirlit
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons  (e)

19.50 Friends  (20:24)

20.15 American Idol  (7:41) Bandaríska 
útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsælasti sjón-
varpsviðburður í heimi. 21.00 American Idol  
(8:41)

21.45 Side Order of Life  Þátturinn fjall-
ar um Jenny, sem er á þrítugsaldri. Hún 

vaknar upp við þann vonda draum að hafa 
aldrei látið verða að því að lifa lífinu til 
fulls. En þegar besta vinkona hennar veikist 
ákveður hún loksins að hefja nýtt líf. 

22.30 Crossing Jordan 
23.15 Walker
00.50 Most Haunted 
01.40 TimeCode
03.15 The Ballad of Ramblin´ Jack
05.05 The Simpsons  (e)

05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.00 Laurel Canyon
08.00 Son of the Mask
10.00 Fjölskyldubíó-Ævintýraferðin
12.00 Deuce Bigalow: European Gigolo
14.00 Son of the Mask
16.00 Fjölskyldubíó-Ævintýraferðin
18.00 Deuce Bigalow: European Gigolo
20.00 Laurel Canyon

22.00 The 40 Year Old Virgin  Kolsvört 
gamanmyn með grínaranum Steve Carell 
og Paul Rudd í aðalhlutverkum.

00.00 Man on Fire
02.25 Shallow Grave  (e)

04.00 The 40 Year Old Virgin

07.00 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Valladolid) Útsending frá leik í spænska 
boltanum.

16.10 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Valladolid) Útsending frá leik í spænska 
boltanum.

17.50 PGA Tour 2008 -  Bein útsending 
(AT&T Pebble Beach) Útsending frá AT&T 
Pebble Beach sem fór fram sunnudaginn 
10. febrúar en meðal keppenda var Phil 
Mickelson, sigurvegari síðasta árs.

20.50 Inside Sport  (Justin Henin / Rory 
McIlroy) Frábær þáttur frá BBC þar sem rætt 
er við heimsfræga íþróttamenn úr öllum 
áttum og aðra þá sem tengjast íþróttum á 
einn eða annan hátt.

21.20 Þýski handboltinn  (Þýski hand-
boltinn 2007-2008 - Highlights) Öll helstu 
tilþrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeild-
ustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

22.45 Utan vallar  (Umræðuþáttur) Nýr 
umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn 
Sýnar skoða hin ýmsu málefni sem efst eru 
á baugi hverju sinni.

23.30 Heimsmótaröðin í póker

07.00 Chelsea - Liverpool  Útsending 
frá leik Chelsea og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

16.05 Derby - Tottenham  Útsending frá 
leik Derby og Tottenham í ensku úrvals-
deildinni.

17.45 English Premier League
18.45 Season Highlights  (Hápunktar 
leiktíðanna) Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinn-
ar gerðar upp í hröðum og skemmtileg-
um þætti.

19.50 Arsenal - Blackburn  (Enska úr-
valsdeildin) Bein útsending frá leik Arsenal 
og Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 English Premier League  (Ensku 
mörkin) Ný og hraðari útgáfa af þessum 
vinsæla þætti þar sem öll mörkin og helstu 
atvik umferðarinnar eru sýnd frá öllum 
mögulegum sjónarhornum. Viðbrögð þjálf-
ara, stuðningsmanna og sérfræðinga.

22.50 Coca Cola mörkin
23.20 Arsenal - Blackburn  (Enska úr-
valsdeildin) Útsending frá leik Arsenal og 
Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 Hollyoaks   SIRKUS

20.00 One Tree Hill 
  SKJÁREINN

20.20 Kerfi Pútíns 
  SJÓNVARPIÐ

21.45 Side Order of Life 
  STÖÐ 2 

22.00 The 40 Year Old Virgin 
  STÖÐ 2 BÍÓ

▼
▼

> Rob Schneider 
„Eina ástæðan fyrir því að 
ég fór í leiklistina var til þess 
að komast hjá því að vinna 
vinnu á hverjum degi á 
skrifstofutíma,“ segir grín-
istinn Rob Schneider sem 
leikur í grínmyndinni Deuce 
Bigalow – European Gigolo í 
kvöld kl. 18 á Stöð 2 Bíó. 

www.benni.is

Fyrir rúmlega hálfri öld steig ungur Eyrbekkingur 
um borð í kaupskip sem tók stefnuna á Þýska-
land. Eins og skilja má var um mikið ævintýri 
að ræða fyrir hinn unga mann, þar sem það var 
ekki algengt að menn legðust mikið í ferðalög 
á fyrri hluta síðustu aldar. Nema hvað. Halli, 
eins og ég kýs að kalla hann, taldi mikilsvert að 
gjörnýta ferðalagið og koma heim með eitthvað 
sem sannaði að hann væri sigldur maður. Hann 
vissi að það yrði ekki gert nema á einn hátt. 

Halli hafði ekki verið lengi í þýskri hafnar-
borg þegar hann labbaði inn á skítugan bar þar 
sem stóð Tattoo í glugganum. Eftir tjáskipti kom hann skeggjuðum 
barþjóni í skilning um að hann vildi fá heilmyndir af suðrænum 
meyjum á sinn hvorn upphandlegginn. Það var auðsótt; Halli borgaði 
og barþjónninn teiknaði. Klukkustund síðar kom barþjónninn Halla 
í skilning um að hann myndi ekki teikna meira í dag. Hann yrði að 
koma aftur til að klára verkið. Halli starði á tvö blæðandi kven-

mannshöfuð á upphandleggjum sínum og 
reyndi að útskýra að hann væri frá Íslandi og 
flýta þyrfti verkinu. Það var ekki hægt og Halli 
ákvað að myndirnar yrði að klára næst þegar 
hann ætti leið um. Í dag tekur Halli vart eftir 
hausunum tveim. Meyjarnar hafa elst með 
honum, reyndar illa en það er annað mál. 
Þeir sem þekkja söguna vita hvað blásvörtu 
blettirnir standa fyrir.

Húðflúr er ævaforn hefð. Áherslur þessa 
tjáningarforms eru misjafnar eftir heimshlut-
um og hvar í tilverunni einstaklingurinn er. 

Þessi ferðalangur sem aldrei víkur frá eigenda sínum getur verið 
stórkostlegt listaverk eða viðbjóðsleg lágkúra.

Þetta endurspeglast í þættinum Miami Ink sem sýndur er á Dis-
covery-sjónvarpsstöðinni þessa dagana. Sögurnar sem þar eru sagðar 
eru í öllum regnbogans litum eins og fólkið og myndirnar sjálfar; sem 
allar eru fullkláraðar.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM

Með kvenmannshaus á hvorum handlegg



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

MÁNUDAGUR  11. febrúar 2008 29

20.00 Mér finnst  Gestir þáttarins eru Kol-
brún Bergþórsdóttir og Björk Jakobsdóttir. 

21.00 Hvað ertu að hugsa?  Guðjón 
Bergmann ræðir við Þorvald Þórisson há-
tindahöfðingja um hvers konar hugar-
far hann hafi tileinkað sér til að klífa tinda 
hárra fjalla.

21.30 Vangaveltur  Kristján Helgason og 
Ásta Valdimarsdóttir söngvarar og hláturjóga-
kennar eru gestir þáttarins og ræða þau um 
hlátur í öllum sínum myndum.

Bandaríska útgáfan af Idol-
Stjörnuleit er vinsælasti sjónvarps-
viðburður í heimi. Komið er að því 
að finna sjöundu Idol-stjörnuna 
en fram að þessu hafa sigurveg-
arar kepninnar og reyndar fleiri 
til slegið rækilega í gegn og selt 
milljónir platna. Aðstandendur 
keppninar hafa fullyrt að þeir hafi 
aldrei fengið jafn lélega kepp-
endur en heldur aldrei jafn góða. 
Dómararnir Simon Cowell, Paula 
Abdul og Randy Jackson eru á 
sínum stað, rétt eins og kynnirinn 
Ryan Seacrest.

STÖÐ 2 KL. 20.15
American Idol

16.00 Hollyoaks  (120:260)

16.30 Hollyoaks  (121:260)

17.00 Totally Frank 
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files  (9:24)

19.00 Hollyoaks  (120:260) Hágæða 
bresk unglingasápa sem segir frá lífi og 
ástum íbúa Hollyoaks í Chester. Serían er 
ein sú vinsælasta á Englandi þar sem hún 
hefur verið sýnd óslitið síðan 1995. 2006.

19.30 Hollyoaks  (121:260)

20.00 Grammy Awards 2008  Saman-
tekt frá Grammy-verðlaunahátíðinni sem fór 
fram sl. nótt í Los Angeles.

22.00 Pushing Daisies  Þættirnir eru eins-
konar nútíma ævintýri. Ævintýri um ungan 
mann sem allt frá barnsaldri hefur búið yfir 
þeirri einstöku náðargift að geta vakið fólk 
til lífs með snertingunni einni. Vandinn er 
að vilji þeir sem hann lífgar við halda lífi, þá 
þarf að fórna öðru lífi á móti. 

22.40 Cold Case  (4:23) (Köld slóð)

23.25 Prison Break  (11:22)

00.10 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. 

00.35 Extreme: Life Through a Lens 
 (1:13) (Öfgar: Lífið í linsunni)

01.20 Lovespring International  (6:13)

01.45 Big Day  (6:13)

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

▼

▼

Leno, sem hafði verið á dagskrá Skjás 
eins frá upphafi stöðvarinnar, hætti 
á dagskrá í október sl. Er óhætt að 
segja að aðdáendur Lenos geti tekið 
gleði sína á ný þar sem sýningar hafa 
verið teknar upp aftur og fyrsti þáttur-
inn er í kvöld.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Jay Leno
Skjár einn kl. 22.50

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og mör-
gæsin

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt

SVT 1

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 

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 
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Töskur íslenska hönnuðarins 
Unnar Friðriksdóttur hafa vakið 
athygli á heimsvísu. Unnið fiskroð 
frá Íslandi er í lykilhlutverki í 
hönnun hennar, sem fjallað er um 
í febrúartölublaði Elle Oriental. 
Tímaritið er systurútgáfa hins 
fræga tískurits Elle og er gefið út 
í Mið-Austurlöndum á frönsku og 
arabísku. Á meðal þeirra lesenda 
sem geta nú fræðst um Unni eru 
því íbúar Líbanon, Egyptalands, 
Jórdaníu og Sádi-Arabíu.

„Elle setti sig í samband við mig 
eftir að fjallað var um vörurnar 
mínar á vörusýningu í Las Vegas í 
ágúst á síðasta ári. Þá bárust víst 
fréttir af „fiskibásnum“ manna á 
milli,“ segir Unnur og hlær við, en 
hún er búsett í Los Angeles. „Fyrst 
var bara talað um að það yrði birt 
lítil grein. Þegar franska Elle var 
búið að skoða þetta allt og sam-
þykkja var greinin orðin að heil-
síðu umfjöllun,“ segir Unnur, sem 
þykir mikill heiður að komast á 
síður svo virts tískutímarits. 

Unnur hefur ferðast víða á síð-
ustu árum, eða allt frá því að hún 
hélt í nám við Konunglega hönn-

unarskólann í Noregi. Þar einbeitti 
hún sér að kvenfatnaði, en hann-
aði frá upphafi fylgihluti með flík-
unum. Á seinni árum hafa töskurn-
ar svo „skotist svolítið fram fyrir 
fötin,“ eins og Unnur segir sjálf. 
Fyrsta töskulína hennar kom út á 

síðasta ári, en fyrir hana fékk 
Unnur nýsköpunarstyrk frá Hönn-
unarvettvangi. Línan var sýnd á 
hönnunarsýningunni Kviku í 
fyrra, en töskurnar sem birtast í 
arabíska Elle eru úr línu Unnar 
fyrir vor og sumar 2008.

Vörur Unnar fást í versluninni 
Kraumi hér á landi, en þær eru 
einnig fáanlegar víðs vegar í 
Bandaríkjunum og Ástralíu. „Það 
er verið að vinna í samningum um 
dreifirétt í Japan og svo í araba-
ríkjunum, eftir þessa umfjöllun,“ 
segir Unnur, sem segir það ekki 
hafa verið upprunaleg áform sín að 
ná að selja töskurnar á heimsvísu. 
„Ég hugsaði ekki mikið um það til 
að byrja með, heldur það að hanna 
vandaða hluti með einhverja sögu 
á bak við sig,“ segir hún. „Ég er 
virkilega stolt af uppruna mínum 
og hef reynt að nota íslenskt hrá-
efni eftir bestu getu í hönnun 
minni. Það er auðvitað frábært að 
áhugi á íslensku sjávarleðri sé 
fyrir hendi í arabalöndum.“ 

Hönnun Unnar má kynna sér á 
síðunni www.unnurwear.com.

  sunna@frettabladid.is 

UNNUR FRIÐRIKSDÓTTIR:  HEILSÍÐUUMFJÖLLUN Í ARABÍSKA ELLE

Íslenskur hönnuður slær í 
gegn í arabaríkjunum

UNNUR Í ARABÍSKA ELLE Heilsíðuumfjöllun um hönnuðinn Unni Friðriksdóttur birtist í febrúareintaki arabíska Elle.

Á Akureyri er starfrækt útvarpsstöðin Voice, 
sem sendir út á tíðninni 98,7. Árni Már 
Valmundarson er dagskrárstjóri stöðvarinnar 
og stendur vaktina yfir daginn ásamt fleirum. 
„Markhópurinn okkar er fólk á aldrinum 16-26 
ára,“ segir hann. „Fyrst var miðað á eldri 
hóp en við yngdum upp því margir hafa 
farið flatt á því að reyna að keppa við 
risana, Rás 2 og Bylgjuna. Ungt fólk er 
ekki eins vanafast og þeir eldri. Laga-
valið hjá okkur myndi ég segja að væri 
einstakt, en samt má kannski segja að 
við séum einhvers staðar mitt á milli 
X-ins og FM 95,7.“

Árni Már segir marga leggjast 
á eitt við að reka stöðina sem 
eingöngu er fjármögnuð með 
auglýsingum. Hann er stoltur af 
kvölddagskránni. „Við erum 
með aðkeyptan þátt frá Eng-
landi á mánudagskvöldum, The 
Love Show með Bernie Simm-
ons. Hann er með rómantíska 
tónlist, flottar pælingar og skúbb 
frá Hollywood. Þórhallur miðill er 
á þriðjudagskvöldum. Hann hefur 

verið hjá okkur síðan hann hætti á Bylgjunni 
fyrir rúmu ári og býr hérna á Akureyri núna. 
Hann fær símtöl frá fólki úti um allan heim og 
þátturinn hans er mjög vinsæll. Það má hlusta 
á gamla þætti á netinu og margir notfæra sér 

það. Darri Rafn, ungur Akureyringur með 
brennandi áhuga á hipp hoppi, sér um þátt 
á miðvikudögum og danstónlistarþáttur-
inn No request er á fimmtudagskvöldum. 
Sá þáttur hefur verið frá byrjun á 
stöðinni og er geysilega vinsæll. Dj 
Sveinar er nýtekinn við þættinum. Í 

tenglsum við þennan þátt eru oft 
haldin No request kvöld á 
Sjallanum.“ 

Segja má að danstónlistin hafi 
sprengt sér leið út úr Voice því 
síðastliðinn föstudag var sett í 
gang útvarpsrásin Club Voice 
sem útvarpar eingöngu á 
netinu – „Fyrsta íslenska 
klúbbastöðin“, er hún kölluð. 
„Það má segja að það sé stöð 

fyrir lengra komna, bullandi danskeyrsla 
allan sólarhringinn. Stöðin hefur fengið góða 
dóma og það er mikið skrifað um hana á 
netinu,“ segir Atli Már og bætir við að góðir 
hlutir gerist hægt. „Stöðvarnar munu mótast 
og þróast hægt og rólega næstu misserin.“

Miðlar danstónlist á Akureyri

VIKULEGA Á VOICE Þórhallur miðill er 
líka aðgengilegur á netinu.

BULLANDI DANSTÓNLIST, RÓMANTÍK OG HANDAN-
HEIMAR Atli Már býður upp á fjölbreytta dagskrá á 
Voice á Akureyri.

„Ég er voðalega mikið að hlusta 
á nýja diskinn með Rufus 
Wainwright þar sem hann 
tekur lög eftir Judy Garland. Ég 
ætla að skella mér á tónleikana 
með honum í apríl enda finnst 
mér hann mjög áhugaverður 
tónlistar maður.“

Ragna Fróðadóttir, fatahönnuður.

LÁRÉTT
2. lítið 6. frá 8. átti heima 9. yfirgaf 
11. málmur 12. stoðgrind 14. samfok-
in fönn 16. utan 17. knæpa 18. að 20. 
bardagi 21. blóðsuga.

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal 3. í röð 4. gutla 5. tæki 
7. pedali 10. segi upp 13. draup 15. 
setja 16. erlendis 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lágt, 6. af, 8. bjó, 9. fór, 
11. ál, 12. stell, 14. skafl, 16. út, 17. 
krá, 18. til, 20. at, 21. igla. 

LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. áb, 4. gjálfra, 5. 
tól, 7. fótstig, 10. rek, 13. lak, 15. láta, 
16. úti, 19. ll. 

„Ég hitti þá bara í partíi og okkur leist 
svona vel hverju á annað að við vildum 
gera eitthvað saman,“ segir Ólafur 
Jóhannesson kvikmyndaleikstjóri, en 
hann hefur á tæpu einu ári safnað að sér 
þremur leikurum úr mafíuþáttunum vin-
sælu The Sopranos. Eins og kom fram í 
Fréttablaðinu í fyrra lék stórleikarinn 
Michael Imperioli í kvikmyndinni Stóra 
planið sem frumsýnd verður á næstunni. 
Og nú hefur Ólafur ráðið þau Sharon 
Angela og loks Steve Schirripa í kvik-
myndina Ken’tuc’ee en Schirripa ætti að 
vera íslenskum aðdáendum þáttanna að 
góðu kunnur sem mágur sjálfs Tony Sopr-
ano. Eins og komið hefur fram hafa tök-
urnar allar verið hinar skrautlegustu, 
sjónvarpskokkurinn Nigella Lawson kom 
og eldaði ofan í mannskapinn, en myndin 

fjallar um heim klaufalegra engla í New 
York og á Íslandi.

Ólafur kann litlar skýringar á því hvers 
vegna Sopranos-leikararnir dragast svona 
að honum og segist ekki hafa hugmynd 
um hvort Imperioli hafi lagt inn svona 
gott orð hjá samleikurum sínum úr þátta-
röðinni. „Þetta er bara alvöru lið sem vill 
vinna,“ svarar Ólafur, sem verður þó frá 
tökum næstu daga enda lagður af stað til 
Berlínar þar sem kvikmyndin The Amaz-
ing Truth About Queen Raquela verður 
frumsýnd á kvikmyndahátíð borgarinnar. 
Þá hefur myndinni jafnframt verið boðið 
á South by Southwest-kvikmyndahátíðina 
í Texas sem hefur vakið feikimikla athygli 
á undanförnum árum og þykir ein sú allra 
eftirsóknarverðasta meðal ungra kvik-
myndagerðarmanna. - fgg 

Sopranos elska Óla

MEÐ MAFÍÓSA Ólafur með Steve Schirripa og Logan Hoffman við 
tökur en sá fyrrnefndi leikur mág Tony Sopranos í The Sopranos.
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ÍSLENSKT FISKIROÐ Í ARABÍU Töskur 
Unnar hafa vakið athygli á heimsvísu, 
en þar er unnið íslenskt fiskiroð eða 
sjávarleður í aðalhlutverki.

Þó að vonskuveður hafi sett strik 
í reikninginn á skemmtanahaldi 
einhverra á föstudagskvöldið létu 
gestir í stórafmæli athafnamanns-
ins Eyþórs Guðjónssonar það 
ekki á sig fá. Eyþór varð fertugur í 
síðustu viku og hélt 
upp á áfangann með 
pompi og prakt með 
grímuballi í Iðnó á 
föstudagskvöldið, þar 
sem Daddi diskó lék 
undir dansi fram á 
rauða nótt.

Fjöldi góðra gesta í 
hinum kostuleg-
ustu búningum 
fagnaði með Eyþóri. 

Dagur Sigurðsson 
handboltahetja brá sér 

í gervi körfubolta-
manns og Júlíus 
Jónasson mætti 
sem sjálfur 
íþróttaálfurinn. 
Mikil leynd hvíldi 

yfir búningum gestgjafa, en Eyþór 
klæddi sig upp á sem rómverskan 
stríðsmann prýddan 
gríðarlegu höfuðfati og 
kona hans, Ingibjörg 
Guðmundsdóttir, var 
í gervi sjóræn-
ingjastelpu. 
Tvíburarnir 
Arnar og Bjarki 
Gunnlaugssynir 
heiðruðu afmæl-
isbarnið einnig 
með nærveru sinni.

Íslands- og Eyþórsvinirnir Quentin 
Tarantino og Eli Roth voru fjarver-
andi á föstudaginn, en heimildir 

herma að þeir hafi 
áformað óvænt innlit 
í veisluna. Eitthvað 
varð til þess að setja 
strik í reikninginn, 
en afmælisbarninu 
barst þess í stað 

kveðja yfir 
hafið.  - sun
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

9:38 13:42 17:47
9:33 13:27 17:22

Í dag er mánudagurinn 
11. febrúar, 42. dagur ársins.

Tvisvar hef ég séð stjórnmála-
flokka veikjast heiftarlega. 

Sá fyrri dó drottni sínum í sælli 
trú á framhaldslíf á bleiku skýi 
jafnaðar stefnu á rauðum sokk-
um. Sagt hefur verið að þessi 
flokkur, sem hét Alþýðubanda-
lagið, hafi dáið úr innanmeinum. 
Félaginn tryggi sem fylgdi hús-
bóndanum hvert fótmál hlaut 
sömu örlög. Hann hét Þjóðviljinn 
og dó við að breytast úr málsvara 
smáfólks í barefli fyrir frama-
gosa og fagfólk í stjórnmálum til 
að lumbra hvert á öðru. Allavega 
var átakanlegt að horfa upp á hel-
stríð flokks þar sem hinir aðskilj-
anlegu hlutar líkamans virtust 
einungis vera samtaka um að 
vilja vinna hver öðrum mein. 

UM síðustu aldamót fóru menn 
að merkja svipuð sjúkdómsein-
kenni hjá Framsókn. Meðgöngu-
tíminn gæti þó hafa verið lengri 
því að nokkru áður hafði hið 
hundtrygga flokksmálgagn gefið 
upp öndina. Hafandi horft upp á 
tvo stjórnmálaflokka dragast upp 
með þessum hætti rennur manni 
kalt vatn milli skinns og hörunds 
við að sjá að sá sjúkdómur sem 
reyndist svo skæður á hjáleigun-
um hefur stungið sér niður í 
þriðja sinn og er nú sestur að á 
höfuðbóli íslenskra stjórnmála. 

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN 
er ekki heill heilsu um þessar 
mundir; sömu svitaperlur á enn-
inu; sama sóttheita augnaráðið, 
ráðvillt og starandi; sömu kvala-
fullu innantökurnar; sömu 
krampaköstin; sama óráðshjalið. 
Og síðast en ekki síst, flokks-
mál gagn, varðhundurinn sem má 
muna fífil sinn fegri.

Í þessum þremur tilvikum er 
greinilega um alvarlegan sjúk-
dóm að ræða. Einn sjúklinganna 
er ekki lengur í tölu lifenda. 
Framsókn mókir rænulítil og 
vafamál hvort íslensk öræfi luma 
á lífgrösum sem megna að koma 
maddömunni á fætur aftur. Sjálf-
stæðisflokkurinn virðist hneigj-
ast að íhaldssamri forneskju því 
að nú er talað um að blóðfórn sé 
eina leiðin til að blíðka örlaga-
nornirnar. Í nafni nútímajafn-
réttis hefur þó verið ákveðið að 
fórna ekki hreinum meyjum í 
lækningaskyni heldur gamla 
góða Villa sem þjónað hefur 
flokknum af mikilli trúmennsku 
áratugum saman. Skyldi saklaust 
gæðablóð hafa nægilegan lækn-
ingamátt til að afstýra hinu óum-
flýjanlega?

Saklaust 
gæðablóð?


