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Duggu vogi

Opnunartí mi

2 / s: 557 9510

: Mánudaga

- Föstudaga

Á tveimur jafnfljótum

/ www.p atti.is

frá 9 til 18 og
Laugardaga

frá 11 til 16

sem hann segir

ávallt munu

fylgja sér sem

Stóllinn ko
minn he

Í MIÐJU BLAÐSINS

Meirapróf
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FRÉTTABLAÐIÐ/V

Seint metið til fjár
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir fagnar
30 ára leikafmæli.
TÍMAMÓT 12

Framleiðir leikrit með
Titanic-stjörnu
Óskar Eiríksson framleiðir leikritið
Sexy Laundry sem er tilnefnt
til þrennra verðlauna hjá LA
Weekly.

FÓLK 22

Afmælisveisla
undirbúin
Svali og félagar taka
mið af kreppunni
fyrir tvítugsafmæli FM.

„ hollt
ollt í hádeginu“

FÓLK 22

ILHELM

im

„Þessi ósmarti
mun hærri
gleður augað
stall í hjarta
né passar við
LazyBoy-stóll
var keyptur
eigandans
og fer hvergi.
góði stóllinn,
nafna þegar handa afa mínum og
hann er. Þessi sama hversu ljótur
að heilsu og hann var mjög farinn
minnir á hægindaboðið og tók
stól föður
segir Þórir átti stutt eftir ólifað,“
hann í snarheitu
Frasiers,
með í stationbíl
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passaði inn
m
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num,“ segir
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Þórir,
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átök
afa eftir að
á
og ljúfar stundir.
í Kardemom í hlutverki ljónsins
hans
fylgja mér
„Stólinn
mubænum
gefst upp,“
þar til hann
er kominn
.
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segir Þóri
stað þ í
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– í Hafnarhúsinu

Ætla að virkja fæturna
Þórir Sæmundsso
n leikari
teljist hann
til stofustáss. í sægrænum stól afa
síns,

• heimili

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Milljarðar í ónýttum lögnum í mannlausum hverfum
Um 2,6 milljarða króna fjárfesting Orkuveitu Reykjavíkur liggur í vannýttum lögnum í úthverfum. Dæmi
um skipulagsleysi á höfuðborgarsvæðinu. Miklir fjármunir sveitarfélaganna hafa farið í uppbyggingu.
SKIPULAGSMÁL Orkuveita Reykjavíkur hefur

fjárfest fyrir um 2,6 milljarða króna í
lögnum í hverfum sem fáir eða engir búa í.
Þetta telst vannýtt, eða ónýtt, fjárfesting,
þar sem litlar sem engar tekjur skila sér
á móti. Þetta þykir dæmi um þá efnahagslægð sem þjóðin er í, en ekki síst um það
skipulagsleysi sem ríkt hafi á höfuðborgarsvæðinu.
Sveitarfélög hafi reist fjölda hverfa án
nokkurs samráðs og beinlínis í samkeppni
um íbúa. Þannig sé byggingarmagn á svæðinu langt umfram þörfina.
Orkuveitan kemur upp dreifikerfum fyrir

veitunnar á Akranesi, í Hveragerði, á Hellu
og víðar.
Ofan á þessa 2,6 milljarða leggjast fjárfestingar sveitarfélaganna sjálfra. Skipulag,
gatnagerð, gangstéttar og ýmis frágangur
hleypur á háum upphæðum. Þá má reikna
inn í aukinn hlutfallslegan kostnað við það
að reka hverfi með fáum íbúum, svo sem
lítið nýtta skóla með auknum skólaakstri,
snjómokstur í hálftómum hverfum og svo
framvegis.
Þá hafa verktakar lagt í mikinn kostnað
við byggingar í hverfunum sem ekki hefur
fengist greiddur þar sem ekkert selst.
- kóp

hita, rafmagn, skólp og gagnaflutninga
áður en fólk flytur í ný hverfi og tengir inn
á dreifikerfi sitt. Litið er á þetta sem góða
fjárfestingu, þar sem væntanlegir notendur
greiða fyrir þjónustuna. Nú ber hins vegar
svo við að heilu hverfin standa auð eða eru
fámenn og því eru tekjurnar mun lægri en
reiknað var með.
Meðal þeirra hverfa sem þetta á við um
eru Helgafellsland í Mosfellsbæ, Vatnsendahlíð í Kópavogi, Úlfarsárdalur í Reykjavík,
Vellir í Hafnarfirði og Urriðaholt í Garðabæ. Auk þeirra eru misjafnlega vel nýtt
nýbyggingahverfi víðar á veitusvæði Orku-

Sundafrek 56 ára konu:

FÓLK 16

Fyrst syndandi
yfir Atlantshaf

Valsmenn
í bikarúrslitin

PÚERTÓ RÍKÓ, AP Jennifer Figge, 56

Valur leikur
til úrslita í
Eimskipsbikar
karla annað
árið í röð.
ÍÞRÓTTIR 18

VEÐRIÐ Í DAG
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Litlar breytingar Í dag verða
norðaustlægar og austlægar áttir,
hægviðri norðaustan til en annars
hvassara. Nokkuð bjart á vestanverðu landinu en annars skýjað
með köflum og él á stöku stað.
VEÐUR 4

ALVEG NIÐUR Á TÚN Fjölmenni naut veðurblíðunnar í Ártúnsbrekku í gær og renndi sér á hvers kyns farskjótum niður snævi
þakta brekkuna ofan Elliðaárdalsins. Meðal þeirra var Sigurjón Þ. Árnason, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans, sem undi sér
vel í bjartviðrinu með fjölskyldu sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

ára gömul sundkona frá Colorado
í Bandaríkjunum, varð í gær
fyrsta konan til að ljúka sundi
yfir Atlantshaf
þegar hún sté á
land í mjúkan
fjörusandinn
á Karíbahafseynni Trínidad.
Figge hóf
sundið á
Grænhöfðaeyjum 12. janJENNIFER FIGGE
úar. Hún synti
í sérsmíðuðu búri til að verjast
hákörlum. Þar sem hún ætlaði
sér að ljúka sundinu á Bahamaeyjum ætlar hún ekki að láta staðar numið á Trínidad heldur klára
ætlunarverkið með því að synda
líka síðasta áfangann þangað.
Nákvæm vegalengd sundsins
hafði ekki verið reiknuð út í gær.
Figge lauk sínu sundi tíu árum
eftir að Frakkinn Benoit Lecomte
varð fyrsti maðurinn svo vitað sé
til að ljúka 6.400 kílómetra sundi
yfir Atlantshafið.
- aa

Davíð Oddsson ætlar ekki að víkja sem seðlabankastjóri þrátt fyrir tilmæli:

Situr fram að setningu laga
STJÓRNMÁL Davíð Oddsson ætlar

ekki að víkja sem seðlabankastjóri
og situr, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins, að öllum líkindum
þangað til ný lög um Seðlabankann
taka gildi. Óljóst er hvenær gildistaka laganna verður en frumvarpið fer til umfjöllunar í efnahagsog skattanefnd í dag.
Davíð svaraði beiðni Jóhönnu
um að víkja sem bankastjóri í gærdag og sakaði forsætisráðherra

þar um lögbrot í harðorðu bréfi.
Þar hafnar hann því að víkja.
Jóhanna sendi frá sér yfirlýsingu
vegna bréfs Davíðs seint í gærkvöldi. Þar lýsir hún vonbrigðum með afstöðu Davíðs og segir
greinilegt að hann deili ekki mati
ríkisstjórnarinnar um að mannabreytingar í Seðlawbankanum
séu til þess fallnar að auka traust
bankans. Að öðru leyti mun hún
ekki tjá sig.

Samkvæmt heimildum hyggst
Jóhanna ekki víkja þeim Davíð
og Eiríki Guðnasyni úr stól seðlabankastjóra, heldur bíða þess
að ný lög um bankann taki gildi.
Með nýjum lögum víkja þeir sjálfkrafa og eiga rétt til tólf mánaða
biðlauna frá gildistöku.
Fyrr hafði Ingimundur Friðriksson orðið við beiðni Jóhönnu
Sigurðardóttur.
- shá / sjá síðu 2

Götumarkaður
Opið til 18.30

SPURNING DAGSINS

Guðbjartur, keyrði forsetabíllinn úr hófi?
„Ætli hann hafi ekki oftar keyrt í
hóf.“
Guðbjartur Hannesson ætlar ekki að nota
sérstakan bíl og einkabílstjóra sem fylgja
embættinu, líkt og forveri hans Sturla
Böðvarsson gerði. Þá hafa þingveislur
einnig verið aflagðar.

AF VETTVANGI Ræninginn var í annar-

legu ástandi.

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

Karlmaður handtekinn:

Rændi lyfjum
vopnaður öxi
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á þrí-

tugsaldri ruddist inn í apótekið
Lyfju við Lágmúla síðdegis í gær
vopnaður öxi. Hann heimtaði að
fá afhent rítalín, hrifsaði til sín
lyf sem lágu á afgreiðsluborði og
hljóp síðan á brott. Starfsfólk úr
apótekinu elti ræningjann og gat
bent lögreglu á það hvert hann
hafði hlaupið. Lögregla hafði uppi
á honum á gangi í nágrenninu
skömmu síðar. Hann var í annarlegu ástandi.
Engan sakaði í ráninu og ekki
þurfti að loka apótekinu nema
rétt á meðan lögregla rannsakaði
vettvanginn, að sögn varðstjóra.
Lögregla telur manninn til góðkunningja sinna.
- sh

STJÓRNMÁL
Samfylking boðar landsfund
Samfylkingin heldur landsfund sinn
helgina 26. til 29. mars í Smáranum í
Kópavogi. Það er sama helgi og Sjálfstæðisflokkurinn heldur sinn landsfund. Ljóst er að nýr varaformaður
flokksins verður kjörinn á fundinum,
þar eð Ágúst Ólafur Ágústsson hefur
ákveðið að halda utan í nám.

ALÞINGI
Hvalveiðar utan dagskrár
Utandagskrárumræða um hvalveiðar
fer fram á Alþingi á mánudag. Jón
Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, er
málshefjandi en Steingrímur J. Sigfússon, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, verður til andsvara.
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Áformaðar aðgerðir Bandaríkjastjórnar til hjálpar atvinnulífinu vestra:

Efnahagsaðgerðir í Bretlandi:

Málamiðlun í öldungadeild

Stýrivextir
færðir að núlli

BANDARÍKIN Barack Obama

niður í 780 milljarða. MunurBandaríkjaforseti gerir sér
inn felst aðallega í að fyrirvonir um að Bandaríkjaþing
huguð fjárhagsaðstoð alríkisafgreiði á morgun, þriðjuins við illa stadda sjóði ríkja
dag, tillögur sínar að aðgerðog sveitarfélaga sé skorin
um gegn efnahagskreppunni
niður.
vestra. Flokksbræður hans í
Obama hefur sjálfur sagt
öldungadeildinni náðu málaað hann vilji geta undirritað
miðlun við kollega sína úr
lögin um kreppuaðgerðirnar
röðum repúblikana um að samhinn 16. febrúar. Síðastliðinn
þykkja áætlunina með vissum
föstudag varaði Obama við
breytingum.
„þjóðarhörmungum“ ef lögin
Eins og áætlunin var samkomast ekki fljótlega til framGEGN KREPPU Barack Obama forseti ásamt Paul
þykkt í janúarlok frá fulltrúa- Volcker, formanni sérskipaðrar efnahagsaðgerðakvæmda.
deildinni kvað hún á um yfir nefndar.
Einn helsti efnahagsmálaFRÉTTABLAÐIÐ/AP
820 milljarða dala viðbótarinnráðgjafi Obama spáði því í gær
spýtingu í efnahagslífið, en samkvæmt málamiðlað erfitt málamiðlunarstarf væri nú framundan til
uninni í öldungadeildinni hefur hún verið skorin
að sætta sjónarmið beggja þingdeilda.
- aa

EFNAHAGSMÁL Peningamála-

Bankastjórar víkja
með nýjum lögum

Forsætisráðherra:

Davíð Oddsson ætlar ekki að verða við ósk forsætisráðherra og víkja sem
bankastjóri. Hann og Eiríkur Guðnason sitja líklega þar til ný lög um Seðlabankann taka gildi. Hann segir Jóhönnu hafa brotið lög með „hótunarbréfi“.
STJÓRNMÁL Ólíklegt er talið að

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra víki seðlabankastjórunum Davíð Oddssyni og Eiríki
Guðnasyni úr starfi, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Þeir
hafa báðir ákveðið að sitja áfram
í Seðlabankanum þrátt fyrir tilmæli forsætisráðherra um hið
gagnstæða. Líklegasta niðurstaða málsins, samkvæmt heimildum, er að þeir sitji fram að
þeim tíma að ný lög um bankann
taki gildi. Óljóst er hvenær það
verður.
Davíð Oddsson svaraði ósk
forsætisráðherra um afsögn úr
starfi bankastjóra í gær. Hann
segist aldrei hafa „hlaupist frá
neinu verki“ sem hann hefur
tekið að sér og ætlar því að sitja
áfram.
Í yfirlýsingu frá Jóhönnu í gærkvöldi segir að afstaða Davíðs
séu vonbrigði. Hann sé greinilega
ósammála því mati ríkisstjórnarinnar að mannabreytingar séu
nauðsynlegar til að vekja traust
á störfum bankans. Það sé á hans
ábyrgð, eins og segir í tilkynningu. Hún mun ekki bregðast við
einstökum efnisatriðum úr bréfi
Davíðs. Hún muni vinna að framgangi þess mikilvæga verkefnis
að skapa frið um helstu stofnanir
samfélagsins.
Davíð skýtur föstum skotum
að Jóhönnu í svarbréfinu. Hann
segir að upphafleg ósk hennar
sem send var bréfleiðis „með lítt
dulbúnum hótunum“ einsdæmi
hér á landi, og líklega um allan
hinn vestræna heim. „Lög sem
eiga að tryggja sjálfstæði seðla-

ÚR BRÉFI DAVÍÐS TIL FORSÆTISRÁÐHERRA
■ Bréf af þessu tagi með lítt dulbúnum hótunum til embættismanna
er einsdæmi, ekki eingöngu hér á
landi, heldur einnig um allan hinn
vestræna heim.
■ Bréf þetta virðist því eingöngu
hafa verið hugsað sem áróðurs- og
hótunarbréf og ber að harma það.
■ Fyrir fáeinum vikum urðu mönnum á stjórnsýsluleg afglöp, þegar
brotthlaupinn ráðherra skildi
Fjármálaeftirlitið eftir stjórnlaust
[…] Af því hefur hlotist verulegur
skaði.
■ Heift út í gamla pólitíska andstæðinga sem einhverjum finnst þeir
eiga óuppgerðar sakir við má ekki
blinda fólk svo að það geti ekki
séð einni mikilvægustu stofnun
landsins borgið með því að hafa

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

DAVÍÐ
ODDSSON

banka og forða pólitískri aðför
að seðlabankastjórninni hafa nú
verið þverbrotin. Ábyrgð ráðherrans er því mikil.“
Davíð fer mikinn og víða í bréfinu. Hann gagnrýnir það hart að
Baldur Guðlaugsson starfi ekki
lengur sem ráðuneytisstjóri fjár-

lagaumgjörðina um hana vandaða
og unna í sæmilegri sátt, jafnt
innan þings sem utan.
■ Verði sá gerningur sá eini sem upp
úr ferli Jóhönnu Sigurðardóttur
stendur sem forsætisráðherra,
að flæma vammlausan embættismann úr starfi, […] þá á hún
alla mína samúð. [Um uppsögn
Ingimundar Friðrikssonar úr Seðlabankanum.]
■ Þegar mér varð ljóst hvers konar
bréf hafði borist heim til mín og
kynnt í áróðursskyni […] stóð
hugur minn til að láta bréfinu
ósvarað.
■ Það gleður mig, að jafnvel þeir
sem helst vilja leggja til mín hafa
ekki getað fundið neitt málefnalega athugavert við störf mín …

málaráðuneytisins. Hann segir
frumvarp að lögum um Seðlabankann, sem fer til afgreiðslu
efnahags- og skattanefndar í dag,
vera hrákasmíð og verði aldrei
samþykkt óbreytt.
Hann segir jafnframt að það
hafi verið stjórnsýsluleg afglöp
þegar forstjóra og stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) var gert
að fara. FME hafi verið stjórnlaust á viðkvæmasta tíma. „Af
því hefur hlotist verulegur skaði“,
segir Davíð.
Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra hafnar þessari fullyrðingu.
„Stofnunin var með starfandi
forstjóra sem er öllum hnútum
kunnugur.“
svavar@frettabladid.is,
bjorn@frettabladid.is

nefnd Englandsbanka segir vá
vofa yfir bresku efnahagslífi og
séu líkur á að stýrivextir verði
færðir nálægt núlli á næstu
mánuðum.
Þetta kemur fram í ársfjórðungsriti nefndarinnar, sem verður birt á miðvikudag, samkvæmt
heimildum breska dagblaðsins
Daily Telegraph.
Þá hefur blaðið eftir heimildum að samhliða núllstillingu
stýrivaxta muni bankinn kaupa
ríkisskuldabréf og fyrirtækjabréf banka og fyrirtækja í þeim
tilgangi að koma efnahagslífinu
á réttan kjöl.
- jab

Lúðvík var ekki
inni í myndinni
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hafnar því að
fjármál Lúðvíks
Bergvinssonar, formanns
þingflokks Samfylkingarinnar,
hafi komið í veg
fyrir að hann
fengi úthlutað
embætti dómsog kirkjumálaLÚÐVÍK
ráðherra í ríkBERGVINSSON
isstjórn undir
hennar forsæti.
Þetta var fullyrt í sunnudagsblaði
Morgunblaðsins.
„Þessi fullyrðing er ekki sannleikanum samkvæm“, segir í
fréttatilkynningu sem forsætisráðherra sendi frá sér í gærkvöldi.
„Frá upphafi stjórnarmyndunarviðræðna Samfylkingarinnar og
Vinstrihreyfingarinnar-græns
framboðs lá fyrir að lögð var
áhersla á að fá utanaðkomandi
fagaðila til þess að gegna embætti ráðherra bankamála og dómsmála.“
- shá

SVÍÞJÓÐ
Met í sjónvarpsglápi
Suresh Joachim sló í Stokkhólmi í gær
eigið Guinness-skráða heimsmet í
sjónvarpsglápi með því að halda það
út að horfa í 72 tíma samfleytt á skjáinn. „Mér líður vel, ég drakk á bilinu
25 til 30 kaffibolla,“ sagði Joachim að
afreki sínu loknu. Hann er ættaður frá
Srí Lanka en býr í Toronto í Kanada.

ÍRAN
Khatami aftur í framboð
Mohammed Khatami, fyrrverandi
Íransforseti, lýsti því yfir í gær að hann
hygðist sækjast eftir kjöri í embættið
á ný. Þar með stefnir í átök milli fylkinga harðlínumannanna sem halda
nú um stjórnartaumana og umbótasinna sem Khatami fer fyrir og vilja
vinsamlegri tengsl við Vesturlönd.

Rotnunargas frá gulldeplufarmi olli því að tveir menn misstu meðvitund:

Tveir hætt komnir í skipslest
SLYS Tveir menn voru hætt komn-

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

MYND / SKESSUHORN

Ef varahluturinn
er til – þá er hann
til hjá okkur.

N1.IS

ir síðdegis í gær þegar þeir misstu
meðvitund vegna súrefnisskorts í
lest togarans Ingunnar AK í Akraneshöfn.
Mennirnir voru að landa gulldeplu úr skipinu þegar slysið varð.
Gulldeplan er smár fiskur og rotnar hratt. Að sögn Jóhönnu Heiðar
Gestsdóttur, lögregluvarðstjóra á
Akranesi, myndast gös við rotnunina sem ryðja öllu súrefni frá.
Annar maðurinn fór á undan
niður, og hinn missti meðvitund
þegar hann fór á eftir og reyndi að
bjarga honum. Tæki til reykköfunar voru um borð í skipinu og notuðu skipverjar þau til festa beisli á
mennina til að geta híft þá upp. Um
tuttugu mínútur tók að koma þeim
upp. Jóhanna segir að það sé snarræði þeirra að þakka að ekki fór
verr. „Þetta voru virkilega erfiðar
aðstæður,“ segir hún.

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Allt tiltækt lið lögreglu, slökkviliðs og sjúkraliðs var kallað að
togaranum. Afar litlu mátti muna að enn verr færi.

Mennirnir voru fluttir á sjúkrahús til Reykjavíkur en voru báðir

komnir til meðvitundar undir
kvöld.
- sh
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

113,79

114,33

Sterlingspund

166,99

167,81

Evra

145,53

146,35

Dönsk króna

19,526

19,64

Norsk króna

16,63

16,728

Sænsk króna

13,798

13,878

Japanskt jen

1,2452

1,2524

169,5

170,52

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
181,1448
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Forsætisráðherra hefur skipað ráðgjafarhóp um breytingar á stjórnarskránni:

Málefni kvenna í Írak:

Frumvarp lagt fram fljótlega

Ráðherra hættir
í mótmælaskyni

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurð-

gera tillögu um fleiri stjórnardóttir forsætisráðherra
arskrárbreytingar, einkum
hefur sett á fót ráðgjafarvarðandi umhverfisvernd.
hóp til að vinna tillögur
Hópurinn mun hefja
um breytingar á stjórnarundirbúning lagasetningskránni. Björg Thorarenar varðandi stjórnlagaþing
sen, prófessor við lagadeild
eftir komandi alþingisHáskóla Íslands, mun leiða
kosningar og móta tillögur
ráðgjafarhópinn, sem undum nauðsynlega lagasetnirbýr frumvarp til stjórnaringu og eftir atvikum setnBJÖRG
BRYNDÍS
GÍSLI
skipunarlaga sem lagt verð- THORARENSEN
ingu bráðabirgðaákvæðis í
HLÖÐVERSDÓTTIR TRYGGVASON
ur fram á Alþingi á næstu
stjórnarskrá. Forsætisráðvikum. Aðrir í hópnum eru Bryndís
um auðlindir í þjóðareign, þjóðarherra mun að fengnum tillögum
Hlöðversdóttir, forseti lagadeildatkvæðagreiðslur og aðferð við
framangreindra sérfræðinga hafa
ar Háskólans á Bifröst, og Gísli
breytingar á stjórnarskrá með sérsamráð við alla flokka, sem fulltrúa
Tryggvason, talsmaður neytenda.
stakri þjóðaratkvæðagreiðslu. Í
eiga á Alþingi, áður en frumvarp til
erindisbréfi er þess óskað að ráðHópnum er falið að gera tilstjórnarskipunarlaga verður lagt
lögu um stjórnarskrárákvæði
gjafarhópurinn meti hvort rétt sé að
fram á Alþingi.
- shá

ÍRAK, AP Ráðherra málefna kvenna
í Íraksstjórn hefur sagt af sér,
aðeins hálfu ári eftir skipun í
embætti, í mótmælaskyni við að
embættinu hefur ekki verið látið
í té þau meðul sem það þarf á að
halda til að starfa.
Verkefnið sem embættinu er
ætlað að sinna – að bæta aðstæður stríðshrjáðra kvenna – er yfirþyrmandi. Kvenþingmenn á Íraksþingi hafa skorað á ráðherrann,
Nawal al-Samarraie, að hætta við
að hætta. Hún hefur kvartað yfir
því að embætti hennar sé ekki fullgilt ráðuneyti og hafi hvorki fengið
viðunandi mannskap né fjárráð til
að sinna hlutverki sínu.
- aa

Breytingar í NV-kjördæmi:

Norðmenn örva efnahaginn:

Sturla og Herdís
hætta á Alþingi

Setja milljarða í
bankakerfið

STJÓRNMÁL Sturla Böðvarsson,
fyrrverandi forseti Alþingis og
ráðherra, ætlar ekki að bjóða sig
fram til áframhaldandi þingsetu
í komandi alþingiskosningum.
Herdís Þórðardóttir, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, hefur einnig tilkynnt að hún hyggist hætta
á þingi.
Bæði eru þau þingmenn Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi. Herdís settist á þing árið
2007 eftir að þingmaðurinn Einar
Oddur Kristjánsson féll frá.
- sh

NOREGUR, AP Norska ríkisstjórnin

BARÁTTA Liðsmenn slökkviliðs Viktoríufylkis kljást við eldinn í skóglendi nærri bænum Kinglake austur af Melbourne.

TJÁÐI HUG MARGRA Að sið araba er það

móðgandi að sýna manni skósólann.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skókastarinn í Írak:

Látinn svara til
saka fyrir árás
ÍRAK, AP Íraska fréttamanninum,

sem kastaði skóm sínum að
George W. Bush, þáverandi
Bandaríkjaforseta, hefur verið
gert að koma fyrir rétt 19. febrúar næstkomandi og svara til saka
fyrir upprunalega ákæru; árás á
erlendan þjóðhöfðingja.
Hinn ákærði, Muntadhar
al-Zeidi sem er hetja í augum
margra landa sinna fyrir skókastið fræga, hefur verið í varðhaldi
síðan hann lét Bush kenna á því
á blaðamannafundi í Bagdad 14.
desember. Til stóð að draga hann
fyrir rétt strax í desember, en
verjendur hans fengu því frestað
og reyndu að fá ákæruna mildaða
í að hann hafi aðeins móðgað hinn
tigna gest.
- aa

samþykkti í gær að leggja fram
frumvarp um
stofnun sjóðs
sem í verði eitt
hundrað milljarðar norskra
króna, jafnvirði
1.700 milljarða íslenskra
króna. Fjármunirnir verða
nýttir til að
JENS STOLTENBERG
hleypa nýju
blóði í norskt efnahagslíf.
Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, segir helming
fjármagnsins renna til norsku
bankanna svo þeir blási á ný lífi í
útlánastarfsemi sína.
- jab

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mannskæðar hamfarir geisa í Ástralíu

Alþingiskosningar 2008:

Kosningalög til
endurskoðunar

Skógareldar sem nú geisa í Suðaustur-Ástralíu eru þegar orðnir þeir mannskæðustu í sögu landsins. Yfir 700 heimili hafa orðið eldinum að bráð og yfir 100
manns höfðu í gær fundist látnir. „Þjóðarharmleikur“ segir forsætisráðherrann.
ÁSTRALÍA, AP Heilu bæirnir hafa

þurrkast út af landakortinu í
skógareldum sem geisa í SuðausturÁstralíu. Eftir því sem næst varð
komist í gær höfðu minnst 108
manns týnt lífi í hamförunum.
Þetta eru þar með mannskæðustu skógareldar í sögu byggðar í
landinu.
Hitabylgja og mikill vindur ollu
því að skógareldarnir breiddust út
með ógnarhraða á stóru svæði í
Viktoríuríki. Að minnsta kosti 700
heimili urðu eldinum að bráð. Þeir
84 sem vitað var til í gær að hefðu
farist brunnu inni í húsum sínum.
Óttast var að fleiri fórnarlömb ættu
eftir að finnast þegar björgunarsveitir komast að fleiri brunnum
húsum.
„Helvíti í öllu sínu veldi hefur

sótt hið góða fólk Viktoríufylkis
heim,“ sagði Kevin Rudd, forsætisráðherra Ástralíu. „Þetta er
hrikalegur harmleikur fyrir alla
þjóðina.“
Ösku rigndi og tré bókstaflega
sprungu í bálinu, að sögn vitna. Lofthiti allt að 47 gráðum og snarpur
vindur sköpuðu kjöraðstæður fyrir
útbreiðslu skógareldanna.
Bærinn Marysvill og nokkur
þorp þar í nágrenninu, til að
mynda Kinglake um 50 km norður
af Melbourne, jöfnuðust við jörðu í
eldhafinu.
Séð úr lofti var hamfarasvæðið ein rjúkandi, biksvört rúst, eins
langt og augað eygði. Ekkert nema
kolaðir trjástubbar voru eftir af
heilu skógunum, á vegum sáust
brunnin bílflök og nærri því hvert

KOSNINGAR Jóhanna Sigurðardóttir

forsætisráðherra hefur falið Þorkeli Helgasyni stærðfræðingi að
stýra vinnu við undirbúning hugsanlegra breytinga á kosningalögum fyrir komandi kosningar.
Þetta er gert í samræmi við
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir að kosningalögum verði breytt með þeim
hætti að opnaðir verði möguleikar á persónukjöri í kosningum
til Alþingis. Samráð verður haft
við fulltrúa allra stjórnmálaflokka sem fulltrúa eiga á Alþingi
í þessari vinnu.
- shá

einasta mannvirki var rjúkandi
rúst. Að sögn talsmanna slökkviliðs Victoríufylkis hefur um 2.200
ferkílómetra svæði orðið eldinum
að bráð.
Slökkviliðið óttast að þótt hitastig
hafi lækkað talsvert þá blási enn
vindar sem beint geti skógareldunum í óútreiknanlegar áttir. Þúsundir sjálfboðaliða börðust við elda á
um 30 stöðum í gærkvöldi. Að sögn
talsmanna slökkviliðsins gæti það
tekið marga daga að ráða niðurlögum eldanna, jafnvel þótt lofthitinn
héldist lágur.
Síðustu hamfara-skógareldar í Ástralíu geisuðu árið 1983, en
þeir urðu 75 manns að aldurtila og
brenndu yfir 3.000 heimili í fylkjunum Viktoríu og Suður-Ástralíu.

KJARAMÁL
Lögmaður til starfa
Stjórn Félags prófessora hefur fengið
lögmann til að gæta réttinda félagsmanna. Lögmaðurinn mun skoða
lagalega stöðu prófessora og skila
áliti. Prófessorar eru óánægðir með
aukna kennsluskyldu.

audunn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

8

-3

Veðurfréttamaður

-2
-5
-3

ÁFRAM FROST
Lítilla breytinga er
að vænta í veðrinu
næstu daga. Það
verða norðlægar
áttir ríkjandi
með tilheyrandi
bjartviðri sunnan
og vestan til en
norðaustanlands
verður þungbúnara
og hætt við smá
snjókomu eða éljum. Áfram verður
kalt í veðri.
-3
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MIÐVIKUDAGUR
Víða hægur vindur,
hvassast vestan til.

-3

4°

Berlín

4°

Billund

2°

Eindhoven

5°

Frankfurt

3°

Friedrichshafen

3°

Gautaborg

2°

Kaupmannahöfn

-2

2°
22°

London

4°

Mallorca

16°

New York

6°

Orlando

24°

Ósló

-6°

París

-5

15°

Bassel

Las Palmas

-4
Á MORGUN
3-10 m/s
Hvassast austan til.

Alicante

7

7

-3

4

7°

San Francisco

11°

Stokkhólmur

-1°

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

Dæmi um afslátt
og s

tyrki fyrir skráða

atvinnulausa

Nám sem kostar
199.000
- 25% afsláttur N
TV = 49.750
- Styrkur Vinnumá
lastofnunnar* =
70.000
- Styrkur stéttarfé
lags = Kannaðu r
étt þinn!!!

MENNTUN ER BESTA SÓKNIN!
YFIRLIT YFIR SPENNANDI NÁMSKEIÐ SEM BYRJA Í FEBRÚAR

STARFSNÁM
Skrifstofu- og tölvunám - 258 stundir - Verð: 199.000

GRAFÍSKT NÁM
Auglýsingatækni

-

156 stundir - Verð: 196.000

Hagnýtt og uppbyggjandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem vill styrkja
stöðu sína. Próf í tölvugreinunum gefa alþjóðlegt skírteini.

Hér er um að ræða hagnýtt nám fyrir þá sem hafa þörf fyrir tölvutæknina
við gerð auglýsinga, kynningarefnis og bæklinga.

Í náminu er lögð mjög mikil áhersla á að styrkja einstaklinginn og gera
hann hæfari til að takast á við krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

Markmiðið er að nemendur geti komið frá sér hugmyndum á tölvutæku
formi og að frágangur allra verka sé réttur hvort sem það er fyrir prentun
eða Internetið.

Meðal kennslugreina eru tölvubókhald, verslunarreikningur, Windows,
Word, Excel, Power Point, streitustjórnun, gerð kynningarefnis og
margt fleira.

• Morgunnámskeið byrjar 2. mars
• Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 9. mars
• Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. febrúar

Sölu- og markaðsnám - 264 stundir - Verð: 229.000
Þetta er líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér sérþekkingu á sölu- og markaðsmálum. Eins er námið kjörið fyrir þá aðila sem
vilja styrkja sig í starfi.
Í náminu er farið í hlutverk sölumannsins, samskipti við viðskiptavininn
eru könnuð og farið í grundvallaratriði í gerð kynningarefnis. Einnig
er farið yfir helstu atriði markaðsfræðinnar. Náminu lýkur með umfangsmiklu lokaverkefni.

• Morgunnámskeið byrjar 16. febrúar
• Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. febrúar

Grunnnám í bókhaldi - 108 stundir - Verð: 99.000
Bókhaldsnámið er hagnýtt og hnitmiðað og er markmiðið að þjálfa fólk
til að starfa við bókhald. Námið hentar einnig þeim sem eru með sjálfstæðan atvinnurekstur eða hyggja á að stofna eigið fyrirtæki og vilja
öðlast skilning á bókhaldinu. Í tölvubókhaldshluta námsins er kennt á
Navision sem er eitt mest notaða bókhaldsforritið á markaðinum í dag.

• Morgunnámskeið byrja 17. mars
• Kvöldnámskeið byrjar 9. febrúar

• Kvöldnámskeið byrjar 23. febrúar

Photoshop Expert - 72 stundir - Verð: 112.000
Námskeið fyrir þá sem vilja fá dýpri á nær óendanlegum möguleikum
þessa frábæra verkfæris. Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegt próf
sem gefur gráðuna: Adobe Certified Expert. Námskeiðið er yfirgripsmikið þar sem mikið er lagt upp úr þeim þætti sem snýr að eftirvinnslu
s.s. litgreiningu, prófílum, upptöku aðgerða, skipulag, meðferð RAW
skráa, og öllum þeim aðgerðum sem áður fyrr voru framkvæmdar í
myrkrakompu.

• Kvöldnámskeið byrjar 16. febrúar

Alvöru vefsíðugerð - 210 stundir - Verð: 209.000
Alvöru námskeið í vefsíðugerð þar sem farið er í alla mikilvægustu þætti
vefhönnunar s.s. útlitshönnun, myndvinnslu, HTML-kóðun, gagnagrunnsfræði, Javascript, uppsetningu og viðhald bæði minni og stærri
vefsvæða. Í lok námskeiðs ætti nemandi að hafa lokið við eigin vef frá
hugmynd að fullunnu vefsvæði.
Námskeiðinu er skipt í þrjá sjálfstæða hluta sem einnig er hægt að taka
hvern fyrir sig:
1 - Myndvinnsla fyrir vefinn með Fireworks (54 stundir)
2 - Almenn vefsíðugerð með Dreamweaver (72 stundir)
3 - Gagnagrunnstengd vefsíðugerð með Dreamweaver (84 stundir)

• Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 23. febrúar
*Þarf að sækja um hjá ráðgjafa vinnumálastofnunnar

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is
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KJÖRKASSINN

Finnst þér ný ríkisstjórn fara vel
af stað?
Já

62%
38%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu búin(n) að lesa bréf
Davíðs Oddssonar til Jóhönnu
Sigurðardóttur?

Segðu skoðun þína á visir.is.

Þjóðaratkvæðagreiðsla í Sviss:

Samþykkja
frjálsa för fólks
SVISS, AP Með afgerandi meirihluta
atkvæða, 59,6 prósent, samþykktu
kjósendur í Sviss í gær samkomulag við Evrópusambandið um að
frjáls för launafólks milli ESBlanda og Sviss skuli líka gilda
fyrir borgara Rúmeníu og Búlgaríu, nýjustu aðildarríkja ESB.
Hefði niðurstaðan orðið á hinn
veginn hefði það getað sett alla
tvíhliða samninga Sviss við ESB
í uppnám, en þar sem Sviss er
ekki aðili að samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið eins og
hin EFTA-ríkin Ísland, Noregur
og Liechtenstein hafa Svisslendingar þess í stað gert röð tvíhliða
samninga um aðgang að innri
markaði Evrópu.
- aa

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins:

Þórlindur og
Erla Ósk fram
STJÓRNMÁL Þórlindur Kjartans-

son, formaður Sambands ungra
sjálfstæðismanna, og Erla Ósk
Ásgeirsdóttir, fyrrverandi formaður Heimdalls, gefa bæði kost
á sér í sameiginlegu prófkjöri
sjálfstæðismanna í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur, sem
haldið verður um miðjan mars.
Þórlindur sækist eftir fjórða sæti
og Erla því fimmta.
Þá hefur forritarinn Jóhannes
Birgir Jensen lýst yfir framboði til formennsku í Sjálfstæðisflokknum, en kosið verður um
nýjan formann á landsfundi 26.
til 29. mars.
- sh

STJÓRNMÁL
Vinstri græn halda forval
Vinstrihreyfingin - grænt framboð
hefur ákveðið að efna til forvals
fyrir komandi alþingiskosningar í
Reykjavíkurkjördæmunum tveimur.
Kjörstjórn leggur til að forvalið fari
fram 6. mars og framboðsfrestur sé til
19. febrúar.
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Viðskiptaráðherra vill losa erlenda aðila við krónur án þess að gengið falli:

Kosningabarátta í Ísrael:

Reynir að semja við eigendur

Mun ekki skila
Gólanhæðum

EFNAHAGSMÁL Viðskiptaráðuneyt-

ÍSRAEL, AP Benjamin Netanyahu,

ið reynir nú að semja við eigendur
jöklabréfa, og hluta af erlendum
aðiljum sem eiga 550 milljarða hér
á landi. Þetta staðfestir Þorfinnur
Ómarsson, upplýsingafulltrúi viðskiptaráðuneytisins.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins kemur meðal annars til
greina að færa eignirnar í langtíma ríkisskuldabréf, eða að lífeyrissjóðir eða aðrir kaupi þær
með afslætti. Einnig kemur til
greina að bjóða fjármagnseigendunum að afskrifa hluta upphæðarinnar gegn því að losna með
það sem eftir stendur úr landi.
Þorfinnur staðfestir að þetta séu

KAUPHÖLLIN Erlendir aðilar eiga um

550 milljarða króna hér á landi sem eru
fastir vegna gjaldeyrishafta.

meðal þeirra leiða sem hafi verið
nefndar.
Erlendir aðilar eiga um 550

milljarða króna hér á landi, sem
eru fastir vegna gjaldeyrishafta.
Um 250 milljarðar liggja í jöklabréfum, 150 milljarðar í ríkisskuldabréfum og önnur eins upphæð í innstæðum í íslenskum
krónum, samkvæmt upplýsingum
frá Seðlabankanum. Hagfræðingar hafa lýst áhyggjum af því
að hverfi þessir erlendu fjárfestar með fé sitt úr landi geti gengi
krónunnar fallið.
Þorfinnur segir markmiðið með
því að hafa samband við erlenda
aðila sem eigi eignir í krónum að
koma í veg fyrir að gengið falli
vegna þeirra þegar gjaldeyrishöftum verður aflétt.
- bj

Eignirnar duga fyrir
einum sjötta skulda
Yrðu eignir Baugs í Bretlandi seldar nú fengjust 25 milljarðar króna fyrir þær.
Sögu félagsins er lokið. Jón Ásgeir Jóhannesson segist óviss um framtíðina.

Á FLÓTTA Tamílar á flótta frá átakasvæðinu með föggur sínar við bæinn
Vavuniya í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Borgarastríðið á Srí Lanka:

VIÐSKIPTI „Ég er með tuttugu þús-

und pund á ári fyrir stjórnarsetu í
Iceland en ekki með aðgang að bíl
og þyrlu. Annað er þvæla,“ segir
Jón Ásgeir Jóhannesson, starfandi
stjórnarformaður Baugs.
Hann segir fréttir breskra fjölmiðla frá í gær um sérstök fríðindi
vegna stjórnarsetu í fyrirtækjum sem hann sitji í ásamt Gunnari Sigurðssyni, forstjóra Baugs,
fráleitar.
Jón Ásgeir er stjórnarformaður matvörukeðjunnar Iceland og
stjórnarmaður í House of Fraser,
leikfangaversluninni Hamleys og
skartgripakeðjunni Aurum, sem
skilanefnd Landsbankans gekk að
veði í í síðustu viku. Fyrir stjórnarformennskuna fær hann tuttugu
þúsund pund, jafnvirði 3,3 milljóna
króna, á ári. Fríðindi eru engin.
„Ég hef ekki verið beðinn um
að hætta í stjórnum þeirra,“ segir
hann og vísar til tilkynningar
skilanefndar Landsbankans frá í
síðustu viku að Baugur hafi skuldbundið sig til að vinna með bankanum og hámarka virði eignanna.
„Við eigum að forða þeim frá frekari slysum,“ segir Jón Ásgeir. Að
öðru leyti vísaði hann til þess að
tilsjónarmenn PricewaterhouseCoopers ráði stjórnarsetum hans
í félögum tengdum BG Holding,
dótturfélags Baugs í Bretlandi, í
dag.
Auk aðgerða skilanefndar Landsbankans tók Straumur yfir eignir
Baugs í Danmörku á fimmtudag.
Það eru verslanirnar Magasin du
Nord, Illum og Day Mikkelsen.
Samkvæmt breska dagblaðinu
Observers er Kaupþing að íhuga að
taka fataverslanakeðjuna Mosaic
Fashions upp í skuldir, sem nema

leiðtogi Likudflokksins sem flest
bendir til að vinni þingkosningarnar sem fram fara í Ísrael í
vikunni, lýsti því yfir í gær að
ríkisstjórn undir sinni forystu
myndi ekki taka í mál að skila
Sýrlandi Gólanhæðum til að liðka
fyrir friðarsamningum. Ísraelar
hafa haldið hæðunum hernumdum síðan í stríðinu 1967.
Kosningabaráttan hefur verið
tíðindalítil allt frá því kosningarnar voru boðaðar í nóvember,
þar til nú að Netanyahu grípur til
þessa ráðs til að freista þess að
halda í hægrijaðarfylgi sem nýr
harðlínuflokkur höfðar til.
- aa

15.000 óbreyttir
Tamílar á flótta

DANSKA VERSLUNIN ILLUM Starfandi stjórnarformaður Baugs situr í stjórnum þeirra

félaga sem skilanefnd Landsbankans gekk að veðum í í síðustu viku til að forða
þeim frá frekari slysum.

400 milljörðum
króna. Steinar
Þór Guðgeirsson, for mað ur skilanefndar Kaupþings,
segir svo ekki
vera. Unnið sé
með félaginu að
endurskipulagnJÓN ÁSGEIR
ingu skulda.
JÓHANNESSON
Breska dagblaðið Guardian hafði í gær upp
úr skýrslu PricewaterhouseCoopers, sem unnin var fyrir skilanefnd Landsbankans, að 150 milljónir punda, jafnvirði 25 milljarða
króna, fáist fyrir eignir Baugs yrðu
þær seldar í dag. Þetta jafngildir um einum sjöunda af skuldum
Baugs gagnvart íslensku bönkunum sem nema um einum milljarði
punda. Lánadrottnar félagsins hafa

lýst því yfir að eignir verði ekki
seldar í því árferði sem nú ríki á
fjármálamörkuðum enda fengist
lítið fyrir þær.
Jón Ásgeir segir mikilvægt að
niðurstaða fáist í greiðslustöðvun
Baugs í Bretlandi svo hægt verði
að halda áfram þeirri vinnu sem
lagt hafi verið upp með og skýra
stöðuna.
Öllu starfsfólki Baugs hér á landi
var sagt upp fyrir rúmri viku og
tæpum helmingi í höfuðstöðvunum í Lundúnum í Bretlandi. Sextán
starfa þar nú og hafa öll leitað fyrir
sér á öðrum vettvangi. „Óvissan
er algjör,“ segir Jón Ásgeir. Hann
segir ljóst að saga Baugs sé öll þótt
hremmingarnar ytra ættu ekki að
hafa áhrif á félög tengd Gaumi,
félagi fjölskyldu hans hér. Sjálfur
viti hann ekki hvað bíði sín.
jonab@frettabladid.is

SRÍ LANKA, AP Fleiri en fimmtán
þúsund óbreyttir borgarar á
átakasvæði stjórnarhersins og
Tamílatígranna nyrst á Srí Lanka
hafa lagst á flótta undanfarna
daga, að því er talsmaður stjórnvalda í höfuðborginni Colombo
greindi frá.
Svo virðist sem stjórnarherinn
sé í þann mund að hrekja vopnaða liðsmenn Tamílatígra frá
síðustu vígjum sínum. Að sögn
hersins var að minnsta kosti 21
skæruliði felldur um helgina.
Stjórnarherinn sakar skæruliða um að beita óbreyttum borgurum fyrir sig sem „mannlegum
skjöldum“. Því neita talsmenn
Tamílatígra.
- aa

Hálf níunda milljón í styrki:

Gegn kynbundnu ofbeldi
JAFNRÉTTISMÁL Félagasamtök sem

sinna forvarnaverkefnum gegn
kynbundnu ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum eða veita þolendum stuðning
fengu tæpar 8,5 milljónir króna
í styrki frá félags- og tryggingamálaráðherra á árinu 2008.
Meðal styrkþega eru Samtök
um kvennaathvarf, Stígamót og
Sólstafir, kvennaathvarf á Vestfjörðum. Þá fengu Blátt áfram og
Þekkingarsetur styrktarfélagsins
Áss einnig styrk.
- ovd

Heilbrigðisráðherra segir erfiðan niðurskurð fyrirhugaðan í heilbrigðisþjónustu:

Minna kólesteról
Benecol er náttúrulegur
mjólkurdrykkur sem
lækkar kólesteról í blóði.
Mikilvægt er að halda
kólesterólgildum innan
eðlilegra marka því of
hátt kólesteról í blóði er
einn helsti áhættuþáttur
kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar
til að ná hámarksvirkni.
www.ms.is

Eigum ekki annarra kosta völ
HEILBRIGÐISMÁL „Niðurskurður í heilbrigðiskerfinu
er lögþvingaður. Honum verður ekki breytt nema
fjárlög verði tekin upp á ný. Þetta er ekki ljúft
verk en við eigum ekki annarra kosta völ en að
draga saman seglin,“ segir Ögmundur Jónasson
heilbrigðisráðherra.
Fyrirhugaður er 6,7 milljarða króna niðurskurður í heilbrigðisgeiranum á árinu. Ögmundur segir
nauðsynlegt að finna leiðir til sparnaðar, svo sem
með lækkun lyfjakostnaðar ásamt skipulagsbreytingum í stjórnsýslunni og tilhögun vinnu í
heilbrigðisgeiranum.
Reynt verði eftir megni að láta niðurskurðinn
ekki bitna á starfsfólki auk þess sem reynt verði að
hlífa því starfsfólki sem hafi lágar tekjur á kostnað
hinna.
„Ég hef sett fram þau pólitísku markmið
sem eiga að tryggja heilbrigðisþjónustuna og
aðgengi að henni. Þegar kemur að launakostnaði
verður það gert með kjarajöfnun að leiðarljósi,“
segir Ögmundur og vonast eftir samstöðu um
markmiðin.
Reynt verði að fá sem flesta að samningaborðinu

HJARTARITI SKOÐAÐUR Stefnt er að því að skera niður kostnað
í heilbrigðiskerfinu um 6,7 milljarða króna í ár. Ekki ljúft verk,
segir heilbrigðisráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

til að ná markmiðunum fram. Þá verði horft
til aðstæðna hverju sinni. „Það er sárt til þess
að hugsa að heilbrigðisgeirinn hafi ætíð setið á
hakanum og nú þurfi að skera þar niður,“ segir
heilbrigðisráðherra.

- jab

www.oryggi.is

Það hefði
getað farið verr...
Endurnýjaðu öryggishnappinn án endurgjalds
í febrúar og fáðu reykskynjara í kaupbæti.

Karl Kristinsson? Sæll, þetta er
hjá
Öryggismiðstöðinni. Við erum heim
a
hjá pabba þínum. Hann var að
sjóða
egg og gleymdi sér aðeins yfir
fréttunum. Jú jú það er allt í lagi
með
hann. Reykskynjarinn í öryggish
nappnum hans gerði okkur viðvart.
Það væri
fínt ef þú gætir komið, honum er
svolítið
brugðið. Já, þetta hefði getað farið
verr.

PI PAR • SÍA • 90102

Öryggishnappur eldri borgara
Öryggishnappur –
armband eða hálsmen

Beintengdur
reykskynjari

Þegar þrýst er á öryggishnappinn
berast boð strax til vaktmiðstöðvar
Öryggismiðstöðvarinnar.

Öryggishnappnum fylgir reykskynjari
sem er beintengdur vaktmiðstöð
Öryggismiðstöðvarinnar.

Hringdu í

530 2400 og fáðu öruggari öryggishnapp!

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða eini seðlabankastjóri
af þremur hafði beðist lausnar
frá embætti fyrir helgi?
2. Hvað hefur Grótta komist
oft í úrslit í bikarkeppninni í
handbolta?
3. Hver tók kápu Rögnu Árnadóttur dómsmálaráðherra í
misgripum á föstudag?
Sigmundur Ernir Rúnarsson:

Fer fram fyrir
Samfylkinguna
STJÓRNMÁL Fjölmiðlamaðurinn

Sigmundur Ernir Rúnarsson
hefur ákveðið að gefa kost á sér
í annað sæti á lista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi.
Hann staðfesti þetta í samtali við
mbl.is á laugardag.
Sigmundi var sagt upp störfum á fréttastofu Stöðvar 2 fyrir
skömmu. Árið 2007 skrifaði Sigmundur ævisögu Guðna Ágústssonar, þáverandi formanns Framsóknarflokksins.
- sh

Skaðræðisþurrkar í Kína:

Reyna að framkalla rigningu
KÍNA, AP Lítils háttar regn féll á
hluta af Norður-Kína í gær, eftir
að stjórnvöld höfðu látið herinn
skjóta þúsundum eldflauga og
fallbyssuskota með „regngerðarefnum“ upp í himininn í þeim
tilgangi að framkalla rigningu.
Verstu þurrkar í manna minnum
þjaka íbúana á þessum slóðum.
4,4 milljónir manna er farið að
skorta drykkjarvatn. „Það verður
ekkert lát á þurrkunum um fyrirsjáanlegan tíma,“ sagði í tilkynningu frá kínversku veðurstofunni.
50-80 prósent minna regn en í
meðalári hefur fallið í Norður- og
Mið-Kína síðan í nóvember. Hálf
vetrarhveitiuppskeran er í hættu í
átta héruðum, að sögn Xinhua. - aa
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Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur ekki skilað ársreikningum vegna 2007:

Fleiri desembergestir:

Fyrstu skilin reynast erfið

Hótelgestum
fjölgar milli ára

STJÓRNMÁL Hvorki Sjálfstæðisflokk-

FERÐAÞJÓNUSTA Gistinætur á hót-

urinn né Framsóknarflokkurinn
hafa skilað ársreikningum vegna
ársins 2007 til Ríkisendurskoðunar,
þrátt fyrir að frestur hafi runnið út
fyrir rúmlega fjórum mánuðum.
Skilin eru erfið í fyrsta skipti þar
sem félagsárið í mörgum af félögum flokksins hefur verið frá hausti
til hausts, en ekki almanaksárið,
segir Sigfús Ingi Sigfússon, framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins. Hann segir að ársreikningnum
verði skilað fljótlega eftir helgi, og
vinna við ársreikninga vegna ársins 2008 sé þegar hafin.
Tekið hefur talsverðan tíma
að fá upplýsingar frá hátt í 200

ANDRI
ÓTTARSSON

SIGFÚS INGI
SIGFÚSSON

aðildarfélögum, en vinnan er að
klárast, segir Andri Óttarsson,
framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Hann segir að reynt
verði að skila sem fyrst.
Stjórnmálaflokkum er nú skylt

að skila ársreikningum til Ríkisendurskoðunar, samkvæmt
lögum um fjármál stjórnmálaflokka, sem tóku gildi í ársbyrjun 2007. Þegar allir ársreikningar hafa borist Ríkisendurskoðun
verða helstu upplýsingar úr þeim
birtar. Aðrir flokkar hafa þegar
skilað ársreikningum.
Lárus Ögmundsson, skrifstofustjóri hjá Ríkisendurskoðun segist
reikna með því að skil vegna ársins 2008 gangi betur, enda megi
alltaf búast við byrjunarörðugleikum. Eðlilegt sé að miða við að
flokkarnir skili ársreikningum
fyrir 1. júní næstkomandi.
- bj

elum í desember síðastliðnum
voru um 58.800 og fjölgaði um
tíu prósent frá því í sama mánuði í fyrra. Mesta varð fjölgunin á Austurlandi, eða um 32 prósent, og á höfuðborgarsvæðinu
um þrettán prósent. Á Norðurlandi fækkaði gistinóttunum um
25 prósent, en annars staðar stóð
hún nokkurn veginn í stað, að því
er fram kemur á vef Hagstofunnar.
Gistinætur á hótelum fyrir allt
árið 2008 voru tæplega 1.340.000,
og fjölgaði um tvö prósent frá
árinu 2007, þegar þær voru um
1.310.000.
- sh

Gálgafrestur frystra myntlána
Helstu bílalánafyrirtækin segja verst stöddu skuldarana enn njóta góðs af frystingum lána. „Erum að
reyna að taka bílana ekki.“ Innköllun bíla hafi aukist, en teknir bílar hlaupi ekki á hundruðum.
EFNAHAGSMÁL Talsmenn helstu
fjármögnunarfyrirtækja, sem
hafa lánað til bílakaupa síðustu ár,
segjast enn ekki hafa þurft að taka
marga bíla aftur af skuldurum í
vandræðum. Verst stöddu skuldunautarnir hafi kosið að frysta lán
sín um tíma.
„Nei, við höfum ekki þurft að
gera neitt óeðlilega mikið af því.
Þetta er ekki komið fram ennþá. Við
erum að reyna að taka bílana ekki
og höfum því fryst lánin til fjögurra mánuða. Að því loknu ætlum
við að frysta þau í fjóra mánuði til
viðbótar,“ segir Helga Hermannsdóttir hjá Avant.
Fyrirtækið láti sér vaxtagreiðslur duga á meðan. Um 4.600 manns
hafi fryst lán, af um 12.000 skuldurum. Helga sagðist ekki hafa
nákvæma tölu um bíla sem hafa
verið endurheimtir eftir efnahagshrunið, en skaut á að þeir væru
innan við hundrað talsins.
En ástandið gæti versnað þegar
fram vindur: „Margt fólk er á uppsagnarfresti og ekki enn orðið
tekjulaust,“ segir Helga.
Jóhann Fannar Sigurðsson hjá
Lýsingu segir að um 3.500 manns
hafi fryst bílalán sín til þriggja
mánaða og hafi þá greitt helming afborgana. Eftir fyrstu frystingu sé í boði að greiða 75 prósent
þeirra, en ekki allir nýti sér það.

Við erum að reyna að
taka bílana ekki og
höfum því fryst lánin til fjögurra
mánaða.
HELGA HERMANNSDÓTTIR
TALSMAÐUR AVANT

Hann gefur ekki upp hve margir bílar hafi verið teknir af fólki,
en segir í kringum fimimtíu bíla.
Lýsing sé skráður eigandi að um
20.000 bílum.
Haraldur Ólafsson hjá SP-fjármögnun segir að endurheimt bíla
hafi vissulega aukist en margir
hafi fryst afborganahluta lána
sinna og greiði því lægri fjárhæð
mánaðarlega en þeir greiddu
fyrir hrunið.
„Við erum ekki með fullt plan
af bílum og hlutfallslega er þetta
lítið, miðað við að við höfum
lánað í um 24.000 bílum,“ segir
Haraldur. Hann hefur þó ekki
nákvæmar tölur um endurheimtur. Á heimasíðu SP eru 32 bílar
til sölu.
Frysting lána hjá þeim sem
fyrst fengu hana renni út 1. mars
hjá SP, en þá verði farið í annars
konar skuldbreytingu og varanlegri, eins og hann orðar það. Um
hana má lesa hér til hliðar.
klemens@frettabladid.is

LÚXUSBÍLL Mörg þúsund bílar á götum landsmanna eru í eigu fjármögnunarfyrirtækja og bílstjórarnir greiða af þeim reglulega. Þrjú fyrirtæki hafa lánað til kaupa
á um 56.000 bílum. Bíllinn á myndinni tengist efni fréttarinnar ekki beint.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MYNTKÖRFULÁN MIÐUÐ VIÐ VERÐBÓLGU
Sp-fjármögnun ætlar nú að hætta að frysta afborganahluta lána, enda hafi
þeir verið frystir í von um að krónan styrktist. Þá greiddi fólk einungis vexti
og lánið lengdist.
Nýja kerfið miðast við að teknar eru upprunalegar afborganir af myntkörfuláninu, t.d. 40.000 á mánuði og miðað við ef slíkt lán hefði verið tekið í
íslenskum verðtryggðum krónum. Þá er bætt ofan á 40.000 krónurnar 25
prósentum og afborgun verður því 50.000 á mánuði, í stað þess að vera
mun hærri, til dæmis 80.000.
Með þessum hætti á skuldarinn að geta greitt inn á höfuðstólinn líka og
skuldbreytingin er fólki að kostnaðarlausu. Hana má endurskoða, fari svo að
króna styrkist.

Kellogg’s Special K
kemur mér á sporið
Við fjölskyldan borðum alltaf morgunmat, eins og t.d. Kellogg's Special K.
Með vel samsettum morgunmat hættir mér miklu síður til að detta

Mig langar til að …
... geta verið löt að loknum

í óhollustu á miðjum morgni eða fituríkan skyndibita í hádeginu.

vinnudegi þegar börnin eru sofnuð

Það er alltaf frábært að eiga gómsæta Special K stöng að grípa til,

enda eru letiköst eitt helsta áhuga-

því þá þarf ég heldur ekki að hafa minnstu áhyggjur af því að

mál mitt. Í sjónvarpssófanum með

innbyrða of margar hitaeiningar.

Kellogg's Special K bliss og góða
bíómynd. Er það ekki bara allt í lagi?
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Kristjana Guðbrandsdóttir,
blaðamaður og móðir

specialk.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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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Skeytasendingar

Aðeins vantar herslumuninn í nauðsynlegum
breytingum á æðstu stjórn efnahagsmála hér.

Umsátursástand í
Seðlabankanum

Engum dylst að skollið er á mikið
stríð á milli sitjandi ríkisstjórnar
Jóhönnu Sigurðardóttur og Davíðs
Oddssonar seðlabankastjóra.
Stríðið hófst með athyglisverðu
bréfi Jóhönnu til seðlabankastjóranna þriggja þar sem hún heimtaði
afsögn þeirra. Gylfi Magnússon, nýr
ópólitískur viðskiptaráðherra, tók svo
upp þráðinn í þingræðu þar sem
hann sagði Seðlabankann svo
gott sem óstarfhæfan – svo
rúinn væri hann trausti.

Einsdæmi

ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

U

ndarleg staða er upp komin í efnahagsmálum landsins með því að tveir af þremur bankastjórum Seðlabanka Íslands ætla að draga lappirnar í nauðsynlegum
umbótum sem hér er unnið að í efnahagsstjórninni.
Deilur bankastjórnar Seðlabankans við ríkisstjórnina
gera lítið fyrir trúverðugleika Seðlabankans. Trúverðugleika sem
þó var lítill til að byrja með. Hlutverk Seðlabankans er að tryggja
hér fjármálastöðugleika. Það mistókst.
Erlendir sérfræðingar sem fjallað hafa um íslenskt efnahagslíf
og fall fjármálakerfisins hafa furðað sig á því að ekki skuli hafa
verið skipt út stjórn Seðlabankans. Willem H. Buiter, prófessor við
London School of Economics, benti réttilega á, í heimsókn sinni
hingað til lands í síðasta mánuði, að trúverðugleiki íslensks fjármála- og efnahagskerfis verði ekki endurreistur á erlendri grundu
nema að hér verði skipt um æðstu stjórnendur í peninga- og efnahagsmálum. Endurreist traust er svo ekki bara upp á punt heldur
hefur það bein áhrif á hvaða kjör ríkinu og Seðlabankanum bjóðast
í nauðsynlegum erlendum lántökum í endurreisnarstarfinu sem hér
er fyrir dyrum.
Nýtt fólk er komið að borðinu í forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðuneyti og um mánaðamótin næstu taka nýir við stjórnartaumunum í Fjármálaeftirlitinu. Í Seðlabankanum ætla hins vegar tveir
af þremur bankastjórum að sitja sem fastast. Óneitanlega vaknar spurningin um hverra hag þeir bera helst fyrir brjósti í þeirri
ákvörðun sinni. Tæpast er það þjóðarhagur.
Um leið sýnir þessi tímabundna pattstaða í deilum ríkis- og Seðlabankastjórnar hversu mikilvægt það er að vanda til verks við setningu nýrra laga um stjórn Seðlabankans. Í frumvarpinu er hvergi
gert ráð fyrir aðstoðarbankastjórum, sem er mjög óvenjulegt þegar
horft er til þess hvernig málum er fyrir komið í þeim löndum sem
við miðum okkur við. Komi til þess að seðlabankastjóri forfallist er
ráð fyrir því gert að forsætisráðherra skipi nýjan í staðinn, í stað
þess að varamaður taki við. Komi þessi staða upp á tímum þar sem
reynir mjög á í samskiptum banka og ríkisstjórnar um stefnu í efnahagsmálum getur það orðið til að grafa undan sjálfstæði bankans.
Þá eru seðlabankastjóra færð mikil völd í hendur því samkvæmt
frumvarpinu velur hann sjálfur þá sem sitja skulu í svonefndri
„peningastefnunefnd“. Þótt góður maður geti sjálfsagt skipað góða
peningastefnunefnd þá geta mönnum verið mislagðar hendur og
jafnvel getur farið svo að misjafnir menn komist til valda. Lög
sem hér eru sett um stjórn peningamála þurfa að vera víðtækari
en svo að þau séu sniðin að lundarfari og mannkostum einhvers
sem menn sjá fyrir sér að eigi að taka hér við stjórnartaumunum í
Seðlabankanum. Horfa þarf lengra fram á veginn en svo.
Hitt er annað mál að ganga þarf rösklega til verks á þinginu til að
skera megi á þann undarlega hnút sem upp er kominn í samskiptum bankastjórnar Seðlabankans og ríkisvaldsins. Óskandi væri að
aðalleikarar í deilunni næðu að taka eigin persónu út fyrir sviga og
höguðu gjörðum sínum í samræmi við þjóðarhag.

TBWA\REYKJAVÍK \ 094135

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
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Davíð tyftar síðan
Jóhönnu rækilega í
svarbréfi sínu frá því
í gær, sakar hana um

lögbrot, að vera ekki starfi sínu vaxin,
segir að hún sé blinduð af hatri og
fari um með hótunum og áróðri.
Þá líkir hann málflutningi hennar
við nasisma þriðja ríkisins. Davíð
segir bréf eins og það sem Jóhanna
sendi honum vera „einsdæmi, ekki
eingöngu hér á landi, heldur einnig
um allan hinn vestræna heim.“ En
hvað má þá segja um bréf Davíðs?
Ætli það tíðkist víða að ópólitískir
embættismenn skrifi svona til
stjórnmálamanna?

Talandi um hótunarbréf
Í febrúar 1996, sendi Davíð
Oddsson, þá forsætisráðherra,
Sverri Hermannssyni þá
bankastjóra Landsbankans,
bréf. Þá taldi Davíð, auk ann-

arra, lag til vaxtalækkana en þvert
ofan í það mat hækkuðu viðskiptabankarnir vexti sína. Vegna þess
skrifaði Davíð: „… en ef þið lagið ekki
þvæluna, sem þið gerðuð í síðasta
vaxtaóðagoti, er það endanlegt
dæmi þess að þið vitið ekki hvað
þið eruð að gera og þá mun ég sjá
til þess fyrr en nokkurn grunar
að menn komi að bankanum
sem viti hvað þeir eru að
gera. Ég vil fá svar frá þér
annað en skæting í fjölmiðlum strax því ég mun ekki
sitja lengur kyrr.“
Eftir að bréfið barst Sverri
voru vextir Landsbankans
lækkaðir.
stigur@frettabladid.is
bjorn@frettabladid.is

Á Gnitaheiði
D

aglega berast fréttir af uppgjöri fjármálastofnana og
engu líkara en að ný keppni sé
hafin hjá samkeppnishetjunum
sem forðum áttu í metingi um
stærstu jeppana, sniðugustu nöfnin á eignarhaldsfélögunum, hæstu
turnana og asnalegust poppstjörnurnar í afmælunum. Nú er tekist á
um það hver tapaði mestu.
Straumur-Burðarás hefur
afgerandi forystu. Ekki hefur
það félag nú reynst standa undir
nafni; engum straumum hefur það
veitt inn í þjóðlífið, nema kannski
kampavíni. Burðarás reyndist
hurðarás – um öxl þjóðinni.
Þessar allt að því glaðhlakkalegu
taptilkynningar hljóma eins og tvítugir gaurar að rifja upp fyllerí
helgarinnar með tilheyrandi gauragangi.
Sem þetta náttúrlega var. Maður
fær æ sterkar á tilfinninguna
að íslensku fjármáladrengirnir
í útlöndum hafi verið eins og
spýtustrákurinn Gosi á fyrsta
skóladeginum – auðveld bráð
Gengis-Kan-bræðrum og öðrum
misindismönnum sem voru fljótir að leiða þessa einfeldninga með
gýligjöfum og glamúr beint inn í
landið þar sem börnum er breytt
í asna.
Hér heima var hins vegar pabbinn genginn af göflunum í örvæni í
Seðlabankanum og það sauð á Samviskunni hans Gosa – Vilhjálmi
Bjarnasyni …
Spýtustrákar sum sé - eða kjánaprik að minnsta kosti og nefið bara
lengdist. Uppgangur útrásargosanna, ofsi þeirra, algjört siðleysi
og fullkominn skortur á samfélagslegri vitund eða raunverulegu
verðmætamati gefur okkur ástæðu
til að horfast lengi og af djúpri
alvöru í augu við okkur sjálf,
því að þetta vitnar um einhverja
grundvallarmeinsemd í íslenskri
menningu og samfélagi. Þessir
drengir eru afurð íslensks sam-

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Bölvun baugsins
félags. Þeir eru vitnisburður um
íslenskt samfélag. Og siðrof þess.
Ekkert stendur eftir af athöfnum þeirra nema eyðilegging, rústir, skuldir, fjúkandi drasl – sögur
af klækjum og nauðljót hús við
Höfðatún. Annars ekki neitt. Ekki
ein tilraun til atvinnuuppbyggingar, umsvifa, sköpunar, athafna
– eða yfirhöfuð nokkurs þess sem
raunverulegir athafnamenn skildu
eftir sig í lok æviverksins á þeirri
tíð þegar peningar spruttu af
viðskiptum í veruleikanum með
verðmæti og framleiðslu en voru
ekki glópagull sjónhverfinga og
bókhalds. Þegar gaurarnir verða
gamlir og líta yfir farinn veg sjá
þeir ekkert nema rústir, heyra ekkert nema tómlegt gnauðið eftir
voldugan gný fallsins.
Nema …
Eina von íslensku auðmannanna
um sáluhjálp er sú að þeir gjöri
iðrun og yfirbót – fari á námskeið
hjá Vilhjálmi Bjarnasyni í raunverulegum viðskiptum og Vali
Valssyni í raunverulegri bankastarfsemi, lesi ævisögu Thors Jensen til að fræðast um raunveruleg umsvif, skili svo þjóðinni aftur
peningunum sem þeir rændu frá
henni. Annars fer illa. Um það
vitna gamlar sagnir sem brýnt
er fyrir þá að kynna sér. Þær er
meðal annars að finna í Völsunga
sögu og Skáldskaparmálum Snorra
Sturlunar, sem þeim hefði verið
nær að lesa í Versló og framhaldsdeild Versló heldur en að læra ein-

göngu siðlausa klæki og bókhaldsbrellur.
Einu sinni voru bræður sem
hétu Reginn og Fáfnir. Þeir voru
synir Hreiðmars nokkurs bónda
sem fékk óvæntan auð í sonargjöld
þegar æsir drápu fyrir honum
Otur (sem var í Oturslíki þá) og
fylltu belg hans með gulli sem Loki
kúgaði út úr dvergnum Andvara
til þess arna. Dvergurinn vildi fá
að halda eftir einum gullbaug en
Loki gaf sig ekki og fékk bauginn
en Andvari lét þá bölvun fylgja að
hver sem hann ætti myndi láta líf
sitt.
Þennan sjóð fékk sem sé Hreiðmar bóndi en synir hans, Reginn (sem var reyndar nafn á
hermangsfyrirtæki á Keflavíkurflugvelli) og Fáfnir ágirntust
gullið og drápu föður sinn. Fáfnir sveik svo Regin, hirti gullið
og hélt með það á Gnitaheiði þar
sem hann stofnaði eignarhaldsfélag. Þar lúrði hann á gullinu og
breyttist í langan, stóran, slímugan og viðbjóðslegan orm. Slíkt
gerist ævinlega þegar menn liggja
á illa fengnu fé: Það er lögmál. Og
þarna á Gnitaheiði lá Fáfnir á sínu
gulli og átti dauflega vist – varð æ
feitari og ógeðslegri, sveittari og
leiðari með hverju árinu – og ríkari – uns Reginn tók til sinna ráða,
fóstraði ungan og vaskan kappa og
fékk hann til að koma með sér og
sigrast á ófétinu. Það var Völsungurinn Sigurður Sigmundsson og
hann sigraðist á Fáfni og var eftir
það nefndur Fáfnisbani. Og dó – að
vísu eftir glæsilegt kvennafar - en
dó.
Allir dóu. Mórall sögunnar: Allt
visnar og deyr nálægt illa fengnu
fé. Peningar verða að vísa á verðmæti – og skapa þau – annars eyða
þeir og deyða.
Þeir sem lúra á gulli á fjarlægum eyjum verða sjálfra sín vegna
að skila því undireins.
Annars breytast þeir í orma.

Stofna nýja banka
Þá hljóta tækifæri nú að vera til staðar
við að stofna sérhæfð eigna- og sjóðastýringafyrirtæki. Slíkt þekkist víða erlendis.
Til að auka gegnsæi og traust almennings
gagnvart bönkum þarf að athuga hvort að
hagkvæmt væri að taka stærstu útlánin til
úverandi staða íslensks og alþjóðlegs
hliðar og mynda í kringum þau sér einingar.
fjármálalífs er í hnotskurn sú að bankÞau stóru útlán sem nú þegar eru til staðar
ar eru um allan heim gjaldþrota. Sambæriverða í mörgum tilfellum endurskipulögð
legt við ástandið í kreppunni miklu hefur
(nokkrir endurreisnarsjóðir eru nú þegar í
traust sparifjáreigenda til banka horfið.
MÁR WOLFGANG
bígerð).
Í kjölfar fjölda bankaþrota í kreppunni
MIXA
miklu voru ýmis lög sett til að hindra að
Fjármögnun nýrra lána verður ekki
leikurinn endurtæki sig. Fjármálastofnunum var
byggð á innlánum né með skammtímalánum heldur
gert að einbeita sér annaðhvort að fjárfestingastarfverður leitað til stórra fjárfesta.
semi eða inn- og útlánastarfsemi. Þessi aðskilnaður
Þetta leiðir til nokkurs konar stofnunar fyrirhélst til ársins 1999, en afnám hans er stór ástæða
tækja-banka. Verkefni verða skilgreind miðað við
þess vanda sem fjármálakerfið glímir við í dag.
áhættu og ávöxtunarkröfu. Í stað þess að lagður
Ákveðin tímamót eiga sér stað í dag þar sem
sé peningur í banka og illa skilgreind verkefni þá
grundvallarspurningar verða bornar upp um hverner fjármagni beint í ákveðin verkefni til ákveðins
ig fjármálakerfið í heild eigi að vera.
tíma.
Gera má ráð fyrir því að skil verði sett á nýjan
Þessi uppsetning gæti skapað traust á íslensku
leik á starfsemi fjármálastofnana. Hvað einstaklfjármálalífi og virkjað þá þekkingu sem hér hefur
ingsþjónustu og lán til smærri fyrirtækja varðskapast með skilvirkum leiðum á nýjan leik.
ar gæti slíkri starfsemi hæglega verið sinnt hér af
aðeins 2 stofnunum og lægi beint við að sameinaður
Höfundur er fjármálafræðingur. Lengri útgáfu
ríkisbanki og sparisjóðir sæju um þá þjónustu.
greinarinnar má lesa á Vísi.is.

UMRÆÐAN
Már Wolfgang Mixa skrifar um bankastarfsemi

N
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Kynjamyndir nýfrjálshyggjunnar
UMRÆÐAN
Þorgerður Einarsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir skrifa um
kynjaða hugmyndafræði

T

ími hins óhefta nýfrjálshyggjukapítalisma er liðinn,
hinni dýrkeyptu tilraun lauk með
hruni sem nálgast þjóðargjaldþrot. Hvað við tekur er algjörlega háð því hvaða skilning við
leggjum í það sem gerðist og
hvernig okkur tekst að gera það
upp. Eitt af því sem nauðsynlegt
er að kryfja er hugmyndafræði
nýfrjálshyggjunnar um konur og
karla og afleiðingar hennar.
Hið alþjóðlega fjármálakerfi
sem nú er í rúst var leikvöllur karla. Konur eiga 1% eigna í
heiminum, vinna 2/3 hluta allra
vinnustunda en fá aðeins 10%
af tekjum heims. Hér á landi er
ranglætið ekki jafn stórbrotið.
Launamunur kynja er 16%, langt
umfram Evrópumeðaltal og hefur
staðið í stað um árabil. Erfiðara er
að meta eignamun kynjanna því
hann er reiknaður út frá skattframtölum þar sem hjón telja
fram saman. Konur geta því átt
talsverðan auð á pappírnum eins
og fréttir undanafarið um „afsöl“
eigna til eiginkvenna sýna. Karlar
er hins vegar í meirihluta þeirra
sem hafa ráðstöfunarvald yfir
auðnum. Það voru einsleitir karlahópar sem rústuðu fjármálakerfinu. En þegar upp er staðið axla
þeir ekki ábyrgð; þeir eru ekki
„persónulega ábyrgir“. Föðurlegri
ábyrgð og umhyggju er greinilega
ábótavant í karlímynd nýfrjálshyggjunnar.
Karlar eru um 82% þingmanna
í heiminum. Á Íslandi, sem talið
er í fremstu röð heimsins í kynjajafnrétti, eru karlar um tveir
þriðju þingmanna, ráðherra, sveitarstjórnarmanna, 71% stjórnenda
og embættismanna, 80% stjórnarmanna og stjórnarformanna
fyrirtækja, í miklum meirihluta
í stjórnum samtaka atvinnulífsins og nær einráðir í fjölmiðlum.
Nýlegar rannsóknir á viðhorfum
unglinga til jafnréttis sýna mikið
afturhvarf síðastliðinn áratug.
Þetta rímar illa við staðhæfingar
um að allt sé á réttri leið en hins
vegar í góðu samræmi við kennisetningar nýfrjálshyggjunnar sem
afneitar því að félagsleg kerfi og
mynstur viðhaldi karlveldi. Það
heitir gjarnan að kyn skipti ekki
máli heldur hæfni einstaklingsins
þótt samfélagið sé órækur vitnisburður um annað.
Konur áttu litla hlutdeild í
„íslenska efnahagsundrinu“. Þær
voru ekki taldar búa yfir þeirri
áhættusækni og „snilld“ sem til
þurfti. Þá sjaldan þeim var boðið
til leiks var það á forsendum ráðandi afla. Fræðimenn hafa bent
á að hnattvæðing viðskipta- og
fjármálakerfisins var ekki kynhlutlaus heldur nærðist á óorðuðum karlmennskuhugmyndum um
áræðni, djörfung og arðsemi. „Það
er mikilvægt að vera óhræddur“
sagði Hannes Smárason í viðtali
við Morgunblaðið 10/3 2006, það
væri lykilatriði „að útiloka allar
tilfinningar gagnvart fyrirtækjum sem slíkum, með því móti
væri hægt að taka hagkvæmar
ákvarðanir …“. Þetta er skólabókardæmi um tungutak nýfrjálshyggjunnar. Köld rökhyggja, skilvirkni og samkeppni kallast á við
hugmyndir um vinnusemi, iðni
og fingrafimi sem leiða hugann
að hlýðnum konum við færiband:
Karlmennska í stjórnun, kvenleiki við framleiðslu. Með forseta
landsins og ráðamenn í fylkingarbrjósti var þessi hugmyndafræði
tekin út á ystu nöf. Í gagnrýnislausri upphafningu á „viðskiptasnillingunum“ var Íslandi útrásarinnar líkt við gullaldir Feneyja
endurreisnartímans og Róm og
Auglýsingasími

– Mest lesið

ÞORGERÐUR
EINARSDÓTTIR

SIGRÍÐUR
ÞORGEIRSDÓTTIR

Aþenu til forna. Eftir að margir
þeirra hafa verið afhjúpaðir sem
fjármála-ólígarkar verðum við að
sætta okkur við samlíkingar við
spillingargreni fyrrum Austantjaldslanda.
Önnur birtingarmynd á hinni
kynjuðu hugmyndafræði nýfrjáls-

hyggjunnar er sú ýkta og mótsagnakennda kvenímynd sem
birtist okkur í varaforsetaefni
repúblikana. Sarah Palin bræðir
saman andstæða póla kvenleikans; margra barna móðir með
fortíð sem klappstýra og fegurðardrottning, móðir og kynvera í senn, en sem slík þjónandi
og fylgispök við kerfið. Hugmyndafræðilega var hún dygg
gæslukona kerfisins, hlynnt
stríðsrekstri, byssueign og dauðarefsingum, á móti fóstureyðingum
og hjónaböndum samkynhneigðra
– í hrópandi mótsögn við allt sem
kvennahreyfingin hefur staðið
fyrir í áratugi.
En þótt nýfrjálshyggjukapítalisminn hafi brotlent er ekki sjálf-

Kvenímynd nýfrjálshyggjunnar
kallast á við hinn gjaldþrota
útrásarvíking, þau eru birtingarform á sömu hugmyndafræði.
gefið að nýtt og betra rísi á rústum hans. Við þurfum að gera upp
við þá pólitík, gildismat og hagstjórn sem skapaði hér grundvöll fyrir óhefta gróðahyggju,
blekkingar og rányrkju náttúruauðlinda. Við þurfum að hafna
kvótum sem færa körlum meirihluta auðs og valda, og tryggja
jafna aðkomu kynjanna að endurreisninni. En höfðatölujafnrétti er
ekki nóg, því ekki er nóg að fjölga

einungis konum í áhrifastöðum.
Við þurfum að takast á við kynjapólitískt inntak hugmyndanna,
hvernig menningarbundnar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika geta viðhaldið valdatengslum og ranglátu kerfi. Kvenímynd
nýfrjálshyggjunnar kallast á við
hinn gjaldþrota útrásarvíking,
þau eru birtingarform á sömu
hugmyndafræði. Það sýnir að jöfn
höfðatala er ekki nóg því konur
geta þjónað mikilvægu hlutverki í
að viðhalda kerfi sem heldur þeim
niðri. Við þurfum uppgjör við allt
þetta til að geta byggt upp hið nýja
Ísland í þágu okkar allra.
Höfundar eru dósentar við
Háskóla Íslands.

Málþing á Menntadegi iðnaðarins 2009

Mannauður í mótbyr
Samtök iðnaðarins bjóða til málþings
miðvikudaginn 11. febrúar frá 9.00 til 12.00
á Grand Hóteli Reykjavík, Hvammi
DAGSKRÁ
Ávarp formanns SI
Helgi Magnússon
Ávarp menntamálaráðherra
Katrín Jakobsdóttir
Afl til framfara
Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri SI
Þróun tæknimenntunar á háskólastigi
Gunnar Guðni Tómasson, forseti Tækni- og
verkfræðideildar HR
Að þróa mannauð í 25 ár
Jón Þór Ólafsson, vörustjóri MAREL
Að þróa mannauð í mótbyr
Ingibjörg Óðinsdóttir, mannauðsstjóri SKÝRR
Umræður og fyrirspurnir
Fundarstjóri Ingi Bogi Bogason
Starfsmannastjórum hjá fyrirtækjum SI er
sérstaklega boðið sem og þeim sem starfa við
mennta- og mannauðsmál í atvinnulífinu.

Ráðstefnan
er öllum opin
en tekið er við
skráningum á
mottaka@si.is
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LEIKARINN JOE PESCI ER 66 ÁRA.

„Fólk gengur ekki upp að
Robert DeNiro til þess eins
að segja hæ, svo sýnið mér
viðlíka virðingu! Það er
meira í mig spunnið en einhvern ítalskan makkarónulúða, mundi ég halda.“
Ítalsk-ameríski leikarinn Joe
Pesci hóf ferilinn sem barnastjarna í sjónvarpi. Robert
DeNiro sannfærði Martin Scorsese um að ráða Pesci í Raging
Bull (1980). Hann hefur síðan
verið kunnuglegt andlit í mafíósamyndum Scorsese.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 9. FEBRÚAR 1959

MERKISATBURÐIR

Hafnfirski togarinn Júlí ferst

1827 Brotist inn og peningum

Það var rétt fyrir miðnætti 8. febrúar 1959 að
loftskeytamaður á hafnfirska togaranum Júlí
sagði við starfsbróður sinn á Júní að allt væri í
lagi um borð, en þá var skipið ásamt tæpum tug íslenskra togara við veiðar á
Nýfundnalandsmiðum. Aftakaveður hafði skollið á að
kvöldi 7. febrúar og geisaði
sleitulaust í fjóra sólarhringa.
Togaramenn máttu hafa sig
alla við að halda skipum
sínum á floti í stórhættulegri
ísingu.
Næst þegar reynt var að hafa samband við Júlí
svaraði hann ekki og lét heldur ekki í sér heyra
daginn eftir á þeim tíma sem íslensku togaranir höfðu sammælst um að láta hver annan vita
af sér. Daginn eftir var veðrið enn mjög slæmt

1867

en útlit fyrir að það versta væri afstaðið. Kom
þá í ljós að enginn hinna togaranna hafði heyrt
í Júlí lengi og var togarinn kallaður upp hvað
eftir annað. Um kvöldið tilkynnti Bæjarútgerð Hafnarfjarðar að ástæða væri til að
hefja leit og hafði samband
við kanadísku strandgæsluna sem hóf leit degi síðar
úr lofti og sjó, ásamt bandarískum flugvélum og skipum. Auk Júlí var tveggja kanadískra skipa leitað eftir veðurofsann, en eftir sleitulausa
leit í tæpa viku hafði ekkert skipanna komið fram
og var ákveðið að hætta leit 17. febrúar.
Mikil sorg ríkti á Íslandi vegna hvarfs Júlí og
hélt Alþingi sérstakan fund þann 18. febrúar
1959 til minningar um sjómennina sem fórust.

1923
1943

1946

1971

1984

rænt á bænum Kambi í
Flóa.
Nebraska verður 37. fylki
Bandaríkjanna.
Sovéska flugfélagið Aeroflot stofnað.
Franklin D. Roosevelt
Bandaríkjaforseti fyrirskipar 48 stunda vinnuviku
vegna stríðsreksturs.
Maður hrapar í djúpa gjá
í Aðaldalshrauni í Þingeyjarsýslu en finnst heill og
hress eftir þrjá daga.
All in the Family, fyrsti
þátturinn með samkynhneigðu ívafi, frumsýndur
í sjónvarpi.
Maður með lambhúshettu rænir útibú Iðnaðarbankans í Breiðholti.

LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓTTIR: HEFUR STAÐIÐ Á LEIKSVIÐI Í ÞRJÁTÍU ÁR

AFMÆLI

MAGNÚS
BJARNFREÐSSON

EGILL ÓLAFSSON tónlistar-

maður er 56
ára.

blaðamaður
er 75 ára.

KRISTJÁN
BJÖRN
ÓMARSSON

SIGRÍÐUR
GRÖNDAL

söngkona er
53 ára.

uppfinningamaður er 40
ára.

Elskulegur eiginmaður, faðir, afi og langafi,

Stefán Björnsson
frá Grjótnesi, Norður-Þingeyjarsýslu,
síðast til heimilis að Hvassaleiti 24,
Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum þriðjudaginn 3. febrúar.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju föstudaginn
13. febrúar kl. 15.00.
Svanhvít Friðriksdóttir
Friðrik Stefánsson
Björn Stefánsson
Guðrún Stefánsdóttir
Stefán Þór Björnsson
Svanhvít Friðriksdóttir
Hjálmar Friðriksson
Svanur Sigurjónsson
Hektor Stefánsson
og tengdabörn.

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

Dagbjartur Jónsson
Álakvísl 106, 110 Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi, mánudaginn 2. febrúar. Jarðarförin fer fram frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn
10. febrúar kl. 13.00.
Ingibjörg Auður Ingvadóttir
Dagrún Dagbjartsdóttir
Viktoría Dagbjartsdóttir
Inga Hanna Dagbjartsdóttir
Þóra Jóna Dagbjartsdóttir
Dagbjartur Vigfús Dagbjartsson
Ellen Arný Barnes
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldór Jónsson
Júlíus Þór Júlíusson
Jónas J. Hallsson
Hlynur Hjörleifsson

Allir draumar mínir hafa ræst
„Ég reyndi eins og ég gat að verða ekki
leikari en fann að ég yrði aldrei hamingjusöm nema að reyna og mennta
mig til þess. Það góða við þessa menntun er að hún er svo víðtæk að hún nýtist á fleiri stöðum í lífinu. Því ættu
allir sem þrá í hjarta sínu að verða
leikarar að freista gæfunnar, en ávallt
með auðmýkt fyrir listinni og því sem
þeir vilja koma til skila. Aldrei til þess
eins að verða frægir, því það gagnast
ekki,“ segir leikkonan Lilja Guðrún
Þorvaldsdóttir sem um þessar mundir fagnar þrjátíu ára leikafmæli á fjölum Þjóðleikhússins, þar sem hún stóð í
fyrsta sinn í ársbyrjun 1979 í Stundarfriði eftir Guðmund Steinsson, en það
leikverk vakti heimsathygli og hefur
síðan verið leikið í 49 löndum.
„Reyndar eru hátt í fjörtíu ár
síðan ég steig fyrst á svið í Hárinu í
Glaumbæ 1970, en þá var enginn leiklistarskóli í landinu. Eftir að Glaumbær brann 1971 stofnuðum við SÁLskólann í nafni Samtaka áhugafólks
um leiklistarnám, réðum til okkar
kennara og hófum nám til að ýta á
yfirvöld að stofna löggildan leiklistarskóla í landinu,“ segir Lilja Guðrún
sem seinna tók inntökupróf hjá leiklistarskóla leikhúsanna, þaðan sem
hún útskrifaðist vorið 1978.
„Draum um að verða leikkona ól ég
með mér frá fyrstu tíð en þorði ekki
að segja frá því þá þótti ekki praktískt
að fara í leiklistarnám. Þegar ég loks
gerði það uppskátt við foreldra mína
urðu bæði glöð og pabbi sagðist hafa
beðið eftir þessum tíðindum því ég
hefði verið byrjuð að leika áður en ég
byrjaði að tala. Ég fékk því mjög góða
hvatningu fjölskyldunnar, en hafði þá
þegar fengið inngöngu í Hjúkrunarskólann, sem ég guggnaði á, því ég
vissi að það yrði alltaf með hálfum
hug,“ segir Lilja Guðrún sem þó lauk
námi í tækniteiknun til lifibrauðs ef
illa færi, en hefur aldrei unnið það
starf, enda stöðugt verið í leikhúsinu.
„Ætli ég sé ekki dálítið heppin að
hafa verið á sviði öll þrjátíu árin. Fólk
kemur og fer í þessum bransa, en
vinna með öllu því einstaka hæfileikafólki sem var mér samferða í listinni
færði ótrúlegar gjafir í sjóð minn og
poka sem ég hef tekið með hvert sem
ég fer og ekki er hægt að meta til fjár,
nema í þeirri staðreynd að ég er enn í
starfi,“ segir Lilja Guðrún sem á tólfta
árinu og þá nýflutt til borgarinnar
eyddi öllum sínum vasapeningum í

LEIKKONA AF GUÐS NÁÐ Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leikur um þessar mundir aðalhlutverk í

Földu fylgi, nýju íslensku leikriti eftir Bjarna Jónsson, með Leikfélagi Akureyrar, en sýningunni
hefur verið boðið á leiklistarhátíðina í Vasa í Finnlandi í apríl.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

leikhúsmiða þar sem hún sat ein fyrir
miðju á fremsta bekk til að horfa á
fólkið sem hún þekkti svo vel af röddunum úr útvarpsleikritum.
„Pabbi hafði ungur tekið þátt í uppfærslum áhugaleikfélaga og trúlega
hef ég smitast af bakteríunni þegar
hann las fyrir okkur sögur og mamma
dansaði við okkur heima, en sú uppfræðsla og gleði eru djásnin sem ég
hafði í heimanmund. Ég fæddist á
Akranesi en fluttist átta ára í sveit
á æskustöðvar pabba þegar mamma
greindist með krabbamein, en hún
var ein af þeim fyrstu sem lifði af
krabbameinsmeðferð. Í sveitinni bjó
ég í fjögur ár og hafði bara náttúruna, hestana og hundana fyrir vini,
sem og draumana. Ég lék því og las

fyrir dýrin og dansaði við hundana,
um leið og ég lagðist í grasið þegar
ég sótti kýrnar til að láta mig dreyma.
Síðan hafa allir mínir draumar ræst,“
segir Lilja Guðrún og bætir við að
leiklistin í raun hafi verið draumnum yfirsterkari. „Að verða leikkona
var skemmtilegra en ég bjóst við en
líka erfitt, eins og lífið allt er. Ég varð
svo hugfangin að leika með þeim úrvals leikurum sem ég hafði hlustað og
horft á í leikhúsinu, að ég kom varla
upp orði. Margir urðu áhrifavaldar,
ekki síst Bríet Héðinsdóttir sem benti
mér á að áhorfendur kæmu ekki til að
sjá leikarana heldur verkið sem þeir
flyttu. Það þótti mér ein mikilvægasta
lexían í veganesti.“
thordis@frettabladid.is

Jeffrey Barnes

TILBOÐSDAGAR
30-50% afsláttur
af völdum legsteinum
á meðan birgðir endast

Útför ástkærs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Georgs Jónssonar

Haraldur Björnsson

blikksmíðara, Bólstaðarhlíð 45,
Reykjavík,

fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 10. febrúar
kl. 15.00.
Jóel H. Georgsson
Eyjólfur Georgsson
Guðm. Birgir Georgsson
Helga U. Georgsdóttir
Edda J. Georgsdóttir
afabörn og langafabörn.

Eygló F. Guðmundsdóttir
Dong Qing Guan
Hafsteinn Vilhelmsson
Albert Pálsson

Þorragötu 9, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni þriðjudaginn
10. febrúar kl. 13.00.
Stefán Haraldsson
Guðjón Björn Haraldsson
Karólína Margrét Jónsdóttir
Anna Sigríður Haraldsdóttir Sigurður Snorrason
Þóra Sigurðardóttir
Snorri Sigurðsson
Haraldur Björnsson

HÖNNUN af ýmsu tagi sem prýtt getur heimilið er meðal
þess sem má finna í hinum fjölmörgu safnabúðum listasafnanna. Slíkar verslanir eru meðal annars á Kjarvalsstöðum, Þjóðminjasafninu og Listasafni Íslands.

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

Patti húsgögn
síðasti dagur útsölunnar er í dag
20-80% AFSLáTTUR

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Þórir Sæmundsson leikari í sægrænum stól afa síns, sem hann segir ávallt munu fylgja sér sem uppáhaldshúsgagn, þótt seint
teljist hann til stofustáss.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stóllinn kominn heim
Á heimili flests hugsandi fólks finnst oftar en ekki húsmunur sem hvorki gleður augað né passar við
heildarmynd stílbragðanna, en á sér þeim mun hærri stall í hjarta eigandans og fer hvergi.

Upplýsingar og innritun
í síma 567 0300
Næsta námskeið byrjar
11. febrúar 2009

Alla föstudaga

Ryksuga

góði stóllinn, sama hversu ljótur
hann er. Þessi minnir á hægindastól föður Frasiers, sem hvergi
passaði inn en var eiganda sínum
ómissandi. Þannig á stóllinn hans
afa eftir að fylgja mér þar til hann
gefst upp,“ segir Þórir sem fékk
hann til umráða eftir ellefu ára
búsetu í Noregi, sumarið 2007.
„Þá keypti ég íbúð í Vesturbænum og sankaði að mér drasli úr bílskúrum ættingja, meðal annars
Fylkis frænda, og brá mér til hans
í kaffisopa. Sé ég þá hvar stóllinn er falinn úti í horni en fæ mér
strax sæti, sælla minninga. Spyr
þá Fylkir hvort ég vilji ekki taka
stólinn því sér finnist hann ljótur. Ég var ekki seinn að þekkjast

Létt og lipur. Kirsuberjarauð.
Stillalegt afl mótors frá 300 upp í
1800 W. Sjálfinndregin snúra,
hleðsluskynjari.
3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m.
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

Fyrir dömur og herra.
Nýkomið úrval af vönduðum
kuldaskóm úr leðri, gæruskinnfóðraðir. Margar gerðir.
Dömuskór, verð
frá: 19.700.- til 21.700.Herraskór,verð
frá: 15.900. - til 24.775.-

Tilboðsverð: 14.900 kr. stgr.
(Verð áður: 17.900 kr.)

boðið og tók hann í snarheitum
með í stationbílnum,“ segir Þórir,
sæll með gripinn sem er ávísun á
djúpa lúra og ljúfar stundir.
„Stólinn er kominn á réttan
stað því afi hefur fylgt mér eftir
himnaförina. Það hef ég fengið
staðfest hjá miðlum, og þótt við
værum ekki nánari en gerist og
gengur á meðan hann lifði, hef ég
alltaf, þegar ég er einn að baksa
við tilfinningar, glími við spurningar, skammast mín eða hef gert
eitthvað af mér, hugsað fyrst og
ómeðvitað til afa Þóris; hvað hann
mundi nú segja eða finnast um
stöðu mála og ráðleggja mér. Stóllinn er því kominn heim; til frambúðar.“
thordis@frettabladid.is

VS 01E1800

ATA R N A

Meirapróf

„Þessi ósmarti LazyBoy-stóll
var keyptur handa afa mínum og
nafna þegar hann var mjög farinn
að heilsu og átti stutt eftir ólifað,“
segir Þórir Sæmundsson leikari
þar sem hann slakar á í stólnum
góða eftir átök í hlutverki ljónsins
í Kardemommubænum.
„Ég var fimmtán þegar afi hélt
á vit feðra sinna og eftir dánardag ömmu var innbúi þeirra hjóna
skipt á milli barna þeirra. Lenti
þá stóllinn hjá Fylki, móðurbróður mínum, sem vildi lítt með hann
hafa enda virkilegt lýti, ekki síst
vegna litarins,“ segir Þórir sem
man eftir stundum þegar slegist
var um að sitja í hægindastólnum
„latastrák“. „Góði stóllinn er alltaf

'ËÈ ÖJËNUSTA

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

FAGLEG R¹ÈGJÎF

,AUGAVEGI  o 3ÅMI  
/PIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWMISTYIS

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
Bílar til sölu

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílaþjónusta

Húsaviðhald

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.
Ford Focus árg. 05 ek.64þ. v/ 1790þ.
tilboð aðeins 1290þ. stgr. Eða 600
þ. út + yfirt. á 690þ. Gr. mán. 15þ. S.
697 3080.

Accent ‘99 Tilboð 199
þús.

Hyundai Accent 5 dyra, sjsk., sk. ‘10 ek.
120 þús. Góð nagladekk. S. 891 9847.

TILBOÐ 1.390 þ.

FORD EXPLORER, árg 2002, ek
122.þ km, 5 Manna, Sjsk 4.6L V8,
Leðurinnrétting, Topplúga, Mjög fallegur, Nýskoðaður 2010, Ásett verð 1.890.
þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

volkswagen polo ‘99, lítið keyrður uppl.
s:6633239
VW Polo ‘98 $ VW Golf ‘98 á góðu verði.
Fyrstur kemur fyrstur fær. S 692 6418
Hyundai Accent árg. 2000 til sölu.
Nýskoðaður, verð 200þús. uppl. 824
2737

Hreingerningar

Staðgreiðsla í
boði. 200-500 þ.

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

Jeppar
Til leigu lítið hús í sveit,staðsett 8 km.frá
Borgarnesi,sanngjörn leiga fyrir rétta
fólkið.uppl.8949052

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

Excelent whole body massage for you.
S.8411837

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

Fjórhjól
0-250 þús.

Garðyrkja
Trjáfellingar

Hjólbarðar

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

TOPP BÍLL Á 165 ÞÚSUND

VW Vento 1.6 árg 97“ ekinn 160þ ,
bsk , vetrar og sumardekk. Uppl. í s.
894 6383.

Hyunday Starex H1, árgerð 2005, diesel, 9 manna, sjálfskiptur, nýleg tímareim, þjónustubók, viðhald mjög gott,
ekinn 155 þús., sk.’09, 100% lánað,
verð 1.350.000,- S. 821 6292.

Bókhald

Til sölu Linhai 300cc 4x4 árg. ‘07
götuskr. Ek. 1100km. v:620Þ eða Tilboð
. S. 663 2597.

Vinnuvélar

Vantar þig
milljón krónur?

Við borgum eina milljón krónur gegn
samþykktri yfirtöku á 227 fm. einbýli
Áhvílandi ca. 39,5m. Uppl. Karl s. 860
9003.
Daewoo Musso GL TDI árg 03, ek 93
þús, nýsk, ný vetrardekk, ýmis skipti
koma til greina. Uppl í s 8964644

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

250-499 þús.
Toyota Corolla 98 Sálfsk Vel með farinn í góðu ásigkomulagi Einn eig Ek
125.000 Vetr + sumard á felgum Skoð
09 Tilboð S 8628627
Kia K2500, árgerð 2006, vinnuflokkabíll, diesel, 6 manna, pallur, ekinn
52 þús., sk.’09, 100% lánað, verð kr.
1.590.000,-m.vsk. S. 821-6292.

500-999 þús.
Nissan Micra 2004 ekinn 49þús sumar
og vetrad. fylgja góður og vel með farinn bíll verð. 950 þús. ekkert áhvílandi
8616442

Varahlutir
www.snjokedjur.is

TILBOÐ ‘OSKAST. Verslun í Reykjavík
óskar eftir tilboði í umsjón á bókhaldi
fyrirtækisins. Merking, innsl, afstemningu, gerð vsk skýrslna og uppsetn
ársreiknings. velta 60-100millj’, á ári.
Unnið á DK vistun. Áhugasamir hafi
samband. sigurdsson@gmail.com

BETRI VERÐ í KREPPUNNI! Snjókeðjur
fyrir VINNUVÉLAR & VÖRUBÍLA. SKM
ehf. Bíldshöfða 16 (í porti) S: 517
8400.

Bílar óskast

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.

Ford Transit árg03/04 15manna, ekinn
122 þús., diesel, sk.’09, 100% lánað,
verð kr. 2.260.000,- 821-6292

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Nýl. vöru og dráttarbílar til sölu 8x4,
4x4, 6x6. Einnig véla og flatvagnar.
Ísl. fjárm. sk. mög. Uppl. s. 824 1840
Landsverk ehf.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Þjónusta

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 yfirtöku á láni á góðum bíll.
Verðhugmynd kringum 400 þús. S.
661-6156

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Erum að rífa Benz S Class, VW Golf,
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo,
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer,
Citroen Berlingo, Hyundai H1 diesel, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl.
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 615 0888.

Nú er tími notaðra bíla

MM Pajero árgerð 1998, diesel 2,5
beinskiptur, 33“ ný nagladekk, sk.’10,
ekinn 215 þús.km., upptekin vél, 100%
lánað, verð kr. 680.000,- S. 821 6292.

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör,
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Mikil
reynsla -Hagstætt verð. S. 517 3977.

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.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Fjármál
Byggingarfélag

Getur bætt við sig verkefnum bæði í
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni,
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

Nýlegar (‘07-’08) belta og hjólagröfur
til sölu. 5-36 tonn. Vel búnar og í toppstandi. Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl.
s. 824 1840 Landsverk ehf.

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.

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

NULL

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Óskum eftir að taka á leigu traktorsgröfu til lengri tíma. Uppl. veitir Brynjar
í s. 893 7339.
Til leigu vinnulyftur, lyftarar og krani.
Góð tæki, gott verð. S. 660 1701 & 660
1704 Borgarafl.

Húsaviðhald!

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.
Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot hvað gerist ef þú hættir að borga?
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

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

Stífluþjónusta
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Viðar Ingi
Pétursson
s. 512 5426
vip
vip@365.is
p@ 65.is
Fasteignin er staðsett fyrir miðju, fullbúin á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.

Hrannar
Helgason
s.. 512 5441
hrannar@
hrannar@365.is
r@365.is
s

MYND/ÚR EINKASAFNI

Rúmgott miðjuraðhús
Heimili fasteignasala hefur á skrá nýtt, fullbúið
tveggja hæða raðhús við Rauðamýri 6.

F

asteignin er á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr. Húsið er skráð 202,1 fermetrar,
íbúðarrými 176 fermetrar og bílskúr 26,5 fermetrar.
Á neðri hæð hússins er flísalögð forstofa með fataskápum. Parketlögð stofa, opið eldhús og inn af því

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

þvottahús. Flísalagt baðherbergi með sturtu og hvítum innréttingum. Geymsla/búr. Gengið er út í sérgarð að sunnanverðu.
Efri hæð skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi,
sjónvarpshol og flísalagt baðherbergi með hvítum
innréttingum. Á efri hæð er útgengt á svalir í norðvestur og þaðan er gott útsýni.
Þess skal getið að flísar og eikarparket eru gólfefni hússins og fataskápar og innihurðir eru úr eik.
Öll skipti eru möguleg.

Bogi
Einar Finnbogi
Finnbogi
Pétursson
Hilmarsson
Guðmundsson
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

6ILTU HAFA MAKASKIPTI 
.Ò ER TÅMINN TIL MAKASKIPTA
&JÎLDI AÈILA VILL MINNKA EÈA
ST¾KKA VIÈ SIG «SKUM ÖESS
VEGNA EFTIR EIGNUM ¹ SKR¹ SÁR
STAKLEGA EINBÕLUM PARHÒSUM
OG RAÈHÒSUM .¹NARI UPPL ¹
SKRIFSTOFU

(ËLMATÒN
FJÎLSKYLDUV¾NT HÒS 3ÁRLEGA
FALLEGT STÅLHREINT OG VEL SKIPU
LAGT PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR ¹
k!LFTANESI -ÎGULEG SKIPTI ¹
MINNA EÈA SAMB¾RILEGRI EIGN
¹ 3ELTJARNARNESI 6  M

-ÕRARSEL EINBÕLI
6EL SKIPULAGT FALLEGT HÒS ¹
GËÈUM STAÈ Å 3ELJAHVERÙ
&JÎGUR SVEFNHERBERGI OG GËÈ
STOFA "ÒIÈ ER AÈ INNRÁTTA AUKA
ÅBÒÈ Å KJALLARA OG Å HLUTA AF
BÅLSKÒR 6   M -ÎGULEG
SKIPTI ¹ MINNA

2AUÈAMÕRI RAÈHÒS
MAKASKIPTI
.ÕTT VANDAÈ FULLBÒIÈ  FM
HÒS MEÈ INNBYGGÈUM  FM
BÅLSKÒR 6ANDAÈAR INNRÁTTIN
GAR OG GËLFEFNI 6   M
HV  

4RÎLLAKËR ,EIGÈU  %IGÈU
JA OG RA HERBERGJA ÅBÒÈIR
6ERÈM¾TI LEIGUSAMNIGS GEN
GUR UPP Å KAUPVERÈ AÈ LOKNUM
SAMNINGI %NGIN VERÈBËLGA

SAKËR RA OG BÅLSKÒR
'L¾SILEG RÒMGËÈ  FM
ENDAÅBÒÈ Å LYFTUHÒSI 4VENNAR
SVALIR FALLEGAR INNRÁTTINGAR OG
ÖRJU STËR HERBERGI 3KIPTI ¹
MINNI EIGN Å HVERFUM  OG
 6   M

+ËRSALIR RA HERBERGJA
3TËR OG BJÎRT  FM ÒT
SÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å LYFTUHÒSI
OG ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI 6   M
HV   M HAGST¾TT L¹N

3KÒLAGATA JA MEÈ STËRUM
SVÎLUM
&ALLEG ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È 3TËR
STOFA OG RÒMGËÈ HERBERGI 4F
ÖVOTTAVÁL INNAN ÅB HV  
MILLJ 6ERÈ   MILLJ

&ÅFUSEL RA HERB
'ËÈ MIKIÈ ENDURB¾TT  FM
ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È OG
ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI .ÕTT BAÈHER
BERGI !UÈVELD KAUP 6  
M HV   M

2EYNILUNDUR SKIPTI ¹ MINNA
6EL SKIPULAGT  FM
ENDARAÈHÒS ¥ ÖVÅ ERU FJÎGUR
SVEFNHERBERGI OG TV¾R STOFUR
0ARKET ¹ GËLFUM ARNINN Å STOFU
OG GL¾SILEGUR SUÈURGARÈUR
4VÎFALDUR BÅLSKÒR 4ILBOÈ
ËSKAST

$OFRAKËR EINBÕLISHÒS
'L¾SILEGT FULLBÒIÈ OG VELSKIPUL
AGT CA  FM HÒS ¹ EINNI
H¾È MEÈ ÙMM SVEFNHER
BERGJUM 3TËR AFGIRTTIMBUR
VERÎND
-ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNA

6ÅÈIMELUR H¾È OG RIS
"JÎRT OG FALLEG EFRI SÁRH¾È OG
RIS ¹ ¹ GËÈU STAÈ Å 6ESTURB¾
NUM ¥BÒÈIN SEM ER TALSVERT
ENDURNÕJUÈ BÕÈUR UPP ¹
MIKILA MÎGULEIKA TIL ST¾KKUNAR
Å RIS -ÎGUL SKIPTI ¹ EIGN Å
'ARÈAB¾ 6   M

LFKONUHVARF JA SKIPTI
6ÎNDUÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ
2ÒMGËÈ HERB OG BJÎRT STOFA
&ALLEGT ÒTSÕNI -ÎGUL SKIPTI ¹
RA HERB Å +ËRUM(VÎRFUM

'ALTALIND "ÅLL SEM
ÒTBORGUN
6ÎNDUÈ JA HERB  FM ÅBÒÈ
¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI OG
SÁRGARÈI HV  M

(EIMILI &ASTEIGNASALA o 3KIPHOLT A o 3ÅMI   o WWWHEIMILIIS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
/PNUNARTÅMI
KL  9-17

OPIÐ
MÁN.-FIM.M¹N
9-18FÎS
OG FÖS.
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

3IGURBERGI 'UÈJËNSSON
HDL OG LÎGGFASTS
3ÅMI  

3VÎVU (ËLMARSDËTTIR
SÎLUFULLTRÒI
S  

(RAFNHILDUR "RIDDE
,ÎGGFASTS
S  

,&!(%)¨)p +«0 2ÒMGËÈ JA HERB ÅBÒÈ ¹ H¾È MEÈ ÎLLU SÁR Å
TVEGGJA H¾ÈA HÒSI 3T¾RÈ ALLS   FM 3ÁR ÖVOTTAHÒS INNAF ELDHÒSI
3UÈUR VERÎND &R¹B¾R STAÈSETNING VIÈ LOKAÈAN BOTNLANGA
3ÁR BÅLAST¾ÈI VIÈ HÒSIÈ 6ERÈ   MILLJ

%.'*!3%, 3%,*!(6%2&) 6EL SKIPULÎGÈ
HERB ÅBÒÈ   FM ¹ H¾È Å GËÈU FJÎL
BÕLISHÒSI ¹SAMT BÅLSKÕLI !4(  EITT HERBERGIÈ
ER Å KJALLARA .ÕLENDURNÕJAÈ ELDHÒS ,!53
&,*«4,%'!  6ERÈ   MILLJ !4(  ¥BÒÈALSJ
L¹NAR   MILLJ MVUPPSETT VERÈ

,!53!2  3!+«2  OG  +«0!6/'52
'L¾SILEGAR   HERB ÅBÒÈIR Å ÙMM H¾ÈA HÒSI
"ÅLSKÒR FYLGIR NOKKRUM !ÈEINS  ÅBÒÈIR EFTIR
 6ERÈ FR¹    MILLJ HV MILLJL¹N FR¹
¥BÒÈALSJ -ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI EIGN

,!53  "2%++5"9''¨ '!2¨!" 'ËÈ JA
HERB ÅBÒÈ   FM ¹ JARÈH¾È Å TVÅBÕLISHÒSI
MSÁRINNGANGI 'ËÈ STAÈSETNING INNST Å
BOTNLANGA-JÎG BARNV¾NN STAÈUR 6ERÈ  
MILLJ !TH  ¥BÒÈALANASJ L¹NAR   MILLJ MV
UPPSETT VERÈ  ,!53 342!8 

,!53!2  (®2¨5+«2 +«0!6/'52
.ÕJAR RA HERBÅBÒÈIR   FM Å GL¾SILEGU
H¾È FJÎLBÕLISHÒSI Å +ËPAVOGI ¥BÒÈIRNAR ERU
FULLBÒNAR ¹N GËLFEFNA FYRIR UTAN BAÈ "ÅLSKÕLI
FYLGIR NOKKRUM HV MILLJ ¥BÒÈALSJL¹N
-ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI EIGN 6ERÈ FR¹
   MILLJ

,!53  ,!5'!6%'52  26+ JA HERB  
FM ÅBÒÈ ¹ H¾È EFSTU  (ÒSIÈ HEFUR MIKIÈ
VERIÈ ENDURNÕJAÈ OG EINNIG ÅBÒÈIN 6ERÈ  
MILLJ !4(  ¥BÒÈALSJ L¹NAR   MILLJMV
UPPSETT VERÈ

,!53  '!54,!.$ &/336/'52  FM ÅBÒÈ
¹ JARÈH¾È MEÈ SÁR GARÈI 3NYRTILEGAR INN
RÁTTINGAR HVÅLANDI GËÈ L¹N -*®' ,¥4),
²4"/2'5. ¶ESSARI M¹TTU EKKI MISSA AF 
6ERÈ   MILLJ

,+*!3-2) p +«0 &ALLEG OG HUGGULEGA INNRÁTTUÈ RA HERB ¥BÒÈ ¹
H¾È Å LYFTUHÒSI UM   FM 3ÁR ÖVOTTAHÒS Å ÅBÒÈ SUÈUR SVALIR 'OTT
ÒTSÕNI &R¹B¾R STAÈSETTING ,AUS ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ

+«0!6/'34². p +«0 .ÕJAR GL¾SILEGAR JA OG RA HERB ÅBÒÈIR Å NÕJU
LYFTUHÒSI ¹SAMT BÅLAST¾ÈUM Å LOKAÈRI BÅLGEYMSLU &R¹B¾R STAÈSETNING Å
VESTURB¾ +ËPAVOGS 6ANDAÈAR OG N¹NAST FULLBÒNAR ÅBÒÈIR
6ERÈ FR¹    MILLJ

"¾JARLIND  o  +ËPAVOGI o SÅMI  

S: 5 900 800

SÝNISHORN AF SÖLUSKRÁ

Álfheimar - sérhæð + bílsk.
Verð 40,9M

Katrínarlind - 3ja herbergja.
Verð 24,5M

Bæjargil Garðabæ - einbýli
Verð 52,9M

Rafnkelsstaðavegur - einbýli.
Verð 42,9M

3!+«2 p +«0 3TËRGL¾SILEG FULLBÒIN RA HERB ¥BÒÈ ¹ H¾È Å NÕL
,YFTUHÒSI 3TËR STOFA OG ÖRJÒ SVEFNHERBERGI 3T¾RÈ ALLS   FM
,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

Brekkulækur - sérhæð + bílsk.
Verð 37,5M

Sólheimar 3ja herbergja.
Verð 26,9M

"!++!3%, p 26¥+ %NDARAÈHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM ¹SAMT SÁR
BYGGÈUM BÅLSKÒR 3T¾RÈ ALLS   FM &R¹B¾R STAÈSETNING VIÈ LOKAÈAN
BOTNLANGA ¥ KJALLARA ER INNRÁTTUÈ SÁR ÅBÒÈ &ALLEG LËÈ
6ERÈ  MILLJ
Sólvallagata - 3ja herbergja.
Verð 22,5M

Sæbraut - Seltjarnarnes
237m2 einbýli - Tilboð

Strandvegur - 3ja herbergja

Borgartún 22 - 105 Reykjavík - Sími: 5 900 800 - fasteign@fasteign.is - Ólafur B. Blöndal lögg. fasteignasali

Kristinn
Valur
Wiium
$AN 63
7IIUM
Sölumaður,
sími:
896 6913
HDL OG LÎGGILTUR
FASTEIGNASALI
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Tjarnarbraut 7 - Hafnarﬁrði

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur
ýmsar stærðir íbúðarhúsnæðis til leigu

Eldri borgarar

Skólabraut - 65 ára og eldri Falleg 2ja herbergja
57,2 fm íbúð fyrir 65 ára og eldri í þessu vinsæla
húsi á Seltjarnarnesi. Björt og falleg íbúð. Í
húsinu er matsalur, fönduraðstaða, og ýmisleg
þjónusta tengd eldri borgurum. Mjög falleg
sameign og góð staðsetning. V. 20,5 m. 4490

Brekkusmári - Glæsilegt útsýni Vel staðsett
208 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Glæsilegt útsýni er úr húsinu.
Lóðin er fullfrágengin, hellulögð aðkoma og til
suðurs er timburverönd með skjólveggjum en
með vesturhliðinni er önnur verönd.
V. 58,5 m. 4430

Sléttuvegur - þjónustuíbúð Glæsileg 2ja herb
íbúð með bílskúr á 4. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist þannig: stofa, sólstofu, herbergi,
eldhús, baðherbergi, geymsla og hol. Frábært
útsýni. Laus strax. V. 24,9 m. 7462

Viðarás - glæsilegt parhús Einstaklega glæsilegt
tveggja hæða parhús á besta stað í Árbænum
- glæsilegt útsýni. Húsið er vel innréttað, m.a. eru
innréttingar úr “Hondurasmahogny”, gegnheilt
“Iberaro parket” og “mustang ﬂísar” á gólfum.
Í húsinu er m.a. þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. V. 49,8 m. 4368

Vorum að fá í sölu Tjarnarbraut 7, sem er eitt af þessum glæsilegu og virðulegu einbýlishúsum í Hafnarﬁrði. Húsið stendur á frábærum stað við lækinn. Húsið er tvær hæðir,
ris og kjallari, samtlas um ca 258 fm. Skipulag hússins er gott; á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur og borðstofa, eldhús o.ﬂ. Í húsinu eru auk þess m.a. 5 herbergi. Húsið
er reisulegt og með fallegum gluggum. Fallegur garður með hellulagði verönd. Glæsileg
eign á frábærum stað. V. 74,0 m. 4463

Bröndukvísl 11 1.h.einb.

Parhús

Hæðir

Mjög fallegt og mikið endurnýjað einlyft 233 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Kvíslunum í Árbænum. Eignin skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, stofu, betri stofu, eldhús,
geymslu, baðherbergi og fjögur herbergi. Garðurinn er afgirtur með hárri girðingu og
nýrri timbur verönd.. Eignin virðist í góðu ástandi að utan er nýlega máluð.
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00-18:00. V. 59,0 m. 4214

Úthlíð - glæsileg neðri sérhæð

Hraunbær - fyrir eldri borgara Glæsileg 85 fm
3ja herbergja íbúð í eftirsóttu húsi á jarðhæð fyrir
eldri borgara. Félagsmiðstöð Reykjavíkurborgar
er sambyggð húsinu þar sem ýmisleg þjónusta
s.s. matur er í boði. Hárgreiðslustofa, fótsnyrting,
föndur og ﬂeira. Eignin er laus strax. Aðgengi er
mjög gott. V. 27,9 m. 4071

Vel staðsett og mikið endurnýjuð 142,6 fm
neðri sérhæð á eftirsóttum stað í Hlíðunum auk 34 fm bílskúrs, samtals 176,6
fm. Húsið hefur nýlega verið endursteinað
að utan auk þess sem skipt hefur verið
um járn á þaki. Búið er að endurnýja
skólpagnir og dren. Að innan var íbúðin öll
endunýjuð fyrir nokkrum árum síðan og
skipt var um gler og glugga. Allt parket á
íbúðinni er gegnheil eik. V. 44,9 m. 4503

Eskihlíð - efri hæð og ris
Efri hæð og ris í fallegu og vel
staðsettu húsi í lokaðari götu. Hæðin
skiptist í 2 saml. stofur, 2 herb. o.ﬂ.
en í risi er möguleiki á 3ja herb. íbúð.
Eign sem gefur mikla möguleika. V.
38 m. 4495

Skúlagata - jarðhæð Falleg 2ja herbergja íbúð
á 1. hæð í nýlegu húsi fyrir eldri borgara við
Skúlagötuna. Íbúðin á hlutdeild í samkomusal á
1.hæð og húsvarðaríbúð. Aðgangur að mötuneyti
með heitum mat er í næsta húsi. Sér geymsla
innan íbúðar. Húsvörður er í húsinu.
V. 21,0 m. 7249

Jafnakur - fullbúið hús Fullbúið og glæsilegt
326,3 fm einbýli í hinu nýja Akrahverﬁ. Húsið er
vel staðsett fyrir neðan götu innarlega í botnlanga. Um er að ræða staðsteypt “funkis” hús
með mikilli lofthæð teiknað Sigurði Hallgrímssyni
hjá ARK-Þing Arkitektum. 4143

Hólmgarður - 3ja-4ra
3ja-4ra herb. björt og góð 82 fm íbúð
með sér inngangi. Íbúðin skiptist í
stofu, 2 herb., eldhús, baðh., forstofu
og geymslu sem nýtt er sem herbergi.
Hiti er í stéttum. Góð eign. V. 20,8
m. 4506

Ásbúðartröð - 130 fm hæð
Vönduð og björt 130 fm efri hæð
ásamt risi. Á hæðinni eru stofur, 3
herb., eldhús og bað en í risi eru 1-2
herb., þvh, geymslur o.ﬂ. Glæsilegt
útsýni. Nýl. hellulagt upphtiað plan.
Íbúðin er nýlega standsett. V. 28,9 m.
4498

Til Leigu
Höfðatorg 600 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
í nýju húsi. Leigutilboð. 4400

Garðaﬂöt - einbýli 4 svefnherbergi. Glæsilega
endurnýjað. Bílskúr. Laust strax. Verð: 190 þús.

Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 hæð sem
eru hvort um sig 170 fm. Leiguverð 1400-1500
pr. fm. 4377

Háteigsvegur - hæð 2 svefnherbergi. 2 stofur.
Glæsilega endurnýjað. Laus strax. Verð: 170 þús.
Síðumúli - skrifstofuhæð Um það bil 400 fm
á 3. hæð. 8 skrifstofur, fundarherbergi, kafﬁstofa,
snyrtingar.
Skúlagata - heil hæð Glæsileg fullbúin ca 460
fm skrifstofuhæð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Verð:
1200-1350 pr fm. 4458

Hverﬁsgata - heil húseign 370 fm einbýlishús
sem er sem hefur verið nýtt sem skrifstofuhúsnæði. Leiguverð 1400 pr fm. 4382
Síðumúli - endurnýjað 372 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, hægt að leigja í þremur hlutum.
Leiguverð 1400-1450 pr. fm. 4419

Borgartún - 2. hæð 310 fm skrifstofuhúsnæði á
2. hæð. Leiguverð 1200-1400 pr. fm. 4380

Kringlan - hús verslunarinnar Á jarðhæð 226
fm verslunar- og eða skrifstofuhúsnæði. Leiguverð 1400 pr. fm. 4416

Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði. hægt
að leigja í minni einingum. Leiguverð 1300-1400
pr. fm. 4379

Skipholt - lyfta 338 fm skrifstofuhúsæði á 2.
hæð - lyfta. Leiguverð 1500 pr. fm eða tilboð.
4407

Vatnsstígur - Skuggahverﬁ Glæsileg 139 fm
íbúð á 4. hæð í miðborg Reykjavíkur. Íbúðin er á
teikningu fjögurra herbergja en er nýtt í dag sem
3ja herbergja. Skiptist íbúðin í 1 svefnherbergi,
stórt vinnuherbergi (var á teikningu sem 2
svefnherbergi) stofu, eldhús, baðherbergi og
gestasnyrtingu með sturtu. Tvennar svalir. Parketið á íbúðinni er plankaparket úr eik. Íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu. V. 65 m. 4353

Sólarsalir - glæsileg eign Einstaklega glæsileg
og vel skipulögð 3ja- 4ra herbergja 119,2 fm
íbúð á jarðhæð götumegin en garðmegin er
íbúðin á annari hæð. Sérlega vandaðar innréttingar. Gegnheilt eikarparket og “mustang” ﬂísar
setja mikinn svip á íbúðina - glæsilegt útsýni. V.
29,9 m. 4301

Tjarnarból - mikið standsett Mjög falleg
og mikið standsett 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi við Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin
hefur verið standsett á smekklegan hátt m.a.
eldhús, baðherbergi og gólfefni. V. 22.5 m. 4298

2ja herbergja

4ra-6 herbergja

Spóahólar m. bílsk. samt. 149,2 fm 5 herb. björt
127,9 fm endaíbúð ásamt 21,3 fm bílskúr í vel
staðsettu hús. Fallegt útsýni. Barnvænt umhverﬁ.
Sérþvottah. Stórar stofur. V. 27,9 m. 4493

Austurberg - gott verð Fjögurra herbergja 93,5
fm endaíbúð á þriðju hæð. Íbúðin er staðsett
við nýtt íþróttasvæði Leiknis og stutt er í skóla,
fjölbrautaskóla og sund. Eignin er nýmáluð.
V. 16,9 m. 4507
Grettisgata - miðbær Um er að ræða 182,5 fm
einbýlishús á tveimur hæðum, sem stendur vel
falið á baklóð með suður og vestur garði. Húsið
sem er byggt árið 1918 og er steinsteypt og hefur
verið útbúin útleigu íbúð í kjallara. V. 50 m. 4480

Steinagerði - einbýli á einni hæð Mjög gott og
vel viðhaldið 100 fm einbýlishús á einni hæð
á stórri hornlóð, ásamt 29,8 fm bílskúr samtals
129,8 fm. V. 39 m. 4472

Raðhús

Hraunbær - 1. hæð Ca 100 fm. 3 svefnherbergi.
Mikið endurnýjuð. Verð: 140 þús.

Hólmgarður - góð eign 95,2 fm íbúð á efri hæð
með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í
sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara, lítið forstofuherbergi , barnaherbergi, eldhús með
borðkrók, baðherbergi, hjónaherbergi, stofu og
ris sem er yﬁr allri íbúðinni - möguleiki á að lyfta
þaki. V. 22,5 m. 4436

Eskivellir - glæsileg horníbúð m. 2 stæðum.
Stórglæsileg 3ja herb. 113 fm íbúð á 4 hæð með
tveimur stæðum í bílageymslu. Íbúðin er einstaklega vel innréttuð með granít á vinnuborðum,
stóru baðh. með stórum sturtuklefa sem gengið
er beint inn o.ﬂ. Stórar hornsvalir eru til suðurs og
vesturs en þær eru með glerlokum. Á gólfum eru
ﬂísar og parket. Laus strax. V. 31 m. 4496

Einbýli

Nýbýlavegur - sjarmerandi eign
Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað 72,6 fm parhús auk sérstæðs 45,0
fm “jeppa” bílskúrs, samtals 117,6
fm. Að auki er forstofu viðbygging
sem eru ca 6 fm ekki inni í fermetratölu íbúðar. Í húsinu eru 3 svefnh.
Aðkoma, umhverﬁ, lóð og húsið sjálft
er allt hið besta. V. 26,0 m. 7542

Sæviðarsund - m. aukaíbúð Mjög rúmgóð
neðri 135,2 fm sérhæð ásamt aukaíbúð í kjallara.
Bílskúrinn (36,6 fm) er nýttur sem sjónvarpsherbergi. Aukaíbúðin (44,4 fm) er góð tveggja
herbergja með sérinngangi. Frábær staðsetning.
Eign sem gefur mikla möguleika. V. 42,5 m. 4474

3ja herbergja

Fossvogur - á tveimur hæðum Glæsilegt 218,8
fm raðhús í sérﬂokki neðan götu í Fossvoginum. Húsið er á tveimur hæðum og nánast
allt endurnýjað. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
og vinnuborð úr graníti. Á gólfum er hlynur eða
mustangﬂísar. Allar hurðir eru nýjar. Eldhús er
nýtt sem og baðherbergi. Þakjárn og rennur voru
endurnýjaðar síðasta sumar. Garðurinn er nýlega
standsettur m. eyju og heitum potti o.ﬂ. Hiti er
stétt fyrir framan húsið. V. 75,0 m. 4429

Skaftahlíð á 2. hæð. Falleg og talsvert endurnýjuð 113 fm íbúð á annari hæð í fjölbýli. Íbúðin
skiptist í hol, stofur, borðstofu (getur verið
svefnherbergi) eldhús, baðherbergi, geymsla og
tvö svefnherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús með tækjum.
V. 25,9 m. 4505

3ja herbergja

Vesturberg - engin útborgun Einstaklega falleg
og öll endurnýjuð 78 fm þriggja herbergja íbúð á
1.hæð með stórri sólarverönd með skjólveggjum.
Íbúðin skiptist í forstofugang, baðherbergi, hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, barnaherbergi og
stofu. MÖGULEIKI Á 100% FJÁRMÖGNUN.
V. 17,9 m. 4509

Veghús - glæsilegt útsýniSérlega falleg og góð
2ja herbergja útsýnis íbúð á 5. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er 70,2 fm að stærð auk 13,3
fm stæðis í bílageymslu, alls 83,5 fm. Íbúðin
skiptist í hol, stofu, eldhús, svefnh., baðh./þvottah. og geymslu. Eistaklega fallegt útsýni er úr
stofu og af svölum íbúðarinnar. V. 19,9 m. 3957

Nýhöfn - við ströndina Glæsilegar fullbúnar
3ja- og 4ra herbergja íbúðir sem afhendast án
gólfefna. Frábært óhindrað sjávar útsýni úr öllum
íbúðum. Tvennar svalir og aukin lofthæð í stofum.
Húsið er 3ja hæða lyftuhús og eru einungis 1
eða 2 íbúðir á hverri hæð. Bílskúr fylgir öllum
íbúðum. 7464

Vindakór - til afhendingar Um er að ræða
glæsilegar fullbúnar 4ra herbergja íbúðir með
gólfefnum, í nýju fjölbýlishúsi við Vindakór 9-11 í
Kópavogi. Hafðu samband við sölumenn okkar í
síma 588-9090 og bókaðu skoðun. 7471

Atvinnuhúsnæði

Völvufell - mjög gott verð!! Iðnaðarbil með
sérinngangi sem hefur verið nýtt sem ﬁmm
herbergja íbúð. Eignin er skráð 97,3 fm en þar
af er 20,6 fm geymsla í kjallara. Eignin skiptist í
fjögur svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi
og anddyri. V. 11.0 m. 4508

5
3

6
4

● fréttablaðið ● fasteignir

9. FEBRÚAR 2009

10 ár

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

Klapparhlíð 32 íbúð 104 - 4ra herbergja

VINSÆLU
GESTA- OG
GARÐHÚSIN
ERU AÐ

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. 4408

Fálkahöfði 4 íbúð 102 - m/bílskúr

SELJAST UPP
Því fer hver að verða
síðastur að eignast
hús frá okkur
á gamla genginu.
Næsta sending gæti

Mjög falleg 103,9 fm, 3ja herb. íbúð á jarhæð m/sérinngangi og stórri timburverönd, ásamt 27 fm bílskúr við Fálkahöfða. Vel skipulögð og
skemmtileg íbúð með tveimur rúmgóðum svefnherb. Stutt gönguleið er í
nýjan grunnskóla og leikskóla á vestursvæði Mosfellsbæjar auk þess sem
golfvöllur og glæsileg sundlaug eru í næsta nágrenni. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 29,7 m. 4371

Parhús

hækkað um 20%.

34 mm bjálki

Raðhús

GARÐHÚS
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, sjón-varpshol, 4 svefnherbergi. og baðherbergi. Búið er að
loka bílskýli og það nýtt sem vinnaðstaða. Húsið
er laust til afhendingar! V. 35,5 m. 4457

Hæðir

Fálkahöfði - endaraðhús Mjög fallegt 148 fm
endaraðhús á einni hæð, með innbyggðum
bílskúr við Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Í húsinu eru
þrjú rúmgóð svefnherbergi. Mikil lofthæð er í
húsinu sem gerir það bjart og skemmtilegt. Stórt
bílaplan fyrir framan húsið er hellulagt, með
snjóbræðslu og góðar verandir með skjólveggjum. V. 39,9 m. 4347

3 - 5 herb.

4,7-9,7 m²

Völundarhús.is hafa til
sölu glæsileg ný gesta- og
garðhús sem eru enn
sterkbyggðari en áður.
Nýju húsin eru bjálkahús frá
34 mm að þykkt og koma

Spóahöfði - útsýni - Mosfellsbær Mjög falleg
208,4 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr
í útjaðri byggðar. Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Fjögur svefnherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og
parket á gólfum. Heitur pottur. Glæsilegt útsýni
er yﬁr golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á
Faxaﬂóa og til Esjunnar. Mjög stórar verandir eru
í kringum húsið. Frábær staðsetning.
V. 53,9 m. 3817

með tvöfaldri vatnslæsingu.
Litlikriki - Glæsilegar íbúðir Bjartar og fallegar
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í nýju glæsilegu
3ja hæða lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með eikarinnréttingum. Eikarparket og ﬂísar eru á gólfum.
Bílskúr fylgir sumum íbúðum. V. frá 25.2 m.

Húsin eru tilvalin geymsla
fyrir grillið og
garðhúsgögnin.

50 ára og eldri

3ja herb.

Fálkahöfði - 3ja herbergja Falleg 91,2 fm, 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi á 3. hæð við
Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stórar svalir í suðvestur með miklu
útsýni yﬁr Reykjavík og sundin. Eignin er laus til
afhendingar! V. 20,9 m. 4509

2ja herb.

Klapparhlíð - Til sölu eða leigu! 90,5 fm, 2ja
herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ í 4ra hæð fjölbýli
fyrir 50 ára og eldri. Þetta er vönduð lyftublokk
með bílakjallara. Íbúðin er björt og rúmgóð,
eikarparket og ﬂísar á gólfum og fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór
stofa og borðstofa. Svalir eru yﬁrbyggðar og með
glerhurðum sem hægt er að opna. Bílastæði í
bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus strax!
V. 27,9 m. 3284

45 mm bjálki
GESTAHÚS

15 m²

GESTAHÚS

21 m²

45 mm bjálki

Nýbyggingar

Hulduhlíð - 2ja herbergja falleg 2ja herbergja,
65,8 m2 íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í Hulduhlíð
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
rúmgott svefnherbergi, góða geymslu (sem hægt
er að nota sem leikherb. eða tölvuherb.), baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús með borðkrók.
Stutt í sund, skóla og leikskóla. V. 18,7 4504

Kópavogur

Litlikriki 40-42 - Parhús í byggingu Parhúsin
tvö við Litlakrika 40 og 42 eru til sölu í einu
lagi. Húsin standa á einum ﬂottasta staðnum í
Krikahverﬁnu í Mosfellsbæ. Hvort hús eru 230,0
m2 á tveimur hæðum með bílskúr. Húsin eru að
mestu uppsteypt í dag. gólfhitalagnir og rör í rör
kerﬁ eru komin í gólf neðri hæðar. Ídráttarrör og
dósir komnar í steypta veggi. Húsin tvö seljast í
einu lagi í núverandi ástandi
V. kr. 47.900.000 fyrir bæði húsin 4507

Reykjavík

Hörðukór - 3ja herbergja Einstaklega vönduð
3ja herbergja 97,7 fm íbúð á 9. hæð við Hörðukór
1 í Kópavogi með glæsilegu útsýni. Stæði í bílakjallara fylgir. Frágangur í íbúðinni er sérstaklega
góður, innréttingar eru úr kirsuberjavið. Svalirnar
eru yﬁrbyggðar og nýtast þær vel sem sólstofa.
Seljandi skoðar skipti á allt að 40 m. eign með
bílskúr í Mosfellsbæ! V. 28,9 m. 4487

70 mm bjálki

GESTAHÚS

25 m²

Mosarimi - 3ja herbergja Mjög falleg 84,6 fm,
3ja herbergja íbúð með sérinngangi á annari
hæð við Mosarima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist
í forstofu, baðherbergi, tvö rúmgóð herbergi,
geymslu/þvottahús, eldhús og bjarta stofu.
Einnig fylgir íbúðinni sérgeymsla. Þetta er góð
staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í alla
helstu þjónustu! V. 22,5 m. 4363

VH ehf · Sími 864-2400
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+EILUFELL FR¹B¾R STAÈSETNING

&ALLEGT  FM EINBÕLISHÒS H¾È OG RIS ¹ STEYPTUM KJALLARA AUK  FM OPINS BÅLSKÕLIS
.ÕLEGAR INNRÁTTINGAR ERU Å ELDHÒSI TV¾R STOFUR OG  HERBERGI AUK FATAHERBERGIS -ÎGUL
ER AÈ INNRÁTTA ÅBÒÈ Å KJALLARA %IGNIN STENDUR MJÎG SKEMMTILEGA ¹ HORNLËÈ MEÈ
STËRKOSTLEGU ÒTSÕNI YÙR %LLIÈAVATNIÈ %LLIÈA¹RDALINN OG VÅÈAR 6ERÈ   MILLJ

,INDARGATA ELDRI BORGARAR
JA HERB

"¾JARTÒN +ËPAVOGI

&LËKAGATA  HERB
M BÅLSKÒR

(ÎRÈALAND JA HERB

'RANDAHVARF +ËPAVOGI
.EÈRI H¾È M SÁRINNGANGI

$YNSALIR +ËPAVOGI
RA HERB M BÅLSKÒR

'LAÈHEIMAR JA p RA HERB

  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 VÅÈAR6ERÈ
  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   FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È
¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ MA INNRÁT
TINGAR GLUGGAR OG GLER OG RAFMAGNS OG
HITALAGNIR "JÎRT STOFA BORÈSTOFA HJËNAHERB
MEÈ GËÈU SK¹PAPL¹SSI OG BAÈHERB MEÈ
HORNBAÈKARI3TËRAR HELLULAGÈAR SUÈVESTUR
SVALIR MEÈ MARKÅSU OG GËÈRI LÕSINGU
6ERÈ   MILLJ

%FSTASUND JA HERB
MSÁRINNG

"ERGÖËRUGATA JA HERB

-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

®LDUGATA JA JA HERB

&ALLEG   FM ÅBÒÈ AUK   FM SÁR GEYMSLU
"JÎRT STSOFA MEÈ GLUGGA Å TV¾R ¹TTIR "AÈHER
BERGI NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN OG  RÒMGËÈ
HERBERGI ,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

LAGRANDI JA HERB

(AGAMELUR JA HERB

 FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖESSU EFTIRSËTTA
LYFTUHÒSI FYRIR ELDRI BORGARA 3UÈURSVALIR OG
SÁR GEYMSLA Å KJALLARA 3TËRKOSTLEGT ÒTSÕNI
!ÈEINS TV¾R ÅBÒÈIR ¹ H¾È ®LL ÖJËNUSTA OG
FÁLAGSÖJËNUSTA Å HÒSINU (ÒSVÎRÈUR
,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

  FM EINBÕLISHÒS MEÈ AUKAÅBÒÈ OG  FM
BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM FALLEGA STAÈ VIÈ &OSSVOGINN
¥ KJALLARA ER STUDÅËÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI SEM
MÎGULEIKI ER AÈ ST¾KKA 2¾KTUÈ LOÈ MEÈ
TIMBURPALLI TIL SUÈURS 3TUTT Å SKËLA
ÅÖRËTTASV¾ÈI OG ÚESTA ÖJËN 'ËÈ EIGN
LAUS TIL AFH STRAX ®,, 3+)04) +/-!
4), '2%).! 6ERÈ   MILLJ

'EITLAND  HERB

'ËÈ   FM  HERB ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK   FM GEYMSLU Å KJ 2ÒMGËÈAR OG BJARTAR
STOFUR OG  HERBERGI 3TËRAR SVALIR TIL SUÈURS
FALLEGT ÒTSÕNI YÙR &OSSVOGSDALINN 3TIGAGANGUR
NÕLEGA TEKINN Å GEGN 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

LMAKËR p +ËPAVOGI ²TSÕNI

.ÕTT   FM TVÅLYFT EINBÕLISHÒS AUK  FM BÅLSKÒRS ¹ AFAR GËÈUM ÒTSÕNISSTAÈ VIÈ GOLFVÎLL
'+' (ÒSIÈ AFHENDIST FULLBÒIÈ AÈ UTAN ËM¹LAÈ OG ¹N SVALAHANDRIÈS OG TILBÒIÈ TIL INNRÁT
TINGA AÈ INNAN !RKITEKT "JÎRGVIN 3N¾BJÎRNSSON -ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI EIGN
6ERÈ   MILLJ

 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

3ËLTÒN RA HERB

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM ¥BÒÈINNI FYLGIR   FM
STËR SÁR GEYMSLA Å KJALLARA OG ST¾ÈI Å LOKAÈRI
BÅLAGEYMSLU 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR MEÈ
ÒTSÕNI AÈ %SJU OG YÙR BORGINA TIL AUSTURS OG 
RÒMGËÈ HERBERGI  6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR ÒR
EIK 3KJËLGËÈAR SVALIR TIL SUÈURS

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
6ERÈ   MILLJ

(RYGGJARSEL

6EL STAÈSETT   FM EINBÕLISHÒS AÈ MEÈT   FM AUKAÅBÒÈ Å KJALLARA M SÁRINNG OG  
FM TVÎF BÅLSKÒR %IGNIN SKIPTIST MA Å SAMLIGGJANDI STOFUR  HERBERGI ELDHÒS RÒMGOTT HOL
BAÈHERBERGI OG GESTA SNYRTINGU AUK SÁR ÅBÒÈAR &ALLEGUR GARÈUR TIL VESTURS (ITI Å STÁTT FYRIR
FRAMAN HÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN

+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

&AXAHVARF +ËPAVOGI

  FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM M INNG   FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER AFAR GL¾SILEGT
MEÈ MIKILLI LOFTH¾È OG MIKLUM OG STËRUM GLUGGUM 4VENNAR SVALIR &ALLEGT ÒTSÕNI (ÒSIÈ
SKILAST Å NÒVERANDI ¹STANDI FULLFR¹GENGIÈ AÈ UTAN OG RÒMLEGA FOKHELT AÈ INNAN
!RKITEKT %INAR 6 4RYGGVASON 6ERÈ   MILLJ

,¾KJASM¹RI p +ËPAVOGI %FRI SÁRH¾È OG RIS

'L¾SILEG   FM EFRI SÁRH¾È OG RIS Å TVÅBÕLI AUK ST¾ÈIS Å BÅLAGEYMSLU INNST Å LOKUÈUM
BOTNLANGA 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR OG GEGNHEILT PARKET OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM %YJA Å ELDHÒSI
OG GËÈ BORÈAÈSTAÈA 3VALIR TIL VESTUR ÒT AF STOFUM SEM ERU BJARTAR OG RÒMGËÈAR 3TËRT
SJËNVARPSHOL 3TUTT Å SKËLA OG Å ÖRËTTASV¾ÈI 3KIPTI ¹ MINNI EIGN KEMUR TIL GREINA
6ERÈ   MILLJ

 JÒNÅ TORG 3J¹LANDI 'ARÈAB¾

'L¾SILEGT  ÅBÒÈA FJÎLBÕLISHÒS Å 3J¹LANDI Å 'ARÈAB¾ ¾TLAÈAR FËLKI  ¹RA OG ELDRI 5M
ER AÈ R¾ÈA JA OG JA HERB ÅBÒÈIR FR¹ UM   FM UPP Å UM   FM "ÅLAGEYMSLA FYLGIR
ÚESTUM ÅBÒÈUM 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S OG VÎNDUÈ T¾KI (ÒSIÈ ER KL¾TT AÈ UTAN
AÈ MESTU MEÈ LITAÈRI ¹LKL¾ÈNINGU "YGGINGARAÈILI ER "YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG
'UNNARS 4EIKN OG N¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU !4( ¥"²¨)2.!2 '%4! %)..)'
&%.')34 4), ,%)'5

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

  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

%NDURNÕJUÈ OG BJÎRT JA JA HERB   FM
ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ
VIÈ MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR 'LUGGAR OG GLER
ENDURNÕJAÈ NÕLEGA ²TGANGUR ¹ LËÈ ÒR STOFU
6ERÈ   MILLJ

6ATNSSTÅGUR VERSLUNARHÒS
N¾ÈI

  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI Å GËÈU STEINHÒSI Å
MIÈBORGINNI ¹ HORNI ,AUGAVEGS OG 6ATNSSTÅGS
5M ER AÈ R¾ÈA EINN STËRAN SAL MEÈ GLUGGUM
¹  VEGU AUK STARFSMANNAAÈSTÎÈU OG SALERNIS
INNAF ¥ KJALLARA ER   FM LAGERRÕMI 'ËÈ
LÕSING (LJËÈKERÙ 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

'RETTISGATA JA HERB

-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
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'ARÈSSTAÈIR EINBÕLISHÒS

LFASKEIÈ

  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È ¹ BESTA STAÈ Å 'RAFARVOGI %IGNIN ER NÕM¹LUÈ OG MJÎG VEL MEÈ FARIN 3VEFN¹LMA MEÈ  PARKETL HERR
BERGJUM %YJA AÈSKILUR STOFUR OG ELDHÒS "AÈ ÚÅSALAGT MEÈ UPPH SALERNI OG STURTUKL 6ERÈ  MILLJ

&ALLEG  FM ÅBÒÈ SEM SKIPTIST Å FORSTOFU HOLGANG BARNAHERBERGI HJËNAHERBERGI STOFU ELDHÒS OG BAÈHERBERGI  EIGNARHLUTUR Å
ÖVOTTAHÒSI ¹ H¾ÈINNI SEM ER INNANGENGT ÒR ÅBÒÈINNI 0ARKET ¹ ALLRI ÅBÒÈ NEMA BAÈI OG ELDHÒSI 3ÁR HLUTUR Å GARÈI OG SÁR BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ
6ERÈ  MILLJ

/0)¨ (²3 ¥ $!' +,  

Erum með kaupendur að öllum tegundum íbúðarhúsnæðis

"REIÈVANGUR RA HERB

(EIÈARHJALLI 0ARHÒS MEÈ ÒTSÕNI

  FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È AUK   FM BÅLSKÒRS
ALLS   FM AÈ ST¾RÈ &LÅSAR ¹ BAÈI 0ARKET ¹ GËLFUM
6ERÈ  MILLJ

 FM TVÅLYFT PARHÒS 3TOFUR ELDHÒS GESTASN
OG HERBI ERU ¹ EFRI H¾È OG ¹ NEÈRI H¾È ERU 
SVEFNH BAÈ OG  FM mSPAn MEÈ POTTI SEM EKKI
INN Å FM FJÎLDA 'ARÈURINN FALLEGUR OG SKJËLS¾LL M
VIÈHALDSFRÅRRI VERÎND

"AKKASTAÈIR PARHÒS

2AUÈ¹S JA HERB

 FM ENDARAÈHÒS ¹ EINNI H¾È ÖAR AF   FM
INNBYGGÈUR BÅLSKÒR 3TËR LËÈ FYLGIR HÒSINU
6ERÈ   MILLJ

 FM ÅBÒÈ MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI YÙR 2AUÈAVATN OG
"L¹FJALLAHRINGINN %IKARPARKET ¹ GËLFUM 3ËLPALLUR
MËTI 636 ,¾KKAÈ VERÈ  MILLJ

'RENIMELUR 3ÁRH¾È

-ARKARÚÎT %INBÕLISHÒS

(RINGBRAUT JA HERB

 FM H¾È Å ÖRÅBÕLISHÒSI %IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFU
HOL ELDHÒS  SVEFNH SAML STOFUR OG BAÈ %IGNIN
HEFUR VERIÈ FALLEGA ENDURNÕJUÈ ¹ SÅÈUSTU  ¹RUM
6ERÈ  MILLJ

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È !UKA HERBERGI MEÈ AÈGANGI
AÈ SALERNI ER Å RISI 'EYMSLA OG SAMEIGINL ÖVOTTAH ER
Å KJALLARA 6ERÈ   MILLJ

%NDURNÕJAÈ   M EINBÕLI ¹SAMT   M
BÅLSKÒR (ÒSIÈ SKIPTIST Å HOL STOFU BAÈ GESTASN 
SVEFNHMÎGULEIKI ¹  ELDHÒS OG ÖVOTTAH
6ERÈ  MILLJ

.¾FUR¹S JA HERB

4JARNARGATA JA HERB 'L¾SIEIGN

"RAUTARHOLT m0ENTHOUSEn ÒTSÕNISÅBÒÈ

 FM ÅBÒÈ Å RB¾NUM ¹SAMT  FM BÅLSKÒR ÅBÒÈIN   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È VIÈ 4JÎRNINA %LDHÒS MEÈ NÕRRI
SKIPTIST Å HOL STOFU OG  SVEFNH ELDHÒS BAÈ OG ÖVOTTAH INNRÁTTINGU OG T¾KJUM ÒTGENGT ¹ SVALIR 0ARKET
6ERÈ  MILLJ
6ERÈ   MILLJ

  FM ÖAKÅBÒÈ MEÈ STËRUM SVÎLUM ¥BÒÈIN ER
GL¾SILEGA HÎNNUÈ !RINN ER Å STOFU (JËNAHERB MEÈ
FATAHERB 3KIPTI
P ¹ MINNI EIGN
G KOMA TIL GREINA
G

Fremri í atvinnufasteignum
Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

Eldshöfði 7 – Atvinnuhúsnæði.
142 fermetra iðnaðarrými (103,7 skv. FMR) búið er að
setja milliloŌ. Góðar innkeyrsludyr eru á aðalrýminu. 40
fm lager er á annarri hæð og er 26 fm skrifstofa á þriðju
hæð. Möguleiki á yfirtöku á hagstæðu áhvílandi láni.
Eignin er laus Ɵl aĬendingar.
Nánari upplýsingar veiƩar á skrifstofu Stóreignar
að Lágmúla 7 s: 590-7600.

Hlíðarsmári 6 – Heil húseign.

KleƩagarðar 6 – Stálgrindarhús

1.901 m2 heil húseign Ɵl sölu. Húsið hentar einkar vel
Ɵl skrifstofu, þjónustu og verslunarreksturs. 5. og 6.
hæð eru glæsilega innréƩaðar með parkeƟ á gólfum,
glerskilrúmum og innfelldri lýsingu. Einnig er jarðhæðin
innréƩuð eins og eru gólfsíðir gluggar sem gætu hentar
verslunarrekstri. Möguleiki er að skipta húsinu upp í
nokkrar sjálfstæðar einingar. Húsið verður aĬent fullbúið.

2.440 m² stálgrindarhús afar vel staðseƩ við svæði
skipafélaganna í Sundahöfn. Húsnæðið skipƟst í aðalsal
sem er 1780 m² með allt að 12 metra loŌhæð, þrennar
stórar innkeyrsludyr sem möguleiki er á að hækka. Tveir
hlaupakeƫr með brautum þvert yfir húsið með 6,3 tonna
lyŌugetu í aðalsalnum Og 660 m² skrifstofu og lagerrými.
Húsið er Ɵl aĬendingar strax.

Nánari upplýsingar veiƩar á skrifstofu Stóreignar
að Lágmúla 7 s: 590-7600.

Nánari upplýsingar veiƩar á skrifstofu Stóreignar að
Lágmúla 7 s: 590-7600.

Grandgarður 1 – Heil húseign
392,0 fm. heil húseign með möguleika á 100% stækkun.
Skrifstofur og fundarsalur á efri hæð en opið rými á
jarðhæð með góðri loŌhæð og með tveimur stórum innkeyrsludyrum. Það er mögulegt að láta keyra í gegnum
húsið. Húsið vel staðseƩ.
Nánari upplýsingar veiƩar á skrifstofu Stóreignar að
Lágmúla 7 s: 590-7600.
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Tölvur

Skemmtanir

Snyrting

Hljómsveitin Hvar er
Mjallhvít?

tekur að sér að spila á dansleikjum t.d.
þorrablótum og árshátíðum. Sanngjarnt
verð. hvarermjallhvit@gmail.com S.
865 4485.

Iðnaður
Pípulagnir

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

Rafvirkjun

Til sölu

Byssur
Vantar riffil 222 hafið samband við
vidfjord@vortex.is eða 8437956

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

Ert þú með þurrar og/
eða sprungnar hendur/
fætur í kuldanum?
O’Keeffe’s viðgerðarkremin eru
lausnin. Kremin fást í flestum
verslunum Lyfju, Apótekinu,
Árbæjarapóteki, Lyfjaveri
Suðurlandsbraut Lyfjavali í
Mjódd, Laugarnesapóteki,
Snyrtistofunni Laufið í
Reykjanesbæ, Snyrtistofan
Þema Hafnafirði og Snyrtistofu
Grafarvogs.
Ís - Undur ehf.

Gefins
Vantar þig
milljón krónur?

Við borgum eina milljón krónur gegn
samþykktri yfirtöku á 227 fm. einbýli
Áhvílandi ca. 39,5m. Uppl. Karl s. 860
9003.

Vandaðar tölvuviðgerðir

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

Óskast keypt

www.isundur.is

Heilsuvörur

Nudd

Evrur óskast

fine end whole body massaze!eny
time 8698602
Whole body massage. S. 841 8529.

Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd Uppl.
gefur Sverris í s. 618-7001
Lumar þú á vel með förnum barnafötum á 0-3 ára. Kaupi hvert kíló á 800 kr.
bæði stelpu og strákaföt. Áhugasamir
hafið samband í síma 6161412

Námskeið

Hljóðfæri
Óska eftir Fender Strat Am standard.
Vinsamlegast hafið samband í sima
6602853

Sjónvarp

Tölvur

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Er tölvan biluð?

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

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.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

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

Nudd

Viðgerðir

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.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

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

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

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir, lausar strax.
Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

3-4 herbergja
íbúð í 101 Rvk

Spádómar

Píanóstillingar Píanóþjónustan Stefán
Birkisson, yfir 20 ára reynsla. Sími 8960222

Húsnæði í boði

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

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

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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.

Þjónusta

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

Ökukennsla

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

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Verslun

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

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

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

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
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.
www.leiguherbergi.is

Þjónusta

Þjónusta
-SÍMASPÁ-

Upplýsingar í síma 663 0813, Elísabet.
Símaspá-draumráðningar: 9086414,
553 5395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Ólöf spámiðill

Er á landinu. Leiðsögn, spádómar.
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái
í spil, tarrot ofl.
S. 901 5000 frá kl. 17-23, helgar 11-24.
Geymið auglýsinguna.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
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Ný 2ja herb. íbúð við Helluvað með
stæði í bílageymslu. Ísskápur og uppþvottavél fylgja íbúðinni. verð. kr.
95.000 á mán. uppl. í síma 896-4013

ÓDÝR STÓR OG FULLB.HERB.MEÐ
ADSL SAMEIGINL. ELDUNAR BAÐ
OG ÞVOTTAAÐST. SJÁ HOTELFLOKI.IS
BJARNI S.869-7799

2ja herbergja 50 fm íbúð Austurbrún
4. íbúðin er á 12 hæð með frábæru
útsýni Veð kr. 85.000 á mán. Uppl.í
síma 896-4013

Íbúð/herb. til leigu á svæði 104.
Apartments/Rooms for rent contact
number 661 4096 & 698 3211.

3ja herbergja 70fm íbúð við Álftamýri
íbúð á 2 hæð. verð kr. 95.000 Uppl. í
síma 896-4013

Leigjendur, takið eftir!

Vel staðsett 2 Herb íbúð í 109 RVK. Til
leigu frá 15 feb. V75þ. Sími:6951790
Rúmlega 40fm nýstandsett stúdíó íbúð
m. sérinngangi til leigu á sv. 105. Leiga
79 þús. m. hita & rafmagni. Uppl. í s.
849 6816.
Stúdíóíbúð í 101 Rvk. Stutt í Iðnskólann
og alla þjónustu. Uppl. í s. 692 6615.
3ja herbergja ibuð til leigu við hátun
verð 105þusund.gsm8483763.
15 fm herb. til leigu í 101. Sér eldhúskrókur, aðgangur að baði. 45þ. S.
6993236

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.
Til leigu björt og snyrtileg 48fm stúdíóíbúð í Furugrund í Kóp. Uppl. gefur Ari
í s.860 1896

101-Miðbær

Til leigu lítið stúdíó herb. á fráb. stað
í miðb. Eldunar og baðst. inni í herb.
Leiga 25þús. Laus strax. S: 893 2012

Vantar þig
milljón krónur?

2 íbúðir til leigu. Önnur 40m² og hin 65
í 108. Laust strax. Uppl í s 6926418

Við borgum eina milljón krónur gegn
samþykktri yfirtöku á 227 fm. einbýli
Áhvílandi ca. 39,5m. Uppl. Karl s. 860
9003.

Er með nokkrar stúdíó íbúðir til leigu í
Garðabæ Allur húsbúnaður fylgir. Gott
verð. Áhugasamir Hafið samband Í
síma 899-7547 Eða á e-mail ts@spong.
is

4 herb. íbúð með bílskúr í Grb.
Þvottavél, þurrkari, ísskápur, uppþvottavél og ýmis húsbúnaður getur
fylgt með. Verð 130 þús. á mán. með
öllu. Laus strax. S. 496 0761.

Glæsileg 2 herb. íbúð í Reykjanesbæ
til leigu. Öll heimilistæki, gardínur og
ljós fylgja. Verð samkomulag. Uppl. í
s. 697 9425.

Mjög hentugar stúdíóíbúðir til leigu í
hverfi 101, 65-85þ. per mánuð. 1 mánuður fyrirfram + trygging. Reglusemi
áskilin. Uppl. í s. 568 1848.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

4 herb. íbúð í 101 verð 125 þúsund +
rafm. og hiti. Sími 899 2230.
Hátún RVK. 2 Herb. Allt ný uppgert.
Leiga 90,000. s 8924578 bjorgvin@
igl.is

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.

www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

Húsnæði óskast
Leiguskipti eða kaup m. eign í skiptum.
Óska eftir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu í skiptum fyrir fallega 5 herb.
íbúð í raðhúsi með stórum bílskúr á
góðum stað í Reykjanesbæ. Ýmis skipti
koma til greina. Uppl. 8605460

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

Hressingarskálinn
Austurstræti
Hressingarskálinn óskar eftir
þjónum í fulla vinnu. Ef þú
ert jákvæð/ur, brosmild/ur
og vinnuþjarkur, þá endilega
komdu við á Hressó á miðvikudag 11/02 milli 16:00-18:00
og sama tíma fimmtudaginn
12/02. Við erum að taka fólk í
viðtal á þeim tíma :)
Hlökkum til að sjá þig!

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666. opið
allan sólarhringinn

Atvinnuhúsnæði
Bolholt 4 til leigu !

Til leigu 170 fm. verslunarhúsnæði á
götuhæð í góðu ástandi og 140 fm.
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Laust strax.
Uppl í s. 893 8166 Ragnar.
Til leigu 30fm skrifstofuherbergi við
höfnina í Hafnarfirði upp 894 6633
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.

Atvinna í boði
Vááá...Ég fékk $844,26 við aðeins 10
klst. vinnu.Dagsatt og ég hef sönnun
fyrir því!Kíktu á http://www.netvidskiptaskolinn.com

Madríd/barnap/aupair

Erum að leita af konu til að hjálpa til með
1 og 3 ára dætur okkar. Enskukunnátta
nauðsynleg. Áhugasamar senda tölvupóst á marazul@gmail.com eða rognvaldur@gmail.com.

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

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Subway - Dagvinna
Subway Faxafeni auglýsir eftir
duglegum, samviskusömum og röskum starfsmanni
í ca 70% starf í dagvinnu.
Íslenskukunnátta er skilyrði og
lágmarksaldur er 20 ár.
Nánari upplýsingar veitir
Helga Rós í síma 696 7004.
Umsóknareyðublöð á staðnum
eða gegnum subway.is

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.

Atvinna óskast
Sjúkraliði á eftirlaunum getur tekið að
sér að laga til í húsum, sitja hjá gömlu
fólki og fötluðum, gæta barna og sækja
börn í leikskóla. Er mamma, amma og
langamma. S. 849 2671.
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

KK á miðjum aldri vill kynnast KVK 3545 ára. Er að leita mér að yndislegri,
metnaðargjarni konu sem er í góðu líkamslegu formi og nýtur þess að fara vel
með sig. Þær sem hafa áhuga senda á
smaar@frett.is merkt Toppur123

Vantar þig
milljón krónur?

Við borgum eina milljón krónur gegn
samþykktri yfirtöku á 227 fm. einbýli
Áhvílandi ca. 39,5m. Uppl. Karl s. 860
9003.

Lagersala

,!'%23!,! (%&34 -.5$!' /0)¨ 4), +, 
(6%2&)3'®45  o  2%9+*!6¥+ o 3¥-)  
Sundleikfimi
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Dúkkuleikur með hetjur

Í

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

gegnum tíðina hefur kvenhetjum yfirleitt ekki verið gert sérlega hátt undir
höfði, hvort sem er í skáldsögnum eða
raunveruleikanum. Til dæmis er til heill
hellingur af karlkyns hetju-dúkkum fyrir
börn, en ég man bara eftir Barbie-dúkkunum í kvenkyni, og það er ekkert sérstaklega hetjulegt við þær. Þess vegna fannst
mér rosalega gaman að sjá jólagjöf sem
vinkona mín fékk um jólin. Það var
nefnilega kvenkyns hetjudúkka. Við
erum reyndar báðar vaxnar upp úr
dúkkuleikjum fyrir svolítið löngu
síðan, en þessi dúkka er táknræn
fyrir annað og meira. Dúkkan
er nefnilega Rosie the riveter,
sem er bandarísk kvenhetja frá
tímum seinni heimstyrjaldarinnar. Hún
er fræg táknmynd fyrir þær milljónir
kvenna sem fóru út á vinnumarkaðinn og
björguðu málunum þegar karlarnir voru

farnir í stríð. Ég hef lengi haft stóra mynd
af Rosie uppi á vegg hjá mér, og var ótrúlega hrifin af þessari dúkku. Á kassanum
var líka sagan af Rosie sögð. Mér þykir það
ofboðslega sniðugt og gáfulegt að heiðra
alvöru manneskjur með þessum hætti.
Það er miklu sniðugra að láta börn
leika sér með svona uppbyggileg
og fræðandi leikföng, heldur en
Barbie og hermannadúkkur.
Ég held bara að það gæti
orðið ágætis viðskiptahugmynd
að framleiða svona dúkkur á
Íslandi. Ég vil fá dúkkur af
alvöru íslenskum kvenhetjum, og
sting upp á að þær fyrstu verði
Jóhanna Sigurðardóttir og
Katrín Jakobsdóttir. Ég myndi
að minnsta kosti gefa þær til
að gleðja bæði börn og fullorðna,
og veita þeim innblástur til góðra

KYNNINGARFUNDUR

Kaffi Sólon
Bankastræti 7a

MIÐLUN • HÖNNUN & TÍZKA

ÞRIÐJUDAG 10/2 • KL. 18:00 & KL. 19:30
FIRENZE • MILANO • ROMA • VENEZIA • BARCELONA • MADRID

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

JÁ!!!! ÉG ER
UPPRISINN, ÉG LIFI!

Istituto Europeo di Design hefur í 40 ár verið í fremstu röð
Evrópskra hönnunarskóla. Nám hjá IED hentar vel nemum sem lokið
hafa grunnnámi á lista- og hönnunarsviði svo og þeim sem lokið hafa
BA námi, tengdu tísku og hönnun. Í boði er eins árs nám, þriggja ára
nám og marstersnám. Kennt er á ensku, ítölsku, eða á spænsku.

Gott
hjá þér,
vinur!

■ Gelgjan
Engin
gleraugu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Kannski hafa
þau fallið
útbyrðis þegar
við sigldum!

Mér
þykir fyrir
þessu,
frú!

Þetta er
mér að
kenna,
Pierce!

Það er ekkert
En
mál, þú lætur
hvernig
bara einhvern
get ég
annan stýra
keyrt án
á meðan þú
gleraugnanna stjórnar með
fótunum, það
minna?
er virkilega
skemmtilegt!

hef ég
heyrt.

■ Handan við hornið

Minntu mig
á að tala við
ökukennarana þinn!

Eftir Tony Lopes

BÍLSKÚRSSALA

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hefurðu heyrt um
fótalausa fugla!!?

Flaut, flaut, flaut!!!!

Sumir kunna bara
ekki að meta mikla
listhæfileika!

Hófst ﬂú nám
í blikk- e›a stálsmí›i
en laukst ﬂví ekki?
Hefur ﬂú starfa› í ﬂessum greinum í fimm ár e›a lengur?
Vilt ﬂú ljúka námi í blikk- e›a stálsmí›i?
Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400, frekari uppl‡singar er jafnframt hægt a› nálgast
á www.idan.is.
Rafrænar fyrirspurnir er hægt a› senda á radgjof@idan.is

Ég finn ekki Farðu þá í
hundanær- buxurnar
buxurnar
með traktmínar!?
ornum á!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég var í
þeim í
gær!

Hvað með
trukka-nærbuxurnar?

Nei,
nei,

Vörubílanærbuxurnar?
Jarðýturnar?

Þetta er ekki undirfataskúffan þín, þetta er
þungavinnuvélalakið!

Einn tveir og þrír 426.012

■ Barnalán

Samskonar verkefni er veri› a› vinna í málarai›n, húsasmí›i,
matrei›slu og vélvirkjun.

ég verð þá bara
að fara í þær
með risagröfunum á!
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Sími: 553 2075

- bara lúxus

★★★★★ ★★★★★

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

- S.V., MBL

HOTEL FOR DOGS

kl. 6 og 8

L

BRIDE WARS

kl. 6, 8 og 10.20

L

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 10 - POWER 16
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

13

ÓSKARSVERÐLAUNA© TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS
„...heillandi og minnisstæð.
Benjamin Button er mynd
sem þú mátt ekki missa af!“

ÁLFABAKKA
kl. 6:30 - 8D - 10

BENJAMIN BUTTON
HOTEL FOR DOGS

9. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Kreppan laskar stórafmæli FM
„Kreppan hefur alveg svakaleg áhrif, en við verðum bara
að halda sjoppunni gangandi og
sníða stakk eftir vexti,“ segir
Sigvaldi Kaldalóns, Svali á FM.
Stöðin verður tuttugu ára í sumar
og Svali er elsti starfsmaðurinn,
hefur verið með í 18 ár. Þegar
stöðin hélt upp á tíu ára afmælið
árið 1999 var öllu tjaldað til, Garbage, East 17 og fleiri bönd spiluðu í Laugardalshöll, en fyrst áttu
tónleikarnir að fara fram á þaki
Faxaskálans.
Nú er sem kunnugt er búið
að rífa Faxaskála til að koma

18 ÁR Á FM957 Svali segir stöðina þurfa
að draga saman seglin.

nýja tónlistarhúsinu fyrir. „Ég
held ég geti fullyrt að við höldum ekki tónleika á þaki nýja

SELFOSS
kl. 8 - 10:10

ROLE MODELS

7

kl. 6:30 - 10
kl. 5:50

AUSTRALIA

kl. 8

12
12

AKUREYRI

L

BLOODY VALANTINE 3D kl. 5:50(3D) - 11:10(3D)
DOUBT
kl. 8 - 10:10

16

BENJAMIN BUTTON

L

ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

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

12

ROLE MODELS
DOUBT

ROCKNROLLA

kl. 10:30

16

CHANGELING
YES MAN

kl. 8
kl. 5:50

16

kl. 8

7
12

TRANSPOSTER 3

kl. 10
kl. 8
KEFLAVÍK
kl. 8

SEVEN POUNDS

kl. 8

L

L

12

16

7

KRINGLUNNI
BENJAMIN BUTTON
kl. 6D - 9:10D
BLOODY VALANTINE 3D kl. 8:10 - 10:20
ROLE MODELS
BEDTIME STORIES

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

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 6

7
16
12
L

DIGTAL-3D

Doubt gerist í kaþólskum grunnskóla í Bronx árið 1964 á tímum
mikils samfélagsumróts. Faðir
Flynn, prestur í skólanum og í
kirkjunni, reynir að aðlaga skólann að nýjum tímum og draga úr
járnaganum sem er viðhaldið þar
af skólastýrunni, hinni ströngu
systur Aloysius. En sú hefur óbeit
á hvers konar breytingum en
þegar hefur meðal annars fyrsta
þeldökka nemandanum, Donald
Miller, verið hleypt inn í skólann.
Þegar presturinn fer að sýna
Miller persónulega athygli, vegna
erfiðra aðstæðna hans heima fyrir
og í skóla, grunar hana því strax
að eitthvað ósæmilegt sé við samband þeirra. Þegar loks einn kennarinn, hin saklausa systir James,
afhjúpar sínar eigin grunsemdir um Flynn sannfærist hún endanlega um kynferðislega misnotkun. Án nokkurra sannana og
með sannfæringuna eina að vopni
ætlar hún sér að hrekja Flynn
úr starfi, með öllum tiltækum
ráðum.
Doubt er leikstýrt og skrifuð af
John Patrick Shanley, sem byggir

myndina á sínu eigin margverðlaunaða leikriti. Líkt og titillinn
gefur til kynna fjallar Doubt um
efann, eða sér í lagi trúfestuna
þótt engar sannanir séu beinlínis
fyrir því. Myndin heldur þannig
ætíð uppi efa um hvort faðir Flynn
sé í raun barnaníðingur; lætur
skólastýran óbeit sína á honum
hlaupa með sig í gönur, eða er innsæi hennar rétt? Doubt gefur ekki
skýr svör við því.
Þetta er framúrskarandi vel
leikin mynd og sannkölluð leikaramynd, þar sem Meryl Streep
og Philip Seymor Hoffman fá að
sanna sína afburðahæfileika.
Streep, sem leikur hér svipaða
ísdrottningu og hún var í The
Devil Wears Prada, heldur vel
sínu í harðsvíruðum deilum við
Hoffman, sem er frábær að vanda
og túlkar prestinn þannig að hægt
er að sjá hann bæði sem sekan eða
ekki. Amy Adams, úr Enchanted, er fullkomin sem einfaldleikinn uppmálaður og Viola Davis á
sterka innkomu sem móðir blökkudrengsins.
Doubt er furðulega sterk mynd

L

NÝTT Í BÍÓ!

Frá leikstjóra The Hours
og Billy Elliott
Þegar tvö
brúðkaup
lenda upp á
sama daginn
fara bestu
vinkonur í
stríð!

Frábær gamanmynd!
EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ
BREYTT SÖGUNNI!

650 kr.

fyrir fullor ðna

kr.
550
fyrir börn

- S.V., MBL

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

SÍMI 564 0000

BRIDE WARS
BRIDE WARS LÚXUS
HOTEL FOR DOGS
VALKYRIE
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

SÍMI 551 9000

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3.40 - 5.45
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.45
kl. 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4

5%

L
L
L
12
L
16
12
L

SÍMI 530 1919

THE READER
VALKYRIE
VICKY CRISTINA BARCELONA
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI
REVOLUTIONARY ROAD
SÓLSKINSDRENGURINN

tónlistarhússins! En meira get ég
ekki sagt, ég sit bara á koppnum.
Við erum að skipuleggja afmælið í þessum töluðum orðum og
það er verið að hrista saman
ýmsum hugmyndum,“ segir Svali,
leyndardómsfullur. „Þetta verður
allt meira „back to basic“ og niðri
á jörðinni.“
Tónlistarverðlaunahátíð FM957
stendur einnig fyrir dyrum. „Við
fáum ekki mikla peninga til að
halda hátíðina svo hún verður
með smærra sniði en síðast. Við
ætlum að halda hana í lok mars,“
segir Svali.
- drg

Með efann að vopni

-Tommi, kvikmyndir.is-

BENJAMIN BUTTON

16

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.30
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30

14
12
L
L
12
L

BRIDE WARS
UNDERWORLD 3
SEVEN POUNDS
REVOLUTIONARY ROAD
TAKEN
AUSTRALIA

SÍMI 462 3500

BRIDE WARS
SKÓGARSTRÍÐ 2
UNDERWORLD 3
VILTU VINNA MILLJARÐ
SÓLSKINSDRENGURINN

kl. 8 - 10
kl. 6
kl. 10.10
kl. 8
kl. 6

L
L
16
12
L

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

L
16
L
12
16
12

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

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sýnd í

Háskólabíói

Ekkert hlé á góðum myndum!
Skráning á póstlistann margborgar sig
www.graenaljosid.is

KVIKMYNDIR
Doubt
Leikstjóri: John Patrick Shanley
Aðalhlutverk: Philip Seymor Hoffman
og Meryl Streep

★★★★
Doubt er lágstemmd en sterk mynd
með gæðaleikurunum Streep og
Hoffman í sínu besta formi.

miðað við hversu lágstemmd hún
er. Þótt hún nái kannski ekki alveg
í þær hæðir sem efnið gæti boðið
upp á tekst henni að fá áhorfandann til að íhuga viðfangsefnið.
Myndin skilur því eftir margar
siðferðilegar spurningar.
Vignir Jón Vignisson-topp5.is
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> Arndís Ýr sigursælust

KRISTINN TORFASON Í FH: KOMINN TIL BAKA EFTIR LANGT FRÍ OG BÆTTI 30 ÁRA ÍSLANDSMET Í ÞRÍSTÖKKI

Fjölniskonan Arndís Ýr Hafþórsdóttir vann flest gull
á Meistaramóti Íslands í frjálsun en hún vann 800,
1500 og 3000 metra hlaup. Arndís vann yfirburðasigur
í 3000 metra hlaupinu innan við klukkutíma eftir að
hún vann 800 metrana. Sex náðu tveimur
gullum.
Linda Björk Lárusdóttir úr Breiðabliki
vann 60 metra hlaup og 60 metra
grindahlaup, Jóhanna Ingadóttir úr
ÍR og Kristinn Torfason úr FH
unnu bæði langstökk og þrístökk, Trausti Stefánsson úr
FH og Hafdís Sigurðardóttir
úr FH unnu bæði 200 og
400 metra hlaup og Björn
Margeirsson vann bæði 800
og 1500 metra hlaup.

sport@frettabladid.is

ÚRSLITIN Í GÆR
Eimskipsbikar karla
Valur-FH

29-25 (18-13)

Mörk Vals: Arnór Þór Gunnarsson 7/4 (10/4),
Heimir Örn Árnason 7 (13), Sigurður Eggertsson
5 (8), Baldvin Þorsteinsson 4 (7), Sigfús Sigurðsson 2 (4), Elvar Friðriksson 2 (9), Ingvar Árnason
1 (1), Hjalti Þór Pálmason 1 (7), Sigfús Páll
Sigfússon (1), Hjalti Gylfason (1)
Varin skot: Pálmar Pétursson 10 (27 37%),
Ólafur Gíslason 6 (14/1 42,9%)
Mörk FH: Guðmundur Pedersen 6/1 (8/1),
Ásbjörn Friðriksson 5 (12), Bjarni Fritzson 4 (7),
Sigurður Ágústsson 3 (4), Aron Pálmarsson 3
(12), Sigursteinn Arndal 2 (3), Hjörtur Hinriksson
2 (5)
Varin skot: Magnús Sigmundsson 24 (52/3
46,2%), Hilmar Þór Guðmundsson (1/1 0%)

Iceland Express karla
Snæfell-Breiðablik

99-73 (54-27)

Stig Snæfells: Jón Ólafur Jónsson 21, Hlynur
Bæringsson 16 (6 frák., 6 stoðs.), Lucious
Wagner 16, Atli Rafn Hreinsson 13, Sigurður
Þorvaldsson 10, Slobodan Subasic 7, Magni
Hafsteinsson 6,

Stefni á að fara ennþá lengra og slá fleiri met
FH-ingurinn Kristinn Torfason setti glæsilegt Íslandsmet í þrístökki á
200 metra hlaupinu. Þrátt fyrir frábæran árangur Kristins þá þurftu
Meistaramóti Íslands í frjálsum um helgina. Gamla metið var búið að
FH-ingar að horfa á eftir sigri í heildarstigakeppni félaganna til ÍR. „Við í
FH erum mjög ánægðir með uppskeru helgarinnar. Það er samt frekar
standa í 30 ár en það átti Friðrik Þór Óskarsson (sjá mynd) sem stökk
14,92 metra árið 1979. Kristinn stökk 15,05 metra, bætti metið um 13
fúlt að missa af heildarstigakeppninni en við tókum karlabikarinn að
sentimetra og sinn besta árangur um 72 sentimetra.
sjálfsögðu og unnum níu af þrettán greinum þar,“ sagði Kristinn sem
„Það er mjög gaman að hafa náð að bæta
er búinn að stimpla sig vel inn á nýjan leik eftir að hafa
þetta met. Ég vissi af þessu meti, var búinn að
verið í fríi í nokkur ár. „Ég tók mér frí þegar ég byrjaði
TIL HAMINGJU Friðrik
Þór Óskarsson og
sjá það um jólin að ég ætti að geta tekið það
í háskólanámi og byrjaði síðan aftur eftir að ég lauk
Kristinn Torfason.
og var búinn að stefna á það síðan,“ sagði
BS-námi,“ sagði Kristinn sem er búinn með BS-próf í
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Kristinn sem ætlar þó ekki að velja þrístökkeðlisfræði og er nú í mastersnámi sem hann klárar í
ið fram yfir sína aðalgrein. „Langstökk
vor. „Það tók smá tíma að koma sér af stað því
hefur alltaf verið mín aðalgrein og
maður var orðin svolítið þungur en það kom
ég held ég haldi því áfram,“ sagði
samt mjög fljótt. Ég held áfram og stefni
Kristinn en hann vann einnig gull í
bara á að fara ennþá lengra og slá fleiri
langstökki þar sem tvö bestu stökkin
met,“ segir Kristinn sem er kominn með
hans komu í lokin. „Maður var svolítið
eitt met í sigtið, „Íslandsmetið í langstökki
innanhúss er 7,82 metrar og það mætti
lengi að komast í gang eftir 200 metrana,” segir Kristinn sem varð naumlega
taka það eftir svona eitt til tvö ár,“ sagði
í 2. sæti á eftir Trausta Stefánssyni í
Kristinn að lokum.

Gunnlaugur Smárason 4, Arnór Hermundarson
4, Egill Egilsson 1, Daníel Kazmi 1.
Stig Breiðabliks: Emil Jóhannsson 24, Þorsteinn
Gunnlaugsson 18, Nemanja Sovic 15, Daníel
Guðmundsson 7, Halldór Halldórsson 4, Rúnar
Ingi Erlingsson 3, Hjalti Vilhjálmsson 2.

Stjarnan-Þór Ak.

110-96 (53-51)

Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 31 (8 stoðs.),
Guðjón Hrafn Lárusson 20, Jovan Zdravevski 19,
Kjartan Kjartansson 14, Hjörleifur Sumarliðason
13, Ólafur Sigurðsson 5.
Stig Þórs: Konrad Tota 25, Guðmundur Jónsson
19, Bjarki Ármann Oddsson 17, Daniel Bandy
15, Óðinn Ásgeirsson 11, Jón Orri Kristjánsson 5,
Baldur Ingi Jónasson 3.

Njarðvík-Skallagrímur

96-67 (53-41)

N1-deild kvenna í handbolta
Stjarnan-Haukar

27-30 (16-18)

Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 13/4,
Þorgerður Atladóttir 6, Kristín Clausen 4, Elísabet
Gunnarsdóttir 2, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 2.
Mörk Hauka: Hanna Stefánsd. 10/3, Erna
Þráinsd. 6, Nína Arnfinnsd. 5, Ester Óskarsdóttir
4, Ramune Pekarskyte 4, Nína Björnsdóttir 1.

Fylkir-FH

33-30

Markahæstar: Sunna Jónsd. 8, Rebekka Skúlad.
7, Nataly Valencia 7 - Hildur Þorgeirsd. 10, Gunnur Sveinsd. 9, Ragnhildur Guðmundsd. 7.

Breiddin kom Val í úrslit
Valsmenn og Grótta leika til úrslita í Eimskipsbikarkeppni karla í handbolta
eftir fjögurra marka sigur Valsmanna á FH-ingum í Vodafone-höllinni í gær.
HANDBOLTI Valsmenn mæta Gróttu

í úrslitum Eimskipsbikars karla
eftir sigur á FH, 29-25, á Hlíðarenda í gær.
Eftir jafnar upphafsmínútur
náðu Valsmenn sjö marka forystu í fyrri hálfleik sem FH náði
að minnka í fimm mörk fyrir leikhlé, 18-13.
Með mikilli baráttu, góðri vörn
og markvörslu komust FH-ingar
inn í leikinn og náðu að minnka
muninn í eitt mark, 20-19, eftir tíu
mínútna leik í seinni hálfleik en
of mikill kraftur fór í að minnka
muninn og með breiddina að
vopni náði Valur að sigla fram úr
og vinna að lokum öruggan fimm
marka sigur, 29-25.
„Við leikum illa í einhverjar fimmtán mínútur í fyrri hálfleik og það er erfitt að saxa á
þá. Við náum aðeins taktinum í
seinni hálfleik en þetta er erfitt
gegn þeim. Þeir eru skynsamir í
sóknarleiknum og með góða vörn
og markvörslu,“ sagði svekktur
Magnús Sigmundsson markvörður
FH í leikslok.
„Það er engin skömm að tapa
fyrir þessu liði, þeir áttu þetta
meira en skilið í dag og voru
betri.“
„Ég vil meina að við höfum tekið
þetta á breiddinni. Það eru forréttindi að fá að vera með þennan hóp
leikmanna,“ sagði Óskar Bjarni
Óskarsson þjálfari Vals í leikslok.
„Við vorum lélegir sóknarlega í
seinni hálfleik og skutum Magnús
í stuð. Svo náðum við að róa okkur

Í ÚRSLIT ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ Valsmaðurinn Sigurður Eggertsson fékk blóðnasir eftir

högg en það spillti ekki fyrir sigurgleði hans í leikslok.

niður og gerðum einfaldari hluti.
Þetta small síðasta korterið og
þetta var öruggt og þægilegt.“
Í Gróttu mæta Valsmenn gömlum félögum en með liðinu leika
Ægir Hrafn Jónsson og Atli Rúnar
Steinþórsson auk þess sem Ágúst
Þór Jóhannsson þjálfar liðið.
„Ágúst er einn af mínum betri
vinum og Ægir og Atli áttu frá-

Stórleikur Slavicu Dimovsku gegn Keflavík í gær:

Haukakonur deildarmeistarar með stæl
KÖRFUBOLTI Haukakonur eru deild-

Boltinn er hjá okkur!
West Ham
Man. City
F í t o n / S Í A

27. feb. – 1. mars

Verð á mann í tvíbýli:

69.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, miði á leikinn og hótelgisting
með morgunverði í 2 nætur.

Man. Utd.
Portsmouth 65.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli:

27. feb. – 1. mars
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, miði á leikinn og hótelgisting
með morgunverði í 2 nætur.

armeistarar í Iceland Expressdeild kvenna eftir öruggan 15 stiga
sigur á Keflavík, 82-67, á Ásvöllum
í gær. Haukaliðið er þar með komið
með átta stiga forskot á Keflavík þegar aðeins þrjár umferðir
eru eftir og verða því með heimavallarrétt út alla úrslitakeppnina.
Slavica Dimovska átti stórleik
hjá Haukum og var með 31 stig, 9
fráköst og 8 stoðsendingar og þá
átti Moneka Knight sinn besta leik
til þessa. Auk þess að skora 7 stig
og gefa 9 stoðsendingar þá átti hún
mikinn þátt í því að halda Birnu
Valgarðsdóttur í 4 stigum eða 19
stigum undir meðaltali sínu.
Haukar tóku völdin í öðrum leikhluta og gerðu nánast út um leikinn með því að skora 18 stig í röð
og breyta stöðunni úr 28-22 í 46-22.
Eftir það var þetta aðeins spurning
um hversu stór sigurinn yrði.
Auk þeirra Slavicu og Moneku
voru þær Guðbjörg Sverrisdóttir
og Ragna Margrét Brynjarsdóttir góðar en fyrirliðinn Kristrún
Sigurjónsdóttir var í villuvandræðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

bær ár hérna. Það verður hörkuleikur. Þeir eru besta liðið í fyrstu
deildinni núna og eru mjög góðir.
Við getum aldrei vanmetið einn né
neinn. Við höfum átt í erfiðleikum með þessi svokölluðu minni
lið. Svo er bikarúrslitaleikur alltaf bikarúrslitaleikur. Þá er bikar
kominn á borðið og það snýst um
hverjir vilja þetta.“
- gmi

ÚRSLITIN Í GÆR
Iceland Express kvenna
Haukar-Keflavík

82-67 (53-30)

Stig Hauka: Slavica Dimovska 31 (9 frák., 8
stoðs., 5 stolnir), Guðbjörg Sverrisdóttir 14,
Kristrún Sigurjónsdóttir 12, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 11 (10 frák.), Moneka Knight 7 (9 stoðs,
3 stolnir), Helena Hólm 5, Sara Pálmadóttir 2
Stig Keflavíkur: Pálína Gunnlaugsdóttir 15 (12
frák., 5 stoðs.), Bryndís Guðmundsdóttir 13
(11 frák.), Marín Rós Karlsdóttir 10, Svava Ósk
Stefánsdóttir 9 (7 frák., 5 stoðs.), Hrönn Þorgrímsdóttir 6, Rannveig Randversdóttir 5, Birna
Valgarðsdóttir 4, Lóa Dís Másdóttir 3, Halldóra
Andrésdóttir 2.

Hamar-KR

76-79 (37-36)

Stigahæstar: Lakiste Barkus 27 (10 frák., 6
stoðs.), Julia Demirer 24 (15 frák., 6 varin),
Fanney Lind Guðmundsd. 11, Sóley Guðgeirsd.
9 - Margrét Kara Sturlud. 21 (9 frák., 6 stoðs.),
Sigrún Ámundad. 17 (13 frák.), Hildur Sigurðard.
14 ( 5 stoðs.), Guðrún Gróa Þorsteinsd. 10.

Snæfell-Fjölnir

ÓSTÖÐVANDI Haukakonan Slavica

Dimovska átti stórleik gegn Keflavík á
Ásvöllum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bryndís Guðmundsdóttir var
besti maður Keflavíkur og Pálína
Gunnlaugsdóttir átti fínan seinni
hálfleik og mikinn þátt í því að
Keflavíkurliðið bjargaði andlitinu
eftir að hafa lent mest 32 stigum
undir í leiknum. Keflavík hefur
nú tapað tveimur leikjum í röð en
næst á dagskrá hjá liðinu er bikarúrslitaleikur gegn KR.
- óój

77-44 (41-24)

Stigahæstar: Kristen Green 26 (13 stolnir), Berglind Gunnarsd. 10, Björg Einarsd. 7 (6 stoðs.),
Gunnhildur Gunnarsdóttir 7, María Björnsd. 7 Birna Eiríksdóttir 13, Hrund Jóhannsd. 12 (8 frák.)
Stigin í efri hluta: Haukar 32, Keflavik 24, KR 20,
Hamar 18. Stigin í neðri hluta: Valur 18, Grindavík 12, Snæfell 8, Fjölnir 2.

Bandaríska háskólakarfan
TCU-Colorado State

71-59 (40-25)

Helena Sverrisdóttir var stigahæst á vellinum
með 19 stig á 27 mínútum fyrir TCU auk þess að
taka 7 fráköst og gefa 4 stoðsendingar. Helena
nýtti öll 4 vítin sín og hefur hitt úr 31 víti í röð.
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Manchester United tók toppsætið aftur af Liverpool:

FÓTBOLTI Manchester United endur-

heimti toppsætið í ensku úrvalsdeildinni með 1-0 sigri á West
Ham en tæpum sólarhring áður
hafði Liverpool komist í efsta
sætið eftir dramatískan 3-2 sigur
á Portsmouth.
Ryan Giggs tryggði Manchester
United áttunda 1-0 sigurinn í síðustu ellefu leikjum með glæsilegu
einstaklingsframtaki á vinstri
vængnum. Þetta var fyrsta markið hans í úrvalsdeildinni í vetur.
Edwin van der Sar hélt hreinu
13. deildarleikinn í röð og hefur
nú haldið hreinu í 1.212 mínútur í
ensku úrvalsdeildinni.
Hermann Hreiðarsson virtist
ætla að hafa mikil áhrif í titilbaráttu Liverpool og Manchester United þegar hann kom Portsmouth í
2-1 tólf mínútum fyrir leikslok en
Fernando Torres átti eftir að segja
sitt síðasta orð, fyrst lagði hann
upp mark fyrir Dirk Kuyt og svo
skoraði hann sjálfur sigurmarkið
með skalla í uppbótartíma.
Bæði Kuyt og Torres höfðu
komið inn á sem varamenn í leiknum. „Læknar liðsins sögðu mér
að Torres, Alonso
og
Kuyt væru þreyttir
og töldu
það best
að hvíla
þá,“ sagði
Rafael
Ben-

ítez, stjóri Liverpool og bætti við.
„Allir sigrar eru mikilvægir og
sérstaklega þar sem við þurfum
að vinna eiginlega alla leiki. Við
gáfum þeim tvö mörk en við áttum
skilið að vinna,” sagði Benitez.
Afleitt gengi Chelsea á heimavelli hélt áfram með markalausu
jafntefli við Hull og 2-0 útisigur
Aston Villa á Blackburn þýðir að
Chelsea er komið niður í fjórða
sætið sjö stigum á eftir toppliði
United. „Það verður mjög erfitt
að ná Manchester United eins og
þeir eru að spila núna,“ sagði Ray
Wilkins, aðstoðarstjóri Chelsea,
eftir leikinn.
Everton ætlar heldur ekki að
gefa neitt eftir og nýi maðurinn Jo
skoraði tvö mörk í 3-0 sigri á Grétari Rafni Steinssyni og félögum í
Bolton.
Kaup Manchester City á Craig
Bellamy eru þegar farin að borga
sig því hann skoraði sigurmarkið
liðsins öðru sinni í þremur leikjum
þegar City vann Middlesbrough 10. City er því farið að skríða upp
töfluna þökk sé Bellamy.
Tíu leikmenn Arsenal náðu
markalausu jafntefli á útivelli
gegn erkifjendunum í Tottenham en Emmanuel Eboue
var rekinn útaf á 37. mínútu
leiksins fyrir heimskulegt
brot. Andrei Arshavin var á
bekknum en kom ekki við sögu
í leiknum.
- óój

Þegar áfallið dynur yﬁr!
Morgunverðarráðstefna um áfallastjórnun og fyrstu viðbrögð þegar „hið óhugsanlega gerist“
verður haldin miðvikudaginn 11. febrúar næstkomandi, frá klukkan 8:00 til 10:15, í Gullteigi B á
Grand Hótel.
Undanfarnar vikur og mánuði hefur röð alvarlegra áfalla dunið yfir fjölda íslenskra fyrirtækja og stofnana. Góður
orðstír og traust ímynd, sem tekið hefur langan tíma að byggja upp, getur hrunið á svipstundu. Sömuleiðis
getur áfall og langvarandi streita í kjölfarið haft skaðleg áhrif á heilsu starfsfólks og vinnugetu og þá um leið á
afkomu fyrirtækis. Því er það mjög mikilvægt að stjórnendur kunni að bregðast strax við til að lágmarka
mögulegan skaða og geti skapað nýjar lausnir til framtíðar.

8:00
8:15
8:30

Skráning og morgunverðarhlaðborð.
Fundarstjóri, Hulda Gunnlaugsdóttir, forstjóri Landspítala háskólasjúkrahúss, setur ráðstefnuna.
Þegar DV hringir… Jón Hákon Magnússon, framkvæmdastjóri KOM almannatengsla ehf.,
ræðir um áfallastjórnun, hrun ímyndar og viðbrögð við vondri frétt.
8:45 Í auga stormsins! Þórdís Jóna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Ráðgjafahússins ehf.,
ræðir um áfallaviðbrögð og miðlar af reynslu sinni.
9:00 Þetta þarftu að vita. Högni Óskarsson, geðlæknir og eigandi Humus,
ræðir langtímaáhrif áfalla á andlega og líkamlega heilsu og á vinnufærni og afkomu fyrirtækja.
9:15 Hvað getum við gert? Magnús Böðvarsson, læknir og stjórnarformaður Vinnuverndar ehf.,
ræðir um fyrirbyggjandi aðgerðir á vinnustað.
9:30 Pallborðsumræður – spurningar og svör. Svali Björgvinsson, starfsmannastjóri Kaupþings, stýrir
umræðum. Þátttakendur: Frummælendur og stjórnandi.
10:15 Ráðstefnulok.
Þátttökugjald er kr. 2.500. Vinsamlegast skráið þátttöku á kom@kom.is eða hringið í síma 540 8800.

ENSKI BOLTINN
S T O F N A Ð

1 9 8 6

Enska úrvalsdeildin
BLACKBURN-ASTON VILLA

0-2

0-1 James Milner (26.), 0-2 Gabriel
Agbonlahor
(89.), 0-2 Gabriel Agbonlahor (90.).

CHELSEA-HULL
EVERTON-BOLTON

0-0
3-0

1-0 Mikel Arteta (39.), 2-0 Jo (48.), 3-0 Jo (90.).

MAN. CITY-MIDDLESBROUGH

1-0

1-0 Craig Bellamy (51.).

PORTSMOUTH-LIVERPOOL

2-3

1-0 David Nugent (61.), 1-1 Fa¡bio Aurelio (68.),
2-1 Hermann Hreiðarsson (77.), 2-2 Dirk Kuyt
(84.), 2-3 Fernando Torres (90.).

SUNDERLAND-STOKE

2-0

1-0 Kenwyne Jones (77.), 2-0 David Healy (90.).

WEST BROMWICH-NEWCASTLE

2-3

0-1 Damien Duff (1.), 1-1 Marc-Antoine Fortune
(3.), 1-2 Peter Lövenkrands (8.), 1-3 Steven
Taylor (40.), 2-3 Marc-Antoine Fortune (72.)

WIGAN-FULHAM
TOTTENHAM-ARSENAL
WEST HAM-MAN.UNITED

0-0
0-0
0-1

0-1 Ryan Giggs (62.)

STAÐA EFSTU LIÐA
FRÁBÆRT SIGURMARK Ryan Giggs

fagnar með Cristiano Ronaldo.
NORDICPHOTOS/AFP

Man. United
Liverpool
Aston Villa
Chelsea
Arsenal
Everton

24
25
25
25
25
25

17
15
15
14
12
11

5
9
6
7
8
7

2
1
4
4
5
7

41-10
42-17
40-24
44-15
38-25
34-28

56
54
51
49
44
40

Haukakonur aftur á toppinn eftir sigur í Mýrinni:

Ramune í banni í
undanúrslitunum?
HANDBOLTI Haukakonur eru komn-

ar aftur í toppsæti N1 deildar
kvenna eftir 27-30 sigur á Stjörnunni í toppslag deildarinnar í
Mýrinni á laugardaginn.
Haukaliðið kann greinilega vel
við sig á heimavelli Stjörnunnar
þar sem liðið er búið að vinna
báða leiki sína í vetur en liðið
fór einnig á toppinn eftir sigurinn í fyrri leiknum. Stjarnan er
aftur á móti búin að vinna hina
tvo sem fóru fram á Ásvöllum og
í Laugardalshöllinni.
Haukar höfðu frumkvæðið
nánast allan leikinn, voru 18-16
yfir í hálfleik og náðu mest sex
marka forskoti í seinni hálfleiknum.
Haukaliðið komst yfir það að
missa stórskyttuna Ramune Pekarskyte útaf með rautt spjald á
35. mínútu leiksins en hún fékk
það fyrir sóknarbrot þar sem
hún var talin hafa gefið Alinu
Petrache olnbogaskot. Alina var
allt í öllu í sókn Stjörnunnar og
skoraði 13 mörk.

HROGN LIFUR
OG KÚTTMAGI

20 ára gömul uppskrift
20 ára gamalt verð
SPARNAÐARRÁÐ

LEIKBANN Ramune Pekarskyte fékk

umdeilt og hugsanlega dýrkeypt rautt
spjald.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Díana Guðjónsdóttir, þjálfari Hauka, segist ætla að áfrýja
rauða spjaldinu í viðtali á heimasíðu Hauka en standi rauða
spjaldið verður Ramune væntanlega í leikbanni í undanúrslitaleik bikarkeppninnar þar sem
Haukar taka á móti Stjörnunni á
Ásvöllum næsta laugardag. - óój

Kaupið ferskt fiskfars og
steikið á pönnu. Frystið
svo bollurnar. Bollurnar
bragðast eins og nýjar
þegar þær eru hitaðar í
ofni. ATH. Bolludagurinn
nálgast, hvað er betra en
að eiga glænýjar bollur í
frystikistunni.

KOM ALMANNATENGSL / SVARTHVÍTT

Meistaramark Giggs

20
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER MATARGAT
> Simon Cowell

Lútfiskur er lostæti
Núna þegar langt er liðið á þorra geri ég
mér æ betur grein fyrir því að góðærið hefur
ekki einungis eyðilagt fjárhag landsmanna
heldur erum við orðin afhuga því litla sem
tilheyrir okkar menningu. Fyrst er þar að telja
matarhefðirnar. Í forundran hlusta ég á uppvaxna Íslendinga formæla því lostæti sem
þorramaturinn er. Gegnsósa af rjómasósum
og útlenskum ostaídýfum hefur þjóðin
gjörsamlega misst sambandið við uppruna
sinn. Sjónvarpskokkar bera þarna einnig ríka
ábyrgð.
Hvernig gerist það að fólk hættir að borða lostæti eins og til
dæmis lundabagga? Lundabaggi var áður vefja úr endagörn ásamt
mör og lambahjörtum eða lundum. Utan um þetta var saumuð
þind, vinstur eða vambarkeppur. Ég get róað menn með því að
upplýsa að í dag er önnur aðferð notuð, mun listugri. Notað er
slag úr lambi, sem er vafið upp eins og rúllupylsa, það soðið og

SJÓNVARPIÐ

(39:52)

19.05

Grindavík - KR, beint

STÖÐ 2 SPORT

SKJÁREINN

Heroes

(Exploring Time) (1:2) Bresk heimildarmynd
í tveimur hlutum. Þættirnir fjalla um sitthvað
í náttúrunni og hvernig nota þurfi mismunandi tímakvarða til að skilja það og skynja.
Sumt sést á degi, annað á viku, þriðja á ári,
stundum þarf að hafa heilar aldir undir til að
skynja breytingar og jafnvel milljónir ára, til
dæmis hvað varðar rek meginlanda.

21.15 Sporlaust (Without a Trace)

▼

21.00

18.25 Fréttaaukinn (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Margt má læra með tímanum

(18:24) Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar að týndu
fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Marianne Jean-Baptiste, Enrique Murciano og Eric Close.

22.00 Tíufréttir
22.20 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives V)(e)

21.15
Trace)

Sporlaust (Without a

SJÓNVARPIÐ

23.05 Spaugstofan (e)
23.30 Bráðavaktin (ER) (5:19) (e)
00.15 Kastljós (e)
00.55 Dagskrárlok

06.05 Fallen: The Beginning Fyrsti hluti
08.00 Tenacious D: in The Pick of
Destiny

21.30

20 Good Years (8:13)

STÖÐ 2 EXTRA

10.00 Ástríkur og víkingarnir
12.00 The Murder of Princess Diana
14.00 Tenacious D: in The Pick of
Destiny

22.15

The Lost Room

STÖÐ 2

16.00 Ástríkur og víkingarnir
18.00 The Murder of Princess Diana
20.00 Fallen: The Beginning Fyrsti hluti
22.00 Locusts: The 8th Plague
00.00 Primal Fear
02.10 Nine Lives
04.00 Locusts: The 8th Plague
06.00 In Good Company

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram
Diego Afram!, Refurinn Pablo, Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrnastór og Ævintýri Juniper Lee.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (248:300)
10.15 Extreme Makeover: Home Edition (16:25)

11.15 Ghost Whisperer (28:44)
12.00 Grey‘s Anatomy (11:17)
12.45 Neighbours
13.10 The Family Stone
14.50 ET Weekend
15.35 BeyBlade
15.58 Galdrastelpurnar
16.23 Íkornastrákurinn
16.43 Lalli
16.53 Doddi litli og Eyrnastór
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends (13:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.24 Veður
19.35 The Simpsons (4:22) Í hrekkjavökuþættinum verða Lísa og Bart fyrir einkennilegri geislavirkni. Þau breytast í ofurhetjur og gera það sem þau geta til að bjarga
sjónvarpsstjörnunni Lucy Lawless úr greipum
ofurillmennis.

20.00 American Idol (8:40)
20.45 American Idol (9:40)
21.30 Men in Trees (17:19) Marin Frist
hefur komið sér vel fyrir í smábænum Elmo í
Alaska eftir erfið sambandsslit.

▼

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (20:26)
17.53 Sammi (11:52)
18.00 Kóalabræðurnir (75:78)
18.12 Herramenn The Mr. Men Show

STÖÐ 2

22.15 The Lost Room (2:6) Joe Miller

er lögreglumaður sem vinnur að morðrannsókn og finnur undarlegan lykil sem opnar
honum allar dyr sem þó alltaf ganga að einu
og sama mótelherberginu þar sem dulmagnaðir atburðir eiga sér sér stað.

23.00 Réttur (4:6)
23.45 The Family Stone
01.25 Michel Vailant
03.05 Code Breakers
04.30 Men in Trees (17:19)
05.15 Fréttir

SKJÁREINN
07.00 Barcelona - Sporting Útsending
frá leik í spænska boltanum.
14.25 Cleveland - LA Lakers Útsending
frá leik í NBA körfuboltanum.
16.25 PGA Tour 2009 Sýnt frá Buick Invitational mótinu í golfi.

18.25 Atvinnumennirnir okkar Fjórði
í röðinni í þessari mögnuðu seríu er Grétar
Rafn Steinsson sem leikur með Bolton á Englandi. Skyggnst verður á bak við tjöldin hjá
Siglfirðingnum knáa.

19.05 Grindavík - KR Bein útsending frá leik í Iceland Express-deildinni í körfubolta.

▼

MÁNUDAGUR

síðan súrsað. Engin ástæða er til að velgja við
bagganum góða.
Til að bregðast við ástandinu hef ég ákveðið
að leggja mitt af mörkum til að kenna Íslendingum að borða. Ekki með því að hvetja til þess
að þorramatur sé étinn í stórum stíl heldur
með því að bæta við okkar matarhefð. Ég legg
til að enn á ný verði leitað til Norðurlandanna
eftir gómkitlandi lostæti. Þar er ýmislegt að
finna sem er líklegt til að vinna þjóðlegum mat
aftur þær vinsældir sem hann áður naut.
Lútfiskur kemur strax upp í hugann. Um er
að ræða hertan fisk, oftast þorsk, sem er lagður í lýsólblandað vatn
í um tvo sólarhringa, skolaður mjög vel í vatni og síðan soðinn
og borinn fram með kartöflum og sinnepi. Einnig má baka hann í
ofni. Lúturinn mýkir fiskinn en gefur honum um leið einkennandi
sápubragð, sem er það eftirsóknarverða við þennan rétt. Lútfiskur
er borðaður á jólum í Noregi svo þetta getur varla klikkað.

21.00 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á AT&T Park í San Francisco.
22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

22.30 Þýski handboltinn Hver umferð
gerð upp í þýska handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.

23.00 UFC Unleashed Bestu bardagar í
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.
23.40 Grindavík - KR Útsending frá leik í
Iceland Express deildinni.
01.10 World Series of Poker 2008 Allir
bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum
mæta til leiks.

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

18.40 Game Tíví (1:8) Sverrir Bergmann
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)
19.20 Charmed (20:22) Bandarískir
þættir um þrjár fagrar og kynngimagnaðar
örlaganornir. (e)
20.10 One Tree Hill (3:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt. Lucas snýr
aftur frá Las Vegas og fær sorgarfréttir. Nathan og Haley eiga í erfiðleikum með að útskýra dauðann fyrir Jamie.

▼

„Það er ekki andstyggilegt
að segja laglausu fólki að það
geti ekki sungið. Því er gerður
stór greiði með því.“ Cowell er
maðurinn á bak við Amercan
Idol og einn dómaranna.
Stöð 2 sýnir tvo þætti
í kvöld.

21.00 Heroes (9:26) Bandarísk þáttaröð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum
hæfileikum. Hiro ferðast aftur í tímann og
fylgist með Arthur Petrelli síðustu dagana
áður en hann dó. Meredith er í þjálfun hjá
Thompson en bróðir hennar setur strik í
reikninginn.

21.50 CSI (4:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
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 Californication (1:12) Bandarísk
07.00 West Ham - Man. Utd. 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.

þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody sem
er hinn mesti syndaselur. (e)

00.05 Painkiller Jane (1:22) Spennandi
þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. (e)

00.55 Vörutorg
01.55 Óstöðvandi tónlist

18.45 PL Classic Matches Chelsea - Arsenal, 1997. Frábærir leikmenn voru í liðunum svo sem Zola, Tony Adams, Ian Wright og
Dennis Bergkamp.

19.15 Tottenham - Arsenal Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.

22.00 Coca Cola mörkin 2008 Allir leikirnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í þessun magnaða markaþætti.

22.30 Portsmouth - Liverpool Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Að norðan Endurtekið á klst. fresti
til kl. 12.15 daginn eftir.
N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Takið næstu helgi frá!
www.vetrarhatid.is
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STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol
Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar snýr aftur
áttunda árið í röð og betri en nokkru sinni fyrr.
Draumur sjö söngvara hefur ræst og allir hafa
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 að áttundu Idol-stjörnu Bandaríkjanna
hófst í síðustu viku, en 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. Áheyrnarprufum er nú lokið og
Hollywoodvikan tekin við. Ungu og upprennandi söngstjarnanna bíður nú
það erfiða verkefni að sanna fyrir dómnefndinni að þau eigi skilið áframhaldandi sæti í keppninni.

VIÐ MÆLUM MEÐ
C.S.I.
SkjárEinn kl. 21.50

▼

Í KVÖLD

Bandarískir þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
Ung kona er myrt skömmu eftir að
henni er hent út af næturklúbbi. Við
rannsókn málsins kemur í ljós að
pabbi fórnarlambsins er stórhættulegur og eftirlýstur glæpaforingi.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
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 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma hefst
22.18 Ársól
23.08 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

16.00 Hollyoaks (120:260)
16.30 Hollyoaks (121:260)
17.00 Seinfeld (1:5)
17.25 E.R. (23:25)
18.10 My Boys (19:22)
18.30 20 Good Years (8:13)
19.00 Hollyoaks (120:260)
19.30 Hollyoaks (121:260)
20.00 Seinfeld (1:5) Jerry, George, Elaine
og Kramer halda uppteknum hætti í einum
vinsælasta gamanþætti allra tíma.

20.25 E.R. (23:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.
21.10 My Boys (19:22) 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 (8:13) 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.

22.00 Réttur (4:6) Ný leikin spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi lagaflækna og glæpa. Söguhetjurnar eru þrír lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög
og réttur og er Logi Traustason þar fremstur
meðal jafningja.
22.45 Cold Case (6:23)
23.30 Mad Men (8:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Fasteignamarkaðurinn í helkulda,
hvernig afþýðum við hann? Fasteignasalar
og fulltrúi frá Íbúðalánasjóði skoða málin.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Kynin og
kynlíf er umræðuefnið en gestur er Jóna
Ingibjörg Jónsdóttir.

21.30 Ármann á alþingi Ármann Kr.

12.20 OBS 12.25 Godt arbejde 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
Sancho - den forældreløse odder 20.00 TV
Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00
Kriminalkommissær Foyle 22.40 OBS 22.45
Typisk dansk

12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Verdensarven 12.45 VM alpint 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 20.30 VM-kveld 20.45 Livet i
Fagervik 21.30 Store Studio 22.00 Kveldsnytt
22.15 Inspektør Lynley 23.45 Nytt på nytt

SVT 1
10.00 Slut på tystnaden 11.00 Rapport 11.05
Melodifestivalen 2009 12.40 Radiohjälpen 12.50
Alpint 14.15 Sportspegeln 15.00 Rapport 15.05
Gomorron Sverige 15.55 Alpint 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 Förtvivlans gräns
22.00 Kulturnyheterna 22.15 Skavlan 23.15
Nip/Tuck 00.00 Sändningar från SVT24

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA / 08-2537

Ólafsson ræðir við Harald Sverrisson.
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Ráðherrar VG ætla að virkja fæturna

2

1

6

7

9

3

4

Ögmundur og
Steingrímur nýttu
sér góða veðrið og
gengu til Alþingis á
föstudaginn.

5

FRÉTTIR AF FÓLKI

8

10

12

Popparar fagna nú mjög sigri sem
Jakob Frímann Magnússon,
formaður FTT, náði eftir áratugalanga baráttu dægurtónlistarsmiða
að gjöld til STEF fyrir útvarpsspilun
tónlistar færu ekki eftir því hvort
flokka megi hana sem æðri eða
óæðri eftir atvikum. Má heita
magnað að ekki hafi fyrr tekist að
hnika þessu kerfi og talsmönnum
„æðri tónlistar“ en svona hefur
þetta verið í kvartöld. Eins
og Árni Matthíasson
bendir á í grein í
Morgunblaðinu í gær
þá eru nú greiddir sextán punktar fyrir lag Páls
Ísólfssonar við ljóð
Davíðs Stefánssonar,
Brúðarskóna, meðan
Þórir Baldursson
fær aðeins sex.

11

13

14

15

16

18

GENGIÐ TIL ÞINGS

17

19

20

21

LÁRÉTT 2. bauti, 6. hvort, 8. sægur,
9. veiðarfæri, 11. ullarflóki, 12. traðk,
14. drabb, 16. karlkyn, 17. stilla, 18.
umfram, 20. frú, 21. fimur.
LÓÐRÉTT 1. mynt, 3. kringum, 4. undirbúningspróf, 5. titill, 7. frísklegur, 10.
mál, 13. meiðsli, 15. maður, 16. kóf,
19. bókstafur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. sent, 3. um, 4. forpróf,
5. frú, 7. ferskur, 10. tal, 13. mar, 15.
karl, 16. kaf, 19. ká.
LÁRÉTT: 2. buff, 6. ef, 8. mor, 9. net,
11. rú, 12. tramp, 14. slark, 16. kk, 17.
róa, 18. auk, 20. fr, 21. frár.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1. Ingimundur Friðriksson.
2. Þetta er fyrsta skiptið.
3. Össur Skarphéðinsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Carola Ida Köhler, móðir söngvarans
Arnars Jónssonar, sem þurfti að gefa Idoldrauminn upp á bátinn vegna þátttöku
sinnar í Eurovision. Hann var kominn í
tuttugu manna lokahóp en var rekinn af
skipuleggjendum Idol því þáttttaka hans
í Eurovision-úrslitunum þótti skarast of
mikið við Idolið.

sjálfan mig, stundum undir aðra,“
segir heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra sér líka
fram á einhvers konar blöndu. „Ég
er stoltur eigandi Nissan Almera,
árgerð ´99, sem er mín einkabifreið.“ Audi A6-bifreið ráðuneytisins er því mikil breyting í hennar
bílamálum. „Ég geng reyndar sem
oftast í vinnuna og ætla að reyna að
halda því áfram.“
Flunkunýr umhverfisráðherra,
Kolbrún Halldórsdóttir, fær Lexus
RX400H, svokallaðan blendingsbíl,
til afnota. Hún nýtir sér hann. „Ég
mun hins vegar einnig leitast við
að halda í þær góðu venjur sem ég
hef komið mér upp, sem er að ganga
mikið og hjóla milli staða.“
- drg

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Óskar ásamt stjörnunum tveimur, þeim Paul Ben Victor og Frances Fischer sem er barnsmóðir Íslandsvinarins Clint Eastwood. Fyrir miðju er síðan leikstjórinn Gary Bloomsack.

ÓSKAR EIRÍKSSON: FÆR ÞRJÁR TILNEFNINGAR TIL LEIKHÚSVERÐLAUNA LA

FRAMLEIÐIR LEIKRIT MEÐ TITANICSTJÖRNU Í LOS ANGELES
Leikverkið Sexy Laundry er tilnefnt til þrennra verðlauna hjá
tímaritinu LA Weekly en það þykja
virtustu leikhúsverðlaunin í Englaborginni. Einn framleiðandi
verksins er Íslendingurinn Óskar
Eiríksson og hann var að vonum
ákaflega glaður yfir þessum fréttum þegar Fréttablaðið náði tali af
honum. „Þetta eru víst stærstu
verðlaunin í borginni þótt þau telji
lítið á ameríska vísu,“ segir Óskar
og er þar að vísa meðal annars til
Tony-verðlaunanna sem eru hálfgerð Óskarsverðlaun fyrir bandarískt leikhúsfólk. Í LA er þó urmullinn allur af leikhúsum og þar er
mjög blómlegt leikhúslíf þótt allra
augu beinist að sjálfsögðu að kvik-

Skoðaðu

MÍN BORG
ferðablað
Icelandair
á www.visir.is

myndaframleiðslunni í Hollywood.
Sexy Laundry er tilnefnt sem besti
einleikurinn, besti leikstjóri einleiks og besta leikmyndin.
Óskar hefur fengist við leikhúsframleiðslu á Íslandi, setti
upp Hundrað prósent hittni með
Helgu Brögu fyrir nokkrum árum
og hafði veg og vanda af komu
munka sem settu á svið mikið sjónarspil í Laugardalshöllinni. Undanfarin tíu ár hefur hann þó alfarið
einbeitt sér að útlöndum og framleiðslu leikverka erlendis. „Maður
kannski hálfskammast sín fyrir
að segja þetta, en maður er bara
í útrás. Kannski er það allt í lagi
þegar maður í leikhúsbransanum,“
segir Óskar og hlær. Samstarfsaðilar Óskars í Sexy Laundry eru
ekki af verri endanum; William
Morris-umboðsskrifstofan og The
Netherlanders, einn stærsti leikhúsframleiðandi Bandaríkjanna.

„Þeir eiga níu leikhús á Broadway
og eru með leikhús um öll Bandaríkin,“ segir Óskar sem hefur mörg
járn í eldinum, á meðal annars Evrópuréttinn að söngleiknum Menopause, söngleik um breytingaskeið
kvenna, sem slegið hefur í gegn í
Bandaríkjunum og Ástralíu. „Ég
reikna með að setja hann upp í
Bretlandi, Skandinavíu, Þýskalandi og á Spáni á næstu mánuðum og misserum,“ segir Óskar og
útilokar ekki að verkið rati jafnvel
alla leið til Íslands.
Hið sama á við um Sexy Laundry,
Óskar vonar að það verði sett upp á
Íslandi. Verkið fékk frábæra dóma
í Varitey þegar það var frumsýnt
en aðalleikararnir tveir eru þau
Frances Fischer, sem lék meðal
annars vondu mömmuna í Titanic og Paul Ben Victor, einn aðalleikaranna úr sjónvarpsþáttunum
Entourage.
freyrgigja@frettabladid.is

Lífið leikur við fólkið hans Sigmundar Ernis Rúnarssonar það
sem hann kallaði til sem fasta
liði í þáttinn Mannamál á Stöð 2
– sem reyndar hefur verið sleginn
af. Einar Kárason hlaut loks hin
Íslensku bókmenntaverðlaun,
Katrín Jakobsdóttir er orðin
menntamálaráðherra og loks fékk
Gerður Kristný þriggja ára starfslaun rithöfunda. Sigmundur ætlar
sér í pólitíkina og hlýtur þetta að
lofa góðu fyrir frama
hans
þar: Sigmundur hefur
augljóslega nef fyrir
því að fá til liðs við
sig fólk sem býður
af sér þann þokka
að þeir sem um
véla vilja verðlauna
það og sæma
vegtyllum.
Og ögn meira af stjórnmálum og
málefnum tengdum þeim. Vaka
vann „stórsigur“ á keppinautum
sínum Röskvu í háskólakosningunum í síðustu viku. Nokkuð sem
kom mörgum á óvart enda blása
nú vinstrisinnaðir vindar um landið.
Lista Röskvu leiddi Sigurður Kári,
sonur Árna Þórs Sigurðssonar,
þingmanns VG. Sem mörgum
þykir nokkuð skondið því
flokksystir hans, Katrín
Jakobsdóttir, á einmitt
son sem heitir Illugi
Gunnarsson. Kannski
eilítið hægrisinnuð nöfn
á þessum erfingjum
þingmannanna.
- fgg, jbg

Semur dansa fyrir Eurovision
Danshöfundurinn Stella Rósenkranz er í óða önn
að undirbúa upphafsatriðið í Eurovision um næstu
helgi. Mikið verður lagt í það enda koma þar fram
Eurovision-stjörnurnar Friðrik Ómar og Regína Ósk.
„Við leggjum allt í að þetta verði flott,“ segir
Stella, sem samdi einnig danssporin fyrir lagið Lygin
ein sem keppir einmitt í úrslitunum. Áður hefur hún
samið dansa fyrir flytjendur á borð við Haffa Haff
og Nylon og er því margreynd í faginu, auk þess sem
hún er yfirkennari í dansstúdíói World Class.
Hún segir ákaflega misjafnt hversu langan tíma
taki fyrir sig að semja dansspor. Lagið sjálft hafi
mikið að segja. Taktföst lög sem gefa til kynna eitthvað drungalegt eiga til að mynda auðvelt með að
veita henni innblástur. „Svörtu hliðinni í mér finnst
kannski skemmtilegra að koma fram. Það er styttra í
hana,“ segir hún.
- fb
STELLA RÓSENKRANZ

Stella undirbýr upphafsatriði
úrslitanna í Eurovision.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Arnar hefur sungið frá fyrsta
degi og ég er virkilega stolt af
honum. .Ég er afar ánægð með
að hann hafi staðið með samvisku sinni og ekki svikið gefin
loforð.“

Þegar fjórir nýir Vinstri grænir ráðherrar settust í ylvolga stólana fylgdu ráðherrabílar og einkabílstjórar með. Ráðherrarnir ætla
allir að nýta sér fríðindin en með
mismunandi hætti þó. Göngutúrar
eru þeim ofarlega í huga.
„Ég hef nú ekki leitt mikið hugann
að þessu ennþá. Þar sem ég gegni
tveimur ráðuneytum eru tveir
fastráðnir bílstjórar og einhverjir
bílar til staðar,“ segir Steingrímur J. Sigfússon sem er bæði fjármálaráðherra og sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra. „Ég mun
ugglaust nota bíl og bílstjóra eitthvað en gjarnan líka keyra sjálfur,“
bætir Steingrímur við.
„Bíll og bílstjóri munu áfram nýtt
í þágu ráðuneytis, stundum undir

-20%
Nýtt tákn um gæði

Ford Fusion Trend

1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer SU016
Skrd. 02/2006. Ek. 24.000 km.
Ásett verð 1.840.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 1.480.000 kr.

Við erum á
tánum í dag
– fyrir þig

Nýtum
ý
þ
það sem við eigum
g
E
d ýt
j ld i
Endurnýtum
gjaldeyrinn
Kaupum notaðan bíl
Komdu í Brimborg í dag

Áfram Ísland

Semdu við okkur um verð

selja gamla
kaupa nýjan
notaðan

1,4 bensín beinskiptur 5 dyra
Fast númer TJ195
Skrd. 06/2007. Ek. 45.000 km.
Ásett verð 1.950.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 1.650.000 kr.

-7,5%

Ford Edge SEL Plus AWD

-15%

3,5 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer JG183
Skrd. 04/2007. Ek. 25.000 km.
Ásett verð 5.400.000 kr.
Afsláttur 410.000 kr.
Tilboðsverð 4.990.000 kr.

Ford Escape XLT AWD

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

3,0 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra
16” álfelgur, skyggðar afturrúður ofl.
Fast númer LJ786
Skrd. 06/2006. Ek. 27.000 km.
Ásett verð 3.090.000 kr.
Afsláttur 460.000 kr.
Tilboðsverð 2.630.000 kr.

-15%

-15%

-15%

Ford Fiesta Trend

Fjöldi annarra Ford bíla í boði.
Hringdu núna í síma 515 7000.

Ford Focus Trend

Ford Escape XLS AWD

1,6 bensín beinskiptur 5 dyra
Fast númer TL619
Skrd. 12/2005. Ek. 55.000 km.
Ásett verð 2.060.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 1.760.000 kr.

-15%

Ford Mondeo Ghia

-10%

2,0 bensín sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer RU314
Skrd. 12/2006. Ek. 23.000 km.
Ásett verð 2.890.000 kr.
Afsláttur 440.000 kr.
Tilboðsverð 2.450.000 kr.

Ford Expedition Limited 4x4

Semdu við
okkur um
gott verð

5,4 V8 bensín sjálfskiptur 8 manna
Leður, sóllúga, rafdr.afturhleri ofl.
Fast númer EJY98
Skrd. 07/2007 Ek. 28.000 km.
Ásett verð 6.890.000 kr.
Afsláttur 690.000 kr.
Tilboðsverð 6.200.000 kr.

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
notaðan bíl fyrir þig – farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is

2,3 bensín sjálfskiptur 5 dyra
15” álfelgur, dráttarbeisli ofl.
Fast númer RM450
Skrd. 07/2005. Ek. 24.000 km.
Ásett verð 2.560.000 kr.
Afsláttur 380.000 kr.
Tilboðsverð 2.180.000 kr.

Notað

Eingöngu bílar sem
sérfræðingar Ford
mæla með

-16,5%

Ford Explorer Sport Trac
Limited 4x4

4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Fast númer ZV322
Skrd. 05/2007. Ek. 24.000 km.
Ásett verð 4.170.000 kr.
Afsláttur 690.000 kr.
Tilboðsverð 3.480.000 kr.

- Lifið heil
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Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Opið sjö til tvö
Lyfja Lágmúla

www.lyfja.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Leynifélagið
mikla

A

f því nú er í blankheitunum
hvarvetna talað um endurskoðun á gildum hlaut boðskapurinn
loks að síast svolítið inn. Samt ekki
fyrr en ég hafði á haustmánuðunum hræðilegu farið ofan í saumana á heimilisbókhaldinu og íhugað ýmsar sparnaðarleiðir í daglega
lífinu. Fyrir einfalda sál með hófleg umsvif var það fljótafgreitt og
þá var sumsé komið að umræddri
endurskoðun á gildum.
stundum fjölskyldunnar, lagt
áherslu á innihald fremur en
umbúðir og hafið átak í persónulegu frumkvæði í félagslífinu
hefði tilveran átt að vera komin í
fínt form; heimilsbókhaldið þekkt
stærð og tilfinningalegar þarfir
uppfylltar massíft. Ennþá vantaði
samt eitthvað, dularfulla lífsfyllingu sem næstum allir í kringum
mig nutu og ekki ég. Vinir og kunningjar voru búnir að uppgötva nýja
vídd í veröldinni og jafnvel mestu
félagsskítarnir gátu skyndilega
slengt fram alls kyns prívat upplýsingum um framvindu lífsins
hjá fjölda fólks. Þótt ég þráaðist
við mánuðum saman endaði síðasta risaeðlan auðvitað eins og
allar hinar og loksins er ég komin
með rafræna útgáfu af sjálfri mér
á veraldarvefnum.

FRÁ

fyrstu stund leið mér eins
og ég væri meðlimur í leynifélagi,
svo mikill var spenningurinn yfir
þessu skilgetna afkvæmi eirðarleysisins, fésbókinni. Auk þess að
vera ánetjandi eins og sum harðari
fíkniefni er hún í þokkabót ókeypis. Fyrsti skammturinn frír. Sem
nýr neytandi er ég reyndar ósköp
aumingjaleg miðað við dugnaðarforkana sem hlaða daglega niður
haugum að vinum, myndum og
hnyttnum athugasemdum og eiga
aðdáun mína alla.

FÉSIÐ

kallar á daglega athygli
og minnir að því leyti á japanska
tölvugæludýrið sem mörg börn
áttu einu sinni, litla kvikindið sem
gargaði á umönnun allan sólarhringinn og breytti heilu fjölskyldunum í sakbitnar taugahrúgur.
Munurinn er aðeins sá að óumflýjanleg vanræksla á japanska dýrinu
var prívat og útför þess fór fram í
kyrrþey. Viðstöðulaust ætlast fésbókin til að ég skrifi eitthvað næstum opinberlega um sjálfa mig í
þriðju persónu og hafi endalausar
skoðanir á því sem aðrir gera. Ég
er fljót að læra. Eftir aðeins eina
viku skilgreini ég hugsanir, gjörðir og tilfinningar bara út frá því að
þær rúmist í aggalitlu textaboxi.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 9. febrúrar, 40. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

9.42
9.37

Hádegi

Sólarlag

13.42
13.27

17.43
17.17

Heimild: Almanak Háskólans

F í t o n / S Í A

EFTIR að hafa gert úttekt á gæða-

Berlín er
brilljant!
Þeir sem hafa heimsótt Berlín vita að þar finna sér
allir eitthvað við hæfi. Hvort sem þú vilt taka þér frí
frá íslenska vetrinum, auðga andann eða fara út á
lífið, þá skaltu taka stefnuna á Berlín.
Bókaðu núna á www.icelandexpress.is – þú hefur
gott af því að skella þér út!

Frábær ferð til Berlínar
6.–9. mars

Verð á mann í tvíbýli

69.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á
4* hóteli með morgunverði og akstur til og frá ﬂugvelli.

Páskaferð til Berlínar
Fararstjóri: Lilja Hilmarsdóttir
6.–13. apríl

Verð á mann í tvíbýli

119.900 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á
4* hóteli með morgunverði, akstur til og frá ﬂugvelli og
íslensk fararstjórn.
Nánar á www.expressferdir.is og í síma 5 900 100

með ánægju

