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ELSA NIELSEN

Aldargamall danskur
sófi prýðir stofuna

verður á skrifs

• heimili

Útsýni yfir
vatn og fjöll

 

   
 


Hófý, fararstjór

i Bændaferða

tofunni 23. - 27.

febrúar

Í MIÐJU BLAÐSINS

Bændaferðir •

Síðu úl

gunn Ágústsdóttir

Hólmfríður Bjarnadót
við flest þekkjum tir, eða Hófý eins og
hana,
Bændaferða, verður fararstjóri
á skrifstofu
Bændaferða mánudagin
n 23. febrúar
föstudagsins 27.
febrúar frá kl. 9.00 til
16.00. Hún mun
kynna sínar ferðir svara spurningu
og
m,
upplagt að kíkja svo það er alveg
í Síðumúlann í kaffi,
Hófý og fá upplýsinga
hitta
r um ferðirnar.

Elsa Nielsen
í
afmælissýn sófanum gullfagra. Málverkið
ingu Stígamóta
spaðanum
8. mars. Rauða er eftir hana sjálfa,
sleppti.
en verk hennar
kjólinn saumaði
eru seld í
Elsa sjálf, sem
getur illa setið Gallerí List og verða meðal
auðum höndum
annars á
eftir að badminton-

Dönsk antík
ömmu Línu
FRÉTTABLAÐIÐ/A

Í fórum Íslending
a finnst margt
annan líkan
forvitnilegt
en frískar nú
og fagurt, eins
upp á gleði
og aldargam

Sérblað um fasteignir

NTON

„Maðurinn
áhorfenda
all danskur
minn ættleiddi
sinna og sessunau
sófa fyrir
sófi sem varla
fáeinum árum, þennan
ta í sjaldgæfn
naut sófans
á
var í reiðileysi
í
sem þá
i sinni og stórkostlesér
áklæðið orðiðantíkbleiku, en þá var
á öðrum stað,“ vegna plássleys
ik.
lúið og gormaker
ar lifa í stofunni
is
segir Elsa
ið ónýtt.
grafískur
fNielsen,
þar alltaf saman okkar og setjast
hönnuður
„Þegar við
og listmálari
þar sem hún
þegar þær
okkur með
,
gleðja
kúrir uppi
hús á Nesinu fluttum svo í nýtt
flottum anítksófa
í sláandi
skapaðist
Okkur þykirheimsóknum sínum.
pláss fyrir
með hvítu
uráklæði.
sófann að njótaloks nóg
þetta fágæta líka ósköp vænt um
leðskyldi, svo
sín sem
sófasett o
„Sófinn k
við tók
það
í
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Í FOSSVOGI

– BÍLSK .

li
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orum að fá í einkasölu
fallega 75 fm
jarðhæð í sexíb.
2ja herbergja
húsi á þessum
frábæra stað ásamt íb. á
fm bílskúr. Sér
inngangur. Húsið
30
Yﬁrbyggðar svalir.
er fyrir 50 ára
og eldri.
Ákv. sala.

MEISTARAV
ELLIR

– LAUS

Húsið stendur

2

Vorum að fá í
einkasölu fallega
litlu fjölbýli. Stofa
2ja herb. íb. á
jarðhæð í
m. hurð út á suðurverönd,
skápum, fallegt
svefnherb. m.
eldhús og baðherbergi
staðsetning. Áhv.
með sturtu.
11 millj. LAUS
STRAX. Verð 18,8 Góð
millj.

BOÐAGRAN
DI –

BÍLSKÝLI
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Vorum að fá í
einkasölu góða
4ra herbergja
3. hæð í lyftuhúsi
útsýnisíbúð á
ásamt stæði í
stað. Hol, stofa
bílskýli, á þessum
með suðvestursvölu
vinsæla
eldhús og baðherbergi.
m, 3 svefnherbergi,
Góð sameign.
og málað. SKIPTI
Hús nýlega yﬁ
ATH. LÆKKAÐ
VERÐ 25,9 MILLJ. rfarið

GEYMSLUSK
ÚRAR

Atvh.

Til sölu 27 fm
geymsluskúrar
við Móhellu
Malbikað og lokað
svæði með vöktun. í Hafnarﬁrði.
magn. Sameiginlegar
Hiti,
snyrtingar. Upplagt vatn og rafog einstaklinga.
fyrir fyrirtæki

á 1.160 fermetra

lóð rétt við

Vatnsendav
atn.

Útsýni yfir va
tn

Heimili fasteigna
sala er með
til sölu einbýlish
ús á einni og
hálfri hæð með
innbyggðum
bílskúr við Vatnsend
ablett.

og fjöll

fataherbergi
og
lagt baðherber mjög stórt flísaog borðstofu
gi.
er gengið
inu er innrétting Í baðherbergút á svalir
með glæsilegu
, baðkar og
útsýni yfir
mjög öflug
stór
Bláfjöllin
vatnið,
sturta. Einnig
og Heiðmörk
þrjú barnaherb
eru
ina.
Úr sjónvarps
ergi með
úsið stendur
holinu er
og fataskápu
flísum
gengið niður
einnig
á 1.160 ferm. Flísalagt
að bílskúrnu
metra lóð
baðherbergi með
ekki langt
er stórt þvottahús
m. Þar
sturtu.
frá
Vatnsenda
Úr sjónvarps
vatni í átt
klefa og innrétting með þurrkKríunesi með
holinu er
að
ið upp á efri
gengu. Einnig
útsýni yfir
bergi með
herhæðina. Þar
Bláfjöllin
vatnið,
flísum og
og Heiðmörk
er
rými sem
skáp. Bílskúrinn er
er stofa, borðstofaopið
ina.
Komið er
fullbúinn
eldhús. Flísar
inn í anddyri
og
og inni í
honum er
eru á gólfum.
flísum og
með
geymsla.
legur arinn
fataskáp.
FalÍ húsinu er
skilur í sundur
Rúmgott
sjónvarpshol
hljóðkerfi
og eldhús.
stofu
með flísum
frá Bose.
Innfelld lýsing
Í eldhúsi er
Svefnherb
á gólfi.
innrétting
í loftum og
og tæki frá
ergisgangur
Allur hiti er
víðar.
Miele, má
með flísum. Hjónaher
í
gólfum
þar
vínkæli,
nefna,
og er stjórnbergi með
tvo ísskápa,
að af Instanbus
innan hjónaherb
flísum,
tvær upp-kerfi.
þvottavélar
ergis er
Óskað er eftir
og tvo ofna.
stórt
steinn er
Graníttilboði í eignina.
Makaskipti
í borðplötu
á minni eign
m. Úr stofu
koma til
greina.

H
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Ný vefsíða vekur athygli:

Vöruskipti á
netinu slá í gegn

Mikið af
ballöðum
Lag Jóhönnu
Guðrúnar virðist
smellpassa í
Eurovision í ár.

FÓLK Vefurinn samlagid.is hefur

vakið mikla athygli að undanförnu en þar geta menn skipst
á vörum og þjónustu án þess að
greiða krónu fyrir. „Þetta er
fyrir þá sem urðu út undan og
geta ekki borgað með krónum,“
segir höfundur síðunnar, Axel
Valdimar Gunnlaugsson. Hann er
starfandi tækniarkitekt hjá Símanum og fékk hugmyndina þegar
allt lagðist á hliðina undir lok síðasta árs.
„Síðan er tiltölulega ung, fór í
loftið fyrir mánuði en viðbrögðin
hafa verið framar vonum,“ segir
Axel en rúmlega þúsund manns
hafa skráð sig á síðuna og bætast
á milli 20 og 30 nýir notendur við
á hverjum degi.
- fgg / sjá síðu 22

FÓLK 16

Alltaf
gengið vel
Járnvöruverslunin
Brynja er 90
ára.
TÍMAMÓT 12

Mesta steypan
Þegar maður gúglar „tónlistarhús“
fær maður svona fréttir: „Tónlistarhúsið – stærsti steypudagur
Íslandssögunnar.“, skrifar Guðmundur Andri Thorsson.
Í DAG 10

Man. United
að stinga af
Forskot ensku meistaranna er orðið sjö stig
eftir leiki helgarinnar.
ÍÞRÓTTIR 19

VEÐRIÐ Í DAG
-3

-4
-2
5
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VÍÐA ÚRKOMA Í dag verða
austan 8-15 m/s, hvassast á Vestfjörðum og allra syðst. Úrkoma á
öllu landinu, snjókoma norðan til
og rigning eða slydda syðra. Frost
víða 0-6 stig en 1-6 stiga hiti syðra.
VEÐUR 4
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BOLLA BOLLA Bakarar landsins hafa verið önnum kafnir alla helgina við að undirbúa bolludaginn, enda margir sem taka forskot á

sæluna og gæða sér á bollum fyrir stóra daginn. Stefán Hrafn Sigurjónsson, bakari í Mosfellsbakaríi og höfundur köku ársins, fór
létt með að snara fram aragrúa af bollum fyrir sælkerana.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞYRLAN FUNDIN Þyrlan lenti á þaki
Korydallos-fangelsins. Kaðalstiga var
kastað niður til fanganna sem klifruðu
um borð.
NORDICPHOTOS/AFP

Varnarmálastofnun
kannski lögð niður

Fangar á æsilegum flótta:

Utanríkisráðherra er með Varnarmálastofnun til rækilegrar endurskoðunar og
segir málefni hennar vera forgangsmál. Formaður utanríkismálanefndar vill
leggja hana niður. Fyrrum dómsmálaráðherra segir hana vera „leifar liðins tíma“.
UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéð-

insson utanríkisráðherra segir
málefni Varnarmálastofnunar
vera til rækilegrar skoðunar.
Til greina kemur að leggja hana
niður.
„Ég tel að það séu miklir möguleikar á því að spara fé með því
að sameina ýmsa þætti sem eru
hjá henni og öðrum stofnunum.
Í þeirri stöðu sem Íslendingar
eru nú þarf að velta hverri krónu
fyrir sér og gera allt sem hægt er
til að spara og hagræða.“
Össur segir málið vera flókið
og taka langan tíma. „Málið er í
algjörum forgangi hjá mér og ég
hef kallað eftir gögnum bæði hjá
mínu ráðuneyti og öðrum.“
Björn Bjarnason, fyrrum dómsmálaráðherra, telur að Varnarmálastofnun sé „leifar liðins
tíma“ og hún sé óþörf viðbót og
jafnvel flækjufótur í öryggissamskiptum okkar við aðrar
þjóðir. Frekar eigi að byggja á
Landhelgisgæslunni. Björn hélt

VARNARMÁLASTOFNUN
■ Stofnunin tók til starfa 1. júní
2008.
■ Forstjóri hennar er Ellisif Tinna
Víðisdóttir.
■ Stofnunin starfar eftir lögum
sem samþykkt voru 16. apríl
2008.
■ Stofnunin fær 1,2 milljarða samkvæmt fjárlögum 2009.

erindi á fundi Samtaka um vestræna samvinnu í síðustu viku og
ræddi meðal annars Stoltenbergskýrsluna, um norræna samvinnu
í öryggismálum.
„ Það gætir nokkurrar tilhneigingar til þess hjá utanríkisráðherra, Össuri Skarphéðinssyni, og Árna Þór Sigurðssyni,
formanni utanríkismálanefndar, að skauta yfir hernaðarlega
þáttinn í skýrslu Stoltenbergs.
Þetta er í takt við að nota orðin

„varnartengd verkefni“ og er
dálítið aulalegt, þegar til þess
er litið, að skýrsla Stoltenbergs
snýst að verulegu leyti um þessi
úrlausnarefni og þeir eru báðir
mjög hlynntir því, að henni verði
hrundið í framkvæmd.“
Árni Þór Sigurðsson, formaður utanríkismálanefndar, segist sammála Birni um að Varnarmálastofnun mætti missa sín.
Árni flutti einnig erindi á fundinum og benti á að ólíkt Birni hefði
hann greitt atkvæði gegn stofnuninni.
„Okkar sjónarmið hjá Vinstri
grænum hefur verið að telji menn
að það þurfi að gæta öryggis og
hafa eftirlit með umferð á hafsvæðum okkar, þá eigi það að
vera í höndum Landhelgisgæslunnar, Flugmálastjórnar og
björgunarsveita. Við bentum á
mikinn kostnað sem fer í Varnarmálastofnun og það er enn brýnna
nú að huga að þeim málum.“
kolbeinn@frettabladid.is

Flúðu öðru
sinni með þyrlu
GRIKKLAND, AP Tveir menn sem

dæmdir höfðu verið fyrir vopnað
rán flúðu úr öruggasta fangelsi
Grikklands í gær. Vitorðsmenn
þeirra flugu yfir fangelsið á
þyrlu, skutu á fangaverði og
hentu kaðalstiga til fanganna.
Flóttinn þykir mikil hneisa
fyrir grísk fangelsisyfirvöld, þar
sem þetta er í annað skiptið sem
þessir tveir menn flýja sama
fangelsið með sömu aðferðinni.
Þyrlan fannst síðar yfirgefin
við þjóðveg norðan við Aþenu.
Vegurinn liggur að fjallgarði þar
sem mennirnir fóru huldu höfði
eftir fyrri flóttann árið 2006. - bj
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Ekki andstaða við erlent eignarhald á hluta íslensku bankanna:

Aðgát í nærveru löggu:

Hér verði einn þjóðarbanki

Harðbannað að
taka ljósmyndir

EFNAHAGSMÁL Ögmundur Jónasson

Magnús, er gullöld hjá þér
núna?
„Já, og líka hjá þeim sem koma
með gullið sitt og fá góðan pening
fyrir.“
Magnús Steinþórsson gullsmiður býðst
til að kaupa gull af fólki fyrir eitt þúsund
krónur grammið. Mikið hefur verið að
gera hjá honum síðan Fréttablaðið fjallaði um málið.

Átján ára þingferli lokið:

Björn ætlar
ekki í framboð
STJÓRNMÁL Björn Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, gefur
ekki kost á sér til þings í vor.
Björn hefur setið á þingi síðan
1991. Hann var menntamálaráðherra 1995-2002 og árið 2003 varð
hann dóms- og kirkjumálaráðherra. Björn rifjar upp feril sinn
á heimasíðu sinni. Þar minnist
hann á þegar hann laut í lægra
haldi fyrir Guðlaugi Þór Þórðarsyni í prófkjöri. „Ég hef aldrei,
hvorki fyrr né síðar, vitað eins
mikið á sig lagt við að ná sæti á
lista.“
- kóp

SORGARSTUND Margir sem viðstaddir

voru athöfnina komust við þegar þeir
minntust þeirra sem létust í skógareldunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Minntust fórnarlamba elda:

Von úr ösku
örvæntingar
ÁSTRALÍA, AP „Við rísum saman

með von úr ösku örvæntingarinnar,“ sagði Kevin Rudd, forsætisráðherra Ástralíu, þegar hann
minntist fórnarlamba gríðarlegra
skógarelda í landinu undanfarið.
Haldnar voru minningarathafnir í borgum og bæjum Ástralíu í
gær þar sem sýnt var beint frá
minningarathöfn í Melbourne.
Yfir 200 létust í skógareldunum.
„Við höfum misst mæður og
feður, ömmur og afa. Við höfum
misst bræður, systur, syni dætur
og minnstu ungabörn,“ sagði
Rudd. „Engin orð geta hughreyst
okkur á slíkri harmastundu.“ - bj

heilbrigðisráðherra segist ekki
hafa stífar skoðanir á eignarhaldi
útlendinga á íslenskum bönkum.
Hann gerir þó þá kröfu að hér
verði einn banki í eigu þjóðarinnar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, sagði í viðtali við Fréttablaðið
á laugardag að réttast væri að
erlendir kröfuhafar eignuðust
hlut í íslensku bönkunum.
„Það er alveg ljóst að í eigu
okkar landsmanna þarf að vera
banki og það var nokkuð sem við
lögðum áherslu á á sínum tíma; að
hér væri raunveruleg kjölfesta í
fjármálalífinu í íslenskum þjóðar-

ÖGMUNDUR
JÓNASSON

ÖSSUR
SKARPHÉÐINSSON

banka. Það finnst mér vera mál
málanna, ekki það hvort útlendingar eiga eða reki bankana,“
segir Ögmundur. Hann segir líka
mikilvægt að farið verði eftir
reglugerðarverki um aðskilnað

fjárfestingar- og viðskiptabanka.
Össur segist sammála Sigmundi. „Í þessu, eins og svo mörgu
öðru, fara skoðanir formanns
Framsóknarflokksins saman við
viðhorf utanríkisráðherra. Ég tel að
það gæti verið æskilegt að erlendir kröfuhafar eignist hlut í bönkunum. Um leið þá eignast þeir líka
hlutdeild í væntanlegum ávinningi
og það mundi aðstoða við endurfjármögnun þeirra og opna aftur
lánstraust erlendis.
Þetta er þess vegna kostur sem ég
er reiðubúinn að skoða út í hörgul,
hvort sem er í ríkisstjórn með Framsóknarflokknum eða ekki.“
- kóp

Vilja refsiaðgerðir
fyrir skattaskjólin
Leiðtogar stærstu Evrópuríkjanna styðja breyttar reglur fyrir fjármálakerfið.
Þeir vilja tvöfalda fjárframlög til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Nýjar reglur hefðu
litla þýðingu verði þekktum skattaskjólum ekki refsað segir forseti Frakklands.
BERLÍN, AP Herða þarf reglur og

eftirlit með fjármálakerfi heimsins, þar með talið vogunarsjóðum,
og með þeim fjárfestum sem þar
starfa, að mati leiðtoga nokkurra
helstu Evrópuríkja, sem funduðu
í Berlín í gær.
Í yfirlýsingu sem gefin var út að
loknum fundi leiðtoga Bretlands,
Frakklands, Þýskalands, Ítalíu,
Lúxemborgar, Spánar, Hollands
og Tékklands kemur fram að leiðtogarnir hafi náð saman um sjö
lykilatriði til að stuðla að stöðugra
fjármálakerfi.
„Við þurfum að senda skýr skilaboð og grípa til afgerandi aðgerða
til að efla á ný traust á fjármálamörkuðum og leiða heiminn í átt
til vaxtar og aukinna atvinnutækifæra,“ sagði Angela Merkel Þýskalandskanslari að fundi loknum.
Ekki verður upplýst um smáatriði samkomulagsins fyrr en það
hefur verið kynnt leiðtogum annarra Evrópusambandsríkja. Þar
kom þó fram vilji leiðtoganna til
að skylda banka til að eiga stærri
varasjóði til að bregðast við erfiðum aðstæðum.
Eftir fundinn kom fram í máli
Merkel að leiðtogarnir vildu
styrkja Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, og væru sammála um að ríki
heims þyrftu að tvöfalda framlög
sín til sjóðsins. Full þörf væri á
því til að hann gæti hjálpað ríkjum heims þegar þau lentu í fjárhagslegum erfiðleikum.
„Nýtt regluverk væri merkingarlaust ef það felur ekki í sér
refsiaðgerðir gegn skattaparadísum,“ sagði Nicolas Sarkozy, forseti
Frakklands, að fundi loknum.

BRETLAND, AP Ferðamenn í Bretlandi þurfa að gæta sín sérstaklega framvegis að taka ekki ljósmyndir af lögregluþjónum, sem
þeir kynnu að rekast á á förnum
vegi.
Í nýjum lögum um hryðjuverkavarnir, sem tóku gildi í
Bretlandi í síðustu viku, er nefnilega strangt bann lagt við því að
ljósmyndir séu teknar af breskum lögregluþjónum eða hermönnum.
Um 200 atvinnuljósmyndarar
söfnuðust saman fyrir utan höfuðstöðvar lögreglunnar í London
fyrir helgi til að mótmæla lögunum.
- gb

NÁMASLYS Björgunarmenn náðu í gær
til starfsmanna sem lokast höfðu inni
við sprenginguna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Gassprenging í kolanámu:

Í það minnsta
74 taldir af
KÍNA, AP Að minnsta kosti 74
námaverkamenn voru í gær taldir af eftir að gassprenging varð
í kolanámu í borginni Gujiao í
norðurhluta Kína í gær. Öryggismál höfðu fram að slysinu verið í
góðu lagi hjá námunni.
Talið er að 436 námaverkamenn hafi verið í námunni þegar
sprengingin varð. Í það minnsta
114 slösuðust í sprengingunni.
Einhverjir lokuðust inni í námunni, en þeim hafði öllum verið
bjargað í gærkvöldi.
Ástand öryggismála í kínverskum námum hefur sætt harðri
gagnrýni undanfarið og hafa kínversk stjórnvöld ítrekað lofað
úrbótum.
- bj

SLYS
Enn í öndunarvél eftir slys

RÆDDU FJÁRMÁLAKREPPUNA Angela Merkel þýskalandskanslari ræddi regluverk
í kringum fjármálastarfsemi í Evrópu við aðra leiðtoga Evrópuríkja, þar á meðal
Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, og Nicolas Sarkozy, forseta Frakklands (til
vinstri) í Berlín í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Hann sagði Evrópulönd nú
vinna að lista yfir þekkt skattaskjól. Þá sé unnið að undirbúningi
refsiaðgerða sem kunni að verða
beitt gegn þeim haldi þau áfram
að stunda það sem hann kallaði ábyrgðarlausa fjármálastarfsemi.
Þau atriði sem samkomulag
var um á fundinum í gær verða

grunnur að viðræðum leiðtoga 20
stærstu hagkerfa heims, G20, í
London í byrjun apríl.
Reiknað er með því að Barack
Obama, forseti Bandaríkjanna,
sitji fundinn í London. Bandaríkin
og Bretland beittu sér gegn Merkel þegar hún vildi efla regluverk
á fjármálamarkaði fyrir tveimur
árum.
brjann@frettabladid.is

Önnur af konunum tveimur sem
lentu í alvarlegu vinnuslysi í Kartöfluverksmiðjunni í Þykkvabæ á föstudag
var útskrifuð af gjörgæslu í gær. Hinni
er áfram haldið sofandi í öndunarvél,
en líðan hennar er stöðug að sögn
læknis á Landspítalanum.

EGYPTALAND
Ferðamaður lést eftir árás
Frönsk kona lést eftir að maður henti
handsprengju inn á markað í miðborg Kaíró í Egyptalandi í gær. Sautján til viðbótar slösuðust í sprengingunni, flestir erlendir ferðamenn.
Árásarmaðurinn slapp af vettvangi, og
hafði ekki fundist í gærkvöldi.

Ný sundlaug á Álftanesi verður tekin í notkun í vor:

Lengsta rennibraut landsins
ÁLFTANES Framkvæmdir standa nú

yfir við nýja sundlaug á Álftanesi,
en skóflustunga var tekin af henni
í desember árið 2007. Reiknað
er með að hún opni í vor. Framkvæmdir voru vel á veg komnar
þegar efnahagskreppan skall á,
en Kristín Fjóla Bergþórsdóttir,
forseti bæjarstjórnar Álftaness,
segir að ekki hafi verið um annað
að ræða en að halda þeim áfram.
„Þetta er mjög glæsileg laug
og kostar þar af leiðandi nokkuð mikið. Við vonum hins vegar
að hún verði rós í hnappagatið
fyrir sveitarfélagið og geti dregið
hingað fólk.“ Við laugina verður
lengsta rennibraut landsins, 80
metra löng, en hún er 10 metrar á
hæð. Þar verður einnig öldulaug
og segir Kristín að kajakræðarar muni geta æft sig þar. „Við
vonumst til að þetta verði eins

RENNIBRAUTIN Tíu metra há og 80 metra löng rennibraut er nú að rísa við nýja
sundlaug á Álftanesi. Verkið kostar um 730 milljónir króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og í vatnagörðum sem við sjáum
erlendis,“ segir Kristín.Kostnaður við sundlaugina er í kringum

730 milljónir að sögn Kristínar
Fjólu, þá á þó eftir að uppreikna
hann.
- kóp

0

útborgun kr.
Nokia 3120
Afborgun 2.000 kr. á mánuði
2.000 kr. notkun á mánuði
í 12 mánuði fylgir öllun
símatilboðum Nova.
Staðgreitt: 24.000 kr.

0

útborgun kr.
Sony Ericsson G502
Afborgun 2.000 kr. á mánuði
2.000 kr. notkun á mánuði
í 12 mánuði fylgir öllun
símatilboðum Nova.
Staðgreitt: 24.000 kr.

Ekkert út og þú getur talað um
allt og ekkert … fyrir …

0 kr./mín.

14,50 kr./mín.

Nova í Nova

Í aðra farsíma og heimasíma

Í alla sem þú þekkir og þekkir ekki hjá Nova!

Líka lægsta verðið ef þú þarft að hringja annað en í Nova

3G farsímatilboðin gilda í áskrift og frelsi og þú getur flutt símanúmerið með þér til Nova.
0 kr. Nova í Nova: 1.000 mínútur í símtöl og myndsímtöl og 500 SMS og MMS á mánuði.
Greiðsludreifing: Mánaðarleg afborgun i 12 mánuði greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.
Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!
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Stjórnendur 365 miðla funduðu með mögulegum kaupanda Morgunblaðsins:

Blaðamannaverðlaunin:

Þóra valin besti
blaðamaðurinn

Bandaríkjadalur

113,70

114,24

Ræddu mögulegt samstarf

Sterlingspund

162,27

163,05

VIÐSKIPTI Ástralski fjárfestirinn

Evra

143,3

144,10

Dönsk króna

19,232

19,344

Norsk króna

16,414

16,51

Sænsk króna

12,974

13,050

Japanskt jen

1,2078

1,2148

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

SDR

167,42

168,42

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
177,7134
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Steve Cosser, sem vill kaupa
útgáfufélag Morgunblaðsins, fundaði með Jóni Ásgeiri Jóhannessyni,
stærsta hluthafa 365 miðla, og forstjóra félagsins í gær. Á fundinum
var rætt um möguleika á samstarfi
á sviði prentunar og dreifingar.
Cosser er annar tveggja aðila
sem nú keppast um að fá að kaupa
Árvakur, útgáfufélag Morgunblaðsins. Hann hafði áhuga á að
fara yfir samninga um prentun og
dreifingu sem gerðir voru milli
Árvakurs og 365 miðla, útgáfufélags Fréttablaðsins, segir Ari
Edwald, forstjóri 365 miðla.
Samkeppniseftirlitið setti ströng

SAMSTARF Ari Edwald, forstjóri 365
miðla, segir fulla þörf á að hagræða í
blaðaútgáfu þar sem rekstrargrundvöllur
sé afar erfiður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

skilyrði fyrir slíku samstarfi,
meðal annars um stjórnunarlegan
aðskilnað og fleiri atriði. Ari segir
að þau skilyrði hefðu þýtt að hagræði af samstarfinu yrði of lítið,

og því varð ekkert úr samstarfinu
í bili.
Ari segir Cosser tvímælalaust
opinn fyrir samstarfi, fái hann að
kaupa Árvakur. Forsvarsmenn 365
miðla séu einnig afar áhugasamir
um slíka samvinnu. Við blasi að
rekstrargrundvöllur blaðaútgáfu
sé svo erfiður að full þörf sé á að
reyna að hagræða eins og hægt sé
í rekstrinum.
Ari segir að ekki hafi verið fundað með Óskari Magnússyni, sem
fer fyrir hinum hópnum sem vill
eignast Morgunblaðið, um mögulegt samstarf. Óskar þekki væntanlega skilyrði Samkeppniseftirlitsins ágætlega.
- bj

Sómalskir sjóræningjar:

Segir fólk í átthagafjötrum í borginni
MISSKILNINGUR Össur segir misskilning

hjá Sigmundi Davíð að Samfylkingin
standi fyrir rógsherferð gegn honum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Össur Skarphéðinsson:

Allir leggja gott
til Sigmundar
STJÓRNMÁL „Ég held að þetta sé

misskilningur og víst er að hann
á engum að mæta nema vinum, að
minnsta kosti í þeim hópi Samfylkingarinnar sem ég tilheyri.
Þar hefur enginn maður nema
gott til hans lagt,“ segir Össur
Skarphéðinsson. Sigmundur Davíð
Gunnlaugssonar, formaður Framsóknarflokksins, hefur sakað
Samfylkinguna um rógsherferð
gegn sér.
„Hann er kominn af slíkum
Strandamönnum, til að mynda
Magnúsi hreppstjóra á Hróbergi,
langafa hans, sem lét klípa af sér
löngutöngina þegar hann fékk
mein í hana. Þeir sem eiga rætur
að rekja til slíks karlmennis eiga
ekki að kveinka sér þótt einhverjir
strákar híi á þá á vefsíðum.“ - kóp

LÖGREGLUMÁL
Nærri 150 ekið of hratt
Lögreglan í Borgarnesi stöðvaði
tæplega 150 ökumenn fyrir of hraðan
akstur yfir helgina. Flestir mældust á
115 til 125 kílómetra hraða.

Slökkt í bálkesti í miðborg
Slökkvilið slökkti í bálkesti sem hópur
háskólanema tengdur svokölluðum
byltingarhópi háskólanema, Öskra,
kveikti á Lækjartorgi á laugardagskvöld. Að sögn lögreglu voru um 20
manns við eldinn, en samkoman
leystist upp eftir að hann var slökktur.

Rændu grísku
flutningaskipi
GRIKKLAND, AP Sómalskir sjóræningjar rændu í gær grísku flutningaskipi með vopnavaldi. Skipið
var á siglingu um Aden-flóa á leið
til Slóveníu með kolafarm.
Skipið var í eigu grísks fyrirtækis, en skráð á Möltu. Alls voru
22 í áhöfn skipsins. Breskt herskip var skammt undan þegar
skipið var tekið, en þar sem sjóræningjarnir höfðu náð skipinu á
sitt vald þegar þyrla frá skipinu
kom á vettvang aðhafðist áhöfn
herskipsins ekki frekar.
Mikil skipaumferð er um Adenflóa við Sómalíu. Sjóræningjar
réðust á sex skip í síðustu viku, en
öll komust undan.
- bj

Áhugi fólks á að flytja út á landsbyggðina eykst, segja forráðamenn þriggja
sveitarfélaga. Fólkið hefur elt vinnu og fjármagn á þenslusvæðin og sitja nú
margir þar í átthagafjötrum, segir bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar.
SAMFÉLAGSMÁL Nú í kreppunni

hefur áhugi fólks á því að búa á
landsbyggðinni stóraukist og nú
þegar fjölgar ungu fólki í nokkrum byggðum þar sem slíku hefur
ekki verið að fagna í áraraðir.
Þetta segja Elliði Vignisson,
bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, Ólafur Hr. Sigurðsson, starfsbróðir hans frá Seyðisfirði, og
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps.
Öryggi og fjölskylduvænt samfélag er eitt það helsta sem fólkið
leitar eftir, segja þeir, auk þess
sem margir vilja snúa baki við
þeim gildum sem ráðið hafa ríkjum á suðvesturhorninu.
„Ég held að það felist ákveðin tækifæri fyrir fólk í því undarlega umhverfi sem við búum
við einmitt núna,“ segir Ómar
Már. „Og það felst í því að hér [á
landsbyggðinni] eru mannlífs- og
atvinnulífshættir reistir á betri
grunni heldur en það sem hefur
verið að byggjast upp á svokölluðum þenslusvæðum.“
En ekki geta allir sem vilja
flust út á landsbyggðina; Elliði segir fjölmarga sitja í átthagafjötrum í borginni. „Fólkið
hefur elt fjármagnið og atvinnuna sem öll hefur verið á höfuðborgarsvæðinu en nú þegar
bólan er sprungin situr það uppi
með ofurskuldsetta eign svo að
það er í raun í átthagafjötrum í
borginni.“
Ómar segir að ríkið þurfi að
styðja betur við bakið á sprotaog nýsköpunarfyrirtækjum á
landsbyggðinni. „Við höfum heyrt
mikla umræðu um nýsköpun en

FJÖLMIÐLAR Þóra Kristín Ásgeirdóttir, blaðamaður hjá mbl.is, var
valin blaðamaður ársins 2008, af
Blaðamannafélagi Íslands. Verðlaunin hlaut Þóra fyrir vandaðar
fréttir og frumlega nálgun.
Umfjöllun Sigurjóns M. Egilssonar, um íslenskt efnahagslíf í
Mannlífi og DV, þótti besta rannsóknarblaðamennska. Þá hlutu
Ragnar Axelsson og Önundur Páll
Ragnarsson verðlaun fyrir bestu
umfjöllun ársins, um virkjanakosti í Morgunblaðinu. Brjánn
Jónasson, blaðamaður Fréttablaðsins, hlaut tilnefningu í þeim
flokki, fyrir greinar um framboð
Íslands til Öryggisráðs SÞ.
- kóp

Deila um netfæri í Vogum:

Grásleppunetin
fóru á haugana
DEILUMÁL „Það er undarlegt ef
ELLIÐI VIGNISSON Bæjarstjórinn var á fundi með útgerðarmönnum í Vestmannaeyjum í gær. Hann segir að stjórnvöld gerðu vel ef þau hættu að ögra stöðugleikanum í sjávarútvegi.
MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

SEYÐISFJÖRÐUR
Á sex mánuðum hefur leikskólabörnum á Seyðisfirði fjölgað úr 25 í
43. Könnun Capacent leiddi í ljós að
40% bæjarbúa á aldrinum 20 til 65
ára hafa háskólapróf eða sambærilegt próf.

því miður virðast orð og æði ekki
fara þar saman,“ segir hann.
Elliði og Ólafur hafa hins vegar
hug á öðruvísi stuðningi. „Veigamesti stuðningurinn sem við
gætum fengið frá ríkinu væri að
fá frið til að byggja upp okkar
atvinnuvegi án þess að eiga það
sífellt á hættu að fótunum verði
kippt undan því,“ segir Elliði. „Það
er óþolandi að vinna í sjávarútvegi
þegar sífellt er verið að ögra
þeim forsendum sem fyrir honum
eru.“ Á hann þá meðal annars við

SÚÐAVÍKURHREPPUR
Meðal nýsköpunarfyrirtækja og
verkefna í hreppnum eru sjóstangveiðifyrirtæki, katta- og hundamatarverksmiðja, pokabeituverksmiðja
og sala á niðursoðinni þorsklifur.

umræður um eignarupptöku á
kvóta og veiðileyfagjöldum.
„Stundum er aðgerðarleysi af
hálfu ríkisins það skásta,“ segir
Ólafur. „Það sést vel á fyrirtækjum sem eru alfarið í eigu ríkisins, eins og RARIK og Pósturinn.
Þar gilda græðgissjónarmið sem
reytt hafa af landsbyggðinni út í
það óendanlega í nafni óeðlilega
mikillar arðsemi. En það sjá allir
hvernig þess háttar græðgi hefur
reynst þjóðinni.“
jse@frettabladid.is

menn telja sig geta hent verðmætum,“ segir Þórður Vormsson, fyrrum grásleppusjómaður. Hann
krefur nú sveitarstjórn Voga
á Vatnsleysuströnd um 82
þúsund þar sem
bærinn fleygði
41 grásleppuneti hans þegar
ÞÓRÐUR
hreinsunarátak
VORMSSON
fór fram síðsumars. Netin voru í körum utan
við atvinnuhúsnæði á staðnum.
„Ég hef farið yfir þetta með
Þórði en málið er að það var haft
samráð við hann áður en netin
voru tekin,“ segir Róbert Ragnarsson bæjarstjóri. Þar ber þeim ekki
saman og segist Þórður ætla að
setja lögfræðing í málið. „Ég var
búinn að selja netin fyrir 82 þúsund krónur og kaupandinn ætlaði
að sækja þau en tveimur dögum
áður var þeim fleygt.“
- jse

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar
máltíðir – allt þetta dregur úr innri
styrk, veldur þróttleysi, kemur
meltingunni úr lagi og stuðlar að
vanlíðan. Regluleg neysla LGG+
vinnur gegn þessum áhrifum og
flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess
tryggir fulla virkni.

HÚSIÐ

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!

HVÍTA

Er mataræðið
óreglulegt?

/ SÍA

Veðurfréttamaður

LÆGÐAGANGUR
Á eftir lægðinni
sem er við landið
í dag kemur önnur
heldur krappari og
útlit fyrir áframhaldandi úrkoma
á öllu landinu á
morgun. Það mun
hvessa síðdegis
á morgun og á
miðvikudag verður
allhvöss norðaustanátt ríkjandi. -2
Veður verður því
ekki mjög skaplegt
þessa vikuna.
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MIÐVIKUDAGUR
Stíf norðaustlæg átt.

9°

Berlín

2°

Billund

4°

Eindhoven

8°

Frankfurt

3°

Friedrichshafen

0°

Gautaborg

3°

Kaupmannahöfn

2

3°

Las Palmas

19°

London

10°

Mallorca

16°

New York

4°

Orlando

20°

París

-4

16°

Basel

Ósló

-3

0
5

Á MORGUN
Víða allhvasst síðdegis.
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San Francisco
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Stokkhólmur
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

VORÖNN 2009
Kerf isstjórnun - grunnnám
Frábær byrjun fyrir jafnt konur og karla sem vilja leggja fyrir sig starf á
tæknisviði í tölvugeiranum en hafa enga reynslu af rekstri og viðhaldi
tölva og tölvukerfa. Þetta nám veitir jafnframt þrjár eftirsóttar og viðurkenndar prófgráður, A+, Network+ og Windows Vista Configuration.

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

Þessi námsbraut hentar einnig þeim sem vilja fá ítarlegan skilning á
vélbúnaði tölva, stýri og netkerfum sem „ofurnotendur“ (super user) eða
til að meta hvort þessi vettvangur hentar þeim og áhugi liggi á enn frekari
sérfræðinámi. Fólk sem útskrifast af þessari braut er strax gjaldgengt og
eftirsótt til starfa í ýmis þjónustustörf við tölvur og netkerfi og á
þjónustuborðum fyrirtækja.
Inntökuskilyrði
Almennur áhugi fyrir tölvu og upplýsingatækni ásamt lestrarfærni í ensku.
Viðfangsefni
» A+ frá CompTIA. Virt og gagnleg prófgráða sem tekur fyrir
vélbúnaðinn, bilanagreiningu og tölvuviðgerðir.
» Network+ Uppsetning, stilling og bilanagreining netkerfa.
» Windows Vista configuration. Uppsetning, stilling og umsjón
með tölvum sem keyra á Windows Vista stýrirkerfinu.
Næsta námskeið hefst 24. febrúar og lýkur 3. apríl.
Kennt er virka daga kl. 8:30 – 12:00. Lengd: 150 std
Verð kr. 298.000,- Allt kennsluefni og fjögur tilskilin próf innifalin.
Sérfræðinámskeið á næstunniA+ CompTIA

Cisco Certified Network Associate
Cisco Certified Network Associate gráðan er talin ein sterkasta gráðan í
upplýsingatækni sem völ er á. Gráðan hentar þeim sem vilja verða sérfræðingar í uppbyggingu á nútíma tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru
í samskiptum á nær- og víðnetum.
Námið hentar jafnt þeim, sem hafa grunnþekkingu á tölvu- og netkerfi og langar
að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði, sem og Microsoft tæknimönnum sem vilja
efla þekkingu sína á netkerfum.
Að námskeiði loknu eiga nemendur m.a. að geta:
» sett up tölvunet og vitað hvernig þau eru uppbyggð
» skilið og skilgreint samskiptastaðla, aðallega TCP/IP
» notað subnetting-tækni og VLSM
» sett upp einfalda routera (beina) og switcha (skipta) með CISCO IOS stýrikerfi
» kunnað skil á routing-protocols s.s. IGRP, EIGRP OSPF og RIP
» kunnað skil á Layer-2 skiptum og VLAN
» bilanagreint í einföldum netum
» sett upp access-lista til að stjórna netumferð
» kunna skil á protocolum sem notaðir eru í víðnetum s.s. Frame-Relay og PPP

St.fj

Hefst

A+ CompTIA

50 std

24. feb

Network+

50 std

10. mars

Linux+

50 std

2. apríl

Exchange Server 2007

50 std

5. maí

Exchange Server 2007 Uppfærsla úr eldri útgáfum

30 std

14. apríl

MCDST

50 std

10. feb

MCTS SQL Server 2008 – Innleiðing og rekstur

100 std

17. feb

MS Office Communication Server 2007 - OCS

50 std

18. feb

MS Windows PowerShell

30 std

2. mars

Windows Vista configuration - Windows 7 kynning

50 std

23. mars

MCTS Network Infrastructure

50 std

3. mars

WinServer 2008 Active Directory (dagnámskeið)

50 std

9. mars

Windows 2008 Server Administrator

50 std

31. mars

Hefst 24. febrúar. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17:00-20:30
Verð kr. 290.000,- innifalið er allt kennsluefni og ein próftaka.
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KJÖRKASSINN

Er rétt að friðlýsa Ísland fyrir
kjarnorku og umferð kjarnorkuvopna?
Já

91,8%
8,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Notaðir þú fæðubótarefni á
síðasta ári?
Segðu þína skoðun á visir.is

23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Hæstiréttur dæmir vélhjólamann í fjögurra mánaða fangelsi fyrir ofsaakstur:

Finnski herinn:

Fyrrum leiðtogi Sniglanna í fangelsi

Herþjónusta
kvenna aukin

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur
dæmt Ásmund Jespersen, fyrrverandi varaformann vélhjólaklúbbsins Sniglanna, í fjögurra
mánaða óskilorðsbundið fangelsi
fyrir stórhættulegan ofsaakstur.
Ásmundur flúði lögreglu ásamt
félaga sínum á ríflega tvöföldum hámarkshraða á Suðurlandsvegi sumarið 2007. Ofsaaksturinn
leiddi til alvarlegs slyss.
Héraðsdómur hafði áður dæmt
Ásmund í átta mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir brotið. Þá
var hann sakfelldur fyrir að hafa
ekið svo ógætilega að hann hefði
ekki getað komið í veg fyrir það
að aka yfir höfuð félaga síns

FINNLAND Konum í finnska hern-

AF SLYSSTAÐ Umræða um ofsaakstur
vélhjólamanna var í hámæli í samfélaginu þegar slysið varð.
MYND/STÖÐ 2

þegar sá féll í götuna. Slysið
varð til þess að félagi Ásmundar
örkumlaðist.

Hæstiréttur sýknar Ásmund
hins vegar af þeim ákærulið. Ekki
sé nægilega ljóst hvort Ásmundur ók yfir félaga sinn, og því ekki
heldur hvort líkamstjón hans
megi rekja beint til þess. Maðurinn er bundinn í hjólastól til lífstíðar eftir slysið.
Ásmundur hafði áður misst
ökuréttindi fyrir ofsaakstur. Í eitt
skipti var hann með þrettán ára
farþega aftan á hjólinu. Í því ljósi
þótti Hæstarétti ekki tilefni til að
skilorðsbinda refsinguna.
Þá staðfesti Hæstiréttur einnig
ákvörðun héraðsdóms þess efnis
að hjól Ásmundar skyldi gert upptækt til lögreglu.
- sh

um hefur fækkað og því vantar
konur í herinn. Jyri Häkämies,
varnarmálaráðherra Finnlands,
stefnir að því að kalla allar konur
í herinn og hefur sett starfshóp
til að undirbúa lagabreytingu.
„Ég tel að það eigi ekki bara að
vera karlar í hernum heldur líka
konur þó að konurnar megi velja
um það hvort þær gegni herþjónustu eða ekki,“ segir Häkämies
við finnska dagblaðið Hufvudstadsbladet. Hann vill ekki neyða
konur í herþjónustu. „Mörgum
konum þætti það undarlegt. Ég
vil ekki að við söfnum konunum
saman í lögreglubíl.“
- ghs

FRÁ EIÐISTORGI Útlit er fyrir að Eiðistorg verði ljónalaust enn um sinn en bæjarstjóri segir marga hafa saknað þess rauða.

Ljón á vegi Rauða
ljónsins á Nesinu
Samflokksmenn bæjarstjóra Seltjarnarness lögðust gegn tillögu hans um að
veita Rauða ljóninu rekstrarleyfi á Eiðistorgi. Mál óháð flokkslínum segir bæjarstjórinn. Ekki er loku fyrir það skotið að Rauða ljónið verði opnað að nýju.

Ìgh[jcYjg
KZg`[g¨Â^hid[cjcVg
K:G@;G¡Á>"D<CÌIIÖGJKÏH>C96HK>Á

SVEITARSTJÓRNARMÁL Þrír af fjór-

um samflokksmanna Jónmundar
Guðmarssonar, bæjarstjóra Seltjarnarness, í bæjarstjórn greiddu
atkvæði gegn tillögu hans um að
veita Rauða ljóninu rekstrarleyfi
á Eiðistorgi þar í bæ.
Lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu fór fram á að bæjarstjórnin veitti umsögn um hugsanlegt rekstrarleyfi. Bæjarstjórinn
lagði fram tillögu um að leyfið
yrði veitt að uppfylltum fjórum
skilyrðum. Afgreiðslu var frestað
fram á næsta fund sem var 11.
febrúar en þá lagði Guðrún Helga
Brynleifsdóttir frá Neslistanum
tillögu um að rekstrarleyfið yrði
ekki veitt. Samflokksmaður Guðrúnar Helgu og þrír samflokksmenn Jónmundar greiddu atkvæði
með tillögu hennar.
„Það er hreinlega sögulegt að
svona nokkuð gerist á Nesinu,“
segir Guðrún Helga Brynleifsdóttir, fulltrúi Neslistans, sem er
í minnihluta bæjarstjórnar Seltjarnarness. „Þetta veikir vissu-
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JÓNMUNDUR
GUÐMARSSON

lega hans stöðu. En þetta er einnig óskiljanleg málsmeðferð hjá
honum því annaðhvort á að hafna
umsókn eða verða við henni. Það
að breyta henni eins og bæjarstjórinn gerði þótti mér afar undarlegt.“ Hún segir enn fremur
að það hafi í hennar huga verið
óhugsandi að heimila rekstur
skemmtistaðar sem er opinn til
þrjú að nóttu í húsnæðinu á Eiðistorgi sem er einnig íbúðarhúsnæði.
„Ég lít alls ekki svo á að þetta
veiki mína stöðu,“ segir Jónmundur. „Þetta er eitt af þeim

jse@frettabladid.is

Neytendur: Ekki sama hvar varan er keypt

¯ &,/&*K^Âjg`Zcc^c\Vg[ng^gbZ^hiVgVkZg`Z[c^

¯ &,/(%AiiVgkZ^i^c\Vg

GUÐRÚN HELGA
BRYNLEIFSDÓTTIR

málum sem fylgir ekki neinni
flokkslínu þannig að bæjarfulltrúar hafa einfaldlega sína skoðun á því alveg óháð því hvort þeir
eru í meiri- eða minnihluta.“ Hann
segir enn síður nokkuð athugavert við það að skilyrði séu sett
fyrir því að heimild fáist samþykkt. „Það sjáum við til dæmis í
Reykjavík þar sem borgarráð og
slökkvilið setja skilyrði fyrir slíkum veitingum,“ segir hann. „Mér
fannst einfaldlega, sem talsmanni
athafnafrelsis, ekki stætt á öðru
en að leyfa umsækjanda að spreyta
sig og til að tryggja að það væri
með viðunandi hætti lagði ég fram
þessi skilyrði. Ég taldi, og reyndar fleiri bæjarbúar, að þannig væri
hægt að tryggja að þessi starfsemi,
sem margir bæjarbúar hafa saknað, auðgaði mannlífið á ný en í sátt
við íbúa á svæðinu.“
Guðrún Helga segir ekki loku
fyrir það skotið að viðhorf gagnvart starfseminni yrði annað ef
afgreiðslutími yrði styttur.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sparnaður með sparperum
Borgarnesi í leit að einni slíkri.
„Tuttugu prósent af raforkunotkun heimFann spar peru, E-27 Philips
ila fer í lýsingu. Með því að skipta út glóEssential, 18 wött. Verðið á
perum fyrir sparperur, slökkva á eftir sér
henni var 1.427 kr. og ég hætti
og nota málningu í ljósum lit má draga
við að kaupa hana, fannst hún
verulega úr raforkunotkun til lýsingar.
of dýr. Fór svo í Bónus í BorgarSparperur nota einungis fjórðung
nesi til að kaupa í matinn og sá
þeirrar orku sem glóperur þurfa til
DR. GUNNI að gefa sama ljósstyrk. Ef öllum
þar nákvæmlega sömu peru á 398
neytendur@ perum á íslenskum heimilum yrði
kr. Verðmunurinn „aðeins“ 1.029 kr.
frettabladid.is skipt út og spar perur teknar í
(358%)!“
Þetta segir okkur að vilji maður byrja
notkun, sparast sem sam■ Sendið svarar einni 20MW virkjun,“
að spara með því að nota sparperur,
umboðsmanni segir á Náttúra.is. Aðalborgar sig að skoða fyrst hvar maður fær
neytenda steinn Sigurgeirsson í
ódýrustu sparperurnar!
ábendingar eða Borgarnesi ætlaði að fá sér
sparnaðarráð sparperu. Hann skrifar:
SPARPERA Af þeirri tegund sem Aðalsteinn fékk
á neytendur@ „Ég fór í Húsasmiðjuna í
ódýrast í Bónus.
frettabladid.is
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Land sem ekki hefur sést síðan í kaþólskum sið birtist undan hopandi jöklum:

Ríkissaksóknari ákærir:

Sólheimajökull geldur afhroð

Stakk með
hnífi í andlit

UMHVERFISMÁL „Sólheimajökull var

1. Hvað eyddu Íslendingar
miklu í fæðubótarefni á síðasta
ári?
2. Hvað heitir ástralski fjárfestirinn sem hefur lagt inn tilboð í
Morgunblaðið?
3. Hvaða íslenski tónlistarmaður var tilnefndur sem
besti nýliðinn hjá alþjóðlegum
samtökum kvikmyndatónlistargagnrýnenda í síðustu viku?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22

23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

í haust 134 metrum styttri en árið
áður og hefur aldrei frá því mælingar hófust 1930 beðið annað eins
afhroð á einu ári,“ segir Oddur Sigurðsson í Fréttabréfi Jökla rannsóknarfélags Íslands.
Í grein sinni í fréttabréfinu segir
Oddur jökla landsins stöðugt hopa
og gerir grein fyrir niðurstöðum
mælinga síðasta haust.
„Jöklar styttust á 37 mælistöðvum, fimm gengu fram og einn stóð í
stað. Jafnt og þétt gengur á jöklana
og þeir eru nú vandfundnir sem
standa framar en þeir gerðu fyrir
fjórum öldum. Hvarvetna birtist
nú undan jöklunum land sem menn

hafa ekki séð síðan í kaþólskum
sið,“ segir í grein Odds.
Samkvæmt Oddi styttist Steinholtsjökull mest allra jökla milli
ára eða um heila 387 metra. „Það
kemur til af því að aurþakin rönd
í mælingarlínu hefur ekki getað
bráðnað eins og aðrir hlutar jökulsins. Nú hefur röndin slitnað
frá og skilar þá allt sér á eðlilegra
ról.“
Örfáir jöklar sækja í sig veðrið.
Meðal þeirra eru Skeiðarárjökull og Heinabergsjökull. Einnig
Reykjafjarðarjökull en það eru þó
aðeins taldar dauðateygjur framhlaups því sjálfur jökulsporðurinn
sé að rýrna.
- gar

SÓLHEIMAJÖKULL Styttist um 134 metra

milli ára samkvæmt mælingum í fyrrahaust.
MYND/ODDUR SIGURÐSSON

DÓMSMÁL Maður um tvítugt
hefur verið ákærður af Ríkissaksóknara fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir sérstaklega
hættulega líkamsárás.
Maðurinn veittist með hnífi að
öðrum manni að morgni nýársdags 2009. Hann stakk fórnarlambið í andlitið með þeim
afleiðingum að maðurinn hlaut
skurðsár á milli nasanna. Þá
stakk árásarmaðurinn hinn
einnig í bakið. Af því hnífslagi
hlaut fórnarlambið skurð við
vinstra herðablaðið.
Atvikið sem um ræðir átti sér
stað við verslunina 10-11 við Lágmúla í Reykjavík.
- jss

AÐALFUNDUR
ICELANDAIR GROUP HF. 2009
Aðalfundur Icelandair Group hf. verður haldinn mánudaginn 2. mars 2009
kl. 16.00 á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu.
DAGSKRÁ:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu
endurskoðenda lagður fram til staðfestingar
4. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnar
6. Kosning stjórnar félagsins
7. Kjör endurskoðenda (endurskoðunarfyrirtækis)
8. Starfskjarastefna
9. Önnur mál löglega fram borin
Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til stjórnar félagsins, aðalskrifstofu á
Reykjavíkurflugvelli, skemmst fimm dögum fyrir aðalfundinn. Í tilkynningunni skal
greina nafn frambjóðanda, kennitölu, heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf,
önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu, hagsmunatengsl
við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem
eiga meira en 10% í félaginu.
Óski hluthafi eftir að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum skal ósk hans
komið skriflega til aðalskrifstofu félagsins sjö dögum fyrir aðalfund.
Reikningar félagsins og tillögur liggja frammi á aðalskrifstofu hluthöfum til sýnis
viku fyrir fundinn, en verða síðan afhent ásamt fundargögnum til hluthafa á
fundarstað.

Stjórn Icelandair Group hf.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 45261 02/09

3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs

LITLA-HRAUN Héraðsdómur Suðurlands á Selfossi dæmdi karlmann í átta ára fang-

elsi fyrir gróf kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni.

Kynferðisbrotamaður gengur laus:

Þyngsta dómi
sögunnar áfrýjað
DÓMSMÁL Karlmaður sem dæmdur

var í desember í átta ára fangelsi í
Héraðsdómi Suðurlands fyrir gróf
kynferðisbrot, til margra ára, gegn
stjúpdóttur sinni, hefur áfrýjað
dómnum til Hæstaréttar. Gert er
ráð fyrir að dómur þar gangi ekki
fyrr en í haust, að því er Fréttablaðinu hefur verið tjáð.
Þ et ta mu n vera þy ngst i
kynferðisbrotadómur sem gengið
hefur hér á landi samkvæmt upplýsingum sem Fréttablaðið aflaði
sér. Maðurinn sætti ekki gæsluvarðhaldi, hvorki við rannsókn
né dómsmeðferð og ekki eru lagaskilyrði til að úrskurða hann í

gæsluvarðhald á þessu stigi máls.
Þá er ekki hægt að láta hann hefja
afplánun á héraðsdómi sem hefur
verið áfrýjað enda liggur ekki
fyrir endanlegur dómur um sekt
eða sýknu viðkomandi.
Maðurinn sem um ræðir hóf að
níðast á stjúpdóttur sinni þegar
hún var fimm ára með káfi og
þukli. Þegar hún var ellefu til fjórtán ára hafði hann við hana kynferðismök tvisvar til þrisvar í viku
um allt að fjögurra ára skeið.
Maðurinn var í héraðsdómi, auk
fangelsisrefsingarinnar, dæmdur
til að greiða stúlkunni þrjár milljónir króna í miskabætur.
- jss

HVai`_iWdaajg

HEG:C<>I>A7DÁ
KVa^ÂhVai`_i
7aVcYVÂhVai`_i
HaijÂg^[
HVaiVÂ^gh`Vc`Vg

<JA6G76JC>G

&#).-`g$`\
).-`g$`\
'*.`g$`\
..-`g$`\

..

`g$e`#

)%

(%

(%

(*

k^Â`VhhV

k^Â`VhhV

k^Â`VhhV

k^Â`VhhV

V[ha{iijg

V[ha{iijg

&#%,.

,+(

`g$`\

`g$`\

BZg`ikZgÂ..-#"

HiZ^`iVg`_iWdaajg

&*.

BZg`ikZgÂ&#)).#"

H¨ch`Vg`_iWdaajg

&).

`g$`\#

(..

`g$e`#

KZgÂ{Âjg'(.#"

ÏhaZch`Vg\jag[jg

.)'

`g$`\

BZg`ikZgÂ&#%.%#"

;^h`Wdaajg

V[ha{iijg

+..

`g$`\

BZg`ikZgÂ&#,.-#"

7VXdchcZ^Âjb

V[ha{iijg

`g$hi`#

KZgÂ{Âjg&-,#"

ÏhaZch`Vg\jag¨ijg*%%\

BZg`ikZgÂ)..#"

DgV[^h`Wdaajg!(iZ\#

<^aY^gi^a')#[ZWgVgZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

10

23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Bílarisinn General Motors að brotna upp:

Upprakning
hnattvæðingar
AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

S

ænska Saab-bílasmiðjan fór fyrir helgi fram á greiðslustöðvun, eftir að móðurfélagið GM í Detroit hafði tilkynnt
að það myndi ekki leggja sænska dótturfélaginu til meira
fé og sænsk stjórnvöld höfnuðu beiðni um að gangast
í ábyrgðir fyrir nýju rekstrarfé. Þar með stefnir allt í
endalok merks kafla í sögu bílaiðnaðarins, sem hófst upp úr síðari
heimsstyrjöld þegar sænska herflugvélasmiðjan SAAB (Svenska
Aeroplan-AB) vantaði ný verkefni og brá á það ráð að fela verkfræðingum sínum að þróa fólksbifreið til að skjóta frekari stoðum
undir reksturinn á friðartímum.
En að bandaríski bílarisinn skuli nú varpa Saab fyrir borð, áratug eftir að GM eignaðist næststærsta sænska bílaframleiðandann
að fullu, er aðeins ein af mörgum birtingarmyndum heimskreppunnar sem leikur bílaiðnaðinn sérstaklega grátt. Saab er undirdeild í GME, General Motors Europe. Stærsta einingin í GME eru
Opel-verksmiðjurnar þýzku, sem GM eignaðist um miðjan þriðja
áratug 20. aldar. Sú nána tenging evrópsks og bandarísks bílaiðnaðar hefur sem sagt haldið í yfir 70 ár. Meðal annarra eininga GME
eru Vauxhall í Bretlandi og samsetningarverksmiðjur á Spáni og
víðar á meginlandinu.
Eins og Opel er dæmi um hófst hnattvæðing bílaiðnaðarins
snemma, þótt hún hafi náð nýjum hæðum á síðustu 15 árum. Táknrænust fyrir það samrunaæði sem rann á bílaframleiðendur á síðasta áratug var sameining þýzku eðalbílasmiðjunnar Daimler-Benz
og eins bandarísku risanna þriggja, Chrysler (hinir tveir eru Ford
og GM). Sú tilraun fór illa. Þýzku fjárfestarnir, sem í raun yfirtóku Chrysler, hrökkluðust aftur heim til Stuttgart eftir að hafa
tapað milljörðum á að reyna að bæta samkeppnishæfni bandaríska
„systurfyrirtækisins“.
Nú virðist það vera eina leiðin fyrir GM að bjarga sér frá
algeru þroti að aðskilja og helzt selja í heilu lagi alla starfsemi
samsteypunnar í Evrópu – skilyrði fyrir að GM fái að halda þeirri
neyðarfjárhagsaðstoð sem fyrirtækið hefur þegar þegið frá bandarískum yfirvöldum er að umfang samsteypunnar verði minnkað til
muna. Viðraðar hafa verið hugmyndir um að stofnað verði eignarhaldsfélag um rekstur GME, sem opið verði fyrir fjárfestingar bæði
frá ríkisstjórnum þeirra landa sem eiga mest í húfi (þ.e. þar sem
flest störf myndu tapast við gjaldþrot GM) og öðrum fjárfestum.
Hvernig sem þessir gerningar æxlast, þá virðist starfsemi GM í
Evrópu ætla að aðskiljast frá starfseminni vestanhafs. Sú upprakning hnattvæðingar sem í því felst er tímanna tákn í efnahagskreppunni sem nú hefur skollið á allri heimsbyggðinni og einna þyngst
á þróuðustu iðnríkjunum. Vandi GM er líka táknrænn fyrir stöðu
fjölþjóðlegra samsteypna í greiðsluvanda við slíkar aðstæður, þegar
einu þrautalánveitendurnir eru ríkiskassar þjóðríkja, sem eðlilega
vilja bara gangast í ábyrgðir fyrir þá starfsemi sem fer fram innan
viðkomandi ríkis.
Á sama tíma eru bílaframleiðendur í Kína og fleiri nýmarkaðslöndum í útþensluham. Þrátt fyrir heimskreppu telja þeir sig hafa
bolmagn til að kaupa sig inn í starfsemi stórra rótgróinna bílaframleiðenda á Vesturlöndum. Sú staða er ekki síður tímanna tákn: Asía
rís, „gömlu Vesturlönd“ hníga. Hnattvæðingin heldur áfram, undir
breyttum formerkjum.
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Válistinn

Stjórnarandstaðan

Bloggbók?

Alti Gíslason, þingmaður Vinstri
grænna, lagði það til í Silfri Egils í
gær að komið yrði á fót sérstökum
lista yfir útrásarvíkinga. Þennan lista
nefndi Atli válista og á honum ættu
heima 40 til 50 manns sem bankarnir ættu ekki að skipta við.
Nú mun flestum tamara að nota
orðið válisti á annan hátt. Á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands
segir: „Válistar eru skrár yfir lífverutegundir sem eiga undir högg að
sækja eða eru taldar vera í útrýmingarhættu í tilteknu landi eða svæði.“
Það má svo sem færa rök
fyrir því að hvor skýringin
sem er eigi við um útrásarvíkingana; klárlega eru þeir í
útrýmingarhættu.

Lengi vel var Vinstri grænum legið
á hálsi fyrir að vera á móti því sem
kom frá ríkisstjórninni. Nú virðist sem
stjórnarliðar – og stuðningsmenn
þeirra – hafi snúið þessari gagnrýni
upp á Sjálfstæðisflokkinn.
Oftar en ekki er eins og menn hafi
búist við því að flokkurinn gengi úr
ríkisstjórn, settist til hliðar og segði
ekki múkk. Þvert á móti hafa
sjálfstæðismenn gert
það sem stjórnarandstaða á að gera;
gagnrýnt það
sem þeim
þykir miður
fara.

Björn Bjarnason gerir þetta að
umtalsefni á heimasíðu sinni. Hann
er nú að hætta á þingi og fer til annarra starfa; hverra er ekki vitað. Björn
hefur haldið úti dagbók á netinu
allan ráðherraferil sinn og ræðir um
þau mál á heimasíðu sinni.
„Ég þarf ekki að endurtaka neitt af
því, en hins vegar getur verið, að mér
gefist tími til eða ég gefi mér tíma
til að vinna úr þessu efni og breyta
því í heildstæðari mynd en lesa má
með því að fletta síðunni.“
Er Björn að boða bók byggða á
bloggi sínu?
kolbeinn@frettabladid.is

Mesta steypan
Þ

að vantaði tónlistarhús. Árum
saman bentu tónlistarmenn og
tónlistarunnendur á að óviðunandi væri að hér skyldi ekki vera
sérstakt hús fyrir tónlist, líkt og
sérstök hús eru fyrir íþróttir í
hverjum hreppi eins og vera ber,
sérstök hús eru fyrir guðsdýrkun
(eins og vera ber), sundiðkun, leiklist, jafnvel bækur, að ógleymdum öllum verslunarhöllunum. Hér
hafa verið reist hús sérstaklega í
því skyni að þar sé hægt að spila
badminton. En ekki tónlist … Jafnvel þótt Íslendingar séu miklu
meiri tónlistarmenn en íþróttamenn – og upp til hópa miklu
áhugasamari um tónlist en til
dæmis hinn ofmetna fótbolta – þá
hefur ekki verið til tónlistarhús
í höfuðborginni fram að þessu.
Kannski er það vegna þess að
stjórnmálamenn eru almennt ekki
mjög músíkalskt fólk. Kannski
ekki. Þetta er ráðgáta: tónlistin,
drottning listanna, hefur í höfuðborginni verið iðkuð í bíóum og
búllum, kirkjum og – íþróttahúsum.

Með glerhjúp
Það vantaði sem sé tónlistarhús
– og við fengum glerhjúp. Þegar
voru komnir yfirgengilega og
óheyrilega og fáránlega miklir
peningar til landsins sem menn
vissu hreinlega ekkert hvað þeir
áttu að gera við og kepptust við að
finna eitthvað – bara eitthvað – til
að eyða peningunum í var um síðir
svo komið í hinu glórulausa auðmagni að ráðamenn féllust meira
að segja á að byggja tónlistarhús.
En jafnvel þá – í miðju auðæðinu
þegar menn vildu eyða peningum
í bara einhverja vitleysu – jafnvel
þá sáu ráðamenn og peningafurstar ekki alveg hvers vegna ætti að
reisa tónlistarhús sem væri bara
tónlistarhús – bara til að njóta tónlistar – bara fyrir þær tugþúsundir Íslendinga sem stunda tónlist
og njóta hennar – nei: þetta varð

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Tónlistarhúsið
að vera tónlistar- og ráðstefnuhús.
Með glerhjúp.
Það bráðvantaði tónlistarhús.
Sal þar sem sinfónían gæti leikið og önnur tónlist notið sín – þótt
Kópavogur bjóði upp á hinn ágæta
Sal þá hentar hann eingöngu fyrir
smærri sveitir, og þar er ekki
hægt að setja upp óperur. Reyndar kom á daginn að ekki var pláss
í tónlistarhúsinu væntanlega fyrir
óperur – fyrir öllum ráðstefnunum.
Svo var hafist handa af hinum
heimskunna íslenska dugnaði.
Þegar maður gúglar „tónlistarhús“ fær maður svona fréttir:
„Tónlistarhúsið – stærsti steypudagur Íslandssögunnar.“
Þetta er fyrirsögnin á frétt frá
19. apríl árið 2007 og er að finna
á vef ÍAV sem er skammstöfun
Íslenskra aðalverktaka. Í fréttinni
segir:
„Ein stærsta steypa Íslandssögunnar hófst eldsnemma að morgni
sumardagsins fyrsta, þegar
steypubílar BM – Vallár byrjuðu að losa fyrstu rúmmetrana af
steypu í grunn tónlistar- og ráðstefnuhússins við austurhöfnina
í Reykjavík. Steyptur var stærsti
hluti botnplötunnar en í þennan
áfanga fóru um 2.300 rúmmetrar
eða um 5.700 tonn, sem jafngildir steypu í um 120 einbýlishús.
Í verkið þurfti nærri 300 farma
fulllestaðra 8 rúmmetra steypubíla og kláraðist það á ellefu
klukkustundum.
ÍAV eru með mörg stórverk-

efni í framkvæmd, langstærsta
verkefnið er þó Austurhafnarverkefnið svokallaða á um 60.000
fermetra svæði sem teygir sig
frá Ingólfsgarði að Lækjartorgi.
Byggingamagn svæðisins alls er
um 200 þúsund fermetrar en tónlistar- og ráðstefnuhúsið sjálft er
um 24 þúsund fermetrar.“
Það vantaði tónlistarhús. Við
fengum stærstu steypu Íslandssögunnar. Með glerhjúp.

Hvað er auður og afl og hús
Hvað er þetta eiginlega með
Íslendinga og hús? Það er svo
margur Bjarturinn sem reist
hefur sitt alltof stóra hús án þess
að huga að því hvort nokkur jurt
vex í „þinni krús“ – gleymt aðalatriðinu en hamast þeim mun
meir við að steypa. Er ekki dugnaður annars ofmetnasta dyggðin
á Íslandi? Við höfum ótal dæmi
um félagasamtök sem hafa upplifað það að ströggla árum saman
við að afla fjár til húsbyggingar
undir starfsemi sína – og þegar
svo húsið er loks risið er eins og
allt deyi inni í kaldri, grárri og
dugnaðarlegri steypunni. Því sé
dugnaður ofmetnasta dyggðin hér
á landi þá er steypa ofmetnasti
efniviðurinn.
Annaðhvort er ekkert hús – eða
stærsta steypa Íslandssögunnar.
Það vantaði tónlistarhús. Og við
fengum þessa monthrúgu þarna á
hafnarbakkanum. Með glerhjúp.
Ríkisstjórnin sem náð hefur að
vera farsælli í störfum sínum en
nokkur fyrri ríkisstjórn í manna
minnum og borgarstjórnin ætla að
sjá til þess að tónlistarhúsið rísi.
Það er lofsvert. En ættum við ekki
að láta slíkt hús snúast um tónlist? Gleyma þessu ráðstefnu- og
World-trade-center-bulli og einbeita sér að tónlistinni. Ráðstefnur geta farið fram í bíóum og búllum, kirkjum og íþróttahúsum en
hins vegar vill svo furðulega til að
það vantar tónlistarhús.

Óþolandi óréttlæti
skertur hlutur kvenna í stjórnmálum er.
Markmiðið hlýtur þó alltaf að vera að leggja
slíkar aðgerðir af, þegar árangri er náð.
Engin rök eru fyrir því að slíkar aðgerðir virki í báðar áttir þ.e. lyfti einnig körlum.
Nái konur meiri árangri en karlar í prófonur hafa frá stofnun lýðveldisins verið
kjörum á einstaka framboðslistum, ber að
færri á þingi en karlar. Í dag eru 23
fagna því. Slíkur árangur kvenna kemur þá
konur á þingi en 40 karlar. Í sveitarstjórntil, þrátt fyrir kerfislægt óréttlæti. Engin
um er hlutfall kvenna svipað, eða um 36%.
rök eru fyrir því að færa karla upp fyrir
Ekki er staðan betri í atvinnulífinu. Á
SIGRÚN ELSA
konur í slíkum tilvikum, þar sem ekkert
athafnaárinu 2007 voru aðeins 8% stjórnSMÁRADÓTTIR
kerfislægt óréttlæti hamlar framgangi
arsæta skipuð konum í 100 stærstu fyrirkarla og möguleikum þeirra til áhrifa í samfélaginu.
tækjum landsins. Það hallar því verulega á konur
Kjördæmaskipting landsins er svo sjálfstætt
við stjórnun landsins. Óhætt er að fullyrða að ekki
vandamál í jafnréttismálum þar sem karlar raða sér
er um tilviljun að ræða, heldur kerfislægt óréttlæti
að jafnaði í örugg sæti hringinn í kringum landið
í samfélaginu. Þegar hugmyndir um aukið persónuog konum oftar en ekki skipað í „baráttusætin“ sem
kjör til Alþingis eru skoðaðar er því ástæða til að
enda flest sem varaþingmannssæti. Það er því áleitspyrja hvort við séum nógu langt komin í jafnréttisin spurning hvort nauðsynlegt sé að gera landið að
málum til að valda því að velja kynin jöfnum höndeinu kjördæmi til að jafnvægi náist milli kynjanna á
um með slíkum aðferðum.
Alþingi. En þar til óréttlætinu hefur verið útrýmt og
Af illri nauðsyn hafa þeir stjórnmálaflokkar sem
jöfnum hlutföllum kynjanna er náð, eiga jöfnunaraðláta sig þessi mál varða beitt sértækum aðgerðum
gerðir, sé þeim beitt, aðeins að virka í eina átt. Í átt
eins og fléttulistum og kynjagirðingum í prófkjörtil kvenfrelsis.
um til að bregðast við þeim lýðræðisvanda sem
Höfundur er borgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar um
jöfnunaraðgerðir

K
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23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

ÞETTA GERÐIST: 23. FEBRÚAR 1940

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Skúli Sigurðsson
bóndi, Gemlufalli, Dýrafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, miðvikudaginn 18. febrúar. Jarðarförin fer fram laugardaginn 28.
febrúar frá Mýrarkirkju kl. 14.00.
Ragnhildur Jóna Jónsdóttir
Elísabet Skúladóttir
Jón Skúlason
Elsa María Thompson
Guðný Ágústa Skúladóttir
Ólafur Kristján Skúlason
Ragnheiður Halla Ingadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

LEIKKONAN DAKOTA FANNING ER 15
ÁRA

Walt Disney frumsýnir Gosa

„Ég lærði ung að tilhæfulaust
umtal um aðra getur sært þá
sem um er rætt. Oprah Winfrey kenndi mér að breyta eigin
sársauka í vísdóm og það hef
ég síðan tileinkað mér, því rógburður er andstyggilegur.“
Foreldrar barnastjörnunnar Dakotu Fanning fluttu sérstaklega til Los Angeles til að reyna á leikframa dóttur sinnar. Hún sló í gegn mót Sean Penn í I am Sam árið
2001 og hefur síðan leikið með hverri stórstjörnunni á
fætur annarri í margfrægum myndum.

Walt Disney frumsýndi teiknimyndina um spýtustrákinn Gosa
þennan dag fyrir 69 árum. Myndin var önnur í röðinni af hreyfðum teiknimyndum hans og frumsýnd í nokkrum RKO Radio Pictures-kvikmyndahúsunum á sama tíma. Handritið byggði Disney á
sögu Carlo Collodis eftir að hafa áður sent frá sér teiknimyndina
um Mjallhvíti og dvergana sjö, sem naut gífurlegra vinsælda.
Sagan segir frá spýtustrák sem blá heilladís lofar lífi drengs af
holdi og blóði ef hann aðeins temur sér að vera hugrakkur, sannsögull og ósjálfselskur. Margar persónur úr sögu Collodis
áttu að koma fyrir í upprunalegri mynd
í teiknimynd Disneys, en útkoman varð
önnur þegar framleiðandi Disneys var
óánægður með verkið og heimtaði að
sagan yrði upphugsuð á ný og persónurnar allar endurskapaðar.
Flestir gagnrýnendur mátu Gosa strax
sem listaverk sem enn jók á hróður Walts
Disney sem teiknimyndagerðarmanns.

timamot@frettabladid.is

Kristín Sigurðardóttir
fyrrverandi bankastarfsmaður
Stekkjarbergi 10, Hafnarfirði,

lést mánudaginn 16. febrúar á líknardeild LSH
Kópavogi. Hún verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði miðvikudaginn 25. febrúar kl. 13.00.
Gunnar Þór Júlíusson
Júlíus Þór Gunnarsson
Alex Már Júlíusson
Birkir Óli Júlíusson

Thelma Björk Árnadóttir

Ástkær sonur okkar, bróðir og mágur,

Róbert Daði Friðriksson,
lést föstudaginn 13. febrúar sl. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey.
G. Margrét Óskarsdóttir
Friðrik Pétur Magnússon
Jóna Fanney Friðriksdóttir
Þórarinn Friðriksson
Unnur Munda Friðriksdóttir
María Björk Traustadóttir
Trausti Hermannsson
og aðrir aðstandendur.

Hjörtur Karl Einarsson
Elva Ósk Wiium
Hilmar Þór Hannesson
Ólafur Bragi Ásgeirsson
Sólveig Ólafsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jakobína Jónsdóttir
kennari, Hrafnistu Reykjavík,

sem lést á Hrafnistu laugardaginn 14. febrúar, verður
jarðsungin frá Áskirkju í Reykjavík þriðjudaginn 24.
febrúar kl. 15.00.
Jón Þorvaldsson
Guðbjörg Jónsdóttir
Baldur Þór Þorvaldsson
Katrín Þorvaldsdóttir
Ingibjörg Rósa Þorvaldsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

JÁRNVÖRUVERSLUNIN BRYNJA VIÐ LAUGAVEG: FAGNAR 90. STARFSÁRI SÍNU

Góðir vinnufélagar dýrmætir
„Jú, ég held að fólki þyki vænt um
Brynju og í viku hverri koma margir
inn úr dyrunum til að segja hvað þeim
þyki gott að við séum enn hér,“ segir
Brynjólfur Björnsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar Brynju, sem á
þessu ári fagnar 90 ára afmæli sínu.
„Ömmubróðir minn, Guðmundur
Jónsson, stofnaði Brynju í nóvember 1919, starfrækti búðina fyrstu
tíu árin í bakhúsi við Laugaveg 24, en
flutti 1929 hingað á Laugaveg 29, þar
sem búðin hefur verið opin í áttatíu ár.
Pabbi keypti svo Brynju 1953 og sjálfur kom ég hingað 1964 og tók einn við
rekstrinum þegar pabbi dó 1993,“ segir
Brynjólfur í elstu byggingarvöruverslun höfuðstaðarins.
„Þrátt fyrir stórmarkaði hefur alltaf gengið vel, enda við verið á annarri línu. Upp á síðkastið hefur líka
komið í ljós að við erum hagstæðari í verði og fáum mikil viðskipti út
á það,“ segir Brynjólfur sem finnst
alltaf jafn gaman að mæta til vinnu
því við Laugaveg sé alltaf líf og fjör.
„Því leiðist manni ekki í mínútu, enda
mikið af gamalgrónum viðskiptavinum
sem gaman er að hafa samskipti við,“
segir Brynjólfur sem hefur alltaf verið
heppinn með starfsfólk og verslað með
vandaða vöru; margt sem fæst hvergi

OPIÐ Í 90 ÁR Brynjólfur
Björnsson hefur staðið vaktina í Brynju í 45 ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

annars staðar. „Áður unnu menn hér í
sextíu ár, en það var fyrir þá tíð þegar
fólk skipti ört um starf. Ég held það sé
ekki manneskjunni hollt því fólk verður ekkert ánægðara. Góður vinnustaður og góðir vinnufélagar verða alltaf
dýrmætari en meiri fjárvon hinum

megin við hólinn,“ segir Brynjólfur
sem eftir uppstigningardag ætlar utan
í afmælisferð með starfsfólki sínu. „Þá
verður brotið blað í sögu Brynju því við
ætlum að loka föstudag og laugardag.
Það hefur aldrei gerst í sögunni fyrr.“
thordis@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Kær bróðir okkar og frændi,

Guðrún Gyða Hansdóttir,

fyrrverandi flugvélstjóri
frá Laugahvoli, Vesturgötu 12, Reykjavík,

Háaleitisbraut 36, Reykjavík,

sem lést 10. febrúar sl. hefur verið jarðsungin í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Droplaugarstaða fyrir
góða umönnun og hlýju.
Hans Wium Ólafsson
Eyjólfur Ólafsson
Magdalena Margrét Ólafsdóttir
Guðrún Gyða Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Kirstine Ólafsson
Kristján Ásgeirsson
Kjartan Sigurðsson

Ragnar Jón Magnússon
lést 7. febrúar sl. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu
fimmtudaginn 26. febrúar kl.15.00.
Guðbjörg Magnúsdóttir Thorarensen
Anna María Danielsen
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir,
tengdafaðir og afi,
Ástkær sambýliskona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, langamma, systir,
mágkona og frænka,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát elskulegrar móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Ágústu Jónsdóttur
Jaðarsbraut 11, Akranesi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á sjúkrahúsi Akraness
fyrir einstaka umhyggjusemi.
Kjartan Sigurðsson
Guðrún Skarphéðinsdóttir
Steingrímur Sigurðsson
Þórdís Alfreðsdóttir
Magnús Sigurðsson
Svanhildur Skarphéðinsdóttir
Hulda Sigurðardóttir
Þorsteinn Pétursson
Eygló Anna Sigurðardóttir
Karl Birgir Þórðarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elín Áróra Jónsdóttir
Asparfelli 8, Reykjavík,

sem lést á Landspítala Hringbraut laugardaginn
14. febrúar verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 24. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Bjarni Guðmundur Gissurarsson
Jón Svavar Jónasson
Kolbrún Ósk Óskarsdóttir
Ásthildur Jónasdóttir
Jónbjörn Björnsson
Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir
Sturla Már Jónasson
Kristín Fjeldsted
Jónas Jónasson
Gabríela Medina
barnabörn og barnabarnabörn
Margrét Halla Jónsdóttir
Hörður Skarphéðinsson
Ásthildur Jónsdóttir
Svanhildur Jónsdóttir

Sigbjörn Gunnarsson
sveitarstjóri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn
15. febrúar. Útför hans verður gerð frá Akureyrarkirkju
í dag, mánudaginn 23. febrúar, klukkan 13.30.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð
Jakobs Jakobssonar hjá Knattspyrnufélagi Akureyrar.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilegt íþróttafólk á
Akureyri.
Guðbjörg Þorvaldsdóttir
Guðrún Sigbjörnsdóttir
Hildur Björk Sigbjörnsdóttir
Stefán Geir Árnason
Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir
Magnús Jónsson
Þorvaldur Makan Sigbjörnsson
Katrín Jónsdóttir
Rósa María Sigbjörnsdóttir
Björn Þór Sigbjörnsson
Ástríður Þórðardóttir
Afabörnin Jökull Starri, Sölvi, Egill Darri, Hrafnhildur Ýr,
Eva María og Auður Ýr.

BORÐSKRAUT gerir veisluborðið alltaf enn þá
glæsilegra en gaman getur líka verið að skreyta
borðið annað slagið fyrir fjölskylduna. Heimatilbúið
borðskraut þarf ekki að vera flókið og jafnvel yngstu
fjölskyldumeðlimirnir geta lagt sitt af mörkum.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

  
    

Hófý, fararstjóri Bændaferða

Elsa Nielsen í sófanum gullfagra. Málverkið er eftir hana sjálfa, en verk hennar eru seld í Gallerí List og verða meðal annars á
afmælissýningu Stígamóta 8. mars. Rauða kjólinn saumaði Elsa sjálf, sem getur illa setið auðum höndum eftir að badmintonspaðanum sleppti.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

verður á skrifstofunni 23. - 27. febrúar

Bændaferðir • Síðumúla 2
ALLIR GETA BÓKAÐ SIG Í BÆNDAFERÐIR

www.baendaferdir.is

s: 570 2790

Dönsk antík ömmu Línu
Í fórum Íslendinga finnst margt forvitnilegt og fagurt, eins og aldargamall danskur sófi sem varla á sér
annan líkan en frískar nú upp á gleði áhorfenda sinna og sessunauta í sjaldgæfni sinni og stórkostleik.

Spör - Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir

Hólmfríður Bjarnadóttir, eða Hófý eins og
við flest þekkjum hana, fararstjóri
Bændaferða, verður á skrifstofu
Bændaferða mánudaginn 23. febrúar til
föstudagsins 27. febrúar frá kl. 9.00 16.00. Hún mun kynna sínar ferðir og
svara spurningum, svo það er alveg
upplagt að kíkja í Síðumúlann í kaffi, hitta
Hófý og fá upplýsingar um ferðirnar.

„Maðurinn minn ættleiddi þennan
sófa fyrir fáeinum árum, sem þá
var í reiðileysi vegna plássleysis
á öðrum stað,“ segir Elsa Nielsen,
grafískur hönnuður og listmálari,
þar sem hún kúrir uppi í sláandi
flottum anítksófa með hvítu leðuráklæði.
„Sófinn kemur frá ömmu mannsins míns; Línu í Lindarbrekku.
Þetta er aldargömul mubla sem
henni hlotnaðist frá Danaveldi,
en amma Lína var mikill fagurkeri og hennar ær og kýr að hafa
fínt í kringum sig. Þannig var hún
fastagestur hjá bólstrurunum á
Langholtsvegi því hún var sífellt
að breyta til og bólstra húsgögn
upp á nýtt,“ segir Elsa sem fyrst

naut sófans í antíkbleiku, en þá var
áklæðið orðið lúið og gormakerfið ónýtt.
„Þegar við fluttum svo í nýtt
hús á Nesinu skapaðist loks nóg
pláss fyrir sófann að njóta sín sem
skyldi, svo við tókum 2007-pakkann á hann og bólstruðum upp á
nýtt, ásamt tveimur stólum í stíl.
Áður hafði sófinn verið bannaður
börnum upp á klíning í áklæðið að
gera, en nú þolir hann allt, enda
auðvelt að strjúka af leðrinu.“
Elsa segist aldrei finna öfund
út í sófann fína, því aðrir í fjölskyldunni hafi einnig erft sitthvað af gersemum ömmu Línu.
„Hins vegar þykir dætrum hennar
gott að sjá augnayndi móður sinn-
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ar lifa í stofunni okkar og setjast
þar alltaf saman þegar þær gleðja
okkur með heimsóknum sínum.
Okkur þykir líka ósköp vænt um
þetta fágæta sófasett og víst að
það mun fylgja okkur um ókomna
tíð,“ segir Elsa sem margir muna
eftir sem helstu badmintonstjörnu
þjóðarinnar, en Elsa er margfaldur Íslandsmeistari og fór með badmintonspaðann á Ólympíuleikana
fyrir Íslands hönd árin 1992 og
1996.
„Ég er aðeins farin að spila aftur
með gömlu landsliðsmönnunum og
hef tvisvar keppt í tvíliðaleik og
tekið titil að undanförnu. Það er
óneitanlega voða gaman.“
thordis@frettabladid.is

Blaðberinn
bíður
þín

Alla þriðjudaga

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

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

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

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
500-999 þús.

Sendibílar

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Varahlutir

Trjáfellingar

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

Bókhald

VW Polo 1200 árg 2003 ekinn 99Þús
5 dyra 5 Gíra ný skoðaður góður bíll.
Tilboð 620þ. S: 898-2811
DODGE RAM 1500 4X4 HEMI,
árg.11/2007, sjálfsk, 350 hö, ek. Aðeins
1 þús.km, leður, rafmagn, navi, 20“
króm felgur, omfl, Glæsilegur bíll!!!
Tilboð 3999þús.kr!!!

Erum með kaupendur staðgreitt af
Traktorum frá 2002 árgerð og uppúr
hafið samband við okkur í síma 857
2696, 577 4747 eða hofdabilar@hofdabilar.is

Höfðabílar óska eftir bifreiðum á verðbilinu 250 þús.- 500 þús. á söluskrá
okkar. Einnig frá 1 millj. - 2millj. Ath
skráningin er frí! Skráðu bílinn þinn
á www.hofdabilar.is eða renndu við
í kaffi.

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

2 milljónir +

Vörubílar

Er að rífa peugoet árg. ‘99. Full af
góðum hlutum. Upplýsingar í síma
847 3015.
Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins
28þkm sjálfskiptur Verð 2790.000,síma 5878888. Bilasala Reykjavikur

Bílar til sölu

VW Transporter Synchro árg 2000 ekin
188 þús, skoðun 10, verð 300 þús. Sími
820 4340

Benz Atego árg. ‘05 til sölu. Ekinn.
rúml. 60þ.km. Yfirtaka á láni. Uppl. í
s. 893 7871.

Til sölu HYDREMA 912D árg 08, ek.
3500 km stækaður pallur 9 rúmm, má
keyra á götum, ekkert km gjald og lituð
olía. engin úttb. yfirtaka á kaupleigu.
Uppl 898-8300
Dökkgrár Rav 4 GX til söluÁrgerð 2006
Sjálfskiptur. Keyrðurum 30 þús km
Skyggðar rúður, dráttarkúla,gúmmímotta í skotti og heilsársdekk.Verð
3.400.000,-kr. Skoðum uppítöku
á ódýrari bíl. Upplýsingar í gsm 699
3799

Til sölu 45 tonnmetra Palfinger bílkrani
með fjarstýringu 4 í glussa 3 handdregnar,spili og ábygging getur fylgt
sími 899-2058

Mótorhjól

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

Bílar óskast

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.
Svört Honda Shadow VT 1100 Spirit
árg. 03 - 9þmílur fæst á 760þ uppl.
8632063

Ofurtilboð á fjarstýrðum GS Bensínbíl
kr 25,999,- Hagkaup Garðabæ 563
5000

Viðgerðir

Profesjonalne rozliczenia, szybko i
tanio. Wykwalifikowana ksiegowa,
wyjasnienia w jezyku polskim. Tel. 6977339 Ewa.
Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör,
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Mikil
reynsla -Hagstætt verð. S. 517 3977.

Bókhaldsstofa Óskars
Sigurðssonar ehf.

S.557 6672 & 865 9328 sigurdsson.
oskar@gmail.com www.oskarsig.com
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is

Málarar
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Úti og inni. S. 869 3934.

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

Vespur

Húsaviðhald
TOYOTA COROLLA VERSO 7 MANNA.
Árgerð 2004, ekinn aðeins 64 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.930 þús
TilboðVerð 1.550. þús Góð sumar og
vetrardekk. Rnr.127301

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

Nú er tími notaðra bíla

Hyundai Santa Fe II Lux árg 2007 ek
35þús km. Gull eintak hlaðinn af aukabúnaði gott verð og 100% lánamöguleiki. uppl í síma 892-1419

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
Ódýr bíll óskast verð 30 til 60 þúsund
má þarfnast lagfæringar. uppl í síma
8204640.
Óskar eftir Hondu CRV árg 2002 eða
yngri á góðu verði uppl. í síma 8960885

GÓÐAR VESPUR Á GÓÐU VERÐI.
MARGIR LITIR Í BOÐI. VERÐ AÐEINS
199.999. HAGKAUP GARÐABÆ S. 563
5000.

Fjórhjól

VANTAR ÓDÝRAN

Vantar bíl helst yngri en ‘95 Má þarfnast
smá lagf. Skoða allt. Má kosta 0-95 þús.
S. 897 8779.

VW Passat 1600 árg 2003 ekinn 94Þús.
Ný tímareim. Ný skoðaður 2010. Tilboð
850.S: 898-2811.
NEW HOLLAND E 305 Ónotuð vél,
hraðtengi, smurkerfi Vökvalangir fyrir
hamar. Verð kr 21.500.000 + vsk Skipti
skoðuð á minni beltavél.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

Isuzu Trooper árg. 99 ekinn 206þús km.
Dísel. 490þús. Stgr. Uppl. í S.861 1148.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06.
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia,
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

0-250 þús.

Óska eftir Toyota bifreiðum árg ‘85-’88
til útflutnings, ástand skiptir ekki máli,
Corolla, Hilux, Hiace, landcuiser, Carina.
Á verðb. 20- 150 þús. S. 770 6400 &
druslubilar@visir.is

Óskum eftir eftirfarandi
bifreiðum til kaups:

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

Hreingerningar

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

Vinnuvélar

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

Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

Staðgreiðsla í boði. 200500 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

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s.
587 2084 & 690 2084.
Nýl. vöru og dráttarbílar til sölu 8x4,
4x4, 6x6. Einnig véla og flatvagnar.
Ísl. fjárm. sk. mög. Uppl. s. 824 1840
Landsverk ehf.

Garðyrkja

Pallbílar
CHEVROLET SUBURBAN 4WD DÍSEL
35“, árg 1998, ek 187 þ. km, Sjsk,
6.5L Dísel, 8 Manna, Leður, Rafdrifið
sæti, Verð aðeins 1.590 þ. Arnarbílar,
Malarhöfða 2. S: 567 2700.

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

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

Trjáklippingar - garðyrkja.
Polo ‘97 135 þúsund.

Polo 5 dyra árg. ‘97 sk. út árið. Ek. 175
þús. Góður sparibaukur. S. 891 9837.

SSK Sunny 45.þús.

Sunny ‘95, ssk, skoðun ‘09. Ágætur. S.
891 9847

Toyota Tundra crewmax ltd. 08’ Ek. 8þ.
km. leður, rafm. í sætum, húð í palli ofl.
V. 5,490þ. S. 659-5055.

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.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
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.

fasteignir
23. FEBRÚAR 2009

²TBORGUN   MILJËNIR &J¹RSTERKUR AÈILI ËSKAR EFTIR
KAUPUM ¹ ATVINNUHÒSN¾ÈI FYRIR ALLT AÈ TVO MILLJARÈA 5M GETUR
VERIÈ AÈ R¾ÈA EINA EÈA ÚEIRI EIGNIR GJARNAN Å GËÈRI ÒTLEIGU
!LLAR UPPLÕSINGAR GEFA
¶ORLEIFUR 3T 'UÈMUNDSSON S   OG
3VERRIR +RISTINSSON S   LÎGGILTIR FASTEIGNASALR

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík
www.eignamidlun.is

•

•

S. 588 9090

•

fax 588 9095

eignamidlun@eignamidlun.is Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

AKRALAND Í FOSSVOGI – BÍLSK.

2

orum að fá í einkasölu fallega 75 fm 2ja herbergja íb. á
jarðhæð í sexíb. húsi á þessum frábæra stað ásamt 30
fm bílskúr. Sér inngangur. Húsið er fyrir 50 ára og eldri.
Yﬁrbyggðar svalir. Ákv. sala.

Húsið stendur á 1.160 fermetra lóð rétt við Vatnsendavatn.

MEISTARAVELLIR – LAUS

2

Vorum að fá í einkasölu fallega 2ja herb. íb. á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Stofa m. hurð út á suðurverönd, svefnherb. m.
skápum, fallegt eldhús og baðherbergi með sturtu. Góð
staðsetning. Áhv. 11 millj. LAUS STRAX. Verð 18,8 millj.

BOÐAGRANDI – BÍLSKÝLI

4

Vorum að fá í einkasölu góða 4ra herbergja útsýnisíbúð á
3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli, á þessum vinsæla
stað. Hol, stofa með suðvestursvölum, 3 svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi. Góð sameign. Hús nýlega yﬁrfarið
og málað. SKIPTI ATH. LÆKKAÐ VERÐ 25,9 MILLJ.

GEYMSLUSKÚRAR

Atvh.

Til sölu 27 fm geymsluskúrar við Móhellu í Hafnarﬁrði.
Malbikað og lokað svæði með vöktun. Hiti, vatn og rafmagn. Sameiginlegar snyrtingar. Upplagt fyrir fyrirtæki
og einstaklinga.

Útsýni yfir vatn og fjöll
Heimili fasteignasala er með
til sölu einbýlishús á einni og
hálfri hæð með innbyggðum
bílskúr við Vatnsendablett.

H

úsið stendur á 1.160 fermetra lóð ekki langt frá
Vatnsendavatni í átt að
Kríunesi með útsýni yfir vatnið,
Bláfjöllin og Heiðmörkina.
Komið er inn í anddyri með
flísum og fataskáp. Rúmgott
sjónvarpshol með flísum á gólfi.
Svefnherbergisgangur með flísum. Hjónaherbergi með flísum,
innan hjónaherbergis er stórt

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

6ATNSENDABLETTUR GL¾SIEIGN
VIÈ VATNIÈ
3TËRGL¾SILEGT SÁRLEGA VANDAÈ
EINBÕLI !LLT ¹ ALLRA VANDAÈAST
H¾TT  SVEFNHERB OG STOFUR
3TËRBROTIÈ ÒTSÕNI 3JËN ER SÎGU
RÅKARI «SKAÈ ER EFTIR TILBOÈI

(RAUNTEIGUR FOKHELD
BYGGING
(ÎFUM TIL SÎLU HÒS Å END
URBYGGINGU %R Å DAG TV¾R
H¾ÈIR EN GETUR ORÈIÈ ÖRJ¹R
3AMÖYKKTAR TEIKNINGAR µMSIR
MÎGULEIKAR ¹ ST¾KKUN EÈA
MINNI BYGGINGU -AKASKIPTI
KOMA TIL GREINA

4RÎLLAKËR %IGÈU ,EIGÈU
,EIGUGREIÈSLUR FYRIR  M¹NAÈA
LEIGUSAMNING GANGA SVO UPP
Å UMSAMIÈ KAUPVERÈ SEM
KAUPSAMNINGSGREIÈSLA VIÈ LOK
LEIGUSAMNINGS ËSKI KAUPANDI
ÖESS .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
SKRIFSTOFU

-ARTEINSLAUG ,EIGÈU 
%IGÈU
.ÕJAR FULLBÒNAR JA HERBERGJA
ÅBÒÈIR OG ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
-ÎGULEIKI ¹ EÈA   L¹NI

'ERPLUSTR¾TI
MEÈ LYFTU

.ÕTT FJÎLBÕLI

®LLU ÅBÒÈUM FYLGIR ST¾ÈI Å BÅLSKÕL
¥BÒÈIRNAR AFHENDAST FULLBÒNAR MEÈ
ÚÅSALÎGÈU BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒS
GËLÙ OG GËLÙ Å ANDDYRI !LLAR ÅBÒÈIR
MEÈ SÁRINNGANGI SUÈURSVÎLUM OG
GËLFHITA 6ANDAÈAR INNRÁTTINGA OG T¾KI
'L¾SILEGAR ÒTSÕNISÅBÒÈIR ¹ GËÈU VERÈI
-AKASKITPI ¹ MINNI FASTEIGNUM

(ËLMVAÈ 3ÁRH¾È MEÈ
BÅLSKÒR
 FM ÖRJÒ SVEFNHERBERGI
SÁRGARÈUR VERÎND OG SVALIR TIL
SUÈVESTURS 6ANDAÈAR INNRÁTT
INGAR OG GËLFEFNI 6  

fataherbergi og mjög stórt flísalagt baðherbergi. Í baðherberginu er innrétting, baðkar og stór
mjög öflug sturta. Einnig eru
þrjú barnaherbergi með flísum
og fataskápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu.
Úr sjónvarpsholinu er gengið upp á efri hæðina. Þar er opið
rými sem er stofa, borðstofa og
eldhús. Flísar eru á gólfum. Fallegur arinn skilur í sundur stofu
og eldhús. Í eldhúsi er innrétting
og tæki frá Miele, má þar nefna,
vínkæli, tvo ísskápa, tvær uppþvottavélar og tvo ofna. Granítsteinn er í borðplötum. Úr stofu

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

og borðstofu er gengið út á svalir
með glæsilegu útsýni yfir vatnið,
Bláfjöllin og Heiðmörkina.
Úr sjónvarpsholinu er einnig
gengið niður að bílskúrnum. Þar
er stórt þvottahús með þurrkklefa og innréttingu. Einnig herbergi með flísum og skáp. Bílskúrinn er fullbúinn og inni í
honum er geymsla.
Í húsinu er hljóðkerfi frá Bose.
Innfelld lýsing í loftum og víðar.
Allur hiti er í gólfum og er stjórnað af Instanbus-kerfi.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Makaskipti á minni eign koma til
greina.

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

"REIÈ¹S Å 'ARÈAB¾
'ËÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ NEÈRI
SÁRH¾È Å TVÅBÅLI   HERBERGI
OG STOFA .ÕTT ELDHÒS BAÈ
GËLFEFNI OÚ 6ERÈ   MILLJ

2IMAHVERÙ
'ËÈ JA HERBERGJA  FM ÅBÒÈ
¹ JARÈH¾È MEÈ  FM AFGIRTRI
VERÎND 'OTT VERÈ OG HAG
ST¾ÈIR GREIÈSLUSKILM¹LAR

0RESTBAKKI
'OTT  FM TVEGGJA H¾ÈA RAÈ
HÒS MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
OG AUKAÅBÒÈARRÕMI Å KJALLARA
6   -ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI
EIGN

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

(OLTSÚÎT !KRANESI
.ÕJAR JA OG RA HERBERGJA
ÅBÒÈIR !FHENDAST FULLBÒNAR EN
¹N GËLFEFNA (AGST¾È VERÈ
OG GREIÈSLUSKILM¹LAR ,EIGÈU
 %IGÈU

&¹LKAGATA
'ËÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ JA
HERBERGJA  FM ÒTSÕNISÅBÒÈ
MEÈ STËRUM SVÎLUM ,ÅTIÈ
FJÎLBÕLI Å (¹SKËLAHVERÙNU 'OTT
VERÈ

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

$ALAÖING ,ËÈ
(ÎFUM TIL SÎLU UM  FM EIN
BÕLISHÒSALËÈ NEÈST NIÈUR VIÈ
%LLIÈAVATN ¹ 6ATNSENDABLETTI
&R¹B¾RT ÒTSÕNI OG STAÈSETNING
4ILBÒNAR TEIKNINGAR FYLGJA 5PP
ÅTAKA MÎGULEG .¹NARI UPPL ¹
SKRIFSTOFU
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3ELTJARNARNES
'L¾SILEGT EINBÕLISHÒS

'ARÈAB¾R %IGNARLËÈ

'L¾SILEGT  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È ÖMT INNB BÅLSKÒR %IGNIN VAR N¹NAST ÎLL
ENDURNÕJUÈ FYRIR NOKKRUM ¹RUM ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT MA ELDHÒS BAÈ
HERBERGI ÎLL GËLFEFNI OG GLER Å GLUGGUM ,ËÈ NÕLEGA ENDURNÕJUÈ MEÈ STËRRI VERÎND
TIL SUÈURS 6ERÈ   MILLJ

4IL SÎLU  FM VEL STAÈSETT EIGNARLËÈ ¹ !RNARNESI
.¹NARI UPPL VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU

4), ,%)'5 "/2'!24². 
'L¾SILEGAR SKRIFSTOFUH¾ÈIR
5M  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI TIL LEIGU Å
ÖESSU VANDAÈA HÒSI Å "ORGARTÒNI (ÒSN¾È
IÈ LEIGIST Å HEILD SINNI EÈA Å EININGUM FR¹ UM
 FM HVER (LUTI HÒSN¾ÈISINS GETUR HENT
AÈ UNDIR VERSLUN EÈA ÖJËNUSTU !ÈGANGUR
AÈ MËTTÎKU ¹ GÎTUH¾È AUK MÎTUNEYTIS
!LLAR LAGNIR FYRIR TÎLVUR OG FJARSKIPTABÒNAÈ
ERU FYRIR HENDI OG MÎGULEGT AÈ LEIGJA ALLAN
T¾KNIBÒNAÈ TIL SKRIFSTOFUHALDS 6EL ÒTBÒIN
FUNDARHERBERGI
!FAR VEL STAÈSETT EIGN VIÈ EINA AF FJÎL
FÎRNUSTU UMFERÈAR¾ÈUM Å 2EYKJAVÅK
'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG N¾G BÅLAST¾ÈI
,AUST TIL AFH NÒ ÖEGAR

3KÒLAGATA

3KRIFSTOFUH¾ÈIR TIL LEIGU

4IL LEIGU GL¾SILEGAR SKRIFSTOFUH¾ÈIR Å NÕLEGU LYFTUHÒSI ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ Å MIÈBORGINNI
5M ER AÈ R¾ÈA H¹LFA  H¾È ALLA  H¾È OG ALLA  H¾È HÒSSINS SAMTALS  FM AÈ
ST¾RÈ   H¾È ER SAMEIGINLEG MËTTAKA  AFSTÒKAÈAR SKRIFSTOFUR OG OPIÈ VINNURÕMI
  H¾È ERU  AFSTÒKAÈAR SKRIFSTOFUR MËTTAKA FUNDARHERBERGI OG OPIN VINNURÕMI 
 H¾È ER STËR SALUR MEÈ MIKILLI LOFTH¾È SEM NÕTTUR HEFUR VERIÈ SEM FUNDARSALUR OG
MÎTUNEYTI MEÈ ELDHÒSI %IGNIN GETUR LEIGST Å HEILU LAGI EÈA HLUTUM

,AUGAVEGUR p 6ERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒNS¾ÈI TIL LEIGU

4IL LEIGU UM  FM VERSLUNAR p OG LAGERRÕMI ¹ JARÈHH¾È ,AUST TIL AFH STRAX -IKIL LOFTH¾È
OG GËÈIR VERSLUNARGLUGGAR
4IL LEIGU   FM SKRIFSTOFUH¾È (¾ÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ 'ETUR MÎGULEGA LEIGST MEÈ
ÎLLUM HÒSBÒNAÈI OG SKILRÒMUM Å OPNUM VINNURÕMUM ,AUST TIL AFH STRAX

0ERLUKËR +ËPAVOGI

'L¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ INNB   FM BÅLSKÒR ¹ FALLEGUM ÒTSÕNIS
STAÈ VIÈ %LLIÈAVATN %IGNIN ER VEL SKIPULÎGÈ OG INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN H¹TT "JÎRT OG RÒMGËÈ
STOFA ELDHÒS MEÈ SÁRSMÅÈARI INNRÁTTINGU SJËNVARPSHOL  SVEFNHERBERGI FATAHERERGI INNAF
HJËNAHERBERGI OG VANDAÈ BAÈHERBERGI AUK GESTA SNYRTINGAR 3TËR TIMBURVERÎND TIL SUÈURS
OG FALLEGT ÒTSÕNI ÒT ¹ %LLIÈAVATN 3TUTT Å SKËLA 6ERÈ   MILLJ

(OLTSGATA  HERB

'L¾SILEG   FM ÒTSÕNISÅBÒÈ AUK   FM SÁR
GEYMSLU ¹  (¾È %IGN SEM VAR AÈ MESTU
ENDURNÕJUÈ FYRIR TVEIMUR ¹RUM %IKARPARKET
¹ GËLFUM ENGIR ÖRÎSKULDAR OG NÕJAR HVÅTAR
HURÈIR FYRIR ÎLL HERBERGI 3TËRIR GLUGGAR TIL
SUÈURS GOTT ÒTSÕNI OG SJ¹VARSÕN 3VALIR TIL
SUÈURS ¥BÒÈ SEM VERT ER AÈ SKOÈA 6ERÈ
  MILLJ

(ÎRÈALAND JA HERB

'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 -IKIÈ ¹HVÅLANDI 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

-ARTEINSLAUG JA HERB
LAUS STRAX

&ALLEG OG VEL INNRÁTTUÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK SÁR GEYMSLU Å LYFTUHÒSI Å 'RAFARHOLTI
%IKARPARKET ¹ GËLFUM OG INNRÁTTINGAR ÒR
EIK ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR 3T¾ÈI Å OPNI
BÅLSKÕLI 6ERÈ   MILLJ

2EYKJANESB¾R

.ÕTT   FM EINBÕLISHÒS MEÈ   FM INNB BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER MJÎG VANDAÈ OG GL¾SILEGT
Å ALLA STAÈI !UKIN LOFTH¾È Å ÎLLU HÒSINU OG LÕSING Å LOFTUM FALLEG 5M  FM VERÎND MEÈ
SKJËLVEGGJUM OG HEITUM POTTI !LLAR INNRÁTTINGAR ERU HVÅR SPRAUTULAKKAÈAR OG HNOTA !LLAR
INNIHURÈIR   METRAR ¹ H¾È %IGN SEM VERT ER AÈ SKOÈA 6ERÈ   MILLJ

"¾JARTÒN +ËPAVOGI

  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

$YNSALIR 3ELFOSS
EINBÕLISHÒS

'L¾SILEGT

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

®LDUGATA JA

JA HERB

%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

.ORÈURBRÒ p 3J¹LANDI 'B¾
JA HERB

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ¹ JARÈH¾È
¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU !LLAR INNRÁTTINGAR
OG HURÈAR ÒR VANDAÈRI EIK 'LUGGAR STËRIR OG
BJARTIR 3ÁR GEYMSLA Å KJ ,AUS STRAX 6ERÈ
  MILLJ

$ALHÒS FR¹B¾R ÒTSÕNISSTAÈUR

"JART OG GL¾SILEGT  FM PARHÒS AÈ MEÈT   FM BÅLSKÒR 3TËRT OG BJÎRT STOFA OG ELDHÒS Å
EINU RÕMI OG  HERBERGI -IKLIR GLUGGAR Å STOFU OG GERT R¹È FYRIR ARNI ÖAR 'L¾SILEG LËÈ MEÈ
STËRUM TIMBURPALLI TIL SUÈURS "&R¹B¾R STAÈSETNING INNST Å BOTNLANGA VIÈ OPIÈ GR¾NT
SV¾ÈI 3TUTT Å SKËLA OG SUNDLAUG
3+)04)  -)..) %)'. %¨! -)..) %)'.5- +/-! 4), '2%).!
6%2¨   -),,*

'ALTALIND +ËPAVOGI JA
HERB

!ÚAGRANDI ENDARAÈHÒS

-JÎG FALLEGT ENDARAÈHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM MEÈ INNB BÅLSKÒR Å VESTURB¾NUM %IGNIN
SKPTIST MA Å SAMLIGGJANDI STOFUR ELDHÒS MEÈ VANDAÈARI INNRÁTTINGU  HERBERGI AUK FATA
HERBERGIS AUK ALRÕMIS MEÈ GËÈUM GLUGGUM OG AUKINNI LOFTH¾È Å RISI ²TGANGUR ¹ VERÎND
B¾ÈI ÒR ELDHÒS OG STOFUM 2¾KTUÈ LËÈ MEÈ VERÎNDUM OG SKJËLVEGGJUM 6ERÈ   MILLJ

 FM ENDAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI
OG GLUGGUM ¹ ÖRJ¹ VEGU &LÅSALAGÈAR SVALIR TIL
SUÈVESTURS ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR OG SÁR
GEYMSLA Å KJALLARA &ALLEGT ÒTSÕNI TIL VESTURS
ÒR STOFU 6ERÈ   MILLJ

(VERÙSGATA JA HERB

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

3ÎRLASKJËL RA HERB
EFRI H¾È

'L¾SILEG OG ALGJÎRLEGA ENDURNÕJUÈ RA HERB
EFRI H¾È Å ÖRÅBÕLISHÒSI ¹ OPNA SV¾ÈINU MËTI
SJËNUM ¥BÒÈIN ER INNRÁTTUÈ ¹ AFAR VANDAÈAN
OG SMEKKLEGAN H¹TT %YJA Å ELDHÒSI OG VÎNDUÈ
T¾KI 3TËR OG BJÎRT STOFA MEÈ ÒTSÕNI ÒT ¹
SJËINN OG VÅÈAR 3VALIR TIL VESTURS (ÒS AÈ UTAN
NÕVIÈGERT 6ERÈTILBOÈ

LFATÒN +ËPAVOGI RA
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

4), ,%)'5 %¨! 3®,5

LAGRANDI JA HERB
'ULAÖING +ËPAVOGI

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

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

(AGAMELUR JA HERB

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

¶VERHOLT p-OSFELLSB¾

4IL LEIGU EÈA SÎLU   FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
¹ H¾È ,AUST STRAX 'L¾SILEGT ÒTSÕNI 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

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Einbýlishús í Vesturbæ eða Þingholtunum óskast

Skrifstofuhúsnæði óskast
Traustur aðili óskar eftir 1000 – 2000 fm skrifstofuhúsnæði til kaups eða leigu.
Æskileg staðsetning: Austurborgin.
Allar nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali í síma
861-8514 eða Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur leigumiðlari í síma 824-9098.

Eldri borgarar

Hæðir

3ja herbergja

Traustur kaupandi óskar eftir 250-350 fm einbýlishúsi í vesturborginni eða þingholtunum. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali í síma 861-8514

Hæð í Vesturbænum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir, 5-6 herbergja 140 - 180 fm
hæð, í Vesturbænum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali í síma 861-8514

Lindarberg m. glæsilegu útsýni.
Vandað og velstaðsett 236 fm parhús
á fallegum útsýnisstað. Á neðri hæðinni er frostofa, innra hol, 2 svefnherbergi, baðherbergi og geymsla auk
innbyggðs bílskúrs. Á efri hæðinni
eru stórar stofu, eldhús, þvottahús, 2
svefnherbergi og baðherbergi. Mikil
lofthæð er á hæðinni. 4536

Hæðarbyggð - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús með mjög góðu
útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa,
tvöf. bílskúr, stór sólstofa “hobbýherbergi”, þvottahús, baðherbergi
og 2 herbergi - möguleiki er á sér
íbúð á jarðhæð. Á efri hæðinni eru
góðar vinkilstofur, rúmgott eldhús, 3
herbergi og baðherbergi. Húsið hefur
mikið verið endurnýjað að utan m.a.
steinað auk þess sem garðurinn hefur
verið tekinn í gegn með grjóthleðslu og timburverönd. V. 69,0 m. 4543

Nönnugata - sjarmerandi íbúð
Einstaklega falleg og sjarmerandi 4ra
herbergja 107,2 fm íbúð á tveimur
hæðum með glæsilegu útsýni og
þrennum svölum. Á neðri hæðinni er
forstofa, eldhús og tvær samliggjandi
stofur og svölum til suðvesturs. Á efri
hæðinni er hol, tvö svefnherbergi,
vinnuherbergi og baðherbergi og
tvennar svalir. V. 33,5 m. 4518

Kleppsvegur - 60 ára og eldri Mjög góð
og vel skipulögð 2ja herbergja 79 fm íbúð
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Þvottahús innan íbúðar og yﬁrbyggðar svalir.
Mikil og góð sameign m.a. salur í húsinu.
V. 27,9 m. 4486

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

Einbýli

Grettisgata - lítið og fallegt hús Fallegt
einbýlishús í miðbæ Reykjavíkur. Húsið
er skráð 79,3 fm og hefur verið töluvert
endurnýjað. Húsið er á þremur hæðum
og skiptist í anddyri, stofu, og eldhús
á miðhæð. Á rishæð er opið rými. Á
jarðhæð er svefnherbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. V. 31,0 m. 4513

Bæjartún - góð eign Mjög gott og vel
skipulgt einbýli á mjög góðum stað í
Kópavogi. Húsið er 131,6 fm auk 37,2 fm
bílskúrs samtals 168,8 fm. Suður garður
með heitum potti, góðir pallar í garði.
Mjög góð eign á mjög barnvænum stað,
stutt í leikskóla og Grunnskóla
V. 48,5 m. 4449

Spóahöfði - sérhæð - útsýni Mjög falleg
208,4 fm efri sérhæð með innbyggðum
bílskúr í útjaðri byggðar. Hús teiknað
af Kjartani Sveinssyni. 4 svefnherb.
Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og parket á gólfum.
Glæsilegt útsýni er yﬁr golfvöllinn, niður
að Leirvoginum og út á Faxaﬂóa og til
Esjunnar. Stórar verandir eru í kringum
húsið. Heitur pottur. Frábær staðsetning.
V. 53,9 m. 4105

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

Parhús

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

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

2ja herbergja

Úthlíð - glæsileg neðri sérhæð
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

Grandavegur - sjávarútsýni 2ja herbergja
mjög falleg og rúmgóð 73,5 fm íbúð á
eftirsóttum stað í þessu vinsæla lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, sér þvottahús og
stóra stofu. Beykiparket er á öllum gólfum
nema baðherbergi og þvottahúsi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað.
V. 18,9 m. 4522

Sigtún - Til sölu eða leigu Glæsileg 120,3
fm 5 herbergja sérhæð í fjögurra íbúða
húsi, ásamt 30,6 fm fúllbúnum bílskúr
með rafmagni, hita og vatni. Samtals
heildarstærð eignarinnar er 150,9 fm.
V. 36,9 m. 4349

Írabakki - með aukaherbergi Snyrtileg
90,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
fallegu fjölbýlishúsi með stóru aukaherbergi í kjallara sem er með aðgang að
sameiginlegu baðherbergi. Íbúðin skiptist í
tvö svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús
og baðherbergi. Tvennar svalir. Barnvænt
umhverﬁ og falleg lóð. V. 18,5 m. 4517

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,
barna-herbergi og stofu. MÖGULEIKI Á
100% FJÁRMÖGNUN. V. 17,9 m. 4509

Hlíðarhjalli - góð kaup Vel skipulögð
og falleg íbúð á 1.hæð í fallegu húsi í
Hlíðarhjallanum. Íbúðin er skráð 86 fm
og skiptist í forstofugang, stofur,eldhús
með borðkrók, baðherbergi og tvö rúmgóð svefnherbergi. Allar innréttingar eru
ljósar og er íbúðin sérlega vel umgengin.
Suðursvalir og gott útsýni. V. 19,9 m. 4313

4ra-6 herbergja

Reykás - einstakt útsýni Góð fjögurra
herbergja 124 fm íbúð með einstaklega
fallegu útsýni yﬁr Rauðavatn. Húsið er vel
við haldið og er til sölu eða leigu.
V. 24,0 m. 4523

Lundarbrekka - Til sölu eða leigu Um
er að ræða vel skipulagða 3ja herbergja
96,0 fm íbúð á 1. hæð (þ.a. er geymsla á
jarðhæð óskráð hjá FMR 10,4 fm, samtals
er því eignin skráð hjá FMR 86,5 fm). Mjög
góð íbúð í Kópavogi. V. 18,5 m. 7323

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

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

Háteigsvegur - hæð 2 svefnherbergi. 2
stofur. Glæsilega endurnýjað. Laus strax.
Verð: 170 þús.
Hörðaland 3-4 svefnherbergi, 1 stofa.
Laust strax Verð: 120.000
Flyðrugrandi 4 svefnherbergi, 1 stofa.
Glæsilegt útsýni. Öll gjöld innifalin. Laus
strax. Verð: 150.000
Síðumúli - skrifstofuhæð Um það bil
400 fm á 3. hæð. 8 skrifstofur, fundarherbergi, kafﬁstofa, snyrtingar.

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

Árakur - glæsileg
3ja herbergja 108,3 fm björt íbúð á
jarðhæð. Íbúðin er öll vönduð, parket
og ﬂísalögð. Góð verönd er til suðurs.
Ákv. sala. Hagstætt verð 4546

Kvisthagi Glæsileg lítið niðurgraﬁn
kjallaraíbúð á mjög góðum stað. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, geymslu,
baðherbergi, tvær skiptanlegar stofur og
tvö herbergi (annað herbergið er geymsla
samkvæmt teikningu). Húsið er staðsett
neðan götu og er m.a. sjávarsýn.
V. 25,9 m. 4440

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

Tjarnarbraut 7 - Hafnarﬁrði
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. Möguleg skipti á minni eign V. 74,0 m. 4463

Stangarholt - 6 herb. TIL SÖLU EÐA
LEIGU. 5-6 herbergja efri hæð og ris
ásamt 29,7 fm bílskúr og tvennum
svölum. Á hæðinni eru tvær stofur, hjónaherbergi, baðherbergi og eldhús. Í risinu
eru þrjú herbergi sem öll eru undir súð en
tvö þeirra eru með kvistum.
Leiga 115 þús. V. 27,9 m. 4516

Skúlagata - heil hæð Glæsileg fullbúin
ca 460 fm skrifstofuhæð á 3ju hæð í
lyftuhúsi. Verð: 1200-1350 pr fm. 4458
Borgartún - 2. hæð 310 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Leiguverð 1200-1400 pr.
fm. 4380
Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði.
hægt að leigja í minni einingum. Leiguverð 1300-1400 pr. fm. 4379
Höfðatorg 320 fm verslunarhúsnæði á
jarðhæð í nýju húsi. Leigutilboð. 4400

Víkurás - Laus strax - Gott verð Tveggja
herbergja 57 fm íbúð í Árbæ ásamt stæði
í bílgeymslu skráð samtals 78,6 fm. Íbúð
sem verið var að gera upp og vantar lokafrágang. Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, stofu, geymslu og
sameiginlegt þvottahús. Lyklar á skrifstofu.
V. 14,5 m. 4512

Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 hæð
sem eru hvort um sig 170 fm. Leiguverð
1400-1500 pr. fm. 4377
Andrésbrunnur - hagstætt verð Faleg 4ra
herbergja 110,8 fm ásamt stæði í 3ja bíla
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofugang,
stofu, eldhús með borðkróki, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og
geymslu. V. 24,9 m. 4335

Síðumúli - endurnýjað 372 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, hægt að leigja í
þremur hlutum. Leiguverð 1400-1450 pr.
fm. 4419
Skipholt - lyfta 338 fm skrifstofuhúsæði
á 2. hæð - lyfta. Leiguverð 1500 pr. fm
eða tilboð. 4407

(¹TEIGSVEGUR  4), ,%)'5

(¹TEIGSVEGUR  4), ,%)'5

G¾TIS LAGERHÒSN¾ÈI VEL STAÈSETT N¾G BÅLAST¾ÈI -JÎG SANNGJÎRN LEIGA Å BOÈI
5M ER AÈ R¾ÈA CA  FM LAGERHÒSN¾ÈI  GEYMSLUHÒSN¾ÈI ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
MEÈ INNKEYRSLUDYRUM (ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIS Å MARGA SALI (ÒSN¾ÈIÈ LEIGIST Å HEILU LAGI
EÈA Å MINNI EININGUM .¾G BÅLAST¾ÈI OG GOTT AÈGENGI AÈ HÒSINU

-JÎG GOTT VERSLUNAR OG LAGERHÒSN¾ÈI VEL STAÈSETT N¾G BÅLAST¾ÈI 3ANNGJÎRN LEIGA
Å BOÈI 6ERSLUNARHÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å 2ÒMGËÈAN PARKETLAGÈAN SAL   SKRIFSTOFUR
SALERNI OG ELDHÒS SAMTALS CA  FM AUK ÖESS ER CA  FM LAGERHÒSN¾ÈI MEÈ
INNKEYRLSUDYRUM (ÒSN¾ÈIÈ ER MEÈ GËÈU GLUGGAPL¹SSI /FNASMIÈJAN VAR ¹ÈUR Å
ÖESSU HÒSN¾ÈI

!LLAR FREKARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,EIFUR !ÈALSTEINSSON Å SÅMA   

NÝ GESTAHÚS
OG GARÐHÚS
Tilvalin geymsla fyrir grillið og garðhúsgögnin.

GESTAHÚS 21m²

45 mm bjálki

Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn

08-0123 Hennar hátign

www.volundarhus.is

28 mm bjálki

Garðhýsi

Raðhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Parhús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Sumarhús

Einbýlishús

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og

34 mm bjálki

BARNAHÚS 2,1m²

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

44 mm bjálki

GESTAHÚS 15 m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

VINSÆLU
GESTA- OG
Nýlendugata einbýli

GARÐHÚSIN
ERU AÐ
SELJAST UPP
Því fer hver að verða

Vinalegt einbýli í miðbænum, sem er 2 hæðir og kjallari, ásamt steyptum
skúr á lóð, alls. 161,1 fm. Skiptist m.a. í 4 herbergi, stofu og geymslu í kjallara. Geymsluskúr á lóð hefur verið notaður sem einstaklinsíbúð. Áhugaverð
eign. Verð 39 millj. Skipti möguleg á ódýrari.
Allar nánari upplýsingar veitir Runólﬁ Gunnlaugsson, lögg. fasteignasali á Höfða, s:892-7798.

síðastur að eignast
hús frá okkur
á gamla genginu.
Næsta sending gæti
hækkað um 20%.

Skipholt - mjög gott verð
34 mm bjálki

GARÐHÚS

Falleg 86 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngangi. Laus strax. Ótrúlega
hagstætt verð 15,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundi Skeggjason, lögg. fasteignasali
á Höfða, s: 895-3000.

4,7-9,7 m²

Völundarhús.is hafa til
sölu glæsileg ný gesta- og
garðhús sem eru enn
sterkbyggðari en áður.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Nýju húsin eru bjálkahús frá
34 mm að þykkt og koma
með tvöfaldri vatnslæsingu.

Kári Fanndal Guð brandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

S. 562 1200 862 3311

Húsin eru tilvalin geymsla
fyrir grillið og
garðhúsgögnin.

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

SKELJATANGI 4, MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17 – 18.30

45 mm bjálki
GESTAHÚS

15 m²

GESTAHÚS

21 m²

45 mm bjálki

Höfum í einkasölu glæsilegt, mjög vel staðsett einbýlishús við Skeljatanga.
Húsið er ein hæð með innb. bílskúr, 174.1 fm. Í húsinu eru 4 svefnherbergi
auk vinnuherbergis, stofa, eldhús, baðherbergi, snyrting, þvottaherbergi og
forstofa. Innangengt í bílskúr. Mjög góð aðkoma að húsi. Fullbúinn garður
með hellulögn, verönd og heitum potti. Eign sem hentar sérstaklega vel
barnafjölsk. Mjög gott verð 49,9 millj. VERIÐ VELKOMIN

GAUKSRIMI 22, SELFOSSI
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17 – 18.30

Höfum í einkasölu endaraðhús, einlyft, 134.9 fm með bílskúr. Í húsinu
er stofa, borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottaherbergi og forstofa. Ákaﬂega snyrtilegt hús, stutt í skóla og alla
þjónustu. Frábært umhverﬁ fyrir börn. Mjög sanngjarnt verð,

70 mm bjálki

GESTAHÚS

25 m²

23,5 millj.VERIÐ VELKOMIN.

LJÓSHEIMAR
Tveggja herbergja 52,9 fm
útsýnisíbúð á 7.
hæð í háhýsi.
Laus. Tilvalin fyrsta
íbúð eða td.fyrir
félagasamtök.
Verð 14,8 millj.

EINITEIGUR, MOSF.
Til sölu parhús, ein hæð
með innbyggðum bílskúr.
Húsið er 197,5 fm, þ.e.
íbúð 167,5 fm og bílskúr
30,0 fm. Selst í núverandi
ástandi, þe. fokhelt,
fullbúið að utan. Mjög vandaður frágangur. Góðar
stofur, stór herbergi. Mjög góður staður. Mögulegt
að fá húsið lengra komið. Yﬁrtakanlegt nýtt Lífeyrissjóðslán, ca. 23,7 millj.

VH ehf · Sími 864-2400
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Bæjarhrauni 10
Hafnar firði
Sími: 520 7500
w w w.hraunhamar.is
Magnús Emilsson ,
lögg ilt ur fasteignasali
Við Lækinn í Hafnarﬁrði - Glæsileg húseign.

Suðurgata - Hf - Einbýli

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg 123
fm efri sérhæð auk 30 fm bílskúr í 4 býli á
þessum vinsæla stað. Eignin skiptist m.a.
sérinngang, forstofa, 3 svefnherb. Stofa,
eldhús, baðherb. oﬂ. Suður-svalir. Vandaðar
innréttingar og parket Allt sér. Einstök
staðsetning innst í botn-langa, Myndir á
netinu, Upplýsingar gefur Helgi Jón
s.893-2233 eða á skrifstofu.

Nýkomið í einkasölu við miðbæinn eitt
glæsilegasta steinhús bæjarins. Um er að
ræða þrílyft steinhús 212 fm. Húsið hefur
verið nánast allt endurnýjað á sl. árum.
Þar með talinn garður. Einstök eign, góð
staðsetning. Verðtilboð. Uppl. gefur Helgi
Jón sölustjóri í síma 893-2233 eða á
skrifstofu í síma 520-7500.

Stærð: 174,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 26.670.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Opið hús í dag mánudag 18:30-19:30

2EYKJAVÓK
'LSILEGÓBÞ¡ &RÉBRTÞTSâNI

5

Lind

Til sölu þetta nýtískulega og sérlega vandaða 203 fm
einbýli á frábærum stað í G.bænum. Allar innréttingar,
gólfefni og tæki af mjög vandaðri gerð. Frábært skipulag, 4 rúmgóð herbergi, stór stofa, vandað eldhús og
tvö baðherbergi. Stór bílskúr. Sólpallur, heitur pottur og
fallegur garður.
VERÐ ÁÐUR 87,0 MILLJ. VERÐ NÚ 67,5 MILLJ.
Nánari uppl. Ólafur B Blöndal lgf.

Síðumúla 11 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

Verð: 40.000.000

Á neðri hæð er komið inn í flísalagt anddyri, gestasnyrtingu með góðri innréttingu og glugga,
þvottaherbergi, gott svefnherbergi, falleg stofa og rúmgott eldhús. Á efri hæð eru 2-3 svefnherbergi,
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi með glugga. Rúmgóð, falleg og ræktuð lóð. Glæsilegur nýr ca.
100fm. pallur með skjólgirðingu og heitum potti. 28.8fm bílskúr. Skipti mögul. á minni eign.
Byggingaréttur til stækkunar fyrir hús og bílskúr. Opið hús mánudaginn 23. febrúar frá kl. 18:30-19:30.

3ANDAVA¡

LÍTTU Á VERÐIÐ !!
MELHÆÐ – GARÐABÆ

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 180 fm skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi við Þingholtsstræti
Rvik. Um er að ræða fullinnréttað ,fullbúið
skrifstofuhúsnæði. Er í leigu í dag. Gott
útsýni. Stórar svalir. Frábær staðsetn. Myndir
á netinu. Áhv. lán ca. 38 millj. Verð
42,5 millj. Upplýsingar gefur Helgi Jón
sölustjóri s. 893-2233.

Við Lækinn í Hafnarﬁrði - Glæsileg húseign.

109 Reykjavík
Fallegt, endurnýjað einbýlishús

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Þingholtsstræti - RVK - Skrifstofuhúsnæði

Nýkomið í sérlega virðulegt steinhús á
3 hæðum samtals 258 fm. Einstök eign
á þessum frábæra stað í göngufæri við
miðbæinn, skóla og Lækinn oﬂ. Sjón er
sögu ríkari Myndir á netinu. Uppl. gefur
Helgi Jón s. 893-2233 eða á skrifstofu.

Keilufell 27

SÍMI 5 900 800

Agnar Agnarsson
Lögg. fasteignasali
820 1002
agnar@remax.is
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GRANASKJÓL - SKIPTI

Töluvert endurnýja 184 fm endaraðhús á
tveimur hæðum með innb. bílskúr. 4-5 svefnherb. Glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Skipti á minni eign í Vesturbæ og nágr. koma til greina.

3KÞLI
3ÚLUFULLTRÞI

SKULIH REMAXIS
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MÁVAHLÍÐ - RISHÆÐ 3ja herb.
risíbúð í mikið endurnýjuðu húsi á
þessum vinsæla stað í Hlíðunum.
Áhv. 9,6 millj. Verð 19,5 millj.

FÁLKAGATA - VESTURBÆR Mikið
endurnýjuð 2ja herb. 61,4 fm íbúð
á 1. hæð ﬁmm íbúða húsi á eftirsóttum stað í vesturbæ. Rúmgóðar
suðvestursvalir. Verð 19,9 millj.

2%-!84ORG 'AR¡ATORGI 'AR¡ABR 3ÓMI WWWREMAXIS

Auglýsingasími
GULAÞING - SKIPTI Nýjar íbúðir,
3ja herb. íbúðir ca 133 - 146 fm auk
bílskúrs, verð frá: 39 millj. Fjórar 4ra
herb. íbúðir ca. 146 - 160 fm auk
bílskúrs, verð frá: 41 millj. Skipti á
minni eignum koma til greina.

Ármúli 1- til leigu
Erum með gott atvinnuhúsnæði á jarðhæð til leigu í þessu
húsi. Plássið er umþb. 520 fm og er með innkeyrsludyrum,
góðri lofthæð og gluggafronti. Getur hentað undir ýmis konar
atvinnustarfsemi, lager, verkstæði, iðnað og jafnvel verslun að
hluta. Mjög gott leiguverð í boði.

– Mest lesið

Laust strax. Nánari upplýsingar s: 5348300.

ÁLFHÓLSVEGUR - ÚTSÝNI 146 fm efri
sérhæð á frábærum ústýnistað. 3-4
svefnherb. Fallegt og rúmgott baðherbergi. Tvennar svalir. Gegnheilt parket.
Ásett verð 38,7 millj.
HRÍSRIMI - GRAFARVOGUR Í
einkasölu 3ja herbergja 98,60 fm.
íbúð á jarðhæð ásamt stæði í lokaðri
bílgeymslu. Stutt í alla þjónustu.
Verð 23,9 millj.
DALBRAUT - BÍLSKÚR Mikið en
durnýjuð 2ja herb. 57,40 fm. íbúð á 3.
hæð ásamt 25,90 fm. bílskúr eða
samtals 83,30 fm. Áhv. 6,3 millj. frá ÍLS.
Verð 15,9 m.

LJÓSHEIMAR - LAUS 2ja herbergja íbúð á 4. hæð við Ljósheima.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Frábært verð 14,5 millj.
BLÁSALIR - SÉRHÆÐ - SKIPTI Rúmgóða 123,7 fm, 4ra herbergja efri sérhæð
í fjórbýlishúsi ásamt 33,2 fm bílskúr, alls
156,9 fm. Sér inngangur er á hæðina,
lofthæð er mikil og samstæðar innréttingar. Skipti á nýlegri 3ja herb. íbúð
koma til greina. Ásett verð 39,5 millj.
ÖLDUGRANDI - VESTURBÆR
2ja herb. 68,40 fm íbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi ásamt stæði í lokaðri
bílgeymslu á þessum eftirsótta stað í
vesturbæ. Húsið var sprunguviðgert
og málað sumarið 2007.
Verð 21,7 millj.

Fasteignamidlun.is – Allar eignir á fasteignir.is
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Kaupum gull 10k, 12k,
14k, 18k, 22k, 24k gull
Óska eftir að kaupa gegn
staðgreiðslu Hringa, hálsfesta,
eyrnalokka, armbönd, styttur
o.fl , Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! .
Uppl í s. 661 7000.

Heilsuvörur

Kaupum ýmislegt gamalt
dót
30 ára og eldra, t.d. húsgögn,
ljósakrónur, hansahillur, leirtau,
veski, dúka, spegla, skartgripi,
leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3,
Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.
S. 551 4730 & 864 2223.

Byggingarfélag

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

Viðgerðir

Húsaviðhald!

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

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

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Veitingarekstur

Óska eftir notuðum tækjum og tólum
fyrir veitingarekstur. T.d. eldavél, kæli og
frysti frístandandi / skáp, uppþvottavél,
vask, háf, hrærivél, blandara, vinnuborði, pottum og ALLT. S. 821 7909

Stífluþjónusta

Önnur þjónusta

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

Hljóðfæri

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

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

Allar Fatabreytingar

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

Ljósið s. 908 6060

Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður.
Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn
visa/euro

Styttum buxur, skiptum um
rennilása á buxum og jökkum,
einnig leðurjökkum.
Opin mánudag- föstudag
frá kl 09 - 17.30. laugardaga
10-14. Sími 552 5540. & 861
4380. Skraddarinn á Horninu,
Lindargötu 38. Geymið auglýsinguna.

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

Tölvur
Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699
6735.

Er tölvan biluð?

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Allir öskudagsbúningar á 2.000 kall!
Mikið úrval. Partýbúðin, Faxafeni 11.

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

Nudd

Vélar og verkfæri

Pípulagnir

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

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

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

Iðnaður

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

Sjónvarp

Góð Fortuna leður þynningarvél til sölu,
lítið notuð. sími 8497209

Til sölu

Til bygginga

Rafvirkjun

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Heilnudd Heilnudd.
Uppl. í s. 616 7232.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára
reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. f.e.b &
ö.b.í. S. 821 6839, Stefán.

Exclusive tantra massage

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

Vandaðar tölvuviðgerðir

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

Verslun

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.

Nudd
Whole body massage. 21 year girl. S.
895 0386.
Exclusive Massage by fjorar hendur....
Full Service 24h S. 821 1699
Heilnudd - heilnudd. Gsm. 616 7232.
Whole body massage. Tel. 849 5247.
Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

stubbahus.is

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is
Lítið notað unglingaskrifborð ásamt
skúffum, hillu og skrifborðsstól. S. 864
8211.
Er með 100þ. dollara til sölu. Fer til
hæstbjóðanda. Uppl. dollarar@live.
com

Óskast keypt

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

Þjónusta

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Nýjar vörur komnar

Endilega kíktu inn á www.gala.is
Verslunin Emilía Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsunum Faxafeni) S.588 9925
Opið 11-18.laug 11-16.

Þjónusta
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Snyrting

Námskeið

www.heimkynni.is

Ökukennsla
Ert þú með þurrar og/eða
sprungnar hendur/fætur?
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.
www.isundur.is

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

Notaleg 74fm. 2-3 herb. íb. á jarðhæð
m/ palli í Hfj. til leigu. V. 105þ. S. 899
9477.

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Smart Motion hlaupastíls námsk. 4
skipti í Egilshöll. www.smartmotion.
org

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga.
Sími 899 2230.

Herb. á gistiheimili í miðb. Aðg. að öllu
+ inter. V. frá 37 þ. S. 896 4661.

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

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

TIL LEIGU HÚS Á BESTA STAÐ Í
HAFNARFIRÐI 5-7 herb, bílskúr ofl.
Verð: TILBOÐ. Sími 896 4557.

Leigjendur, takið eftir!

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar
ekkert.

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.

MYNDALEIT
Vantar mann eða konu til að
leita að myndum í kvikmyndasöfnum erlendis. Starfið felst
í tölvupóstsamskiptum við
kvikmyndasöfn, skipulegu
utanumhaldi á öllu efni og
frágangi samninga. Um tímabundið hlutastarf er að ræða.
Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti skrifað og lesið þýsku, auk
ensku.
Áhugasamir vinsamlegast
sendið upplýsingar sem tengjast ofangreindum þáttum á
info@reykjavikfilms.is

Húsnæði óskast
óskum eftir 3. herb. íbúð til leigu helst
miðsvæðis fyrir c.a. 70-80 þús. sími
8660246

Tilkynningar
Húsgögn
Heimsendingar á 4500.kr* Sótt í
Reykjavík og keyrt heim að dyrum
á póstnr. 810,800,310,300,260,230
Tómas ehf S:820-3880

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

50 ára karlmaður óskar eftir stúdíóíbúð.
Reglusemi og öruggum greiðslum heitið. Uppl. í s. 846 1141.
Vantar litla íbúð um mánaðarmót á
bilinu 40-50þ. Uppl. ib08@visir.is

Sumarbústaðir

Húsgagnaviðgerðir

Starfsmaður í pökkun
Óska eftir starfsmanni í pökkun. Íslenskukunnátta skilyrði.
Ekki yngri en 30 ára. Ástundun
og vinnusemi skilyrði.
Umsóknir liggja fyrir á skrifstofu Búr, Bæjarflöt 2, 112 Rvk.
Upplýsingar gefnar í síma 896
2836.

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

%ÚING p STÁTTARFÁLAG
&ÁLAGSFUNDUR
&ÁLAGSFUNDUR VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN  FEBRÒAR
 &UNDURINN VERÈUR HALDINN Å SAL &ERÈAFÁLAGS
¥SLANDS AÈ -ÎRKINNI  Å 2EYKJAVÅK OG HEFST KL 

60 fm íbúð í 105 til leigu frá mars. V. 80
þ. á mán. Trygg. samkl. S. 659-7569.

Húsnæði í boði

$AGSKR¹
 &ÁLAGSM¹L
 3TAÈA EFNAHAGSM¹LA OG KJARASAMNINGA
 3TAÈA ATVINNUM¹LA ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON
IÈNAÈARR¹ÈHERRA ER GESTUR FUNDARINS
 ®NNUR M¹L
&ÁLAGAR -¾TUM VEL OG STUNDVÅSLEGA
3TJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í
Reykjavík.

Gnoðarvogur 43, Menntaskólinn við Sund
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir svæði
Vogaskóla vegna lóðarinnar nr. 43 við Gnoðarvog,
Menntaskólinn við Sund.
Í breytingunni felst m.a. niðurrif núverandi húsa
að hluta og nýbyggingar í þeirra stað. Bygging,
nefnd Langholt, sem stendur samsíða Gnoðarvogi
verður rifin og þar byggð skólabygging á þremur
hæðum, tengibygging milli matshluta 2 og 4 verður
einnig rifin og byggð þriggja hæða bygging og ný
tengibygging á einni hæð með þakgarði byggð milli
þessara tveggja eininga.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 23. febrúar 2009 til og með 6. apríl
2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 6. apríl
2009. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 23. febrúar 2009
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Herbergi í yndislegu einbýlishúsi í 101,
allt innifalið. verð 45þ pr mán. ROOM
FOR RENT in a fabulous house in
101. All incl. 50thous pr month. Tel.
694 5987

Sumarhús í Kjós til sölu 40 mín frá Rvk
57m2 verð 10m. 8588220 zbasta@
simnet.is

Atvinnuhúsnæði

Grímsnes - Ásborgir. 10 mínúta akstur
frá Selfossi Óska eftir manni vönum
gifs-spörslun og málningarvinnu. Einnig
óskast maður vanur flísalögnum. Uppl. í
síma 897 6802
Íslensk fjölskylda í Þýskalandi óskar eftir
au-pair frá 15. apríl. Uppl. á elisabetolafs@mac.com
Kvöld og helgarvinna. Okkur vantar
öflugt og skemmtilegt fólk til starfa við
úthringingar! Upplýsingar í síma 550
3600 milli kl 13 og 18 virka daga

City centar - miðbær

www.leiguherbergi.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

Room all incl. no internet. Herb. með
öllu. Uppl. í s. 618 0067.
RAÐHÚS TIL LEIGU. Til leigu mjög gott
4.herb raðhús með garði í smáíbúðarhverfinu. Þvottavél og þurrkari fylgja.
Stutt í skóla. Uppl. gefa Ómar: 6943282
og Áslaug: 8480836.

Sveit í borg

Nýleg 3 herb. 95 fm. íbúð á 3 hæð,
til leigu á Álftanesi. Gæludýr leyfð.
Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið gummih@simnet.is
Íbúð eða herb. til leigu á svæði 104.
Apartments or Rooms for rent contact
number 661 4096 & 698 3211.
Studio apt. and rooms with private
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hf.
Kitchen, washer, dryer and free internet. Furniture if needed. Tel 893 6060.
60.fm 2.herb íbúð í Hlíðunum á
1.hæð,95þ+hússj. 2650 og rafm&hiti.
sími:6604526

Fyrirtæki til sölu

Til sölu þekkt lítil fataverslun
á Laugavegi. Tilboð óskast
Sjá nánari uppl. á
www.fyrirtæki.is #316
Fasteignir

Atvinna óskast
Höfum til leigu bil 135,8 fm að Fosshálsi
27, 110 RVK., jarðhæð. Innfalið í leigu,
heitt og kalt vatn + rafmagn. Til afhendingar strax.
S. 577 4747 eða Sigurður í 892 3482
eða á hogni@hofdabilar.is

SVEIT!!! 2 ódýrir vanir menn óska
að komast í sveit. Getum einnig séð
um viðhald á vélum og Husnæði
8495035/8940509
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Óska eftir atvinnuhúsnæði, 100-200fm.
Helst með fiskvinnsluleyfi, á höfðuborgasvæðinu. Sími 847 1350 eða 772
1350.
Iðnaðarbil til leigu í Hafnarfirði, stærðir frá 85 ferm. Hagstæð leiga. Uppl.
8224200
120 fm verslunarpláss til leigu.
Góð aðstaða. Hentar vel til hverskyns verslunarreksturs. Til húsa að
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings.
Uppl. í s. 899 3760.
Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í
s. 899 3760.

Tapað - Fundið
Grænn Ástarfugl með appelsínurautt andlit og blátt stél týndist frá
Norðurbrún fös 19.feb kl17. Hans er
sárt saknað. S:8486611 Fundarlaun

Einkamál

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

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.

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

geymslur.com

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

Bílskúr
Bílskúr til leigu í 108 Rvk. 20 ferm.
25 þús.per mán.+ 1 mán.trygg.
sim.6908793

Gisting
www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu frá 1500.- kr á dag.
www.leiguherbergi.is

Atvinna í boði
Auka- eða aðalvinna

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og
góð íslenskukunnátta (talað mál) Uppl.
í síma 699-0005 milli kl.15-19 virka
daga.

Ný upptaka!

Það var ný upptaka að detta inn hjá
Sögum Rauða Torgsins, eldheit, mjög
innileg og afar blátt áfram! Njóttu
hennar í einrúmi! Símar 905-2002
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort),
upptökunr. 8248.
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Blekkingar fegurðarsamkeppna

U

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

m þetta leyti á hverju einasta ári byrja
að sjást auglýsingar fyrir fegurðarsamkeppnir. Og annað árið í röð
kemur fram hugrakkur fyrrum þátttakandi í fegurðarsamkeppni og segir okkur
það sem sum okkar vissu reyndar fyrir.
Nefnilega það að allt tal um að þátttaka sé
ávísun á góða skemmtun, aukið sjálfstraust
og sterkari sjálfsímynd sé bull. Báðar þessar stúlkur eru hins vegar sammála um að
þátttaka geti verið ávísun á einhvers konar
átröskun.
Það er eiginlega átakanlegt að lesa lýsingar á því hvernig farið er með keppendur, og
gefur gagnrýninni um að um gripasýningu
sé að ræða sannarlega byr
undir báða vængi. Allar
stúlkurnar eru settar í sama herbergið og
látnar sitja í hring með
vigt í miðjunni þar sem ein

í einu er tekin fyrir. Þar eru þær dæmdar
og gagnrýndar, og af lýsingunum að dæma
hreinlega niðurlægðar, fyrir að hafa einhvern ákveðinn líkamsvöxt. Þeim er sagt
að grennast til að passa í þetta eina sanna
mót sem fegurðardrottning verður að passa
í. Til að passa í mótið er samt ekki nóg að
vera ótrúlega grannur, heldur þarf líka að
vera brúnn með skjannahvítar tennur og
gervineglur, auk þess sem hár virðist verða
að vera litað og sítt.
Ég held að okkur hafi flestum verið kennt
að dæma ekki bókina af kápunni – dæma
fólkið ekki eftir útlitinu. Af hverju finnst
fólki það samt í lagi á þessum árstíma
og í þessum búningi þegar hópi
af ungum stúlkum er
smalað saman, þær látnar
koma fram á sundfötum og
dæmdar eftir engu öðru en
einmitt útlitinu?

■ Pondus

Skoðaðu

MÍN BORG
ferðablað
Icelandair
á www.visir.is

Eftir Frode Øverli

Ég er búinn að senda
teiknimyndasöguna til
ýmissa fjölmiðla úti í
heimi! Ég heyri næstum
hlátrasköllin og
lófatakið frá
Spáni og víðar!

Jæja? Hvað finnst
Eeeee
þér? Ótrúlega
sko...
skemmtileg?
Já, ekki
satt?

Þetta er nú meiri
vitleysan! Þetta
er álíka trúlegt
og að...

■ Gelgjan

... það færi
að ...

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

F Ý L A

Palli...?

■ Handan við hornið

Gleymdu
því, ég
geri það
sjálf.

Því meiri
fýla, þeim
mun minni
vinna!

Eftir Tony Lopes

Mér er sagt að
það sé að koma
ísöld. Ég vona
að þessi séu
nothæf í hálku.

■ Kjölturakkar

ðurnar
ö
ll
a
b
s
ld
a
h
á
p
p
u
r
a
All
tum!
þínar á 5 geislaplö

Eftir Patrick McDonnell

Bókaklúbbur Mjása
er rós
er rós

Maður sá
þetta nú fyrir.

Rós er rós

■ Barnalán
Þökk sé mér getum við
nú gengið í gegnum
stofuna án þess
Í
að detta um
alvöru?!
leikföngin.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Stofan var eins og eftir
loftárás! Hvernig tókst
þér að týna allt saman og
ganga frá á svo skömmum tíma?

„Ganga
frá“?

9. HVE
VINNU

R

R!

SENDU SMS EST BCD Á NÚMERIÐ
NÚMERIÐ
Ð1
1900
900

- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
VINNINGAR ERU: 100 ÍSLENSKAR BALLÖÐUR, GOS,
GEISLADPLÖTUR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

WWW.SENA.IS/100SERIA
Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka
þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.

Sími: 553 2075

- bara lúxus

★★★★★

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

★★★★★
- S.V., MBL

HE’S JUST NOTTHAT INTOYOU kl. 5.30 og 8
THE PINK PANTHER 2
kl. 8 og 10.30

12
L

L
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 6
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

TILNEFND TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

Hrikalegasti fjöldamorðingi sögunnar...
...er kominn aftur! Maðurinn með Hokkí grímuna – JASON!

13

ÓSKARSVERÐLAUNA© TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS

★★★★
-s.v. mbl-

-Premiere-

★★★★
-l.i.b topp5.is-

UNDIRBÚÐU ÞIG UNDIR SVEFNLAUSA NÓTT

ÁLFABAKKA
kl. 5:30 - 8 - 10:20

DEFIANCE

16

VIP

SELFOSS
kl. 8 - 10:10
kl. 8
AKUREYRI
kl. 8
kl. 6

BRIDE WARS
DOUBT

DEFIANCE
FRIDAY THE 13TH

kl. 8
kl. 8 - 10:20

CHIHUAHUA m/ísl. tali
BENJAMIN BUTTON

kl. 5:50D
kl. 6 - 9:10

L
7

DEFIANCE
CHIHUAHUA

HOTEL FOR DOGS
DOUBT

kl. 5:50
kl. 8:10

L

BENJAMIN BUTTON

ROLE MODELS
CHANGELING

kl. 8:20
kl. 5:30

12

TAKEN

16

kl. 10:20
KRINGLUNNI
kl. 8 - 10:10

7

FANBOYS
SLUMDOG MILLIONAIRE

YES MAN
DEFIANCE

16

L

L
L

16
L

kl. 6 - 9

7

KEFLAVÍK
kl. 10:10

16

kl. 8 - 10
kl. 8

L
12

kl. 10:50
kl. 6D

16

BENJAMIN BUTTON
BLOODY VALANTINE - 3D

kl. 7 - 10:10
kl. 8(3D)

7

BEDTIME STORIES

kl. 6

L

L

16

NÝTT Í BÍÓ!

ERTU UNDANTEKNINGIN
SEM SANNAR
REGLUNA...
GUS VAN SANT OG SEAN PENN SNÚA
BÖKUM
BÖKU
B
BÖ
ÖK
Ö
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K
UM SAMAN
SA
S
AMAN
AMAN
MA
MA
AN
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OG SEGJA
SEG
S
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GJA
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E
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G
A EN
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S
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SÖGU
S
GU HARVEY
HA
ARVE
AR
ARV
RV
R
RVE
VE
V
EY
MILK
MIL
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M
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OG AFRAKSTURINN
AFR
AF
AFRA
FR
RA
AK
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ST
STU
STU
TUR
RIN
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NN ER
ER EIN
EIIN
E
N
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BE
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B
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S
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MYN
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ÁR
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SINS OG
SI
SIN
OG
8 ÓSKARSTILNEFNINGAR
ÓSKARS
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KAR
ARS
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TIILN
T
IIL
LNEFNI
LN
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E
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G
GA
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AR
AR

EÐA ERTU REGLAN?
FRÁBÆR GAMANMYND FYRIR
ALLA FJÖLSKYLDUNA

23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Þrjátíu umsóknir liggja fyrir
Undirbúningur er í fullum
gangi fyrir næstu Airwaveshátíð sem verður haldin í haust
eins og undanfarin ár. Að sögn
Þorsteins Stephensen hjá Hr.
Örlygi eru þrjátíu umsóknir
komnar frá ýmsum hljómsveitum um að spila á
hátíðinni. „Við ætlum
að sjá hvað kemur
best út. Við erum með
mörg spennandi mál á
borðinu,“ segir hann.
Breska tónlistarbiblían Music Week
sagði nýverið að enn
ætti eftir að borga
tveimur breskum hljómsveitum fyrir síðustu

hátíð og að Hr. Örlygur hefði
óhreint mjöl í pokahorninu.
Þorsteinn játar að enn eigi
eftir að borga þremur til fjórum aðilum sem tóku þátt í
hátíðinni síðasta haust. Telur
hann að heildargreiðslan
nemi 3 - 40 0 þúsund
k rónu m. Spu rðu r
hvort orðspor hátíðarinnar hafi ekki
beðið hnekki erlendis segir Þorsteinn
svo ekki vera. „OrðÞORSTEINN STEPHENSEN

Þorsteinn er í óða önn að
undirbúa Iceland Airwaveshátíðina sem verður haldin
í haust.

spor hátíðarinnar hefur ekkert
skaðast. Þegar við tölum við okkar
umboðsmenn og skrifstofur er það
mjög augljóst að það líta allir á
Airwaves sem eina bestu tónlistarhátíð í heiminum. Það urðu tafir á
greiðslum út af þessu bankahruni
og það voru einn eða tveir sem
tóku því eins og það væri verið að
svíkja þá. En þetta eru bara sömu
afleiðingar og önnur íslensk fyrirtæki hafa þurft að ganga í gegnum,“ segir hann. „Auðvitað hafa
menn haft áhyggjur þegar það er
verið að bóka bönd. Menn úti hafa
minni tiltrú á að það sé hægt að
láta hlutina ganga á Íslandi. Við
finnum fyrir því eins og aðrir.“
- fb

Óvenju mikið af ballöðum
Búið er að draga saman
lönd í undanþætti Eurovision í ár og verður Ísland
á fyrra kvöldinu. Jóhanna
Guðrún syngur Is It True
að kvöldi þriðjudagsins 12.
maí í Ólympísku íþróttahöllinni í Moskvu. Friðrik og Regína kepptu á
fimmtudagskvöldi í fyrra.
Átján flytjendur keppa við
Jóhönnu Guðrúnu, en tíu
efstu lögin komast í úrslitaþáttinn 16. maí.
Nú er búið að velja 25 af 43 Eurovisionlögum ársins. Allt virðist
vera á sínum stað, smástelpupoppið,
þjóðlega poppið og ofurballöðurnar. Meðal þeirra sem keppa við
Jóhönnu er söngkonan Susanne
Georgi frá Andorra, söngkonan
Hadise frá Tyrklandi og hljómsveitin Waldo‘s People frá Finnlandi, sem spilar popp með rappívafi. Af þeim lögum sem komin
eru fram er ekkert sem gæti kallast „öðruvísi“ eða „flippað“. Í
fyrra voru óvenju mörg „flippuð“
lög en engu þeirra gekk vel svo
kannski eru menn brenndir á því.
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FRIDAY THE 13TH
CHIHUAHUA m/ísl. tali
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EKKERT FLIPP, BARA BALLÖÐUR Svo virðist sem Íslendingar hafi gengið í takt með
öðrum Evrópuþjóðum þegar við völdum ballöðu Óskars Páls og Jóhönnu Guðrúnar í
Eurovision.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ef einhverja ályktun má draga af
lögunum sem komin eru fram er
það helst að óvenju mikið er af ballöðum í ár.
Is It True hefur fengið misjafna
dóma hjá Euro-nördunum sem
hanga á Esctoday-síðunni. „Mjög
grípandi lag sem staldrar við í hausnum á manni. Fullt af góðum ballöðum í ár. Ef Ísland vinnur þá getur
landið ekki haldið næstu keppni því
þjóðin er gjaldþrota,“ skrifar Bretinn Jim Hegarty sem þykist með
allt á hreinu. Annar Breti, „Nordic

sheep“, skrifar: „Ég veit ekki hvað
skal segja. Þetta er íslenskt og ég
elska allt sem er íslenskt, söngkonan er sæt og getur sungið, og lagið
er eitt það besta í keppninni … en
samt, ég fell í dá í hvert skipti sem
ég heyri það. Ég veit ekki hvernig
ég á að lýsa tilfinningum mínum
þegar ég heyri lagið … Það er eins
og að kýla í risastóran sykurpúða.
Maður getur notað allan þann kraft
sem maður vill í höggið en samt
skemmir maður ekki neitt.“
drgunni@frettabladid.is

Til fundar við sjálfstæðismenn
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, heldur fundi
út um allt land á næstu tveimur vikum þar sem farið verður
yfir stjórnmálaviðhorfið og verkefnin framundan.

- S.V., MBL

- S.V., MBL

Mánudagur 23. febrúar
Akureyri - fundur að Kaupangi kl. 20.

- E.E., DV

Þriðjudagur 24. febrúar
Húsavík - fundur að Veitingastaðnum Salka kl. 11.30.
Siglufjörður - fundur á Allanum við Aðalgötu kl. 17.00
Sauðárkrókur – fundur á Ljósheimum (2km frá Króknum) kl. 20.00
- S.V., MBL

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

SÍMI 564 0000

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.15 – 8 – 10.40
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU LÚXUS kl. 5.15 – 8 – 10.40

THE PINK PANTHER 2
FANBOYS
BRIDEWARS
HOTEL FOR DOGS
VALKYRIE
SKÓGARSTRÍÐ 2
VILTU VINNA MILLJARÐ
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ

Miðvikudagur 25. febrúar
Skagaströnd – morgunfundur kl. 08.15

SÍMI 551 9000

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

5%

12
12
L
L
L
L
12
L
12
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2
kl. 6 - 8 - 10
VALKYRIE
kl. 8 - 10.30
BRIDE WARS
kl. 6 - 8 - 10
REVOLUTIONARY ROAD
kl. 5.30

12
L
12
L
12

Fimmtudagur 26. febrúar
Reykjanesbær - fundur í Sjálfstæðishúsinu kl. 20
Fundirnir í fyrstu vikunni í mars verða auglýstir síðar.

SÍMI 462 3500
SÍMI 530 1919

MILK
THE WRESTLER
FROST/NIXON
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 5.50

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

5%

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.40 – 8 – 10.15
kl. 5.45 - 8
12 THE PINK PANTHER 2
kl. 10
14 BRIDE WARS
12
14
L
5%

12
L
L

Nánari upplýsingar um fundina og félagsstarf Sjálfstæðisflokksins má finna á heimasíðu flokksins, www.xd.is, eða í síma 515 1700.
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

25LÁ%
TTUR!
AFS

Sökum efnahagsástandsins hefur Mark Kolovson, eigandi King Koil verksmiðjunnar sem
Rekkjan kaupir sín rúm af, ákveðið að bjóða Rekkjunni 25% AFSLÁTT af öllum King Koil rúmum.
Þessi afsláttur rennur beint til viðskiptavina okkar. Um er að ræða takmarkað magn rúma.

Komdu og fáðu þér gæða rúm á góðum afslætti.
CASTAWAY

CASTAWAY

Queen size (153x203)
tTW£BTLJQUTWFGOTW£J
Verð 220.000 kr.
tTW£BTLJQUHPSNBLFSm
tÄSBÄCZSH£
t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLVO
t4UV£OJOHVSWJ£CBLPHÖOOVS
WJ£LWNTW£JMÏLBNBOT
t5WÏIFSUTËSWBMJ£TUÄMÏHPSNBLFSm
t)SFZmOHNJMMJTWFGOTW£BBMESFJNJOOJ
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGOnÖUVS
tBSGFLLJB£TOÚB

KK-TILBOÐ

ADVENTURE

165.000 kr.

AVERY

KK-TILBOÐ

116.250 kr.
= 38.750 kr.
AFSLÁTTUR!

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

tTW£BTLJQUTWFGOTW£J
tTW£BTLJQUHPSNBLFSm
tÄSBÄCZSH£
t4WFGOTW£JFSÚSSÞTUJKÖGOVOBS
TWBNQJPHMBUFYJTFNTLPSJ£FS
NF£MFZTJ MBTFS 
t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSGVMMLPNOBTMÖLVO
t4UV£OJOHVSWJ£CBLPHÖOOVS
WJ£LWNTW£JMÏLBNBOT
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGOnÖUVS
tBSGFLLJB£TOÚB

= 55.000 kr.
AFSLÁTTUR!

Queen size (153x203)
Verð 155.000 kr.

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

AVERY
tTW£BTLJQUTWFGOTW£J
tTW£BTLJQUHPSNBLFSm
tÄSBÄCZSH£
t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLVO
t4UV£OJOHVSWJ£CBL
t5WÏIFSUTËSWBMJ£TUÄMÏHPSNVN
t4UZSLUJSLBOUBS
tBSGFLLJB£TOÚB

ADVENTURE
Queen size (153x203)
Verð 303.900 kr.

KK-TILBOÐ

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

= 75.975 kr.
AFSLÁTTUR!

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
7 svæðaskiptum stíﬂeika, bæði í gormakerﬁ
og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

227.925 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

H E I L S U R Ú M
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> Deildarmeistarabikarinn á loft
Haukakonur tóku við deildarmeistaratitlinum í kvennakörfunni í gær þrátt fyrir að Hamar hafi spillt bikarhátíðinni með því að vinna 54-61 sigur en Haukaliðið
var búið að tryggja sér sigur í deildinni fyrir nokkru. Þetta
voru óvænt úrslit enda fyrsta deildartap Haukakvenna
síðan 19. október. Haukaliðið var búið að
vinna fimmtán leiki í röð í Iceland Expressdeildinni fyrir leikinn á sama tíma
Hamarsliðið hafði tapað öllum
átta leikjum sínum á þessu
ári og hafði aldrei unnið
Hauka í efstu deild.
Kristrún Sigurjónsdóttir,
fyrirliði Hauka, tók við
bikarnum í leikslok.

sport@frettabladid.is

TRAUSTI STEFÁNSSON: TRYGGÐI FH BIKARINN Í FRJÁLSUM INNANHÚSS MEÐ LOKABOÐHLAUPSSPRETTINUM

FH-ingur í frjálsum en ÍR-ingur í hinum greinunum
Það var mikil spenna í bikarkeppni FRÍ innanhúss um helgina og á
endanum vann FH bikarinn í fyrsta skipti eftir að hafa verið aðeins
einu stigi á undan ÍR sem hafði titil að verja. Spretthlauparinn
Trausti Stefánsson tryggði sveit FH sigur í boðhlaupinu með
góðum lokaspretti.
„Það er bara skemmtilegra þegar þetta er svona jafnt.
Sigurinn var líka enn þá sætari,“ segir Trausti en það var
allan tímann ljóst að þetta yrði hnífjafnt.
„Það var búið að gera spá fyrir daginn þar sem okkur var
spáð sigri með einu stigi. Svo voru allir á taugum allan daginn. Þegar það kom í ljós fyrir boðhlaupið okkar að við
værum einu og hálfu stigi á eftir þá krosslögðu menn
bara fingur og vonuðu það besta. Við vorum
með nákvæmlega sömu sveit á Meistaramóti Íslands og við vorum með gott
sjálfstraust eftir að hafa náð að vinna
þar. Það lá alveg við að við myndum
vinna þetta en stressið var að Fjölnismenn yrðu í 2. sæti,“ segir Trausti

sem vann einnig báðar sínar greinar. „Ég var sérstaklega ánægður
með 60 metra hlaupið því ég náði að bæta mig þar. Ég var ánægður
með sigurinn í 200 metra hlaupinu en ég hefði viljað ná betri
tíma,“ segir Trausti sem átti því mikinn þátt í að taka bikarinn af
ÍR en hann játar því að hann sé ÍR-ingur í húð og hár.
„Ég er mikill FH-ingur í frjálsum en að sama skapi er ég
ÍR-ingur í öllum hinum greinunum,“ segir Trausti sem skipti
yfir í frjálsar úr körfuboltanum fyrir tæpum tveimur árum. „Ég
var bara á bekknum í körfunni og það var mjög góð ákvörðun
að fara í frjálsar og virkilega gaman að maður hafi uppgötvað
það á gamalsaldri að maður ætti að vera í frjálsum en ekki
körfubolta. Auðvitað saknar maður alltaf körfunnar og ég vil
allavega meina það að ég sé betri körfuboltamaður í dag
heldur en áður en ég hætti því ég orðinn miklu meiri
íþróttamaður,“ segir Trausti sem er farinn að horfa til
utanhússtímabilsins nú þegar öll stóru innanhússmótin eru að baki. „Vonandi helst ég heill, næ að
bæta mig jafnt og þétt og komast einn daginn á
stórmót,“ segir Trausti.

Stjarnan tapaði fyrir Val í N1-deild kvenna og missti af mjög dýrmætum stigum:

Skotland Ísland

Góð handboltahelgi fyrir Hauka
HANDBOLTI Þetta var góð helgi fyrir

1. - 2. apríl

Úrval Útsýn stendur fyrir ferð á stórleik Skota og
Íslendinga á Hampden Park í Glasgow 1. apríl nk. Um er
að ræða beint leiguflug til Glasgow, einnar náttar gistingu
á Jurys Inn í miðborginni. Rútuferðir til og frá flugvelli,

66.500,á mann m.v. tvíbýli
Aukagjald f. einbýli 6.000 kr.

sem og rútuferð á leikinn sjálfan og til baka að honum
loknum.
Bókanir og nánari upplýsingar með tölvupósti
tonsport@uu.is eða í síma 585-4000
Innifalið: Flug, skattar, gisting í eina nótt með morgunverði, rútur til og
frá flugvelli og á leikinn, miði á leikinn og íslensk fararstjórn

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

meistaraflokkslið Haukanna sem
eru bæði í toppsætum N1-deildanna þegar styttist óðum í lok
deildarkeppninnar.
Haukastrákarnir komust aftur
á toppinn með því að vinna Valsmenn 25-22 í toppslag N1-deildar
karla en auk þess að vera nú með
eins stigs forustu þá eiga Íslandsmeistararnir einnig leik inni á Val.
Haukar höfðu nokkra yfirburði
í leiknum og voru sex mörkum
yfir í seinni hálfleik en Valsmenn
náðu að skora þrjú síðustu mörkin
í leiknum og laga stöðuna.
Þetta var áttundi deildarsigur
Hauka sem hafa ekki tapað deildarleik síðan 5. nóvember. Haukarnir fá síðan tækifæri til að auka forskot sitt í þrjú stig þegar þeir fá
botnlið Víkinga í heimsókn á miðvikudaginn.
Haukastelpurnar unnu sinn leik

;_ah`naYjg[{###
H`^akh^gk^h`^eiVk^c^g;_ah`naYjk^aYHEGDC]V[Vc[Zc\^
ZcYjg\gZ^hajkZ\cVk^h`^eiV{gh^ch'%%-#;_ah`naYjk^aYHEGDChijaVg
V[_{g]V\haZ\jb{k^cc^c\^[_ah`naYjccVgd\Zg{cZcYjg\_VaYh#
:cYjg\gZ^haV{gh^ch'%%-hVbVchiZcYjgb#V#V[/

6G<JH$%."%%%&

 ]ajiVV[\gZ^YYjbkmijbkZ\cVWVa{cV!h`jaYVWg[V!n[^gYg{iiVg!
ZgaZcYgVa{cVZVkmaV#
 *%ZcYjg\gZ^hajV[`gZY^i`dgiV{g\_aYjb#

G_fzçiZ^`g_m`XibUzgdfcb"]gd\ \¨i^gign\\i
]Zcc^ZcYjg\gZ^haj ZhhV{gh
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gegn Fylki af öryggi á föstudagskvöldið þar sem Hanna
Guðr ú n Stefá nsdót ti r
skoraði 17 mörk en það
voru úrslit laugardagsins
sem komu þeim mjög vel.
Valur vann Stjörnuna í
fyrsta sinn í vetur
sem þýðir að
Haukar eru nú
með þriggja
stiga forskot
þegar fjórar
umferðir eru
eftir. Sigur
Valskvenna
var sá fyrsti
ÁTTA MÖRK Kári

Kristjánsson skoraði 8 mörk úr 9
skotum gegn Val.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

á Íslandsmeisturum Stjörnunnar í vetur en áður hafði
Garðarbæjarliðið unnið Val
fjórum sinnum, oft eftir að
hafa verið undir stóran hluta
leiksins. Nú náðu Valskonur
að vinna og sýna um leið að
þær verða skeinuhættar í
komandi úrslitakeppni.
Óvæntur stórsigur HK á útivelli á móti FH
þýðir að það er
orðið nokkuð ljóst
hvaða lið komast
í úrslitakeppnina hjá konunum
því Fram vann
Gróttu 26-23 og
er með átta stiga
forskot á HK í baráttunni um 4. sætið þegar
aðeins átta stig eru eftir í
pottinum.
- óój
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Forskotið orðið sjö stig

ÚRSLITIN
N1-deild karla
Haukar-Valur

25-22 (14-12)

Mörk Hauka: Kári Kristján Kristjánsson 8,
Sigurbergur Sveinsson 7, Freyr Brynjarsson 4,
Andri Stefan 2, Elías Már Halldórsson 2, Einar
Örn Jónsson 2.
Mörk Vals: Fannar Þór Friðriksson 8, Sigurður
Eggertsson5, Arnór Þór Gunnarsson 5, Hjalti Gylfa
son 2, Hjalti Þór Pálmason 1, Elvar Friðriksson 1.
Stig liða: Haukar 22, Valur 21, Fram 19, FH 18,
HK 17, Akureyri 9, Stjarnan 9, Víkingur 5.

N1-deild kvenna
Valur-Stjarnan

29-27 (15-14)

Mörk Vals: Drífa Skúladóttir 6, Hildigunnur Ein
arsdóttir 6, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5, Dagný
Skúladóttir 4, Kristín Guðmundsdóttir 4, Íris Ásta
Pétursdóttir 2, Guðrún Drífa Hólmgeirsdóttir 1,
Ágústa Edda Björnsdóttir 1.
Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 11, Kristín
Clausen 5, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 4, Þórhildur
Gunnarsdóttir 3, Elísabet Gunnarsdóttir 2, Aðal
heiður Hreinsdóttir 1, Sólveig Lára Kjærnested1.

FH-HK

24-36 (10-18)

Mörk FH: Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 6,
Birna Íris Helgadóttir 5, Hildur Þorgeirsdóttir 4,
Ingibjörg Pálmadóttir 3, Guðrún Helga Tryggva
dóttir 2, Hafdís Inga Hinriksdóttir 2, Arnheiður
Guðmundsdóttir 2.
Mörk HK: Arna Sif Pálsdóttir 12, Brynja Magnús
dóttir 6, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 5, Elísa Ósk
Viðarsdóttir 4, Elva Björg Arnarsdóttir 3, Pavla
Plaminkova 2, Tinna Rögnvaldsdóttir 1, Lilja Lind
Pálsdóttir 1, Guðrún Erla Bjarnadóttir 1, Hildur
Dögg Jónsdóttir 1.

Fram-Grótta

26-23

Stig liða: Haukar 31, Stjarnan 28, Valur 24, Fram
19, HK 11, FH 10, Grótta 8, Fylkir 5.

Iceland Express kvenna
Haukar-Hamar

54-61 (30-27)

Stigahæstar: Monek Knight 15, Slavica Dimovska
13, Guðbjörg Sverrisd. 11 - Julia Demirer 22 (18
frák.), Lakiste Barkus 21, Hafrún Hálfdánard.12.

Keflavík-KR

79-70 (34-27)

Stigahæstar: Birna Valgarðsdóttir 28, Bryndís
Guðmundsdóttir 22, Svava Ósk Stefánsdóttir 11
- Hildur Sigurðardóttir 17 (11 frák.), Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir 15 (11 frák.), Margrét Kara Sturludóttir 12 (15 frák.), Guðrún Ámundadóttir 12.

Valur-Snæfell

103-71 (58-41)

Stigahæstar: Melissa Mitidiero 24, Signý Hermannsdóttir 20 (14 frák.), Kristjana Magnúsdótt
ir13, Ragnheiður Theodórsdóttir 10 - Kristen
Green 15, Sara Andrésdóttir 12, Berglind Gunnarsdóttir 10.

Grindavík-Fjölnir

95-68

Cristiano Ronaldo skoraði glæsilegt sigurmark fyrir Man. United sem jók forskot sitt á toppnum því Liverpool gerði enn eitt jafnteflið. Chelsea vann fyrsta
leikinn undir stjórn Guus Hiddink og tók þar með þriðja sætið af Aston Villa.
FÓTBOLTI Manchester United jók

forskot sitt í sjö stig á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar eftir að hafa
fengið góða hjálp frá nágrönnum
sínum í Manchester City sem náðu
jafntefli gegn Liverpool á Anfield.
Liverpool gerði þarna fjórða jafnteflið sitt í síðustu sex leikjum á
meðan United vann 10. deildarsigurinn í röð.
Stórsókn Liverpool bar ekki
árangur gegn Manchester City í
gær og liðið varð að sætta sig við
1-1 jafntefli á heimavelli. Eftir
góðan en markalausan fyrri hálfleik hjá Liverpool kom þeirra
gamli liðsmaður, Craig Bellamy,
Manchester City yfir en Dirk Kuyt
náði að jafna tólf mínútum fyrir
leikslok. Liverpool sótti og sótti í
lokin en þurftu enn á ný að horfa á
eftir dýrmætum stigum. Liðið er
taplaust á Anfield en er hins vegar
búið að gera sex jafntefli á heimavelli.
„Þetta verður erfiðara núna því
United getur unnið leiki án þess
að spila vel. Við þurfum að vinna
Middlesbrough og Sunderland áður
en við getum farið að hugsa um að
vinna á Old Trafford. Það eru enn
tólf leikir eftir og þetta er ekki
búið,“ sagði Rafa Benitez, stjóri
Liverpool eftir leik.
Cristiano Ronaldo tryggði
Manchester United 2-1 sigur á
Blackburn með því að skora glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu.
Paragvæinn Roque Santa Cruz
varð fyrsti leikmaðurinn í 1.334
mínútur og síðan 8. nóvember til
þess að skora á móti United í deildinni þegar hann jafnaði leikinn en
Ronaldo átti síðasta orðið. Norðmaðurinn Morten Gamst Pedersen vildi fá víti sex mínútum eftir

að Ronaldo skoraði sigurmarkið en
fékk ekki.
„Pedersen lét sig detta,“ sagði Sir
Alex Fergusson, stjóri Manchester United, eftir leikinn og líkti
atvikinu við þegar Ronaldo fékk
gult spjald fyrr í leiknum fyrir
að láta sig falla. „Ronaldo fékk
gult en Pedersen ekki. Þetta eru
eins atvik og annaðhvort dæmir
maður víti eða gefur gult spjald,“
sagði Ferguson en Sam Allardyce,
stjóri Blackburn, var algjörlega
ósammála. „Sir Alex er með
sína skoðun en mín skoðun er
allt önnur. Því miður fá ekki
mörg lið svona dóma hér en
þett var víti því hann var togaður niður,“ sagði Allardyce.
Sir Alex hafði meiri áhyggjur af stöðu miðvarða sinna
fyrir leikinn á móti Inter í
Meistaradeildinni í vikunni. Nemanja Vidic er
í banni, Gary Neville
og Wes Brown eru
ekki klárir og
Jonny Evans fór
meiddur af velli
gegn Blackburn.
„Þetta er martröð en einhvers
staðar þarf ég
að finna tvo
miðverði,“ sagði
Sir Alex.
Chelsea
vann 1-0 sigur
á Aston Villa
í fyrsta leiknum undir stjórn
Guus Hiddink
og komst fyrir
vikið upp
fyrir Villa í 3.
sætið. Sigur-

markið var af glæsilegri gerðinni
en það skoraði Nicolas Anelka á 19.
mínútu eftir stórglæsilegan undirbúning Frank Lampard.
„Ég er sáttur við frammistöðuna
og úrslitin ekki síst þar sem Villa
hefur verið á góðri siglingu undanfarið og hefur ekki tapað deildarleik í langan tíma,“ sagði Hiddink
eftir leikinn.
Andrej Arshavin stóð sig vel í
fyrsta leiknum með Arsenal en tókst ekki að
brjóta niður varnarmúr
Sunderland frekar en
öðrum leikmönnum
Lundúnaliðsins.
Hermann Hreiðarsson átti stóran þátt í jöfnunarmarki Portsmouth
gegn Stoke en skot
hans fór í varnarmann og inn og markið
var skráð sem sjálfsmark.
ooj@frettabladid.is

ÚRSLITIN
Enska úrvalsdeildin
ARSENAL-SUNDERLAND
ASTON VILLA-CHELSEA

0-0
0-1

0-1 Nicolas Anelka (18.).

BOLTON -WEST HAM

2-1

1-0 Matthew Taylor (9.), 2-0 Kevin Davies (10.),
2-1 Scott Parker (65.). Grétar Rafn Steinsson lék
allan leikinn með Bolton.

MAN.UNITED - BLACKBURN

2-1

1-0 Wayne Rooney (22.), 1-1 Roque Santa Cruz
(31.), 2-1 Cristiano Ronaldo (59.).

STOKE -PORTSMOUTH

2-2

0-1 Niko Kranjcar (74.), 1-1 James Beattie (77.),
2-1 James Beattie (78.), 2-2 Sjálfsmark (90.).
Hermann Hreiðarsson lék allan leikinn og átti
mikinn þátt í jöfnunarmarki Portsmouth.

MIDDLESBROUGH-WIGAN
FULHAM-WEST BROMWICH

0-0
2-0

1-0 Bobby Zamora (61.), 2-0 Andy Johnson (72.)

LIVERPOOL-MAN. CITY

1-1

0-1 Craig Bellamy (49.), 1-1 Dirk Kuyt (78.)

NEWCASTLE-EVERTON

0-0

STAÐA EFSTU LIÐA
Man. United
Liverpool
Chelsea
Aston Villa
Arsenal
Everton

26
26
26
26
26
26

19 5
15 10
15 7
15 6
12 9
11 8

2
1
4
5
5
7

46-11 62
43-18 55
45-15 52
40-25 51
38-25 45
34-28 41

Íslendingar í boltanum
Eggert Gunnþór Jónsson skoraði eina mark
Hearts í 1-1 jafntefli við St. Mirren í skosku úrvalsdeildinni en Eggert komi liði sínu í 1-0 á 78. mín.
Veigar Páll Gunnarsson var í fyrsta sinn í byrjunarliði Nancy í 0-2 tapi gegn Lyon en var skipt út af
á 67. mínútu leiksins.

SIGURÖSKUR Cristiano

Ronaldo fagnar hér stórglæsilegu sigurmarki sínu
en hann var þá heppinn
að vera ekki kominn út
af vellinum með tvö gul
spjöld. NORDICPHOTOS/AFP

Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem
varamaður á 65. mínútu í 1-2 tapi Barcelona á
heimavelli gegn nágrönnunum í Espanyol.
Guðjón Þórðarson og lið hans Crewe Alexandra
vann Huddersfield 3-1, komst upp fyrir Hereford
og er fimm stigum á eftir Leyton Orient sem er í
síðasta örugga sætinu í ensku C-deildinni.
Guðmundur Steinarsson kom inn á 59. mínútu
í 1-0 sigri Vaduz á Bellinzona en Gunnleifur
Gunnleifsson sat á bekknum.
Aron Einar Gunnarsson spilaði allan leikinn
þegar Coventry vann 1-0 sigur á Birmingham og
kom í veg fyrir að gestirnir kæmust á toppnum.

###ZcYjg\gZ^haj
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON FÓR AFTUR TIL ÁRSINS 1916

> Ozzy Osbourne

100 rottur fyrir hvern fallinn hermann
Hvernig sem á það er litið þá er aldrei hægt að skálda eitthvað
sem tekur lífinu fram. Það sem hugmyndaflugið gerir okkur kleift
nær aldrei að skapa eitthvað sem er fallegra en það sem nú þegar
er til. Skiptir þá engu hvort það er náttúran, fólkið eða mannlífið.
En þá er bara hálf sagan sögð.
Ég sá heimildarmynd um fyrri heimsstyrjöldina á
Discovery. Ég held að þá hafi ég fengið sönnur þess að
enginn þarf að deyja til að fara til helvítis. Hér vitna ég til viðtala við þýska,
breska og franska hermenn sem
lifðu hildarleikinn af. Allir voru þeir á
tíræðisaldri þegar viðtölin voru tekin en
upplifun þeirra af atburðunum stóð þeim ljóslifandi
fyrir hugskotssjónum. Bardaginn sem þeir lýstu er
kenndur við lítinn bæ í Frakklandi sem heitir Verdun.
Þá tíu mánuði sem var barist 1916 er talið að 300.000
hermenn hafi fallið og hálf milljón þeirra særst. Á

MÁNUDAGUR

18.00

RV

STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hannah Montana (22:26) (e)
17.53 Sammi (13:52)
18.00 Kóalabræðurnir (77:78)
18.12 Herramenn (40:52)
18.25 Fréttaaukinn (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Stríð og friður í matjurtagarð-

▼

inum (Guerre et paix dans le potager)
(1:2) Frönsk heimildarmynd í tveimur hlutum. Hér er matjurtagarðurinn myndaður
eins og um frumskóg væri að ræða og sagt
frá flóknu samspili plantna, þúsunda dýra
og nokkurra garðyrkjurisa.

20.25

E.R.

STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Sporlaust (Without a Trace)
(20:24) 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 Erfiðir tímar Stuttur þáttur með

heilræðum til fólks á krepputímum gerður á
vegum heilbrigðisráðuneytisins.

22.35 Aðþrengdar eiginkonur
(Desperate Housewives V) (e)

21.00

Heroes

SKJÁREINN

23.20 Spaugstofan (e)
23.45 Bráðavaktin (ER) (7:19) (e)
00.30 Kastljós (e)
01.10 Dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego
Afram!, Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrnastór og Krakkarnir í næsta húsi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (258:300)
10.15 Wipeout (10:11)
11.10 Ghost Whisperer (38:44)
12.00 Men in Trees (4:19)
12.45 Neighbours
13.10 The Breakfast Club
14.45 ET Weekend
15.35 Galdrastelpurnar
15.58 Íkornastrákurinn
16.18 A.T.O.M.
16.43 Bold and the Beautiful
17.08 Doddi litli og Eyrnastór
17.23 Lalli
17.33 Neighbours
17.58 Friends (17:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.24 Veður
19.35 The Simpsons (13:22) Þegar
Hómer og Bart tekst að umbreyta sirkushesti í meistara í kappreiðum eiga þeir feðgar ekki von á góðu frá knöpunum sem þeir
keppa við.

20.00 American Idol (12:40)
21.25 American Idol (13:40) Nú hefst

Sporlaust

SJÓNVARPIÐ

▼

21.15

Williams í aðalhlutverki. Bub Munro hefur
áhyggjur af samheldni fjölskyldu sinnar og
ákveður að þjappa henni saman með því
að skipulegggja ferðalag.

22.10

The Lost Room

STÖÐ 2

20.00 Fallen. The Destiny
22.00 Blast!
00.00 Rennie‘s Landing
02.00 Bodywork
04.00 Blast!
06.00 Lake House

niðurskurðurinn í fyrsta undanúrslitaþættinum og við fáum að sjá hvaða þrír keppendur
komast áfram í 12 manna úrslitin.

22.10 The Lost Room (3:6) Joe Miller

▼

08.00 The Pink Panther
10.00 Over the Hedge
12.00 RV
14.00 The Pink Panther
16.00 Over the Hedge
18.00 RV Gamanmynd með Robin

sama tíma var barist við Somme. Fallnir, særðir og týndir hermenn
þess bardaga voru á aðra milljón. Þessar tölur byrja þó ekki að
segja manni nokkurn skapaðan hlut fyrr en gömlu hermennirnir
settu þetta allt í samhengi. Einn þeirra sagði: „Fyrir hvert lík sem
lá á vígvellinum á milli skotgrafanna í Somme voru 100 rottur.
Rotturnar átu andlitin fyrst. Við skutum þá særðu áður en þeir
voru étnir lifandi.“ Um sumarið „kraumaði líkhrúgan af
möðkum og rottum“, sagði einn gamli maðurinn sem
barðist við Verdun. „Við þurftum að hlaupa yfir líkin, en
pössuðum okkur á því að stíga ekki á kviðinn. Þar fyrir
innan voru rotturnar.“
Sjaldan hef ég verið eins snortinn og við að
hlusta á öldungana og horfa á myndskeið frá þessu
fullkomna brjálæði sem þeir upplifðu. Svo má hafa
hugfast að einn hermaðurinn sem barðist við Somme
hét Adolf Hitler. Ég hlýt því að spyrja: Hvað þarf eiginlega
til?

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. Aðalhlutverk: Peter Krause,
Julianna Margulies og Kevin Pollack.

22.55 Réttur (6:6)
23.40 The Breakfast Club
01.15 Tremors
02.50 Ghost Whisperer (38:44)
03.35 ET Weekend
04.20 Friends (17:24)
04.45 The Simpsons (13:22)
05.10 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
16.30 PGA Tour 2009 Útsending frá
Northern Trust mótinu í golfi.
20.00 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Qualcomm Stadium í San
Diego.
20.55 Atvinnumennirnir okkar Síðastur en jafnframt alls ekki sístur er sjálfur Eiður Smári Guðjohnsen, leikmaður Barcelona á Spáni. Eiður sýnir áhorfendum á
sér nýjar hliðar og fylgst verður meðal annars með undirbúningi fyrir leik Barcelona og
Real Madrid.
21.30 Þýski handboltinn Hver umferð

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Spjallið með Sölva (1:6) (e)
09.45 Vörutorg
10.45 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 (3:8) Sverrir Bergmann
og Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)

gerð upp í þessum flotta þætti um þýska
handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.

19.20 Charmed (22:22) Bandarískir
þættir um þrjár fagrar og kyngimagnaðar örlaganornir. (e)

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

20.10 One Tree Hill (5:24) Bandarísk

22.30 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

23.10 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker þar sem mæta til leiks allir bestu og
snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

07.00 Liverpool - Man. City Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Stoke - Portsmouth Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.45 Premier League Review 2008
Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.45 PL Classic Matches Liverpool Arsenal, 1997. Leikur Liverpool og Arsenal var
fín skemmtun þar sem Paul Ince skoraði tvö
mörk fyrir Liverpool.

þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt.

21.00 Heroes (11:26) Bandarísk þáttaröð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum
hæfileikum. Sólmyrkvi hefur áhrif á hæfileika hetjanna. Arthur skipar Sylar og Elle að
finna Claire. Matt, Hiro og Ando taka höndum saman og elta Daphne til heimabæjar hennar, Lawrence í Kansas og komast að
leyndarmáli hennar. Nathan og Peter Petrelli fara til Haiti í leit að eina manninum
sem getur stöðvað faðir þeirra við að gjöreyða heiminum.

▼

„Miðað við það hvað ég
misnotaði fíkniefni og áfengi
lengi þá ætti ég náttúrlega
að vera fyrir löngu látinn.“
Stöð 2 extra sýnir nú aftur
raunveruleikaþættina með
hinni stórskrítnu Osbournefjölskyldu.

21.50 CSI (6:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas. Morð í Kóreu-hverfinu í Las Vegas en
vitnin þora ekkert að segja. Ungur drengur
gæti verið lykillinn að morðgátunni og rannsóknardeildin er í kapphlaupi við tímann að
bjarga honum áður en það er um seinan.
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 (3:12) (e)
00.05 Painkiller Jane (3:22) (e)
00.55 Vörutorg
01.55 Óstöðvandi tónlist

19.15 PL Classic Matches Man Utd Leeds, 1998. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.50 Enska úrvalsdeildin. Hull - Tot-

SJÓNVARP NORÐURLANDS

tenham Bein útsending frá leik Hull og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

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

22.00 Premier League Review 2008
23.00 Coca Cola-mörkin 2008 Allir leik-

N4 Sjónvarp Norðurlands

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

23.30 Hull - Tottenham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

BOLLA, BOLLA
Veljum íslenskt

fiskibollur 690 kr kg
ömmu fiskfars 590 kr kg
ýsuhakk 890 kr kg
nýbakaður þrumari frá selfossi
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STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol
Leitin að áttundu Idol-stjörnu
Bandaríkjanna er nú í fullum
gangi í vinsælasta skemmtiþætti
veraldar. Þau Simon Cowell,
Randy Jackson, Paula Abdul og
Kara DioGuardi hafa nú fækkað
milljónum umsækjenda niður í þá
36 bestu. Í kvöld sjáum við fyrsta
12 manna hópinn af þremur en
aðeins þrír keppendur komast í
gegnum þennan niðurskurð. Örlög
keppenda er í höndum bandarísku
þjóðarinnar. Meðal keppenda í
kvöld eru olíuborkappinn Michael Sarver, Danny Cokey sem hefur verið í
uppáhaldi dómara og missti konu sína rétt fyrir keppnina, og hin dramatíska
og léttgeggjaða Tatiana Del Toro. Ekki missa af æsispennandi þætti í kvöld.

VIÐ MÆLUM MEÐ
One Tree Hill
SkjárEinn kl. 20.10

▼

Í KVÖLD

Bandarísk þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga saman í gegnum
súrt og sætt. Það má búast við
dramatískum þætti í kvöld þar sem
Haley stofnar óafvitandi lífi sonar
síns í hættu. Nathan fær tilboð frá
körfuboltaliði og Peyton kemst að
ljótu leyndarmáli nýjasta skjólstæðings síns.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
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
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Í frostinu
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.12 Lestur Passíusálma
22.20 Ársól
23.10 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 (130:260)
16.30 Hollyoaks (131:260)
17.00 Seinfeld (5:5)
17.25 E.R. (25:25)
18.10 Osbournes (2:10)
18.30 20 Good Years (10:13)
19.00 Hollyoaks (130:260)
19.30 Hollyoaks (131:260)
20.00 Seinfeld (5:5) Jerry, George, Elaine
og Kramer halda uppteknum hætti í einum
vinsælasta gamanþætti allra tíma.

▼

20.25 E.R. (25:25) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur.
21.10 Osbournes (2:10) Eins og flestum
er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Osbourne-fjölskyldunnar sem seint verður talin
til fyrirmyndar.

21.30 20 Good Years (10:13) Frumlegir
og ferskir gamanþættir um John Mason og
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast getur.
22.00 Réttur (6:6) 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 (8:23)
23.30 Mad Men (10:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Mér finnst … er í umsjón Bergljótar Davíðsdóttur, Katrínar Bessadóttur og
Láru Ómarsdóttur. Konur láta í sér heyra
hvað þeim finnst um samfélagið í dag.
21.00 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Gestur þáttarins er stjórnmálafræðingurinn Stefanía
Óskarsdóttir.

21.30 Ármann á alþingi Ármann Kr. Ólafsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins viðrar viðhorf sín.

10.00 De gule engle 10.30 Dyrehospitalet 11.00
DR Update - nyheder og vejr 11.10 21 Søndag
11.50 Aftenshowet 12.20 Reimers 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 15.50
Mesterlig madding 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
Helt vilde læger 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont
20.50 SportNyt 21.00 Kriminalkommissær Foyle
22.40 OBS 22.45 Dogumentar - The Return of
the Starpeople 23.45 Boogie Mix

12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Viten om 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt
13.30 Walkabout 14.00 NRK nyheter 14.05 Par i
hjerter 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00
NRK nyheter 16.10 Oddasat - nyheter på samisk
16.25 Tid for tegn 16.40 Mánáid-tv - Samisk
barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00
Mikkes klubbhus 17.25 Vennene på Solflekken
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30
Puls 18.55 Si ja, bli min 19.25 Redaksjon EN
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21
20.40 Livet i Fagervik 21.25 Store Studio 22.00
Kveldsnytt 22.15 Inspektør Lynley 23.45 Nytt
på nytt

SVT 1
10.00 Självmordsturisten 11.00 Rapport 11.05
Sportspegeln
11.50 Djursjukhuset
13.25
Melodifestivalen 2009 15.00 Rapport 15.05
Gomorron Sverige 15.55 Eldsjälar 16.25 Där
ingen skulle tro att någon kunde bo 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10
Regionala nyheter 17.15 Fråga doktorn 18.00
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30
Rapport med A-ekonomi 19.00 183 dagar 20.00
Diplomaterna 20.30 Öga mot öga 21.00 Manda
bala - på liv död i São Paulo 22.25 Kulturnyheterna
22.40 Skavlan 23.40 Nip/Tuck 00.20 Sändningar
från SVT24

LOKAÈ
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

23. febrúar 2009 MÁNUDAGUR

Fagurkerar bíða skipbrot eftir góðærið
„Ég er bara rosalega stolt af
henni og vissi alltaf að hún
myndi ná langt. Ég treysti henni
fyrir allri þessari athygli sem
fylgir þessu, sem er bæði jákvæð
og neikvæð, og veit að hún á eftir að standa sig vel í Moskvu.“
Margrét Steindórsdóttir um dóttur sína
Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur sem keppir
fyrir Íslands hönd í Eurovision í Moskvu
í maí.
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LÁRÉTT
2. eyðast, 6. hróp, 8. átti heima, 9.
gilding, 11. belti, 12. erfiði, 14. dans,
16. kallorð, 17. blundur, 18. ennþá,
20. mun, 21. faðmur.
LÓÐRÉTT
1. mats, 3. í röð, 4. kassabók, 5. tæki,
7. skothylki, 10. hyggja, 13. bókstafur,
15. engi, 16. er með, 19. ónefndur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. áb, 4. sjóðbók,
5. tól, 7. patróna, 10. trú, 13. emm,
15. akur, 16. hef, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. mást, 6. óp, 8. bjó, 9. mat,
11. ól, 12. streð, 14. rúmba, 16. hó,
17. mók, 18. enn, 20. ku, 21. fang.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1. Þremur milljörðum króna.
2. Steve Cosser.
3. Atli Örvarsson.

„Maður er eiginlega bara skelfingu
lostinn, ekkert annað. Þetta er mjög
slæmt fyrir fólk í mínum bransa,“
segir Jóhanna Kristín Ólafsdóttir,
innanhússarkitekt hjá AVH. Í fréttum Sjónvarpsins á fimmtudagskvöld var greint frá því að
lífsstíls- og hönnunarbúðinni Saltfélaginu hefði
verið lokað og að til stæði
að loka Habitat sem
löngum hefur verið
þekkt fyrir smekklegar innanhússvörur.
„ Ég myndi nú
kannski ekki segja
að góðærinu væri
formlega lokið. En
vissulega á þetta

eftir að gera fagurkeranum erfitt
fyrir að nálgast flottar hönnunarvörur,“ segir Arnar Gauti Sverrisson, framkvæmdastjóri GK og
fyrrum stjórnandi lífsstílsþáttarins
Innlit/útlit. Hann viðurkennir hins
vegar að þetta hafi kannski verið
komið út í svolítið rugl, sér í lagi
verðið. Í sama streng tekur fyrrum samstarfskona hans, Nadia
Banine. „Það er alltaf sorglegt
þegar maður hefur úr minna
að velja. Saltfélagið hefur
verið svolítið sér á báti
með sínar vörur en það
SKELFILEGT Jóhanna

Kristín Ólafsdóttir innanhússarkitekt segir þetta
eiga eftir að þrengja
hringinn hjá sér.

að verið sé að loka Habitat
er skelfilegt. Þar var hægt
að nálgast mjög smekklegar vörur á viðráðanlegu
verði,“ segir Nadia. „Vonandi verður þetta hins
vegar til þess að
fólk líti sér nær og
kaupi jafnvel frekar
íslenska hönnun.“
Eyjólfur Pálsson,
forstjóri Epal, hefur
starfrækt sína verslun í yfir þrjátíu ár. Og
ekki er að sjá að það
sé neitt fararsnið á
honum þrátt fyrir
erfitt árferði. Eyjólfur segist hóflega
bjartsýnn á fram-

AXEL VALDIMAR: SAMLAGIÐ SLÆR Í GEGN Á NETINU

ÓKEYPIS SÍÐA Samlagid.is er hugarsmíð Axels Valdimars en þar getur fólk skipst á

hinum og þessum hlutum og þjónustu.

er bara svona svipað og ef tveir
menn hittast á Austurvelli og
ákveða að eiga viðskipti. Landeigandinn verður þá ekki skattskyldur,“ útskýrir Axel.
Axel starfar sem tæknilegur
arkitekt hjá Símanum og sinnir
þeirri vinnu á daginn. „Það er
svona stjórnunarstarf, ég fæ
síðan alla útrás sem ég þarf á
síðunni,“ segir Axel og hlær.
Hann upplýsir að enn eigi eftir að
koma skemmtilegar viðbætur en

SORGLEGT Arnar

Gauti og Nadia
Banine segja það
vera sorglegt að
sjá á eftir Habitat og
Saltfélaginu.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vöruskipti á netinu það
sem koma skal í kreppunni
„Þetta er vefsíða fyrir okkur hin,
okkur sem urðum eftir og verðum að nota eitthvað annað en
krónuna til að versla,“ segir Axel
Valdimar Gunnlaugsson, stofnandi vefsíðunnnar samlagid.is,
sem vakið hefur mikla athygli.
Síðan er glæný, fór í loftið fyrir
mánuði síðan, en hugmyndin
kviknaði þegar allt fór fjandans
til undir lok síðasta árs. „Þetta
byrjaði bara sem grín en svo vatt
þetta fljótlega upp á sig og í dag
eru þúsund skráðir notendur,“
segir Axel en svo skemmtilega
vill til að meirihluti notenda eru
konur. Og alltaf bætast nýir meðlimir í hópinn, tuttugu til þrjátíu
á hverjum degi. „Þetta byrjaði
allt í miklu bríaríi, kannski er
besta dæmið um það að þarna var
flokkur sem hét þjónustustörf og
þar hafði einn auglýst eftir seðlabankastjóra. Ég fjarlægði þá auglýsingu enda vildi ég ekki styggja
sjálfstæðismenn.“
Hugmyndin hjá Axel er sú að
menn geti skipt á hinum og þessum hlutum og þannig átt hálfgerð vöruskipti á netinu. „Þarna
inni eru til að mynda iðnaðarmenn sem eru reiðubúnir til að
vinna fyrir unna kjötvöru,“ segir
Axel. Önnur auglýsing er frá einhverjum í fæðingarorlofi sem vill
vinna sér inn smá aur. „Ég hef
nægan tíma,“ skrifar umræddur aðili. Í þeirri þriðju er auglýst
eftir einhverjum handlögnum
sem getur gert við bílinn hans,
tímareimin sé biluð.
Axel segir að skömmu eftir að
síðan fór í loftið hafi fulltrúar
ríkisskattstjóra hringt og efast
um lögmæti þjónustunnar. „Þetta

haldið. „Við höfum
nánast aldrei greitt
út arð í þessu fyrirtæki, höfum eytt
öllum okkar peningum í fyrir tækið
og hönnunina.
Auðvitað er það
sorglegt ef það
fækkar í þessum
bransa, maður
getur bara ekkert
annað sagt.“ - fgg

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þeir sem eru með Facebook geta
meðal annars nýtt sér síðuna. „Ef
einhver skrifar athugasemd þá
fær hann hana senda með tölvupósti. Ég ætla að reyna að bæta
þetta kerfi þannig að viðkomandi
fái líka sms-skilaboð þegar einhver sýnir viðbrögð við auglýsingunni,“ útskýrir Axel en þess
má geta að öll þjónusta er ókeypis, það eina sem fólk þarf að gera
er að skrá sig sem notendur á síðuna.
freyrgigja@frettabladid.is

Eins og Fréttablaðið greindi frá á
laugardag er lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson með mörg mál
í gangi á hendur Birtíngi. Og virðist
nokkuð ágengt. Hæstiréttur Íslands hefur hafnað
beiðni lögmanna Birtíngs
um leyfi til þess að
áfrýja dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur þar sem
útgáfufélagið
Birtíngur og
blaðamaðurinn Atli Már
voru dæmd til refsingar og til þess
að greiða Ingu Birnu Dungal skaðabætur vegna ólögmætrar birtingar
Séð og heyrt á myndum Ingu Birnu
af leikstjóranum Quentin Tarantino.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur
er þannig endanlegur og því verða
Birtíngur og Atli Már að greiða Ingu
Birnu skaðabætur og málskostnað.
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson telur
þessa niðurstöðu án efa lofa góðu
fyrir mál sem verður flutt
í dag í Héraðsdómi
Reykjavíkur og er
svipaðs eðlis. Um er
að ræða samkynja mál
sem Ívar Örn Þórhallsson,
sonur Ladda, höfðaði
á hendur Birtíngi
vegna myndastuldar
af vefsvæði hans, en
myndirnar voru birtar
í Séð og heyrt undir yfirskriftinni
„Hommi á Barnalandi“. Ívar höfðaði
meiðyrðamál á hendur blaðamanni
og Eiríki Jónssyni, ritstjóra Séð og
heyrt, vegna þeirra ummæla.
Sverrir Stormsker er snúinn aftur
til Asíu þar sem hann dvaldi fyrir
nokkrum árum. Að sögn Sverris
er talað um Íslendinga í
asískum fjölmiðlum sem
„einhverja spilltustu, óheiðarlegustu og heimskustu
þjóð sem sögur fara af“.
Eins gott að Sverrir er
mættur til að redda
málunum. - jbg, drg

Auglýsingasími

Gítar KK frystur í New York

– Mest lesið

„Ég var alveg eyðilagður þegar hann brotnaði í
flutningunum,“ segir tónlistarmaðurinn KK, sem
bíður spenntur eftir að endurheimta forláta Martingítar sinn sem hefur undanfarna mánuði verið fastur í New York.
Gítarinn, sem er handsmíðaður af gerðinni D-35,
skemmdist í flutningum síðsumars í fyrra og sendi
KK hann þá út til Martin-verksmiðjunnar í New
York til viðgerðar með dyggri aðstoð Tónastöðvarinnar. Vegna mikils frosts í stórborginni hafa
starfsmenn verksmiðjunnar ekki þorað að senda gítarinn til Íslands og hefur hann því setið þar fastur í
marga mánuði. „Þeim er svo annt um hljóðfærin að
þeir senda þau ekki fyrr en sendingarleiðin er orðin
örugg,“ segir KK og kann vel að meta þessi vönduðu
vinnubrögð. Hann er engu síður orðinn óþolinmóður
að fá gítarinn í hendurnar, enda hefur hann samið
öll sín bestu lög á hann, þar á meðal Vegbúann.
Vegna viðgerðarinnar sá KK sig tilneyddan til
að kaupa sér nýjan Martin sem hann ætlaði síðan
að selja en telur nú ólíklegt að svo verði. Þar með
á hann fimm Martin-gítara í glæsilegu safni sínu.
„Þetta eru bestu gítarar í heimi,“ segir hann og
nefnir Johnny Cash, Bob Dylan og Woody Guthrie
sem dygga Martin-aðdáendur í gegnum tíðina.
KK er sérlega ánægður með liðlegheit Tónastöðvarinnar í málinu. „Þeir komu mér á framfæri því
það er erfitt að fá gítara uppgerða hjá Martin. Þeir
eru með góð sambönd og kannski sögðu þeir að ég

KK Tónlistarmaðurinn KK bíður spenntur eftir að endurheimta

Martin-gítar sinn frá New York.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

væri frægur á Íslandi,“ segir hann og glottir. Vonast hann til að endurheimta gítarinn á næstu dögum
eftir langa og erfiða bið.
- fb

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

- Lifið heil

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Opið 07 til 02
Lyfja Lágmúla

www.lyfja.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Afsláttur fyrir
eldri borgara

F

rá því í byrjun október hefur
réttlætiskenndi nni verið
misþyrmt með daglegum fréttabarsmíðum af afleiðingum sukksins. Á hverjum degi birtast nýjar
sögur af hörmungum fólks sem
engan þátt tók í hrunadansinum
en missir nú atvinnuna, heimilið
og heilsuna.

Barcelona • Bologna • Alicante

er meðal annars
þar en síður hjá stofnfjárfestunum sem eru miður sín yfir að
hafa ekki fengið nógu margar
milljónir fyrir hlutabréfin, heldur verið snuðaðir af einhverjum
gaukum sem blekktu kannski til
sín digran sjóð. Eða því hvort
brottrekinn forstjóri sem tókst
á undraskömmum tíma að sigla
óskabarni þjóðarinnar í glötun
fær samt allan peninginn. Í samanburði við alvöru mál sem fjalla
um stórkostlegan skaða raunverulegra fórnarlamba virðist þras um
enn meiri peninga til efnafólks
hreint hjóm. Kannski væri hugmynd að stofna sérstakan dómstól
fyrir svona húmbúkk? Hann væri
hægt að manna til dæmis með öllu
því ágæta hæfileikafólki sem nú
gengur um atvinnulaust og blóðþyrst.

F í t o n / S Í A

SAMÚÐIN

Sól í suðri!

RÉTTLÆTISKENND er ekki
að öllu leyti náttúrulegt fyrirbrigði, heldur áunninn þroski
þjóðar. Einu sinni þótti til dæmis
mjög réttlátt á Íslandi að drekkja
konum sem höfðu eignast barn
utan hjónabands. Ekki fór mörgum sögum af afdrifum móðurlausu lausaleiksbarnanna sem
eftir stóðu, en trúlega hafa fáir
haft sérlegar áhyggjur af fínhreyfingum þeirra, málþroska og
félagsfærni þegar þau voru boðin
upp til lægstbjóðanda á næsta
hreppsfundi.
Á meðan íslenskir dómstólar spá
í það fram og tilbaka hvort milljarðamæringar eigi að fá skaðabætur frá íslenska ríkinu – okkur
sumsé – fyrir að hafa ekki fengið evrurnar sínar greiddar út á
hæsta mögulegu gengi sem þá var
ekki í boði fyrir neinn – einmitt á
sama tíma kemst Hæstiréttur að
þeirri niðurstöðu að stúlkubarn
sem var kynferðislega misnotað af afa sínum í meira en áratug
eigi heimtingu á einni og hálfri
milljón í skaðabætur. Afinn hlaut
tveggja ára fangelsisdóm á útsölu
frá fjögurra ára úrskurði héraðsdóms, fékk helmingsafslátt vegna
aldurs. Þeir sem telja réttlætinu
fullnægt gefi sig fram við sálfræðing. Við hin eigum vonandi
tækifæri í nýju þjóðfélagi til að
endurskoða lagabókstafinn vítt
og breitt.
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ÁFANGASTAÐIR

Meðal sumaráfangastaða Iceland Express eru þrír suðrænir og
seiðandi, Barcelona, Alicante og Bologna. Bókaðu sól og blíðu á
frábæru verði, skelltu þér núna á www.icelandexpress.is!
Kynntu þér átján áfangastaði okkar og spennandi pakkaferðir

GÓÐAN DAG!

Express ferða í nýjum og glæsilegum ferðabæklingi okkar.

Í dag er mánudagurinn 23.
febrúar, 54. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.56
8.46

Hádegi

Sólarlag

13.41
13.25

18.28
18.07

Heimild: Almanak Háskólans

www.icelandexpress.is

