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Sölufulltrúar

fasteignir
2. FEBRÚAR

BÚMENN AUGLÝSA

Hvammsgata

í Vogum

Til endurúthlutun
ar er búseturéttur
ásamt bílskúr.
í nýlegur parhúsi.
Íbúðin er um
Íbúðin er 3ja
90 fm og bílskúrinn
afhendingar
herbergja
ﬂjótlega.
um 25 fm. Íbúðin
getur verið til

Kríuland í Garði

Til endurúthlutun
ar er búseturéttur
4ra herbergja
í nýlegum parhúsum.
íbúðir um 90
Um er að ræða
og 105
Íbúðirnar geta
3ja og
verið til afhendingar fm. Um 35 fm bílskúrar
fylgja báðum
ﬂjótlega.
íbúðum.

Miðnestorg í

Sandgerði

Til endurúthlutun
ar er búseturéttur
þriðju hæð í
í 2ja herbergja
þriggja hæða
íbúð. Íbúðin
lyftuhúsi. Íbúðin
er um 74 fm
getur verið til
á
afhendingar
strax.

Víðigerði í Grindav
ík

Til sölu er búseturéttur
í 2ja herbergja
bílskúr. Íbúð
íbúð

Lágmyndinn
i af Jóni Sigurðssyni
eftirmynd hennar,
en sú var gerð svipar mjög til þeirrar
af norska myndhöggvsem prýðir legstein
aranum Brynjúlfi þjóðhetjunnar í
Hólavallakir
Bergslien.

kjugarði og

Silfurpopp
uð þjóðhetj
a

FRÉTTABLAÐIÐ/A

Jón forseti
Sigurðsson
var í virðingars
sem traustur
essi íslenskra
vangasvipur
stássstofa
hans

Sérblað um fasteignir

gæti verið
NTON
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félagsmen
afhendingar
og bílskúr um
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ÍBÚÐIR

Akurgerði í Vogum

Til endurúthlutun
ar er búseturéttur
salengju sem
tengist þjónustumiðs í nýlegum eins herbergja
íbúðum í raðhúum 46 fm og
töð fyrir eldriborgara
53 fm íbúðir.
Einnig er til endurúthlutun í Vogum. Um er
fm. Íbúðirnar
að ræða
geta verið til
at 2ja herbergja
afhendingar
íbúð um 67
ﬂjótlega.

10 ár

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbæ
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Fasteignamarkaðu
rinn ehf.
er með til sölu
neðri sérhæð
ásamt bílskúr
í Kópavogi.

Í

búðin er
134,3
fimm herbergja fermetra og
, staðsett
neðri hæð
á
tveggja hæða
næðis ásamt
hús25,1 fermetra
við Andarhva
bílskúr
rf 11E í Kópavogi
Íbúðin skiptist
.
í flísalagða
stofu með
forfataskápum.
Parketlag
hol. Flísalagða
t
gestasnyrtingu
með glugga.
Flísalagða
geymslu
með skápum
á heilum vegg.
af geymslu
Inn
er síðan
þvottaherbergi með
glugga og
vinnuborði
með vaski.
Parketlagða
borðstofu,
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opin við eldhús.
Eldhúsið er
innréttingu
með
úr hnotu
með hvítu
sprautulakki
og graníti
á borðum; uppþvotta
vél er innfelld
réttingu.
í innRúmgóða,
parketlagða
stofu með
útgangi á
verönd til
suðausturs.
Tvö
Íbúðin er staðsett
lögð barnaherb rúmgóð, parketergi með fataskápfylgir rúmgóður á neðri hæð þessa
húsnæðis. Hún
um. Baðherbe
bílskúr,
er fimm herbergja
rgi sem er
flísalagt
á gólfum
og henni
bergi. Stórt,
og veggjum,
parketlagt
með innréttingu og
hjónaherbergi með
baðkari með
fataskápum.
og köldu vatni.
sturtuaðstöðu; Handklæð
Epoxy er
Bílskúr er
aofn er í baðherbílskúrs.
á gólfi
rúmgóður,
með rafmagnsopnara
Opið hús
og rennandi
verður í dag
heitu
klukkan 17
á milli
og 19.
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ÓLÖGLEGT NIÐURHAL

Tómlegt í
plötubúðum
Vinsælar plötur ekki fáanlegar
FÓLK 16

Fálkahöfði
endaraðhú - Mjög fallegt 148 fm
s á einni hæð,
byggðum bílskúr
með innV 3

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

MÁNUDAGUR

Skipsflak finnst í Ermarsundi:

Leita að fjórum
tonnum af gulli

Taktu upp
þráðinn
Tannverndarvikan
2009 er hafin.

BRETLAND Djúpsjávarkafarar,
sem komust í feitt fyrir tveimur
árum þegar þeir náðu í gullmynt
úr spænskri galeiðu, segjast hafa
gert aðra merka uppgötvun er
þeir fundu sögufrægt breskt herskip í Ermarsundi.
Könnunarleiðangurinn, Odyssey Marine Exploration, leitar enn
að um 4 tonnum gullmyntar sem
talið er að hafi verið um borð í
HMS Victory sem sökk í Ermarsundi árið 1744. Breska herskipsflakið fannst í maí en það sökk
fyrir 264 árum síðan. Tekist hefur
að bjarga tveimur látúnsfallbyssum úr flakinu. Skipið var stærsta
og best vopnaða skip síns tíma. - hs

TÍMAMÓT 12

Tónlistarmenn
bera vitni
Málsókn Jóhanns
Helgasonar gegn
lagahöfundinum Rolf
Løvland vindur
upp á sig.
FÓLK 22

Loksins-stjórnin
„Loksins er hér forsætisráðherra
með rætur í verkalýðshreyfingunni sem lítur á sig sem fulltrúa
íslenskrar alþýðu“, skrifar Guðmundur Andri Thorsson.

Prófessor í stjórnmálafræði:

Ólýðræðisleg
skipun ráðherra

Í DAG 10

STJÓRNMÁL „Þarna er verið að

Á beinu brautina
Fernando Torres sá
um að afgreiða
Chelsea í
stórleik
gærdagsins á
Anfield.
ÍÞRÓTTIR 18

VEÐRIÐ Í DAG
-1
-4
-5

VAKTASKIPTI Í FORSÆTISRÁÐUNEYTINU Jóhanna Sigurðardóttir, nýr forsætisráðherra Íslendinga, tók við lyklunum úr hendi Þor-

gerðar Katrínar Gunnarsdóttur, fráfarandi menntamálaráðherra, í gær. Þorgerður leysti Geir Haarde, fráfarandi forsætisráðherra, af
við þetta tilefni, en hann flaug til Hollands í gær í aðgerð vegna illkynja æxlis í vélinda.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fólk í kröggum fær
sparnað greiddan út
Ný ríkisstjórn vill opna séreignarsparnað tímabundið fyrir þá sem eru í fjárhagskröggum. Frumvarp um þetta hefði verið kynnt í síðustu viku ef ekki hefði
komið til stjórnarslita, segir Árni M. Mathiesen fyrrverandi fjármálaráðherra.
STJÓRNMÁL Nýmynduð ríkisstjórn

-3
-4
ÁFRAM FROST Í dag verður hæg
austlæg eða breytileg átt. Víðast
bjart veður en þó hætt við stöku
éljum við suðausturströndina og
á annesjum vestan til. Frost 0-10
stig, kaldast til landsins.
VEÐUR 4

Samfylkingar og Vinstri grænna
hyggst setja lög um séreignarsparnað svo sjóðsfélagar sem
komnir eru í fjárhagskröggur geti
fengið fyrirgreiðslu úr honum
tímabundið til þess að borga skuldir sínar.
Í verkefnaskrá hennar sem
kynnt var í gær segir: „Sett verða
lög um séreignarsparnað sem veita
sjóðsfélögum tímabundna heimild
til fyrirframgreiðslu úr séreignarsjóðum til að mæta brýnum fjárhagsvanda.“
„Það hringdi í mig kona norðan úr landi, atvinnulaus með þrjú
börn, sem á talsverða peninga
inni á svona reikningi en á í miklum erfiðleikum með að ná endum
saman í dag. Orð hennar duga mér
eiginlega sem rök, því hún sagðist heldur vilja að börnin sín fái að
borða í vetur en að hún eigi einhvern sparnað þegar hún kemst
á elliárin. Það er kannski einfalda röksemdafærslan í þessu,“
segir Steingrímur J. Sigfússon,
nýr fjármála-, sjávarútvegs- og

Á GÖMLUM VOLVO Steingrímur mætti á
Bessastaði á forláta sænskri bifreið.

landbúnaðarráðherra. Hann segir
ekki tímabært að lýsa mögulegum
framkvæmdaleiðum nákvæmlega.
„Hugsanlegar leiðir verða að sjálfsögðu ræddar við sjóðina áður en
endanleg ákvörðun verður tekin.
Ætlunin er ekki að galopna þessa
sjóði heldur að skoða hvernig þetta
geti orðið fólki í knýjandi þörf til
bjargar. Bæði er hægt að hugsa

sér að þetta verði almennar reglur með tilteknum takmörkunum og
líka að staða fólks verði skilgreind
í þessu tilliti,“ segir Steingrímur.
„Ég var með frumvarp í smíðum
sem kvað á um það sama og hefði
verið kynnt fyrir ríkisstjórninni á
þriðjudag í síðustu viku hefði hún
fundað þá,“ segir Árni Mathiesen, fráfarandi fjármálaráðherra.
Hann segir þó ákveðna hættu geta
falist í þessari leið. „Sérstaklega
fyrir minni sjóðina sem ekki hafa
mikið lausafé,“ útskýrir hann.
„Þeir gætu þá hugsanlega þurft að
selja það sem er auðseljanlegast úr
skuldabréfasafninu til að greiða út
og þá sætu eftir bréf sem eru ekki
jafn mikils virði. Þá gætu þeir sem
ættu eftir í sjóðnum setið uppi með
slakari eign.“
Hann segist ekki sjá á verkefnaskrá nýrrar ríkisstjórnar af
hverju Samfylkingin hefði þurft að
slíta samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn því á skránni séu meira
og minna sömu mál og sami andi
og unnið var eftir í síðustu ríkisstjórn.
- jse,kg / sjá síður 4 og 6.

styrkja sérfræðiþekkingu innan
ríkisstjórnarinnar, en þessar skipanir eru ekki mjög lýðræðislegar. Þessir nýju ráðherrar eru ekki
kosnir til þings og hafa því ekki
lýðræðislegt umboð þjóðarinnar.
Maður veltir því
fyrir sér hvort
stjórnarflokkarnir búi ekki
yfir nógu öflugu
fólki á þessum
sviðum til að
taka þessi ráðherraembætti
að sér,“ segir
BALDUR
Baldur ÞórhallsÞÓRHALLSSON
son stjórnmálafræðiprófessor um skipun utanþingsráðherra í nýrri ríkisstjórn
sem kynnt var í gær.
Baldur segir nýju stjórnina
veika. „Stjórnin hefur ekki stuðning nema 27 þingmanna. Stjórnarandstaðan hefur á að skipa 29
þingmönnum og því þarf stjórnin
á stuðningi Framsóknar að halda
í hverju einasta frumvarpi sem
hún leggur fram. Stjórnin hefur
líka afar skamman tíma til stefnu
því þingið mun að öllum líkindum
fara í frí nokkrum vikum fyrir
kosningar hinn 25. apríl.“
- kg
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SPURNING DAGSINS

2. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Forsætisráðherra Ísraels heitir hörðum viðbrögðum við loftskeytaárásum:

Stálu hraðbanka í Hveragerði:

Ísraelsstjórn heitir hefndum

Burt í heilu lagi

ÍSRAEL Forsætisráðherra Ísraels,

„Já, það er kominn tími til að rifja
upp nýtt og betra líf.“
Þráinn Bertelsson rithöfundur stefnir á
efsta sæti á lista Framsóknar í öðru hvoru
Reykjavíkurkjördæmanna í komandi
alþingiskosningum, en hann sagði sig úr
flokknum vegna stuðnings við Íraksstríðið
árið 2003. Þráinn leikstýrði hinni ógleymanlegu kvikmynd „Nýtt líf“ árið 1983.

Ráðuneyti um áform í Brúará:

Virkjun fari í
umhverfismat
ORKUMÁL Umhverfisráðuneytið
hefur staðfest úrskurð Skipulagsstofnunar um að fyrirhuguð sex
megavatta virkjun í Brúará í Bláskógabyggð skuli sæta umhverfismati. Ráðuneytið segir framkvæmdina geta haft verulega
neikvæð og varanleg umhverfisáhrif á sérstöðu svæðisins, meðal
annars á náttúrufyrirbæri sem
njóti verndar náttúruverndarlaga. Árfarvegur gæti þornað
upp á um 700 metra kafla í Brúará. „Sjónræn áhrif vegna stíflu,
vegagerðar og frárennslisgerðar
geta orðið varanleg á svæði sem
telja verður að miklu leyti óraskað,“ segir í úrskurði umhverfisráðuneytisins.
- gar

ELDUR Í KENÍA Um 200 slasaðir leituðu

sér aðstoðar á sjúkrahúsi.

MYND/AP

Olíuflutningabíll alelda:

Yfir 100 látnir
eftir eldsvoða
KENÝA Eitt skæðasta slys í Afríku

síðastliðin ár varð í Molo í Kenía
þegar eldur braust út í olíuflutningabíl aðfaranótt sunnudags.
Bíllinn varð skyndilega alelda
þegar fólk reyndi að ná sér í olíu
úr bílnum sem valt. Yfir 100
manns létust og um 200 slösuðust í eldhafinu sem orsakaðist
líklega af sígarettuglóð.
Stjórnvöld í Kenía hafa nýlega
verið gagnrýnd fyrir lélegar
öryggisreglur en um 30 manns
létu lífið síðastliðinn miðvikudag
þegar eldsvoði braust út í stórmarkaði í miðbæ Naíróbí.
- hs

LOFTSKEYTAÁRÁSIR HAFNAR AÐ NÝJU

Loftskeytum hefur verið skotið á Ísrael
frá Gaza svæðinu síðustu daga og heita
Ísraelar hörðum viðbrögðum. Hér sjást
Palestínumenn gera við smyglgöng sem
eyðilögðust í árás Ísraela.
MYND/AFP

skeytaárásum linnir ekki á suðurhluta landsins þá munu viðbrögð

okkar verða í öfugu hlutfalli við
árásir á ísraelska borgara og
öryggissveitir landsins,“ sagði
Olmert og nefndi einnig að ekki
yrði samþykkt að taka aftur upp
gamlar leikreglur heldur yrði
leikið eftir nýjum reglum sem
tryggja myndu að Ísraelsmenn
yrðu ekki dregnir inn í endalausar gagnárásir sem standa í vegi
fyrir eðlilegu lífi í suðurhluta
landsins.
Um 1.300 Palestínumenn og
10 ísraelskir hermenn létu lífið í
þriggja vikna árás Ísraelsmanna
en 3 ísraelskir borgarar létust í
loftskeytaárásum.
-hs

Var komin með
kvíðahnút og ótta
Hundruð manna urðu atvinnulaus nú um mánaðamótin. Þrettán þúsund eru
án atvinnu. Sigurbjörg Pétursdóttir innanhússarkitekt var komin með kvíðahnút og ótta í atvinnuleysinu. Hún segir mestu skipta að halda rútínu og virkni.
VINNUMARKAÐUR Hundruð manna
urðu atvinnulaus nú um helgina
þegar uppsagnarfrestur tók gildi
hjá stórum hópi fólks. Um þrettán
þúsund manns eru nú á atvinnuleysisskrá og fer þeim hraðfjölgandi. Sigurbjörg Pétursdóttir innanhússarkitekt er ein af þeim sem
hafa verið atvinnulausir lengi.
Sigurbjörg hafði verið í viku í
vinnu hjá Bauhaus síðasta haust
þegar bankarnir hrundu. Tugum
manna var þá sagt upp, þar á
meðal henni. Sigurbjörg var aðeins
með viku uppsagnarfrest og hefur
verið atvinnulaus síðan. „Ég fékk
sjokk,“ segir hún.
Uppsögnin kom þétt í kjölfarið á
bankahruninu. Áfallið var gríðarlegt og Sigurbjörg segist hafa orðið
þunglynd. „Fótunum var kippt
undan mér. Ég var fertug þegar
ég seldi allar eigur mínar og fór
utan í nám. Ég hef alla tíð unnið
fyrir mér og unnið mikið. Ég hef
nú unnið sem innanhússarkitekt
í tólf ár og allt í einu var grundvöllur tilverunnar brostinn. Mér
fannst ég ein í heiminum.“
Sigurbjörg hefur sótt um fjölmörg störf og boðist eitt verslunarstarf í Kringlunni en þar voru
mánaðarlaunin ekki hærri en
atvinnuleysisbæturnar þannig að
hún sá sér ekki fært að taka því.
Sigurbjörg telur virðingarleysi að
fá ekki svar við atvinnuumsóknum, ekki einu sinni afsvar, eins og
er alltof algengt og segir það niðurbrjótandi. „Þetta fer rosalega
illa með fólk.“
Sigurbjörg segist hafa verið
„komin með kvíðahnút og ótta.
Fyrst eftir að ég varð atvinnulaus

SIGURBJÖRG
RÁÐLEGGUR
■ Halda rútínu
■ Hreyfa sig reglulega
■ Fara út á hverjum degi
■ Reyna að hitta fólk á hverjum degi
■ Leita aðstoðar, til dæmis hjá
stéttarfélagi
■ Nýta alla þjónustu í boði
■ Hugsa bara um einn dag í
einu
■ Halda áfram að leita að
vinnu

FANNST ÉG VERA EIN Í HEIMINUM

„Allt í einu var grundvöllur
tilverunnar brostinn,“ segir Sigurbjörg Pétursdóttir innanhússarkitekt sem hefur verið atvinnulaus
frá því í haust. Hún er í hópi
þrettán þúsund manna sem eru
atvinnulausir á Íslandi í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þráinn, þýðir þetta nýtt líf
fyrir Framsóknarflokkinn?

Ehud Olmert, hét því í gær að
brugðist yrði harðlega við fleiri
loftskeytaárásum á Ísrael frá
Gasasvæðinu.
Ísraelar og Hamas-samtökin lýstu yfir hvorir sínu vopnahléinu fyrir hálfum mánuði sem
bundu enda á þriggja vikna árásir Ísraela á Gasasvæðið. Loftskeytum var hins vegar skotið á
Ísrael bæði í gær og í fyrradag
og lenti eitt þeirra á milli tveggja
leikskóla í Eshkol-héraði í SuðurÍsrael í gær. Annað sprakk nálægt
borginni Ashkelon en engan sakaði.
„Við höfum sagt að ef loft-

LÖGREGLUMÁL Hraðbanka var

Allt í einu var grundvöllur tilverunnar brostinn.
SIGURBJÖRG PÉTURSDÓTTIR
INNANHÚSSARKITEKT

var ég bara að átta mig á þessu,
fór að kíkja í kringum mig eftir
starfi og velta fyrir mér hvað ég
gæti gert. Svo fór atvinnuástandið hríðversnandi og alltaf var verið
að segja upp fólki í mínum geira
og að lokum datt ég alveg niður og
komst ekki fram úr rúmi,“ segir
hún.
„Ég fór til læknis og leitaði síðan

til VR sem er frábært félag. Ég hef
fengið hálfgildings áfallahjálp hjá
þeim, farið í viðtöl hálfsmánaðarlega og það hefur gefið mér mikinn
stuðning. Svo hef ég nýtt mér þjónustu VR, til dæmis Hlutverkasetrið,“ segir hún og telur miklu skipta
að hafa rútínu og halda sér félagslega virkum.
Sigurbjörg er 53 ára og eina fyrirvinnan á heimilinu. Ein dóttir
býr heima. Sigurbjörg segist reyna
að þrauka. Hún hafi húsnæðislán
hjá Íbúðalánasjóði og myntkörfulán á bílnum og fengið frystingu í
eitt ár. Hún veit ekkert hvað tekur
við eftir það.
ghs@frettabladid.is

stolið úr verslunarmiðstöðinni
Sunnumörk í Hveragerði aðfaranótt sunnudags.
Hraðbankinn var í anddyri
verslunarmiðstövarinnar og var
hann numinn á brott í heilu lagi.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi
er unnið að rannsókn málsins og
er verið að fara yfir upptökur úr
öryggismyndavélum. Líklegt er
að nokkrir hafi verið að verki þar
sem hraðbankar af þessu tagi
eru rúmlega 500 kíló að þyngd.
Man lögreglan aðeins eftir einu
öðru tilfelli þar sem hraðbanka
var stolið í heilu lagi á Íslandi.
Enn hefur ekki verið gefið upp
hve miklir peningar voru í bankanum.
- hs

FORYSTA FRAMSÓKNAR Fylgi við Framsóknarflokkinn jókst um sjö prósentustig á milli desember og janúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vinsældir Framsóknar aukast:

Með fimmtán
prósenta fylgi
STJÓRNMÁL Framsóknarflokkur-

inn er nú með fimmtán prósenta
fylgi, samkvæmt þjóðarpúlsi
Gallup. Þetta er sjö prósentustiga
aukning frá því í desember. Á
sama tíma hefur fylgi Samfylkingarinnar minnkað um sex prósentustig og mælist 22 prósent.
Vinstri græn hafa mest fylgi
kjósenda, eða þrjátíu prósent.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
með 24 prósenta fylgi. Frjálslyndi flokkurinn og Íslandshreyfingin mælast hvor um sig með
þriggja prósenta fylgi. Fjögur
prósent aðspurðra segjast ætla
að kjósa önnur framboð.
- hhs

Þorgerður afhenti lyklana:

Geir flaug til
Hollands í gær
STJÓRNMÁL Fyrrum forsætisráð-

herra, Geir H. Haarde, flaug til
Hollands í gær til að leita sér
læknismeðferðar við illkynja
æxli sem hann greindist með í
vélinda í síðasta mánuði.
Núverandi forsætisráðherra,
Jóhanna Sigurðardóttir, sagði að
sér þætti vænt um Geir og kvað
hann gæddan mörgum mannkostum þegar hún tók við lyklum að
forsætisráðuneytinu úr höndum
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í gær. Hún þakkaði Þorgerði
sömuleiðis fyrir samstarfið. - hs

Hafnarfjarðarbær krefst 7,6 milljarða frá OR fyrir hlutinn í Hitaveitu Suðurnesja:

Stjórnendur kallaðir til vitnis
100.000
vörunúmer.
1 símanúmer.

DÓMSMÁL Lögmenn Hafnarfjarðar-

Nýttu þér framúrskarandi þekkingu
og þjónustu ásamt úrvalinu á stærsta
varahlutalager landsins fyrir allar
tegundir bíla.
Gerðu vel við bílinn þinn!
VARAHLUTIR

3 ÁRA

ÁBYRGÐ

N1 440 1000

N1.IS

bæjar ætla að kalla hluta stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur (OR)
og Bjarna Ármannsson, fyrrverandi stjórnarformann Reykjavik
Energy Invest (REI), sem vitni í
dómsmáli vegna sölu á hlut í Hitaveitu Suðurnesja (HS).
Til stendur að kalla fyrir dóm
níu vitni sem bera eiga um samningsgerð milli Hafnarfjarðar og
OR vegna sölu á hlut bæjarins í
HS, segir Stefán Geir Þórisson,
lögmaður Hafnarfjarðarbæjar.
Til stóð að kalla til átján vitni
en vegna mótmæla lögmanns OR
hefur þeim verið fækkað. Vitnin
eiga meðal annars að bera um það
hvað bjó að baki þegar samið var
um kaupin, sem getur skipt máli
fyrir túlkun á samningnum segir
Stefán.
Hafnarfjarðarbær krefst þess
að OR standi við samning um kaup

BJARNI ÁRMANNSSON Á VITNALISTANUM
Vitnalisti Hafnarfjarðarbæjar:
■ Bjarni Ármannsson, fyrrverandi
stjórnarformaður REI.
■ Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri OR og REI.
■ Haukur Leósson, fyrrverandi
stjórnarformaður OR.
■ Hjörleifur Kvaran, forstjóri OR.
■ Bryndís Hlöðversdóttir, fyrrverandi stjórnarformaður OR.
■ Gunnar Svavarsson, fyrrverandi
formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
■ Haraldur Þór Ólason, bæjarfulltrúi

á 15,4 prósenta hlut bæjarins í HS
á samtals 7,6 milljarða króna. Nær
öruggt má telja að verðmætið er
mun minna í dag.
OR vill að samningurinn við
Hafnarfjarðarbæ gangi til baka,
þar sem samkeppnisyfirvöld hafi

Sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði.
■ Guðmundur Benediktsson, bæjarlögmaður Hafnarfjarðar.
■ Árni Árnason lögmaður.
Aðrir sem hætt hefur verið við að
kalla í vitnastúkuna:
■ Björn Ingi Hrafnsson, fyrrverandi
borgarfulltrúi Framsóknarflokksins.
■ Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrrverandi borgarstjóri.
■ Ásgeir Margeirsson, forstjóri Geysis Green Energy.

komist að þeirri niðurstöðu að
hann brjóti í bága við lög, segir
Þórunn Guðmundsdóttir, lögmaður OR í málinu. Hún segir engan
ágreining um málsatvik, og því í
raun óþarft að kalla til vitni.
- bj

dagur & steini

Nova, farsímafyrirtæki
hinna ﬂúsund andlita.
Þú hringir og sendir SMS á 0 kr. í alla sem þú þekkir hjá Nova og líka þá sem þú
þekkir ekki. Ert þú eitt af 30.000 andlitum Nova?
Nova býður lægra verð á farsímum og farsímaþjónustu og þú getur flutt símanúmerið þitt
með þér til Nova. Vertu í okkar hópi og talaðu meira við vini þína!
0 kr. Nova í Nova: 1.000 mínútur í símtöl og myndsímtöl og 500 SMS og MMS á mánuði.

Verslanir Kringlunni, Smáralind, Lágmúla og Glerártorgi Akureyri | Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is
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Ný ríkisstjórn tekur við völdum
Kristján Þór Júlíusson um nýja ríkisstjórn:

Verkefnaskrá ábótavant
STJÓRNMÁL „Ég óska þessu

ur Sjálfstæðisflokks,
fólki velfarnaðar í sínum
um nýja ríkisstjórn sem
kynnt var gær.
störfum og vonandi geta
þær aðgerðir sem það
Kristján segir verkefnaskrá stjórnarinnar
grípur til orðið þjóðinni
til góðs. En áður en hægt
vera ábótavant. „Sjálfsagt
er að leggja mat á þessar
má ýmsu breyta í lýðræðismálum en afkoma
aðgerðir verður maður
fyrst að fá betri upplýsheimila og fyrirtækja er
ingar um útfærslur á
brýnasta málið. Þær hughugmyndum þeirra. En KRISTJÁN ÞÓR
myndir sem nefndar eru
JÚLÍUSSON
þær hljóta að koma fram
hafa legið fyrir í fjárlagafljótlega, ég trúi ekki öðru,“ segir
frumvarpinu. Ég bíð spenntur að
Kristján Þór Júlíusson, þingmaðsjá hvað gerist.“
- kg

PUNKTAR ÚR VERKEFNASKRÁ

FRÁ BLAÐAMANNAFUNDINUM Á HÓTEL BORG Afmælisbarn gærdagsins og nýskipaður menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir,

situr hér lengst til hægri. Við hlið hennar er Steingrímur J. Sigfússon, fjármála-, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Jóhanna
Sigurðardóttir forsætisráðherra og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Stjórnin boðar björgun og hreingerningar
anna verði mætt og á slík áætlun
að líta dagsins ljós í næsta mánuði.
Til að örva atvinnulíf hyggst ný
stjórn endurskoða framkvæmdaáform opinberra aðila og knýja
á um að verkefnin verði þjóðhagslega arðbær og krefjist mikils vinnuafls. Þó verða engin ný
áform um álver lögð fram. Eins
eru engar breytingar fyrirhugaðar á samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Ný stjórn hyggst einnig boða
endurbætur á stjórnsýslunni með
það fyrir augum að auka lýðræði
og skerpa á heiðarleika í samfélaginu. Eftirlaunalögin verða afnumin og þingmenn og ráðherrar mun
lúta almennum reglum um lífeyriskjör opinberra starfsmanna.
Skipt verður um yfirstjórn Seðlabankans en ekki er enn búið að
útfæra hvernig það verður gert.
Eins verður skipuð ný yfirstjórn
Fjármálaeftirlitsins og erlendir
sérfræðingar fengnir til liðsinnis þar.

V. Aðgerðir í þágu atvinnulífs
■ Kynnt áætlun um opinberar framkvæmdir og útboð á árinu.
■ Engin ný áform um álver verða á
dagskrá ríkisstjórnarinnar.
■ Átaksverkefni með öflugum vinnumarkaðsaðgerðum til að vinna
gegn atvinnuleysi.
■ Leitað leiða til þess að örva
fjárfestingu innlendra og erlendra
aðila og sköpun nýrra starfa á
almennum vinnumarkaði.
■ Aðlaga þarf lánareglur LÍN breyttu
efnahagsumhverfi.
■ Útlánageta Byggðastofnunar efld.
■ Meta áhrif efnahagsástandsins á
stöðu kynjanna.
■ Við endurreisn efnahagslífs og
uppbyggingu faglegra stjórnunarhátta verði jafnrétti kynjanna haft
að leiðarljósi.

II. Endurreisn efnahagslífsins
■ Leitað leiða til að lækka vexti eins
fljótt og kostur er.
■ Tímasett áætlun gerð um rýmkun
hafta.
■ Staðinn vörður um velferðarkerfið
og grunnþjónustu samfélagsins.

Ný ríkisstjórn vill opna aðgang fólks að séreignasparnaði. Setja á lög um
greiðsluaðlögun og frestun nauðungaruppboða. Ný vinnubrögð og skipan í
stjórnsýslukerfinu boðuð. Nýjar stjórnir í Seðlabanka og Fjármálaeftirliti.
STJÓRNMÁL Verkefnaskrá og ráðherralisti nýrrar ríkisstjórnar
Samfylkingar og Vinstri grænna
var kynntur á blaðamannafundi á
Hótel Borg rúmlega fjögur í gær.
Meðal aðgerða sem ný ríkisstjórn boðar er að setja lög um
greiðsluaðlögun, greiðslujöfnun
gengistryggðra lána og frestun
nauðungaruppboða vegna íbúðarhúsnæðis í allt að sex mánuði.
Einnig að breyta gjaldþrotalögum til að bæta stöðu skuldara.
Íbúðalánasjóður mun, samkvæmt
verkefnaskránni, taka við lánum
gömlu viðskiptabankanna eða
þá tryggja með öðrum hætti að
úrræði hans verði notuð til að
koma til móts við fólk í greiðsluvanda.
Einnig verður sjóðsfélögum sem
eiga í brýnum fjárhagsvanda gert
kleift með nýrri lagasetningu að
fá fyrirframgreiðslu úr séreignasjóði sínum um ákveðinn tíma.
Von er á enn frekari aðgerðum
því gerð verður langtímaáætlun
um hvernig skuldavanda heimil-

■ Áætlun um hvernig skuldavanda
heimilanna verði frekar mætt.
■ Lög um séreignarsparnað sem
veita sjóðfélögum tímabundna
heimild til fyrirframgreiðslu.

I. Aukið lýðræði, jöfnuður og
upplýsingar
■ Virk upplýsingagjöf til þjóðarinnar.
■ Nýjar siðareglur fyrir ráðherra og
æðstu embættismenn.
■ Eftirlaunalögin verða afnumin.
■ Nýjar reglur um skipan dómara.
■ Lög um ráðherraábyrgð endurskoðuð.
■ Breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins:
a) Kveðið verður á um auðlindir í
þjóðareign.
b) Sett verður ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur.
c) Aðferð við breytingar á stjórnarskrá með sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslu.
■ Lög um skipan og verkefni stjórnlagaþings.
■ Opnað fyrir möguleika á persónukjöri í kosningum til Alþingis.

VI. Aðgerðir til að byggja upp fjármálakerfið og greiða úr vanda fyrirtækja.
■ Greitt verður úr vanda lífvænlegra
fyrirtækja á grundvelli gegnsærra
og alþjóðlega viðurkenndra reglna.
■ Hugað sérstaklega að því að viðhalda virkri samkeppni.
■ Verðmati á eignum nýju ríkisbankanna verður lokið hið allra fyrsta.
■ Ljúka á endurfjármögnun ríkisbankanna.
■ Ríkisbönkum sett útlánamarkmið
fyrir árið til að örva hagkerfið.

III. Endurskipulagning í stjórnsýslu
■ Skipt um yfirstjórn Seðlabankans.
■ Skipaður einn seðlabankastjóri
ráðinn á faglegum forsendum.
■ Hafin verður endurskoðun á peningamálastefnu Seðlabankans.
■ Ný yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins.
■ Breytingar á yfirstjórn einstakra
ráðuneyta.
■ Erlendir sérfræðingar fengnir til
liðsinnis Fjármálaeftirlitinu.
■ Kannað hvort unnt sé að kyrrsetja
eignir.

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum verður stjórnlagaþing sett
á laggirnar til að gera breytingar
á stjórnarskrá en ekki kom fram
hvenær það verður. Ráðgert er að
breyta kosningalögum og þannig
að ekki verði loku fyrir það skotið að hægt verði að kjósa persónur
í stað flokka. Kosningar eru fyrirhugaðar 25. apríl næstkomandi
og því hefur stjórnin 80 daga til
verkanna.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar,
tekur ekki sæti í nýrri ríkisstjórn
en hún tók það skýrt fram á blaðamannafundinum að það þýddi
hreint ekki að hennar afskiptum af
stjórnmálum væri lokið. „Ég ætla
að einbeita mér að sjálfri mér og
svo að flokknum þegar ég er búin
að safna kröftum,“ sagði hún.
Ekki er nóg með að Jóhanna
Sigurðardóttir sé fyrsta konan
til þess að verða forsætisráðherra heldur er þetta fyrsta ríkisstjórnin með jafnt kynjahlutfall
ráðherra.
jse@frettabladid.is

VII. Alþjóðasamningar og
Evrópusamstarf
■ Tekið saman yfirlit um lántökur og
heildarskuldbindingar þjóðarbúsins og kynnt almenningi.
■ Alþjóðlegir sérfræðingar ráðnir
til að veita aðstoð við samninga
á alþjóðavettvangi vegna skulda
þjóðarbúsins.
■ Úttekt á viðhorfum hagsmunaaðila
til Evrópusambandsins.
■ Mat lagt á framtíðarhorfur í gjaldmiðlamálum.
■ Aðild að Evrópusambandinu verði
aldrei ákveðin nema í þjóðaratkvæðagreiðslu.

IV. Aðgerðir í þágu heimila
■ Aðgerðir til að bregðast við fjárhagslegum vanda heimila.
■ Sett verður á fót velferðarvakt.
■ Lög um greiðsluaðlögun og
greiðslujöfnun gengistryggðra lána.
■ Lög um frestun nauðungaruppboða vegna íbúðarhúsnæðis.
■ Gjaldþrotalögum breytt þannig að
staða skuldara verði bætt.
■ Húsnæðislán færð til Íbúðalánasjóðs.
■ Tryggt að greiðsluvandaúrræði
Íbúðalánasjóðs verði að fullu virk.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

flugfelag.is

Fundarfriður
Markvissir fundir í friði og ró
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT
NUUK
KULUSUK

Upplýsingar:

REYKJAVÍK

Sími 570 3075
hopadeild@flugfelag.is
VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

KALT EN BJART,
EINKUM SYÐRA
Í dag verður í raun
fínasta veður á
landinu þótt kalt sé
á landinu. Ekki að sjá
neinar breytingar á
því nú alveg í bráð. Á
hinn bóginn verður
heldur þungbúnara
norðan til og austan
á morgun og hinn
frá því sem er í dag.
Það verður yﬁrleitt
-3
úrkomulítið en um
miðja vikuna er
heldur eindregnari
éljagangur á landinu
norðanverðu.
Á MORGUN
Hæg austlæg eða
breytileg átt
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6°

Berlín

1°

Billund
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Eindhoven

4°

Frankfurt

6°

Friedrichshafen

6°

Gautaborg

1°

Kaupmannahöfn
London
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3°

Basel

Las Palmas
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1

5

0
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MIÐVIKUDAGUR
8-15 m/s við austurströndina annars mun
hægari
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17°

Amsterdam

1°
20°
4°

New York

6°

Orlando

18°

Osló

-2°

París

5°

Róm

14°

Stokkhólmur

-1°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Höfuðstöðvar TM
Síðumúla 24
TM hefur nú flutt höfuðstöðvar sínar úr Aðalstræti 6-8 í Síðumúla 24. Við bjóðum ykkur
hjartanlega velkomin til okkar í Síðumúlann þar sem aðgengi viðskiptavina að þjónustu
félagsins á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið stakkaskiptum.
Starfsfólk TM

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tm.is / www.tm.is
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Ný ríkisstjórn tekur við völdum
Vilhjálmur Egilsson:

Ánægður með
lækkun vaxta
„Það sem ég sakna helst í verkefnaskránni er ákvörðun um að
hverfa frá ríkisbankafyrirkomulaginu,“ segir
Vilhjálmur
Egilsson, formaður Samtaka
atvinnulífsins.
„Það þarf að
virkja erlenda
kröfuhafa til að
koma að eignarhaldi bankVILHJÁLMUR
anna. Ég hefði
EGILSSON
viljað sjá nýja
ríkisstjórn gefa merki um að það
verði gert og að ekki verði byggt
hér upp nýtt ríkisbankakerfi.“
Hann er ánægður með áform
um lækkun vaxta. „En ég hefði
viljað sjá yfirlýsingu um að
gjaldeyrishöftin verði afnumin
að fullu.“
- hhs

Skipan utanþingsráðherra:

Ráðherrar nýrrar ríkisstjórnar
Forsætisráðherra

Jóhanna
Sigurðardóttir

Fjármála-, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Steingrímur J.
Sigfússon

Utanríkis- og
iðnaðarráðherra

Össur
Skarphéðinsson

Menntamálaráðherra

Katrín
Jakobsdóttir

Félags- og
tryggingamálaráðherra

Samgönguráðherra

Kristján
Möller

Ásta Ragnheiður
Jóhannesdóttir

Umhverfisráðherra

Heilbrigðisráðherra

Ögmundur
Jónasson

Kolbrún
Halldórsdóttir

ÁTTA FRÁ STOFNUN LÝÐVELDISINS

Dóms- og kirkjumálaráðherra

Þau Ragna Árnadóttir og Gylfi
Magnússon eru sjöundi og áttundi
utanþingsráðherrann í ríkisstjórn
síðan lýðveldi Íslands var stofnað
árið 1944. Hinir sex voru:
■ Eysteinn Jónsson, menntamálaráðherra frá 4. febrúar 1947 til
23. júní 1947.
■ Kristinn Guðmundsson, utanríkisráðherra frá 11. september
1953 til 24. júlí 1956.
■ Bragi Sigurjónsson, iðnaðarráðherra frá 15. október 1979 til 8.
febrúar 1980.
■ Geir Hallgrímsson, utanríkisráðherra frá 26. maí 1983 til 24.
janúar 1986.
■ Ólafur Ragnar Grímsson, fjármálaráðherra frá 28. september
1988 til 20. apríl 1991.
■ Jón Sigurðsson, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra frá 15. júní
2006 til 24. maí 2007.
- kg

Ragna
Árnadóttir

Viðskiptaráðherra

Gylfi
Magnússon

Nýr viðskiptaráðherra:

Brýnt að hraða
uppgjöri banka
Nýr viðskiptaráðherra í stjórn
Samfylkingar og Vinstri grænna,
Gylfi Magnússon, segir sín fyrstu
verk í starfi óhjákvæmilega
verða tengd fjármálamarkaðinum enda vandamálin á þeim vettvangi fjölmörg. „Fyrst og fremst
þarf að manna Fjármálaeftirlitið,“ segir Gylfi. „Þá þarf að hraða
vinnu við að gera upp gömlu
bankana og skilja milli þeirra og
þeirra nýju, svo nýju bankarnir
verði starfhæfir.“ Að auki þurfi
að leysa úr vandamálum ýmissa
smærri fjármálastofnana, sem
séu í nokkru uppnámi.
- hhs

GYLFI ARNBJÖRNSSON Nú ríður á að

ríkisstjórn og aðilar vinnumarkaðar snúi
bökum saman að mati forseta ASÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Forseti Alþýðusambandsins:

Ánægður með
nýjar áherslur
„Ég fagna því sérstaklega að það
standi til að gera veigamiklar
breytingar á gjaldþrotalöggjöfinni
og varðandi greiðsluaðlögun heimila,“ segir Gylfi Arnbjörnsson,
forseti ASÍ. „Áhersluatriði nýrrar stjórnar fara vel saman við það
sem við hjá Alþýðusambandinu
höfum lagt áherslu á á undanförnum vikum. En ríkisstjórnin hefur
skamman tíma til stefnu. Því
ríður á að fulltrúar ríkisstjórnar og aðilar vinnumarkaðar snúi
bökum saman og finni leiðir út úr
því skelfilega ástandi sem ríkir í
atvinnumálum landsmanna.“ - hhs

Nýr dómsmálaráðherra:

Segir forgangsverk
að víkja bankastjórn
Nýr forsætisráðherra mun fara strax í að kanna hvernig hægt verði að koma
bankastjórn Seðlabankans frá. Nýr sjávarútvegsráðherra vill láta rannsaka
hvort ákvörðun forvera hans um að leyfa hvalveiðar standist stjórnsýslulög.
STJÓRNMÁL „Eitt af því fyrsta sem

ég mun gera er að fara yfir það
hvernig við getum endurskipulagt
bankastjórn Seðlabankans,“ sagði
Jóhanna Sigurðardóttir þegar
hún kom út á Bessastöðum í flýti
til að fara í forsætisráðuneytið til
að taka þar við lyklavöldum. „Það
þarf að víkja núverandi bankastjórn og endurskipuleggja stjórn
bankans og ég mun athuga hvernig
það er hægt.“
Hún var spurð hvort það væri
eitthvert annað atriði í verkefnaskrá nýrrar ríkisstjórnar sem ekki
hefði verið hægt að ná fram í samstarfi við gamla samstarfsflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn. „Já, það
eru ýmis önnur mál sem snerta
hag heimilanna. Okkur hefur
gengið mjög treglega að ná fram
ýmsum málum sem lúta að því.
Við þurfum að halda þétt utan um
heimilin í landinu í þessu ástandi
og það voru ýmis mál þar sem erfitt var að ná fram með Sjálfstæðisflokknum. Þetta tók allt of langan tíma og var svifaseint. Nú þarf
hver og einn ráðherra að vinna
mjög hratt og það verður byrjað
strax á fullum krafti. Svo þarf að
ráða úr því strax hvernig hægt er
að hjálpa atvinnulífinu og hafið
endurreisn þess. Það er grundvöllurinn fyrir öllu að við getum dregið úr atvinnuleysinu. Þannig að það
er þetta þrennt sem brýnast er að
einhenda sér í núna; breytingarnar á Seðlabankanum og síðan hjálp
við heimilin og svo atvinnulífið.“

Fyrsta verkið að
breyta lögum
„Fyrstu mál mín verða að undirbúa lagabreytingar sem snúa
að greiðsluaðlögun og lögum um
gjaldþrotaskipti,“ segir Ragna
Árnadóttir, nýr dóms- og kirkjumálaráðherra og annar tveggja
utanþingsráðherra í nýrri ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna. „Ég er ópólitísk og
óflokksbundin og er fengin til
þessa verks á grundvelli minnar þekkingar. Það verður mitt
hlutverk að koma að þeim málum
sem heyra undir mitt málefnasvið með mína fagþekkingu og
setja þau í þann búning til að
þau njóti tilskilins stuðnings á
Alþingi.“
- hhs

Guðjón Arnar Kristjánsson:

Tek undir mörg
markmiðin

NÝ RÍKISSTJÓRN OG FORSETINN Á BESSASTÖÐUM Jóhanna Sigurðardóttir segir það
forgangsverk að koma bankastjórn Seðlabankans frá.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Spurð um hvaða tilteknu aðgerðir þetta hefðu verið sem ekki tókst
að vinna með Sjálfstæðisflokknum
sagði hún: „Það var ýmislegt sem
var erfitt að ná fram með þeim
og tók svo langan tíma. Það var
aðallega það. Það voru ákveðnar
aðgerðir sem átti að grípa til fyrir
heimilin í landinu og atvinnulífið
en það var eins og það kæmi lítið
til framkvæmda í þeim efnum á
síðustu vikunum. Það sem ég vil
sjá í mínu ráðuneyti er að við séum
aðgerðarstjórn.“
Aðspurð hvort hennar tími væri

nú kominn sagði Jóhanna: „Ég ætla
nú að láta þjóðina dæma um það.“
Steingrímur J. Sigfússon, nýskipaður fjármála-, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, sagði að
hann myndi láta lögfræðinga skoða
það hvort „stjórnsýslulegir meinbugir“ væru á ákvörðun Einars K.
Guðfinnssonar, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, um að leyfa veiðar
á hrefnum og langreyði næstu fimm
árin. „Því þarna var starfandi ráðherra að taka ákvörðun sem bindur
hendur arftakanna fimm ár fram í
tímann.“
jse@frettabladid.is

„Í verkefnaskránni kemur fram
að haft hafi verið samráð við formann Frjálslynda flokksins, en ég
vil frekar segja að mér hafi verið
gefnar upplýsingar. Ég sé
ekki að margt
af því sem ég
lagði til við þá
sé þarna inni,
til dæmis í sambandi við sjávarútvegsmálin,“
segir Guðjón
GUÐJÓN ARNAR
Arnar Kristjánsson, formað- KRISTJÁNSSON
ur Frjálslyndra,
um verkefnaskrá nýrrar ríkisstjórnar.
Guðjón segist hafa viljað sjá
einhver skref í þá átt að leyfa
fleirum að taka þátt í útgerð á
jafnréttisgrundvelli en verið
hefur. „En ég óska stjórninni velfarnaðar og tek undir mörg af
markmiðum hennar, þótt ég sakni
nákvæmari útfærslna á leiðunum,“ segir Guðjón Arnar.
- kg
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– Lifið heil

20%
% verðlækkun

NERVIDIX
DIX
Segðu BLESS
LESS við taugaóróa og stress. Upplifðu
innri frið og skýrari fókus – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

20%
20
0%
% verðlækkun

DEPR
DEPRIDIX
RID
DIX
Segðu
u BLESS
B
við depurð og tómleikatilfinningu.
Finndu lífsorkuna á ný – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

20%
2
0% verðlækkun

ENERGIX
ENERGIX
Segðu
Seg
ðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið
og einbeitinguna – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.

1.494 kr.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir til 15. 2. 09

VORÖNN 2009
Tölvu og bókhaldanám
Stutt og hnitmiðuð 210 stunda námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á þessari braut
hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína með aukinni menntun og tölvufærni.
Hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum og einyrkjum sem vilja vera sem mest
sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.
Að námi loknu eiga þátttakendur að vera færir um að sinna flestum skrifstofustörfum
sem ritarar og öflugir tölvunotendur og sem fulltrúar og bókarar.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni, tölvugreinunum
lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu.

Möguleikar fyrir atvinnulausa!
Atvinnulausum gefst kostur á að skrá sig á nokkur námskeið sem haldin eru í skólanum
á vegum Vinnumálastofnunar og eru þessi námskeið atvinnulausum að kostnaðarlausu.
Skráning fer fram hjá Vinnumálastofnun. Jafnframt niðurgreiðir Vinnumálastofnun
námskeið um allt að 50% skv. nánari reglum þar um en styrkupphæð getur þó ekki
orðið hærri en 70 þús. Kynntu þér málið nánar hjá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar.
Flest stéttarfélög styrkja auk þess félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur.
Kynntu þér rétt þinn hjá þínu stéttarfélagi.

Eldri borgarar 60+

»Tölvugreinar:

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet og Outlook
(tölvupóstur, dagbók skipulag) stafræn myndvinnsla ofl.

»Viðskiptagreinar:

Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur, bókhaldsgrunnur og tölvufært bókhald í Navision.

Næsta námskeið hefst 4. feb. Kvöld og morgunnámskeið í boði.
Tilboðsverð kr. 149.000,Ath. möguleika á niðurgreiðslu fyrir atvinnulausa og endurgr. stéttarfélags.
Námið er metið til eininga. Allt kennsluefni innifalið.

»Grunnnámskeið.

30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.
Hæg yfirferð með reglulegum endurtekningum í umsjá þolinmóðra kennara.
Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. Hefst 26. feb. og lýkur 19. mars. Kennt er
þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16. Verð kr. 20.500,- (kennslubók innifalin)

»Framhald.
30 kennslustd. námskeið. Hentar þeim sem lokið hafa grunnnámskeiðinu eða hafa
samæbrilega undirstöðu. Hefst 25. feb. og lýkur 18. mars. Kennt er mánudaga
og miðvikudaga kl. 13-16. Verð kr. 20.500,-

Almenn námskeið

»Tölvunám byrjenda.

Stök forrit

St.fj

Hefst

Verð

Dreamweaver

26

11. feb

29.000,-

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem enga tölvukunnáttu hefur.
Á þessu námskeiði er allt tekið fyrir byrjandinn þarf til að komast vel af stað
í notkun tölvu. Róleg yfirferð með reglulegum endurtekningum.
• Windows tölvugrunnur, ritvinnsla í Word, Internetið og tölvupóstur.
Næsta námskeið hefst 3. feb. og lýkur 26. feb. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga,
morgun og kvöldhópar. Lengd: 42 std. Verð kr. 32.900,- (Kennslubók innifalin)

Excel frh

14

18. feb

24.000,-

Excel grunnur

21

25. feb

24.000,-

Flash

21

17. feb

24.000,-

Illustrator

32

14. feb

44.000,-

Office 2007 kynning

5

9. feb

7.900,-

Outlook

10

11. feb

15.000,-

»Almennt tölvunám.

Photoshop grunnur

21

4. mar

24.000,-

Photoshop ljósmyndun

26

10. feb

29.000,-

Hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að nota
tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið fyrir þá sem sem þurfa að auka öryggi sitt í
allri tölvuvinnu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
• Windows stýrikerfi og skjalavarsla – Word – Excel - Outlook
(tölvupóstur og dagbók) og Internet
Næsta námskeið hefst 4. feb. og lýkur 4. mars. Morgun og kvöldhópar.
Lengd: 58 std. Verð kr. 44.900,- (Allar kennslubækur innif.)

PowerPoint

10

6. mar

15.000,-

Stafrænar myndavélar

14

2. mar

15.000,-

Word ritvinnsla

21

6. feb

24.000,-

Bókhald I

100

13. mar

94.000,-

Bókhald II

32

4. feb

36.000.-

Navision fjárhagsbókhald

42

20. apr

49.000.-

Tollskýrslugerð

21

15. maí

28.000.-

»ECDL tölvunám.
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og
þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
ECDL tölvunám stendur fyrir „European Computer Driving Licence“ sem er
alþjóðlegt skírteini útgefið af Skýrslutæknifélagi Íslands.
• Windows stýrikerfi og skjalavarsla – Word – Excel – Internet og
tölvupóstur í Outlook – PowerPoint
Næsta námskeið hefst 4. feb. og lýkur 11. mars. Morgun og kvöldhópar.
Lengd: 84 std. Verð kr. 65.000,- (Innif. allt kennsluefni , próftökur og skírteini)
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Neytendur: Farsímasnobbið að deyja út

GSM-endurvinnsla í Grafarvogi
1. Hver íhugar málsókn gegn
Ólafi Jóhannessyni leikstjóra,
vegna áforma um að gera sjónvarpsþætti úr Stóra planinu?
2. Hversu margar lögreglustöðvar verða á höfuðborgarsvæðinu eftir skipulagsbreytingar?
3. Hvað heitir sólóplata
gítarsnillingsins Guðmundar
Péturssonar?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22

Fótbolti í Hvíta húsinu:

Obama vinnur
yfir sjónvarpi
WASHINGTON Forseti Bandaríkj-

anna, Barack Obama, ákvað í
gær að færa ríkismálin í sjónvarpsherbergi Hvíta hússins
þegar 15 löggjafar hópuðust í
framkvæmdasetrið til að fylgjast
með meistarakeppninni í ameríska fótboltanum með tilheyrandi
veitingum.
Forsetinn heldur fast í að reyna
að byggja upp stuðning við rúmlega 800 milljarða dollara fjárhags- og skattaáætlun sína hjá
báðum flokkunum. Fulltrúadeildin samþykkti áætlunina í síðustu viku en enginn repúblikani
studdi frumvarpið.
- hs

Tannverndarvika:

Ókeypis skoðun
hjá tannlækni
HEILBRIGÐISMÁL Þriggja, sex og

tólf ára börnum stendur nú til
boða ókeypis eftirlit hjá tannlæknum sem vinna í umboði
Sjúkratrygginga Íslands. Samningur þessa efnis gekk nýverið í
gildi, en tannviðgerðir falla ekki
undir samninginn.
Fyrsta vika febrúarmánaðar er
árlega helguð tannvernd. Áhersla
er lögð á mikilvægi góðrar tannheilsu og í ár er sérstök áhersla
lögð á reglulega notkun tannþráðs undir kjörorðinu Taktu upp
þráðinn.
- ovd

DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Gylfi Gylfason í Símabæ í Hverafold
hefur sett á fót GSM-endurvinnslu í
búðinni. Endurvinnslan hefur tekið
mikinn kipp í kreppunni. „Það er bara
svo mikil taktbreyting í þjóðfélaginu
núna. Farsímasnobbið er að deyja út,“
segir hann.
Gylfi segir að 120.000 símar hafi selst
árlega á Íslandi síðustu árin og því sé
ekki óraunhæft að áætla að um 200.000
þúsund símar liggi í skúffum landsmanna. „Mig vantar þessa síma! Innlegg í símaendurvinnsluna skilar sér í
gjaldeyrissparnaði og hagstæðari kjörum handa náunganum. Þeir sem leggja
inn síma geta fengið afslátt af vörum,
eða skipt og fengið aðra varahluti í staðinn. Það fer allt út sem kemur inn. Ég

GJALDEYRISSPARANDI ENDURVINNSLA Gylfi

Gylfason í Símabæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tek á móti öllum tegundum GSM-síma
og vil endilega fá gömlu hleðslutækin
líka. Ekkert fer til spillis, allir nothæfir

partar eru nýttir og ég sendi ónýt móðurborð úr landi til frekari endurnýtingar.“
Auk nýrra síma selur Gylfi síma sem
búið er að púsla saman. Hægt er að
kaupa nothæfan síma á þúsund kall í
Símabæ. Nokia-símar eru bestir að mati
Gylfa. „Þeir eru notendavænastir, á
þeim er lág bilanatíðni og auðvelt er að
gera við þá. Sony-símar eru hins vegar
alverstir. Ekkert nema bögg, erfitt að
gera við þá og dýrir varahlutir.“
Gylfi reynir að gera við alla síma á
staðnum. „Það er ekkert „komdu eftir
tvær vikur“ hjá mér. Sumar búðir lesa
bara á strikamerki og geta ekki annað,
en hér er öllu reddað og kúnninn sendur
ánægður út.“

Mótmælin kostuðu milljónir
Kostnaður hins opinbera vegna mótmæla í miðborginni nemur tugum milljóna króna. Aukið álag á starfsfólk vegur þungt en viðgerðir og þrif kosta einnig mikið. Austurvöllur illa farinn eftir átroðning.
MÓTMÆLI Kostnaður opinberra
aðila vegna mótmælaaðgerða
undanfarinna vikna hleypur á
tugum milljóna króna. Mestur
kostnaður er vegna aukins álags
á starfsfólk en kostnaður vegna
viðgerða og þrifa á opinberum
byggingum er einnig umtalsverður.
Beinn kostnaður Alþingis, vegna viðgerða og þrifa
eftir mótmælin er um 12 milljónir króna samkvæmt Karli
M. Kristjánssyni, aðstoðarskrifstofustjóra rekstrar hjá
Alþingi.
Rúður í Alþingishúsinu eru
sérstaklega styrktar og því mjög
dýrar í innkaupum. Kostnaður
við kaup á gleri og glervinnu, án
þrifa er því nokkrar milljónir.
Þar fyrir utan segir Karl mikinn launakostnað bætast við
vegna aukinnar viðveru og vakta
starfsfólks. „Við höfum þurft að
hafa fleira fólk á vakt um helgar
og á nóttunni,“ segir Karl.
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn segir kostnað lögreglunnar hlaupa á milljónum.
„Mestur kostnaður okkar er
vegna aukavinnu,“ segir Geir
Jón. Annar kostnaður er meðal
annars vegna viðhalds tækja
og þrifa á búnaði og þá eru einhverjar skemmdir á einkennis-

búningum og hjálmum. Að auki
segir Geir Jón ekki útséð með
kostnað vegna meiðsla á lögreglumönnum.
Að sögn Kristjáns Kristjánssonar, upplýsingafulltrúa Forsætisráðuneytisins liggja tölur
um kostnað ráðuneytisins, vegna
skemmda af völdum mótmælanna, ekki fyrir. Hann segir lagfæringum ekki lokið en skipta
þarf um fjölmargar rúður, þrífa
innandyra og utan við húsið og
mála yfir málningarslettur á
húsinu.
Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar vegna skemmda
mótmælenda nemur um 2,7
milljónum króna samkvæmt
upplýsingum frá framkvæmdaog eignasviði borgarinnar. Af
því vegur vinna við sópun og
þrif, hellulögn og fleira um 1,6
milljónum. Skemmdir á bekkjum nema um 800 þúsundum og
kostnaður vegna skemmda á
ruslafötum, stömpum og fleiru
nemur 300 þúsundum.
Að auki er gras á Austurvelli
afar illa farið eftir ágang mótmælenda. Í svari frá borginni
kemur fram að ekki verði ljóst
fyrr en nær dregur vori hversu
illa það er farið. Hugsanlegur
kostnaður sé þó einhver hundruð þúsunda.
olav@frettabladid.is

LÖGREGLAN VIÐ ALÞINGI Kostnaður við viðgerðir og þrif á Alþingishúsinu er um tólf

milljónir auk þess sem búnaður lögreglunnar skemmdist umtalsvert.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MÓTMÆLI VIÐ STJÓRNARRÁÐIÐ Kostnaður vegna viðgerða á Stjórnarráðinu liggur
ekki fyrir en borgin áætlar að kostnaður vegna skemmda á bekkjum og
ruslatunnum nemi rúmri milljón króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALÞINGISHÚSIÐ ILLA LEIKIÐ Ólafur

Kristjánsson, starfsmaður HBH, tók
út skemmdir á Alþingishúsinu en
sérstyrkt gler er í húsinu sem talið er
hafa varnað því að húsið skemmdist
verr en ella.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýkna rassskellisins:

...Hraðasta flutningaþjónusta á Norður-Atlandshafi

Dómurinn enn
gagnrýndur
DÓMSMÁL Sýknudómur Hæsta-

HRAÐI

ÖRYGGI

HREYFANLEIKI

Okkar styrkleiki er:...
ICELAND

Seyðisfjörður

Þjónustulundað starfsfólk
Flytjum kæli og þurrvörur
Gámaflutnigar á frysti, og þurrvöru til og frá
Asíu
Flytjum vélar, tæki bíla og búslóð
Flytjum vörur dor to dor um allan heim
Hraði í flutningum
Skjót afgreiðsla
FAROE ISLAND

Smyril Blue Water sér um fraktflutninga með Norrænu.
Frá Íslandi leggjum við áherslu á alla almenna flutninga ásamt ferskum,
frosnum og söltuðum fiskafurðum til markaða í Englandi og meginlandi
Evrópu. Frystar fiskafurðir til Asíu. Til Íslands flytjum við alla frakt, bíla,
byggingavörur og annan flutning.

Tórshavn
NORWAY

Fernt ákært í kókaínmáli:

Sautján ára
burðardýr

Bergen

Smyril Blue Water er eina fyrirtækið sem býður ro/ro þjónustu, fyrir
trailera, bíla og önnur tæki sem eru á hjólum. Þeim er ekið beint um
borð og frá borði án þess að kranaþjónusta sé nauðsynleg.
Hinn hraði flutningsmáti gerir það mögulegt að senda fisk, bæði í full
lestuðum trailerum eða í minni skömmtum, frá Íslandi á miðvikudögum
á markað í Evrópu á mánudagsmorgnum.
Vara sem send er til Íslands frá Esbjerg á Laugardögum, er komin til
hafnar á Seyðisfirði á þriðjudögum til afhendingar.

Smyril Blue Water pf, Seyðisfjörður, +470 2800
eða email: siffi@sbwcargo.is, halli@sbwcargo.is, gvilborg@sbwcargo.is
Sjá nánari upplýsingar um komu og brottfarir á heimasíðu okkar www.smyrilbluewater.is

réttar yfir manni sem ákærður
var fyrir að rassskella tvo litla
drengi, svo að þeir hlutu roða á
rassinn, og bera síðan á þá olíu,
sætir áframhaldandi gagnrýni.
Barnaheill harma sýknudóminn. Umboðsmaður barna hefur
gagnrýnt hann harðlega og ritað
ráðherrum dómsmála og félagsmála bréf, þar sem farið er fram
á breytingu laga. Þá fagnar Félag
um foreldrajafnrétti afskiptum
umboðsmanns barna. Loks hefur
ríkissaksóknari talið dóminn
ganga gegn dómafordæmi.
- jss

Hanstholm

GREAT BRITAIN

DENMARK

Esbjerg
Immingham

DÓMSMÁL Þrír menn og stúlka
innan við tvítugt hafa verið ákærð
fyrir skipulagningu og hlutdeild í
innflutningi á tæplega 300 grömmum af kókaíni.
Stúlkan er ákærð fyrir að hafa
komið með efnið innanklæða frá
Kaupmannahöfn í október 2007.
Hún var þá sautján ára. Einn
mannanna er ákærður fyrir að
hafa lagt á ráðin um innflutninginn. Annar fyrir að aka henni út
á flugvöll og koma boðum milli
hennar og fyrrgreinda mannsins.
Sá þriðji er ákærður fyrir að hafa
afhent stúlkunni eiturlyfin á hótel
Bel Air í Kaupmannahöfn.
- jss
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is
Strákarnir og stelpurnar á
Borginni

Ríkisstjórn búsáhaldabyltingarinnar:

Hvað breytist?

J

ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

óhanna Sigurðardóttir braut blað í Íslandssögunni í gær
þegar hún fyrst kvenna tók við embætti forsætisráðherra.
Til þessa háa embættis er hún hins vegar ekki kölluð af
þeim sökum. Þar er hún vegna verðleika og vinsælda. Þær
hefur hún áunnið sér með því að vera framar öðrum stjórnmálamönnum trú hugsjónum sínum og fyrirheitum.
Nýi forsætisráðherrann braut annað blað í gær. Því vandasama
hlutverki að verða sameiningartákn ríkisstjórnar fylgdi sú kvöð
að búa enn og aftur til tafafléttu um Evrópusambandsaðildina,
stærsta hugsjónamál Samfylkingarinnar. Það er dýrkeypt töf
fyrir fólkið og fyrirtækin í landinu.
Segja má að stefna Samfylkingarinnar um Evrópusambandsaðild hafi fengið svipaðan sess og Nató-andstaða VG. Það lag er
leikið fagurlega á flokksfundum en falskt fyrir fólkið í landinu.
Í þessu efni er stigið skref til baka frá þeim möguleikum sem
virtust vera að opnast í fyrra stjórnarsamstarfi.
Helsta gagnrýnin á fyrri ríkisstjórn var að vinna ekki jöfnum höndum að bráðaaðgerðum og mótun framtíðarstefnu. Nýja
stjórnin sýnist vera sama marki brennd. Gamla stjórnin kom sér
ekki saman um framtíðarstefnu í peningamálum. Nýja stjórnin
gerir enga tilraun til að eyða þeirri örlagaríku óvissu. Í því efni
hleypur tíminn þó hratt frá mönnum.
Unnið hefur verið að endurreisn bankanna. Gamla stjórnin
lagði ekki opinberlega glöggar línur um hvernig staðið yrði að
því verki né á hvaða grundvelli nýtt fjármálakerfi yrði rekið.
Nýja stjórnin svarar þeim spurningum ekki heldur, þar er tími
án skýrrar og opinberrar stefnumörkunar líka dýrmætur.
Gamla stjórnin var með viðbótaraðgerðir fyrir fyrirtæki og
heimili á prjónunum. Sú nýja hefur stigið einu skrefi framar og
tekið nokkrar ákvarðanir þar um. Þær á þó eftir að útfæra. Skörpustu stefnumarkandi skilin við gömlu stjórnina eru þó loforð um
að taka veiðiheimildir af útgerðum og smábátasjómönnum. Það
fyrirheit er þó ekki útfært og engin grein gerð fyrir efnahagslegum áhrifum þess. Þeim upplýsingum verður haldið leyndum
fram yfir kosningar.
Nýja stjórnin lýsti engum nýjum markmiðum fyrir viðræður
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn síðar í þessum mánuði. Annaðhvort
eru þau ekki til eða þeim á að halda leyndum. Það er vinnulag
sem ýmsum þykir eflaust minna á gömlu stjórnina. Stærsta mál
nýju stjórnarinnar verður að sauma saman gatið á ríkissjóði.
Þar skilar nýja stjórnin auðu. Þannig gæti mesta hagsmunamál
almennings orðið leyndarmál kosningabaráttunnar.
Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðnar tillögur um stjórnarskrárbreytingar. Á móti lýsir hún hvernig fjalla á um hugmyndir þar
að lútandi. Segja má með sanni að þannig séu þau viðfangsefni
tekin skrefi lengra en fyrri stjórn hafði gert. Það er framför.
Fylgi stjórnarflokkanna og stuðningsflokksins er svo afgerandi að hér er tvímælalaust verið að mynda ríkisstjórn næsta
kjörtímabils. Ráðherrastólar eru augljóslega geymdir fyrir Framsóknarflokkinn. Samfylkingin getur ekki rofið samstarf aftur
í bráð. Hún er því bundin VG til lengri tíma. Útilokað er fyrir
Framsóknarflokkinn að líta til hægri strax eftir kosningar.
Þær munu því fyrst og fremst snúast um hvort VG nær forystunni sem stærsti flokkurinn. Að öðru leyti munu þær afráða
hvort Sjálfstæðisflokkurinn geti veitt aðhald í stjórnarandstöðu
af meiri styrk en skoðanakannanir gefa til kynna.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

- fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili,
sem vilja spara og hagræða!

Þingvallastjórnin
byrjaði og endaði
með kossi og enn
er heitt flokkanna

Sagt hefur verið að embætti forseta
Alþingis sé lítils metið; þangað eru
þeir settir sem eru ekki að gera sig
sem ráðherrar lengur. Í raun ætti það
að vera upphefð að fara úr ráðherrastól í stól forseta Alþingis ef löggjafarvaldið nyti þeirrar virðingar sem
því bæri, segja menn. Nú verður
sjarminn og virðingin jafnvel enn
minni við þetta embætti. Þingveislur hafa nú verið slegnar af í
sparnaðarskyni sem og aðrar
samkundur sem þingforseti boðar til. Hann
fær vonandi eitthvað
spennandi að gera eftir
stjórnarskrárbreytingar.
jse@frettabladid.is

Loksins-stjórnin
T

il hamingju öll: Loksins ...
Loksins höfum við fengið
konu sem forsætisráðherra – glerþakið brast og eitt kallhlunkaklíkuvígið til er fallið.
Loksins er hér minnihlutastjórn
sem þarf að ráðfæra sig við þingmenn, leita lausna í sameiningu
í stað þess að „sterkir leiðtogar“
taki einir fráleitar ákvarðanir
á borð við stuðning við innrásina í Írak. Enn eru Framsóknarmenn að læra á þingræðið – í svo
mörg ár hefur sá flokkur snúist
um stöðuveitingar og fjárplógsstarfsemi að ekki er að undra að
reynsluleysi í pólitík hái þeim ...
Loksins er hér vinstri stjórn.
Systraflokkarnir Samfó og VG
þurfa nú að vinna saman enda
kosnir af sama fólki meira og
minna sem ætlast til þess að þeir
vinni saman – og alls ekki með
íhaldinu því allt er betra en það.
Loksins er hér forsætisráðherra
með rætur í verkalýðshreyfingunni sem lítur á sig sem fulltrúa íslenskrar alþýðu fremur en
valdastéttarinnar; loksins er hér
forsætisráðherra sem kemur ekki
úr lagadeild Háskóla Íslands.
Loksins er hér forsætisráðherra
sem kemur hvorki úr Framsókn
eða Sjálfstæðisflokki. Já, loksins
loksins loksins loksins er hér enginn ráðherra sem kemur úr Sjálfstæðisflokknum.

Allt er betra en íhaldið
Viðskilnaður Sjálfstæðisflokksins er verri en Bush-stjórnarinnar í Bandaríkjunum. Í efnhagsmálum er landið ein rjúkandi rúst
– orðspor þjóðarinnar er hroðalegt – misskipting auðs er smánarleg – aðferðir við landstjórnina til
margra ára einkennast af virðingarleysi við stjórnskipan, stjórnarskrá og almennar leikreglur í
vestrænum lýðræðisríkjum.
Allt er betra en íhaldið. Það er
kannski rangt að Sjálfstæðisflokkurinn sé kommúnistaflokkur þó

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Ný ríkisstjórn
að hann hafi löngum litið svo á að
hann sé hinn rétti vettvangur við
ákvarðanir og útdeilingu gæða (og
Framsókn fengið restarnar) – hins
vegar hefur flokkurinn verið svo
afskiptasamur um stórt og smátt
í samfélaginu að hann hefur nálgast það að mega heita nokkurs
konar ríkisflokkur: Ég hef áður
líkt honum við Kongressflokkinn
á Indlandi, sem líka varð til upp
úr sjálfstæðisbaráttu og þar sem
valdaöfl sköpuðu sér vettvang til
að ráða ráðum sínum, svo sem úttdeilingu embætta á vegum hins
opinbera, styrkja, einkaleyfa – og
auðvitað kvóta.
Hann varð nokkurs konar þjóðarflokkur. Sá flokkur sem hinir
ópólitísku gátu kosið og þurftu
að tengjast ef þeir ætluðu sér
frama – eða lóð, aðild að einhverjum félagsskap eða hreinlega bara
þessa einföldu og gefandi tilfinningu að „tilheyra“. Það að kjósa
Sjálfstæðisflokkinn var einfaldlega bara gert, án svo sem að velta
því mikið fyrir sér hvers vegna;
svona eins og að láta ferma sig ...
Flokkurinn varð sífellt spilltari.
Og upp úr aldamótunum kastaði
algerlega tólfunum í umgengni
Flokksbroddanna við vald. Virðingarleysið við þingið var algert
– ekki var farið eftir stjórnarskrá
– seilst var inn á sífellt ný valdsvið, nú síðast dómsvaldið með
ótrúlegum dómaraskipunum.

Stjórnlagaþing?
En sem sagt: Við skulum brosa.

Við skulum klappa. Við skulum
brosa og klappa og segja: „Loksins loksins“ nú þegar ríkisstjórn
Jóhönnu Sigurðardóttur tekur við,
þó ekki væri nema fyrir þá sök að
Jóhanna er heilsteypt og heiðarleg,
vinnusöm og einbeitt og kemur
manni þannig fyrir sjónir að hún
sé sá leiðtogi sem þjóðin þarf á að
halda um þessar mundir. Um leið
og hennar tími kom – var tími annarra liðinn.
Hins vegar verð ég að játa að
ég skil ekki alveg þessar hugmyndir um stjórnlagaþing og nýtt
lýðveldi. Vissulega blasir við að
endurbætur þarf að gera á starfsemi þingsins – það þarf að efla
það og framkvæmdavaldið þarf að
virða það; kjörnir þingmenn þurfa
að fá meira vald, til að mynda
í rannsóknarnefndum, og lágmarks krafa til ráðherra hlýtur að
vera sú að þeir virði stjórnarskrá
landsins. Þingið á að sjálfsögðu að
hætta þessum afkáralegu fríum
kringum heyannir og göngur og
réttir, töðugjöld og fardaga, eða
hvernig sem þetta er eiginlega
hugsað. Kjördæmaskipan þarf að
endurspegla búsetu. Og svo framvegis. En hvers vegna á þjóðin að
kjósa sérstakt fólk til að breyta
stjórnarskránni? Hverja á að
kjósa? Audda og Sveppa og Njörð
P. Njarðvík?
Eftir átján ára valdasetu er
stjórnkerfið undirlagt af mönnum sem hafa ekkert til brunns að
bera í starfið annað en vera í Réttu
Klíkunni í Flokknum. Sumum
þessara manna þarf að finna eitthvað við sitt hæfi – augljóslega.
Það þarf að hreinsa, endurreisa,
starfa, lofta út. Margvíslegt endurreisnar- og uppbyggingarstarf
bíður nýrrar stjórnar sem vonandi
á eftir að starfa í mörg ár og skapa
nýja kjölfestu í landstjórninni.
En þurfum við nýtt lýðveldi eða
sérstakt stjórnlagaþing? Þurfum
við ekki bara að hætta að kjósa
Sjálfstæðisflokkinn?

skrif DV um persónu mína, daginn eftir að
ég varð borgarstjóri, bera vitni um.
Í helgarblaði DV föstudaginn 30. janúar
sl., er enn á ný vegið að persónu minni í
grein undir fyrirsögninni „Ólafur F. neitar að skila 3 milljónum“. Þar er látið að því
ýlega bártust fréttir um að Baugs- og
liggja, að ég hafi reynt að draga að mér fé,
einkavinavæðingarmaðurinn, Hreinn
sem Frjálslyndi flokkurinn ætti að hafa
Loftsson, væri orðinn eini eigandi útgáfumeð höndum. Þessar ásakanir eru úr lausu
félagsins Birtings, sem m.a. gefur út DV.
lofti gripnar. Áðurnefnd fjárhæð er ætluð
Um svipað leyti bárust fréttir af því að sá
til starfsemi borgarstjórnarflokks F-lista,
sami Hreinn hygðist einnig eignast Morg- ÓLAFUR F.
Frjálslyndra og óháðra, og er geymd á
unblaðið. Af því tilefni ritaði Agnes Braga- MAGNÚSSON
reikningi borgarmálafélags F-listans. Fyrir liggdóttir grein í Moggann, þar sem hún lét í ljós þá von
ur lögfræðileg álitsgerð um að hér sé rétt að verki
að títtnefndur Hreinn yrði ekki eigandi blaðsins,
staðið.
enda hefur hann verið talinn sá maður sem gefur
Allir sem þekkja til starfa minna sem kjörins
ritstjórn DV fyrirmæli um það, hverra mannorði
fulltrúa Reykvíkinga vita að ég hef sýnt ráðdeild
skuli eytt á síðum blaðsins og hverra ekki.
og heiðarleika í hvívetna og barist gegn þeim flottHreinn Loftsson hefur verið hatursmaður minn,
ræfilshætti og fyrirgreiðslupólitík, sem hefur leikfrá því að ég gekk úr Sjálfstæðisflokknum árið
ið íslenskt samfélag svo grátt. Ég frábið mér þess
2001. Hreinn var þá formaður einkavæðingarnefndvegna, að eigandi DV, sem gjarnan kennir sig við
ar ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar en gerðist í kjöl„hreint loft“, mengi líf mitt og mannorð meira en
farið auðmaður með því að verða taglhnýtingur
hann hefur þegar gert.
Baugsveldisins. Sem eigandi og áhrifamaður fjölmiðla hefur Hreinn notað áhrif sín á DV til að koma
þungu höggi á mannorð mitt, eins og ótrúlega rætin
Höfundur er læknir og borgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Ólafur F. Magnússon skrifar um
Hrein Loftsson og DV.
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Rekstrarvörur
- vinna með þér

Leikhússtemning

Bara bjallan eftir

Ekki meira „hreint loft“

Rekstrarvörur

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

Nú er tími Þingvallastjórnarinnar
horfinn í aldanna skaut en nafnið fékk hún samkvæmt hefð frá
staðnum þar sem tilvist hennar var
staðfest; á Þingvöllum. Í gær tók
svo nýja stjórnin við á Borginni, eða
Hótel Borg. Það verður síðan
gaman að fylgjast með
því hvor stendur sig
betur Borgarstjórnin
eða borgarstjórnin.

á milli. Skúli Helgason, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, segir að
forysta Sjálfstæðisflokksins hafi gefið
loforð um að stokka upp í stjórn
Seðlabankans en svikið það loforð.
Geir H. Haarde segir hins vegar að
Samfylkingin hafi sett upp leikrit þar
sem látið var í veðri vaka að flokkurinn vildi halda stjórnarsamstarfinu
áfram á sama tíma og hann var
farinn að ræða um nýja stjórn
með Vinstri grænum.
Væntanlega fæst ekkert
staðfest um þennan
leikþátt en hitt er
víst að flokkurinn
var í Þjóðleikhúsinu, reyndar í
kjallaranum.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is
og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

ÚTSALA

ATH.
Breyttir opnunartímar
12:00-18:00 virka daga
12:00-16:00 laugardaga

Visco X dýna
Queen – 153x203

Tilboð

Áður 114.900. – Nú 79.900

King og Cal. King.

Beauty Sleep
Queen – 153x203

Áður 269.900. – Nú 199.900

Áður 89.900 – Nú 79.900

Áður 189.900 – Nú 149.900

Queen

Box dýna – 140x200
Áður 64.900 – Nú 49.900

ÍSLENSK HÖNNUN

TAKMARKAÐ MAGN

2x90 x 200 cm. Áður 409.900

Nú 299.900

Sængur,
30% afsláttur,
Takmarkað magn
Sængurverasett
20% afsláttur

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

20-25% afsláttur
af teppasettum
og húsgögnum
20% afsláttur
af svefnsófum

Nú 499.000

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12:00 - 18:00 – laugardaga 12:00 - 16:00
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LEIKKONAN FARRAH FAWCETT ER 62
ÁRA Í DAG.

„Guð skapaði karlmanninn sem
sterkara kynið, en ekki endilega það greindara. Hann gaf
konunni innsæi og kvenleika
og með réttri notkun hefur sú
blanda frá fyrstu tíð ruglað í
ríminu hvern einasta karlmann
sem ég hef hitt.“
Farrah Fawcett var uppgötvuð
vegna fegurðar sinnar á 7. áratugnum. Hún öðlaðist heimsfrægð
sem ein af englum Charlies í samnefndum sjónvarpsþáttum
1976 til 1980.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 2. FEBRÚAR 1959

MERKISATBURÐIR

Buddy Holly syngur sitt síðasta lag

1883 Sex manns farast þegar

Bandaríski tónlistarmaðurinn Buddy
Holly kom fram í síðasta sinn fyrir
áheyrendur þennan febrúardag fyrir
hálfri öld síðan.
Buddy var á hljómleikaferðalagi
með Dion and the Belmonts, Ritchie
Valens og J.P. „Big Bopper“ Richardson þegar listamennirnir stigu á svið
í Clear Lake í Iowa-ríki að kvöldi 2.
febrúar. Eftir tónleikana ákvað Buddy
að taka flugvél til Fargo í Norður-Dakóta þaðan sem hann ætlaði til tónleikahalds í Minnesota. Big Bopper
fékk far í fjögurra sæta vélinni, ásamt Ritchie Valens, sem hafði kastað upp smápeningi um flugsætið við hljóðfæraleikara úr hljómsveit Buddys. Um miðnætti fór flugvélin í loftið í snjóbyl
og hrapaði skömmu síðar. Flakið fannst fáeinum
klukkustundum seinna um þrettán kílómetra frá

flugvellinum. Buddy, Ritchie og Big
Bopper létust samstundist, ásamt
flugmanninum, en þessi örlagaríki dagur hefur síðan verið kallaður
„dagurinn sem tónlistin dó“.
Buddy Holly var jarðsettur 7.
febrúar 1959. Eiginkona hans var
ekki við útförina, en hún var orðin
ekkja aðeins sex mánuðum eftir
hjónaband þeirra og missti fóstur við
tíðindin.
Þótt ferill Buddy Holly hafi aðeins
varað í hálft annað ár hafa áhrif hans
á þróun rokktónlistar verið skráð í sögubækurnar og lög hans flutt af öðrum listamönnum, svo
sem Bítlunum og Rolling Stones.
Árið 2004 valdi Rolling Stone-tímaritið Buddy
Holly í 13. sæti lista yfir hundrað merkustu listamenn sögunnar.

1906
1932
1982

1983

1988

1990

snjóflóð fellur á bæinn
Stekk í Njarðvík við Borgarfjörð eystra.
Páfi mótmælir heilshugar
aðskilnaði ríkis og kirkju.
Mafíuforinginn Al Capone
fangelsaður.
David Letterman byrjar með sjónvarpsþáttinn Late Night with David
Letterman á NBC-sjónvarpsstöðinni.
Alþingi samþykkir með
29 atkvæðum gegn 28 að
mótmæla ekki hvalveiðibanni Alþjóðahvalveiðiráðsins.
Hjarta og lungu grædd í
Halldór Halldórsson, fyrstan Íslendinga.
Þjóðarsátt undirrituð.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HREINAR TENNUR SKEMMAST EKKI

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem sýnt hafa okkur vináttu og hlýhug
vegna andláts okkar ástkæra,

Hólmfríður Guðmundsdóttir tannlæknir segir mikilvægt að takmarka
neyslu gos-, orku-, íþrótta- og ávaxtadrykkja við ákveðinn tíma dagsins, til
verndar glerungi tannanna og nota
tannþráð reglulega til að forðast tannskemmdir og glerungseyðingu.

Friðfinns Kristjánssonar
blómaskreytingamanns,
Flókagötu 63.

Sérstaklega þökkum við starfsfólki Landspítalans.
Þórunn Ólafsdóttir
Margrét Eyjólfsdóttir
Sigurjón Kristinsson
Jóhanna Eyjólfsdóttir
Jón Ólafur Magnússon
Anna Karen Friðfinnsdóttir
Atli Viðar Thorstensen
Fanney S. Friðfinnsdóttir
Jóhann Örn Bjarnason
Jana Friðfinnsdóttir
Einar Þór Bogason
Birna Friðfinnsdóttir
Andri Már Ólafsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför systur minnar
og frænku,

Bergljótar Eddu
Alexandersdóttur
hjúkrunarfræðings, Lautasmára 10,
áður Grettisgötu 26.
Ólafur Alexandersson
Guðmundur Kristjánsson

Helga Zoëga

Útför elskulegs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Jakobs Björgvins
Þorsteinssonar
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

fer fram frá Bústaðakirkju, miðvikudaginn 4. febrúar
kl. 11.00.
Þóra Jakobsdóttir
Friðrik Sveinn Kristinsson
Þorsteinn Þröstur Jakobsson
Guðrún Óðinsdóttir
Óskar Matthías Jakobsson
Angela Jakobsson
Halldór Jakobsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð vegna andláts og
útfarar elsku móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Ásbjargar Guðgeirsdóttur.
Sérstakar þakkir til starfsfólks að Roðasölum 1 fyrir
alúð og umhyggju.
Hildisif Björgvinsdóttir
Kjartan Björgvinsson
Björgvin Sigurðsson

Sigurður Ólafsson
Daníel Sigurðsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

KJÖRORÐ TANNVERNDARVIKUNNAR 2009: TAKTU UPP ÞRÁÐINN!

Eigin tannábyrgð mikilvægust
„Góð vísa er aldrei of oft kveðin, og mikilvægt að fá fólk til að hugsa um eigin
ábyrgð í tannverndun með daglegri
burstun og notkun tannþráðar, sem við
sjáum því miður ekki nógu marga nota,
en víst að við gætum bætt tannheilsu
landsmanna enn betur ef allir aldurshópar notuðu tannþráð,“ segir Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá
Lýðheilsustöð, í upphafi tannverndarvikunnar 2009, þar sem sérstök áhersla
er á tannþráðinn og kjörorðið: Taktu upp
þráðinn!
„Þegar tennur fara að snertast, og
allar barnatennur komnar upp, þarf
að vakta tannbil barna niður í þriggja
ára, en noti foreldrar ekki tannþráð
á sínar tennur er ólíklegt að þeir noti
hann á tennur barna sinna. Í rannsókn
Lýðheilsustöðvar á heilsu og líðan Íslendinga 2007 kemur fram að aðeins
12 prósent fullorðinna karla og 24 prósent kvenna nota tannþráð hvern dag.
Því er ljóst að allur hópurinn þarf að
herða sig í notkun tannþráðar því tannskemmdir og tannholdsvandamál skrif-

ast að stórum hluta á þá staðreynd að við
hreinsum tennur okkar ekki nógu vel né
notum tannþráð daglega,“ segir Hólmfríður, sem hvetur landsmenn til að
taka ábyrgð á eigin tannheilsu og vinna
samkvæmt ábendingum tannlækna og
nýta sér fræðsluefni á heimasíðu Lýðheilsustöðvar. „Því orsakir tannsjúkdóma þekkjum við vel og vitum að góð
munnhirða hefur þar úrslitaáhrif. Með
einföldum ráðum, eins og að borða hollan mat, bursta tennur tvisvar á dag með
flúortannkremi, nota tannþráð og fara
í tanneftirlit getum við haldið tönnum
okkar ævina út.“
Hólmfríður segir slæmar neysluvenjur einn helsta óvin tannanna, þar
sem margir þættir valda tannskemmdum og glerungseyðingu. „Drykkir sem
fólk velur sér í dag eyða glerungi tannanna hratt og þá er ekki aðeins átt við
gosdrykki, heldur einnig orkudrykki,
íþróttadrykki og ávaxtasafa. Í munnvatni okkar felst náttúruleg vörn fyrir
tennur, en til að þjóna hlutverki sínu
þarf munnurinn hlé frá neyslu. Margir

sötra þessa drykki allan daginn og taka
sopa á korters fresti, en þá fær munnurinn ekki næði til að vinna sína vinnu.
Því er mikilvægt að drekka slíka drykki
á ákveðnum tímum.“
Í rannsókn Lýðheilsustöðvar kemur
fram að tannheilsa Íslendinga hefur
batnað undanfarna tvo áratugi. „Við 45
ára aldur eru nú 77% Íslendinga með
allar eigin tennur, samanborið við 52%
1990, en eftir það fara tennurnar að týna
tölunni og af Íslendingum 65 ára og eldri
eru einungis 7% með allar tennur sínar,
en voru 3% árið 1990,“ segir Hólmfríður,
sem bendir á að þrátt fyrir bætta tannheilsu sé tíðni tannskemmda íslenskra
barna áhyggjuefni. „Íslensk börn búa
við verstu tannheilsu á Norðurlöndum
og má gera ráð fyrir að efnahagsþrengingar geti leitt til enn verri tannheilsu.
Það er því full ástæða að hafa áhyggjur
og vekjum við sérstaka athygli á því að
öllum 3ja, 6 og 12 ára börnum stendur
til boða ókeypis eftirlit hjá tannlæknum
sem vinna í umboði Sjúkratrygginga Íslands.“
thordis@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Andrés Guðjónsson

Birgit M. Johansson

fyrrv. skólameistari Vélskóla Íslands,
Mánatúni 2, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 22. janúar, verður jarðsunginn
frá Grensáskirkju þriðjudaginn 3. febrúar kl. 15.00.
Ellen M. Guðjónsson
Jens Andrésson
Kristín Þorsteinsdóttir
Grímur Andrésson
María Friðriksdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Hörðukór 1, Kópavogi,

lést á Hrafnistu í Reykjavík, þriðjudaginn 13. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir færum við Pétri Thorsteinssyni lækni
og starfsfólki á H-2 fyrir frábæra umönnun.
Margrét Tryggvadóttir
Tryggvi Andersen
Halldóra Guðmundsdóttir
Kamilla og Daniel

Guðmundur Borgþórsson

FALLEG LÝSING skapar notalega stemningu. Þetta skemmtilega
ljós heitir Stjörnubjartur og er hannað af Hildi Héðinsdóttur og Troels
Jörgensen. Það fæst í Kraum og kostar 37.000 krónur.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

FERÐATÖSKUR
Góðar ferðatöskur
á góðu verði
Verð frá 7.200 kr.

6INNUVÁLA
N¹MSKEIÈ
Lágmyndinni af Jóni Sigurðssyni svipar mjög til þeirrar sem prýðir legstein þjóðhetjunnar í Hólavallakirkjugarði og gæti verið
eftirmynd hennar, en sú var gerð af norska myndhöggvaranum Brynjúlfi Bergslien.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Silfurpoppuð þjóðhetja
Jón forseti Sigurðsson var í virðingarsessi íslenskra stássstofa hjá eldri kynslóðum síðustu aldar, þar
sem traustur vangasvipur hans veitti staðfestu og ábyrgð í hátíðlegu heimilishaldi þjóðar í nýju lýðveldi.
„Mér þykir óskaplega vænt um
þessa lágmynd af Jóni Sigurðssyni. Hún var í eigu ömmu minnar og afa og alltaf á áberandi stað
í stofu þeirra enda mikil virðing
borin fyrir Jóni á því heimili, sem
og öðrum íslenskum alþýðuheimilum þeirra tíma, ekki ósvipað og
ameríski fáninn er í heiðurssessi
á bandarískum heimilum þeirrar
þjóðar,“ segir Óðinn Bolli Björgvinsson vöruhönnuður um eftirlætis innanstokksmuninn í sínum
fórum. Þegar vel er gáð má sjá að
lágmyndin af Jóni er bæði hálsog nefbrotin. „Eftir að gömlu
hjónin héldu á vit feðra sinna

hálsbrotnaði styttan og lenti uppi
á háalofti, þar sem hún fannst á
unglingsárum mínum, en þá átti
að henda henni. Ég gat ekki hugsað mér að sjá á eftir henni á haugana svo ég hirti hana og poppaði
upp með því að sprauta hana silfurlita. Eftir það hefur hún nefbrotnað í tvígang en alltaf verið
tjaslað saman og fundinn öndvegisstaður á heimili mínu,“ segir
Óðinn Bolli og játar að lýðveldishetja Íslendinga veki enn aðdáun
gesta hans.
„Þeim sem hingað koma þykir
hún flott svona silfruð, enda
stílhrein og nútímaleg, en upp-

runalega var Jón gulbrúnn á lit,
sem mér hugnaðist ekki,“ segir
Óðinn Bolli og veltir fyrir sér
hvort kannski sé kominn tími
til að steypa nýjan Jón eins og
nýtt lýðveldi í stað þess að flikka
endalaust upp á lágmynd forfeðra okkar. „Jón forseti er vitaskuld tákn fyrir lýðveldið Ísland
og gaman að reynt sé að tjasla
honum saman eins og lýðveldinu
okkar, því þannig passar hann vel
inn í samtímann, en auðvitað þarf
reglulega að endurskoða öll gildi
og kannski hreinlega kominn tími
á nýja þjóðhetju?“
thordis@frettabladid.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Staðgreiðsla í boði. 200500 þ.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Hjólbarðar

Átt þú bíl/jeppa árg 2000 eða yngri,
ek undir 140.þ, Sem þú ert til í að láta
fara töluvert undir gangverði ? Endilega
hafðu samband á BFS@VISIR.IS

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

Jeppar

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

NÝ SKOÐAÐUR POLO Á
TILBOÐI 175 ÞÚS!!!

DODGE DURANGO HEMI. Árgerð 2005,
ekinn 80 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.480.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

500-999 þús.

Milljón niður!

Nissan NAVARA 4WD DOUBLE CAB
MT SE árg.09/06, ek.46þús, beinsk,
Álfelgur, Dráttarbeisli, Líknarbelgir,
Plasthús, Ásett verð 2990 þús.kr. ,
Tilboð 2500þús.kr staðgreit!!

Stórt götuhjól (hippi) óskast fyrir lítið.
Má vera ógangfært. Allt kemur til
greina. Uppl. í s. 661 8378.

Fjórhjól
Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300
Óska eftir bíl ekki eldri en ‘96 má vera
bilaður eða klesstur. S. 692 2609.
Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

BMW e-36 316 árg’92 ek.230 þ,ný
skoðaður í góðu standi og lítur fínt út
verð 170 þús með bifreiðagjöldum
s.841 8955
HYUNDAI ATOS árg.’99 ek. 127 þús.
skoðaður 2010, sparneytinn 5 - 7 l.
á 100. Ath. skipti á stærri. 210 þús.
6945573.

Varahlutir

Mótorhjól
Óskast

BMW Á 170 ÞÚS!!! NÝ
SKOÐAÐUR!

Continental negld vetrardekk 18“ 4 stk
nánast ónotuð til sölu verð kr.35.000
(ný kosta 57.000) S. 861 9966.

VW Transporter árg. ‘00 ek. 127þ. Góður
bíll á nýjum dekkjum. Ásett v. 590þ.
eða tilb. Uppl. í s. 893 5701 & 568
4428.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

0-250 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Sendibílar

Bókhald

Bílar óskast

Toyota Hiace lengri gerð árg. ‘00 í mjög
góðu standi. Uppl. í s. 892 8654.

Milljón í afslátt!

Trjáklippingar Fagleg og vönduð
vinnubrögð. Gerum föst verðtilboð.
Sími 8691600 Jóhann Sigurðsson
Garðyrkjufræðingur

BMW 318IA árgerð’98 ek.128 þús,ssk.
Leður,glerlúga,M-tec framstuðari álfelgur,cd,ofl áhvílandi 320 þús íslenskt
óverðtrygt ásett verð 890 þús LÆKKAÐ
VERÐ VEGNA BILUNAR 500 ÞÚS 180
þús og yfirtaka það er farin stangalega
í bílnum (veit um vél á 100 þús) s.691
9374

Bílar til sölu

DODGE RAM 3500 QUAD ST/SLT.
44“ dekk , ekinn 40 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. SVAKALEGA FLOTTUR BÍLL
Verð 9.9. millj 1 milljón í afslátt 8,9 millj
Rnr.125290

50% OFF Nissan Terrano 2 TDI ‘05
ek. 123.000 sk. ‘09 3.500.000 nú
1.750.000 raf. ofl. S. 844 1449.

Herb til leigu í. húsi í 101,göngufæri í
miðbæinn og HÍ, 2 stofur, stórt eldhús,
bað+sturta, þvottavél, uppþvottavél,
internet, sólpallur. ROOM FOR RENT in
a beautiful old house close to centre,
all incl. INFO: 694 5987

BMW E-46 þarfnast viðgerða.

Milljón í afslátt!

Trjáfellingar

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Nissan Terrano ‘99 2,7tdi nýsko. Ek.
234þ.km, bsk, lítið slitinn. Góður bíll.
7 manna nokkuð endurnýjaður. Ásett
600þ. tilboð óskast! S. 660 8916.

AUDI RS6 TWIN TURBO. TWIN TURBO
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5,9 millj.
TILBOÐSVERÐ 4,9 millj. Skipti athugandi. Rnr.101839

BMW 535D E60. Árgerð 2005, ekinn 61
þ.km, DÍSEL, Túrbó, eiðsla 9 litrar innanbæjar og mikill kraftur.Sjálfskiptur. Verð
6.850. þús TILBOÐ 5.850 þús ... 100%
lán ... Rnr.127246

Garðyrkja

vw polo árg’99 3ja dyra,ný skoðaður og
í góðu standi,ek.180 þ.,cd,eyðir mjög
litlu,ásett verð 340 þús,TILBOÐ 175
ÞÚS bifreiðagjöld eru greidd! s.841
8955

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

Allt staðgreitt .Toyota Hi lux, Toyota
hiace ,Mcc L-200 Toyota landcricer nissan pikkup nissan sunny Honda crv
Árgerðir Frá 1986-1997 Verð frá 15400 þús Bílabankinn 588-0700 Avar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir
og bilaðir.

Can Am 800 ‘07 í góðu lagi. Ek. 8200
km big horn 27“ fæst á yfirtöku 1,2 m
afb. 49þ. S. 896 2182.

Vinnuvélar

Renault Megané ‘97’08 Mazda 626 ‘97-’02
Cadillac Seville ‘93-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddyhlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S.
772 6777 & 824 1919.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Liebherr kranar/ vinnuvélar
Óska eftir Liebherr krönum
71k 05-08 módel. Hm13 05-08
módel. Einnig traktorsgröfum
(JCB, Case, Fermec og Cat),
gömlum og nýjum. Óskum
einnig eftir eldri liebherr og Cat
beltavélum.
Upplýsingar í síma 693 6445.

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,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Viðgerðir

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjónustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikningagerð, laun, vsk, stofnun félaga,
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534
0040.
Bókhald
og
Fjármál
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S
8425500 www.simnet.is/bfm
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

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

Búslóðaflutningar Stór
bíll. S. 692 7078
Millibíll S. 659 1047.

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð
alla daga !!

Búslóðaflutningar

Bílaþjónusta

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

Tilboð

Húsaviðhald

Hreingerningar

Erum með fjölda eigna á skrá þar sem fólk er
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu
möguleika á eign í makaskiptum. Þú gætir verið
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

Sími 530 6500
heimili@heimili.is

fasteignir
2. FEBRÚAR 2009

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

Akurgerði í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegum eins herbergja íbúðum í raðhúsalengju sem tengist þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara í Vogum. Um er að ræða
um 46 fm og 53 fm íbúðir. Einnig er til endurúthlutunat 2ja herbergja íbúð um 67
fm. Íbúðirnar geta verið til afhendingar ﬂjótlega.

Hvammsgata í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegur parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 25 fm. Íbúðin getur verið til
afhendingar ﬂjótlega.

Kríuland í Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegum parhúsum. Um er að ræða 3ja og
4ra herbergja íbúðir um 90 og 105 fm. Um 35 fm bílskúrar fylgja báðum íbúðum.
Íbúðirnar geta verið til afhendingar ﬂjótlega.

Miðnestorg í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð. Íbúðin er um 74 fm á
þriðju hæð í þriggja hæða lyftuhúsi. Íbúðin getur verið til afhendingar strax.

Víðigerði í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð í parhúsi. Íbúðinni fylgir garðskáli og
bílskúr. Íbúð og garðskáli er um 91 fm og bílskúr um 28 fm. Íbúðin getur verið til

Bæði
félagsmenn
afhendingar
ﬂjótlega. og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Umsóknarfrestur er til 9. febrúar n.k.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við
Hægt
er
að
fá nánari
upplýsingum
á skrifstofu
félagsins
skrifstofu félagsins
að Kletthálsi
1 í síma
552 5644
milli 9-15,
í síma 552-5644
milli kl.
9-15.
eða senda tölvupóst
á netfangið
bumenn@bumenn.is

Fallegur útsýnisstaður
Fasteignamarkaðurinn ehf.
er með til sölu neðri sérhæð
ásamt bílskúr í Kópavogi.

Í

búðin er 134,3 fermetra og
fimm herbergja, staðsett á
neðri hæð tveggja hæða húsnæðis ásamt 25,1 fermetra bílskúr
við Andarhvarf 11E í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með fataskápum. Parketlagt
hol. Flísalagða gestasnyrtingu
með glugga. Flísalagða geymslu
með skápum á heilum vegg. Inn
af geymslu er síðan þvottaherbergi með glugga og vinnuborði
með vaski.
Parketlagða borðstofu, sem er
opin við eldhús. Eldhúsið er með
innréttingu úr hnotu með hvítu
sprautulakki og graníti á borðum; uppþvottavél er innfelld í innréttingu. Rúmgóða, parketlagða
stofu með útgangi á verönd til
suðausturs. Tvö rúmgóð, parketlögð barnaherbergi með fataskápum. Baðherbergi sem er flísalagt
á gólfum og veggjum, með innréttingu og baðkari með sturtuaðstöðu; Handklæðaofn er í baðher-

Íbúðin er staðsett á neðri hæð þessa húsnæðis. Hún er fimm herbergja og henni
fylgir rúmgóður bílskúr,

bergi. Stórt, parketlagt hjónaherbergi með fataskápum.
Bílskúr er rúmgóður, með rafmagnsopnara og rennandi heitu

10 ár

Fálkahöfði - Mjög fallegt 148 fm
endaraðhús á einni hæð, með innbyggðum bílskúr V. 39,9 m.

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

Krókabyggð - Mjög fallegt og bjart
97,2 fm endaraðhús á einni hæð.
V. 29,8 m. 4253

www.fastmos.is

Lágholt 2 - Einbýli

Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með
innb. 48,2 fm bílskúr við Kvíslartungu. Neðri hæðin: forstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb., baðherb. og þvottahús. Efri hæðin: stórar stofur, stórt
eldhús og baðherb. Mikil lofthæð
og stórglæsilegt útsýni! Stórar svalir
með heitum potti. Seljandi skoðar
skipti á minni eign! V. 56,5 m.

Helgaland - einbýlishús Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 52 fm tvöföldum
bílskúr við Helgaland í Mosfellsbæ.
Húsið stendur á 1.250 fm lóð. Á efri
hæðinni er forstofa, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofa, borðstofa,
baðherbergi og fjögur svefnherbergi.
Á neðri hæðinni er baðherbergi og
tvö stór herbergi. V. 72,5 m. 4418

Arnartangi - Mosfellsbær Mjög
vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm
raðhús á einni hæð við Arnartanga í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu,
eldhús, baðherbergi, stóra stofu og
þrjú svefnherbergi. Stór og gróinn
sérgarður í suðurátt með timburverönd. V. 23,9 m. 4412

Arnarhöfði - Mosfellsbær Mjög
fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 24,6 fm
bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ.
Stór timburverönd með skjólgirðingu
með lýsingu og fallegur garður
í suðvestur. Húsið er staðsett á
fallegum stað við opið svæði. Mjög
stutt er í leikskóla, grunnskóla, sund
og á golfvöll Mosfellsbæjar. V. 44,5
m. 4151

Stórikriki - skipti á sumarbústað Fallegt og vel
skipulagt 219,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum
og með innb. bílskúr. Húsið skiptist í anddyri,
stofur, eldhús, snyrtingu og innbyggðan bílskúr.
Á efri hæð eru þrjú svefnherb., baðherb. og
sjónvarpsherb. (sem mætti auðveldlega nýta sem
herbergi). Hagstæð fjármögnun. Seljandi skoðar
skipti á sumarbústað nærri Bifröst! V. 53,0 m.

Furubyggð - lækkað verð Fallegt
112,4 fm endaraðhús á einni hæð.
Verð áður 34,9 m. Verð nú 26,9 m.
3459
Klapparhlíð - Falleg 99,9 fm, 4ra
herbergja endaíbúð á jarðhæð.
V. 23,6 m. 4408

Fálkahöfði - Mjög falleg 103,9 fm,
3ja herb. íbúð á jarhæð, ásamt
27 fm bílskúr. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 29,7 m. 4371
Urðarholt - Falleg 2ja herbergja íbúð
í risi á 4. hæð með glæsilegu útsýni.
V. 15,9 m. 4398
Klapparhlíð - Til sölu eða leigu!
90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU
HÆÐA í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50
ára og eldri. Bílastæði í bílageymslu
fylgir. Íbúðin er laus strax! V. 29,9
m. 3284
Berjarimi - Vel skipulögð 67 fm
2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Íbúðin er laus til afhendingar! V. 17,9 m. 3815

Falleg 93,7 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt 25,4 fm bílskúr við
Skógarás í Reykjavík. Íbúðin er staðsett í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Stutt er í
skóla og verslanir. Íbúðin er laus til afhendingar. V. 26,9 m. 4348

Klapparhlíð - 4ra herbergja Falleg 99,9 fm, 4ra
herbergja endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi
og sérgarði í 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús með borðkrók, stóra og bjarta
stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús, Mjög góð staðsetning stutt er í skóla,
leikskóla, World Class og sund. V. 23,6 m.

Byggðarholt - 131,5 fm endaraðhús
á tveimur hæðum. V. 28,9 m. 4282

Klapparhlíð - 3ja herbergja, 81,9 fm
íbúð á efstu hæð með sérinngangi.
V. 21,9 m 4396

166,0 fm einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr við Lágholt 2
í Mosfellsbæ á hagstæðu verði. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn er
44,8 fm með góðum vinnuborðum. Húsið er hefur verið í eigu sömu
fjölskyldu frá upphaﬁ og lítur vel út. V. 34,9 m. 4460

Skógarás 2 - 3ja herbergja + bílskúr

og köldu vatni. Epoxy er á gólfi
bílskúrs.
Opið hús verður í dag á milli
klukkan 17 og 19.

Litlikriki - Einbýli Fallegt og vel
skipulagt 295,1 fm einbýlishús á
tveimur pöllum með tvöföldum
bílskúr við Litlakrika í Mosfellsbæ.
Húsið er mjög fallegt og mikið lagt í
frágang innandyra, lýsing er hönnuð
af Lúmex, hnotuparket og ﬂísar eru
á gólfum, innréttingar eru frá JKE
Design og vönduð tæki í eldhúsi.
V. 75 m. 4485

Lindarbyggð - Mosfellsbær Vel
skipulagt 177,1 fm parhús með bílskýli við Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, borðstofu,
stóra stofu m/sólstofu, eldhús,
þvottahús m/sérútgangi, sjónvarpshol, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi með kari. Búið er að
loka bílskýli og það nýtt sem vinnuaðstaða. Húsið er laust til afhendingar! V. 35,5 m. 4457

Mosarimi - Mjög falleg 84,6 fm, 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi.
V. 22,5 m. 4363
Maríubaugur - Falleg 119,5 fm, 4ra
herbergja íbúð á annarri hæð ásamt
25,9 fm bílskúr. V 34,7 m. 3723
Tunguheiði - Björt og vel skipulögð
74,8 fm, 2ja herbergja íbúð á annarri
hæð í tveggja hæða fjórbýli. V. 19,9
m. 3822
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Til leigu glæsileg fullbúin 4ra herb., lúxus íbúð á annari hæð í nýju húsi í miðbæ
Hafnarfjarðar. Verðhugmynd 140 þús., á mán, með hússjóð. Laus strax.

6ORUM AÈ F¹ Å EINKASÎLU FALLEGA JA HERB ÅB ¹ JARÈH¾È Å
LITLU FJÎLBÕLI 3TOFA M HURÈ ÒT ¹ SUÈURVERÎND SVEFNHERB M
SK¹PUM FALLEGT ELDHÒS OG BAÈHERBERGI MEÈ STURTU 'ËÈ
STAÈSETNING HV  MILLJ ,!53 342!8 6ERÈ   MILLJ

Dyr fasteignasala, fyrirtækjasala og fjármálaráðgjöf, Lækjargötu 34d,
220 Hafnarfjörður. S. 552-6101. Dyrehf.is, dyr@dyrehf.is
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6ORUM AÈ F¹ Å EINKASÎLU FALLEGA  JA HERB ÅB ¹ JARÈH¾È
Å SUÈUR Å ÖRÅBÕLISHÒSI 3ÁR INNGANGUR !NDDYRI STOFA M ¹
HURÈ ÒT Å GËÈAN SUÈURGARÈ ELDHÒS GOTT HERBERGI LÅTIÈ
HERBERGI OG BAÈHERBERGI HV UM  MILLJ 3ANNGJARNT VERÈ
  MILLJ
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BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR



Búseturéttur á
markaðsverði

6ORUM AÈ F¹ Å EINKASÎLU GËÈA RA HERB   FM ÅB ¹
 H¾È ¹ GËÈUM STAÈ MIÈSV¾ÈIS 3TOFA ELDHÒS  RÒMG
HERB MEÈ FATAHERB INN AF HJËNAHERB ¶VOTTAHÒS 'EYMSLA
Å ÅB 3TUTT Å VERSLUN OG ÖJËNUSTU 3+)04) !4(  «$µ2!2)
4),"/¨ «3+!34
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Víðigerði 19, Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð
ásamt garðskála og bílskúr. Íbúð og garðskáli
eru rúmir 91 fm og bílskúrinn rúmlega 28 fm.
Ásett verð er 5.5 millj. og mánaðargjöldin eru
um kr.
122.000.Í mánaðargjaldinu
er allt nema
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn
geta
geﬁð
tilboð í búseturafmagn
og
hiti
samkvæmt
mæli.
Þeir
sem
áhuga
hafa
á
að
skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
réttinn.
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. febrúar n.k. Tilboðsfrestur er til 22. febrúar
Réttur
til kaupageta
miðast
við
50 ára og eldri.
n.k.Bæði félagsmenn
og utanfélagsmenn
geﬁð tilboð
í búseturéttinn.

!TVH

4IL SÎLU REKSTUR (¹RSNYRTISTOFUNAR ' TVEIR AÈ ,¾KJARGÎTU
Å (AFNARÙRÈI 3TOFAN ER Å  FM RÒMGËÈU OG BJÎRTU
LEIGUHÒSN¾ÈI MEÈ LJËSUM INNRÁTTINGUM OG VEL BÒIN
T¾KJUM -ÎGUL AÈ STÒKA AF AÈSTÎÈU TD FYRIR SNYRTI
FR¾ÈING &R¹B¾RT T¾KIF¾RI 6ERÈHUGMYND  MILLJ

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
skrifstofu
félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15,
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1
eða ísenda
tölvupóst
netfangið
bumenn@bumenn.is
síma 552-5644
milli 9-15, eðaásenda
tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

'RANDAHVARF

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

ÒTSÕNI

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

JA HERBERGJA
'L¾SILEG RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È Å NÕLEGU HÒSI VIÈ 'RANDAHVARF Å
+ËPAVOGI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ER ÒR STOFUM
OG FR¹ VERÎND YÙR %LLIÈAVATN "L¹FJÎLL OG
VÅÈAR ,OFTH¾È Å ÅBÒÈINNI ER   METRAR
6  M 

%SKIHLÅÈ

EFRI H¾È OG RIS

 FM

%FRI H¾È OG RIS Å FALLEGU OG VEL STAÈSETTU
HÒSI Å LOKAÈARI GÎTU (¾ÈIN SKIPTIST Å
 SAML STOFUR  HERB OÚ EN Å RISI ER
MÎGULEIKI ¹ JA HERB ÅBÒÈ %IGN SEM
GEFUR MIKLA MÎGULEIKA 6  M 

"ERJAVELLIR

GL¾SILEG
JA HERB GL¾ILEG ÅBÒÈ Å EINU VANDAÈASTA
FJÎLBÕLISHÒSI ¹ 6ÎLUNUM 3ÁRSMÅÈAÈAR
INNRÁTTINGAR ERU ÅBÒÈINN SVÎRTUM STEIN
VINNUBORÈUM PARKETI OG ÚÅSUM ¹ GËLFUM
3TËRAR SVALIR 3T¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 

SBÒÈARTRÎÈ

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

(ËLMGARÈUR  SÁR INNG ,¾KKAÈ VERÈ 'ËÈ
  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È ¥BÒÈIN HEFUR MIKIÈ
VERIÈ STANDSETT MA ELDHÒS BAÈHERB OG GËLFEFNI
²R STOFU ER GENGIÈ ÒT ¹ AFGIRTA TIMBURVERÎND TIL
SUÈURS OG ÖAÈAN ÒT Å GARÈ 6   M 

JA HERBERGJA

%SKIVELLIR GL¾SILEG HORNÅBÒÈ M  ST¾ÈUM
3TËR GL¾SILEG JA HERB  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
TVEIMUR ST¾ÈUM Å BÅLAGEYMSLU ¥BÒÈIN ER EINSTAK
LEGA VEL INNRÁTTUÈ MEÈ GRANÅT ¹ VINNUBORÈUM
STËRU BAÈH MEÈ STËRUM STURTUKLEFA SEM GENGIÈ
ER BEINT INN OÚ 3TËRAR HORNSVALIR ERU TIL SUÈURS OG
VESTURS EN Ö¾R ERU MEÈ GLERLOKUM  GËLFUM ERU
ÚÅSAR OG PARKET ,AUS STRAX 

RA  HERBERGJA

Viðar Ingi
Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is
Hrannar
Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is

!TVINNUHÒSN¾ÈI
Skrifstofuhúsnæði óskast til kaups Óskum eftir góðu
skrifstofuhúsnæði 200-300 m², miðsvæðis og með
góðu aðgengi fyrir fatlaða. Nánari upplýsingar veitir
Magnús Geir Pálsson sölumaður í síma 892-3686.

0ARHÒS

"REKKUSM¹RI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI 6EL STAÈSETT 
FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ER ÒR HÒSINU ,ËÈIN ER
FULLFR¹GENGIN HELLULÎGÈ AÈKOMA OG TIL SUÈURS ER
TIMBURVERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM EN MEÈ VESTUR
HLIÈINNI ER ÎNNUR VERÎND 6   M 

2AÈHÒS

&OSSVOGUR ¹ TVEIMUR H¾ÈUM 'L¾SILEGT  
FM RAÈHÒS Å SÁRÚOKKI NEÈAN GÎTU Å &OSS
VOGINUM (ÒSIÈ ER ¹ TVEIMUR H¾ÈUM OG N¹NAST
ALLT ENDURNÕJAÈ !LLAR INNRÁTTINGAR ERU SÁRSMÅÈAÈAR
OG VINNUBORÈ ÒR GRANÅTI  GËLFUM ER HLYNUR EÈA
MUSTANGÚÅSAR !LLAR HURÈIR ERU NÕJAR %LDHÒS ER
NÕTT SEM OG BAÈHERBERGI ¶AKJ¹RN OG RENNUR VORU
ENDURNÕJAÈAR SÅÈASTA SUMAR 'ARÈURINN ER NÕLEGA
STANDSETTUR M EYJU OG HEITUM POTTI OÚ (ITI ER
STÁTT FYRIR FRAMAN HÒSIÈ 6   M 

%LDRI BORGARAR

3LÁTTUVEGUR ÖJËNUSTUÅBÒÈ 'L¾SILEG JA HERB
ÅBÒÈ MEÈ BÅLSKÒR ¹  H¾È Å EFTIRSËTTU LYFTUHÒSI
¥BÒÈIN SKIPTIST ÖANNIG STOFA SËLSTOFU HERBERGI
ELDHÒS BAÈHERBERGI GEYMSLA OG HOL &R¹B¾RT
ÒTSÕNI ,AUS STRAX 6   M 

%INBÕLI

*AFNAKUR FULLBÒIÈ HÒS &ULLBÒIÈ OG GL¾SILEGT
  FM EINBÕLI Å HINU NÕJA !KRAHVERÙ (ÒSIÈ ER
VEL STAÈSETT FYRIR NEÈAN GÎTU INNARLEGA Å BOTN
LANGA 5M ER AÈ R¾ÈA STAÈSTEYPT mFUNKISn HÒS
MEÈ MIKILLI LOFTH¾È TEIKNAÈ 3IGURÈI (ALLGRÅMSSYNI
HJ¹ !2+ ¶ING !RKITEKTUM 

 FM H¾È
6ÎNDUÈ OG BJÎRT  FM EFRI H¾È ¹SAMT
RISI  H¾ÈINNI ERU STOFUR  HERB
ELDHÒS OG BAÈ EN Å RISI ERU   HERB
ÖVH GEYMSLUR OÚ 'L¾SILEGT ÒTSÕNI .ÕL
HELLULAGT UPPHTIAÈ PLAN ¥BÒÈIN ER NÕLEGA
STANDSETT 

"REIÈVANGUR MEÈ BÅLSKÒR 6EL SKIPULÎGÈ RA
HERBERGJA ENDA ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT GËÈUM BÅL
SKÒR ¥BÒÈIN ER   FM OG BÅLSKÒR   ALLS  
FM ÖVOTTAHÒS INNAN ÅBÒÈAR 6   M 

(¾ÈIR

(ËLMGARÈUR GËÈ EIGN   FM ÅBÒÈ ¹ EFRI H¾È
MEÈ SÁRINNGANGI Å FJËRBÕLISHÒSI ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHERBERGI Å KJALLARA LÅTIÈ FOR
STOFUHERBERGI BARNAHERBERGI ELDHÒS MEÈ
BORÈKRËK BAÈHERBERGI HJËNAHERBERGI STOFU OG
RIS SEM ER YÙR ALLRI ÅBÒÈINNI MÎGULEIKI ¹ AÈ LYFTA
ÖAKI 6   M 

3TEINAGERÈI EINBÕLI ¹ EINNI H¾È -JÎG GOTT OG
VEL VIÈHALDIÈ  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È
¹ STËRRI HORNLËÈ ¹SAMT   FM BÅLSKÒR SAMTALS
  FM 6  M 

4IL LEIGU
3KËLABRAUT

 ¹RA OG ELDRI
&ALLEG JA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ FYRIR 
¹RA OG ELDRI Å ÖESSU VINS¾LA HÒSI ¹
3ELTJARNARNESI "JÎRT OG FALLEG ÅBÒÈ
¥ HÒSINU ER MATSALUR FÎNDURAÈSTAÈA OG
ÕMISLEG ÖJËNUSTA TENGD ELDRI BORGURUM
-JÎG FALLEG SAMEIGN OG GËÈ STAÈSETNING
6   M 

'RETTISGATA

3¾VIÈARSUND M AUKAÅBÒÈ   FM -JÎG
RÒMGËÈ NEÈRI   FM SÁRH¾È ¹SAMT AUKAÅBÒÈ Å
KJALLARA "ÅLSKÒRINN   FM ER NÕTTUR SEM
SJËNVARPSHERB SJËNVARPSHERBERGI !UKAÅBÒÈIN
  FM ER GËÈ TVEGGJA HERBERGJA MEÈ SÁR
INNGANGI &R¹B¾R STAÈSETNING %IGN SEM GEFUR
MIKLA MÎGULEIKA 

MIÈB¾R
5M ER AÈ R¾ÈA   FM EINBÕLISHÒS ¹
TVEIMUR H¾ÈUM SEM STENDUR VEL FALIÈ ¹
BAKLËÈ MEÈ SUÈUR OG VESTUR GARÈI (ÒSIÈ
SEM ER BYGGT ¹RIÈ  OG ER STEINSTEYPT
OG HEFUR VERIÈ ÒTBÒIN ÒTLEIGU ÅBÒÈ Å
KJALLARA 6  M 

(RAUNB¾R  H¾È #A  FM  SVEFN
HERBERGI -IKIÈ ENDURNÕJUÈ
6ERÈ  ÖÒS

"ORGARTÒN  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
H¾GT AÈ LEIGJA Å MINNI EININGUM ,EIGU
VERÈ   PR FM 

6ATNSSTÅGUR EFSTA H¾È 'L¾SILEG
ÅBÒÈ Å 3KUGGAHVERÙNU  SVEFNHERBERGI
"ÅLAGEYMSLA 6ERÈ  ÖÒS

(ÎFÈATORG  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹
JARÈH¾È Å NÕJU HÒSI ,EIGUTILBOÈ 

'ARÈAÚÎT EINBÕLI  SVEFNHERBERGI
'L¾SILEGA ENDURNÕJAÈ "ÅLSKÒR ,AUST STRAX
6ERÈ  ÖÒS
(¹TEIGSVEGUR H¾È  SVEFNHERBERGI 
STOFUR 'L¾SILEGA ENDURNÕJAÈ ,AUS STRAX
6ERÈ  ÖÒS
(VASSALEITI 62 BLOKKIN &YRIR  ¹RA OG
ELDRI  SVEFNHERBERGI (ÒSVÎRÈUR 'OTT
FÁLAGSSTARF 6ERÈ  ÖÒS MEÈ HÒSSJËÈI

(AGAMELUR VIRÈULEGT HÒS ¥ ÖESSU GL¾SILEGA
OG VIRÈULEGA HÒSI SEM VAR TEIKNAÈ AF (ALLDËRI
( *ËNSSYNI ARKITEKT ER TIL SÎLU VEGLEG H¾È SEM
ER ¹ TVEIMUM 3AMTALS ERU  SVEFNHERBERGI OG 
BAÈHERBERGI ¥BÒÈIN ÖARFNAST STANDSETNINGAR AÈ
ÎLLU LEYTI %INSTAKT T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ EIGNAST
STËRA H¾È Å EINU AF VIRÈULEGUSTU HÒSUM VESTUR
B¾JAR 6   M 

3KÒLAGATA HEIL H¾È 'L¾SILEG FULLBÒIN
CA  FM SKRIFSTOFUH¾È ¹ JU H¾È Å
LYFTUHÒSI 6ERÈ   PR FM 
"ORGARTÒN  H¾È  FM SKRIFSTOFU
HÒSN¾ÈI ¹  H¾È ,EIGUVERÈ  
PR FM 

3KÒLATÒN  SKRIFSTOFURÕMI ¹ JU OG  H¾È
SEM ERU HVORT UM SIG  FM ,EIGUVERÈ
  PR FM 
(VERÙSGATA HEIL HÒSEIGN  FM
EINBÕLISHÒS SEM ER SEM HEFUR VERIÈ NÕTT
SEM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ,EIGUVERÈ 
PR FM 
3ÅÈUMÒLI ENDURNÕJAÈ  FM SKRIFSTO
FUHÒSN¾ÈI ¹  H¾È H¾GT AÈ LEIGJA Å
ÖREMUR HLUTUM ,EIGUVERÈ  
PR FM 
+RINGLAN HÒS VERSLUNARINNAR  JARÈH¾È
 FM VERSLUNAR OG EÈA SKRIFSTOFUHÒS
N¾ÈI ,EIGUVERÈ  PR FM 
3KIPHOLT LYFTA  FM SKRIFSTOFUHÒS¾ÈI
¹  H¾È LYFTA ,EIGUVERÈ  PR FM
EÈA TILBOÈ 
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'L¾SILEG  HERB   FM NEÈRI SÁRH¾È Å TVEGGJA H¾ÈA HÒSI ¹ GËÈUM ÒTSÕNISSTAÈ %IGNIN
ER INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT "ORÈSTOFA OPIN VIÈ ELDHÒS RÒMGËÈ STOFA
MEÈ ÒTGANGI ¹ VERÎND TIL SUÈAUSTURS  RÒMGËÈ HERBERGI OG FALLEGT BAÈHERBERGI ÚÅSALAGT Å
GOLF OG VEGGI   FM BÅLSKÒR 6ERÈ   MILLJ

3ELFOSS GL¾SILEGT
EINBÕLISHÒS

(VERAFOLD

&LËKAGATA  HERB

(ÎRÈALAND JA HERB

'L¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS AÈ MEÈT
BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM EINSTAKA STAÎ VIÈ ®LFUS¹
&R¹ EIGNINNI NÕTUR AFAR FALLEGS ÒTSÕNIS YÙR
®LFUS¹ OG VÅÈAR !UKIN LOFTH¾È OG FALLEGUR
ARINN Å STOFU (ITI ER Å GËLFUM Å HLUTA HÒSSINS
,ËÈ FULLFR¹GENGINN MEÈ VIÈARVERÎND OG SKJËL
VEGGJUM (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTT 3+)04) 
%)'.  (®&5¨"/2'!236¨).5

'L¾SILEGT OG VEL STAÈSETT  FM EINBÕLISHÒS
¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ  FM INNB BÅLSKÒR
4V¾R ÅBÒÈIR ERU Å HÒSINU Å DAG 3VALIR ÒT
AF STOFU ARINSTOFU OG HJËNAHERB  FM
R¾KTUÈ LËÈ MEÈ TIMBURVERÎND HELLULÎGN OG
SKJËLVEGGJUM ¥ RAUN ER UM SJ¹VARLËÈ AÈ R¾ÈA
ÖAR SEM EKKERT ER BYGGT FYRIR NEÈAN LËÈINA OG
ÒTSÕNI ER ËHINDRAÈ ÒT ¹ VOGINN

"¾JARGIL 'ARÈAB¾

'L¾SILEGT  FM TVÅLYFT EINBÕLISHÒS MEÈ  
FM INNB BÅLSKÒR 3AMLIGGJANDI STOFUR MEÈ
ARNI OG RÒMGOTT ELDHÒS MEÈ VÎNDUÈUM
INRNÁTTINGUM OG T¾KJUM  RÒMGËÈ HERBERGI
¹ EFRI H¾È STËRT HOL MEÈ MIKILLI LOFTH¾È OG
NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI 4VENNAR
SVALIR 2¾KTUÈ LËÈ MEÈ GËÈUM VERÎNDUM OG
SKJËLVEGGJUM (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTTUM
6ERÈ   MILLJ

"UGÈUL¾KUR GL¾SILEG 

HERB
 HERB   FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È Å FJËRBÕLI
¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDUNRÕJUÈ MA ÎLL GËLFEFNI
INNRÁTTING OG T¾KI Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI
RAÚAGNIR OG TAÚA OÚ 2ÒMGËÈAR OG BJARTAR
STOFUR OG  HERBERGI 3UÈURSVALIR 3ÁR GEYMSLA
Å KJ OG GEYMSLURIS YÙR ALLRI ÅBÒÈINNI
6ERÈ   MILLJ

'ULAÖING +ËPAVOGI %INBÕLIHÒS ¹ ÒTSÕNISSTAÈ

!FAR VEL STAÈSETT   FM EINBÕLISHÒS MEÈ   FM INNB BÅLSKÒR %IGNIN ER FOKHELD Å
DAG OG SELST Å NÒVERANDI ¹STANDI 'ERT ER R¹È FYRIR MA   HERBERGJUM STOFU MEÈ ARNI
BORÈSTOFU FATAHERBERGI OG  BAÈHERBERGJUM -ÎGULEIKI ER ¹ AUKAÅBÒÈ M SÁRINNG ¹ NEÈRI
H¾È -IKIÈ ÒTSÕNI ER YÙR (EIÈMÎRK %LLIÈAVATN OG VÅÈAR !RKITEKT "ALDUR 3VAVARSSON
%IGNARSKIPTI MÎGULEG

%SKIHLÅÈ RA HERB

 HERB   FM EFRI H¾È AUK   FM
BÅLSKÒRS 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR  HERB AUK
FATAHERB OG NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERB
(ÒS NÕLEGA VIÈGERT OG M¹LAÈ AÈ UTAN
2¾KTUÈ LËÈ (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTTUM
6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å &OSSVOGI ÖMT SÁR GEYMSLA Å
KJ ¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ TD INNRÁTTING
Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI GËLFEFNI OG INNIHURÈIR
3TËRAR SVALIR TIL SUÈURS 6ERÈ   MILLJ

'RANDAHVARF +ËPAVOGI
RA HERB

$YNSALIR +ËPAVOGI
RA HERB M BÅLSKÒR

6ESTURGATA JA p JA HERB

,AUGAVEGUR JA HERB

"ERGÖËRUGATA JA HERB

(ALLAKUR 'ARÈAB¾
JA HERB

2ÒMGËÈ   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK   FM
GEYMSLU Å KJ 3AMLIGGJANDI STOFUR OG  HERB
¶VOTTAAÈST ¹ BAÈHERBERGI 6ESTURSVALIR
6ERÈ   MILLJ

LFATÒN +ËPRA HERB
MBÅLSKÒR

'ËÈ   FM RA HERB ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK JA SÁR SÁR GEYMSLNA OG   FM BÅLSKÒRS Å
 ÅBÒÈA FJÎLBÕLI VIÈ &OSSVOGINN3ËLRÅK VERÎND
TIL SUÈURS 3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA

'RËFARSM¹RI +ËPAVOGI

'L¾SILEGT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ  FM INNB BÅLSKÒR )NNRÁTTINGAR ERU
VANDAÈAR 0ARKET OG KÅNVERSK SKÅFA ERU ¹ GËLFUM !UKIN LOFTH¾È ER Å STOFUM OG ELDHÒSI
3TËRAR SVALIR TIL NORÈURS ÒT AF STOTUM 3TËR OG R¾KTUÈ LËÈ MEÈ STËRRI VERÎND TIL SUÈURS 6ERÈ
  MILLJ

  FM RA HERB NEÈRI H¾È MEÈ
SÁRINNGANGI OG VERÎND ¥BÒÈIN ER HÎNNUÈ OG
INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT
!UKIN LOFTH¾È ER Å ALLRI ÅBÒÈINNI   METRAR
OG INNFELLD LÕSING Å LOFTUM AÈ STËRUM HLUTA
&R¹B¾R STAÈSETN VIÈ OPIÈ SV¾ÈI -IKIÈ ÒTSÕNI
YÙR %LLIÈAVATN OG VÅÈAR 6ERÈ   MILLJ

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈHH¾È M SÁR
INNGANGI OG   FM BÅLSKÒR ¥BÒÈIN NÕLEGA
M¹LUÈ AÈ INNAN SVO OG HÒS AÈ UTAN (EL
LULÎGÈ VERÎND TIL SUÈURS ÒT AF STOFU (URÈIR OG
INNRÁTTINGAR ÒR MAHOGNY ,AUS TIL AFH STRAX
6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG BJÎRT JA JA HERB  FM ÅBÒÈ ¹
 H¾È AÈ MEÈT GEYMSLU Å KJ (VÅTLAKKAÈAR
INNRÁTTINGAR Å ELDHÒSI  SVEFNHERB OG
RÒMGËÈAR SAMLIGGJ STOFUR 3UÈVESTURSVALIR
,YFTA 6ERÈ   MILLJ

+AMBASEL JA HERB

"JÎRT OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È EKKERT NIÈURGRAÙN OG MEÈ SÁR GARÈI
¹ ÖESSUM RËLEGA STAÈ ¶VOTTAHERBERGI INNAN
ÅBÒÈAR ,AUS TIL AFH STRAX 6ERÈ   MILLJ

+AMBASEL

  FM RAÈHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM AUK   FM BÅLSKÒRS (ÒSIÈ ER VEL SKIPULAGT OG SKIPTIST
MA Å  SVEFNHERBERGI NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI STËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR RÒM
GOTT ELDHÒS OG SJËNVARPSHOL Å RISI 3UÈURSVALIR OG STËR VERÎND TIL SUÈURS (ÒS NÕLEGA M¹LAÈ
AÈ UTAN 3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA 6ERÈ   MILLJ

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT   FM SÁR
GEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFUGANG
OPIÈ ELDHÒS MEÈ NÕLEGUM INNRÁTTINGUM
OG ÒTGANGI ¹ SUÈURSVALIR BJARTA STOFU  SVEFN
HERBERGI OG BAÈHERBERGI MEÈ STURTUKLEFA
-IKIL LOFTH¾È UM   METRAR OG GIFSLISTAR Å
LOFTUM 6ERÈ   MILLJ

-IKIÈ ENDURNÕJUÈ JA RA HERB  
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT SÁR GEYMSLU Å
KJ &ALLEGAR INNRÁTTINGAR ÒR BIRKI Å ELDHÒSI
SAMLIGGJANDI SKIPTANLEGAR STOFUR OG RÒMGOTT
SVEFNHERBERGI %INA ÅBÒÈIN ¹ H¾ÈINNI
6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG OG BJÎRT  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ
MEÈT   FM GEYMSLU Å NÕLEGU FJÎLBÕLI ¹
!RNARNESH¾ÈINNI 3VALIR Å H¹ SUÈUR ÒT AF
STOFU %LDHÒS OG BAÈHERBERGI MEÈ FALLEGUM
EIKARINNRÁTTINGUM (ITI Å GËLÙ ¹ BAÈHERB OG
ÖVOTTAHERB 3ÁRINNGANGUR AF SVÎLUM !4(
(6 5-   -),,* 6ERÈ   MILLJ

,¾KJASM¹RI +ËPAVOGI
JA HERB

&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È AÈ MEÈT SÁR
GEYMSLU Å KJ ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFUGANG
ÖVOTTAHERB  HERB BAÈHERB OG RÒMGËÈA
STOFU OG ELDHÒS 3ÁR AFGIRTRI VERÎND MEÈ
SKJËLVEGGJUM ,AUS ÚJËTLEGA
6ERÈ   MILLJ

4), 3®,5 %¨! ,%)'5

-IÈLEITI ELDRI BORGARAR JA HERB

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖESSU EFTIRSËTTA LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG ELDRI 3TËRAR OG
SKJËLGËÈAR ÚÅSALAGÈAR SVALIT TIL SUÈURSBÒÈINNI FYLGIR SÁR ST¾ÈI Å UPPHITAÈRI BÅLAGEYMSLU
HLUTDEILD Å MATSAL LEIKÙMISAL GUFUBAÈI OÚ 6ERÈ   MILLJ

LAGRANDI JA HERB

6EL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È AUK SÁR
GEYMSLU ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR (ELLULÎGÈ
VERÎND TIL SUÈURS OG VESTURS ¥BÒÈ SEM VERT
ER AÈ SKOÈA 6ERÈ   MILLJ

(AGAMELUR JA HERB

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK SÁR GEYMSLU ¹
JARÈH¾È Å NÕLEGA VIÈGERÈU OG M¹LUÈU FJÎLBÕLI
Å VESTURB¾NUM %LDHÒS ER NÕLEGA ENDURNÕJAÈ
OG NÕTT GLER ER Å GLUGGUM 3VALIR TIL NORÈVES
TURS ÒT AF STOFU 6ERÈ   MILLJ

+RÅU¹S p (AFNARÙRÈI
²TSÕNI

 FM VEL INNRÁTTUÈ ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È
Å NÕLEGU LYFTUHÒSI Å SLANDINU ÖMT SÁR
GEYMSLA 6ESTURSVALIR MEÈ GL¾SILEGU ÒTSÕNI TIL
+EILIS OG %SJUNNAR ¶VOTTAAÈST INNAF BAÈHERB
6ERÈ   MILLJ

,ANGALÅNA 3J¹LANDI 'ARÈAB¾

(VERÙSGATA JA p JA HERB
&ALLEG OG MIKIÈ ENDUNRÕJUÈ   FM ÅBÒÈ
¹  H¾È Å GËÈU NÕVIÈGERÈU STEINHÒSI Å
MIÈBORGINNI ,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

4IL LEIGU GL¾SILEGT UM  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹  H¾È (ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å FUNDARHER
BERGI  SKRIFSTOFUR SAMEIGINLEGA KAFÙAÈSTÎÈU OG SALERNI ,!534 342!8

-IKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM ÅBÒÈ Å MIÈBORGIN
NI &ALLEG HVÅTLÎKKUÈ INNRÁTTING Å ELDHÒSI
BJÎRT STOFA GO  SVEFNHERB (VÅTTUÈ EIK ER ¹
GËLFUM Å ALLRI ÅBÒÈINNI UTAN BAÈHERBERGIS SEM
ER ÚÅSALAGT 3ÁR GEYMSLA Å KJALLARA
6ERÈ   MILLJ

4), 3®,5 %¨! ,%)'5

.ÕJAR JA p  HERB ÅBÒÈIR
'L¾SILEGAR JA  HERB ÅBÒÈIR SEM ERU FR¹  FM UPP Å  FM 6ANDAÈAR SÁRSMÅÈAÈAR
INNRÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S 3ËLBEKKIR OG BORÈPLÎTUR ÒR GRANÅT (ITAKERÙ Å GËLFUM 3T¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU FYLGIR ÚESTUM ÅBÒÈUM "YGGINGARAÈILI ER "YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS
HF 4EIKN OG N¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU

&ISKISLËÈ SKRIFSTOFUHÒSN TIL LEIGU

'RETTISGATA JA HERB

¶ËRÈARSVEIGUR LAUS STRAX

  FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU
LYFTUHÒSI Å 'RAFARHOLTI ¶VOTTAHERBERGI INNAN
ÅBÒÈAR '«¨ ²43µ.)3¥"²¨  %&345 (¨
-%¨ !,,! (%,345 ¶*«.5345 3+«,! /'
.44²25.! ¥ .34! .'2%..) (6
,. &2 ¥,3 500   -),,*
6ERÈ   MILLJ

2EKAGRANDI JA HERB

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈHH¾È 2ÒMGËÈ
OG BJÎRT STOFA MEÈ ÒTG ¹ TIMBURPALL MEÈ
SKJËLVEGGJUM Å SUÈVESTUR 3ÁR GEYMSLA OG SA
MEIGINL ÖVOTTAHERB ¹ H¾È 6ERÈ   MILLJ

'RUNDARSTÅGUR JA HERB

²TSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU STEINHÒSI Å
¶INGHOLTUNUM %NDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI
OG RÒMGËÈ OG BJÎRT STOFA
6ERÈ   MILLJ
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Vilt þú…
selja • skipta • kaupa
Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

ARAHÓLAR
2 – 111 RVK
'R¾NAHLÅÈ

 2VK

Sími 511 5005
BIRKIHOLT
– 225 ÁLFTANES
¶ËRÈARSVEIGUR

2VK

TEIGASEL
3 – 109 RVK
'ULLTEIGUR

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 17:00 – 17:30

&ALLEGA
 fm
FM 2ja
 HERBERGJA
H¾Èá ¹6.GËÈUM
Góð
63,3
herb íbúð
hæð íSTAÈ Å
'R¾NUHLÅÈINNI
ÖAR SEM útsýni.
ER STUTT Laus
Å ALLARstrax.
TEGUNDIR AF
lyftuhúsi
með frábæru
SKËLUM
FR¹
LEIKSKËLA
TIL
H¹SKËLA
AUK
ÖJËNUSTU
Sölumaður á staðnum.

HREFNUGATA
– 105 RVK 
3KÒLAGATA

16,9
mM

&ALLEGA
FM herb.
RA HERBERGJA
¹  H¾È
Góð 95
fm 3ja
endaíbúðÅBÒÈ
á 3.hæð
21,9
MEÈ
ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU
m
með SÁRINNGAGNI
sérinngangiAFí SVÎLUM
nýlegu OG
húsi
með
fal3+)04)
 2!¨ Laus
%¨! 0!2(²3)
legu útsýni.
strax. ¥  +/-! 4), '2%).!

FURUÁS 4EIGASEL
– 221 HAFN.

'ËÈ
 FERM
ÅBÒÈ92
¹ 
H¾È4ra
MEÈ
SUÈVESTUR
Björtog
rúmgóða
ferm
herb.
hæð SVÎLUM

29,9m M

KROSSALIND – 201 KÓP

M

 2VK

'ËÈAfm
JAeinbýli
HERB ÅBÒÈ
¹ auka
H¾È íbúð
Å MJÎGáBARNV¾NU
310
með
frábærum
stað, útsýni, tilb. til afhend. strax.
HVERÙ Å "REIÈHOLTINU
Skipti á minni eign koma til greina.

LFABORGIR

Glæsilegt 230 fm 6 herb. nýlegt parhús
&ALLEG
 HERB   FM NEÈRI SÁRH¾È MEÈ SÁRINNGAN
69,9 m
með 27 fm innbyggðum bílskúr. Frábært
 
GIútsýni.
TVEIMUR
SËLPÎLLUM
LAUS STRAX
Eignin
er laus ﬂjótlega.

59,9
m M

Björt 81.3 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1.
¹ ST¾RRI
EIGN Å  25,9
OG
SÁRINNGANGI
AF SVÎLUM
m
hæð
með útgegni
út 3KIPTI
í garð.
Á góðum
 
 KOMA
TIL GREINA
stað
í miðborginni.

Góð
fem
3ja 
herb
hæð með
'ËÈA89JA
HERB
 FMíbúð
ÅBÒÈá ¹1.H¾È
MEÈ GËÈRI
20,9
m
sérinngagni
og sérverönd.
Stutt¹ ÅBÒÈ
í allaA !KUREYRI
VERÎND SEM SNÕR
Å SUÈVESTUR 3KIPTI
þjónustu. Sölumaður á staðnum.

20,7m M

 26+

&ALLEGA  og
FM mikið
JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ 3ja
H¾È -EÈ
Glæsilega
endurnýjaða
21,5 m
herbergja
ÒTGENGI ÒT Å 8o,4
GARÈ ferm. íbúð á 3. hæð í
 
góðu húsi.

2AUÈAMÕRI

M

ÞÓRAÐARSVEIGUR
– 113
RVK
'R¾NAHLÅÈ

GULLTEIGUR
– 104 RVK
(LÅÈARHJALLI

31,5m M

 +ËP

Góð
herb. íbúð
með
fallegu
"JÎRT4ra
OF SNYRTILEG
 í risi
FM JA
HERB
ÅBÒÈút¹  H¾È18,9 m
sýni.
Íbúðin
er (ÒSIN
laus strax.
&ALLEGT
ÒTSÕNI
NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN AÈ UTAN
 

M

M

26+

"JÎRT JA
HERB
 FM
ÅBÒÈíbúð
Å KJALLARA
MEÈ
Falleg
125,2
fm
4ra
herb.
á 2. hæð
með
sérinngagni og stæði í bílageymslu.
SÁRINNGANGI

M

 -OS

Gott
231,
8 fm
2 íbúð&ALLEGA
 FM
JAendaraðhús
HERB ÅBÒÈ ¹með
 H¾È
MEÈ FR¹B¾RU
56,9 m
um
og bílsk.
Hæð
163,8 fm og íbúð í risi
ÒTSÕNI
®LL SKIPTI
SKOÈUÈ

68 fm. Hús með mikla möguleika.

 2VK

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 18:00 – 18:30

SÆVIÐARSUND – 104 RVK

 26+

'ËÈ JA HERB  FERM ÅBÒÈ ¹ H¾È MEÈ

M

'ËÈA FERM
HERB
Å RISI
¥BÒÈIN
Rúmgóð
90,5 JA
ferm
3jaÅBÒÈ
herb.
íbúð
á 2.ER Å
GÎNGUF¾RI
VIÈ SKËLA
LEIKSKËLA
ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ
hæð
með stórum
svölum
í góðum
húsi.
-®'5,%)+) 3+)04)
 "), +/-! 4), '2%).!
Sölumaður
á staðnum.

HRAUNBÆR
– 110 RVK
+LAPPARSTÅGUR

KLAPPARSTÍGUR – 101 RVK

,¾KJABERG  (AFNFJ

Frum

RÓSARIMI
5 – 112 RVK
&LÁTTURIMI

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 19:00 – 19:30

2VK

3KIPTI
¹ MINNI íEIGN
Å  MÎGULEG
miðsvæðis
Reykjavík
í góðu húsi. Frábær staðsetning.

 2VK

3TUTT ER Å LEIKSKËLA SKËLA OG ÖJËNUSTU

M

H Ú S I N Í B O R G I N N I • K l a p p a r s t í g 5 • 1 0 1 R e y k j a v í k • S í m i 5 1 1 5 0 0 5 • w w w. h u s i n . i s

Búseti
Búsetihsf.
hsf.· •Skeifan
Skeifan19,
19,108
108Reykjavík
Reykjavík· •Sími:
Sími:520
5205785
5788· Fax:
• Fax:533
5335749
5749· •Veffang:
www.buseti.is
www.buseti.is
™

íbúðir:11.Umsóknarfrestur
til 11. nóvember.
Úthlutun
er 12. nóvember
Lausar íbúðir Lausar
til úthlutunar
febrúar. Umsóknarfrestur
til og með
10. febrúar.

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

Eiðismýri 22
170 Seltjarnarnes
Íbúð: 102
2 herb. 59,0 fm
Lán m.tekjum. Laus að ósk eiganda: 1. apríl nk

Skólavörðustígur 20
101 Reykjavík
Íbúð: 202
2 herb. 65,0 fm
Lán m.tekjum. Laus að ósk eiganda: strax

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.740.284
1.170.470
65.916

2.170.541
1.751.950
66.654

Kristnibraut 65
113 Reykjavík
Íbúð: 401
3 herb. 93,7 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: um miðjan
mars nk

Alm.lán. Laus að ósk eiganda: skv. samkomulagi

Hamravík 32
112 Reykjavík
Íbúð: 201
4 herb. 119,0 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: sem fyrst

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

2.862.476
1.908.031
115.952

Kristnibraut 65
113 Reykjavík
Íbúð: 203
4 herb. 110,4 fm

3.372.651
2.248.096
136.649

2.492.507
1.660.673
127.328

Kirkjustétt 7
113 Reykjavík
Íbúð: 201
4 herb. 102,2 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: í júlí/ágúst nk.

Kirkjustétt 7
113 Reykjavík
Íbúð: 202
4 herb. 102,8 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: ﬂjótlega

Kristnibraut 65
113 Reykjavík
Íbúð: 403
4 herb. 110,8 fm

Þverholt 13
270 Mosfellsbær
Íbúð: 403
3 herb. 82,6 fm

Þverholt 15
270 Mosfellsbær
Íbúð: 303
4 herb. 100,2 fm

Alm.lán. Laus að ósk eiganda: skv. samkomulagi

Alm.lán. Laus að ósk eiganda: skv. samkomulagi

Alm.lán. Laus að ósk eiganda: skv. samkomulagi

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

2.995.044
1.857.845
127.270

2.893.384
1.794.784
123.269

3.384.871
2.256.242
137.041

Bjallavað 11
110 Reykjavík
Íbúð: 301
4 herb. 118,1 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: í byrjun maí

Þrastarás 12
221 Hafnarfjörður
Íbúð: 202
5 herb. 155,0 fm
Alm.lán. Laus að ósk eiganda: 1. mars nk

Blikaás 19
221 Hafnarfjörður
Íbúð: 203
5 herb. 119,8 fm
Almennt lán. Laus að ósk eiganda: 1. mars nk

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

Búseturéttur - hámarksverð:
Búseturéttur - lágmarksverð:
Búsetugjald:

3.469.375
2.773.207
153.087

3.513.167
2.297.436
158.309

Vaxtabætur einstæðra foreldra eru að hámarki 19.260,og einhleypra 14.976,-

Hvað er innifalið í mánaðargjaldi?
• Afborgun lána • Brunatrygging fasteignar
• Fasteignagjöld • Hiti
• Húseigendatrygging
• Hússjóður

Hafðu
sambandfrelsi
og kynntu
þérþér
málið!
yggi til
framtíðar,
þegar
hentar
Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.

2.481.149
1.486.900
137.446

2.332.026
1.588.075
112.070

2.746.440
1.870.285
128.964

Með kaupum á búseturétti færðu vaxtabætur
eða húsaleigubætur eftir tegund lána.
Dæmi um húsnæðiskostnað

Kristnibraut 65
Búseturéttur
Mánaðargjaldi
Áætluð rafmagnsnotkun
Vaxtabætur hjóna
Húsnæðiskostnaður

3ja herb.
2.862.476
115.952
3.000
-24.766
94.186

4ra herb.
3.384.871
137.041
4.000
-24.766
116.275

Hvað er ekki innifalið?
• Innbústrygging • Rafmagn íbúðar

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785

www.buseti.is
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IGNA

IGAN

VILTU LEIGJA

VILTU KAUPA

Fasteign.is hefur nú bætt við þjónustu sína og kynnir til leiks Eignaleiguna sem
er öflugur þjónustuaðili leigusala og leigutaka. Á skömmum tíma hefur eignum
farið ört fjölgandi, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Hafðu samband og fáðu
upplýsingar hjá okkar löggilta leigumiðlara og öðrum ráðgjöfum okkar.

Fasteign.is hefur áralanga reynslu þar sem góð þjónusta,
öryggi og fagmennska hefur verið í fyrirrúmi. Hafðu samband
við okkur í dag í síma 5 900 800 og fáðu faglega ráðgjöf hjá
sölufulltrúum okkar eða kíktu í heimsókn til okkar í Borgartúnið
þar sem tekið verður vel á móti þér.

SPENNANDI EIGNIR TIL SÖLU

HÚSEIGANDI - FRÍ SKRÁNING

öruggt
&hagstætt

Kynntu þér öfluga þjónustu okkar og skráðu
eign þína, þér að kostnaðarlausu hjá okkur á
eignaleigan.is eða hafðu samband við ráðgjafa
okkar í síma 5 900 800.
Vantar allar gerðir húseigna á skrá. Sérstaklega
er mikil eftirspurn eftir 2ja - 3ja herbergja íbúðum
og minni skrifstofueiningum.

LEIGJENDUR - FINNIÐ EIGNINA STRAX
Á eignaleigan.is finnur þú eitthvað við þitt hæfi.
Þú færð allar upplýsingar um húsaleigu- lög,
-bætur, -samninga o.m.fl. á eignaleigan.is
Álfheimar - sérhæð + bílsk. v.40,9M

Bæjargil - einbýli - verð 52,9M

Brekkulækur - sérh. + bílsk. v.37,5M

Lögg. leigumiðlari okkar veitir þér með ánægju
allar nánari upplýsingar í síma 5 900 800

DÆMI UM EIGNIR TIL LEIGU
U
Katrínarlind - 3ja herb. v.24,5M

Sólvallagata - 3ja herb. v.22,5M

Rafnkelsstaðavegur - einbýli v.42,9M

Sólheimar 3ja herb. v.26,9M

Sæbraut Seltjarnarnesi - einbýli

Strandvegur - 3ja herbergja

SÍMI 5 900 800

MYND

MYND

Klapparstígur - skrifstofa

Álfkonuhvarf - 3ja herb. íbúð

Bankastræti - skrifstofa

MYND

MYND

MYND

Klettagarðar - atvinnuhúsnæði

Melhæð - einbýli

Vindakór - 4ra. herb. íbúð

FASTEIGN.IS OG EIGNALEIGAN - BORGARTÚNI 22 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI: 5 900 800 - ÓLAFUR B. BLÖNDAL LÖGG. FASTEIGNASALI - ÍRIS HALL LÖGG. FASTEIGNASALI OG LEIGUMIÐLARI

A^e`Zk
[eZ
YddYdYm_Yj\Y_Y

Viðar Ingi
Pétursson
s. 512 5426
vip@365.is

Rodmm`mchuhsk+eqss`ssdjshqnfeikl`qf`q`q`q gtf`udq`qfqdhm`qfdq`
gdkf`qak`Eqss`ak`rhmr`lhrr`mchkdrdemhtlgudqi`gdkfh-

?rtglls`j_g
exkfhq`kks`eldGdkf`qak`hmt

Gott Fólk

Hrannar
Helgason
s. 512 5441
hrannar@365.is

Ipdrsep_meqr»pp_fcje_p`j_j_se_pbesk,

Mexkfhq@suhmmtak`h r`lsGdhlhkhnfgmmtmEqss`ak`hmt`kk`k`tf`qc`f`
r`ls gtf`udqtll m``qkdftlrqaktltledq`kf+eikrjxkctm`+l`s
nfldmmhmft-

9ddlk]eYj^l

4

2. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Stífluþjónusta

Dulspeki-heilun
Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til
afhendingar hérlendis eða
erlendis.
Uppl. í s. 693 6445.

Tölvur
Ólöf spámiðill

Er á landinu. Leiðsögn, spádómar.
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái
í spil, tarrot ofl.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

S. 901 5000 frá kl. 17-23, helgar 11-24.
Geymið auglýsinguna.

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Símaspá-draumráðningar: 9086414,
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd Uppl.
gefur Sverris í s. 618-7001

List til sölu

Ketill Larsen, Guðmundur M., Blatt,
Sigurður Kristjánsson, H. Björnsson ofl.
Uppl. í s. 821 4756.

Óskast keypt
Iðnaður
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

Rafvirkjun

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda Brons
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

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

ÚTSALA 30-70 % afsláttur!

Stærðir : 34-58. Endilega kíktu inn á www.
gala.is Verslunin Emilía Suðurlandsbraut
50 (Bláu húsin v/Faxafen)S:588 9925
Opið 11-18.laug 11-16.

Heilsuvörur

Tölvur
Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095

Byggingarfélag

Til bygginga

Getur bætt við sig verkefnum bæði í
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni,
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Úti og inni. Uppl. í s. 869
3934.

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S.
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.is

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

A - Ö smíðar ehf.

Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430,
Júlíus.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!

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

Vandaðar tölvuviðgerðir

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Nudd
Excelent whole body massage for you!
Siminn: 8411837

„Býður þú upp
á líkamsnudd“ ?

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.
Almenn smápennuþjónusta
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Tengingar og mælingar á
tölvu- og ljósleiðaralögnum.
Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð.
ProService
894-7999
johann@proservice.is

Hanna og smíða stiga. Fást á
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s.
894 0431.
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

Býður þú upp á líkamsnudd ? Skráðu
þig hjá Chat.is og komdu þér á
framfæri til frambúðar! Whole body
massage. S. 841 8529.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

Til leigu

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

Útsala

Triumph sundbolir og bikini í úrvali.
Hamraborg 7, 200 Kópavogur, sími:
564 0035. Gengið inn frá Hamrabrekku.
www.aquasport.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni
Viðgerðir

Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur!
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

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

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616
7232.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.

Til sölu
- Einstakt tækifæri Veitingareiktur á Spáni til sölu.
Eða óskum eftir fjárfesti/um.
Rekstur á uppleið. Staðsettur
í fjölfarinni götu. Góðir möguleikar fyrir rétta aðila
Uppl. í s. 0034 671700949.

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.
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www.aksturinn.is
S. 694 9515

3 herb. lúxus íbúð til
leigu

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

Námskeið

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mánaða trygging. Aðeins traustir leigjendur
koma til greina. Leiga per mán 120 þús.
Uppl. í s. 822 7303 & 891 8612.

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.

Húsnæði óskast

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE
Level I: 4 weeks Md-Frd;
18-19:30 PM or 10-11:30
AM !

Start 16/2, 16/3, 20/4 Level II: 7 w;
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 16/2, 6/4. Level
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 17/2 ,
28/4. Level IV:10 w Sat/Sun 14-15:30:
21/2. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og
Garðabæ, www.LMK.is

2ja - 3ja herb. íbúð óskast helst í 101.
Reglusemi og öruggum gr. heitið. S.
869 9396.

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

Óska eftir eftir 3.h íbúð til 6.mánaða
í hverfi 104-108.Greiðslug. 80-100þ
Uppl. í s:821-6625

Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK. Long term
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT
TV, laundry room. Price from
35.000 ISK. Dalshraun HFJ &
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.

Óska eftir lítilli einstaklings eða stúdíó
íbúð. Uppl. í s. 865 3622.
Einbýli, parhús, raðhús óskast til leigu á
sv. 110, 112 og 113. Uppl. á fs@st.is og
S. 772 6888.

Atvinnuhúsnæði
5 skrifstofu herb. Til leigu m/aðgang að
eldhúsi og snyrtingu í fallegu umhverfi í
Mosfellsbæ Uppl. í síma 821 3767.
Til leigu nýtt 30 fm skrifstofuherbergi
við höfnina i hafnarfirði uppl 8946633

Geymsluhúsnæði
geymslaeitt.is

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Dýrahald

www.buslodageymsla.is

Á rólegum stað í Hlíðunum. Til leigu 2ja
herb. íbúð í kjallara einbýlishúss. Aðeins
fyrir reglusama. Uppl. 898-4320
80 fm íbúð á sv. 220 til leigu frá 1. jún.
eða samkomulag. Uppl. í s. 893 1779.

Ódýr leiga.

118 fm. 5 herb. íbúð í Breiðholti til
leigu. Nýuppgerð. Uppl. í s. 586 2702
& 690 2602.
STOPP! Íbúð, svefnherb. stofa, eldhús,
lítið bað m/sturtu, hol og góðar svalir
fyrir grilið. Leiga 66 þús. Uppl í s. 862
4410.
Til leigu stúdíóíbúð í Vesturbergi með
sér inngang . Uppl. í s. 639 7815

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Bílskúr
Til leigu 40 m2 mjög góður bílskúr
í Bryggjuhverfi (Grafarvogi). Leiga 30
þús. á mánuði. Laus. Sími 695 9988.

Gisting

Kvöldvinna

Fullbúin 3 herb íbúð til leigu í lengri
eða skemmri tíma. uppl www.annholt.is

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og
góð íslenskukunnátta (talað mál) Uppl.
í síma 699-0005 milli kl.16-19 virka
daga.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN - TILBOÐ

Tækifæri í Svíþjóð

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Gistinóttin á aðeins 750
dkr fyrir 3ja herb. íbúð fram til 1. apríl
2009. Nánari uppl. í s. 891 8612, +45
27111038 www.stracta.com eða annalilja@stracta.com

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666.

Ertu rafvirki eða handlaginn smiður, og
þarf þú að breyta til? Sendu mér línu
um þig á johannesvald@gmail.com

opið allan sólarhringinn

Finnst þér gaman að
daðra við karlmenn ?

Rauða Torgið leitar samstarfs við yndislegar símadömur á aldrinum 20-40
ára. Góðir tekjumöguleikar, frjáls vinnutími. Nánari upplýsingar á www.chat.
is (atvinna).

Atvinna óskast
Atvinna í boði
Þreytt/ur á kreppunni? Þarftu á hærri
launum að halda? Atvinnulaus?
Athugaðu þá þessa síðu... hún svínvirkar!!!: http://www.maverickmoneyvisit.
com

Sjálfbær trésmiður með verkvit vantar
vinnu. Get allt. Uppl. í s. 663 6382,
Sófus.
Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Sendiráð Indlands óskar eftir bílstjóra
í fullt starf. Áhugasamir um starfið
vinsamlegast sendið umsókn og starfsferil til sendiráðsins í pósti, fyrir 10. feb.
Embessy of india Skúlagata 17 101 Rvk.
Við munum svara hentugum umsækjendum innan skamms.
Alþingi óskast í vinnu fyrir þjóðina.
Með einu pennastriki gæti alþingi skapað okkur grundvöll fyrir tugi þúsunda
vel launaðra starfa við smábátaveiðar.
Fiskimiðin gætu gefið okkur tífalt-tuttugufalt jafnvel ennþá meira ef við
hugsuðum jafnvel um þau eins og
laxveiðiárnar og landið okkar. Við erum
að eyðileggja fiskimiðin. Fiskiskipin
draga þung veiðarfæri eftir botninum, skafa og brjóta allt niður, svo
lífríkið hefur ekkert skjól. Ef þjóðin sæi
þennan atgang uppi á þurru landi þá
myndi hún stoppa þetta af á stundinni.
Aðalsteinn Agnarsson.

Flottar fyrirsætur

Chat.is er nýr og svolítið djarfur samskiptavefur fyrir fólk með erótísk áhugamál. Þar býðst íslenzkum fyrirsætum
sem vilja koma sér á framfæri að birta
myndir sínar og upplýsingar um sig.
Kynntu þér málið á Chat.is.

Leitar þú tilbreytinga?

Chat.is er vettvangur þeirra sem vilja
breyta til. Kynntu þér málið.!

Chat.is - sýndu þig, sjáðu
aðra

Chat.is er heitur og erótískur vefur fyrir
fólk sem vill sýna sig og sjá aðra.

Fundir

Símadömurnar á Chat.is

Símadömur Rauða Torgsins eru á Chat.
is. Skoðaðu prófíla þeirra!

Chat.is - flottar myndir

Vilt þú deila fegurð þinni og kynþokka með landsmönnum öllum? Birtu
myndirnar þínar á Chat.is!

Chat.is - erótískur vefur

Chat.is er nýr samfélagsvefur fyrir fólk
með erótísk áhugamál.

Símadama !!

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

Rauða Torgið kynnir ástríðufulla unga
konu sem er nýflutt á mölina. Sjáðu
prófílinn hennar: www.chat.is/Ilmur.

Tilkynningar

Vááá!Ég fékk $844,26 við aðeins 10 klt
vinnu.Og ég hef sönnun fyrir því!Kíktu
á http://netvidskiptaskolinn.com strax
í dag!

Reykjavíkurborg
Tilkynningar

Skipulags- og byggingarsvið

Stúdíoíbúð og herb. með baðh. til leigu
í Stapahrauni 2, Hf. Eldh. þvottah, frítt
internet. S. 893 6060.
Herbergi til leigu í húsi við Ásbúð í
Garðabæ. Aðg. að interneti og þvottahúsi. S. 898 1779.

Húsnæði í boði
3-4 herbergja íbúð í 101
Rvk
Til leigu 90 m2 íbúð á besta
stað í 101, getur leigst með
húsgögnum. Skammtíma eða
langtímaleiga verð 120 þús á
mánuði
Uppl. Gefur Sverrir í s. 661
7000.

Nýjar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og
öll ljós fylgja.
Upplýsingar í síma 699 6464.

Til leigu 2-3 herb. íbúð í miðbæ rkv,
m/ sérinng. á 2 hæð. Hentar vel 2
einstakl. V. 80 þús. mán. fyrirfram og
mán. trygg. meðmæli skilyrði. Uppl. í s.
561-4467/553-5124

Til leigu.

Framnesvegur 42 stúdíó-íbúð 55fm
leiga 70þ. Uppl. í síma 894 3110.

Til leigu.

Skrifstofuhúsnæði í Listhúsinu, Engjateig
19, með eða án húsgagna. Verð 160180 þús. per mán. Upplýsingar í síma
894 3110.
3 herbyggja íbúð á góðum stað til
leigu í Grindavík laus mánaðarmótin
mars-apríl. 2 mín. í skóla og leikskóla.
Upplýsingar fást í síma 862 5850 eða
892 4116.
Til leigu herb. á gistiheimili í miðb.
Aðg. að öllu + inter. V. frá 37 þ. S.
896 4661.
Björt 2ja herb. 68 fm íbúð til leigu í
Grafarvogi. Uppl. í s. 896 6655 & 861
4406.

Þjónusta

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu
á aðalskipulagi
Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýst til kynningar tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024.

Þróunaráætlun Reykjavíkur
Breytingin nær til Greinargerðar III í Þróunaráætlun
Reykjavikur, landnotkun. Í tillögunni felst að sett eru
vikmörk á viðmið sem gilda um notkun húsnæðis á
skilgreindum aðal- og hliðarverslunarsvæðum og
miðborgarkjarna. Samkvæmt gildandi ákvæðum
þróunaráætlunar má hlutfall notkunar annarrar
en smásöluverslunar ekki fara yfir 50% á hverju
götusvæði innan miðborgarkjarna og á hliðar- og
aðalverslunarsvæðum má þetta hlutfall ekki fara
yfir 30%.
Breytingartillagan gerir ráð fyrir að sett verði 10%
vikmörk á fyrrnefnd viðmið, þ.e. önnur notkun en
smásöluverslun geti orðið allt að 33% og 55% á
viðkomandi götusvæðum að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum. Enn fremur má frávikið ekki nema meiru
en 30% af jarðhæð þeirrar húseignar sem verið er
að breyta.
Nánar um tillögu vísast til kynningargagna

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Húsahverfi, svæði C
Tillaga að breytingu á skilmálum fyrir deiliskipulag
„Húsahverfi Grafarvogur III svæði C” vegna húsagerða E8 og E9. Innan svæðis eru einbýlis- og
parhús sem samþykkt voru 1987 og eru húsagerðir
þessar við Vesturhús og Suðurhús norðan og
sunnan við götur. Í breytingunni felst að hækkaðar
eru heimildir vegna hámarks byggingarmagns og
heimildir til útbygginga er breytt.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Skálafell
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir skíðasvæði
Reykjavíkur í Skálafelli. Breytingin nær yfir
stóran hluta svæðis sem stækkar jafnframt um
einn hektara. Aætlað er að byggja nýja skemmu,
setja upp litla toglyftu og móta landsvæði vegna
skíðagöngubrautar og hjólabrautar. Gert er ráð fyrir
framleiðslu á snjó og er því vatni safnað saman í lón
sem verður allt að 5200 m² og leitt þaðan í leiðslu
að dæluhúsi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 2. febrúar 2009 til og með 16. mars
2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 16.
mars 2009. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga
kl. 8:20 – 16:15, frá 2. febrúar 2009 til og með 16.
mars 2009. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við
tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs
eigi síðar en 16. mars 2009. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir
með tölvupósti. - Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 2. febrúar 2009
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavík, 2. febrúar 2009
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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FRUMSÝND 30. JANÚAR

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

MEÐAN AÐRIR FYLGDU SKIPUNUM...
FYLGDI HANN SAMVISKU SINNI

2. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Blótum þorrann

Þ

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

orramatur er skrítnasti matur sem ég
veit um. Allur sá exótíski matur sem
ég hef ýmist smakkað eða séð fölnar
í samanburðinum við íslenska þorramatinn. Þorramaturinn er svo skrítinn að ég
hef ekki einu sinni lagt í að borða hann.
Jú, ég minnist þess að hafa þurft að borða
sviðasultu og rófustöppu í eitt skipti þegar
ég var svona sjö ára gömul. Eftir að hafa
verið sagt hvað í sviðasultunni var tók ég
þá ákvörðun að borða hana aldrei
aftur, og fram til þessa hef ég
staðið við það. Það eina sem ég
borða sem tilheyrir þessum mat í
dag er harðfiskur og hangikjöt,
og það telst nú ekki með.
Ég hef lengi bölvað þeirri
íslensku venju að borða
þennan hálfskemmda mat,
og fannst ekki mögulegt að
nokkrum manni gæti þótt

þetta gott. Þetta er í raun það sama og mér
finnst um kæstu skötuna, sem er nýfarin
úr vitunum þegar kæsti hákarlinn tekur
við. Látum það samt liggja á milli hluta
hvort fólki þyki þetta gott.
Nú gæti nefnilega verið að koma upp
önnur staða, eftir að það að blóta þorrann
öðlaðist örlítið aðra merkingu. Ef allt fer á
versta veg gætum við nefnilega neyðst til
að hætta að borða þorramat með brennivíni í góðum félagsskap á einhverjum samkomum, og farið að borða hann af nauðsyn. Og jafnvel þó að hægt sé að deila um
bragðið og gæðin á honum þá fer ekkert
á milli mála að þessi matur er fyrst og
fremst merki um mikið hugmyndaflug og
það hversu úrræðagóðir Íslendingar geta
verið þegar reynir á. Nú þurfum við bara
að finna not fyrir allt það sem við höldum
að sé ónýtt og ónothæft - það er úr nógu að
moða.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þetta er svolítið
erfitt fyrir mig
Hugó!

SENDU SMS ESL VBV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

Nú ætti ég að sitja hér og
segja þér að ég vilji aldrei
hitta þig aftur, því þú ert
sorglegur vitleysingur
með vafasamar hreinlætisvenjur...

Þó á ég í talsverðum
vandræðum með
orða tilfinningar
mínar!

Reyndu!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR,
TÖLVULEIKIR, PEPSI OG MARGT FLEIRA
WWW.SENA.IS/VALKYRIE

ER
9. HV !
R
N
N
I
V U

■ Gelgjan
Á!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Á, Á, Á!

Heit
steypa!

Heit
steypa!

Þeir eru svo
hallærislegir.

Af hverju farið þið
ekki í sandala?

Heit
steypa!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Al
fle drei
töl iri no hafa
vu tað
pó
st

Blaðberinn
bíður
þín

Manstu gömlu góðu
dagana þegar það voru
bara póstburðarmenn,
ekki þetta tölvupóstskjaftæði?

■ Kjölturakkar

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Eftir Patrick McDonnell

Við tvíburarnir
klárum

Og stundum...

... ekki.

stundum
setningar hins.

Já.

■ Barnalán
Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Mamma, ég á í Hvað er
vandræðum með að?
að læra heima.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lestur?

Stafsetning?

Stærðfræðin?

Að
nenna
því.

Mér sýnist einhver
þurfa á hvatningu að
halda.

ò
... stendur yfir aeins  nokkra daga

Rmum
i
r
r

n
r
i
fyr
vru!

Allar vrur
eru  tslu

Heimilist¾ki Tlvuvrur
Raft¾ki Af reying
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Sími: 553 2075

- bara lúxus
★★★★ /
1

- K.H.G. DV

2

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★

- L.I.L., Topp5.is/FBL

★★★ /
1

- S.V. MBL

2

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 8 og 10 - POWER 16
L
OPEN SEASON 2
kl. 6

Stórbrotin og áhrifarík mynd
frá verðlaunaleikstjóranum

Sam Mendes

REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

5

ÓSKARSVERÐLAUNA© TILNEFNINGAR

BESTA LEIKKONA Meryl Streep
BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI BESTA HANDRIT
Philip Seymour Hoffman
Amy Adams
Viola Davis

16
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Hæfileikar og metnaður
Bob Justman er eitt af aukasjálfum Kristins Gunnars Blöndal, en
hann hefur komið víða við í tónlistarlífinu undanfarin ár, m.a. sem
meðlimur í hljómsveitunum Ensími og Botnleðju, sem plötusnúðurinn KGB og sem einherji undir
nöfnunum Unsound og Phil Stadium.
Bob Justman hefur spilað af og
til á tónleikum undanfarin ár og
hefur verið lengi að vinna þessa
fyrstu plötu sína sem inniheldur
12 frumsamin lög. Tónleikarnir
hans hafa satt best að segja valdið
mér nokkrum vonbrigðum hingað
til þannig að þegar ég setti þessa
nýju plötu í tækið þá átti ég ekkert
endilega von á miklu. Platan kom
mér hins vegar verulega á óvart.
Bob er góður lagasmiður og fer
um víðan völl í útsetningum. Á
Happiness & Woe eru m.a. trúbadúraballöður, blús-slagarar og indí-

TÓNLIST
Happiness & Woe
Bob Justman

★★★
Það eru bæði trúbadúraballöður,
blússlagarar og indípoppsmellir á
þessari fjölbreyttu frumsmíð Bob
Justman.

popp-smellir. Hljómur og vinnsla
eru til fyrirmyndar, en platan er
tekin upp undir stjórn múm-liðans Gunnars Tynes. Fjölmargir
frábærir hljóðfæraleikarar koma
við sögu, m.a. hljómborðsleikarar, gítarleikarar, bassaleikarar,
trommarar, strengjaleikarar og
blásarar.
Eins og áður segir er platan

nokkuð fjölbreytt og skemmtileg.
Lögin eru mörg fín og það hefur
verið mikið lagt í útsetningarnar. Hún nær samt aldrei alveg að
heilla mann. Það vantar herslumuninn, kannski af því að þrátt
fyrir augljósa hæfileika og mikinn
metnað hefur Bob enn ekki tekist
að búa sér til sinn eigin hljóm. Það
kemur vonandi næst. Trausti Júlíusson

Tómlegt í plötubúðum
ÁLFABAKKA
BLOODY VALENTINE - 3D kl. 5:50 - 8 - 10:10 DIGTAL-3D
DOUBT
kl. 5:50 - 8 - 10:10

16
L

ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 5:50

12

ROCKNROLLA
CHANGELING

kl. 10:30
kl. 8

16

CHANGELING
YES MAN

kl. 6 - 9
kl. ekki sýnd í dag.

TWILIGHT

kl. 5:50

KRINGLUNNI
BLOODY VALANTINE - 3D kl. 8:10 - 10:20
DOUBT
kl. 6 - 8:10 - 10:20
ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

kl. 8:10 - 10:20
kl. 6D

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 6(3D)

L

BEDTIME STORIES
CHANGELING
ROCKNROLLA
TRANSPORTER 3

VIP

ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

7

TAKEN

16

16

L
16

kl. 10:10
kl. 10:40

16
16

AKUREYRI
kl. 8 - 10
kl. 8

12
L

kl. 10

16

KEFLAVÍK
kl. 10:10
kl. 8

12

DIGTAL-3D L

SELFOSS
kl. 8
kl. 8

ROLE MODELS
AUSTRALIA
INKHEART

12
12

kl. 8

10

12
L

DIGTAL-3D

Ólöglegt niðurhal hefur sett
strik í reikning plötubúða
um allan heim. Stórum
plötubúðum með mikið og
breitt úrval hefur fækkað
á meðan litlar sérhæfðar
plötubúðir þrauka. Á Íslandi
er Skífan í hlutverki risans á meðan búðir eins og
Smekkleysa og 12 tónar eru
litlu sérhæfðu búðirnar.

L

NÝTT Í BÍÓ!
MEÐAN AÐRIR FYLGDU
SKIPUNUM... FYLGDI
HANN SAMVISKU SINNI.

kr.
550
fyrir börn

650 kr.

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ
BREYTT SÖGUNNI!

fyrir fullor ðna

„Úrvalið skánaði mikið eftir
að Sena tók Skífuna aftur yfir.
Ástandið var satt að segja alveg
hörmulegt á meðan Árdegi rak
Skífubúðirnar. Það var enginn
metnaður. Það tók til dæmis heilan mánuð fyrir nýjustu Metallicaplötuna að komast í rekkana hjá
okkur þótt það væri mikill áhugi
fyrir plötunni og við hefðum getað
mokað henni út,“ segir starfsmaður í Skífunni. Hann segir allt á
uppleið nú og Höskuldur Höskuldsson hjá Senu tekur undir
það. „Þetta voru orðnar handónýtar búðir þegar við tókum við þeim
um miðjan nóvember. Okkar fyrsta
verkefni var að dæla plötum í búðirnar því það var hreinlega ekkert
til í þeim.“
Fréttablaðið skoðaði úrvalið í
síðustu viku og var hálfdapurlegt
um að litast. Af plötunum á topp
10 í Bretlandi voru til þrír titlar,
af topp 10 í Bandaríkjunum voru
til fjórir titlar. Tímaritið Rolling Stone bjó til frægan lista yfir
bestu plötur allra tíma og Skífan
átti ekki nema þrjár af tíu efstu
plötunum. Meistaraverk eins og
London Calling með Clash, Revolver og Sgt. Pepper‘s með Bítlunum
og Blonde on Blonde og Highway
61 Revisited með Bob Dylan voru
ekki til. Staðan var þó aðeins betri
með innlendar plötur. Bestu plötur

Í SKÍFUNNI Á LAUGAVEGI Halldór Gunnar er annar frá hægri. Lay Low vinnur ekki

lengur í búðinni.

Íslandssögunnar (samkvæmt kosningu í bókinni Eru ekki allir í stuði)
voru allflestar til. En Hösk uldur kann skýringar á þessu. „Það
eru búin að vera jól og svo byrjuðu útsölurnar. Það er bara verið
að fylla á rekkana núna.“
„Minn metnaður liggur í því að
eiga allt það sem plötubúð þarf að
eiga,“ segir Halldór Gunnar Pálsson, framkvæmdastjóri Skífunnar.
Hann gerir sér grein fyrir því að
Skífan er flaggskip íslenskra plötubúða. „Við erum náttúrlega bara
með ákveðið mikið pláss, en það
þarf að vera til góður „back-catalogue“ og líka eitthvað sem enginn þekkir svo fólk geti gramsað
og uppgötvað eitthvað nýtt. Allar
gömlu íslensku plöturnar eiga að
vera til hjá okkur, það sem á annað
borð er til hjá útgefendum. Sjálfur vil ég geta labbað inn í plötu-

PLATAN MEÐ DUFFY Ein af þeim þrem-

ur á breska topp 10 listanum sem var til
í Skífunni í síðustu viku.

búð og fengið Lifun, The Wall og
Sumar á Sýrlandi og þannig skal
það vera.“
drgunni@frettabladid.is

- S.V., MBL

Dansarar eru mennskir

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

SKÓLABEKKURINN

REFURINN & BARNIÐ

FRÖNSK HÁTÍÐ: AUKASÝNINGAR
Á 2 VINSÆLUSTU MYNDUNUM

SÍMI 564 0000

VALKYRIE
VALKYRIE LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SÓLSKINSDRENGURINN
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.45
kl. t8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30
kl. 8
kl. 4

SÍMI 551 9000

5%

12
12
L
16
12
L
12
L

SEVEN POUNDS
UNDERWORLD 3
TAKEN
AUSTRALIA
QUANTUM OF SOLACE

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl. 5.30 - 9
kl. 5.30

L
16
16
12
12

SÍMI 530 1919

VALKYRIE
VICKY CRISTINA BARCELONA
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI
REVOLUTIONARY ROAD
SÓLSKINSDRENGURINN

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8

12
L
L
L
12
L

SÍMI 462 3500

VALKYRIE
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SÓLSKINSDRENGURINN

kl. 8 - 10.15
kl. 6
kl. 10.15
kl. 8
kl. 6

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
L
16
L
L

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Vinsælasta lagið á Íslandi í dag er
„Human“ með The Killers frá Las
Vegas. Texti lagsins hefur valdið ruglingi og deilum, sérstaklega
línan „Are we human or are we
dancer?“ – „Erum við mennskir
eða erum við dansari?“. Þegar lagið
kom út kallaði Entertainment Weekly textann „heimskulegasta texta
ársins“ enda „eru flestir dansarar
mennskir“. Rolling Stone kallaði
línuna „klassíska Killers þvælu“.
Á heimasíðu Killers má lesa að
texti lagsins sé undir áhrifum frá
ummælum Hunters S. Thompsons
sem skrifaði „við erum að ala upp
kynslóð dansara“ og meinti að fólk
dansaði bara sporin sem væri búið
að kenna því. Brandon Flowers
söngvari bandsins er pirraður yfir
ruglingnum. „Ég tók þessa tilvitnum frá Hunter og fór á flug með
hana. Líklega pirrar það fólk að
textinn sé ekki málfræðilega réttur en ég geri bara það sem mér
sýnist.“

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 2. febrúar
➜ Opnanir
22.00 Bebop djammsessjón verður

haldið á Kaffi Kúltúr við Hverfisgötu
(gegnt Þjóðleikhúsinu) Tríóið B3 flytur
ný íslensk beboplög ásamt öðrum perlum bebopsins. Gestir og gangandi geta
mætt og spilað af fingrum fram.

➜ Dans
20.30 Útskriftarnemar Laban list-

dansskólans í London bjóða á sýningu
í húsakynnum Klassíska listdansskólans
við Grensásveg 14. Nánari upplýsingar á
www.ballet.is

UNDIR ÁHRIFUM FRÁ HUNTER Brandon

Flowers syngur vinsælasta lagið á Íslandi
um þessar mundir.

Í textanum segir á einum stað:
„Sometimes I get nervous when
I see an open door“. Brandon er
sem sagt að syngja um hversu erfitt sé að ganga gegn þeim hefðum
og venjum sem þjóðfélagið hefur
kennt okkur.
- drg

➜ Sýningar
Í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu
eru meðal annars sýningarnar Surtsey jörð úr ægi, Handritin - Saga handrita og
hlutverk um aldir og Síðbúin sýn sem er
sýning á einkaljósmyndum Halldórs Laxness. Opið alla daga frá 11-17, aðgangur
ókeypis á miðvikudögum. Nánari upplýsingar www.thjodmenning.is
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Nú erum við 5 ára og af því tilefni bjóðum við þig velkomin/n
í verslun okkar sem er full af spennandi vörum á góðu verði!
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ÓLI STEFÁN FLÓVENTSSON: BJARTSÝNN Á AÐ KOMAST AÐ HJÁ NORSKA LIÐINU FLÖY

> Messi bjargaði Barcelona
Argentínski snillingurinn Lionel Messi sá til þess í gær að
Barcelona heldur tólf stiga forystu í spænsku deildinni.
Þá lagði Barcelona lið Racing Santander, 2-1. Santander
komst yfir í leiknum og gekk vel að halda aftur af Börsungum allt þar til Messi kom af bekknum á 60. mínútu.
Messi jafnaði leikinn á 65. mínútu og
skoraði svo sigurmarkið einum tíu
mínútum fyrir leikslok. Eiður Smári
Guðjohnsen var einnig á varamannabekk Barcelona en fékk að spila
síðustu sjö mínúturnar.

sport@frettabla-

Enska úrvalsdeildin:

Ekki spennandi tímar til að búa á Íslandi
Knattspyrnumaðurinn Óli Stefán Flóventsson segist bjartsýnn á að
komast að hjá norska 2. deildarliðinu Flöy en hann fór og æfði með
liðinu á dögunum.
„Það stefnir allt í að ég fari út en það er ekkert fast í hendi enn
sem komið er. Ég er engu síður bjartsýnn á að þetta muni ganga
upp. Hugurinn stefnir út og vonandi komumst við út. Ef þetta gengur
upp er það hið besta mál enda er allt stórfínt þarna úti,“ sagði Óli
Stefán sem er samningsbundinn Fjölni. „Ég er búinn að ræða við þá
og hef mætt miklum skilningi. Á því ekki von á að það verði neitt
vandamál.“
Óli Stefán mun ekki fara í fulla atvinnumennsku í Noregi heldur
mun hann vinna með fótboltanum. Norska félagið er því að skoða
atvinnumöguleika fyrir Óla og konuna hans en Óli er sjúkraliði og
konan hans deildarstjóri á leikskóla. Þau vilja eðlilega vinna í svipuðu
umhverfi og þau hafa verið að gera hér heima.
„Ég vil vinna sem sjúkraliði eða skoða tengt nám jafnvel. Ef ég færi
að vinna þá gæti ég verið að vinna á öldrunarstofnunum, sjúkrahúsum og geðdeildum sem er mjög spennandi dæmi. Svo langar mig
mikið að skoða slökkviliðið og sjúkrabílinn. Það skoða ég þegar ferli

HM í handbolta:

Liverpool-Chelsea

2-0

1-0 Fernando Torres (89.), 2-0 Fernando Torres
(90.).

1. sætið: Króatía-Frakkland

19-24 (12-11)

0-1 Djibril Cisse (32.), 1-1 Shola Ameobi, víti (68.)

Markah. hjá Kró: Ivan Cupic 6/4, Blazenko Lackovic 4, Goran Sprem 3, Igor Vori 2.
Markah. hjá Fra: Michael Guigou 10/7, Daniel
Narcisse 6, N. Karabatic 2, J. Fernandez 2.

Stoke-Man. City

1-0

3. sætið: Danmörk-Pólland

0-0
0-0
3-2

Markah. hjá Dan.: Mikkel Hansen 10, Lars Christiansen 7, Hans Lindberg 2, Thomas Mogensen 2.
Markah. hjá Pól.: Karol Bielecki 10, Tomasz
Tluczynski 5, Kryzstof Lijewski 4.

Newcastle-Sunderland

1-1

1-0 James Beattie (45.).

Arsenal-West Ham
Aston Villa-Wigan
Bolton-Tottenham

1-0 Sebastian Puygrenier (31.), 2-0 Kevin Davies
(87.), 2-1 Darren Bent (73.), 2-2 Darren Bent
(75.), 3-2 Kevin Davies (87.).

Fulham-Portsmouth

3-1

1-0 Andy Johnson (14.), 2-0 Erik Nevland (71.),
3-0 Erik Nevland (80.), 3-1 David Nugent (84.).

Hull City-WBA

2-2

1-0 Bernard Mendy (44.), 1-1 Jay Simpson (53.),
2-1 Craig Fagan (69.), 2-2 Chris Brunt, víti (73.).

Middlesbrough-Blackburn
Man. Utd-Everton

0-0
1-0

1-0 Cristiano Ronaldo, víti (44.).

N1-deild kvenna:
Fram-FH
Stjarnan-Fylkir

Man. Utd
Liverpool
Chelsea
Aston Villa
Arsenal

23
24
24
24
24

16
14
14
14
12

5
9
6
6
7

2
1
4
3
5

40-10 53
39-15 51
44-15 48
38-24 48
38-25 43

39-26

Mörk Vals: Eva Barna 9, Hildigunnur Einarsdóttir
8, Drífa Skúladóttir 4, Hrafnhildur Skúladóttir 4,
Íris Ásta Pétursdóttir 4, Ágústa Edda Björnsdóttir
4, Dagný Skúladóttir 2, Berglind Íris Hansdóttir 1.
Mörk HK: Arna Sif Pálsdóttir 9, Pavla Plaminkova
4, Elísa Ósk Viðarsdóttir 4, Brynja Magnúsdóttir 4,
Elva Björg Arnarsdóttir 3, Tinna Rögnvaldsdóttir 1.

TI LBO Ð!

Man. Utd.
Blackburn 39.900 kr.
Verð á mann:

20. – 22. febrúar

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum og miði á leik.

TI LB

O Ð!
Arsenal
Sunderland 49.900 kr.

F í t o n / S Í A

Verð á mann:

20. – 22. febrúar
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Gjafmildir Lundúnabúar
Chelsea færði Liverpool tvö mörk á silfurfati á Anfield í gær. Sigur Liverpool
engu síður verðskuldaður. Frank Lampard fékk að líta rauða spjaldið sem þótti
umdeildur dómur. Jose Bosingwa var stálheppinn að sleppa við rautt.
FÓTBOLTI Liverpool komst aftur á

34-29
33-25

Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 10, Kristín
Clausen 6, Hildur Harðardóttir 5, Aðalheiður
Hreinsdóttir 3, Þorgerður Atladóttir 3, Þórhildur
Gunnarsdóttir 2, Esther Ragnarsdóttir 1, Harpa Sif
Eyjólfsdóttir 1, Sólveig Lára Kjærnested 1.
Mörk Fylkis: Sunna Jónsdóttir 8, Rebekka Rut
Skúladóttir 4, Hanna Sigurjónsdóttir 4, Nataly
Valencio 4, Ásdís Guðmundsdóttir 2.

Valur-HK

STAÐA EFSTU LIÐA:

23-31

lýkur enda ganga þær vaktir ekkert sérstaklega
vel með fótboltanum,“ sagði Óli Stefán sem
segir umhverfið hér heima hafa mikið með
þá ákvörðun að gera að þau vilja flytja.
„Þetta eru ekki spennandi tímar hér heima
á Íslandi núna. Auðvitað er samt gaman í
Fjölni og því sem við erum að gera þar en
ég held að maður verði að hugsa um sjálfan
sig til tilbreytingar núna,“ sagði Óli en hann
ber bænum Kristianstad vel söguna en
þangað myndi hann flytja ef af yrði.
„Þetta er fáránlega flottur staður.
Þarna búa um 100 þúsund
manns og er algjör sumarparadís. Bærinn er syðst í Noregi og
veðurfar því fínt. Svo skemmir
ekki fyrir að systir mín er nýflutt
þangað,“ sagði Óli Stefán
jákvæður og bjartsýnn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum og miði á leik.

beinu brautina í gær er það lagði
Chelsea, 2-0, í uppgjöri liðanna í
öðru sæti deildarinnar. Það var
Spánverjinn Fernando Torres sem
skoraði bæði mörk leiksins á lokamínútunum.
Frank Lampard fékk að fjúka
af velli á 60. mínútu með beint
rautt spjald en það þótti nokkuð
umdeildur dómur. Að sama skapi
þótti mjög umdeilt að Mike Riley
dómari skyldi ekki henda Bosingwa af velli þegar hann sparkaði í
bak leikmanns Liverpool við hornfánann. Atvikið átti sér stað fyrir
framan nefið á aðstoðardómaranum sem brást illilega þar.
Liverpool var beittara liðið lungann af leiknum en Petr Cech varði
oft ágætlega. Hann var aftur á
móti algjörlega úti á túni í fyrra
marki Chelsea. Þá skallaði Torres
á nærstöng eftir fyrirgjöf og Cech
var hrikalega illa staðsettur og
átti aldrei möguleika í skallann.
Ashley Cole gaf síðan síðara markið. Lét Benayoun hrifsa af sér boltann sem endaði síðan hjá Torres
sem var ekki í vandræðum með
að skora.
„Við vissum að við yrðum að
vinna þennan leik og það verður að
játast að það er meira sjálfstraust
í liðinu eftir þennan leik,“ sagði
Torres sem var að skora sín fyrstu
deildarmörk síðan í október.
„Að skora fyrstu mörkin eftir
meiðslin á heimavelli sem og gegn
Chelsea er auðvitað æðislegt. Við
vissum að Chelsea yrði að verjast
eftir að Lampard fór af velli. Jafntefli hefði hentað þeim vel en við
urðum að vinna,“ sagði Torres.
Luiz Felipe Scolari, stjóri Chel-

MÆTTUR AFTUR Fernando Torres skoraði í gær sín fyrstu deildarmörk fyrir Liverpool

síðan í október.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

sea, var afar ósáttur við rauða
spjaldið sem Lampard fékk og vill
að Riley skoði það betur.
„Úrslitin eru eðlileg eftir það
sem gerðist fyrir Lampard. Þá var
Liverpool betra liðið og meira með
boltann en það var ekki þannig
fram að því. Ég vil að dómarinn
skoði þetta spjald í sjónvarpi og
vonandi dragi spjaldið til baka.
Mér fannst þetta vera brot á hinn

leikmanninn,“ sagði Scolari en
hann vill ekki missa Lampard í
bann. Brasilíumaðurinn gat þó
ekki varið Bosingwa.
„Ef Bosingwa hefði verið rekinn af velli hefði ég ekki kvartað.
Það er hægt að sætta sig við rautt
spjald fyrir þannig hegðun en ekki
fyrir það sem Lampard gerði,“
sagði Scolari.
henry@frettabladid.is

Frakkar urðu heimsmeistarar í handbolta í gær:

Sir Alex Ferguson:

Þriðji titill Frakka

Heldur mönnum á jörðinni

HANDBOLTI Frakkar urðu heims-

meistarar í þriðja skipti þegar
þeir lögðu heimamenn frá Króatíu, 24-19. í mögnuðum úrslitaleik í gær. Áður höfðu Frakkar
orðið heimsmeistarar árið 1995
á Íslandi og 2001 í Frakklandi.
Úrslitaleikurinn var mögnuð
skemmtun. Leikurinn hnífjafn,
stemningin í höllinni í Zagreb
rosaleg og átökin mikil. Heimamenn höfðu undirtökin lengi
framan af en aldrei munaði
meiru en einu til tveimur mörkum á liðunum. Það var svo undir

HM Í HANDBOLTA
Lið mótsins:
Markv.:
Thierry Omeyer, Fra.
Lína:
Igor Vori, Króatía
v. horn:
Michael Guigou, Fra.
v. skytta:
Blazenko Lackovic, Kró.
Miðja:
Nikola Karabatic, Fra.
h. skytta:
Marcin Lijewski, Pól.
h. horn:
Ivan Cupic, Króatía
Besti leikmaður mótsins:
Igor Vori

Króatía

MEISTARAR Jerome Fernandez hampar
hér sigurverðlaunum í Zagreb í gær.
NORDIC PHOTOS/AFP

lokin sem Frakkar tóku öll völd
á vellinum, vörnin hrökk heldur betur í gírinn og sóknarleikur
Króatanna alls ekki nógu beittur.
Frakkar því heims- og Ólympíumeistarar og geta náð þrennunni eftirsóttu í Austurríki næsta
janúar þegar EM fer fram. - hbg

FÓTBOLTI Þrátt fyrir ótrúlegt
gengi Man. Utd þessa dagana er
stjóri liðsins, Sir Alex Ferguson,
ekkert að missa sig og einbeitir
sér að því að halda sínum mönnum á jörðinni.
United vann enn og aftur á
laugardaginn, 1-0 gegn Everton,
og hélt þess utan hreinu í tólfta
deildarleiknum í röð.
„Við höfum forskot en ekkert
rosalegt forskot þegar það eru
sextán leikir eftir,“ sagði Ferguson. „Fram undan eru erfiðir
leikir og lið munu tapa stigum.
Það er alltaf best að vera á toppnum. Ég vona bara að við töpum
færri stigum en hin toppliðin.“
United hefur ekki fengið á sig
mark í ensku deildinni síðan 8.
nóvember í fyrra er Samir Nasri
skoraði fram hjá Edwin van der
Sar.
„Þetta er ótrúlegt. Ég trúði
varla því sem stóð þegar ég las að
við hefðum síðast fengið á okkur
mark í nóvember. Það er lygilegt,“ sagði Ferguson.
- hbg

hefjast í dag

IFÖ

sturtuhorn

80x80 cm
Verð áður kr 108.859,-

Mora Inxx sturtusett

Verð nú kr 65.315,-

Verð nú kr 44.900,-

Verð áður kr 106.000,-

- Sturtuhurðar
- Sturtuhorn m/botni
- Balteco baðker
- Heitir pottar

Mora Izzy

Úrval blöndunartækja

handlaugartæki
Verð áður kr 41.648 -

og handlauga auk fjölda

Verð nú kr 15.990,-

frábærra tilboða

Kaldewei baðker
3,5 mm, stærð 175 x 75
Verð áður kr 97.518,-

Verð nú kr 59.900,Tilboðið gildir
meðan birgðir endast.

Fylgihlutir fyrir baðherbergi frá kr 1.800,-

Opið virka daga frá 8 -18 laugardaga frá 10 -15
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi 6 • Akureyri

• Sími 414 1000 • Fax: 414 1001 • www. tengi.is
• Sími 414 1050 • Fax: 414 1051 • tengi@tengi.is

20

2. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR BINDUR VONIR VIÐ JÓHÖNNU

> Paula Abdul

Hvíld frá miðaldra jakkafataklæddum körlum
Það var auðvitað líklegast að úr stóli forsætisráðherra stigi umdeildur miðaldra karl í jakkafötum og
í hans stað kæmi aðeins yngri og minna umdeildur
miðaldra karl í jakkafötum. Nú er Jóhanna Sigurðardóttir orðin forsætisráðherra. Rosalega er það
hressandi.
Þegar ég horfði á Jóhönnu taka við stjórnartaumunum í fréttunum í gær róaðist maginn á mér svolítið. Velgjan hafði verið að veltast í honum og náði upp
í kok síðustu viku. Það var atburðarásin eftir að upp
úr slitnaði milli stjórnarflokkanna sem olli þessari
miklu ógleði. Skyndilega kepptust þingmenn
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks við að skíta
út samstarfsmenn sína úr ríkisstjórn. Á meðan
ég hlustaði á skítkastið af báðum vængjum
ómuðu fullyrðingar sama fólks undanfarnar
vikur í hausnum á mér, þar sem það blés á allt
tal um óeiningu.

MÁNUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

fréttamannanna Elínar Hirst, Boga Ágústssonar. (e)

19.35

STÖÐ 2

The Simpsons

19.00
19.30
19.35
20.20

Fréttir
Veður
Kastljós

▼

Samvöxnu tvíburasysturnar
(Joined for Life: Abby and Brittany Turn 16)
Bresk heimildarmynd um samvöxnu tvíburasysturnar Abby og Brittany Hensel sem
eru orðnar 16 ára.

21.15 Sporlaust (Without a Trace)

20.00

The Big Nothing

STÖÐ 2 BÍÓ

(17:24) Bandarísk spennuþáttaröð um
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að
týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery, Marianne JeanBaptiste, Enrique Murciano og Eric Close.

22.00 Tíufréttir
22.20 Bráðavaktin (ER) (4:19) Bandarísk þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku
sjúkrahúss í stórborg. (e)

23.05 Spaugstofan (e)
23.30 Kastljós (e)
00.15 Lögin í Söngvakeppninni (4:4)

20.10

One Tree Hill SKJÁREINN

Flutt verða lögin tvö sem komust áfram
í Söngvakeppni Sjónvarpsins um síðustu
helgi.

00.25 Dagskrárlok

My Boys

STÖÐ 2 EXTRA

▼

21.10

07.00 The Big Nothing
08.25 Manchester United. The Movie
10.0 Jimmy Neutron. Boy Genius
12.00 My Date with Drew
14.00 Manchester United. The Movie
16.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
18.00 My Date with Drew
20.00 The Big Nothing Grínmynd

með David Schwimmer og Simon Pegg.

21.15
Trace)

Sporlaust (Without a

SJÓNVARPIÐ

22.00 Jarhead
00.00 Jackass Number Two
02.00 Back in the Day
04.00 Jarhead
06.00 Yes

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego

07.00 Racing - Barcelona Útsending frá

Afram!, Refurinn Pablo, Dynkur smáeðla,
Doddi litli og Eyrnastór, Gulla og grænjaxlarnir og Lalli.

leik í spænska boltanum.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (243:300)
10.15 Extreme Makeover. Home Edition (11:25)

11.15 Ghost Whisperer (23:44)
12.00 Grey‘s Anatomy (6:17)
12.45 Neighbours
13.10 About Last Night
15.00 ET Weekend
15.50 BeyBlade
16.13 Galdrastelpurnar
16.33 Áfram Diego Afram!
16.58 Lalli
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (11:24) Sjöunda þáttaröðin
um bestu vini allra landsmanna.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.24 Veður
19.35 The Simpsons (22:23) Það staf-

▼

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (19:26) (e)
18.12 Herramenn (37:52)
18.25 Fréttaaukinn Þáttur í umsjón

Þau voru bara að ljúga! Samherjarnir voru þá engir
samherjar eftir allt saman. Það kemur auðvitað engum
á óvart, nema þeim trúgjörnu og barnalegu. Þegar þau
loksins losnuðu hvert við annað brustu allar flóðgáttir.
Liðsmenn beggja flokka að sýna sín réttu andlit. Mér
fannst þau ekki falleg. Mikið er gott að þetta fólk vinnur ekki lengur saman „í hag þjóðarinnar“.
Það er ekki sú staðreynd að Jóhanna er ekki jakkafataklæddur miðaldra karl sem mér finnst gefa tilefni
til bjartsýni. Allir vita að verkefnið sem hún
stendur frammi fyrir er risastórt. Kannski óyfirstíganlegt. En það eru heilindi hennar sem
heilla. Hvað sem fólki kann að finnast um
Jóhönnu ber samherjum hennar og mótherjum saman um að hún er heiðarleg. Það
er þannig fólk sem við þurfum. Vonandi
nær Jóhanna að smita samstarfsmenn
sína af bakteríunni.

ar hætta að Springfield-borg þegar hópur ofvita og nörda nær völdum og reynir að endurskipuleggja borgina á hallærislegan hátt.

20.00 American Idol (5:40)
20.45 American Idol (6:40)
21.30 American Idol (7:40)
22.15 Men in Trees (16:19) Marin Frist
sem hefur komið sér vel fyrir í smábænum
Elmo í Alaska eftir erfið sambandsslit. Hún
virðist hafa fundið hinn eina sanna, Jack,
sem er hlédrægur en afar heillandi og myndarlegur maður.

23.00 Réttur (3:6) Ný íslensk spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi
lagaflækja og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír
lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög
og réttur og er Logi Traustason þar fremstur
meðal jafningja.

23.45 The Touch
01.30 Gacy
03.00 About Last Night
04.50 Friends (11:24)
05.15 Fréttir

16.15 Racing - Barcelona Útsending frá
leik í spænska boltanum.

17.55 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Reliant Stadium í Houston.

18.50 Pittsburgh - Arizona Sýnt frá leik
í NFL deildinni.

21.20 Atvinnumennirnir okkar - Guðjón Valur Sigurðsson
22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.
22.30 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.
23.10 World Series of Poker 2008 Sýnt
frá World Series of Poker þar sem mæta til
leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í
heiminum.

00.00 Utan vallar með Vodafone
Magnaður umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport fá til sín góða
gesti og ræða málefni líðandi stundar.

07.00 Liverpool - Chelsea Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Aston Villa - Wigan Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.45 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.
18.45 PL Classic Matches Blackburn Leicester, 1997. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 PL Classic Matches Liverpool Chelsea, 1997.
19.50 Man. Utd. - Everton Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
17.35 Vörutorg
18.35 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

19.20 Charmed (19:22) Bandarískir
þættir um þrjár fagrar og kyngimagnaðar örlaganornir. Christy reynir að sannfæra Billie
um að heillanornirnar séu á rangri braut og
að það þurfi að stoppa þær. Til að rökstyðja
mál sitt sendir hún Halliwell-systur í djúpan
svefn til að draga fram þeirra heitustu þrár
og langarnir. (e)

▼

„Ég held að þegar Simon
var barn þá hafi ímyndaði
vinur hans ekki einu sinni
viljað leika við hann.“, segir
Abdul um meðdómara sinn
Simon Cowell í keppninni
American Idol sem Stöð 2
sýnir í kvöld.

20.10 One Tree Hill (2:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt. Lucas og
unnusta hans undirbúa draumabrúðkaupið á meðan Quentin aðstoðar Nathan að
koma sér í form í körfuboltanum. Brooke
leitar aðstoðar úr óvæntri átt eftir að það er
brotist inn í búðina hennar.

21.00 Heroes (8:26) Bandarísk þáttaröð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum
hæfileikum. Nathan og Tracy þurfa að berjast fyrir lífi sínu eftir að hafa lent í klónum
á Suresh. Angela biður Sylar að bjarga Peter
og Daphne fær banvænt verkefni hjá yfirmönnum sínum.
21.50 CSI (3:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas. Nýr meðlimur rannsóknardeildarinnar mætir til starfa. Rannsóknardeildin kannar dularfull morð þar sem lík finnast „frosin“
við daglegar athafnir.
22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 Dexter (12:12) (e)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS

22.00 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.

18.15 Að norðan Endurtekið á klst. fresti
til kl. 12.15 daginn eftir.

23.00 Coca Cola mörkin 2008 Allir leik-

N4 Sjónvarp Norðurlands

irnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í þessu magnaða markaþætti.

23.30 Man. Utd. - Everton Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Samvöxnu tvíburasysturnar
Sjónvarpið kl. 20.20

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol
Nú þegar hafa draumar sjö söngvara
ræst og þeir allir slegið í gegn, selt milljónir platna, bætt met og sungið sig inn í
hjörtu heimsbyggðarinnar. Síðasti sigurvegari, rokkarinn David Cook, gaf nýverið út sína fyrstu plötu og er hún einmitt
meðal þeirra allra vinsælustu vestanhafs
í dag. Leitin er nú hafin að áttundu Idolstjörnu Bandaríkjanna og til þess eru
mætt til leiks sem fyrr Simon Cowell,
Randy Jackson og Paula Abdul. Þeim til
fulltingis í fyrsta sinn í sögu American
Idol er fjórði dómarinn en í hóp þeirra
bættist söngkonan, lagahöfundurinn og
músíkmógúllinn Kara DioGuardi. Það
er því fullvíst að eitthvað nýtt og óvænt
muni gerast í nýrri seríu af American Idol. Í kvöld halda áheyrnarprufurnar
áfram í Jacksonville og svo er förinni heitið til Salt Lake City.

16.00 Hollyoaks (115:260)
16.30 Hollyoaks (116:260)
17.00 Seinfeld (23:24)
17.25 E.R. (22:25)
18.10 My Boys (18:22)
18.30 20 Good Years (7:13)
19.00 Hollyoaks (115:260)
19.30 Hollyoaks (116:260)
20.00 Seinfeld (23:24) Jerry Seinfeld er

Bresk heimildarmynd um samvöxnu
tvíburasysturnar Abby og Brittany
Hensel. Hér segja þær sögu sína, rifja
upp eftirminnileg uppátæki frá æskuárunum og veita áhorfendum innsýn
í líf sitt eins og það er núna. Þær eru
metnaðarfullir og ævintýragjarnir
unglingar sem víla ekkert fyrir sér þótt
það geri þeim vissulega erfitt fyrir að
geta aldrei vikið hvor frá annarri. Það
er nóg að gera hjá
þeim þar sem
Þær eru uppteknar í námi,
íþróttum og
félagslífi auk
þess sem
þær eru að
læra á bíl.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir
15.30 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Ársól
23.05 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

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

uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk.

Já þetta er satt!!

20.25 E.R. (22:25) Þættirnir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur.

Seljum allan ferskan fisk á 990 kr.kg. í dag

▼

21.10 My Boys (18:22) Frábærir gamanþættir um unga konu sem er greinahöfundur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við
einkamálin ásamt því að sanna sig í karlaheimi.

21.30 20 Good Years (7:13) Frumlegir og
ferskir gamanþættir um John Mason og Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast
getur. Það eina sem þeir eru sammála um
er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og eru
staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta.
Með aðalhlutverk fara John Lithgow og Jeffrey Tambor úr Arrested Development.
22.00 Réttur (3:6)
22.45 Cold Case (5:23)
23.30 Mad Men (7:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Pólitískar hringborðsumræður.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Vonbrigði
og væntingar bankastarfsmanna eru meðal
umræðuefna. Gestur er Helga Jónsdóttir.

21.30 Fólkið á kassanum Að þessu
sinni er þátturinn í umsjá Ólínu Þorvarðardóttur.

10.00 Bobler i blodet
10.30 Forandring
på vej 11.00 DR Update - nyheder og vejr
11.10 21 Søndag 11.50 Aftenshowet 12.15
Landsbyhospitalet 13.00 Det lille hus på prærien
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00
Family Guy 15.30 Braceface 15.55 Oggy og
kakerlakkerne 16.00 Troldspejlet 16.15 Robotboy
16.30 Den travle by 17.00 Aftenshowet 17.30 TV
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret
18.30 Guld og grønne skove 19.00 Geparden
Toki 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50
SportNyt 21.00 Kriminalkommissær Foyle 22.40
OBS 22.45 Dogumentar - Get A Life

10.00 NRK nyheter 10.05 Landsbylegane 10.30
Tinas mat 11.00 NRK nyheter 11.10 Grosvold
12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Viten om 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge
rundt 13.30 Koht i familien 14.00 NRK nyheter
14.05 Par i hjerter 15.00 NRK nyheter 15.10
Dynastiet 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 Mikkes klubbhus 17.25
Vennene på Solflekken 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Si ja, bli min
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.40 Livet i Fagervik 21.25 Store
Studio 22.00 Kveldsnytt 22.15 Inspektør Lynley
23.45 Nytt på nytt

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Sportspegeln 11.50
Djursjukhuset 12.35 Fridolf sticker opp! 14.00
Eva Rydberg - 50 år på scenen 15.00 Rapport
15.05 Gomorron Sverige 15.55 Eldsjälar 16.25
Där ingen skulle tro att någon kunde bo 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10
Regionala nyheter 17.15 Fråga doktorn 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 Stormen 20.00
Diplomaterna 20.30 Öga mot öga 21.00 Maggie
vaknar på balkongen 22.15 Kulturnyheterna
22.30 Skavlan 23.30 Nip/Tuck 00.15 Sändningar
från SVT24
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Sama hvað það er:

Skötuselur..............................990
Lúða.......................................990
Fiskréttir.................................990
Fiskbollur................................990
Lax.........................................990
Marineraður fisksteikur..........990
Ýsuflök roðlaus & beinslaus....990
og svo framvegis.....

Sjáumst eldhress í dag....
en mundu allt á aðeins 990 kr.kg
Næg bílastæði og extra starfsfólk
í afgreiðslu í allan dag, þannig að
það verði hröð og fljót afgreiðsla.
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Samkynhneigður páskabolti í Reykjavík
„Hann er ljúfur og góður
drengur, bara mjög duglegur og
hæfileikaríkur. Hann var voðalega mikið sem unglingur úti í
Árseli sem plötusnúður. Hann
hefur alltaf haft voða gaman af
þessu.“
Karen Eberhardtsdóttir, móðir Ómars
Ómars sem hefur boðað breytta tíma
með viðburðafyrirtækinu TFA, eða Tími
fyrir aðgerðir.
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LÁRÉTT
2. eyja í Asíu, 6. óhreinindi, 8.
húðsepi milli táa, 9. gogg, 11. tveir
eins, 12. botnfall, 14. safna saman,
16. karlkyn, 17. ferð, 18. blundur, 20.
grískur bókstafur, 21. fyrirhöfn.
LÓÐRÉTT
1. löggjafarsamkoma, 3. frá, 4.
hrörnun, 5. sigað, 7. raf, 10. óðagot,
13. útdeildi, 15. einsöngur, 16. nögl,
19. guð.
LAUSN
LÓÐRÉTT:
1. þing, 3. af, 4. vitglöp, 5. att, 7.
merskúm, 10. fum, 13. gaf, 15. aría,
16. kló, 19. ra.
LÁRÉTT:
2. Java, 6. im, 8. fit, 9. nef, 11. tt, 12.
grugg, 14. smala, 16. kk, 17. för, 18.
lúr, 20. pí, 21. ómak.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Pétur Jóhann Sigfússon leikari.
2 Þær verða fimm.
3 Ologies.

ST. STYRMIR

Strákanir í
St. Styrmi
keppa á
Iceland
Express
Cup, sem
verður
haldið hérlendis um
páskana.

á Íslandi,“ segir Alfreð Hauksson, formaður Styrmis. „Eins og
aðstæður hafa þróast virðist þessi
tímasetning hafa hentað ágætlega.
Krónan er veik og það virðist vera

áhugi hjá ferðamönnum að koma
til landsins.“
Kristjana Guðrún Arnarsdóttir hjá Lez Jungle segir að liðið
hafi verið stofnað síðasta sumar

í tengslum við samnefnda heimasíðu, Lezjungle.com, sem hún
stofnaði ásamt kærustu sinni við
góðar undirtektir. Stefnir liðið á
að taka þátt í Ólympíuleikum samkynhneigðra sem verða haldnir í
Danmörku næsta sumar.
Í tengslum við páskamótið verða
farnar kynnisferðir í Bláa lónið
og hugsanlega í rafting, köfun eða
hellaferðir. Ball verður síðan haldið þar sem Páll Óskar verður líklega plötusnúður.
Ekki er stefnt að því að halda
mótið hér á landi árlega, heldur
frekar annað eða þriðja hvert ár
og myndu hin Norðurlöndin halda
það þess á milli. Nánari upplýsingar um mótið má finna á heimasíðunni Ststyrmir.is.
- fb

BRYNDÍS JAKOBSDÓTTIR: LEIÐINLEGT AÐ VERA EKKI Á ÍSLANDI

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vígði danska tónleikahöll

8

10

Alþjóðlegt fótboltamót samkynhneigðra, Iceland Express Cup,
verður haldið hér á landi um páskana á vegum íþróttafélags samkynhneigðra karla, St. Styrmir.
Þegar hafa átta erlend lið skráð
sig, þar á meðal frá Danmörku,
Englandi, Þýskalandi og Bandaríkjunum. Einnig taka þátt tvö
til þrjú lið á vegum Styrmis, auk
nýstofnaðs íslensks lesbíuliðs, Lez
Jungle, sem mun keppa við erlent
lesbíulið.
„Við höfum verið að keppa
erlendis undanfarin ár. Við erum
búnir að byggja upp gott tengslanet við þessi lið, sérstaklega frá
London og Norðurlöndunum og
okkur datt í hug að það gæti verið
gaman að geta haldið svona mót

„Þetta er æðislegt hús,“ segir söngkonan Bryndís Jakobsdóttir, eða
Dísa, sem tók nýverið þátt í vígslu
nýrrar tónleikahallar danska ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn. Söng
hún fyrir framan um 1.500 gesti í
45 mínútur ásamt danska tónlistarmanninum Mads Mouritz og skáldkonunni Hørslev. Var þetta fyrsta
tónlistaratriðið á dagskrá og því
má segja að Dísa hafi vígt þessa
glæsilegu höll með hljómfagurri
rödd sinni.
„Ég rétt náði út af sviðinu því
ég skalf svo í hnjánum. Þetta var
rosalega skemmtilegt og það er
líka gaman að gera önnur verkefni
en bara mitt,“ segir Dísa og á þar
við samstarfið við Mads. „Hann er
að gera nýja plötu og bað mig um
að syngja með sér.“
Höllin tekur 1.800 manns í sæti og
hönnuður var franski arkitektinn
Jean Nouvel. Í henni er að finna
glæsilegt hollenskt orgel með sex
hundruð pípum auk þess sem sætin
eiga að laga sig að líkamanum og
þykja sérlega þægileg. Kostuðu
herlegheitin þrjá milljarða danskra
króna, eða um 60 milljarða.
Dísa flutti til Danmerkur síðasta haust þar sem hún hefur einbeitt sér að lagasmíðum. „Ég hef
verið að semja mikið með fólki og
tók þátt í verkefni þar sem fimm
manns voru saman í hóp. Svo spiluðum við á þremur stöðum í Danmörku,“ segir hún. „Svo er ég að
æfa mig að semja og aðallega
hlusta á nýja tónlist.“
Þrátt fyrir að hafa það ágætt í
Danmörku saknar hún þess að geta
ekki verið heima á Íslandi. „Mér
finnst leiðinlegt að ég sé ekkert
heima á meðan þessar hörmungar
eru og að geta ekkert gert hér. En
maður fer með bænir,“ segir hún.
Dísa gaf í maí í fyrra út sína
fyrstu plötu sem hlaut mjög góðar
viðtökur gagnrýnenda. Spurð hvort
ný plata sé á leiðinni segir hún að
það verði bara að koma í ljós. „Ég
er á fullu að æfa mig að semja. Ef
ég verð svo heppin að lög koma þá
auðvitað tek ég það upp og gef út.“
Hún hefur einnig sungið á
nokkrum tónlistarhátíðum að und-

SUNGU SAMAN Dísa söng með danska tónlistarmanninum Mads Mouritz og skáldkonunni Hørslev í nýju höllinni.

GLÆSILEG HÖLL Eins

og sjá má er nýja
tónleikahöllin afar
glæsileg og mega
Danir vera sérlega
stoltir af henni.

anförnu, þar á meðal á Eurosonic í Hollandi, og hefur alls staðar
fengið mjög góð viðbrögð. Eru allir

sammála um að hún eigi framtíðina fyrir sér í tónlistarbransanum.

Sérstök dómnefnd tímaritsins Nýs lífs valdi best
klæddu mennina
og konurnar í
nýjasta hefti
blaðsins. Þar
vekur sérstaka
athygli að
fréttamennirnir Sindri Sindrason og
Andri Ólafsson eru meðal efstu
manna en báðir starfa þeir hjá Stöð
2. Það sem gerir þessi úrslit enn
merkilegri er að sú lenska að setja
fréttamannsfötin í hreinsun fyrir
starfsmennina og mæta aftur með
þau stífpressuð á skrifborðið hefur
verið lögð af þar á bæ. Þeir Sindri
og Andri hafa ekki látið það á sig
fá og sjá bara til þess sjálfir að fötin
séu krumpufrí fyrir útsendingar.
Nýjasti ritstjóri Grapevine
og gítarleikari hljómsveitarinnar Reykjavíkur! er brottflutti
Vestfirðingurinn
Haukur S. Magnússon. Hann er nú
búsettur í Norðurmýrinni í íbúð sem sjálfur Gunnar
Þórðarson átti heima í um árabil.
Í forsíðuviðtali í nýjasta tölublaði
Bæjarins besta segir Haukur að
Gunnar hafi skilið eftir góðan anda í
íbúðinni sem lifi þar enn. Hann segist stundum vakna með andfælum
um miðja nótt með nýtt lag tilbúið
í hausnum og þurfi að hlaupa fram
og spila það á gítarinn. Hann segist
vona að Gunnar lögsæki sig ekki
fyrir lagastuld.
Aðalmeðferð í máli Eldars Ástþórssonar gegn hans gamla vinnuveitanda Hr. Örlygi ehf, sem rekið
hefur Iceland Airwaves hátíðina, átti
að fara fram á fimmtudaginn. Eldar
hafði kært Þorstein Stephensen og
Hr. Örlyg vegna ógreiddra launa. Á
tímabili stefndi í að í hart færi, en á
síðustu stundu féllst Þorsteinn á að
greiða útistandandi laun Eldars svo
málið var látið niður falla. Iceland
Airwaves hátíðin verður
haldin í ellefta skipti í
október. Sögur eru þó
uppi um rekstarörðugleika Hr. Örlygs og að
listamenn frá síðustu
hátíð eigi enn eftir að fá
- fgg, drg
greitt.

freyr@frettabladid.is

Tónlistarmenn bera vitni í máli Jóhanns
Tveir breskir lögfræðingar komu
hingað lands fyrir jól og ræddu
við þrjá íslenska tónlistarmenn
vegna málshöfðunar Jóhanns
Helgasonar gegn norska lagahöfundinum Rolf Løvland.
Líkast til munu tónlistarmennirnir bera vitni í málinu, sem
Jóhann höfðaði vegna líkinda
lags hans Söknuður við lag Rolfs,
You Raise Me Up, sem Bandaríkjamaðurinn Josh Groban gerði
vinsælt. Búið er að meta líkindin með lögunum bæði hér heima
og erlendis. Hérna voru líkindin
metin 97% og úti var matið einnig mjög jákvætt. „Þeir fóru yfir
málið og töluðu við nokkur vitni,“
segir Jóhann og vill sem stendur
ekki nefna þau á nafn. „Þetta er
dálítið stórt mál og þeir leggja
mikla áherslu á að vera með

allt inni áður en málið fer fyrir
rétt.“
Að sögn Jóhanns söfnuðu lögfræðingarnir, sem starfa á vegum
hins gamalgróna fyrirtækis Knight
& Sons, gögnum hér á landi sem
þykja sanna að Rolf hafi fengið
Söknuð í hendurnar á meðan hann
var staddur hér á síðasta áratug.
Tók hann meðal annars upp plötu
hér með hljómsveit sinni Secret
Garden auk þess sem hann tók
upp jólalag með Siggu Beinteins.
„Það er nánast hægt að fullyrða
að hann hafi fengið kynningardisk
með íslenskri tónlist þar sem þetta
lag var. Það er dálítill plús í svona
málum að geta bent á svoleiðis,“
segir Jóhann.
Ekki hefur verið ákveðið hvenær
réttað verður í málinu en líklega
verður það í vor eða sumar.
- fb

JÓHANN HELGASON Tveir breskir lögfræðingar komu hingað til lands á hans vegum

fyrir jól og ræddu við þrjá íslenska tónlistarmenn.
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

- Lifið heil
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Stjörnuprýdd
saga

Þ

að gerist allt of sjaldan að bók
heilli mann svo mikið að hún
víkur ekki úr huganum löngu eftir
að lestrinum er lokið. Nú fyrir jólin
kom ein slík bók út, Dagbók Hélène
Berr í þýðingu Ólafar Pétursdóttur. Hélène var frönsk gyðingastúlka, fædd árið 1921 í París og
lagði stund á ensku við Sorbonne.
Hélène hóf að skrifa dagbók árið
1942 og hélt því áfram til ársins
1944 en þá voru hún og foreldrar
hennar flutt í þýskar fangabúðir. Í
dagbókinni veitir Hélène dýrmæta
innsýn í líf gyðinga í París á valdatíma Þjóðverja.
varð fljótt heimavanur hjá fjölskyldu hennar þótt allir
hafi gert sitt besta til að leiða
hann hjá sér og halda sínu striki.
Hélène vílaði ekki fyrir sér að
stofna ólögleg samtök sem reyndu
að bjarga gyðingabörnum og eru
lýsingar hennar á ástandi sumra
þeirra mjög átakanlegar. Franskir gyðingar voru fangelsaðir hver
á fætur öðrum og sögur tóku að
berast um að börn væru notuð til
að „fylla upp í“ lestarklefana sem
notaðir voru til flutninganna til
Þýskalands. Hélène velti því fyrir
sér hvort hryllingssögurnar sem
hún heyrði gætu verið sannar,
hvort svo mikil grimmd gæti fyrirfundist í heiminum og lesandinn
stendur sig að því að kinka kolli.
Hann veit betur en stúlkan þegar
hún skrifaði bókina.

SJÁLF sagði Hélène vinkonu sinni
að líklega yrði hún í síðustu ofnfyllinni og hafði næstum því rétt
fyrir sér. Hún lést úr taugaveiki
í Bergen-Belsen fáeinum dögum
áður en bandamenn frelsuðu búðirnar. Hélène átti því eftir að finna
á eigin skinni að sögurnar voru
sannar. Aðeins leið mánuður á milli
andláts hennar og annars dagbókaritara, Önnu Frank, og báðar dóu
þær í Bergen-Belsen. Það sem
gerir Dagbók Hélène Berr jafn
magnaða og raun ber vitni er hvað
stíllinn er fallegur og frásagnargáfan lifandi.
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Njóttu lífsins
í London eða
Køben!
Hvernig væri að taka sér frí frá daglegu amstri og skella sér til
London eða Kaupmannahafnar? Það er alltaf nóg um að vera í
þessum skemmtilegu borgum, hvort sem þú vilt hasar eða
huggulegheit.
Bókaðu ferð á betra verði til London eða
ess.is
Kaupmannahafnar á www.icelandexpress.is
– þú hefur gott af því að skreppa út!

Gatwick!

Helgarferð til
London

Frá og með 1. maí
flytjum við okkur yfir á
Gatwick-flugvöll í London

13.–15. mars

Verð á mann í tvíbýli

58.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum
og gisting á 4* hóteli með morgunverði.

ÞÓTT

verið sé að lýsa grimmd,
sorg, nötrandi hræðslu og niðurlægingunni yfir að þurfa að bera gulu
gyðingastjörnuna skín ást Hélène
til ungra skjólstæðinga sinna alltaf
í gegn og fegurð heimaborgar hennar, Parísar. Fyrst og fremst lýsir
dagbókin samt ótrúlegum kjarki
ungrar konu sem afhenti vinnukonunni skrifin sín með reglulegu millibili ef vera skyldi að hún
sjálf yrði handtekin næst. Hélène
Berr fannst mikilvægara að koma
vitnisburði sínum undan en sjálfri
sér, vitnisburði sem fær fólk nú 50
árum síðar til að falla í stafi.

Helgarferð til Kaupmannahafnar
6.–8. mars

Verð á mann í tvíbýli

59.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum og
hótelgisting með morgunverði.
Nánar á www.expressferdir.is
og í síma 5 900 100

með ánægju

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 2. febrúar, 33. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.04
10.02

Hádegi

Sólarlag

13.41
13.26

17.19
16.52

Heimild: Almanak Háskólans

