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MÁNUDAGUR
Meiri póker
Davíð Þór Rúnarsson
heldur íslenska
mótaröð í póker.
FÓLK 20

Hálfrar aldar
afmæli
Ladies Circle er
alþjóðlegur
félagsskapur
ungra kvenna
frá 18 til 45 ára.
TÍMAMÓT 16

Að kjósa hrunið
„Sá sem kýs Sjálfstæðisflokkinn
greiðir atkvæði sitt hugmyndafræði sem heimurinn hlær að“,
skrifar Guðmundur Andri Thorsson.
Í DAG 12

Blikar í úrslitakeppnina
Breiðablik tryggði sér
síðasta sætið í úrslitakeppni Iceland
Express-deildar
karla í gær.

HÆTT Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, tilkynnti í gær að hún væri hætt í stjórnmálum, að minnsta kosti að sinni. Ástæðan er heilsubrestur. Jóhanna
Sigurðardóttir forsætisráðherra segist ekki ætla að bjóða sig fram til formanns þótt mjög sé þrýst á hana af flokksmönnum.
FRÉTTTABLAÐIÐ/ANTON

VEÐRIÐ Í DAG

Algjör óvissa um formann

-4

Óvíst er hver tekur við formannsembætti Samfylkingarinnar eftir að Ingibjörg Sólrún hættir. Þrýst er á
Jóhönnu Sigurðardóttur. Dagur B. Eggertsson og Lúðvík Geirsson eru nefndir sem formannskandídatar.
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VINDASAMT Í dag verða norðan
8-15 m/s, hvassast NV-lands. Dálítil
snjókoma af og til fyrir norðan og
austan en bjart með köflum SV-til.
Frost víða 0-6 stig en hiti um frostmark við S- og A-ströndina.
VEÐUR 4

STJÓRNMÁL Fullkomin óvissa ríkir

um hver verður næsti formaður
Samfylkingarinnar, eftir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir tilkynnti
í gær að hún væri hætt stjórnmálaþátttöku. Rökrétt er talið að
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra axli skyldur formanns
og hefur samstarfsfólk hennar
rætt þann möguleika við hana að
undanförnu, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Hún aftekur
það með öllu og er talið ólíklegt
að hún kviki frá þeirri ákvörðun.

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra staðfesti einnig
að hann sæktist ekki eftir formennsku.
Heimildarmenn Fréttablaðsins
segja að mjög sé þrýst á Jóhönnu
á bak við tjöldin að taka við embættinu. Sá þrýstingur hafi ekki
hafist eftir að Ingibjörg tilkynnti
um brotthvarf sitt, heldur hafi
þessi möguleiki verið ræddur við
Jóhönnu undanfarna daga.
Heimildarmenn Fréttablaðsins
nefna helst Dag B. Eggertsson

borgarfulltrúa og Lúðvík Geirsson, bæjarstjóra í Hafnarfirði,
sem líkleg formannsefni. Dagur
segir ekki tímabært að vera með
yfirlýsingar. Hann segir rökrétt
að Jóhanna taki við formennsku.
Lúðvík segist enga ákvörðun
hafa tekið um formannsframboð.
„Mér finnst að Jóhanna eigi að
axla þá ábyrgð inn í þessa kosningabaráttu. Það er einhugur um
hana sem forsætisráðherraefni
og því eðlilegt að hún beri líka
formannstitilinn.“

Loðnubrestur þýðir fjárhagslegt áfall fyrir sveitarfélög og fjölskyldur:

Missa stóran hluta árstekna
SJÁVARÚTVEGUR „Það er ekki óalgengt að heimilisfaðir-
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inn sé úti á sjó, konan í vinnslunni og börnin sem komin
eru með aldur til þess vinni með skóla. Þetta getur því
verið ansi þungt högg fyrir marga og ljóst að fólk verður af stórum hluta af sínum árstekjum við aflabrest
eins og þennan,“ segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri í
Vestmannaeyjum. Flestir viðurkenna nú að loðnuvertíð
í vetur er úr sögunni.
Loðnubresturinn þýðir fimm milljarða króna tap
fyrir hagkerfi Vestmannaeyja, að sögn Elliða. Á landsbyggðinni eru ellefu sjávarbyggðir sem veiða og vinna

loðnu. Tapið fyrir bæjarsjóðina er gífurlegt. Í tilfelli
Vestmannaeyja er tapið á milli 350 og 400 milljónir í
útsvarstekjum eingöngu.
Skipulegri leit Hafrannsóknastofnunar að loðnu
hefur verið hætt.
Útflutningsverðmæti loðnuafurða hefur verið á bilinu sex til tíu milljarðar á síðustu árum, en 12,5 milljarðar að meðaltali frá 1996. Í fyrra var kvótinn 157
þúsund tonn en aðeins veiddust 15 þúsund tonn í ár.
Um rannsóknakvóta var að ræða sem þó mun skila um
milljarði.
- shá / sjá síðu 4

Árni Páll Árnason þingmaður
hafði lýst yfir framboði til varaformanns Samfylkingarinnar,
undir stjórn Ingibjargar Sólrúnar. Hann segir of snemmt að svara
nokkru um hvort hann hyggist
standa við það framboð eða jafnvel stefna á formannsframboð.
Jón Baldvin Hannibalsson,
fyrrverandi utanríkisráðherra,
hvetur Jóhönnu að taka að sér
formannsembættið. Hann íhugar
framboð fari hún ekki fram.
- shá, sh, kh / sjá síðu 8
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Heimsþekktur sérfræðingur segir brýnt að sýna hörku í rannsókn efnahagsbrota:

Prestur myrtur í Illinois:

Vill húsleitir hjá auðmönnum

Varðist skotum
með Biblíunni

EFNAHAGSMÁL „Eva Joly er afar

Jón Trausti, höguðuð þið ykkur
eins og englar?
„Já, og við sváfum líka eins og
englar.“
Jón Trausti Lúthersson og félagar í vélhjólaklúbbnum Fáfni héldu innflutningsveislu í Hafnarfirði í gær. Lögreglan var
með mikinn viðbúnað þar sem meðlimir
Hells Angels á Norðurlöndunum höfðu
boðað komu sína en veislan fór að öllu
leyti vel fram.

þekkt alþjóðlegt nafn í baráttunni
gegn spillingu. Hún hefur mikla
reynslu af rannsókn efnahagsbrota
og við verðum að hlusta á hennar
ráð“, segir Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra.
Eva Joly, rannsóknardómari og
heimsþekktur sérfræðingur í efnahagsbrotum, sagði í viðtali í Silfri
Egils í gær að það væri nauðsynlegt að stofna 20 til 30 manna teymi
sérhæfðra rannsakenda og erlendra
sérfræðinga í alþjóðafjármálum
til að komast til botns í hugsanlegum brotum í tengslum við íslenska
bankahrunið. Hún fullyrðir að fara
skuli með málið eins og hvert annað

RAGNA ÁRNADÓTTIR Dómsmálaráð-

herra segir að hlusta verði á virtan
sérfræðing eins og Evu Joly.

sakamál og beita ætti húsleitum og
öðrum úrræðum sem eðlileg þættu
við rannsókn alvarlegra brota.
Kurteisleg viðtöl við auðmenn um
framgang þeirra, til dæmis um

hvort þeir hafi komið undan peningum í erlend skattaskjól, gangi
einfaldlega ekki.
Ragna segir að Eva hafi bent í
viðtalinu á að bankastarfsemi sé
alþjóðleg og efnahagsbrot séu það
líka. Því þurfi rannsókn hugsanlegra brota í tengslum við bankahrunið að vera alþjóðleg, þótt hún
byrji hérna heima. „Eva mun á
næstu dögum eiga fund með hinum
sérstaka saksóknara, og getur hún
vonandi miðlað til hans þeim góðu
samböndum, sem hún hefur á
alþjóðavettvangi, og gefið honum
góð ráð, sem gagnast munu rannsókn sakamála sem upp kunna að
koma.
- shá

BANDARÍKIN, AP Fred Winters, 45
ára gamall prestur, var skotinn
niður í miðri guðsþjónustu í
bænum Maryville í Illinois í gær.
Presturinn notaði Biblíu sína
til að verjast fyrstu fjórum skotunum, en lést eftir að næstu skot
hæfðu hann. Kirkjugestir héldu
fyrst að skotárásin væri grínatriði. Biblían tættist í sundur við
skotin og sýndist kirkjugestum að
skrautræmur þeyttust frá henni.
Byssumaðurinn var snúinn
niður af viðstöddum þegar byssan stóð á sér. Bæði árásarmaðurinn og tveir kirkjugestir særðust
af stungusárum þegar hann var
yfirbugaður.
- gb

Herdís Þorvaldsdóttir:

Foreldrar Gilads Schalit:

Fer í ævintýraferð til Úganda

Tjalda fyrir
utan heimili
Olmerts

FÓLK Leikkonan Herdís Þorvalds-

dóttir er á leiðinni til Úganda í
lok mars ásamt dótturdóttur sinni
Sylgju Dögg Sigurjónsdóttur og
fjölskyldu hennar.
Hún segir að þetta ferðalag
til „perlu Afríku“ verði síðasta
ævintýraferðin sín og hlakkar
mikið til. „Ég get ekki annað en
notað tækifærið þegar ég kemst
með svona öruggum og góðum
hópi því maður fer ekki mikið
einn,“ segir Herdís, sem er 85
ára. Fyrir í Úganda eru Harpa
Fönn, systir Sylgju Daggar, og
eiginmaður hennar Vignir A.
Guðmundsson, sem sinna þar
þróunarstarfi. Benedikt, bróðir
Sylgju og Hörpu, verður einnig
með í för. „Það verður óskaplega
gaman að fara með þeim og
gaman að öll fjölskyldan skuli
hittast,“ segir Herdís.

ÍSRAEL, AP Noam og Aviva Schalit,

HELMINGSFÆKKUN Útlendingar eru um tíu prósent af þeim rúmlega 16.000 sem eru skráðir atvinnulausir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þorgerður Katrín:

Erlendu vinnuafli
fækkar um helming

Eftirsjá að Ingibjörgu Sólrúnu

Áætlun Vinnumálastofnunar gerir ráð fyrir að um mitt ár hafi erlendu vinnuafli fækkað um helming milli ára. Forstjóri hefur heyrt örfá dæmi þess að
útlendingar kjósi heldur atvinnuleysisbætur á Íslandi en annars staðar.

STJÓRNMÁL „Að mínu mati er

ATVINNUMÁL „Við áætlum að um

ákveðin eftirsjá að svona sterkum karakter eins og Ingibjörgu
Sólrúnu, þótt maður hafi ekki
alltaf verið á eitt sáttur, og ég vil
þakka henni gott samstarf okkar
á milli,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður
Sjálfstæðisflokksins, um væntanlegt brotthvarf Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur úr stjórnmálum.
„Fyrst og fremst þá vil ég óska
henni velfarnaðar í sinni baráttu við sín veikindi. Það skiptir
mestu að hún nái fullri heilsu,“
segir Þorgerður. „Aðalmálið er
að þetta forystufólk sem er núna
í sínum veikindum nái sér. Þótt
þessi barátta fram að kosningum
sé hörð, þá megum við ekki missa
sjónar á því sem skiptir máli.“ - sh

mitt þetta ár muni þeim stóra hópi
erlends vinnuafls sem hér var í
upphafi síðasta árs, nálægt 20.000
manns, hafa fækkað um helming,“
segir Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar. Af þeim
rúmlega 16.000 sem skráðir eru á
atvinnuleysisskrá nú í byrjun mars
eru um tíu prósent útlendingar.
Sem fyrr skipar fólk frá Póllandi
meginuppistöðu erlends vinnuafls
hér á landi.
Að sögn Gissurar hóf að örla
á samdrætti í byggingariðnaðinum hér á landi strax í febrúar og
mars á síðasta ári. „Útlendingarnir voru auðvitað áberandi fjölmennastir í þeim geira, þannig að þar
var lengri aðdragandi en í öðrum
atvinnugreinum. Það má segja að
þeir sem eftir eru séu þeir sem

TBWA\REYKJAVÍK \ 094135

- fb / sjá síðu 30
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skotið hafa dýpri
rótum en aðrir,
hafa ka n nsk i
fjárfest í íbúð og
eiga fjölskyldu,
börn í skóla og
þess háttar. Og
auðvitað er stór
hluti þeirra í
vi nnu,“ segir
GISSUR
Gissur.
PÉTURSSON
Gissur segist
hafa heyrt dæmi þess að útlendingar, sem yfirgáfu landið í aðdraganda eða upphafi efnahagskreppunnar, hafi ákveðið að snúa aftur
til Íslands. „Ég hef heyrt af því að
fólk treysti sér betur til að lifa af
atvinnuleysisbótum hér en annars
staðar. Ég hef engar tölur um þetta
en gæti trúað að þetta séu örfá tilvik. Ég hef einnig haft spurnir af

því að fólk hafi flust á brott, til
dæmis til Póllands, en ekki treyst
sér til að setjast þar að og vilji einfaldlega frekar vera hér, reyna að
komast aftur í vinnu og harka þetta
af sér með okkur hinum.“
Ýmsir hafa rekið augun í að
tölur á atvinnuleysisskrá eiga það
til að breytast svo nemur nokkrum hundruðum milli daga. Að
sögn Gissurar helgast það af því að
frá 20. til 25. hvers mánaðar þurfi
atvinnulausir að staðfesta að þeir
séu í atvinnuleit til að haldast inni á
skrá. Um hver mánaðamót geti því
tala skráðra atvinnulausra dottið niður þegar þeir sem ekki hafa
staðfest atvinnuleit séu flokkaðir frá. „Talan er ekki alltaf upp á
við. Hún getur rokkað upp og niður
og það er eðlilegt,“ segir Gissur
Pétursson.
kjartan@frettabladid.is

foreldrar ísraelska hermannsins Gilad Schalit, hafa tjaldað
fyrir utan heimili Ehuds Olmert,
sem brátt lætur
af embætti forsætisráðherra
Ísraels.
Þau ætla
að hafast þar
NOAM SCHALIT
við þangað til
Olmert lætur
af embætti til að þrýsta á um að
stjórnin fái son þeirra látinn lausan. Hann hefur verið í gíslingu
Palestínumanna á Gasasvæðinu
síðan í júní árið 2006.
Samningaviðræður hafa
staðið yfir milli Ísraelsstjórnar
og Hamassamtakanna, með
milligöngu Egypta, um að Gilad
verði látinn laus í skiptum fyrir
hundruð palestínskra fanga.
- gb

LÖGREGLUFRÉTTIR
Hátt í fjörutíu þjófnaðarmál
Innbrotahrina reið yfir höfuðborgarsvæðið um helgina. Frá föstudegi til
sunnudags voru skráð 34 þjófnaðarmál hjá lögreglunni í Reykjavík. Meðal
annars var brotist inn í bíla og íbúðir
auk þess sem hnuplað var úr verslunum. Að sögn lögreglunnar hefur
þjófnaðarmálum fjölgað til muna í ár
samanborið við það síðasta.

PÓLLAND
Telur samkomulagið standa
Lech Kaczynski Póllandsforseti sagðist
í gær sannfærður um að Bandaríkjamenn standi við samkomulag um
að koma upp flugskeytavarnakerfi
í landinu. Ef Bandaríkjamenn ætla
að hætta við til að bæta samskiptin
við Rússa, þá væri það fjandsamlegt
gagnvart Póllandi.

Tólf þúsund bandarískir hermenn fara frá Írak í september:

Sjálfsvígsárás kostar 32 lífið
ÍRAK, AP Sjálfsvígsárás kostaði 32 manns lífið í Bagdad í gær, stuttu áður en Bandaríkjamenn skýrðu
frá því að 12 þúsund hermenn fari frá landinu í
september.
Árásarmaðurinn ók vélhjóli inn í hóp fólks
skammt frá lögregluskóla í sjía-hverfi í Bagdad.
Flestir þeirra sem fórust voru ungir lögreglunemar,
en hinir voru lögreglumenn. Um 60 manns særðust.
Félagar þeirra sögðust undrandi á því að árásarmaðurinn hafi komist inn á þetta svæði, þar sem
öryggisgæsla þar þykir mjög ströng.
Nokkrum klukkustundum síðar sagði David Perkins, talsmaður Bandaríkjahers, að öryggisástandið
hafi lagast mjög í landinu. Hann sagði ofbeldisverkum hafa fækkað um 90 prósent og ekki hafa verið
færri síðan sumarið 2003.
„Við erum þó engan veginn ánægðir með ástandið,“ sagði hann. „Við vitum að Al Kaída, sem hefur
skroppið saman bæði að styrk og fjölda, vill engu að
síður halda vægi sínu hér í Írak.“
Barack Obama Bandaríkjaforseti skýrði nýlega
frá því að um 100 þúsund bandarískir hermenn

HLÚÐ AÐ LÖGREGLUMANNI Einn þeirra sem særðust fær

aðhlynningu á sjúkrahúsi í Bagdad.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

verði kallaðir heim frá Írak fyrir lok ágústmánaðar
á næsta ári. Eftir það verði 35 til 50 þúsund hermenn í landinu til að aðstoða við þjálfun innlendra
lögreglu- og hersveita.
- gb

ÁFRAM ÁNÆGÐUSTU VIÐSKIPTAVINIRNIR
Það er okkur mikill heiður að viðskiptavinir okkar skuli vera þeir ánægðustu á meðal fjármálafyrirtækja á Íslandi tíunda árið í röð!
80

Ánægja viðskiptavina 2007- 2008*

%

Persónuleg og vönduð fjármálaþjónusta hefur skilað sparisjóðunum ánægðustu
viðskiptavinunum 10 ár í röð eða allt frá því mælingar hófust. Þetta eru
ánægjuleg tíðindi fyrir okkur og hvetur okkur til að starfa áfram fyrir þig og þína.
Kynntu þér starfsemi sparisjóðanna á www.sparisjodirnir.is

77,0%

76,3%
71,4%

70

Bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf,
starfsfólk sparisjóðanna

60
*Skv. mælingum Íslensku
ánægjuvogarinnar.
2. nóv. - 11. des. 2008.

55,1%

50

2007
Sparisjóðirnir

2008
Önnur fjármálafyrirtæki

– áfram fyrir þig og þína

Sparisjóðirnir á Íslandi samanstanda af Byr sparisjóði, SPRON og öllum öðrum sparisjóðum á landinu.

Ný framtíðarsýn

Við erum einu fjármálafyrirtækin á Íslandi sem veita
alla almenna bankaþjónustu
og starfa án atbeina
ríkisvaldsins.

Framtíðarsýn sparisjóðanna
er að byggja á enn hagkvæmari rekstrareiningum
með áherslu á persónulega
þjónustu í námunda við þig.

Lærdómur sögunnar

Þitt samfélag

Saga okkar hefur verið
samofin sögu íslensks
samfélags í yfir 100 ár.
Þessi saga er rétt að
hefjast.

Sparisjóðirnir leggja ríka
áherslu á stuðning við ýmis
samfélagsverkefni og
félagastarf.

Allir við sama borð

Fyrir Íslendinga

Forsenda þess að sparisjóðirnir geti áfram veitt
samkeppnishæfa þjónustu
er að fyllsta jafnræðis sé
gætt í aðgerðum stjórnvalda
við endurreisn íslenska
fjármálakerfisins.

Án Íslendinga værum við
ekki til. Sparisjóðirnir hafa
alltaf lagt höfuðáherslu á að
þjónusta íslenskt samfélag
og munu halda því ótrauðir
áfram.

Fjórðungur þjóðarinnar
Fjórðungur þjóðarinnar nýtur
ánægjunnar af viðskiptum
við sinn sparisjóð og við
bjóðum ykkur velkomin í
viðskipti.

DYNAMO REYKJAVÍK

Tryggjum samkeppni

Áfram
sparisjóðirnir á
sparisjodirnir.is

4

GENGIÐ 06.03.2009

9. mars 2009 MÁNUDAGUR

Lögreglan var með viðbúnað vegna innflutningsveislu vélhjólaklúbbsins Fáfnis:
Bandaríkjadalur

112,64

113,18

Fáfnismenn buðu upp á pepsí og pylsur

Sterlingspund

160,15

160,93

LÖGREGLUMÁL „Þetta fór allt mjög

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

142,76

143,56

Dönsk króna

19,159

19,271

Norsk króna

15,955

16,049

Sænsk króna

12,127

12,199

Japanskt jen

1,1647

1,1715

SDR

165,56

166,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
186,5852
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

vel fram. Þeir voru með pepsí og
pylsur og við spiluðum í eina þrjá
klukkutíma,“ segir Guðlaugur Falk,
gítarleikari rokksveitarinnar Dark
Harvest, sem spilaði í innflutningsveislu hjá vélhjólaklúbbnum Fáfni á
laugardagskvöld. Mikill styr hefur
staðið um veisluna en meðlimir úr
vélhjólasamtökunum Hells Angels
á Norðurlöndunum höfðu boðað
komu sína í hana. Dómsmálaráðherra taldi uppákomuna brjóta
allsherjarregluna og þjóðaröryggi
Íslands og herti því landamæraeftirlit á Keflavíkurflugvelli. Lögreglan var með töluverðan viðbúnað við
klúbbhús Fáfnis, sem er yfirlýstur

stuðningsklúbbur Hells Angels.
Átján meðlimir Hells Angels voru
stöðvaðir við komuna til landsins
og sendir aftur til síns heima. Allt
fór þó vel fram í veislunni og þegar
líða fór á kvöldið dró lögreglan úr
viðbúnaðinum.
„Þegar það er búið að mínusa
áfengið verða engin læti. Það
eru bara læti á sveitaböllum og
hjá ríka fólkinu. Þessi veisla
var hins vegar bara ógeðslega skemmtileg og þeir eru
með frábæra aðstöðu þarna,“
GUÐLAUGUR FALK Gítarleikarinn var ánægður með
innflutnignsveisluna.

segir Guðlaugur gítarleikari, sem
hefur meðal annars spilað fyrir
Hells Angels í Noregi. „Þetta fólk
er með tattú og hefur ákveðna lífsskoðun. Það er bara nákvæmlega
eins og það vill vera en er ekki
mótað í eitthvað fast form. Við
spiluðum í Noregi hjá Hells
Angels og þeir stóðu við allt
það sem þeir sögðust ætla
að gera. Ég hef aldrei séð
eða upplifað neitt slæmt
hjá þessum mönnum
en þetta eru heldur
engir kórdrengir,“
segir Guðlaugur.
Meðlimir Fáfnis vildu ekki tjá

BEÐIÐ EFTIR ENGLUM Fáfnismenn biðu
félaga úr Hells Angels í Leifsstöð en þeir
fengu ekki að koma inn í landið. Átján
félagsmenn voru sendir aftur til síns
heima.

sig um málið þar sem þeir eru í
fjölmiðlabanni samkvæmt skipun
Hells Angels í Noregi.
- kh

Könnun Capacent um ESB:

Kanada helsta von skólafólks:

Vilja aðildarviðræður við ESB
en ekki aðild

Sumarvinna í
Manitobafylki
ATVINNUMÁL Ásta R. Jóhannes-

dóttir félagsmálaráðherra hefur
rætt þann möguleika við Nancy
Allan, ráðherra atvinnu- og innflytjendamála í Manitoba í Kanada, að skólafólk á Íslandi geti
fengið sumarvinnu þar í landi.
Þær gerðu með sér samkomulag um atvinnu fyrir Íslendinga í
Manitoba í vikunni.
Ásta segir fordæmið til staðar
þar sem Kanada hafi gert slíka
samninga við nokkur Evrópulönd.
Þessi samvinna hafi gefist ákaflega vel. Með slíku samkomulagi
er námsmönnum gert kleift að
koma til Kanada og vinna ýmis
sumarstörf. Ásta bindur vonir
við að þetta geti leyst úr fyrirsjáanlegum vanda í sumar, þar sem
mun erfiðara verður fyrir skólafólk að tryggja sér vinnu en verið
hefur.
- shá

KÖNNUN Tæplega 65 prósent

Íslendinga eru hlynnt því að taka
upp aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt niðurstöðum könnunar sem Capacent
Gallup gerði fyrir Samtök
iðnaðarins. Rúm 28 prósent eru
andvíg aðildarviðræðum en 7,6
prósent hvorki hlynnt né andvíg.
Stuðningurinn við viðræður
hefur ekki verið meiri í sex ár.
Samkvæmt könnuninni eru
hins vegar fleiri nú sem segjast
andvígir aðild en þeir sem
segjast hlynntir aðild að ESB.
Rúm 45 prósent segjast andvíg
aðild, 39,8 segjast hlynnt en
14,8 prósent segjast hvorki vera
hlynnt né andvíg.
Úrtakið 1.350 manns og svarhlutfall 65,2 prósent.

Ísraelskur friðarsinni:

Hafnar tilnefningu til Nóbels

FRÁ VESTMANNAEYJAHÖFN Uppsjávarskipin liggja sum hver verkefnalaus í Eyjum, önnur eru að koma af gulldepluveiðum og eru
tekin að huga að kolmunna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Loðnubrestur áfall
fyrir sjávarbyggðir

Sviptingar í Simbabve:

Fiskvinnslufólk missir stóran hluta af árstekjum vegna aflabrests í loðnu. Hafrannsóknastofnunin og útvegsmenn hafa gefið frá sér von um að loðna finnist í
veiðanlegu magni. Tekjutapið er gríðarlegt fyrir einstök sveitarfélög.

ÍSRAEL Mordechai Vanunu, ísra-

SJÁVARÚTVEGUR „Loðnubresturinn

elskur friðarsinni, hefur hafnað
tilnefningu til friðarverðlauna
Nóbels í ár. Ástæðan er sú að
hann getur ekki hugsað sér að
vera í hópi með Shimon Peres,
forseta Ísraels, sem hlaut friðarverðlaunin ásamt Jasser Arafat
og Jitzak Rabin árið 1994.
Vanunu hefur nokkrum sinnum
verið tilnefndur til friðarverðlauna Nóbels.
Hann sat í átján ár í fangelsi í
Ísrael fyrir að hafa lekið upplýsingum um kjarnorkuvopn Ísraels
til breskra fjölmiðla árið 1986.
Peres er „maðurinn á bak við
kjarnorkustefnu Ísraelsríkis,“
segir Vanunu í yfirlýsingu sem
hann sendi frá sér í síðustu viku.
Hann segir að Peres hafi einnig
verið „maðurinn sem lét ræna
mér í Rómarborg á Ítalíu“ árið
1986.
- gb

þýðir fimm milljarða króna tap
fyrir hagkerfi Vestmannaeyja.
Það kemur ofan á allt annað,“
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri
í Vestmannaeyjum. Hafrannsóknastofnunin og útgerðarmenn hafa
afskrifað loðnuvertíð í ár. Aflabresturinn er fjárhagslegt áfall
fyrir fjölmargar fjölskyldur og
sveitarfélög á landsbyggðinni, en
ellefu sjávarbyggðir annast veiði
og vinnslu á loðnu.
„Það vill gjarnan gleymast
að tekjur sem koma inn fara til
fólksins sem starfar í greininni.
Þetta er því mikið högg fyrir fjölskyldurnar hér í Eyjum og víðar í
sjávarbyggðunum. Það er ekki óalgengt að heimilisfaðirinn sé úti á
sjó, konan í vinnslunni og börnin
sem komin eru með aldur til þess
vinni með skóla. Þetta getur því
verið ansi þungt högg fyrir marga

og ljóst að fólk verður af stórum hluta af sínum árstekjum við
aflabrest eins og þennan,“ segir
Elliði.
Útflutningsverðmæti loðnuafurða á síðustu vertíð nam um
1,8 milljörðum hjá Ísfélagi Vestmannaeyja og 1,4 milljörðum
króna hjá Vinnslustöðinni í Eyjum.
„Í sjávarplássi græða allir þegar
vel veiðist, útgerðarmenn sem allir
aðrir. Tapið fyrir bæjarsjóð vegna
loðnunnar er sennilega á milli 350
og 400 milljónir í útsvarstekjum
eingöngu. Þessar tekjur eru svo
aftur notaðar til að veita grunnþjónustu, sem þarf þá að selja á
hærra verði eða draga úr.“
Þorsteinn Sigurðsson, sviðsstjóri
nytjastofnasviðs Hafrannsóknastofnunar, segir að skipulegri
leit að loðnu hafi verið hætt, þó
að stofnunin bregðist við fréttum
ef þær berast. Það sé hins vegar

Tsvangirai farinn til Botsvana

ljóst að líkur á loðnuvertíð séu
orðnar að engu, þó að ennþá eigi
eftir að afskrifa þann möguleika
að vestanganga láti á sér kræla.
„En í raun vita allir að líkurnar á
að eitthvað gerist eru í raun engar
í dag.“
Loðnan er byrjuð að hrygna og
Þorsteinn segir að það magn loðnu
sem búið sé að mæla eigi að geta
gefið ágætan árgang árið 2012.
Það séu í raun góðu fréttirnar á
móti þeim vonbrigðum sem margir verða fyrir vegna aflabrestsins
nú.
Útflutningsverðmæti loðnuafurða hefur verið á bilinu sex til
tíu milljarðar á síðustu árum, en
12,5 milljarðar að meðaltali frá
1996. Í fyrra var kvótinn 157 þúsund tonn en aðeins veiddust 15 þúsund tonn í ár. Um rannsóknakvóta
var að ræða sem þó mun skila um
milljarði.
svavar@frettabladid.is

SIMBABVE, AP Morgan Tsvangirai,

forsætisráðherra Simbabve, er
farinn frá landinu
yfir til Botsvana
þar sem hann
ætlar að leita sér
lækninga eftir
umferðarslys,
sem hann lenti í
fyrir helgi.
Tsvangirai
dvaldist mánuðum
MORGAN
saman í Botsvana
TSVANGIRAI
á síðasta ári af
ótta við að Robert Mugabe, forseti í Simbabve, myndi láta ráða
sig af dögum. Í síðasta mánuði
tók Tsvangirai við embætti forsætisráðherra eftir langvarandi
deilur við Mugabe, sem er áfram
forseti þrátt fyrir að hafa tapað
fyrir Tsvangirai í kosningum á
síðasta ári. Eiginkona Tsvangirai
lést í bílslysinu.
- gb

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður

ÚRKOMUMINNA
Á MORGUN Það
verður fremur
vindasamt á landinu í dag en dregur
úr vindi eftir því
sem líður á daginn.
Á morgun verður
hægur vindur framan af og úrkomulítið fyrir norðan og
austan en síðdegis
mun hvessa um
landið sunnanvert -3
með slyddu eða
snjókomu.
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Á MORGUN
Vaxandi suðaustanátt
síðdegis.
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MIÐVIKUDAGUR
Hvassast á Vestfjörðum
og allra syðst.
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KJÖRKASSINN

Líst þér vel á aðgerðir ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum?
Já

56,8%
43,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Sérðu eftir Ingibjörgu Sólrúnu
Gísladóttur úr íslenskum stjórnmálum?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

9. mars 2009 MÁNUDAGUR

Flugvél sem fórst með ferjuflugmanni undan Íslandi hrapaði vegna ísingar:

Spenna í Kína:

Hunsaði aðvörun og flaug í dauðann

Fimmtíu ár frá
uppreisn Tíbeta

FLUGMÁL Lítil flugvél sem fórst undan Íslandi með
einum manni í febrúar 2008 er talin hafa hrapað
í sjóinn vegna ísingar sem flugmaðurinn hunsaði
aðvaranir um að hætta væri á.
Þetta er niðurstaða bandarískrar rannsóknarnefndar sem skoðaði málið með aðstoð Rannsóknarnefndar flugslysa á Íslandi (RNF). Á vef RNF kemur
fram að vélin, sem var af Piper-gerð, fórst um 120
sjómílur suðaustur af Vík í Mýrdal.
Flugmaðurinn var að ferja flugvélina frá Bandaríkjunum til viðskiptavinar í Þýskalandi. RNF segir
að samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu sem sá
um ferjuflugið hafi tveimur flugvélum verið flogið í
samfloti til Reykjavíkur, umræddri Piper-flugvél og
Cessna-vél. Flugmaður Cessna-vélarinnar hafi haldið ferð sinni áfram frá Íslandi daginn eftir.
„Flugmanni Piper-flugvélarinnar hafði verið ráðlagt að fresta brottför þar til ísingarskilyrði væru

PIPER PA 28 Vél sömu gerðar og sú sem fórst suðaustur af

Íslandi 21. febrúar í fyrra.

ekki á fyrirhugaðri flugleið. Flugmaður Piper-flugvélarinnar beið í þrjá daga í Reykjavík. Daginn sem
slysið átti sér stað tók flugmaðurinn ákvörðun um að
fljúga til Wick í Skotlandi. Að því er hermt er lenti
flugmaðurinn í ísingu og hreyfill missti afl. Merki
barst frá neyðarsendi flugvélarinnar. Mikil leit var
gerð að flugmanninum og flugvélinni en ekkert
fannst,“ segir á vef Rannsóknarnefndar.
- gar

KÍNA, AP Á þriðjudaginn kemur
verða fimmtíu ár liðin frá því
að Tíbetar gerðu uppreisn gegn
stjórnvöldum í Kína. Af því tilefni hefur straumurinn af brynvörðum herbifreiðum og lögreglurútum legið upp eftir
fjallvegunum áleiðis til Tíbet.
Kínversk stjórnvöld ætla
greinilega að sjá til þess að enginn íbúi í Tíbet telji ráðlegt
að efna til aðgerða í tilefni af
afmælinu.
Á síðasta ári börðu kínversk
stjórnvöld niður uppreisn í Tíbet.
Síðan þá hafa eins konar herlög
verið í gildi í héraðinu.
- gb

Láta ekki skotárás
eyðileggja friðinn
Jafnt mótmælendur sem kaþólskir á Norður-Írlandi eru staðráðnir í að láta skotárás á breska hermenn ekki eyðileggja friðarsamkomulagið. Tveir hermenn létust
og fjórir menn særðust þegar tveir menn vopnaðir rifflum gerðu skotárás á þá.

)#

<J GåC >C<6


ß> L ; H D ? =@ ã < x B 7 = ?L ? BJ K8 æ 75

H¢I>

=khd?d]W?d]b\iZjj_h
Aeid_d]Wiah_\ije\WBWk]Wl[]_/,Ömmm$]kZhkd_d]W$_i

KOMIN
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NORÐUR-ÍRLAND, AP Norður-írskir
þingmenn, jafnt kaþólskir sem
mótmælendur, sögðust telja fullvíst að klofningshópur úr Írska lýðveldishernum, IRA, hefði staðið að
árásinni á hermenn og pitsusendla
fyrir utan Massereene-herstöðina
á Norður-Írlandi í fyrrakvöld.
„Fámennur hópur illskuþrjóta
getur ekki, og mun ekki, grafa
undan vilja írsku þjóðarinnar til
þess að lifa saman í friði,“ sagði
Brian Cowen, forsætisráðherra
Írlands. „Fólkið í þessu landi, bæði
fyrir norðan og sunnan, hefur
algerlega hafnað ofbeldinu.“
Bæði meirihluti mótmælenda
og minnihluti kaþólskra á þingi
norður-írsku heimastjórnarinnar
sögðust staðráðnir í að láta atvikið ekki eyðileggja friðarsamkomulagið, sem gert var fyrir rúmum
áratug, né heldur að slitna muni
upp úr stjórnarsamstarfinu.
Gerry Adams, leiðtogi stjórnmálaflokksins Sinn Fein, sem
hefur verið tengdur IRA, segir
árásarmennina vilja snúa aftur til
fortíðar: „Þeir vilja fá breska hermenn aftur út á göturnar,“ sagði
hann í yfirlýsingu.
Peter Robinson, leiðtogi mótmælenda og forsætisráðherra
samsteypustjórnarinnar, hvetur öfgahópa úr röðum mótmælenda til þess að grípa ekki til
hefndaraðgerða gegn mótmælendum á Norður-Írlandi.
Derek Williamson, yfirmaður í
norður-írsku lögreglunni, segir að
árásarmennirnir hafi verið tveir.
Þeir hafi verið vopnaðir rifflum
og skotið úr bifreið á fjóra hermenn sem voru að taka á móti

LÖGREGLUMAÐUR FYRIR UTAN MASSAREENE-HERSTÖÐINA Bifreið árásarmannanna
fannst yfirgefin í bænum Randalstown skammt frá herstöðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

pitsum frá tveimur pitsusendlum
á laugardagskvöldið. Að minnsta
kosti annar árásarmannanna steig
síðan út úr bílnum og skaut aftur
á hópinn.
„Af því sem við vitum nú er ljóst
að hryðjuverkamennirnir ætluðu
ekki bara að drepa hermennina,
sem voru þarna í gærkvöldi, heldur reyndu þeir líka að drepa þessa
tvo pitsusendla. Það segir mér hve
vægðarlaus þessi árás var,“ sagði
Williamson.
Tveir hermannanna létu lífið í
árásinni, en hinir tveir særðust
ásamt pitsusendlunum báðum.
Hinir látnu voru rúmlega tvítugir
og áttu að fara til Afganistans

innan skamms. Bifreið árásarmannanna fannst skömmu síðar
mannlaus í bænum Randalstown,
sem er skammt frá herstöðinni.
Vopnuð barátta IR A fyrir
aðskilnaði Norður-Írlands frá
Bretlandi hófst 1970 og stóð í
nærri þrjá áratugi. Átökin kostuðu
um 3.700 manns lífið. Árið 1997
var samið um vopnahlé og árið
2005 gaf IRA út yfirlýsingu um að
ofbeldi yrði ekki framar beitt af
þeirra hálfu.
Klofningshópar úr IRA hafa
hins vegar verið andvígir friðarsamkomulaginu og ítrekað beitt
ofbeldi til að grafa undan því.
gudsteinn@frettabladid.is

NEYTENDUR: Er dýrt í bíó?

Fimmtíu kall fyrir digital
DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Hildur Markúsdóttir vill
deila sögu af bíóferð fjölskyldunnar. Hún sá Beverly
Hills Chihuahua í Sambíóum í Álfabakka. „Ég keypti
þrjá miða á midi.is, þar
kostaði miðinn 950 krónur,“ skrifar hún. „Tveggja
ára gamall sonur okkar
kom líka með. Samkvæmt
skilti í miðasölu er miðaverð fyrir aldurshópinn 07 ára 550 kr., en svo var 50
króna álagning því myndin
er með Digital gæðum! Já,
sæll! Sonur minn á örugglega eftir að gera greinarmun á því hvort myndin er með Digital gæðum
eða ekki! Við eigum eftir
að hugsa okkur tvisvar um
hvort við förum fleiri bíó-

DÝR SMÁHUNDUR Mynd í digital
er dýrari en hinar hefðbundnu.

ferðir því miðarnir í bíó
kostuðu okkur 3.450 kr.“
Hjá Sambíóunum varð
Alfred Ásberg Arnarson
framkvæmdastjóri fyrir
svörum. Hann segir ástæðuna fyrir digital-aukagjaldinu einfalda. „Það er til að
minnka kostnað til langs

tíma og geta boðið upp á
kvikmyndir í bestu gæðum
(og þrívídd). Það var ákveðið að kaupa dýrar vélar
sem eiga töluverðan tíma
eftir til að borga sig upp
á þessari hækkun einni.
Okkur þótti sanngjarnara
að hækka eingöngu á þær
myndir þar sem tæknin er
nýtt heldur en að hækka á
allar myndir. Vissulega fer
þetta í taugarnar á fólki en
vill það frekar láta hækka
á allar myndir? Svo má
alveg benda á að þróun bíómiðaverðs er í engu samræmi við verðþróun annarra vöruflokka í landinu
og við höfum leitast við að
stilla verðinu í hóf eins og
hægt er.“

GOLFFERÐIN ÞÍN ER Í ÖRUGGUM HÖNDUM!

Siggi
Signhild

Peter
Margrét

Einar

Kjartan

Siggi Palli
Ingi Rúnar

Þórdís

Helga

ØL_ aakc WjhWkiji[c
eaakh[hidjc[ [iikc
]b³i_b[]kl_jakc$Ç

Óli

4.-13. apríl
Islantilla - UPPSELT!
El Rompido - UPPSELT!
Matalascañas - UPPSELT!
13.-20. apríl
Islantilla - UPPSELT!
El Rompido - UPPSELT!
Matalascañas - UPPSELT!
Montecastillo - UPPSELT!
20.-29. apríl
Islantilla - UPPSELT!
El Rompido - UPPSELT!
Matalascañas - UPPSELT!
Montecastillo - UPPSELT!

L_X³jkcl_if[ddWdZ_\[hkc$

][jkh[ddaec_ij]b_chWdZ_]eb\\oh_hleh_0
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CÅii)hi_gcj]iZa!h`Zbbi^aZ\jg&-]dajkaajg#
ÍSLENSKA SIA.IS VIT 45472 03.09
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Skráið ykkur í netklúbbinn: VITAgolf.is

VITA er í eigu Icelandair Group
og flýgur með Icelandair
á vit ævintýranna.

VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444
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VEISTU SVARIÐ?
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Alþjóðleg siglingakeppni verður haldin í fyrsta skipti um Jónsmessuna:

SIGLINGALEIÐIN

Sigla á skútum umhverfis Grímsey
1. Hvað heitir huðnan sem
bar tveimur hvítum kiðlingum
í Húsdýragarðinum í síðustu
viku?
2. Hvaða Íslandsvinur kallar
sig Hróa hött heilsunnar?
3. Hvaða stúlka stóð á milli
stanganna þegar kvennalandsliðið í knattspyrnu tapaði
naumlega fyrir því bandaríska
á föstudaginn?
SVÖR Á BLS. 30

FJALLABYGGÐ Alþjóðleg siglingakeppni, Iceland Midnight Sun
Race, verður haldin 20. júní í
sumar þegar sól er á lofti allan
sólarhringinn.
Siglt verður frá Siglufirði yfir
heimskautsbaug, umhverfis Grímsey og til baka til Siglufjarðar eða
samtals 75 sjómílur.
Bæjaryfirvöld í Fjallabyggð ætla
að halda siglingakeppnina í samvinnu við Siglingasamband Íslands
og verður keppnin sú eina sinnar
tegundar á Norður-Atlantshafi.
Sigmar B. Hauksson skotveiðimaður hefur aðstoðað bæjaryfirvöld á Siglufirði við að skipuleggja
keppnina og hann segir að siglinga-

Bæjarstjórn Hveragerðis:

Greiðsluafkoma ríkissjóðs:

Hagspekingar
standa á gati

Tekjur dragast
hratt saman

SVEITARSTJÓRNIR „Á tímum sem

FJÁRMÁL Innheimtar tekjur ríkis-

þessum hefur áætlun til þriggja
ára lítið gildi enda næsta vonlaust að ætla sveitarfélögum
landsins að spá fyrir um efnahagsmál þjóðarinnar næstu
þrjú árin þegar helstu efnahagsspekingar þjóðarinnar standa
á gati í sömu umræðu,“ segir
bæjarstjórn Hveragerðis sem
hyggst fresta þriggja ára áætlun
til haustsins fallist ríkið á það.
„Vonir standa til að árið 2012
hafi hagur vænkast og aðgengi
að lánsfé sömuleiðis, þá sé
mögulegt að huga að stærri fjárfestingum,“ segir bæjarstjórnin
sem kveður nauðsynlegt að hlúa
að nærumhverfinu. „Verkefni
dagsins í dag er að halda grunnþjónustu bæjarbúa í góðu lagi.“

sjóðs í janúar voru 55 milljarðar
króna samanborið við 57 milljarða
á sama tíma árið 2008. Samdrátturinn er því 3,6 prósent að nafnvirði.
Samdrátturinn að raunvirði milli
ára hefur aukist hratt síðustu
mánuði og er nú 25,3 prósent
þegar horft er á fjögurra mánaða
meðaltal. Gjöld ríkissjóðs voru
39 milljarðar og varð því sextán
milljarða króna afgangur í janúar,
samkvæmt fjármálaráðuneytinu.
Áætlun fjárlaga gerði ráð fyrir
að innheimtar tekjur yrðu 61
milljarður í mánuðinum og er frávikið því um sex milljarðar. Skatttekjur og tryggingagjöld námu
54 milljörðum og drógust saman
um 1,1 prósent og um 18,5 prósent
að raunvirði miðað við hækkun
almenns verðlags.
- shá

- gar

Kúplingar

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is
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(`g#V[ha{iijgV[ZaYhcZni^haigVcjb
'`g#[dgb^K^aYVgejc`iV>XZaVcYV^g

mennirnir verði við Grímsey um
miðnætti þegar sól sé hæst á lofti.
Siglingamenn sem koma frá
meginlandinu sigla í kjölfar víkinganna þegar og ef þeir sigla yfir
hafið. Stysta leiðin frá Skotlandi
til Íslands er um 440 sjómílur og
frá Reykjavík eru 286 sjómílur til
Siglufjarðar. Siglingin til Siglufjarðar þykir stórbrotin.
Keppt verður í þremur flokkum
og hafa fjórar til sex skútur þegar
skráð sig til leiks. Sigmar segir að
skúturnar komi aðallega frá Hollandi og Bretlandi en von sé á fleirum frá Írlandi og Frakklandi fyrir
nú utan Íslendinga.
„Þetta er auðvitað talsvert mál

því að siglingamennirnir þurfa
að sigla frá meginlandi Evrópu til
Íslands og svo norður.
Þetta getur verið allt upp í mánaðartúr því að eitthvað af þessu
fólki er að koma hingað til að ferðast um landið og sigla með ströndum landsins en notar tækifærið
til að taka þátt í keppninni,“ segir
hann. Sigmar segir að þrjú ár taki
að vinna svona keppni sess og þá
verði skúturnar kannski þrjátíu.

bZÂHiVÂ\gZ^Âhaj`dgi^Dahi^a&#bV'%%.
Ãh¨`^gjb`dgi^Â{lll#da^h#^h!Ä_cjhijhiÂkjbDahZÂVhbV*&*&&)&#

75 sjómílur

Siglufjörður
Ólafsfjörður

- ghs

Hrísey

SIGLINGALEIÐIN Siglingamennirnir geta

Dalvík

siglt frá Skotlandi alla leið til Íslands
og tekið svo þátt í keppninni í kringum
Grímsey.

Grenivík

Játar sig sigraða í bili
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hættir í stjórnmálum að sinni vegna veikinda. Hún
tekur ekki afstöðu til þess hver á að taka við af henni sem formaður flokksins.
STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún Gísla-

dóttir, formaður Samfylkingarinnar, hefur ákveðið að draga sig
í hlé frá stjórnmálum um óákveðinn tíma. Hún tilkynnti þetta á
fundi á heimili sínu í gær. Hún
segir veikindi sín gera það að
verkum að hún hafi ekki kraft til
að takast á við þau verkefni sem
bíða flokksins.
„Á þeirri viku sem liðin er hef
ég einfaldlega komist að því að það
hefur bara farið út af tankinum og
ekkert komið inn á hann í staðinn
og að ég hafi einfaldlega ekki þá
heilsu og það þrek sem þarf til
þess að fara í kosningabaráttu á
þessu vori,“ segir Ingibjörg, sem
greindist með æxli í höfði í september síðastliðnum og hefur síðan
glímt við veikindi. Hún þurfi nú að
viðurkenna að veikindin hafi verið
meiri en hún hafi sjálf verið tilbúin til að viðurkenna hingað til.
„Núna verð ég bara einfaldlega
að játa mig sigraða,“ sagði hún á
fundinum.
Ingibjörg tilkynnti nánustu
samstarfsmönnum sínum í Samfylkingunni um ákvörðun sína í
gær og mun hún hafa komið nokkuð á óvart. Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra og Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra sátu
bæði fundinn og sögðust slegin
yfir ákvörðuninni. Jóhanna sagðist vona að Ingibjörg næði heilsu
sem fyrst og sneri sem fyrst aftur
í pólitík.
Aðspurð sagði Ingibjörg það
alrangt að hún nyti ekki lengur tilskilins trausts flokksmanna sinna
sem formaður og að það hefði haft
áhrif á ákvörðunina. Hún vísaði til könnunar sem sýndi hana
njóta stuðnings tveggja þriðjunga
flokksmanna sem formaður.
Einar Mar Þórðarson stjórnmálafræðingur telur hins vegar að
mótbyr frá samherjum Ingibjargar hafi sannarlega haft áhrif á
ákvörðunina. „Ég met það þannig,
eins og Ingibjörg segir, að þetta sé
fyrst og fremst af heilsufarslegum
ástæðum,“ segir hann. Hins vegar
hafi margir af virkustu flokks-

HÆTTIR Á KOMANDI LANDSFUNDI „Núna verð ég bara að játa mig sigraða,“ sagði

Ingibjörg Sólrún á blaðamannafundinum í gær.

mönnum orðið afar gramir eftir
blaðamannafund Ingibjargar og
Jóhönnu um síðustu helgi þar sem
tilkynnt var um að þær, ásamt
Össuri, hyggðust raða sér í þrjú
efstu sæti flokksins í Reykjavík.
„Ég held að hún hafi fundið það

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að hún hafi í rauninni ekki átt
nægilega mikinn stuðning hjá lykilfólki í flokknum og þess vegna
í ljósi hennar veikinda og þessa
andbyrs innan flokksins hafi hún
ekki treyst sér til að halda áfram,“
segir Einar.
stigur@frettabladid.is

Steingrímur J. um brotthvarf Ingibjargar Sólrúnar:

Guðjón Arnar Kristjánsson:

Breytir engu um
stjórnarsamstarfið

Erfitt að sitja
undir álaginu

STJÓRNMÁL „Mér finnst að við

d\&*V[ha{iijgV[WaVkgjb

Grímsey

svona aðstæður þurfi fólk fyrst
og fremst að hugsa um sig sjálft
og fjölskyldu sína. Ég skil ákvörðun Ingibjargar Sólrúnar og óska
henni alls hins besta,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstrihreyfingarinnar græns
framboðs, „Þetta eru sviptingar
sem setja málin í nýtt ljós en er
eitthvað sem Samfylkingin leysir
hjá sér.“
Steingrímur segir brotthvarf
Ingibjargar Sólrúnar ekki breyta

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

STJÓRNMÁL Ég verð nú að segja

neinu um stjórnarsamstarfið.
„Við erum með
góðan forsætisráðherra sem
ætlar að halda
áfram og við
treystum því
að þau mál sem
stjórnin hefur
verið að vinna
að verði áfram í
góðum farvegi.“
- kh

að þetta kemur á óvart en ég skil
þessa ákvörðun ef hún metur
heilsu sína svona,“ segir Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins. „Það
er alls ekki óeðlilegt að hún meti
ástandið svona enda verður erfitt
að sitja undir því álagi sem fylgir þeim vandamálum sem búið
er að koma okkur í. Fólk verður
að hafa fulla heilsu til að takast á við þau vandamál svo ég er
ekkert hissa á því að hún endurmeti stöðu sína. Ég óska henni
velfarnaðar í því lífi sem bíður
hennar.“
- kh
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KOIL HEILSURÚMUM!
RGH!!!

4ÖLVNFGOBIBHTÄTUBOETJOTÄLWB£.BSL,PMPWTPO FJHBOEJ,JOH,PJMWFSLTNJ£KVOOBS
B£CKÔ£B²TMFOEJOHVN 25% AFSLÁTT BGÖMMVN,JOH,PJMIFJMTVSÚNVN
/ÚWJMM3FLLKBOHFSBFOOCFUVSPHCUJSWJ£ 10% AUKAAFSLÆTTI.
B£Þ£JS 35% AFSLÁTTUR BGÖMMVN,JOH,PJMSÚNVNÏ3FLLKVOOJOTUVEBHB

Komdu og fáðu þér hágæða rúm á einstöku tilboði.
.F£
$"45"8":
tTW£BTLJQUTWF
tTW£BTLJQUHP
tÄSBÄCZSH£
t-BHBSTJHB£MÏLBN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLV
t4UV£OJOHVSWJ£C
WJ£LWNTW£J
t5WÏIFSUTËSWBMJ£T
t)SFZmOHNJMMJTWF
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGO
BSG FLLJ B£ TOÚB

25% AFSLÁTTUR
CASTAWAY

ADVENTURE

Queen size (153x203)
Verð 220.000 kr.

JQUTWFGOTW£J
LJQUHPSNBLFSm
SH£
£JFSÚSSÞTUJKÖGOVOBS
MBUFYJTFN
MBTFS 
B£MÏLBNBOV
PNOBTMÖLV
SWJ£CBLPH
TW£JMÏLBN
OUBS
SJTWFGOnÖUV

KK-TILBOÐ
EKKJAN
165.000
KK+Rkr.
= 55.000 kr.
AFSLÁTTUR! kr.

TILBO0 Ð
0

143.0

= 77.000 kr.
AFSLÁTTUR!
AVERY

AVERY

Queen size (153x203)
Verð 155.000 kr.

KK-TILBOÐ
KK+REKK116.250
JAN kr.
= 38.750 kr.
AFSLÁTTUR!

TILBOÐ
100.7

50 kr.

= 54.250 kr.
AFSLÁTTUR!

OOBS

FERMINGARTILBOÐ

30% AFSLÁTTUR!
Comfort Zone rúmin aðlaga sig á ótrúlegann hátt
að líkamanum, hafa einstaka þyngdardreifingu
og veita slökun sem er á fárra færi.

COMFORT ZONE

COMFORT ZONE

(120x200)
Verð 132.900 kr.

(97x200)
Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ

93.030 kr.

81.830 kr.

ADVENTURE
Queen size (153x203)
Verð 303.900 kr.

KK-TILBOÐ

BSTJHB£MÏLB
JSHÔ£BTMÖLV
£OJOHVSWJ£C
FSUTËSWBMJ£T
SLUJSLBOUBS
GFLLJB£TOÚ

REKKJAN
227.925
KK+kr.

TILB5OkÐr.
3

= 75.975 kr.
AFSLÁTTUR!

197.5

= 106.365 kr.
AFSLÁTTUR!
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COMFORT ZONE
tTW£BTLJQUTWFGOTW£J
tTW£BTLJQUQPLBHPSNBLFSm
tÄSBÄCZSH£
tSÞTUJKÖGOVOBSTWBNQJVSÏTWFGOTW£J

t-BHBSTJHB£MÏLBNBOVN
t7FJUJSHÔ£BTMÖLVO
t4UFZQUJSLBOUBS
tTUSSJTWFGOnÖUVS
tBSGFLLJB£TOÚB
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Konurnar í aðalhlutverkum
Konum gekk afar vel í mörgum prófkjara helgarinnar. Vísir að endurnýjun, segir stjórnmálafræðingur.

AÐDÁANDI FÆR BLESSUN Dalaí Lama,

andlegur og veraldlegur leiðtogi Tíbetbúa, blessar aðdáanda sinn í Nýju Delí
á Indlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VÍKURFJARA Hratt hefur gengið á Víkur-

fjöru undanfarin ár.

Sveitarstjórnin í Mýrdal:

Ítrekar nauðsyn
sjóvarnagarðs
UMHVERFISMÁL Sveitarstjórn Mýr-

dalshrepps ítrekar að brýnt sé að
hefja framkvæmdir við sjóvarnir
við Vík eins fljótt og kostur sé.
Æskilegt sé að sjóvarnirnar verði
fjær byggðinni en Siglingastofnun áformar. „Landgræðslustjóri
hefur í minnisblaði ítrekað að of
lítið svigrúm sé til sandfoksvarna
og að brýnt sé að koma ölduvörn
með grjótkápu á rofbakkann hið
fyrsta,“ segir í bókun sveitarstjórnarinnar sem telur að við
hönnun sjóvarnanna hafi lítt
verið hugað að útivistargildi
Víkurfjöru sem yfir hundrað þúsund manns heimsæki á árlega. - gar

STJÓRNMÁL Konur skipa sjö af tíu
efstu sætum Vinstri grænna í
Reykjavíkurkjördæmunum. Þá hlutu
kvenkyns frambjóðendur stuðning í
fimm efstu sæti Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi. Hlutskipti
kvenna er það athyglisverðasta við
prófkjörshrinu helgarinnar, að mati
Einars Mars Þórðarsonar stjórnmálafræðings.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi munu leiða lista
Vinstri grænna í Reykjavík. Siv
Friðleifsdóttir varð hlutskörpust
frambjóðenda Framsóknarflokksins
í suðvestri og Helga Sigrún Harðardóttir hafnaði í öðru sæti. Þar þurfti
ákvæði um kynjakvóta til að koma
körlum í efstu fimm sætin.
Einar Mar segir einnig athyglisvert að forystumönnum á borð við
Björgvin G. Sigurðsson, Kristján
Möller og Siv hafi verið lítt ógnað.
Hins vegar hafi nokkrir sitjandi
þingmenn fengið skell. Helst beri
þar að nefna Einar Má Sigurðsson hjá Samfylkingu í norðaustri,
sem ekki kemst á blað, og Karl V.
Matthíasson, sem hafnaði í fimmta
sæti hjá Samfylkingunni í norðvestri. Og Einar nefnir einnig Kolbrúnu Halldórsdóttur umhverfisráðherra og þingmanninn Álfheiði
Ingadóttur, sem báðar sóttust eftir
1. til 2. sæti á listum Vinstri grænna
í Reykjavík, en höfnuðu í þriðja sæti
hvor á sínum listanum. „Það er alls
ekki víst að þær nái inn á þing,“
segir hann.
„Þessi prófkjör sem við höfum
séð núna eru vísir að því að það
verði kannski einhver endurnýjun,“ segir Einar Mar, en bendir þó á að fram undan sé önnur
mikil prófkjörshelgi þar sem sjálfstæðismenn velja sér fulltrúa, sem
og Samfylkingin í Reykjavík.
stigur@frettabladid.is

NIÐURSTÖÐUR
FRAMSÓKNARFLOKKURINN
Reykjavík norður (uppstilling):
1. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
2. Ásta Rut Jónasdóttir
3. Þórir Ingþórsson

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
Suðurkjördæmi (uppstilling):
1. Grétar Mar Jónsson
2. Georg Eiður Arnarsson
Suðvesturkjördæmi (uppstilling):
1. Kolbrún Stefánsdóttir
2. Helgi Helgason

Suðurkjördæmi (prófkjör):
1. Björgvin G. Sigurðsson
2. Oddný Guðbjörg Harðardóttir
3. Róbert Marshall

VINSTRI GRÆN

Suðurkjördæmi (póstkosning):
1. Sigurður Ingi Jóhannsson
2. Eygló Þóra Harðardóttir
3. Birgir Þórarinsson

Norðvesturkjördæmi (prófkjör):
1. Guðbjartur Hannesson
2. Ólína Þorvarðardóttir
3. Arna Lára Jónsdóttir

Reykjavík (forval):
1. Katrín Jakobsdóttir
2. Svandís Svavarsdóttir
3. Lilja Mósesdóttir
4. Árni Þór Sigurðsson
5. Álfheiður Ingadóttir
6. Kolbrún Halldórsdóttir
7. Ari Matthíasson
8. Auður Lilja Erlingsdóttir

Suðvesturkjördæmi (prófkjör):
1. Siv Friðleifsdóttir
2. Helga Sigrún Harðardóttir
3. Gestur Valgarðsson

Norðausturkjördæmi (prófkjör):
1. Kristján L. Möller
2. Sigmundur Ernir Rúnarsson
3. Jónína Rós Guðmundsdóttir

Suðurkjördæmi (forval):
1. Atli Gíslason
2. Arndís Soffía Sigurðardóttir
3. Bergur Sigurðsson

Reykjavík suður (uppstilling):
1. Vigdís Hauksdóttir
2. Guðrún Valdemarsdóttir
3. Salvör Gissurardóttir

SAMFYLKINGIN

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR
HELGA SIGRÚN HARÐARDÓTTIR
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www.jongunnarsson.is

Sparisjóður Suður-Þingeyinga gerir það gott í kreppunni:

Tvöfaldar efnahagsreikning sinn
VIÐSKIPTI Viðskiptavinum Sparisjóðs Suður-Þingeyinga hefur fjölgað um fimm hundruð á síðustu
mánuðum að sögn Guðmundar E. Lárussonar sparisjóðsstjóra og efnahagsreikningur hans nánast
tvöfaldast frá síðasta ári. Í kjölfar bankahrunsins
streymdu nýir viðskiptavinir í bankann og var um
tíma einn starfsmaður eingöngu með þann starfa að
skrá þá inn.
Að sögn Guðmundar heldur sá straumur áfram.
„Fyrst var fólk að flýja þessa svokölluðu ríkisbanka,“ segir hann. „Nú er það ekki endilega að
koma hingað til að verja innstæður sínar heldur er
það einfaldlega búið að fá nóg af þeim og vill koma
í sparisjóðinn þar sem það fær persónulegri þjónustu. Enda er þetta líklegast tíunda árið í röð sem
sparisjóðirnir eru efst á lista fjármálafyrirtækja
samkvæmt hinni íslensku ánægjuvog sem mælir
ánægju viðskiptavina.“

Opinn fundur um málefni eldri borgara mánudaginn
9. mars á milli kl. 17-19 á kosningaskrifstofu Jóns í
húsi Kraftvéla að Dalvegi 6 í Kópavogi.

FRÁ HÚSAVÍK Eitt af fjórum útibúum Sparisjóðs Suður-Þingey-

inga er á Húsavík en aðalstöðvarnar eru á Laugum í Reykjadal.
Bankanum vex fiskur um hrygg í kreppunni.

Eldri kjósendur

Hann segir bankann vera í góðum málum miðað
við það sem er að gerast í íslensku fjármálalífi.
„Það segir nú kannski sína sögu að við fáum sennilega ekki styrk frá ríkinu, við stöndum of vel til
þess.“
- jse

Málefni eldri borgara voru áberandi í kosningabaráttunni
fyrir 2 árum. Förum yfir stöðuna og helstu áherslumálin
sem til umræðu hafa verið eftir breytingar í íslensku
samfélagi á undanförnum mánuðum. Jón hefur starfað
með málefnanefnd Sjálfstæðisflokksins um málefni eldri
borgara og er stjórnarmaður í Sunnuhlíðarsamtökunum í
Kópavogi.

Tollgæslan hefur haft í nógu að snúast á síðustu árum:

Hátt í tvö hundruð kílóum
af ólöglegum lyfjum fargað
LYFJAMÁL Tæpum 160 kílóum af
ólöglegum lyfjum var fargað hjá
Tollinum í Reykjavík á tveimur
síðastliðnum árum. Þessi lyf voru
tekin í nær 2000 sendingum.
„Á árinu 2007 voru 1.018 lyfjasendingar settar í bann hjá tollgæslunni í Reykjavík,“ segir Guðmundur Jónasson, tollvörður hjá
Tollstjóra. „Á því ári var 98 kílóum
af slíkum lyfjum fargað. Á síðasta
ári voru 906 lyfjasendingar settar í
bann og tæpum 60 kílóum fargað.“
Fréttablaðið greindi frá ótta
heilbrigðisyfirvalda við sívaxandi,
ólöglega verslun með lyf á netinu.
Lyf, keypt með þeim hætti, geti
stefnt lífi fólks í voða.
Guðmundur segir að þær send-

Gestir fundarins verða:
Valgerður Sigurðardóttir, formaður málefnanefndar
Sjálfstæðisflokksins um málefni eldri borgara og Hildur
Hálfdanardóttir, fulltrúi í sömu nefnd og stjórnarmaður í
Sunnhlíðarsamtökunum í Kópavogi.

ingar sem eru settar í bann séu
ekki í merktum lyfjaumbúðum.
„Það hafa komið alls konar töflur sem eru í ómerktum umbúðum,“
segir Guðmundur. „Lyfjaeftirlitið
tekur slíkar sendingar og veitir
okkur upplýsingar um innihaldið.
Þeim er svo eytt.“
Hann segir að bæði sé um að
ræða lyf og fæðubótarefni með
ólöglegu innihaldi. Líklegast sé að
megnið af því sem tollgæslan tekur
keypt á netinu þótt engin staðfesting liggi fyrir á því.
- jss

Boðið verður upp á kaffi og meðlæti, allir velkomnir.

Jón Gunnarsson
Alþingismaður
Tryggjum Jóni Gunnarssyni 3. sætið í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í suðvesturkjördæmi 14. mars nk.

ÓLÖGLEG LYF Ómerktum pillum er

fargað.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fundahöld félagasamtaka í atvinnulífinu
halda áfram. Horft er til framtíðar og lausna.

Ákvarðana
er enn beðið
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

F

yrir helgi fjölluðu Samtök iðnaðarins um þá stöðu sem
hér er komin upp í hagkerfinu og leiðir til úrlausnar
á árvissu Iðnþingi sínu. Þar kom meðal annars fram í
máli manna að Evrópusambandið væri ekki valkostur,
heldur nauðsyn. Undir lok þessarar viku er önnur árviss
samkoma af svipuðum meiði, en þá blæs Viðskiptaráð Íslands til
Viðskiptaþings 2009.
Viðskiptaráð hefur ekki verið jafnafdráttarlaust í afstöðu sinni
til Evrópusambandsaðildar og krónunnar og Samtök iðnaðarins
hafa verið.
Í fyrra var yfirskrift Viðskiptaþings „Íslenska krónan, byrði
eða blóraböggull?“ og gefin út skýrsla með sömu yfirskrift.
Niðurstaðan þar var sú að ætti að halda hér sjálfstæðri mynt yrði
ávinningur sjálfstæðrar peningastefnu að vega þyngra en fórnarkostnaður hennar. Nú liggur fyrir að fjármálakerfi þjóðarinnar
hefur verið fórnað og ljóst að krónan verður seint uppspretta
stöðugleika í hagkerfinu.
Í skýrslunni var um leið velt upp að aukinn efnahagslegur
stöðugleiki væri grundvallarforsenda þess að hægt yrði að halda
krónunni. „Frá upptöku verðbólgumarkmiðs má að mestu rekja
ójafnvægið sem ríkt hefur í hagkerfinu til ákvarðana og umsvifa
hins opinbera. Á sama tíma og ráðist hefur verið í fjölmörg hagvaxtarhvetjandi verkefni hefur hið opinbera ekki dregið seglin
saman sem skyldi. Það má því segja að vandamálið sé tvíþætt.
Annars vegar skortir stjórnvöld skilning eða vilja til að tímasetja
hagvaxtarhvetjandi verkefni með skynsamlegum hætti. Hins
vegar hafa almenn umsvif hins opinbera frekar verið sveifluhvetjandi en jafnandi,“ segir þar.
Forvitnilegt verður að sjá hvaða pól samtökin taka í hæðina hvað varðar framtíðarskipan peningamála hér. Að þessu
sinni er yfirskrift Viðskiptaþings „Endurreisn hagkerfisins“. Í
pallborðsumræðum verða formenn stjórnmálaflokkanna og geta
þá væntanlega svarað því hvaða stefnu þeir vilja taka í peningamálum, hvort krónunni verði haldið til langframa. Þá kunna þeir
ef til vill að skýra þann drátt sem orðinn er á stefnumörkun í
mikilvægum málum sem taka þarf á til að mögulegt verði að
byggja hér trúverðugt fjármálakerfi á rústum þess fallna.
Fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins upplýsti í viðtali í
Markaðnum í síðustu viku að strax í nóvember hefðu legið fyrir
margir þeirra málaflokka sem taka þyrfti afstöðu til áður en
næstu skref yrðu hér stigin í endurreisninni. Þá hafi orðið vatnaskil í uppbyggingarstarfi þegar stjórnmálamenn tóku að ýta undir
ómarkvissa orðræðu í samfélaginu og leit að sökudólgum hér
innanlands, þegar öllum mátti samt ljóst vera af hverju bankarnir
féllu. Ef raunin er sú að barnalegt karp, ótti við að axla ábyrgð á
mistökum fortíðar og fælni til að taka ákvarðanir háir svo mjög
þeim hópi fólks sem hér hefur verið valinn til að stýra landinu
þá er alveg ljóst að kosningar hér hefðu ekki mátt vera mikið
seinna á ferðinni.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

www.ellingsen.is

Allt VG að kenna
Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra, fullyrðir á vefsíðu
sinni að Vinstri græn hafi staðið á
bak við Búsáhaldabyltinguna við
Alþingishúsið í janúar og heggur þar
í sama blóðuga knérunn og félagi
hans Sturla Böðvarsson, fyrrverandi
þingforseti. „Engum gat blandast
hugur um, að vinstri-græn stóðu að
baki mótmælum, sem efnt var
til við alþingishúsið og annars
staðar.“ Í augum Björns blasa
við hin sáraeinföldu rök: Úr því
að Vinstri græningjar lýstu
sumir hverjir velþóknun á
aðgerðum mótmælendanna, og að mótmælendur hljóðnuðu að
mestu þegar á þá
var hlustað og ný

ríkisstjórn var mynduð með þátttöku
Vinstri grænna, þá hljóti flokkurinn
að standa að baki öllu saman.

Samsæri án sannana
Ávirðingar Björns og Sturlu eru alvarlegar í ljósi þess að þeir hafa tjáð sig
fjálglega um það að mótmælin hafi
verið ofbeldisfull árás á löggjafarsamkundu þjóðarinnar. Það saka þeir
samstarfsflokk á Alþingi um að hafa
skipulagt. Enn hafa þeir félagar
þó ekki fært fram neinar sönnur
fyrir þessari samsæriskenningu
sinni. Ætla mætti að menn sem
gegnt hafa svo ábyrgðarmiklum
embættum skyldu átta sig
gjörla á því að orðum fylgir
ábyrgð. Hljóta þeir ekki að
kalla eftir opinberri rannsókn á málinu?

Andskotum Guðjóns fjölgar
Þótt líklega sé erfitt verk að hreyfa
við Guðjóni Arnari Kristjánssyni úr
leiðtogastóli Frjálslynda flokksins
hefur Guðni nokkur Halldórsson
ákveðið að láta á það reyna. Nú
heyrist því fleygt að Guðni standi ekki
einn í baráttunni heldur njóti hann
stuðnings Sigurjóns Þórðarsonar,
fyrrverandi þingmanns, og Sigurðar
Þórðarsonar bróður hans.
Bræðurnir munu nú
róa að því öllum árum
að fylkja þeim að baki
Guðna sem hafa yfirgefið
flokkinn sökum óánægju
upp á síðkastið.
stigur@
frettabladid.is

Að kjósa hrunið
K

annanir segja okkur að Sjálfstæðisflokkurinn hafi nú um
það bil 30% fylgi landsmanna,
og virðist ýmist stærsti flokkurinn eða sá næst stærsti. Þetta er
vissulega við neðri mörk fylgis
þessa flokks sem yfirleitt hefur
verið nær fjörutíu prósentunum,
en eins og háttar er maður samt
hálf hvumsa yfir öllu þessu fylgi.
Jafnvel þótt það sé dyggð að
bera virðingu fyrir skoðunum
annars fólks og rétt að muna að
allir hafa sínar ástæður fyrir
því hvernig þeir kjósa að verja
atkvæði sínu þá verður ekki
hjá því komist að minna á að
Sjálfstæðisflokkurinn er í raun og
veru sjálfur hrunflokkurinn.
Eins og málið lítur út þá er hver
sá sem kýs að greiða Sjálfstæðisflokknum atkvæði sitt í raun og
veru að greiða hruninu atkvæði
sitt.
Hver sá sem kýs Sjálfstæðisflokkinn er þar með að segja: Ég
tel að rétt hafi verið að málum
staðið hér á landi í uppbyggingu
efnhagslífsins fram að hruninu.
Og sá sem setur x við D í komandi kosningum segir þar með: Ég
tel að rétt hafi verið brugðist við í
hruninu.
Með því að velja Sjálfstæðisflokkinn velur maður jafnframt
Davíð Oddsson sem – tja – biskup?
Árna Matthiesen … hvað skyldi
hann langa í? Sem útvarpsstjóra?
Geir Haarde velur maður sem
seðlabankastjóra. Björn Bjarnason sem hæstaréttardómara.
Maður velur Baldur Guðlaugsson
sem komandi yfirmann Fjármálaeftirlitsins …
Maður velur mennina sem
gerðu Jón Steinar að hæstaréttardómara. Og svo framvegis. Því
þegar maður velur Sjálfstæðisflokkinn velur maður Flokkinn.
Frændhygli hans, vinhygli og
flokkshygli. Klíku-ræði hans,
bekkjarbræðra-ræði og ætta-ræði.
Fyrirlitningu hans á faglegum
aðferðum við ákvarðanir og

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Sjálfstæðisflokkurinn
mannaráðningar. Geðþóttaákvarðanir sem eiga sér upphaf
og endi og allar forsendur innan
Flokksins.
Í eðlilegu árferði fyndist manni
þrjátíu prósenta fylgi þessa
flokks ekki skrýtið. Sjálfstæðisflokkurinn er í mörgu tilliti
okkar þjóðarflokkur eins og
tíðkast í Afríku, varð til upp úr
sjálfstæðisbaráttunni og var um
árabil vettvangur fyrir ólík öfl
samfélagsins sem þar tókust á
en stóðu saman um sameiginlega
hagsmuni: peninga og völd. Hann
er sjálfur Kerfisflokkurinn,
þar sem fólk hefur verið ráðið
til starfa hjá ríkinu unnvörpum
um árabil út frá tengslum sínum
við hann. Áhrif hans smjúga um
allt samfélagið. Hann er flokkur
hins ríkjandi ástands. Viljum við
ríkjandi ástand?
Með því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn hefur fólki fundist sem
það sé í einhverjum skilningi að
kjósa líf sitt eins og það sé. Það sé
að kjósa bílinn sinn og húsið, garðinn í kring, foreldra sína og börn,
vini og eftirlætisstaði – það sé að
kjósa götuna sína og landið sitt.
Gott ef ekki Esjuna og sólskinið.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið
að sér að mynda umgjörðina um
líf fólksins og hugmyndafræðina
sem að baki því býr: þessa sérstöku íslensku blöndu af einstaklingshyggju og félagshyggju þar
sem hver einstaklingur áskilur
sér fullan rétt til að vera alveg
eins og allir hinir. Og leggja hart
að sér til að svo geti orðið.

Það að kjósa Sjálfstæðisflokkinn hefur verið fyrir drjúgum
hluta landsmanna ekki ólíkt því
að láta ferma sig. Bara nokkuð
sem maður gerir án þess að hugsa
frekar út í það – nokkuð sem allir
hinir gera – nokkuð sem allir gera
sem eru eins og maður sjálfur.
Sjálfstæðisflokkurinn er hið
trygga, vissan.
En því miður: þetta er bara ekki
þannig. Ekki lengur. Sjálfstæðisflokkurinn reyndist hið ótrygga,
hann er óvissan sjálf. Hann er
glundroðinn. Hann er hið óábyrga
afl í þjóðlífinu sem vill að við
byrjum fjörið aftur.
Þegar maður kýs Sjálfstæðisflokkinn er maður að kjósa kvótakerfið og óheft sukkið. Ættlausu
götustrákarnir í Baugi og Kaupþingi eru Frankenstein-skrímsli
sem Sjálfstæðisflokkurinn sendi
út í heiminn; niðurstaðan af stefnu
hans, öfga-kapítalismanum.
Forsenda útrásarinnar var það
algjöra frjálsræði í viðskiptum
sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur
alla tíð talið grundvallaratriði
í stefnu sinni, og varð til þess
að hvorki Seðlabankinn í valdatíð Davíðs né Fjármálaeftirlitið
beittu tækjum sínum til að hefta
ofurvöxt íslensku bankanna.
Og íslenskt oflæti. Íslenski
draumurinn.
Nýleg grein um íslenska drauminn í Vanity Fair er á margra
vörum. Þar er að vísu ýmislegt
vitlaust – eins og til dæmis að
hneykslunarefni sé að íslensk
skólabörn þekki ekki málara 19.
aldar, eða klisjan um að við séum
öll skyld og þekkjumst öll (hver
er Stefan Alson?) eða að Björk og
aðrar listir séu afurð kvótakerfisins. En margt annað er skarplegt
og flott í listavel skrifaðri grein,
og meginniðurstaðan eflaust rétt:
hér hefur orðið gjaldþrot ríkjandi
hugmyndafræði.
Sá sem kýs Sjálfstæðisflokkinn
greiðir atkvæði sitt hugmyndafræði sem heimurinn hlær að.

„Íslenska ákvæðið“ er efnahagsmál
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UMRÆÐAN
Illugi Gunnarsson skrifar um Kyoto-bókunina

M

eirihluti þingmanna er að baki þingsályktunartillögu um að ríkisstjórninni sé falið að tryggja
að efni og tilgangur „íslenska ákvæðisins“ í Kyoto
–bókuninni haldi gildi sínu. Íslenska ákvæðið er
reyndar ekki eitthvað séríslenskt ákvæði. Þetta er
almennt ákvæði sem snýr að smáríkjum sem nota
við iðnframleiðslu hreina orku og nýjustu tækni í
mengunarvörnum. Ákvæðið er í samræmi við það
markmið að draga úr hlýnun jarðar, loftslagsvandinn
er hnattrænn og þá á að framleiða þar sem minnst
mengun verður. En það er viðeigandi að ákvæðið sé nefnt „íslenska ákvæðið“ því við Íslendingar
fengum það samþykkt og öðrum þræði er ákvæðið
viðurkenning á þeim árangri sem við höfum náð í
umhverfismálum.
Allir eru sammála um að yfirráð okkar yfir náttúruauðlindum landsins er grunnur þess að hér sé
hægt að byggja upp blómlegt samfélag. íslenska
ákvæðið rýmkar möguleika okkar til að nýta orkuna

í iðrum jarðar og aflið í fallvötnunum til þess að
skapa störf og velmegun. Ef niðurstaða Kaupmannahafanarfundarins í desember verður sú að skerða
mjög möguleika okkar á því að nýta orkulindirnar
okkar þá er í raun verið að skerða forræði okkar
yfir þessum mikilvægu náttúruauðlindum. Slík niðurstaða væri mjög vond fyrir íslenskt efnahagslíf og
hún væri líka vond fyrir baráttuna gegn of mikilli
hlýnun jarðar.
Það er áhugavert að bera saman stöðu Norðmanna
og okkar Íslendinga í þessu samhengi. Norðmenn eru
olíuþjóð og olíulindirnar skapa þeim gríðarlegan auð.
Þeir dæla upp olíunni eins og þeir vilja og selja til
annarra landa. Mikil mengun fylgir olíunni en sú
mengun dregst frá mengunarkvóta þess ríkis sem
nýtir olíuna. Með öðrum orðum, loftslagssáttmálarnir gera ráð fyrir því að olíuríki eins og Noregur geti
fullnýtt sína auðlind án takmarkana, en við Íslendingar verðum sett í skrúfu vegna þess að okkar
orkulindir eru staðbundnar og nýting orkunnar þar
með einnig. Íslenska ákvæðið er m.a. tilraun til að
leiðrétta þessa skekkju.
Höfundur er alþingismaður.

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

E

ftir tæpa þrjá mánuði – um það
leyti sem sauðburður stendur
yfir í sveitum landsins og húsdýragörðum – hellast tæplega 20.000
unglingar út á vinnumarkaðinn.
Um 40.000 vinnufúsar hendur,
kannski ekki allar vinnufúsar fram
í fingurgóma, en allar vilja þær
komast í peninga. En unga fólkið
vill ekki bara peninga, það vill líka
fá að taka þátt í samfélaginu eins og
fullorðnir; skapa og æfa vinnusjálfið sitt, kynnast nýju fólki og strita
í stuðinu á hinum mjög svo umtalaða vinnumarkaði. Margt bendir þó

til að þessi stóra
gusa inn á vinnumarkaðinn lendi
einhvern veginn utan hans
að miklu leyti.
Ef marka má
ummæli þrautpíndra stjórnenda fyrirtækja
BJARNI
í hinu tækniÞORSTEINSSON
lega gjaldþrota
atvinnulífi eru menn enn að skera
niður í gríð og erg og virðast ekki
sjá til sólar; uppsagnir, launalækkanir og stytting vinnutíma eru daglegar fréttir. Ástandið virðist ekki
vera mikið betra hjá sveitarfélögum og ríki – þar er allur óþarfi
skorinn burt og gott betur. Og enda-

Borgun er eina fyrirtækið á landinu sem býður
heildarlausn í færsluhirðingu. Fyrirtæki sem
eru með öll kortaviðskipti hjá Borgun njóta
betri kjara og fá betri yﬁrsýn yﬁr tekjur með
einu uppgjöri fyrir öll kortaviðskipti.
Með Borgun tekur þú við öllum kortum.

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Ármúla 30 | 108 Reykjavík | Sími 560 1600 | www.borgun.is

laust hagrætt. Þetta lítur satt að
segja ekki vel út fyrir unga fólkið.
Ef gert er ráð fyrir að um helmingur fái ekki vinnu næsta sumar, sem
verður að teljast bjartsýni miðað
við hvernig nánasta framtíð virðist
líta út, jafngildir það atvinnuleysi
um 2.500 manna á ársgrundvelli.
Þetta er m.ö.o. stórt dæmi í tölum og
krónum. Sá sem þetta ritar man enn
það vel eftir unglingsárum sínum
að það fer andstyggilegur hrollur
um hann að hugsa til þess að þurfa
sem unglingur að horfa fram á að
eyða sumrinu í ekkert og geta engu
eytt. En þetta er ekki bara ömurlegt
fyrir unga fólkið. Í stað þess að bera
björg í bú og geta þannig allavega
staðið undir rekstrinum á sjálfum
sér fer sumaratvinnulausa unga

fólkið á framfæri foreldra sinna.
Víða eru aðstæður orðnar þannig
að foreldrarnir geta lítið sem ekkert stutt unglingana, foreldrarnir eiga miklu meira en nóg með
skuldir og daglegan rekstur. Hinar
svokölluðu efnalitlu fjölskyldur
hafa sprottið upp út um allt eins og
útbrot. Þær má finna í fjölbýlishúsum úthverfanna, kjöllurum gömlu
hverfanna, raðhúsum, parhúsum og
einnig í nýstandsettum einbýlishúsum á eftirsóttum stöðum, sum marandi á kafi í skuldasúpu í hriklekri
myntkörfu sem endalaust þarf að
ausa fé í.
Það sem kannski er þó alvarlegast við þetta ástand sem blasir við
ef ekkert er að gert, er hvað það
gerir ungu fólki að hanga í þrjá

mánuði án þess að hafa neitt fyrir
stafni. Í hinni mjög svo vanmetnu
bók Sannleikurinn um Ísland, sem
var fyrsta bindið í alfræði Baggalúts, er í kafla um stórfenglegustu
töfrabrögð Íslandssögunnar minnst
á þegar menntaskólanema tókst að
snúa sólarhringnum við um jólin
1984. Hætt er við að mikið verði um
töfrabrögð af þessu tagi hjá unga
fólkinu á komandi sumri. Sjónvarps- og vídeógláp, slímseta við
tölvuleiki, endalaust hangs á msn
og Fésinu er það sem margir munu
stunda af miklu kappi, ef marka
má þá reynslu sem skapast hefur
á viðfangsefnum unglinga þegar
þeir hafa ekkert fyrir stafni, þökk
sé tíðum kennaraverkföllum. Og
svo eru þau sem grípa til annarra
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Félagshyggjustjórn - skýrt val kjósenda
ráða til að stytta daginn, leita skjóls
í vímuefnum af ýmsu tagi sem allir
vita hvert getur leitt. Og ekki má
gleyma þeim sem einfaldlega fyllast depurð – jafnvel þunglyndi – við
þessar aðstæður og grafa sig niður
í myrkrið.
Það er ljóst að eitthvað þarf að
gera til að koma í veg fyrir að stór
hluti unga fólksins detti úr takti við
þjóðlífið á komandi sumri. Nú þarf
að hugsa hratt og þora að fara nýjar
leiðir. Allir geta komið að þessu
verkefni en eðlilegt er að ríki og
sveitarfélög taki þarna frumkvæði
í samvinnu við samtök atvinnulífsins, og þá á ég bæði við samtök
atvinnurekenda og launafólks.
Höfundur er
fyrrverandi unglingur.

UMRÆÐAN
Skúli Helgason skrifar um
stjórnmál

Þ

að hefur verið lenska í íslenskum stjórnmálum að stjórnmálaflokkarnir gangi óbundnir
til kosninga. Það er réttlætt með
því að flokkarnir vilji halda öllum
möguleikum opnum á stjórnarsamstarfi og vilji ekki veikja
samningsstöðu sína fyrirfram
með því að útiloka tiltekna kosti.
Nýr formaður Framsóknarflokksins hefur þegar tilkynnt opinberlega að hann muni fylgja þessari
gömlu aðferð, að vera opinn í báða
enda. Þeir sem kjósa Framsóknarflokkinn vita því ekki hvort þeir

eru að greiða
atkvæði með
hægri stjór n
undir forystu
Sjálfstæðisflokksins eða
félagshyggjustjórn með Samfylkingunni og
VG.
SKÚLI HELGASON
Þingkosningar eru eina
raunverulega tækið samkvæmt
stjórnskipan lýðveldisins sem
almenningur hefur til að hafa
áhrif á landsstjórnina. Það tæki
nær hins vegar bara hálfa leið, ef
flokkarnir gefa ekki skýr skilaboð fyrir kosningar um það með
hverjum þeir kjósi að starfa í

ríkisstjórn. Óbundna leiðin grefur því undan lýðræðinu og felur
í sér ákveðna lítilsvirðingu gagnvart almenningi. Ég er eindregið
þeirrar skoðunar að Samfylkingin
eigi nú að brjóta í blað og lýsa því
yfir skýrt og skorinort að við viljum mynda félagshyggjustjórn að
loknum kosningum. Stjórnarsamstarfið við VG gengur mjög vel,
þar er mikil eindrægni og vilji til
að koma mikilvægum aðgerðum í
verk sem lúta að velferð heimila
og bættu rekstrarumhverfi fyrirtækja.
Á þeim fáu vikum sem stjórnin hefur starfað hefur hún þegar
afgreitt 30 mál sem nú eru í
meðförum Alþingis og bíða þar
afgreiðslu. Ég leyfi mér að halda

því fram að samstarfið fram til
þessa hafi farið fram úr björtustu
vonum.
Núverandi ríkisstjórn var
mynduð á grundvelli mestu lýðræðisvakningar í landinu í áratugi. Virkt lýðræði hefur alla tíð
verið rauður þráður í stefnu Samfylkingarinnar og ég tel að skýr
yfirlýsing um stjórnarsamstarf
sé virðingarvottur við kjósendur
og gefi þeim skýrt val um félagshyggjustjórn sem hefji hér endurreisn samfélagsins á nýjum
gildum jafnaðar, réttlætis og
samábyrgðar.
Höfundur er frambjóðandi í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Reykjavík.
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BOBBY FISCHER FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1943

„Í skákinni endurspeglast
lífið.“
Robert James Fischer varð
ellefti heimsmeistari í skák
þegar hann mátaði Rússann Boris Spasskí í Reykjavík 1972. Bobby fékk pólitískt
hæli á Íslandi 2005. Hann lést
í Reykjavík 17. janúar 2008,
aðeins 64 ára að aldri, en það
er sú tala sem er jöfn reitum
taflborðsins.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 9. MARS 1964

MERKISATBURÐIR

Framleiðsla hafin á Ford Mustang

1841 Hæstiréttur Bandaríkj-

Fyrsti Ford Mustang-bíllinn var
settur í framleiðslu í Dearborn
í Michigan-fylki 9. mars fyrir 45
árum, en bíllinn var frumsýndur almenningi 17. apríl sama
ár og var best heppnaða útspil Ford-verksmiðjanna síðan
Model A kom á markað 1927.
Nafnið Mustang kom frá stílistanum John Najjar, sem var
mikill aðdáandi P-51 Mustang
orustuvélanna sem notaðar
voru í síðari heimsstyrjöldinni.
Fyrsti Mustanginn var sportleg útgáfa fólksbíls
með langri vélarhlíf, stuttum afturhluta, tveggja
dyra og fjögurra sæta. Útlit hans fékk fljótlega
viðurnefnið „folabíll“ (ponycar) og orsakaði mikið
kapp hjá keppinautunum í Camaro frá GM og
Barracuda frá Chrysler. Bíllinn var hannaður af

David Ash og John Oros sem
unnu innanhússsamkeppni
Ford að áeggjan forstjórans
Lee Iacocca, en til að halda
niðri kostnaði var undirvagn,
fjöðrun og drifbúnaður um
margt byggður á fyrirrennurum Ford: Falcon og Fairlane.
Mustang varð stærri og
þyngri með hverri árgerð, þar
til 1971 að aðdáendur upprunalegs útlits bílsins hvöttu
Ford til að snúa aftur til þáverandi hugmyndar.
Síðan er Mustang eini upprunalegi folabíllinn
sem haldist hefur óbreyttur eftir fjögurra áratuga
þróun.
Til gamans má geta að Ford Mustang var notaður í James Bond-myndinni Goldfinger sem
frumsýnd var í september 1964.

1918

1950

1953
1962

1963

anna dæmir í Amistadmálinu svokallaða að afrískir þrælar sem tóku
yfir þrælaskipið Amistad
hafi verið ólöglega í haldi
og þar með frjálsir samkvæmt bandarískum
lögum.
Rússneski Bolsevíkaflokkurinn verður að Kommúnistaflokknum.
Stofndagur Sinfóníuhljómsveitar Íslands og
fyrstu tónleikar hennar
haldnir í Austurbæjarbíói.
Jósef Stalín jarðsettur í
Moskvu.
Nasser, forseti Egyptalands, lýsir Gasa sem yfirráðasvæði Palestínu.
Bítlarnir hefja sína fyrstu
tónleikaferð um Bretland.

AFMÆLI

SÍMON HELGI
ÍVARSSON

GUÐJÓN FRIÐRIKSSON

gítarleikari er 58
ára.

sagnfræðingur
er 64 ára.

BOW WOW

rappari er 22
ára.

KERR SMITH

leikari er 37 ára.

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug, samúð og stuðning við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, sonar, tengdasonar, afa og bróður,

Ingólfs Sigurðssonar
bakarameistara, Berjarima 47.

Sérstakar þakkir til starfsfólks krabbameinslækningadeildar og heimahlynningar Landspítalans fyrir frábæra umönnun, aðstoð og hlýju.
Birna Bjarnadóttir
Laufey Sif Ingólfsdóttir
Carl Andreas Sveinsson
Bjarni Grétar Ingólfsson
Elísabet Ýrr Jónsdóttir
Þóranna Erla Sigurjónsdóttir
Gréta Gunnarsdóttir
Kamilla Sif Carlsdóttir
Sigurjón Sigurðsson
Erlingur Sigurðsson
Sigurður Sævar Sigurðsson

Hjartkær bróðir okkar,

Páll Magnússon
frá Bíldudal,

sem lést á sjúkrahúsi Patreksfjarðar 1. mars, verður
jarðsunginn frá Bíldudalskirkju laugardaginn 14. mars
og hefst athöfnin kl. 14.
Ingibjörg Magnúsdóttir
Magnús Reynir Magnússon
Svanlaug Magnúsdóttir
Skúli Magnússon

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

Bjargey Fjóla Stefánsdóttir
Norðurbrú 5, Garðabæ,
áður til heimilis að Ásgarði 149, Rvík,

andaðist hinn 5. mars sl. á Landspítala Fossvogi.
Útför verður auglýst síðar.
Ágúst Guðmundsson
Robert J. Severson
Margrét Ágústsdóttir
Kristján Ágústsson
Ágúst Björn Ágústsson
Bjarni Ágústsson
og fjölskyldur.

Aðalsteinn Ólafsson
Stefanía Sara Gunnarsdóttir
Þórdís Björg Kristinsdóttir
Þórdís Lára Ingadóttir

VINÁTTA OG HJÁLPSEMI Helga Guðný Sigurðardóttir er landsforseti Ladies Circle á Íslandi og segir mikla nýliðun í gangi, enda styrkur í slíkum

félagsskap fyrir konur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LADIES CIRCLE: HÁLFRAR ALDAR GAMALL FÉLAGSSKAPUR UNGRA KVENNA

Konur sem eru konum bestar
„Ladies Circle er alþjóðlegur félagsskapur ungra kvenna frá 18 til 45 ára.
Þar fer fram tengslanet þar sem konur
kynnast hver annarri og víkka út sjóndeildarhringinn með því að uppfræðast um umhverfi sitt og menningu, en
einnig er rík áhersla á hvers kyns góðgerðamál. Einkunnarorðin eru vinátta og hjálpsemi,“ segir Helga Guðný
Sigurðardóttir landsforseti Ladies
Circle á Íslandi, en íslensku samtökin eru nátengd alþjóðlegu samtökunum sem í ár halda upp á fimmtíu ára
afmæli sitt. „Upprunalega voru það
eiginkonur Roundtable-manna sem
stofnuðu Ladies Circle fyrir hálfri
öld, en í dag eru samtökin algjörlega
sjálfstæð,“ segir Helga sem er félagi
í Reykjavíkurklúbbnum LC3, sem nú
heldur upp á fimmtán ára afmæli sitt.
„Klúbbarnir eru ellefu á landsvísu
með um 200 félaga og mikil nýliðun

í gangi. Konurnar koma alls staðar
að, jafnt með enga sem mikla menntun, en eiga sameiginlegan áhuga á að
hitta aðrar konur, láta gott af sér leiða,
gera eitthvað skemmtilegt saman, og
vera víðsýnar, hressar og opnar,“ segir
Helga og bætir við: „Þær hrekja hið
fornkveðna um að konur séu konum
verstar, því konur í Ladies Circle hafa
í hávegum að vera konum bestar. Þetta
er því enginn saumaklúbbur þar sem
litlir hópar krunka sig saman, heldur vettvangur þar sem allir eru jafnir og koma á sínum forsendum. Því er
sannarlega gott að vera í svona félagsskap því það styrkir mann; ekki síst í
ástandi eins og nú; að hjálpast að, efla
vinabönd og standa saman.“
Að sögn Helgu ná vinaböndin út
fyrir landsteina og landamæri, en
Ladies Circle er starfrækt í 36 löndum
með 13.000 félaga sem hafa samskipti

Sendum okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð, hlýhug og
vináttu við andlát og útför ástkærs föður
okkar, tengdaföður, bróður, mágs og afa,

Alberts Leonardssonar
Hjallalundi 18, Akureyri.

Sérstakar þakkir sendum við öllum þeim er komu að
umönnun og aðhlynningu hans síðustu ár.
Ásthildur Albertsdóttir
Said Hasan
Ásta Albertsdóttir
Ólafur Friðfinnsson
Karoline Leonardsson
Halldór G. Guðjónsson
Ulla-Brit Guðjónsson
Björgvin Leonardsson
Natashia Jefimova
Guðrún Lóa Leonardsdóttir
Birgir Stefánsson
Guðrún Ösp og Andri Már.

innbyrðis og allir greiða klúbbarnir árgjald til alheimssamtakanna sem varið
er til verðugra góðgerðarmála, ásamt
því sem þeir láta gott af sér leiða á
heimaslóðum með ýmsum hætti.
„Mikil tilhlökkun er að hittast mánaðarlega á formlegum fundum þar sem
kveikt er á kerti vináttunnar. Hver
kona fær að tjá sig í þrjár mínútur og
það styrkir konur enn meir, að standa
upp, kynna sig og tala um sín hjartans
mál frammi fyrir hóp,“ segir Helga
um vináttuna sem oft nær út fyrir
hefðbundið félagsstarf.
„Vegna góðra tengsla er alltaf leitt
að kveðja félagsmann við 45 ára aldur,
en nú er í bígerð áframhaldandi félagsstarf sem við köllum Aðalinn. Því verður áfram líf eftir Ladies Circle,“ segir
Helga kát og hvetur konur til að gerast
félagar með því að fara inn á www.ladies-circle.is.
thordis@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Borghildur Guðrún
Guðmundsdóttir
frá Harðbak á Sléttu,
Dalbraut 20, Reykjavík,

sem lést á Landspítala Fossvogi sunnudaginn 1. mars,
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju á morgun, þriðjudaginn 10. mars, kl. 13.00.
Hildur Jónsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Árni Stefán Jónsson
Helga Ingibergsdóttir
Jakobína Jónsdóttir
Maria Hedin Jonsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

GÓÐUR SKEMILL er þarfaþing í stofuna. Það
getur verið virkilega gott að hvíla lúna fætur á skemlinum fyrir framan sjónvarpið að kvöldi erfiðs vinnudags.

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

Tæki færi
í mars

ATA R N A

Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup.
Skoðið tilboðin á
heimasíðu okkar,
www.sminor.is.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Meirapróf
Egill er með myndir af systurbörnunum sínum við hliðina á 50 tommunum. Hann segist nota hvert tækifæri til að hitta þau og
leika við þau, en nú sjái hann á bak þeim með söknuði þar sem þau eru flutt utan með foreldrum sínum, þar sem faðir þeirra
Gunnleifur Gunnleifsson spilar fótbolta með FC Vaduz í Liechtenstein.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kynæsandi bál í tækinu
Upplýsingar og innritun
í síma 5670300
Næsta námskeið byrjar 11. mars 2009

Sum heimilistæki búa yfir meiri töfrum og möguleikum en önnur. Það þekkir Egill Gillz Einarsson einkaþjálfari vel, sem nú horfir á kvikmyndir, nýtur arinloga og vafrar um netið í fimmtíu tomma listaverki.
„Ég vinn yfirleitt frá sjö að morgni
til tíu á kvöldin, og þegar ég kem
heim er helvíti fínt að skella
grjótharðri mynd í tækið,“ segir
Egill Gillz Einarsson einkaþjálfari um eftirlætis hlut sinn heima;
nýlega keyptan 50 tommu Panasonic plasmaskjá.
„Ég átti áður 42 tommu sjónvarp sem mér þótti of lítið og gaf
það félaga mínum Prince, en hann
er blökkumaður sem leikur fótbolta með KR og hafði aldrei átt
sjónvarpstæki áður, né almennilega séð svoleiðis, enda ættaður
frá Afríku,“ grínast Egill með og
bætir við að KR-ingar hafi sent sér

þakkarbréf fyrir gjafmildina því
Prince hafi áður leiðst á daginn en
geti nú stytt sér stundir við tækið
og eigi meira að segja orðið PlayStation-tölvu.
„Svo skottaðist ég niður í Sjónvarpsmiðstöð, sparkaði upp hurðinni og fimmtíu tommaði mig upp,
því það er ekki möguleiki að fara
í minna eftir að hafa kynnst þessu
fyrirbæri. Mér þótti tækið frekar
stórt í búðinni en það er ekki fyrr
en komið heim í stofu að maður
virkilega sér hvað er að frétta,“
fullyrðir Egill og bætir við að sjónvarpið bindi íbúð hans saman.
„Mér fannst 42 tomman ekki

nógu kynæsandi, enda grá, en
þetta er svart og í raun listaverk á
sama tíma. Ég er með tölvu tengda
við skjáinn og get verið á netinu á
50 tommunni, en í henni er skjáhvíla sem er arineldur og engu líkara en að ég sé búinn að kveikja
upp í arninum; svo rómantískt og
sexí er það,“ segir Egill sem fer
minnst tvisvar í viku í kvikmyndahús, en er einnig með heimabíó í
50 tommunni. „Trúlega gæti ég
sprengt rúðurnar úr gluggunum ef
ég hækkaði í botn, en þegar ég set
The Rock eða Con Air í 50 tommurnar er það betra en bíó.“
thordis@frettabladid.is

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

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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STOFUR og fjölskylduherbergi er ágætt að innrétta í grænum og fölbláum litum þar sem þeir
hafa róandi áhrif og fá fjölskyldumeðlimi til að
slaka vel á.

Einn frægasti stóll veraldar er Svanurinn eftir
Arne Jacobsen. Stólinn
hannaði Jacobsen árið
1958 fyrir Royal-hótelið í Kaupmannahöfn,
en í sama verkefni
urðu til Eggið og
Svanasófinn.

Í litlu risherbergi getur spegill fengið rýmið til að virðast meira.

bonluxat.com
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Þröngur gangur breikkar með speglum.

Spegill, spegill…
Lítil herbergi og þröngir gangar geta virkað stærri og
breiðari ef speglum er komið rétt fyrir á veggjunum.
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Speglar geta verið sannkallað stofustáss ef þeir eru
fallegir og þeim er komið vel fyrir. Stórir speglar geta
stækkað herbergi og þröngir gangar virka breiðari ef
speglum er komið fyrir á veggjum þeirra. Margir litlir
speglar geta líka myndað skemmtilega heild.
Stórir speglar geta komið sér vel á baðinu og í svefnherberginu þar sem heimilisfólk snyrtir sig helst og
klæðir sig. Hins vegar er ekkert sem segir að þeir eigi
ekki vel heima í stofunni, borðstofunni, forstofunni og
jafnvel eldhúsinu líka ef þeir falla vel að heildarmyndinni. Það getur líka bara verið ágætt að geta speglað sig
svolítið í öllum herbergjum.
emilia@frettabladid.is

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali
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Margir litlir speglar geta komið vel út.
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Erum með fjölda eigna á skrá þar sem fólk er
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu
möguleika á eign í makaskiptum. Þú gætir verið
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

Sími 530 6500
heimili@heimili.is

fasteignir
9. MARS 2009

Ertu í húsnæðis hugleiðingum?
Eru breyƟngar í vændum?
ÞarŌu hentugra húsnæði?
Vantar stærra húsnæði?
Sími sölumanna er 535 1000

'RUNNUR AÈ GËÈU LÅÙ
&ASTEIGNASALA ÅBÒÈARHÒSN¾ÈIS o ,¹GMÒLI  o  2VK

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

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

Búseturéttur á
markaðsverði
Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3-4 herbergja íbúð ásamt
stæði í bílakjallara. Íbúðin er á fjórðu hæð í átta
hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er 4.2 millj. og mánaðargjöldin eru
um kr. 130.000.- Í mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka
þátt í að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 16. mars n.k. Tilboðsfrestur er
til 23. mars
n.k. Bæði félagsmenn
og utanfélagsmenn geta geﬁgeta
ð tilboðgeﬁð
í búseturéttinn.
Bæði
félagsmenn
og utanfélagsmenn
tilboð í búsetu-

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

Gott útsýni er úr gluggum hússins og af palli.

Arinn hjarta heimilisins
Heimili fasteignasala er með til
sölu 252 fermetra einbýlishús
á útsýnisstað við Reykjarhvol í
Mosfellsbæ.

K

omið er inn í flísalagða forstofu. Tvöföld hurð með
frönskum
glerrömmum
opnast inn í alrými hússins. Eldhús er með JKE innréttingum og
granítborðplötum, stór tvöfaldur
ísskápur með klakavél fylgir
ásamt uppþvottavél. Gaseldavél
með fimm brennurum er í eyju.
Rúmgóð opin borðstofa er á milli

eldhúss og stofu. Á milli stofu og
borðstofu er fallegur arinn sem
opnast í báðar áttir, glerhurðir
eru fyrir eldstæðinu en eru opnanlegar beggja megin. Til vinstri
við inngang er sjónvarpsherbergi
þar sem allar lagnir fyrir sjónvarp og heimabíó eru í veggjum.
Hjónaherbergi er stórt með útgangi út á pall, sérbaðherbergi
með sturtu. Fataherbergi með
rennihurð og sandblásnu gleri er
inni af hjónaherbergi. Herbergi
eru tvö, annað með skápum Stórt
baðherbergi er hægra megin við
inngang og með stórri sturtu,

nuddbaðkari, eikarinnréttingum
og hitastýritækjum í sturtu og
baðkari. Stór postulínshandlaug
sérstæð á granítborðplötu, baðherberið er flísalagt í hólf og
gólf. Þvottaherbergi er flísalagt
með góðum innréttingum þar sem
þvottavél og þurrkari eru í vinnuhæð.
Bílskúr er tvöfaldur með rafmagnsopnurum og flísalagður með
gólfhita. Mikill sólpallur er við
húsið með heitum rafmagnspotti
með nuddi. Fiskatjörn með litlum
fossi er við húsið og er pallurinn
byggður umhverfis hana.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Reiknivélar
Netsamtal við ráðgjafa
Ýmsar þjónustubeiðnir
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Þú getur sjálfur gert greiðslumat á netinu. Ef
þú þarft á aðstoð að halda geturðu hringt
í okkur, komið á staðinn og hitt ráðgjafa
okkar eða haft samband á netinu.

Þegar þú hefur fundið draumaíbúðina sækir
þú um lánið á www.ils.is. Lánið er afgreitt á
fjórum virkum dögum.
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Ánaland - stórt einb. í Fossvogi

Glæsilegt 248,6 fm einbýli á tveimur hæðum auk ca 140 fm óskráðs kjallara,
samtals ca. 388 fm. Húsið stendur neðarlega í Fossvoginum á stórri lóð til
suðurs. Í húsinu eru 5 svefnherbergi. Kjallarinn er með góðri lofthæð og
litlum gluggum og býður hann upp á mikla möguleka en er í dag nýttur sem
geymslurými. Garðurinn er skjólgóður með verönd og heitum potti.
V. 110,0 m. 4581

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

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

Einbýlishús í Vesturbæ eða Hæð í Vesturbænum
Þingholtunum óskast
óskast
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

4ra-6 herbergja

Fornhagi - í góðu standi Góð 99
fm 4ra herbergja íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur. Íbúðin er í einstaklega
góðu upprunalegu ástandi. Hentar
vel þeim sem vilja halda í gamla
stílinn. V. 23,9 m. 4585

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

2ja herbergja

Hraunbær - fín íbúð Mjög góð 2ja
herbergja 59,2 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist hol, baðherbergi,
eldhús, svefnherbergi og rúmgóða
stofu. Góðar vestur svalir eru á íbúðinni. V. 14,3 m. 4558

Einbýli

Þrastarnes - Vel staðsett
Vandað nýlegt einbýlishús á Arnarnesi. Húsið er 364 fm og getur nýst
sem tveggja íbúðar hús eða stórt
einbýli. Fallegt útsýni er af efri hæðum
hússins og ástand og viðhald með
besta móti. Húsið skiptist þanni: Anddyri, snyrting vinnuherbergi, bakanddyri, sjónvarpsstofa, borðstofa, elshús,
eftri stofa, sólstofa og hjónaherbergi,
baðherbergin og fataherbergi innaf. Á neðri hæð eru geymsla, gufubað, tvöherbergi og sér tveggja herbergja íbúð V. 105 m. 4575

Klettás - Garðabæ
Nýkomið í sölu fallegt 188 fm raðhús
með glæsilegu útsýni. Húsið skiptist í
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi,
eldhús, stofur stigahol, anddyri og
tvöfaldan bílskúr. Vandaðar innréttingar og eikarparket. Stórar svalir.
Björt og falleg eign. Möguleg eignaskipti á íbúð/um. V. 57 m. 4583

Þórsgata - 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.

Lynghagi - tvær íbúðir
Vel staðsett tveggja íbúðar einbýli við
Lynghaga í Reykjavík. Um er að ræða
141,5 fm sérhæð, hæð og ris og 52,2
fm kjallaraíbúð. Heildarstærð er 213
fm. Við húsið er nýbúið að byggja sérstæðan bílskúr. Húsið er steinsteypt
og byggt árið 1955. V. 59,9 m. 4563

Brautarland 3 1.h.parh.

Tjarnarbraut 7 - Hafnarﬁrði Eitt
af þessum glæsilegu og virðulegu
einbýlishúsum í Hafnarﬁrði. Húsið
stendur á frábærum stað við lækinn.
Húsið er tvær hæðir, ris og kjallari,
samtals um ca 258 fm. Skipulag
hússins er gott. 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

Hæðir

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

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

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

3ja herbergja

Fallegt og mikið endurnýjað parhús, á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum, ásamt bílskúr. Sér bílastæði eru við húsið. Húsið skiptist í forstofu,
snyrtingu, hol, eldhús, þvottahús/geymslu með sér inngangI, samliggjandi
stofu og borðstofu, sólskála, baðherbergi og ﬁmm svefnherbergi. Góður bílskúr. EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL. 17:00-18:00. V. 62,0 m. 4560

Hulduland 42 pallar
Mjög gott 189 fm pallaraðhús í Fossvoginum. Húsið sjálft er 167 fm og bílskúrinn er um 19 fm. Eignin er í góðu
ástandi. Stutt er í skóla, leikskóla og
helstu gönguleiðir. EIGNIN VERÐUR
TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL. 17:00-18:00.
V. 49,0 m. 4533

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

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

Eskihlíð 22a 3.h.v.
4ra herbergja björt og góð endaíbúð í
húsi sem nýlega hefur verið standsett. Íbúðin skiptist í rúmgott hol,
stofu, 3 rúmgóð herbergi, eldhús og
bað. Í kjallara fylgir geymsla auk sam.
þvottahúss þar sem hver er með sína
vél, hjólageymslu o.ﬂ. Baðherbergi
hefur nýlega verið endurnýjað.
Áhvílandi lán frá ÍLS upp á 17,7 millj.
með 4,7% vöxtum getur fylgt með. EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FRÁ
KL. 17:00-18:00. V. 24,5 m. 4554

Sigtún - falleg eign 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

4ra-6 herbergja

Blöndubakki Falleg 3 herbergja
íbúð með aukaherbergi í kjallara
við Blöndubakka í Reykjavík. Eignin
skiptist í hol, eldhús, stofu, tvö herbergi, búr, baðherbergi og þvottaherbergi. Aukaherbergi er í kjallara með
aðgangi að sameiginlegri snyrtingu.
V. 22,9 m. 4352

2ja herbergja

Hörðaland 6 - 93,8 fm íbúð í Fossvogi.
Upprunalegar eikarinnréttingar frá
1968 teiknaðar af Vilhjálmi Hjálmarssyni arkitekt. Útsýni yﬁr Fossvoginn.
Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu,
eldhús, tvö herbergi og baðherbergi.
Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt
þvottahús. Stórar suður svalir. EIGNIN
VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL.
16:00-18:00. V. 22,9 m. 4344

Seilugrandi - gott útsýni Falleg
100,2 fm 4ra herbergja íbúð ásamt
23,5 fm geymslu og 30 fm stæði
í bílageymslu. Innangengt er úr
bílageymslu inn í húsið. Frábært sjávarútsýni. Gengið er inn í íbúðina af
svalagangi. V. 28,0 m. 4584

Snorrabraut - falleg íbúð Rúmgóð
2ja herbergja 66 fm íbúð á þriðju og
efstu hæð við Snorrabraut. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, herbergi, baðherbergi og stofu. Sameignin er sérstaklega snyrtileg og vel umgengin.
V. 15,7 m. 4551

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

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

Berjavellir - glæsileg 3ja herb.
glæileg íbúð í einu vandaðasta fjölbýlishúsi á Völlunum. Sérsmíðaðar
innréttingar eru í íbúðinni með svörtum steinvinnuborðum, parketi og
ﬂísum á gólfum. Stórar svalir. Stæði í
bílageymslu V. 23,9 m. 4497

Gnoðarvogur Mjög snyrtileg 2ja
herbergja 62,4 fm íbúð á 3. hæð í
mikið endurnýjuðu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla
helstu þjónustu. Íbúðin skiptist í
hol, svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Sérgeymsla er í kjallara
og sameiginlegt þvottahús.
V. 14,9 m. 4574

Vantar íbúðir til leigu
Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur allar
gerðir íbúðar húsnæðis til leigu. 4114
Hörðaland 2 svefnherbergi, 2 stofur. Laust strax
Verð: 120.000
Síðumúli - skrifstofuhæð Um það bil 400 fm
á 3. hæð. 8 skrifstofur, fundarherbergi, kafﬁstofa,
snyrtingar.
Skúlagata - heil hæð Glæsileg fullbúin ca 460
fm skrifstofuhæð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Verð:
1200-1350 pr fm. 4458
Hraunbær - 1. hæð Ca 100 fm. 3 svefnherbergi.
Mikið endurnýjuð. Verð: 140 þús.
Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði. hægt
að leigja í minni einingum. Leiguverð 1300-1400
pr. fm. 4379
Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 hæð sem
eru hvort um sig 170 fm. Leiguverð 1400-1500
pr. fm. 4377
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
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,AUGAVEGUR 6ERSLUNAR
pOG SKRIFSTOFUHÒN¾ÈI

4IL LEIGU UM  FM VERSLUNAR
OG LAGERRÕMI ¹ JARÈHH¾È
,AUST TIL AFH STRAX -IKIL LOFTH¾È OG
GËÈIR VERSLUNARGLUGGAR
4IL LEIGU   FM SKRIFSTOFU
H¾È (¾ÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
'ETUR MÎGULEGA LEIGST MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI OG SKILRÒMUM Å OPNUM
VINNURÕMUM ,AUST TIL AFH STRAX

3ÅÈUMÒLI
SKRIFSTOFUH¾È

3KÒLAGATA
H¾ÈIR

"ORGARTÒN SKRIFSTOFUH¾È
4IL SÎLU EÈA LEIGU   FM VISTLEG OG
NÕLEGA UPPGERÈ SKRIFSTOFUH¾È ¹  H¾È
EFSTU MEÈ   VINNUSTÎÈVUM SEM
AUÈVELT ER AÈ SKIPTA Å MINNI EININGAR
'LUGGAR ERU ¹ ÎLLUM HLIÈUM AUK TVEGGJA
TURNRÕMA Å SITTHVORUM ENDANUM ,YFTA Å
HÒSINU OG SAMEIGN ÎLL NÕLEGA TEKIN Å
GEGN .¾G BÅLAST¾ÈI ²TSÕNI

SKRIFSTOFU

3KËGARHLÅÈ
p SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

3ÅÈUMÒLI SKRIFSTOFUH¾È

4IL LEIGU GL¾SILEGAR SKRIFSTOFUH¾ÈIR Å NÕLEGU
LYFTUHÒSI ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ Å MIÈBORG
INNI 5M ER AÈ R¾ÈA H¹LFA  H¾È ALLA 
H¾È OG ALLA  H¾È HÒSSINS SAMTALS 
FM AÈ ST¾RÈ   H¾È ER SAMEIGINLEG MËT
TAKA  AFSTÒKAÈAR SKRIFSTOFUR OG OPIÈ VINNU
RÕMI   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

4IL LEIGU BJÎRT OG RÒMGËÈ   FM
SKRIFSTOFUH¾È ¹  H¾È !ÈKOMA
AÈ H¾ÈINNI UM GËÈAN STIGAGANG
(ÒSN¾ÈIÈ SKIPTIST Å OPIÈ RÕMI  GËÈAR
SKRIFSTOFUR OG FUNDARHERBERGI AUK
ELDHÒSS OG SALERNA 'ËÈ LÕSINS OG
TÎLVULAGNIR Å ÎLLUM HERBERGJUM.¾G
BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ

4IL LEIGU   FM SKRIFSTOFUH¾È ¹  H¾È
AUK   FM MILLILOFTI -ÎGULEIKI AÈ LEIGJA
Å SM¾RRI EININGUM 'LUGGAR ¹ ÎLLUM
HLIÈUM GËÈ LÕSING OG TÎLVULAGNIR Å ÎLLUM
HERBERGJUM .¾G BÅLAST¾ÈI ,EIGIST MEÈ
EÈA ¹N HÒSGAGNA

4IL LEIGU UM  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹
H¾È Å ÖESSU VEL STAÈSETTA LYFTUHÒSI VIÈ
3KËGARHLÅÈ ,EIGURÕMINU FYLGIR AÈ GANGUR
AÈ FUNDARHERB ¹  OG  H¾È .¹NARI
UPPL ¹ SKRIFSTOFU

3KËLAVÎRÈUSTÅGUR

¥BÒÈIN ER  FM ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
ÖMT SÁR GEYMSLA ¹ JARÈH¾È !LLAR
INNRÁTTINGAR OG HURÈIR Å ÅBÒÈINNI ERU ÒR
SAMA VIÈ OG MJÎG VANDAÈAR ,ÕSING Å
ÅBÒÈINNI ER SÁRHÎNNUÈ -IKIL LOFTH¾È
ER Å STOFUM EÈA UM  METRAR -IKIÈ
ÒTSÕNI ÒR STOFUM OG ÚÅSALAGÈAR SVALIR
TIL SUÈURS ÒT AF BORÈSTOFU 6ERÈ  
MILLJ

%,$2) "/2'!2!2

%FSTALEITI "REIÈABLIK

'L¾SILEG  FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖESSU
EFTIRSËTTA HÒSI 3TËRAR OG GL¾SILEGAR STOFUR
MEÈ SËLSK¹LA ÒTAF  GËÈ HERBERGI RÒMGOTT
ELDHÒS OG MARMARALAGT BAÈHERFBERGI -IKILS
ÒTSÕNIS NÕTUR AF SVÎLUM 3ÁR GEYMSLA OG
SÁR ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU -IKIL SAMEIGN MA
SUNDLAUG GUFUBAÈ OÚ ,AUS ÚJËTLEGA
6ERÈTILBOÈ

&AXAHVARF +ËPAVOGI

'RËFARSM¹RI +ËPAVOGI

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

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

'EITLAND  HERB

"UGÈUL¾KUR GL¾SILEG  HERB

LFATÒN +ËPRA HERB
MBÅLSKÒR

3TEKKJARÚÎT 'ARÈAB¾

'L¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS AÈ MEÈT
BÅLSKÒR %IGNIN HEFUR VERIÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
¹ SL ¹RUM TD ELDHÒS AÈALBAÈHERBERGI OG
GËLFEFNI 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR OG  SVEFN
HERBERGI &ALLEG R¾KTUÈ LËÈ 3KJËLGËÈ VERÎND
TIL SUÈURS 3TUTT Å SKËLA OG ÅÖRËTTASV¾ÈI
,AUST ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ

(RAUNTUNGA p +ËPAVOGI

  FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM Å SUÈURHLÅÈUM +ËPAVOGS (ÒSIÈ HEFUR N¹NAST ALLT
VERIÈ ENDURNÕJAÈ NÕLEGA MA ÎLL GËLFEFNI INNRÁTTING OG T¾KI Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI OG
VATNS OG RAÚAGNIR 3TËR EYJA Å ELDHÒSI RÒMGËÈAR OG BJARTAR STOFUR MEÈ GËLFSÅÈUM GLUGGUM
AÈ HLUTA SJËNVARPSHOL OG FJÎLDI HERBERGJA 6IÈARVERÎND OG NÕR SKJËLVEGGUR MEÈ ENDIRLANGRI
BAKLËÈ HÒSSINS 6ERÈTILBOÈ

'ËÈ   FM  HERB ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK   FM GEYMSLU Å KJ 2ÒMGËÈAR OG BJARTAR
STOFUR OG  HERBERGI 3TËRAR SVALIR TIL SUÈURS
FALLEGT ÒTSÕNI YÙR &OSSVOGSDALINN 3TIGAGANGUR
NÕLEGA TEKINN Å GEGN 6ERÈ   MILLJ

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

'ËÈ   FM RA HERB ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK JA SÁR SÁR GEYMSLNA OG   FM BÅLSKÒRS Å
 ÅBÒÈA FJÎLBÕLI VIÈ &OSSVOGINN3ËLRÅK VERÎND
TIL SUÈURS3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA 6ERÈ
  MILLJ

$YNSALIR +ËPAVOGI RA
HERB M BÅLSKÒR

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

+AMBASEL

  FM RAÈHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM AUK   FM BÅLSKÒRS (ÒSIÈ ER VEL SKIPULAGT OG SKIPTIST
MA Å  SVEFNHERBERGI NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI STËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR RÒM
GOTT ELDHÒS OG SJËNVARPSHOL Å RISI 3UÈURSVALIR OG STËR VERÎND TIL SUÈURS (ÒS NÕLEGA M¹LAÈ
AÈ UTAN "3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA ®,, 3+)04) +/-! 4), '2%).! 6ERÈ   MILLJ

(LÅÈARHJALLI +ËP JA HERB

&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È AUK SÁR GEYMSLU
Å SUÈURHLÅÈUM +ËPAVOGS ²TGANGUR ÒR STOFU ¹
HELLULAGÈA VERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM TIL SUÈ
URS 3TUTT Å SKËLA OG LEIKSKËLA 6ERÈ   MILLJ

-ÅMISVEGUR JA HERB

3ËLVALLAGATA JA HERB

'ALTALIND +ËPAVOGI JA
HERB

-JÎG FALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM ÅBÒÈ
¹  H¾È Å ÖESSU REISULEGA STEINHÒSI Å
MIÈBORGINNI 3UÈURSVALIR ÒT AF STOFUM 3TËR
SAMEIGINLEG LËÈ 6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM ÅBÒÈ Å KJ
Å GËÈU STEINHÒSI ¥BÒÈIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT (VÅTLÎKKUÈ
INNRÁTTING Å ELDHÒSI &ALLEG LÕSING .¹TTÒRU
STEINN ¹ BAÈHERBERGI 6ERÈ   MILLJ

/RRAHËLAR JA HERB ÒT
SÕNISÅBÒÈ

(ALLAKUR 'ARÈAB¾ JA
HERB

"REIÈAVÅK JA p RA HERB M
BÅLSKÒR

6ESTURGATA JA p JA HERB

2EKAGRANDI JA HERB

®LDUGATA JA

 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

3TRANDVEGUR p 3J¹LANDI 'ARÈAB¾ JA HERB ÒTSÕNIS
ÅBÒÈ

!FAR FALLEG OG BJÎRT   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È GÎTUH¾È AÈ MEÈT SÁR GEYMSLU Å NÕLEGU
LYFTUHÒSI ¥BÒÈIN ER INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT %IK Å INNRÁTTINGUM
%LDUNAREYJA OG VÎNDUÈ T¾KI Å ELDHÒSI RÒMGËÈ STOFA  GËÈ HERBERGI OG BAÈHERBERGI MEÈ
NUDDBAÈKARI 3TËRAR SUÈURSVALIR OG ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 6ERÈ   MILLJ

&ELLSMÒLI JA HERB

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK   FM GEYMSLU
Å KJ 'ËÈAR SUÈURSVALIR ÒT AF STOFU "ÅLAPLAN
NÕLEGA ENDURNÕJAÈ ,!53 4), !&(%.$).'
!2 342!8 6ERÈ   MILLJ

6EL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹  (¾È EFSTU Å
GËÈU LYFTUHÒSI ÖMT SÁR GEYMSLA Å KJ 3UÈUR
SVALIR &R¹B¾RT ÒTSÕNI ER ÒR ÅBÒÈINNI TIL SUÈURS
AUSTURS OG NORÈURS ¶VOTTAHERB ¹ H¾ÈINNI
,!53 342!8 6ERÈ   MILLJ

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

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK SÁR GEYMSLU
OG   FM BÅLSKÒRS 2ÒMGOTT ELDHÒS MEÈ
ÒTBYGGÈUM GLUGGUM  RÒMGËÈ HERBERGI
SJËNVARPSHOL OG STËR STOFA %IKARPARKET OG
ÚÅSAR ¹ GËLFUM 3TUTT Å SKËLA 6ERÈTILBOÈ

¶RASTANES 'ARÈAB¾

'L¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ MÎGULEIKA ¹ AUKAÅBÒÈ ¹ NEÈRI
H¾È ¹ !RNARNESINU &R¹B¾RT ÒTSÕNI TIL 3N¾FELLSJÎKULS ÒR ARINSTOFU STËRT ALRÕMI MEÈ MIKILLI
LOFTH¾È OG GËÈUM GLUGGU OG RÒMGOTT ELDHÒS MEÈ VÎNDUÈUM INNRÁTTINGUM 2¾KTUÈ LËÈ
MEÈ SKJËLGËÈUM VERÎNDUM OG HEITUM POTTI (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTTUM 6ERÈTILBOÈ

(AGAMELUR JA HERB
(VERAFOLD

'L¾SILEGT OG VEL STAÈSETT  FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ  FM INNB BÅLSKÒR
4V¾R ÅBÒÈIR ERU Å HÒSINU Å DAG 3VALIR ÒT AF STOFU ARINSTOFU OG HJËNAHERB  FM R¾KTUÈ LËÈ
MEÈ TIMBURVERÎND HELLULÎGN OG SKJËLVEGGJUM ¥ RAUN ER UM SJ¹VARLËÈ AÈ R¾ÈA ÖAR SEM
EKKERT ER BYGGT FYRIR NEÈAN LËÈINA OG ÒTSÕNI ER ËHINDRAÈ ÒT ¹ VOGINN 6ERÈ   MILLJ

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

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

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

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

5
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Eignir vikunnar

Sumarhús - Heilsárshús

Gullsmári - Kópavogur.
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Sumarhús Grímsnesi. 86 fm heilsárshús með útsýni yﬁr Þrastaskóginn.
Bústaðurinn skiptist í, 3 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi. Stórir útsýnis
gluggar er ná að gólﬁ Stutt í tvo golfvelli
og sundlaug. Húsið stendur á fallegum
grónum stað. Afhendist skv. skilalýsingu
hjá Fold Verð 15.9 millj. 8582

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Kópavogi. 3 svefnherbergi. Afgirt verönd. Björt og falleg eign
verð: 23,3 m

SUMARHÚSIN SELJAST Á FOLD
• Nú er eftirspurn eftir sumarhúsum á
verðbilinu 4-14 milljónir.
• Einnig erum við með kaupendur að
sumarhúsum í nágrenni við golfvelli.

Sumarhús Brekkuskógur Vandað 97

Eskifjörður 101 Reykjavík Skipti.

Álakvísl 110 Reykjavík.

fm nýtt sumarhús á einstaklega fallegri
kjarrivaxinni lóð. Bústaðurinn skiptist
í stofu , 2 svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi með sturtu auk svefnlofts.
Húsið stendur á fallegum stað með mikilli
fjallasýn og er með vönduðum innréttingum og húsgögnum sem fylgja með. Verð
22.9 millj. 8517

• Óskum eftir 80 -120 fm íbúð í 101 Reykjavík
í skiptum fyrir fallegt ca 160 fm einbýlishús
á Eskiﬁrði.
Einbýli

Falleg tveggja hæða með stæði í Bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.Björt stofa og útg. á suður svalir. Sér
inngangur.Mikið endurnýjuð eign V. 27,8 millj

Sumarhús - Kerengi. Fallegur og
notalegur bústaður staðsettur á kjarri
vöxnu eignarlandi í grennd við Kerið. Stofa
með opið eldhús og parket á gólﬁ, góð
innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherb. með
parketi á gólﬁ, annað þeirra með innfelldum fataskápum. Baðherb. og útigeymsla.
V. 18,9 millj. 8217

3ja herbergja

4ra til 7 herb.

4ra til 7 herb.

Þingvað 110 Reykjavík - Einbýli.
Stórglæsilegt hús á jaðarlóð. Fjögur svefnherbergi. Stór stofa / arinn. Tvö fullbúin
baðherbergi. Vandaðar innréttingar frá
Aðalvík. Bose hátalarakerﬁ. Lofthæð 2.807.20 m. Einstök staðsetning með glæsilegu útsýni. Tilboð óskast í eignina.8223

Laugavegur Góð 3ja herb. á jarðhæði.
Sérinngangur, sérþvottahús og garður.
Innréttaður geymsluskúr á lóðinni. Verð
15,9 millj. 8225

ÓSKUM EFTIR EIGNUM TIL SÖLU OG LEIGU

Sumarhús - Eyrarskógi. Tvö góð
svefnherbergi.Baðherbergi m/ sturtuklefa.
Stofa og eldhús samliggjandi ljós viðarinnrétting í eldhúsi. Svefnloft. Rafmagn og
vatn.Pallur er á tvo vegu. Góð staðsetning
útsýni yﬁr að Vatnaskógi og til fjalla. Stutt
í sundlaug og golfvöllur. þrjú góð veiðivötn í dalnum. V 8.5 millj tvnr.8062

Garðavegur 220 Hafnarfjörður.

Frakkastígur 101 Reykjavík. Falleg
og björt hæð með sér inngangi. Rúmgóð
og björt stofa og þrjú svefnherbergi. Mikið
endurnýjað Baðherbergi Þvottahús innan
íbúðar. V 27.9 millj

Neðri hæð með góðu útsýni. Tvö svefnherbergi og tvær stofur.Nýleg eldhúsinnrétting og endurnýjað baðherbergi.
Góð eign með einstaka staðsetningu.
V 20.9 millj

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Vilt þú…
selja • skipta • kaupa
Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

6ESTURBERG

 2VK

'OTT   FM  HERB ENDARAÈHÒS MEÈ  FM
BÅLSKÒR OG  FM SVÎLUM MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI
SKIPTI ¹ MINNI EIGN KOMA TIL GREINA

  M

Sími 511 5005
%NGJASEL

 2VK

&ALLEGT  FM  HERB ENDARAÈHÒS ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM MEÈ ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU (EITUR POTTUR OG
VERÎND
3KIPTI ¹ JA HERB ÅBÒÈ MEÈ BÅLSKÒR

+LAPPAKËR

  M

 +ËP

'L¾SILEG  FM HERB NEÈRI SÁRH¾È MEÈ BÅLSKÕLI
¥ NÕLEGU TVÅBÕLISHÒSI ¹ ÒTSÕNISSTAÈ Å +ËPAVOGI 
3+)04)  -)..) %)'. +/-! 4), '2%).!

  M

(REFNUGATA  2VK

"JARTA OG RÒMGËÈA RA HERBERGJA H¾È MIÈSV¾ÈIS
Å 2EYKJAVÅK Å GËÈU HÒSI ¥BÒÈIN ER SKR¹È SAMKV &-2
  FM ®LL SKIPTI SKOÈUÈ
3+)04)  -)..)
%)'. ¥ .µ,%'5 (²3) +/-! 4), '2%).!

  M

+LEPPSVEGUR  2VK

¶ËRÈARSVEIGUR  2VK

«SKUM EFTIR ÎLLUM GERÈUM
EIGNA ¹ SKR¹c
&ALLEGA   FM RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
SÁRINNGAGNI AF SVÎLUM OG ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
®LL SKIPTI SKOÈUÈ

,AUGATEIGUR

¥BÒÈIN ER RA HERBERGJA   FM ¹  OG EFSTU
H¾È Å VESTURENDA HÒSSINS !ÈEINS  ÅB ¹ H¾È
INNI ,¾KKAÈ VERÈ

  M

 2VK

'ËÈ JA HERB   FM ÅBÒÈ Å KJALLARA ¹ GËÈU VERÈI
MIÈSV¾ÈIS Å 2EYKJAVÅK
(¾GT AÈ F¹ ÅBÒÈINA
GEGN YÙRTÎKU L¹NA
Frum

c3KR¹ÈU EIGNINA ÖÅNA HJ¹ OKKUR
ÖAÈ KOSTAR ÖIG EKKERTc

  M

(AGAMELUR

 2VK

"JÎRT OG SKEMMTILEG JA HERB  FERM ÅBÒÈ ¹
 H¾È ¹ GËÈUM STAÈ Å VETURB¾NUM 3TUTT Å ALLA
ÖJËNUSTU OG SKËLA

  M

+RUMMAHËLAR

 2VK

"JÎRT   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È Å LYFTUHÒSI ÖA
  FM BÅLSKÕLI
SKIPTI ¹ JA HERB ÅBÒÈ Å 
EÈA  KOMA TIL GREINA

  M

+LEPPSVEGUR

 2VK

¥BÒÈIN ER JA HERBERGJA   FM ¹  OG EFSTU
H¾È !ÈEINS  ÅB ¹ H¾ÈINNI ,¾KKAÈ VERÈ

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

  M

  M

SKORDÝRASTÓLAR

Í HÁLFA ÖLD Barbiedúkkan hefur tekið
ýmsum skemmtilegum
breytingum frá því að
hún leit fyrst dagsins ljós
árið 1959.

Húsgagnahönnuðurinn
Onur Mustak Cobanli
sækir innblástur til
skordýra og furðufyrirbæra í náttúrunni.
BLS. 2

Fermingartilboð 2009

BLS. 3

Sjá nánar á www.betrabak.is

heimili&hönnun
MÁNUDAGUR 9. MARS 2009

Olíufylltir rafmagnsofnar

Allt til rafhitunar

Norskir hitakútar
10 ára
ábyrgð

t Úr ryðfríu stáli
t Fyrir sumarhús og heimili
t Yﬁr 30 ára reynsla hérlendis

Brenna ekki rykagnir. Auðveld uppsetning á vegg.
250 - 400 - 750 - 800 - 1000 - 1600 - 2000 wött.
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Litrík sængurföt
● FLUGUSTÓLAR Hönnuðurinn Onur Mustak Cobanli, maður-

inn á bak við fyrirtækið OMC design, hefur ótrúlegt hugmyndaflug þegar kemur að hönnun stóla.
Hver stóllinn er öðrum skrítnari en Onur
fær hugmyndir oft úr heimi skordýra.
Þannig heitir einn stóllinn moskítóflugan
og aðrir stólar virðast vísa í furðuleg
náttúrufyrirbrigði. Sjá www.omcdesign.com.

● MARIMEKKO Þetta litríka sængurver
er úr nýrri línu Marimekko. Hönnuðurinn er
þekktur fyrir fallega og bjarta liti í hönnun
sinni. Marimekko býður upp á sængurver
með hefðbundnu, rómantísku eða skrautlegu munstri. Sængurfötin eru öll úr 100 prósenta hágæða bómull. Marimekko notar
engin kemísk efni við framleiðslu sængurfatnaðarins. Mikið úrval af sængurvörum er
í verslun Marimekko á Laugavegi 28.

Arnbjörg Högnadóttir er í óða önn að hengja upp, þvo og strauja notuðu barnafötin sem hún mun selja í versluninni Blómabörn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Notað og nýtt á blómabörn
●

Börn eru fljót að vaxa og kaupa þarf á þau alklæðnað með stuttu millibili. Í Hafnarfirði
vinnur ung kona hörðum höndum að því að opna verslun sem selur notuð barnaföt.

31Ô:4@5+09.3,1(
,PUZ[R[¤RPM¤YPZNQM

<g[Vg]hÆIgn\\kV\ij&*Æ&%&GZn`_Vk`ÆHb^*+(&,.%Ælll#a_dhbncYVhV[cgZn`_Vk^`jg#^h
De^Âb{cjYV\Vi^a[hijYV\V[g{&'¶&.Æ]Za\Vg[g{&(¶&,Æ6Á<6C<JGÓ@:NE>H

Arnbjörg Högnadóttir opnar verslunina Blómabörn í Bæjarhrauni
næsta laugardag. Þar mun hún
selja notuð barnaföt en hún hefur
undanfarnar vikur keypt notuð
barnaföt á kílóverði úr ýmsum
áttum.
„Nú er ég bara að græja húsnæðið og þvo og strauja fötin,“
segir Arnbjörg sem situr við að
festa tölur og er á fullu við að
hengja upp. Hugmyndin að Blómabörnum kviknaði eitt kvöldið hjá
Arnbjörgu og manni hennar þegar
þau sáu fram á að þurfa að kaupa
nýja úlpu á sex mánaða drenginn
sinn.
„Manninum mínum verður á
orði hvað óheppilegt sé að ekki
skuli vera neinn skiptimarkaður
með barnaföt en við erum alltaf
að pakka niður dýrum fötum sem
eru orðin of lítil. Ég spratt strax á
fætur og við vöktum fram á nótt
við að skipuleggja þetta,“ segir
Arnbjörg.
„Ég er líka að gera þetta af hugsjón en í dag er erfitt fyrir marga
að kaupa barnaföt. Þau eru dýr og
mikið sem þarf á lítil kríli þegar
allt er orðið of lítið á þau kannski
á tveimur vikum. Það bíður mín
heldur engin atvinna og þarna
spara ég ríkinu að borga mér atvinnuleysisbætur,“ bætir hún við
og hlær og segir brosið ekki hafa
horfið af sér síðan hugmyndin

Arnbjörg leggur áherslu á heilleg föt en
segist ekki eltast við merkjavöru. Hér
er gott dæmi um þá vönduðu vöru sem
býðst.

Hægt verður að gera góð kaup í versluninni en mikill kostnaður getur fylgt
því þegar börnin vaxa hratt upp úr
fötunum.

kviknaði. Í versluninni ætlar Arnbjörg að vera með prjónaflíkur í
umboðssölu svo það verða einnig ný föt á boðstólnum. Fólk getur
haft samband við hana í síma eða
gegnum tölvupóst til að koma til
hennar notuðum fatnaði.
„Best er að fólk komi með
fötin til mín heim því ég þvæ allt
og strauja áður en það fer í búðina. Síminn minn er 616 1412 og
svo getur fólk sent mér tölvupóst á addah72@hotmail.com. Ég
hef fengið mjög góð viðbrögð og

fólki finnst jákvætt að fötin komist í notkun aftur. Ég hef líka alltaf verið nýtin sjálf og fæ góða tilfinningu ef ég get nýtt eitthvað
gamalt.“
Verslunin Blómabörn opnar
laugardaginn 14. mars í Bæjarhrauni 10 og verður opin á virkum dögum milli klukkan 10 og 18.
„Svo má fólk bara hringja í mig
utan þessa tíma og ég get alltaf
skotist og opnað búðina,“ segir
Arnbjörg.
- rat
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hönnun

Svona leit
fyrsta Barbiedúkkan út. NORDIC-

● NÝ VORLÍNA FRÁ ROYAL COPENHAGEN Danski postulínsframleiðandinn Royal Copenhagen sendir frá sér nýja línu eldhúsáhalda
í vor. Línan hefur fengið heitið Funky function og inniheldur allnokkra
hluti úr postulíni, viði og textíl. Í fréttatilkynningu sem fyrirtækið sendi
frá sér um nýju línuna segir að með nýju línunni vilji Royal Copenhagen
opna dyrnar að hverju eldhúsi þar sem fallegum hlutum er gert hátt
undir höfði. Meðal hluta í nýju línunni er sítrónukreista en hausinn er sérstaklega stór til að auðveldara sé að ná safanum úr bæði sítrónum og
appelsínum. Í línunni má einnig finna fallegar postulínskrúsir klæddar í
sílíkon í mörgum litum. Sílikonið heldur drykkjum heitum um leið og það
virkar sem einangrun svo notandinn brenni sig ekki á höndunum. Einnig
er að finna fallega hluti úr viði eins og skurðarbretti og
viskustykki og svuntur úr bómull, en nýja
línan sver sig í flóru skandinavískrar hönnunar í einfaldleika og hlýrri
efnisnotkun.

PHOTOS/GETTY

Fyrsta þeldökka
Barbie-dúkkan
kom á markað árið 1968.

Barbie
hefur
átt viðburðaríka
ævi og gegnt
ótrúlegustu
störfum og
hlutverkum. Hér
er hún í gervi
klappstýru.

OSRAM sparperurnar fást í næsta stórmarkaði eða byggingavöruverslun

www.osram.is

Barbie fimmtug
● Ein vinsælasta dúkka heims fagnar hálfrar aldar afmæli í dag.
Barbie er fimmtug í dag en hún
leit fyrst dagsins ljós á leikfangasýningu í New York á þessum
degi árið 1959. Þessi vinsælasta
dúkka heims, sem hefur átt sér
vísan stað í telpuherbergjum víða
um heim, er hugarfóstur bandarísku kaupsýslukonunnar Ruth
Handler og heitir hún í höfuðið á
dóttur hennar Barböru. Dúkkan
er framleidd af Mattel en Handler var gift Elliot Handler, einum
af stofnendum leikfangaframleiðandans. Fyrsta framleiðsluárið
seldust um 350 þúsund Barbiedúkkur en í dag hefur hún selst í
yfir milljarði eintaka.
Barbie hefur átt viðburðaríka ævi og gegnt hinum ótrúlegustu störfum. Hún hefur verið

hjúkrunarkona, geimfari, hermaður og allt þar á milli. Hún fylgist
vel með helstu tískustraumum og
er fljót að skipta úr útvíðu í niðurþröngt ef þannig ber við.
Þrátt fyrir að vera ekkert nema
elskulegheitin uppmáluð hefur hún
mátt þola talsverða gagnrýni auk
þess sem Mattel hefur margoft
lent í málaferlum. Barbie er helst
gagnrýnd fyrir holdafar en hún
þykir óeðlilega grönn, mittismjó
og fótnett og því ekki besta fyrirmyndin fyrir ungar og óharðnaðar stúlkur. Mattel hefur reynt að
bregðast við og rétt fyrir síðustu
aldamót var mittismál dúkkunnar aukið auk þess sem henni var
gefinn nafli.
- ve

ALLT AÐ

8O0RK%
USPARNA

Sparaðu með OSRAM
sparperum.
Sparperurnar frá OSRAM lækka lýsingarkostnað um allt að 80 %
samanborið við jafn bjartar ljósaperur og endast þar að auki allt
að 15 sinnum lengur.* OSRAM sparperurnar eru til í mörgum
stærðum, gerðum og litum og eru umhverﬁsvænar.
* Miðað við venjulega heimilisnotkun í 2,7 klst á dag.
SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

ÐUR

10 ● heimili&hönnun

Yfirgengilegt
hugmyndaflug

D

onkey Products er alþjóðlegt vörumerki í hönnun
sem hefur aðsetur í Hamborg í
Þýskalandi. Donkey Products var
stofnað árið 2004 af Flobo Berger.
Í hugum starfsmanna Donkey
Products verða til hinar ótrúlegustu hugmyndir á borð við þær
sem hér getur að líta.
Sjá www.donkey-products.com.

Gamla
góða símtólið
gengur í endurnýjun lífdaga með
usb-tengi.

Jesúmót. Ef þú
vilt baka trúarlegar piparkökur þá
er þetta mótið sem
þú vilt nota.

9. MARS 2009 MÁNUDAGUR

HÖNNUN Aðalsteinn Stefánsson hefur skrifað undir framleiðslu- og dreifingarsamning við
erlendan aðila, hollenska fyrirtækið Bloom, á ljósakrónunni Ornametrica, sem hann hannaði
ásamt Aleksej Iskos. Hönnunin á Ornametrica er sérstök að því leytinu til að hana má minnka
og stækka bæði eftir rými og smekk hvers og eins. Ljósakrónan verður einnig fáanleg hér á
Íslandi, nánar tiltekið í EPAL, og verður til sýnis 27. mars. Nánar um ljósakrónuna á vefsíðunni
www.ornametrica og Bloom á www.bloomholland.nl.
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Pissað í glasið. Kannski
ekki smekklegt en frekar
fyndið.

Vill barnið ekki borða? Þá gengur það örugglega betur með
skeið á borð við þessa.

Með sínu
nefi. Bollar
með hin
ýmsu nef úr
dýraríkinu
eru skemmtilegir fyrir
krakkana.

FBOBDN=:@DE'*23,)
F:G'NM='&BGM>K
;:K<>EHG:&ERHG
KHF:&:KL>G:E

:>Kæ= K:K::AHK?:ß;HEM:GGA>BF:
-)E>BDBKA>BF:âLMH?N

+E>BDBKß;:KGNF

R?BK-);>BG:KêML>G=BG@:KâF:KL

+;>BG:KêML>G=BG@:K

}EE?C}ELDRE=:G@>MNKAHK?M

-;CæK:K

;>LM:L¦MB

+A:F;HK@:K:K

OBE=:KßLDKB?M>BG@}G@N:LM}+LIHKM
?Kß.'.2/DK'

O>K.',+-DK'#

F>}KNFßLDKB?MNF?Kß-'*+,DK'
(KC?JTCPDHESPP?QNMPR@?P?äFDS@MPE?PQT«GLSçH?Lï?P/--6,

fasteignir ● fréttablaðið ● 11

9. MARS 2009

10 ár

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ

VINSÆLU

Sími: 586 8080

GESTA- OG

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

•

Kjarna

•

Þverholti 2

,EIRUTANGI 

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

-OSFELLSB¾R

GARÐHÚSIN
ERU AÐ
SELJAST UPP
Flesjakór-Parhús.
Því fer hver að verða
síðastur að eignast
hús frá okkur

Í einkasölu eitt af glæsilegustu parhúsunum á markaðinum í dag.
Sérhannað parhús á tveimur hæðum. Húsið er allt hið glæsilegasta,
sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki. Klætt að utan með svartri
hrafntinnu. Húsið er allt hið glæsilegasta að gerð og hönnum og ekkert
hefur verið til sparað við frágang eignarinnar. Húsið er 226 fm.
Verð kr: 69.900.000.-

á gamla genginu.
Næsta sending gæti
hækkað um 20%.

34 mm bjálki

-JÎG GL¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ BESTA STAÈ Å -OSFELLSB¾ NEÈST Å
BOTNLANGA MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI (ÒSIÈ ER TEIKNAÈ AF +JARTANI 3VEINSSYNI
OG GARÈURINN HANNAÈUR AF LANDSLAGSARKITEKT -JÎG GL¾SILEG AÈKOMA
ER AÈ HÒSINU STËRT HELLULAGT BÅLAPLAN OG FALLEGUR SUÈURGARÈUR MEÈ
VERÎND ¥ HÒSINU ERU  SVEFNHERBERGI STËRT ELDHÒS BORÈSTOFA STOFA
ARINSTOFA TVÎ BAÈHERBERGI BÅËSALUR OG VINNUHERBERGI 3TËR TVÎFALDUR
BÅLSKÒR MEÈ ALVÎRU LOFTH¾È ¶ETTA ER EITT AF FALLEGUSTU EINBÕLISHÒSUM
B¾JARINS OG HÁR ÖARF ENGIN M¹LVERK %SJAN 3N¾FELLSJÎKULL OG ,EIR
VOGURINN SJ¹ UM ÖANN HLUTA 6   M 

-OSFELLSB¾R
Flétturimi-Grafarvogur.
2ja herbergja 67,5 fm íbúð og stæði 19,8 fm við Flétturima. Íbúðin er með
einu svefnherbergi, stofu, eldhúsi og baði, stæði í opnu bílaskýli og geymslu
í kjallara. Íbúðin er í góðu ástandi og laus við kaupsamning.
Verð kr: 16.900.000.GARÐHÚS

4,7-9,7 m²

Völundarhús.is hafa til
sölu glæsileg ný gesta- og

¶RASTARHÎFÈI
%INBÕLISHÒS -JÎG
GL¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹
EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM  
FM BÅLSKÒR VIÈ ¶RASTARHÎFÈA Å -OS
FELLSB¾ 'L¾SILEGT HÒS Å EINU VIN
S¾LASTA HVERÙNU Å -OSFELLSB¾
6   M 

SLAND 0ARHÒS MAUKAÅBÒÈ
-JÎG FALLEGT   FM PARHÒS ¹ 
H¾ÈUM MEÈ AUKAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
OG GËÈUM BÅLSKÒR VIÈ SLAND Å -OS
FELLSB¾ (ÒSIÈ STENDUR H¹TT YÙR AÈRA
BYGGÈ Å KRING OG ER ÒTSÕNI MJÎG MIKIÈ
FR¹ HÒSINU 6   M 

,AXATUNGA .Õ RAÈHÒS ¹ ËTRÒLEGU
VERÈI 6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU SEX NÕ  
FM RAÈHÒS SEM VERÈA AFHENT FULLBÒIN
MEÈ INNRÁTTINGUM OG GËLFEFNUM Å APRÅL
NK ¹ VERÈI SEM EKKI HEFUR SÁST Å LANGAN
TÅMA  SVEFNHERBERGI  BAÈHERBERGI
HVÅTAR INNRÁTTINGAR OG EIKARPARKET OG
ÚÅSAR ¹ GËLÙ HV ERU  MILLJ KR
¥,3 L¹N 3KIPTI ¹ MINNI EIGN SKOÈUÈ
6 FR¹   M

(JALLAHLÅÈ RA HERB BÅLSKÒR
&ALLEG RA HERB ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È Å LITLU
FJËRBÕLI MSÁRINNGANGI OG TIMBUR
VERÎND VIÈ (JALLAHLÅÈ Å -OSFELLSB¾R
¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU ÖRJÒ SVEFN
HERBERGI GEYMSLUÖVOTTAHÒS BAÈ
HERBERGI STOFU OG ELDHÒS "ÅLSKÒRINN
ER   FM MEÈ RAFMAGNI OG HITA 6IÈ
HLIÈ INNGANGS Å ÅBÒÈINA ER EINANGRUÈ
ÒTIGEYMSLA 6   M 

garðhús sem eru enn
sterkbyggðari en áður.
Nýju húsin eru bjálkahús frá
34 mm að þykkt og koma
með tvöfaldri vatnslæsingu.

Engihjalli
Björt 3ja herbergja íbúð á 7 hæð með góðu útsýni yﬁr Reykjavík og Kópavog. Stofa með útgengi á stórar svalir, eldhús og 2 svefnherbergi. Íbúðin er
laus við kaupsamning.. Verð kr: 16.500.000.-

Húsin eru tilvalin geymsla
fyrir grillið og
garðhúsgögnin.

Víkurás Árbær
45 mm bjálki
GESTAHÚS

15 m²

3ja herbergja íbúð sem er björt á 2. hæð með stæði í bílakjallara. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús og fyrir framan það gott sjónvrpshol/fjölskylduherb. tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymslu.
Verð kr: 21.900.000.-

2EYKJAVÅK

45 mm bjálki

/0)¨ (²3 ¥ $!' -.5$!'
&2 +,  4), 
GESTAHÚS

,AUFENGI  ¥"²¨ 

21 m²

70 mm bjálki

Fannafold Grafarvogi
Fallegt og bjart 190 fm raðhús á tveimur hæðum (þrír pallar). Tilbúið til
afhendingar. Skiptist þannig: að á miðpalli er forstofa, og gestasnyrting,
eitt herbergi og innbyggður bílskúr. Á neðsta palli eru þrjú herbergi, gangur,
baðherbergi og þvottahús. Á efri palli er eldhús, borðstofa og stofa og milliloft fyrir sjónvarpsherbergi. Laust og hægt að ﬂytja strax inn.
Verð kr: 38.900.000.GESTAHÚS

(ULDUBORGIR RA HERBERGJA
&ALLEG   FM RA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ SÁRINN
GANGI OG SÁRVERÎND VIÈ (ULDUBORGIR
Å 'RAFARVOGI 3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU
6   M 

-JÎG
FALLEG OG BJÎRT   HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ SÁRINNGANG
AF SVÎLUM 2ÒMGËÈAR SUÈURSVAL
IR ¥BÒÈIN HEFUR VERIÈ MIKIÈ STAND
SETT .ÕTT BAÈHERBERGI OG ELDHÒS
-JÎG GËÈ ÅBÒÈ ¹ FR¹B¾RUM STAÈ
6ERÈ KR 
HVÅLANDI

$VERGABORGIR JA HERBERGJA &ALLEG
OG RÒMGËÈ   FM JA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI ¹  H¾È
Å JA H¾ÈA FJÎLBÕLI VIÈ $VERGABORGIR Å
'RAFARVOGI 6   M 

25 m²

Mávahlíð-Stór hæð
Stór hæð við Mávahlíð. Þarnast standsetningar.
Björt 168 fm 4-5 herbergja íbúð á annarri hæð sem býður upp á mikla
möguleika. Laus við kaupsamning.
Verð kr: 34.000.000.VH ehf · Sími 864-2400

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

'ULLENGI JA HERBERGJA 2ÒMGËÈ OG
FALLEG   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å JA H¾ÈA FJÎLBÕLI ¹SAMT ST¾ÈI Å
BÅLSKÕLI VIÈ 'ULLENGI Å 'RAFARVOGI 3TËR
AR SVALIR Å SUÈUR¹TT 6   M 

'OÈABORGIR JA HERBERGJA
&ALLEG OG BJÎRT   FM JA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANGI Å JA H¾ÈA
FJÎLBÕLI VIÈ 'OÈABORGIR  Å 2EYKJAVÅK
6   M 

,EIGUSALI AUGLÕSTU &2¥44
,EIGUTAKI AUGLÕSTU &2¥44
EKKERT SM¹TT LETUR

,*1$

,*$1
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Bæjarhrauni 10
Hafnar firði
Sími: 520 7500
w w w.hraunhamar.is
Magnús Emilsson ,
lögg ilt ur fast eignasali

Drekavellir 36- Hf - Sexbýli - Hagstætt verð
FJÁRFESTING - LEIGUÍBÚÐIR

Glæsilegt sexbýli. Sérlega hagstætt verð. Allt að 90 % lán.

Höfum fengið til sölumeðferðar þetta 12 íbúða fjöleignarhús. Um er að
ræða leiguíbúðir sem allar eru í útleigu. Átta 3ja herb. íbúðir og fjórar 2ja
herb. íbúðir. Heildar fm eru 1.254. Áhv. 174 millj. lán frá Íbúðalánasjóði.
Selst allt í einum pakka. Einstakt tækifæri - mjög hagstætt verð pr. íbúð.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 11.

Þrjár glæsilegar 2ja herb. Íbúðir 85 fm, sérsmíðaðar innréttingar, gólfhiti, tvennir pallar. sérinngangur Fullbúin íbúð
með gólfefnum, Frábært verð. 16,9 millj.
Þrjár efri sérhæðir 175 fm, skilast tilbúnar til innréttinga.
Gott skipulag. Hagstætt verð. 24,9 millj.

Vesturtún - Álftanes - Einb.

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Glæsileg skrifstofuhúsnæði í miðborginni 101 Rvk.

Glæsilegt einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr samtals ca 200 fm. 4
svefnherb., stofa, borðstofa, arin. Glæsilegt
eldhús, baðkar oﬂ. Parket. Mjög fallegur
garður. Skipti möguleg.
Verð 45 millj.

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. Verð 42,5 millj. Upplýsingar gefur
Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Vesturbraut - Hf - Einbýli

Blómvellir- Hf - Einbýli

Sjarmerandi einbýli á þessum vinsæla stað
í vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 136,7
fm og er á þremur hæðum. Húsið er mikið
endurnýjað og er hið glæsilegasta. V. 33,9
millj. Skipti skoðað á minna.

ÓS - EYRARBAKKA
Vorum að á í sölu lítið og sjarmerandi einbýlishús á Eyrarbakka
sem stendur á 670 fm. Húsið er
anddyri og eldhús, snyrting, stofa
og svefnherbergi, úr svefnherbergi
er stigi í risloft. Þetta er eitt af
þeim húsum sem ekki þarf mikla
eða háﬂeyga lýsingu á. Verð 9,9
millj.

KVISTAVELLIR - SKIPTI
Tvö raðhús á Völlunum í Hafnarﬁrði sem afhendast fullbúin að
utan og rúmlega fokheld að inna,
lóð grófjöfnuð. Húsin eru 187
fm að stærð þ.m.t. bílskúr. Skipti
á 3ja og 4ra herbergja íbúðum
æskileg. Verð 29,5 millj.

Nýkomið í einkasölu nýl. glæsil. tvílyft einb.
m/innb. bílskúrsamtals ca. 275 fm. Fullbúin
eign í allgjörum sér ﬂokki. Góð staðsetning í
botnlanga.myndir á mbl.is
V. 59, 5 millj.

Álfholt - Hf - Raðhús

Hvammabraut - Hf -4ra

Sérlega skemmtilegt endahús í þessu
frábæra hverﬁ samtals 176 fm með bílskúr.
Fjögur góð svefnherbergi, fallegar innréttingar. Mjög hagstæð lán 33,5 millj. Verð 39,9
millj. Hagstætt verð.

Björt og falleg 4ra herb. 105 fm íbúð á 2.hæð
í fjölb. Íbúðin er laus ﬂjótlega. Hagstæð lán
ca 12 millj. Mjög hagstætt verð 21 millj.

LJÓSHEIMAR - LAUS
2ja herbergja íbúð á 4. hæð
við Ljósheima. Íbúðin er laus til
afhendingar. Frábært verð 14,5
millj.

FÁLKAGATA - VESTURBÆR
Mikið endurnýjuð 2ja herb. 61,40
fm íbúð á 1. hæð ﬁmm íbúða
húsi á eftirsóttum stað í vesturbæ. Rúmgóðar suðvestursvalir.
Þetta er mjög góð staðsetning
í barnvænu hverﬁ og stutt í alla
þjónustu.Verð 19,9 millj.

Fasteignamidlun.is – Allar eignir á fasteignir.is

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

6ILTU HAFA MAKASKIPTI 

2EYKJAHVOLL 3VEITAS¾LA
Å BORGINNI 'L¾SILEGT 

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

.¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU

FM EINBÕLISHÒS ¹ EINSTÎKUM
ÒTSÕNISSTAÈ (ÒSIÈ ER HIÈ
VANDAÈASTA ¹ ALLAN H¹TT
(ÎNNUN INNRÁTTINGAR T¾KI OG
ALLUR AÈBÒNAÈUR EINS GËÈUR OG
HUGSAST GETUR -AKASKIPTI

*ËNSGEISLI

.ESVEGUR

¶ORL¹KSGEISLI

%NDARAÈHÒS ¹ TVEIM H¾ÈUM
"JÎRT STOFA MEÈ ARNI &JÎGUR
STËR HERBERGI &ALLEGT ÒTSÕNI
)NNB BÅLSKÒR 'ËÈ STAÈSETNING
MEÈ ÒTSÕNI 3KIPTI ¹ MINNI
EIGN 6ERÈ   MILLJ

'ËÈ  FM ÅBÒÈ N¹LA¾GT
H¹SKËLANUM ¥BÒÈIN ER MEÈ
SÁRINNGANGI OG Å GËÈU ¹STANDI
3ELJANDI LEITAR EFTIR RA  HERB
ÅBÒÈ

.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

JA HERB

-JÎG GËÈ RA HERBERGJA ¹SAMT
ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 0ARKET ¹
GËLFUM OG FALLEGAR INNRÁTTINGAR
'ËÈ STAÈSETNING 4( HV
  MILLJ 6ERÈ   MILLJ

-IÈTÒN

3ÁRH¾È

0RESTBAKKI

&INNBOGI (ILMARSSON OG
"OGI 0ÁTURSSON
LÎGGILTIR FASTEIGNASALAR

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

!UKAÅBÒÈ

,AUGARNESVEGUR

$ALAÖING

6ÎNDUÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
 FM ÅBÒÈARH¾È  %IGNIN
ER H¾È OG RIS Å BAKHÒSI 3KJËL
GËÈU R BAKGARÈUR Å SUÈUR  
SVEFNHERBERGI OG TV¾R BJARTAR
STOFUR 6   M HV  M
HAGST¾È L¹N

'OTT MIKIÈ ENDURNÕJAÈ 
FM RAÈHÒS MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR OG AUKAÅBÒÈARRÕMI Å
KJALLARA  6   -AKASKIPTI

%NDURNÕJAÈ EINBÕLI BAKHÒS
¹SAMT BÅLSKÒR INNRÁTTAÈUR SEM
ÅBÒÈ  &ALLEGT ELDHÒS PARKET
OG ÚÅSAR ¹ GËLFUM 3ËLSK¹LI OG
STËRIR SËLPALLAR 6ERÈ   MILLJ

(ÎFUM TIL SÎLU UM  FM
EINBÕLISHÒSALËÈ NEÈST NIÈUR
VIÈ %LLIÈAVATN ¹ 6ATNSENDA
BLETTI &R¹B¾RT ÒTSÕNI OG
STAÈSETNING 4ILBÒNAR TEIKNINGAR
FYLGJA 5PPÅTAKA MÎGULEG
.¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU

0ERLUKËR 4IL SÎLU EÈA
LEIGU .Õ FULLBÒIN OG GL¾SI

-ARTEINSLAUG
,EIGÈU  %IGÈU

,EIFSGATA

2IMAHVERÙ

LEGA  FM JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ ST¾ÈI Å
BÅLSKÕLI &ALLEGAR INNRÁTTRINGAR
OG GËLFEFNI STËRAR SVALIR OG
MIKIÈ ÒTSÕNI 

.ÕJAR FULLBÒNAR JA HERBERGJA
ÅBÒÈIR OG ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
-ÎGULEIKI ¹ EÈA   L¹NI

RA HERB

,ËÈ

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È
'ËÈ JA HERBERGJA  FM
Å JA ÅBÒÈA STIGAGANGI ¶RJÒ
ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ  FM
SVEFNHERBERGI NÕTT ELDHÒS OG
AFGIRTRI VERÎND 'OTT VERÈ OG
BJÎRT OG OPIN STOFA 6  
HAGST¾ÈIR GREIÈSLUSKILM¹LAR
M HV   M
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Miðbraut – Seltjarnarnes

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601

Glæsilegt einbýli á einni hæð.

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS
BARÐAVOGUR 19 - OPIÐ HÚS Í DAG
Glæsilegt ný uppgert 309 fm. einbýli með bílskúr.

Nýkomið í sölu glæsil. Ca 250 fm einbýli á frábærum stað á Nesinu með stórum tvöföldum
bílskúr, fullkominni sundlaug 4x10 mtr. í bakgarði, sauna, setustofa og ﬂ. Vandaðar innréttingar,
4 svefnherbergi í sérálmu, bað og gestasnyrting. Glæsilegur garður með stórum sólpöllum,
útisturtu, hátalarakerﬁ, yﬁrbyggðri verönd og ﬂ. Sannarlega eign fyrir vandláta.
Áhvílandi: Mjög hgastætt langt.lán ca 57 millj. (4,15% vxt). Verð 76 millj.

Húsið er tvær hæðir með tveimur stúdíóíbúðum á
neðri hæð en góðri algerlega ný gegnum tekinni íbúð
á efri hæð auk bílskúrs. Húsið er auk þess nýlega
tekið í gegn að utan.

Allar nánari upplýsingar gefur
Ingólfur Gissurarson. Lögg. Fasteignasali. Sími:896-5222

JÓN ÖRN SÖLUMAÐUR s: 898-4588 TEKUR Á MÓTI
GESTUM MILLI kl. 17.00 og 18.00 Í DAG

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð.
Góð hreyﬁng – vantar eignir. S:896-5222.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

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

Akurgerði í Vogum

6ESTURGATA  FYRIR
ELDRI BORGARA

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

(RINGBRAUT p JA HERB
MEÈ BÅLSKÕLI

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

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

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

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
er til
mars
n.k.
Réttur tilUmsóknarfrestur
kaupa miðast
við16.50
ára
og eldri.
Hægt
er að fáhafa
nánarier
upplýsingum
á skrifstofu
félagsins við
Þeir sem
áhuga
bent á að
hafa samband
skrifstofu félagsins að
Kletthálsi
1 í síma
í síma
552-5644 milli
kl. 9-15.552 5644 milli 9-15,
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

&ALLEG JA HERB   FM ÅBÒÈ FYRIR ALDRAÈA ¹ 
H¾È VIÈ 6ESTURGÎTU  -IKIL SAMEIGN OG ÖJËNUSTA Å
HÒSINU MA HEILSUG¾SLA ¥BÒÈIN ER EINGÎNGU ¾TLUÈ
FYRIR ELDRI BORGARA ELDRI EN  ¹RA
6ERÈ  MILLJ
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2UNËLFUR 'UNNLAUGSSON
LÎGG FSTEIGNASALI RUNOLFUR HOFDIIS
EÈA GSM  

AKRALAND Í FOSSVOGI – BÍLSK.

2

¶RASTAR¹S

Vorum 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.

'L¾SILEG FULLBÒIN NÕSTANDSETT OG FULLINNRÁTTUÈ  FM
ÅBÒÈ ¹ H¾È ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU ,AUS STRAX
'L¾SILEG HÒSGÎGN OG VÎNDUÈ T¾KI FYLGJA ¶Ò GETUR ÚUTT
INN STRAX 6ERÈ   MILLJ 'OTT L¹N ¹HV
SMUNDUR 3KEGGJASON FASTEIGNASALI SÕNIR
S  

!SPARFELL JA HERB MBÅL
SKÒR p HAGST¾TT VERÈ

Meistaravellir - 2ja á jarðhæð í fjölb. Verð 18,8m.
Boðagrandi 3ja – í nýl. húsi m. bílsk. Verð 33,7 m.
Boðagrandi 4ra – með bílskýli. Verð 24,9 m
Kríhólar 4ra – í litlu fjölb. Laus strax.
Þverholt Mos. - 4ra herb. Ýmis skipti ath.
Skipasund – nýuppgerð hæð m. bílsk. Verð 33,7 m.
Vallargerði Kóp. - hæð m. bílskúr. Verð 38,8m.
Vallargerði Kóp – einbýli á einni hæð. Verð 39,9m.
Esjugrund raðh.- skipti á minni eign. Verð 26,9m.
Hæðarsel einbýli – skipti á íb. eða atvh.
Steinhella – til sölu 132 fm. Verð 19,9m.
Móhella - til sölu geymsluhúsnæði. Verð 3,9 m.
Skúlatún – til leigu 151 fm skrifstofuhúsnæði
Ármúli – til leigu 120 fm skrifstofuhúsnæði

6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU GL¾SILEGT  FM ENDARAÈHÒS
¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ &JÎGUR SVEFNHERBERGI
)NNBYGGÈUR BÅLSKÒR 4IMBURVERÎND Å GARÈI 3KIPTI
MÎGULEG ¹ MINNI EIGN 'OTT VOERÈ   MILLJ

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å LYFTUHÒSI SEM BÒIÈ ER AÈ KL¾ÈA AÈ UTAN
¥BÒÈINNI FYLGIR   FM BÅLSKÒR 6ERÈ AÈEINS   MILLJ

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SMUNDUR
3KEGGJASON FASTEIGNASALI 3  

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 2UNËLFUR
'UNNLAUGSSON LÎGG FASTEIGNASALI
RUNOLFUR HOFDIIS EÈA GSM  

Hvaleyrarbraut – til leigu 118 fm atvinnuhúsnæði.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.
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Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Bílar til sölu

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

!!! TILBOÐ 110 ÞÚSUND

Skoda Felicia Station 97“ ekinn 95þ
,sumar og vetrardekk bsk , fínn bíll
uppls 857-7245

2008 F350 KING RANGE 49 e 6þ SÁ
FLOTTASTI Á LANDINU - M ÖLLU Skoða
skipti Verð 11,9 Uppl 8927858

Nissan Patrol, 38“, árg. 96, ek. 225þ.
km, VHF. Verð 850þ. Uppl. s: 8207225.

Hópferðabílar

Til sölu MMC Pajero ‘92 ek. 286þ.
V63000. Þarfnast lagf. fyrir skoðun.
Tjón á vinstri hlið. V. 160þ. stgr. S.
897 7014.

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

NISSAN TERRANO II 35“, árg 5/1999,
ek 169.þ km, 2.7L DÍSEL beinskiptur,
Nýskoðaður, Dráttarkúla, 35“ Breyttur,
Verð 990.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2.
S: 5672700

VW Transporter Synchro árg ‘00 ekin
188þ, skoðun 10, verð 300þ. S:8204340

Tilboð 240.000

ford econoline 6,9 disel árg 86 hár
toppur v.80þús+bifreiðagjöld 8471930

Til sölu Hyundai Sonata árg. ‘97. Ný
heilsársdekk. Verð 180 þ. Uppl. í s.
565 8170.

Útsala!

Vörubílar
Toyota Corolla 1.6, árg. 98, ekinn 165þ.
sk ‘10. Krókur, raf í rúðum, góður bíll.
Ásett 390þ, Tilboð 240þ. S: 691-9374.

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

Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3
verk, ryksugar moppar og sótthreinsar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerðir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Viðgerðir

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ.
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 5888660
og 8928672

NULL

TILBOÐ 590.þ stgr

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

0-250 þús.
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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Til sölu VW Vento,1996. Ekinn 120þ.
í góðu lagi. Uppl. í síma 892 5485.
200þús

250-499 þús.
2001 Volvo s40 Turbo ekin 110.þúsund
Km. remote start. Góðu ástandi. Leður.
470 Þúsund 893 5789

www.vagnasmidjan.is

Viðgerðarþjónusta á vörubílum og
vögnum. Líklega hvergi ódýrari né betri
. Leitið nánari upplýsinga og tilboða
Myndir og nánari upplýsingar á heimasíðu okkar: Vagnasmidjan.is Eldshöfða
21 R. S. 587 2200 & 898 4500.

Hreingerningar

Vespur
1-2 milljónir
VW Golf 2005, ek. 35þ. Sjálfsk/reyklaus/sumar+vetrardekk. Verð 1.690þ.
S.6950746.

Íbúð til sölu, möguleiki að taka bíl upp
í,0-2 millur. Sjá Höfdi.is - Laugavegur

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

(SKN59) PORSCHE CAYENNE TURBO
S 520 HÖ, árg 2006, ek.17þús.km,
Einn með öllu og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo S á landinu!! Tilboð
10700 þús.kr!!!

Útsala!

Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem
hringir í síman þinn og tvö önnur símanúmer sem þú velur ef brotist er inn hjá
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt
í uppsetningu fyrir heimili og smærri
fyrirtæki.

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

Fjórhjól
Nissan Double Cap árg. ‘95 sk. ‘09.
Verð 220þ. Uppl. í s. 896 2552.

Fasteignir

SÍMI 5 900 800

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

Fundarlaun! Rauðum Renault Clio með
númerið EK-X07 var
stolið frá
Budget bílaleigu við BSÍ aðfaranótt 7.
Janúar. Ef þið verðið var við þennan bíl
vinsamlegast hafið samband við
Budget
bílaleigu í síma 562-6060
og lögregluna í Reykjavík í síma 4441000

Garðyrkja

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

BMW 316 árg. ‘95 sk. 10. Verð 190þ.
Uppl. í s. 896 2552.

Vinnuvélar

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.
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5 tonna grafa til leigu með manni á
höfuðb.svæðinu, góð í alla lóðavinnu.
uppl í s: 8626087
trjáklippingar.is

Bátar
(EF VERIÈ BEÈINN AF ¹KVEÈNUM AÈILUM MEÈ ÖEKKT
FYRIRT¾KI Å FULLUM REKSTRI AÈ ÒTVEGA HÒSN¾ÈI UNDIR
MATV¾LAIÈNAÈ
3TAÈSETNING 2VÅK 'B¾R (FJÎRÈUR +ËPAVOGUR
-OSFB¾R
#!  &- (²3¨) «3+!34 4), +!503

Suzuki Vitara ‘93. Mikið breyttur á 37“
dekkjum. 2l .Turbo diesel. V. 400þ.
Uppl. í s. 698 9511.

(EF VERIÈ BEÈINN
AF ¹KVEÈNUM
MEÈ ÖEKKTLGF
FYRIRT¾KI
Å FULLUM
5PPLÕSINGAR
VEITIR
«LAFURAÈILUM
" "LÎNDAL
¹ SKRIFSTOFU
REKSTRI AÈ ÒTVEGA HÒSN¾ÈI UNDIR MATV¾LAIÈNAÈ
EÈA
Å
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Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð.
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2
- Sími 588-5300

5,5 metra plastbátur með húsi og gömlum 35hp mótor v350þús 8471930
vagn fylgir

Varahlutir

Vil kaupa aldrifs (4WD) fólksbíl að verðmæti allt að 2.5 millj. Er með Subaru
Impreza 2.0GX 2003 og staðgreiði
milligjöf. Áhugasamir sendi upplýsingar
á eddaso@visir.is

Selst bíllinn ekki?

Toyota Corolla H/B Sol árg 2005 ekinn
41Þ km Sjálfskiptur 5 dyra Góður bill S
: 898-2811.

3IGURBERGUR 'UÈJËNSSON HDL OG LÎGGFASTS 3ÅMI  
(RAFNHILDUR "RIDDE LÎGGFASTS 3ÅMI  
3VAVA (ËLMARSDËTTIR SÎLUFULLTRÒI 3ÅMI  
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 6ERÈ FR¹    MILLJ HV
MILLJL¹N FR¹ ¥BÒÈALSJ !4( 
-ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI EIGN
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OG VIÈ ÙNNUM ÚÎT AÈ GËÈU SAM
KOMULAGI SGEIR S  
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Hef áhuga á að leigja bíl í nokkra
mán,verðbil bíls ca 3-6m. Uppl á halldor74@hotmail.com
Óska eftir bíl ekki eldri en árg. ‘97 á
góðu verði. Má þarfnast lagf. S. 692
2609.

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
Jeep Grand Cherogee LTD V8 árg 1997
ekinn 97 þús Góður bill ný skoðaður
Verð 580.S: 898-2811

Jeppar

555 6666

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.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

'L¾SILEGAR   HERBÅBÒÈIR Å
ÖRIGGJA H¾ÈA HÒSI 3T¾ÈI Å BÅLSKÕLI
FYLGIR ÎLLUM ÅBÒÈUM !ÈEINS 
ÅBÒÈIR EFTIR  6ERÈ FR¹    MILLJ
HV  MILLJL¹N FR¹ ¥BÒÈALSJ !4(
 -ÎGULEG SKIPTI ¹ MINNI EIGN
3VAVA S  

"¾JARLIND  o  +ËPAVOGI o SÅMI  

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

MILLJÓN Í AFSLÁTT

Ford F150 árg. ‘06 ek. 35þ.km. 5.4
bensín. Verð 2000þ. S. 844 9732.

Landcrusier 90 árg 2000 ekinn 148þús
breyttur 38“ fylgir 37“ dekk á felgum
90 ltr. aukat. loftdæla og annar aukabúnaður. Ný kúpling og balance stöng
og nýir öxulendar að framan. verð
2900000 Upplýs. 8640990

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

Húsaviðhald

Húsaviðgerðir

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

Kaupum ýmislegt gamalt
dót

Stífluþjónusta

30 ára og eldra, t.d. húsgögn,
ljósakrónur, hansahillur, leirtau,
veski, dúka, spegla, skartgripi,
leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3,

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.

Opið mánud - föstudaga 12-18
og laugard 12-14.

Tölvur

S. 551 4730 & 864 2223.

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreinsun, netvandræði leyst og uppfærslur.
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Vandaðar tölvuviðgerðir

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og
Garðar . S. 697 8588.

Runnaklippingar

Trjáklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

Skíði óskast. 4 ára (st.25) & 6 ára (st.31).
Einnig kvk skíði (st.39). S:8926254

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

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum Flísaleggjum - Þríf hús. Góð tilboð/verð. Uppl. í s. 849 9301.
www.flisarogmalun.is

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

Nudd

Hljóðfæri

Whole body massage. S. 841 8529.
Whole body massage. Tel. 849 5247.

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

S. 848 1723.

Spádómar

Bókhald

Heilsuvörur

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

Tölvur

Skattframtöl 2009

Viðgerðir

Tek að mér skattframtöl einstaklinga og rekstraraðila frá
5.500 kr. Ég er viðskiptafræðingur Cant.Oecon. Með mikla
reynslu. Ódýr og góð þjónusta.
Kíktu á www.skatt.is S:6613703.
S. 661 3703. www.skatt.is

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

Er tölvan biluð?

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

Til bygginga

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

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

Til sölu

Verslun

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

Nudd
Heilnudd Heilnudd.
Uppl. í s. 616 7232.

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.

Skattframtöl. Bókhald og ársreikningar rekstraraðila. hagstætt verð. s 892
5784

FRAMTALSÞJÓNUSTA

Exclusive tantra massage

Fyrir einstaklinga, einstaklinga með
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör.
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

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

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir alla daga eftir kl. 17.00.

Framtal 2009

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og rekstraraðila. Sæki um viðbótarfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar.
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

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

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

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

Ljósið s. 908 6060

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

Iðnaður

Fjármál

Pípulagnir

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

Múrarar
Glerjun og gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga
og hurðaþjónunstan sími 895 5511
- smidi.is

parketogsmidar.is

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot hvað gerist ef þú hættir að borga?
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakviðgerðir, uppsetning á veggjum og öll
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896
9819, hermann@parketogsmidar.is

Skattframtal 2009. Einfalt framtal
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími
6634141.

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

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

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

A - Ö smíðar ehf.

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

Húsaviðhald!

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

Viðgerðir

Múrverk, flísar, gifs, steining og fl. utan
sem innan. Alexa ehf s. 847 2209.

Námskeið

stubbahus.is

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is
KÆLIBORÐ fyrir Fiskbúð Vegna breytinga á húsnæði til sölu stórt kæliborð
ca 3m lengd fæst fyrir litinn pening
8963536
HOPEN fataskápur frá IKEA á hálfvirði,
2 einingar m.4 skúffugrindum og 8 hillum ( 2hurðir) 29000. S. 561 8655.

Óskast keypt

Rafvirkjun

Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbond,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

AM/PM ! INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start
16/3. & 10-11:30 AM start 13/4. Level
II: 4 w Md-Frd; 10-11:30 AM & 7w:
20-21:30; start 16/3 Level III: 10w: Tsd/
Thsd: 20-21:30: 28/4. Level IV:10w:
Sat 14-16: 13/3. Ármúli 5, s.588 1169
- www.icetrans.is/ice
Langar þig að halda námskeið en vantar aðstöðu? Hafðu samband við okkur.
Netvistun sími 414-5500

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
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Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o. fl www.afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Dýrahald

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

F í t o n / S Í A
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Atvinna í boði

Langar þig að læra þjóninn?
Veitingahúsið Silfur á Hótel
Borg getur bætt við sig nemum
í framreiðslu.
Leitum eftir kraftmiklu og
skemmtilegu fólki. Reynsla er
kostur en ekki skilyrði.
Upplýsingar hjá Veroniku í
síma 578-2008 eða 892-1735
milli kl. 14.00 - 16.00. Einnig
getur þú sent tölvupóst á netfangið info@silfur.is

Shar-pei tík til sölu. Uppl.í s.8958897 &
5885015 milli 18 og 21 á kvöldin

Hringdu í síma

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og
Garðabæ, www.LMK.is
Hundaskóli
Heimsenda
Hunda
Grunnnámskeið hefst 10 mars.
Viðurkennt hundanámskeið, fyrir hunda
og hundeigendur. Björn Ólafsson BIPDT
Uppl 897 1992, www.hundaskoli.net

til leigu 4 herbergja íbúd á besta stað í
kópavogi upplýsingar í síma 8662210
Herbergi í 3ja hæða einbílish í 101,
aðgangur að öllu. ROOM FOR RENT.
Info 6945987
Mjög góð 3 herb. íbúð í Áslandi
Hafnarf. 6 íbúða hús sérinng. 100 þús.
s. 8933063

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/
euro raðgreiðslur.

Árbær. 2.herb. 60 fm. + stæði í bílskýli.
85 þ. hiti, rafm. og hússj. innif. S:772
5288
3ja herb íbúð til leigu. 95 fm. Á Álftanesi.
Við hliðiná allri þjónustu.V. 110 þús
með hita. Laus strax. Áhugasamir sendi
inn umsókn á gummih@simnet.is

Leigjendur, takið eftir!

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

Húsnæði óskast
2 rólega bræður vantar 3herb íbúð á
sv 101-108. Greiðslugeta 80-95 þús. S.
694 2164 / 862 7568.

Húsnæði í boði

Vantar duglegan mann í pottauppvask
og sem aðstoð í eldhús. Vinsamlegast
hafið samband í síma 660-7883. Need
hard working man in kitchen to help
with various things. Lot of work for the
right person. please contact 660-7883.
Rótgróið fyritæki í Hafnarfirði óskar
eftir manni með mentun eða reynslu
í rafsuðu á aldrinum 25-45 ára. Nánari
upplýsingar um okkur og starfið veitir
Rósalind í síma: 564 1539 eða rosalind@skoflur.is. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Óskum eftir að ráða starfskraft til að
sinna heimilisþrifum. viðkomandi þarf
að vera vandvirkur, heiðarlegur og röskur. Um er að ræða 50% starfshlutfall.
Upplýsingar í síma 820 8887.
Viltu vinna heima og hafa góðar tekjur?
Skoðaðu myndböndin á þessari síðu
og sjáðu hvort þetta henti þér. www.
aukaaur.com

Atvinna óskast

2 herb íbúð óskast í hverfi 111.
Greiðslugeta 70 þús. Uppl í s 554
7675. Gunnar.
Reglusöm stúlka óskar eftir einstaklings
eða stúdíóíbúð til leigu á höfuðborgasvæðinu. Reglusömum greiðslum heitið. Uppl. í s. 866 0140.

3ra herbergja íbúð til
leigu
3ra herbergja, ca 60 fm. Leigist
á 95 þús. Á klapparstíg.
Uppl. í síma 894 6188.

ef blaðið berst ekki

Atvinnuhúsnæði
Iðnaðarbil/bátur

Til sölu 230 fm á 2 hæðum við Álfhellu
Hfj. Verð 33,9 millj. Tek bíl, bát, sleða,
fjórhjól upp í útborgun. Áhv. 22 millj.
Uppl. í s. 849 9987 & 895 8299

„...fyrst á visir.is“
Sogsverk ehf.

sérfróður um viðskipti
eða einn af þeim sem
finnst viðskiptafréttir
yfirleitt of flóknar og
háfleygar, getur þú
fylgst með öllu því
sem er að gerast í
viðskiptalífinu
í gegnum Markaðinn.
Við færum þér
fréttirnar skýrt
og skorinort.

Byggingarfyrirtæki, gerum
allt inni sem og úti. Erum
með stillasa, málum. Vinnum
í Grímsnesi, Selfossi og
Reykjavík. S. 893 7649.

110 fm atvinnuhúsnæði á Dalvegi í
Kópavogi til leigu. Hátt til lofts og stórar
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 898 2811.
50 fm pláss til leigu á góðum stað á
Kársnesbraut. Uppl. 896 0551

3ra herbergja íbúð til
leigu
Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

Til leigu við Helluhraun Hafnarf. 290fm.
innk.bil. Hagstæð leiga. S. 898 3420.

Húsamiður óskar eftir vinnu eða sjálfstæðum verkefnum. S. 534 8555.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í
s. 899 3760.

Viðskiptafræðingur tekur að sér bókhald, uppgjör, skattskil og fl. fyrir einstaklinga og smærri fyrirtæki. Uppl. í
síma 8929599

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.
Iðnaðarbil til leigu í Hafnarfirði, stærðir frá 85 ferm. Hagstæð leiga. Uppl.
8224200

Með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga
...ég sá það á visir.is
sir.is

27 ára karlm frá Lettlandi óskar efir
vinnu við viðhald byggingav eða fleira
hefur mikkla reynslu einning mámsm
/suða hefur vottorð uppl í s: 847 4831
/ 564 3298

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

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

Markaðurinn á Vísi alla daga

www.geymslaeitt.is

www.leiguherbergi.is

Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar
með sér inngangi. Bretti á 2.900.Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

Einkamál

geymslur.com

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

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

Gisting
GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

Símaþjónusta
Spjalldömur

Auglýsingasími

S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

– Mest lesið
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Nýr sjónvarpsþáttur um flug á ÍNN

GAMAN AÐ LEIKA Björk Guðjónsdóttir,

forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar,
opnaði völlinn með dyggri aðstoð nemenda í leikskólanum Velli.

Leikið inni í
Reykjanesbæ
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjanesbæjar opnaði á dögunum í
samvinnu við Háskólavelli ehf.
sérútbúinn innileikvöll á Vallarheiði að Víkingabraut 778.
Björk Guðjónsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar,
opnaði völlinn en henni til aðstoðar voru nemendur í leikskólanum
Velli á Vallarheiði.
Innileikvöllurinn verður opinn
til reynslu í þrjá mánuði en rúlluskautahöll í næstu byggingu við
verður einnig opin á sama tíma.
Opið verður frá klukkan 14 til 17
alla daga og er aðgangur ókeypis.
Starfsmaður Íþrótta- og tómstundasviðs verður á staðnum á
opnunartíma en óskað er eftir því
að foreldrar/forráðamenn verði
með börnum sínum á meðan þau
dvelja á innileikvellinum.

Skýjum ofar, kallast nýr þáttur
um flug sem sýndur verður á sjónvarpsstöðinni ÍNN á mánudagskvöldum klukkan 22.
Það eru þeir Snorri Bjarnvin
Jónsson og Dagbjartur Einarsson
sem sjá um þáttagerð en þeir eru
miklir flugáhugamenn.
Skýjum ofar mun fjalla um grasrótina í fluginu á Íslandi. Þeir félagar segja margt myndrænt og
skemmtilegt í gangi í einkafluginu
og því af nógu að taka.
Snorri og Dagbjartur eru frændur og báðir með flugpróf. Þeir hafa

upplifað margt skemmtilegt á ferðum sínum um landið sem þeir
hafa farið á lítilli flugvél. Þá langaði því að miðla gleðinni áfram í
sjónvarpi.
Fyrsti þátturinn er í kvöld.
Stiklu frá þáttunum Skýjum ofar
má sjá á Youtube.

FRÆNDUR OG FLUGMENN

Dagbjartur Einarsson og Snorri Bjarnvin
Jónsson verða með þátt um flug á
sjónvarpsstöðinni ÍNN í kvöld.
MYND/GUÐNI ÞORBJÖRNSSON

KZgÂ]gjc
&#%.-

`g$`\#

INNILEIKVÖLLUR Leikvöllurinn verður

opinn til reynslu í þrjá mánuði.
MYND/HILMAR BRAGI BÁRÐARSON
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HÓLADÓMKIRKJA Blönduósbær

og Háskólinn á Hólum undirrituðu
samkomulag um uppbyggingu
háskólaseturs á Blönduósi.

Háskólasetur
á Blönduósi
Blönduósbær og Háskólinn á
Hólum undirrituðu á dögunum
samkomulag um uppbyggingu háskólaseturs á Blönduósi, sem heitir
Háskólasetrið á Blönduósi.
Tilgangur háskólasetursins
er að nýta aðstæður og svæðisbundna sérstöðu á Blönduósi og í
Húnavatnssýslum til þess að efla
fræðastarf og rannsóknir á forsendum staðbundinna auðlinda og
í samstarfi við heimamenn.
Markmið setursins er tvíþætt: Í fyrsta lagi að stunda annars vegar rannsóknir og fræðslu
á sviði strandmenningar og hafíss á Norðurslóðum og hins vegar
að stunda rannsóknir og fræðslu
á sviði textílfræða. Í öðru lagi að
styðja við uppbyggingu hvers kyns
rannsókna- og fræðslustarfa í héraðinu. Lögð er áhersla á samstarf
við þekkingar- og fræðasetur á
svæðinu, sem og á landsvísu og
alþjóðlega.
www.holar.is

I^aWdÂ^Â\^aY^gb{cjYV\!Äg^Â_jYV\d\b^Âk^`jYV\

A6MB:Á<:>I6DHI>
-%%\ aVmV `
&bh`# i^b_Vc
&bh`# \g¨cbZi^h`gV[ijg
'hi`# ]kiaVj`h\Z^gVg
(bh`# a[jdaV
'%%\ [Zgh`ihecVi
cÅbVaVÂjge^eVg
'*%\ \Z^iVdhijg
)bh`# ]jcVc\
&ih`# bVaYdchVai

GdÂ"d\WZ^c]gZ^ch^ÂaVmV `^cd\h`Zg^Âjb*
XbW^iV#HZi_^ÂaVmVW^iVcVh`{ad\hig{^Âi^b_Vc^d\
\g¨cbZi^h`gV[i^ng#6[]ÅÂ^Âd\egZhh^Â]kiaVj`d\
]g¨g^ÂhVbVck^Âa[jdajcV#=Zaa^Â]kiaVj`hdajcc^
ngaVm^cc#7aVcY^ÂhecVi^cjhVbVck^Âd\`gnYY^Â
bZÂe^eVg#H`Zg^Â\Z^iVdhi]¨aZ\VhigVW^iVd\
WaVcY^ÂhVbVck^Â{hVbi]jcVc\^#HZi_^ÂVaai]g{Z[c^Â!
cZbVhVai!hbjgiZaY[Vhibid\WV`^Âk^Â'%%8!
d[VgaZ\Vd[c^cjb!gbaZ\V&%bc#Hig{^ÂbVaYdc
hVai^ngjbaZ^Âd\giijg^ccZgWdg^cc[gVb#
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Kurteisi

L

NOKKUR ORÐ
Þórunn Elísabet Bgadóttir

Skoðaðu

Mín borg

íklega eru flestir aldir upp við það að
vera kurteisir, þó kurteisin sé misjöfn
og mismikil. Ég hef alltaf öðru hvoru
fengið að heyra af frænku minni, sem hafi
skrifað bók um kurteisi. Það var þó ekki
fyrr en fyrir helgina að ég fór að glugga
í þessa góðu bók, sem heitir einfaldlega
Kurteisi og kom út árið 1945. Það er mjög
fyndið að lesa bókina, sem tekur á ótrúlegustu atriðum, allt frá því hvernig á
að ávarpa fólk og yfir í það hvernig
er leyfilegt að borða samlokur. Sumt
er klassískt og er gott að rifja upp á
meðan fleiri hlutir hafa sem betur
fer fengið að missa sig á síðustu sextíu árum, enda bókin einhverjar 140
síður af alls kyns kurteisisreglum.
Það virðist vera fátt sem var þessari
góðu frænku minni og kurteisinni
óviðkomandi.
Bókin inniheldur fjölmarga kafla

um kurteisi við mismunandi tækifæri, en
byrjar á kafla um snyrtimennsku. Hreinlæti var líklega örlítið öðruvísi farið á
Íslandi í lok síðari heimstyrjaldar en núna,
en höfundur bókarinnar leggur mikið upp
úr snyrtimennskunni. Hún færir líka frábær hræðslurök fyrir því að vera alltaf
snyrtilegur, nefnilega möguleikann á því
að lenda í slysi. Þá sé það svo hræðileg tilhugsun að vera afklæddur á spítala og láta lækna og hjúkrunarfræðinga sjá að viðkomandi sé í
óhreinum nærfötum og óþveginn
með skítuga fætur. Það er því
ráð frænku minnar að við klæðum okkur á hverjum morgni eins
og við munum verða fyrir slysi í
dag … ekki til þess að njóta hvers
dags eins og hann væri okkar síðasti, heldur til þess að vera ekki
ókurteis!

ferðablað
Icelandair á
www.icelandair.is
■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Upp með hettuna
Bjarni, þú verður
að hlífa þér við
kuldanum!

Sérstaklega
ekki þessir
tveir!

Þú ert alltaf flottur,
ekki hugsa um
hvað aðrir segja!

■ Gelgjan
Æ Palli.
Vertu
rólegur.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hef aldrei
séð þig
svona.

Snökt

Sorrí, ég
verð bara
yfirkominn af
tilfinningum
þegar dýr eiga
í hlut.

Það er
það sama
hjá mér!

■ Handan við hornið

NÝ SALATLÍNA FRÁ
SÓMA SEM BYGGÐ ER
Á LANGRI REYNSLU
AF SAMLOKUGERÐ

Ahaha
haha!

Kýr keppa í
uppistandi

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

MJÁSI!
Þú komst alla
leið!

■ Barnalán
Ég ætla að búa til kanínu úr
leir og setja hana inn í runna!

Ókei, í alvörunni
semsagt!

Eftir Tony Lopes

… og ég sagði:
Togaðu í hinn
spenann …

Jæja Mjási, þá kemurðu
úr ferðakassanum.

Sérstaklega
meindýr.

Já! Mér finnst
einhvern veginn
eins og ég sé á
reynslulausn.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svo þegar alvöru kanína
kemur og þefar af henni,
þá hoppa ég út og öskra:
„Haha, plataði þig!“

Láttu þér ekki bregða ef
sonur þinn verður laminn
af kanínu einhvern daginn.

EVRUR TIL BAKA!

NÚ FÆRÐU ALLT
AÐ 500 EVRUR TIL
BAKA VIÐ KAUP Á
PHILIPS AMBILIGHT
SJÓNVARPI EÐA
ÖÐRUM TÆKJUM

FÁÐU
100
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 32PFL7613D
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., Perfect Pixel Plus 3
HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu,
ljósskynjara og Active Control, innb., digital DVB-T móttakara, Ambilight
2 bakljósi, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4 HDMI v1.3, Component, SVHS,
CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

www.cash-back.nu

TILBOÐ

SVONA VIRKAR PHILIPS AMBILIGHT TILBOÐIÐ
Þú kaupir PHILIPS sjónvarp með Ambilight baklýsingu
hjá Heimilistækjum eða söluaðilum um land allt og
passar upp á kvittunina. Ferð inn á www.cash-back.
nu og prentar út beiðnina. Fyllir út beiðnina og sendir
til PHILIPS ásamt kvittun og raðnúmeri, sem mun svo
láta millifæra peninginn á þinn reikning.

FÁÐU
250
EVRUR
TIL
BAKA!

Stillingar: Espresso, cappucchino, café créme ofl. Magn, styrkur og
hitastig. Vistar stillingar. Malar baunir og býr til kaffið. Takki fyrir
Cappuccino eða latte macchiato. Býr til mjólkurfroðu. Framleidd á Ítalíu.

Philips 37PFL7603D
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p. uppl., Pixel Plus 3
HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, Ambilight 2 baklj., HD Ready,
44.000:1 skerpu, Contrast Plus og Active Control, innb. DVB-T mótt., 2 x
15w Nicam Stereó með Virtual Dolby Digital, 2 Scart (með RGB), 4 HDMI
1.3, Comp., SVHS, CVBS og heyrnartt., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

169.995

219.995

FULLT VERÐ 219.995

FULLT VERÐ 269.995

FÁÐU
200
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 42PFL7603D
42" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p. uppl., Pixel Plus
3 HD, HD Natural Motion og Progressive Scan, Ambilight 2, HD Ready,
30.000:1 skerpu, Contrast Plus og Active Control, innb. DVB-T mótt., 2 x
15w Nicam Stereó með Virtual Dolby Digital, 2 Scart (með RGB), 4 HDMI
1.3, Comp., SVHS, CVBS og heyrnartt., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

FÁÐU
100
EVRUR
TIL
BAKA!

TILBOÐ

FÁÐU
300
EVRUR
TIL
BAKA!

Philips 47PFL7603D
47" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með Pixel Plus, 1920x1080 punkta uppl.,
Perfect Perfect Pixel HD Engine, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion og
Progressive Scan, HD Ready, 30.000:1 skerpu, ljósskynjara og Active Control,
innb., digital DVB-T mótt., Ambilight Spectra 2, 30w Nicam Stereó, 2 Scart, 4
HDMI v1.3, Component, SVHS, CVBS og heyrnart., Coax út og USB, textav. ofl.

TILBOÐ

119.995

249.995

369.995

FULLT VERÐ 159.995

FULLT VERÐ 299.995

FULLT VERÐ 469.995

REYKJAVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

SELFOSS

SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700
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> TAUGAÓSTYRKUR

folk@frettabladid.is

Óheppnin eltir Morrissey
Það hefur ekki gengið áfallalaust fyrir breska tónlistarmanninn Morrissey að ýta
alheimstónleikaferð sinni
úr vör. Óheppnin hefur elt
kappann.
Morrissey, sem gerði garðinn frægan með Smiths á
árum áður, átti að hefja tónleikaferðalag sitt í Boca Raton
í Flórída fyrir rúmri viku. Hann
veiktist hins vegar skyndilega
og varð að aflýsa þeim tónleikum. Í kjölfarið varð Morrissey
svo að aflýsa þrennum öðrum
tónleikum í Flórídaríki.
Tónleikaferð Morrissey gat
loks hafist á föstudagskvöld,
en þó ekki átakalaust. Þegar
hann lenti í Atlanta var hann

yfirheyrður af landamæravörðum. „Ég komst í gegnum
yfirheyrslu landamæravarða
í Atlanta og Myrtle Beach
fær mig annað kvöld (föstudagskvöld), og heimurinn þar
á eftir … ef heimurinn ræður
við mig,“ skrifar tónlistarmaðurinn á bloggsíðu sína á
MySpace.
„Ein af refsingunum fyrir
að vera mennskur er að tónleikaferðir þurfa oft á kraftaverki að halda til að komast af
stað, jæja, öll svör okkar verða
í lögum okkar annað kvöld.
Blóðbaðið hefst klukkan 7.30.
Lífið leggur prófraunir fyrir
þig. Verið tilbúin fyrir hvað
sem er.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hugh Jackman viðurkennir að
hann hafi verið mjög stressaður í hlutverki sínu sem kynnir á Óskarsverðlaunahátíðinni. Hann segist ekki hafa
getað verið rólegur fyrr en
opnunaratriðinu lauk, en
þar dansaði hann og söng
ásamt Anne Hathaway.
Jackman, sem er 40 ára,
segist myndu taka að sér að
vera kynnir á hátíðinni aftur,
en ætlar þá að vera enn betur
undirbúinn.

MORRISEY Óheppn-

in hefur elt breska
tónlistarmanninn.

De Niro og Pacino ósáttir
Stórleikararnir Robert De Niro og Al Pacino hafa höfðað mál gegn
framleiðendum löggumyndarinnar Righteous Kill sem kom út á síðasta ári. Ástæðan er sú að framleiðendurnir notuðu myndir af þeim
í auglýsingu fyrir armbandsúr án þeirra samþykkis.
Righteous Kill var fyrsta myndin sem De Niro og Pacino léku
saman í síðan Heat kom út 1995. Margir biðu hennar með mikilli
eftirvæntingu en því miður olli hún vonbrigðum og þótti sóun á
hæfileikum þeirra félaga.

Lagersala
-% afsláttur
BESTU SPILARARNIR Á LOKABORÐINU Fjærst í svartri skyrtu er sigurvegarinn Daníel Már. Sá með húfuna er Jón Ari sem sló Störe
út en hann er stigahæsti keppandinn í mótaröðinni og hlaut forláta hring því til staðfestingar. Sú sem gefur heitir Aníta.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SKEGGAPI MEÐ HÚFU SLÓ
STÖRE ÚT Á PÓKERMÓTI
m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Fyrstu mótaröðinni í póker
á Íslandi lauk í síðustu viku.
Sigurvegari var Daníel Már
en stigahæstur var Jón Ari
sem sló sjálfan landsliðsfyrirliðann Störe út.
„Hurðu, málið er, sko … fyrirliðanum gekk ágætlega. Ég var þarna
að mæta átta strákum og vildi alls
ekki taka of hart á þeim og lék mér
að því í byrjuninni að tapa miklu
af „chipsum“ til að jafna leikinn,“
segir Egill „Störe“ Einarsson.
Fyrsta ISOP (Icelandic Series
Of Poker) lauk á fimmtudaginn

GRANÍTVASKAR OG STÁLVASKAR
GASHELLUBORÐ
INNBYGGÐIR KÆLI- OG FRYSTISKÁPAR
HÁFAR Á VEGG OG YFIR EYJUR
OFNAR OG GASELDAVÉLAR
D`jj` \bb` X] \`ejkbl k´b`]´i` k`c X \`^eXjk
^c´j`c\^_\`d`c`jk´b`}]i}Y´ilm\i`%KXbdXibX
dX^e X] je`e^Xi$ f^ cX^\ik´bald }jXdk ck`
kc`kj^cclldk´bald%

M\i`m\cbfd`e<`imbf^bpee`pbbli
_\`d`c`jk´b`}k´b`]´i`jm\i`%

JllicXe[jYiXlk)'#I\pbaXmbsJd`,//')''snnn%\`im`b%`j

þegar níu pókerspilarar mættust
á lokaborðinu. Störe, sem leiddi
íslenskt lið á pókermót til Portúgal, á dögunum lenti í 6. sæti. Sem
kemur á óvart. „Já, sko … 6. sæti af
sex hundruð, sem byrjuðu mótið,
hljómar betur en 6. sæti af níu.
En ég var þarna að spila við bestu
pókerspilara landsins. Strategían
var að tapa fyrst og verja það svo
sem gekk ágætlega. Þar til ég fékk
tvær kerlingar, fór „all in“ og þá
er þarna einhver maður með húfu
og skegg sem sér það. Þá var hann
með tvo ása undir. Ekki miklar
líkur á að fyrirliðinn tæki þetta.
Tvær drottningar í stokknum og
þær komu ekki,“ segir Störe sem

Mfe]pi`ißjcXe[2$

er sáttur við niðurstöðuna. Og
segir ekkert í heiminum skemmtilegra en að setjast niður yfir
pókerspili.
Davíð Rúnarsson, framherji hjá
Fjölni í fótbolta, hafði yfirumsjón
með mótinu: „Sá sem sigraði heitir
Daníel Már og hreppti að launum
glæsilegan farandbikar og peningaverðlaun en þrír þeir efstu
fengu slík. Í öðru sæti var Einar
Sveinsson og í því þriðja hann
Óli,“ segir Davíð. Til stendur að
vaða beint í næsta mót sem hefst á
fimmtudag eftir viku og er spilað
í tíu vikur – í pókerklúbbnum Casa
Aðalstræti níu.
jakob@frettabladid.is

AXefjBfmXZj$9`if
_\c[li]pi`ic\jkiXld
bi`jkeXkiCf]kjXceld#
?cj_iXle`*m`=aXiXi$
bXlg #?X]eXi]`i`%
('%$(+%dXijbc%)'1''%
Ja}e}eXi}nnn%j[X%`j
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SKÁTAR Hljómsveitin Skátar hefur gefið
út plötuna Goth báðum megin.

Skátar með
vínilplötu
Hljómsveitin Skátar hefur sent
frá sér vínilplötuna Goth báðum
megin. Platan átti að koma út í
október í fyrra en tafðist vegna
efnahagskreppunnar. Platan var
tekin upp á einni helgi í Keflavík
og í Reykjavík um miðjan ágúst.
Jay Pellicci, sem hefur unnið
með hljómsveitinni Deerhoof,
annaðist hljóðblöndun. Fór hún
fram í Hyde Street-hljóðverinu í
San Francisco þar sem Shaquille
O´Neal og Tupac Shakur hafa
tekið upp.
Í tilefni útgáfunnar hafa
Skátar sett lagið Pantee Lions
(Riding Beasts at the Mini-Bar) á
Myspace-síðu sína. Platan verður aðeins fáanleg í 500 eintökum
á vínil og hægt er að kaupa hana
á Myspace-síðu Skáta, í Smekkleysu, Ranimosk og 12 Tónum.

HUGH HEFNER Glaumgosinn Hugh
Hefner segist vera við hestaheilsu.

Hefner við
hestaheilsu
Glaumgosinn Hugh Hefner, eigandi tímaritsins Playboy, hefur
vísað á bug fregnum um að hann
eigi við heilsubrest að stríða. „Ég
er við hestaheilsu. Ég er í mjög
góðu formi og mér líður mjög
vel,“ sagði hann.
Hinn 83 ára Hefner þótti líta
fremur illa út á dansleik í Playboy-setri hans á dögunum þar
sem hann skemmti sér með nýju
kærustunum sínum, Chrystal Harris og hinum nítján ára
tvíburum Karissa og Kristina Shannon. Hann segist hafa
skemmt sér til hálf fimm um
morguninn og miðað við það
eru sögusagnirnar úr lausu lofti
gripnar.

PI PAR • SÍA • 90102

www.oryggi.is

Ertu ekki örugglega með
öruggari öryggishnapp?
Hjá Öryggismiðstöðinni eru hjúkrunarfræðingar
á vakt allan sólarhringinn.

Hringdu í

570 2400 og fáðu öruggari öryggishnapp!
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Entertainment Weekly 91%

Kvartað undan Nálgunarbanni

Los Angeles Times 90%
VINSÆLASTA
OG ÁN EFA
The New York Times 90%
BESTA KVIKMYND CLINT
EASTWOOD FYRR OG SÍÐAR!
%NTERTAINMENT 7EEKLY  s ,OS !NGELES 4IMES  s 4HE .EW 9ORK 4IMES 

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI - SÝND Á UNDAN -

GRAN TORINO

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)
(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

kl. 5:20D - 8D - 10:40D

12

PINK PANTHER 2

kl. 5:50 - 8

L

kl. 10:20
kl. 5:20 - 8 - 10:40
VIP FANBOYS
SHOPAHOLIC
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L
CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40
DESPEREAUX m/ísl. tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L
FRIDAY THE 13TH kl. 10:20
DEFIANCE
kl. 8 - 10:40
16
GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

L
L
L
16

FRIDAY THE 13TH
CHIHUAHUA m/ísl. tali

kl. 8 - 10:10
kl. 1:30 - 2 - 3:40 - 5:50

16
L

GRAN TORINO

STRÍÐ Á ÍSLANDI
kl. 8 - 10:20 (ALDREI
12
- SÝND Á UNDAN)

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali
BEDTIME STORIES

kl. 1:30
kl. 3:40

L

SHOPAHOLIC
CHIHUAHUA

kl. 2 - 4 - 6 - 8
kl. 2 - 4

L

ROLE MODELS
BENJAMIN BUTTON

kl. 5:50
kl. 8:30

12

BOLT m/ísl. tali
DEFIANCE

kl. 6
kl. 10:20

L

GRAN TORINO

STRÍÐ Á ÍSLANDI
kl. 8 - 10:30 (ALDREI
12
- SÝND Á UNDAN)

GRAN TORINO

(ALDREI STRÍÐ Á ÍSLANDI
- SÝND Á UNDAN)

L

7

5:20D - 8D - 10D - 10:40D 12

MADAMA BUTTERFLY í Beinni kl. 6 (uppselt, aukasýn á mánudag)
SHOPAHOLIC
kl. 6 - 8:10
L
CHIHUAHUA m/ísl. tali
BENJAMIN BUTTON

kl. 2D - 4
kl. 10:20

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2

L

Akureyska pönksveitin Nálgunarbann á pabba hefur fengið góðar
viðtökur í heimabæ sínum síðan
hún var stofnuð á síðasta ári.
Meðlimir sveitarinnar eru strákar innan við tvítugt; þeir Vikki,
Reynir, Gísli og bræðurnir Hörður og Tryggvi Hólm.
Nafnið Nálgunarbann á pabba er
tilvísun í hið ógeðfellda mál sem
kom upp í fyrra varðandi austurríska níðinginn Josef Fritzl. Strákarnir sjálfir eru aftur á móti miklir fyrirmyndarmenn og hvorki
reykja né drekka.
Fyrir nokkru síðan settu þeir
á Myspace-síðu sína lagið Burt
með Davíð, sem er ádeila á Davíð
Oddsson fyrrum seðlabankastjóra. Fyrstu fengu þeir að láni

lagið Burt með kvótann frá Óttarri
Proppé og hljómsveit hans Rass
og breyttu síðan textanum sjálfir.
„Ég hringdi í hann út af laginu og
það var bara minnsta mál,“ segir
Hörður.
Nýlega hélt hljómsveitin kraftmikla bílskúrstónleika og heppnuðust þeir vel að mati Harðar. Þegar
leið á giggið kom aftur á móti
babb í bátinn. „Það var ein kona
sem kvartaði en tónleikarnir voru
búnir þegar löggan kom og ætlaði
að tala við okkur,“ segir hann.
Hörður segir óvíst hvenær
næstu tónleikar Nálgunarbanns
á pabba verða haldnir. Þangað til
ætla þeir félagar að vera duglegir
að æfa og taka upp fleiri lög með
hugsanlega útgáfu í huga.
- fb

NÁLGUNARBANN Á PABBA Pönksveitin
Nálgunarbann á pabba hefur fengið
góðar viðtökur á Akureyri að undanförnu.
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BENJAMIN BUTTON kl. 6 - 9
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SÝNINGAR TÍMAR GILDA FYRIR LAUGARDAG

KYNNIÐ YKKUR SUNNUDAGS SÝNINGARTÍMANA

Á

7
SparBíó 850kr

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!

PONTIAK PILATUS Hljómsveitin Pontiak Pilatus, sem var stofnuð eftir að kreppan skall á, er að undirbúa sína fyrstu plötu sem er
væntanleg í sumar.

“HELVÍTIS FOKKING
BANKAHYSKI”
- E.E., DV

Atvinnulausir í nýju bandi
Efnahagskreppan var
kveikjan að hljómsveitinni
Pontiak Pilatus sem er
þessa dagana að undirbúa
sína fyrstu plötu. Útgáfa er
fyrirhuguð í sumar.
- S.V., MBL

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

750 kr.

fyrir fullor ðna

SÍMI 564 0000

MARLEY AND ME
MARLEY AND ME LÚXUS
THE INTERNATIONAL D
ÆVINTÝRI DESPERAUX
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU
THE PINK PANTHER 2 D
SKÓGARSTRÍÐ 2
VILTU VINNA MILLJARÐ
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kl. 6.30 - 9
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HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2
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HOTEL FOR DOGS
kl. 5.30
BRIDE WARS
kl. 8 - 10
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MARLEY AND ME
HOTEL FOR DOGS
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HE’S JUST NOTTHAT INTOYOU kl. 8 og 10.30
VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12
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þurfa ekki að borga þessa blóðpeninga sem mörg stúdíó eru að taka
fyrir eitthvað sem ég get alveg
gert betur,“ segir hann ákveðinn.
Nafnið Pontiak Pilatus er óvenjulegt en að sama skapi ógleymanlegt. „Þetta er nafn sem ég er
búinn að hafa í hausnum í mörg,
mörg ár. Margir misskilja það en
þetta er bara smá glens og grín,“
segir Trausti og bætir við: „Þetta
er hressasta band sem ég hef nokkurn tímann verið í. Enda snýst tónlistin mikið um að gera grín að
sjálfum okkur og þjóðfélaginu. Það
er mikil gleði í okkur.“
freyr@frettabladid.is

Hörður heldur Kertaljósatónleika

SÍMI 551 9000

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.40
kl. 5.15 – 8 – 10.40
kl. 4 - 6
5%
kl. 3.45
kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

MARLEY AND ME
THE INTERNATIONAL
ÆVINTÝRI DESPERAUX
MILK
THE WRESTLER
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA

kr.
600
fyrir börn

Pontiak Pilatus, sem er skipuð
tveimur meðlimum úr Lokbrá, er
að undirbúa sína fyrstu plötu þrátt
fyrir að glíma við kreppuna eins
og aðrir.
„Við vorum allir að missa vinnuna og höfðum ekkert að gera.
Ástandið hefur lítið batnað,“ segir
Trausti Laufdal Aðalsteinsson um

hljómsveitina, sem var stofnuð í
haust. „Við fórum hægt af stað og
það er fyrst núna sem við erum að
starta þessu.“
Aðrir meðlimir Pontiak Pilatus
eru Óskar Þór Arngrímsson, Þór
Carlsson, Aðalsteinn Laufdal og
Gunnar Skjöldur. Sveitin er undir
áhrifum frá gömlum blús, tónlist sjöunda áratugarins og yngri
sveitum á borð við Brian Jonestown Massacre, White Stripes og
The Libertines.
Trausti segir að upptökurnar á
plötunni gangi vel en þeir félagar
taka hana alfarið upp sjálfir. „Ég
fór og lærði hljóðvinnslu til að

„Ég er nú þegar búinn að fá upphringingar um óskalög,“ segir
Hörður Torfason um Kertaljósatónleika sína sem fara fram í
Borgarleikhúsinu annað kvöld
klukkan 20. Hörður hefur haldið
Kertaljósatónleika í um 30 ár og
sækir fyrirmyndina í baðstofuloftið þar sem hann situr með
fólki, segir sögur og syngur.
Hörður hefur starfað sem tónlistarmaður um árabil, en hefur
undanfarna fimm mánuði verið
forsprakki „Radda fólksins“ þar
sem hann hefur hjálpað fólki að
fá útrás fyrir reiði sína í kjölfar
bankahrunsins. „Það er búið að
vera gríðarlegt álag í allan vetur
að sjá um þessi mótmæli og ég
hef einfaldlega ekki haft tíma
til að sinna tónlistinni, en það
verða tvö, þrjú ný lög á tónleikunum og ég segi svo upp og ofan
hvað var að gerast á bak við tjöldin í mótmælunum því þetta hefur
verið átakatími hjá mér,“ útskýrir Hörður. „Ég hef alltaf verið að
vinna í mannréttindamálum og
viljað fá fólk til að segja skoðun sína. Þegar mannréttindi eru
brotin á heilli þjóð er það mitt
starf að stíga fram því það verður að vera einn sem knýr þetta
áfram,“ bætir hann við.

BAÐSTOFUSTEMNING Hörður Torfason syngur gömul og ný lög í Borgarleikhúsinu

annað kvöld og segir frá ýmsu sem gerðist bak við tjöldin í mótmælunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Aðspurður vill Hörður lítið gefa
út á þann tekjumissi sem hann
hefur orðið fyrir á síðustu mánuðum, á meðan hann hefur skipulagt mótmælin. „Ég hef haldið
tónleika og selt plötur í nær 40
ár og það hefur fjármagnað allt
mitt starf. Ég hef bara sótt í mína

sjóði til að halda mér fljótandi í
vetur og kann að teygja tíkallinn fremur öðrum eftir að hafa
lifað svona áratugum saman. Ég
nota sumrin yfirleitt í að semja
og vinna og hlakka til að takast á
við það í sumar,“ segir Hörður.
-ag
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GUÐMUNDUR STEPHENSEN: ÍSLANDSMEISTARI Í BORÐTENNIS SEXTÁNDA ÁRIÐ Í RÖÐ

> Eiður er ekki latur

Andstæðingarnir að verða betri og betri

Aron Einar Gunnarsson segir að rangt hafi verið haft
eftir sér í viðtali við staðarblaðið í Coventry þar
sem haft var eftir Aroni að honum þætti
Eiður Smári Guðjohnsen latur leikmaður.
„Það eina sem ég sagði í viðtalinu var að
Eiður væri toppnáungi og duglegur að
leiðbeina okkur ungu strákunum. Maðurinn hefur spilað bæði með Chelsea og
Barcelona og þangað komast menn
ekki ef þeir eru latir. Ég færi því aldrei
að segja þannig lagað,“ sagði Aron
í samtali við Fréttablaðið nú um
helgina.

Guðmundur Stephensen varð um helgina
þrefaldur Íslandsmeistari í borðtennis og
Íslandsmeistari í einliðaleik karla sextánda
árið í röð – þó svo að hann sé ekki nema 26
ára gamall.
„Það er gaman að spila á þessu móti en
sífellt leiðinlegra að fá þessa spurningu,“
sagði Guðmundur aðspurður um hvað hann
væri búinn að vinna marga titla í röð.
Hann er nú búsettur á Íslandi en leikur
með liði í næstefstu deild í Frakklandi.
„Við fluttum heim um jólin og það hefur
gengið vel. Ég fer út í leikina og æfi þess
á milli með Víkingi. Það hefur gengið vel
enda gróska í borðtennisnum hér heima
og strákarnir að verða betri og betri,“ sagði
Guðmnundur.
Hann segir ólíklegt að hann verði áfram
hjá sama liði í Frakklandi en hann er með

sport@frettabladid.is

Sjöundi sigur Crewe undir stjórn Guðjóns:

Nýr samningur ræddur
FÓTBOLTI Enska C-deildarliðið

Crewe vann enn einn sigurinn
undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar nú um helgina. Liðið vann
þá sigur á Hereford, 2-1, í miklum fallslag í deildinni. Þó svo að
sigurmarkið hafi ekki komið fyrr
en á 82. mínútu sagði Guðjón
að sínir menn hefðu verið með
mikla yfirburði í leiknum.
„Þetta var kærkomið en
alger óþarfi að halda svo
mikilli spennu í leiknum,“ sagði Guðjón í
samtali við Fréttablaðið. „Við hefðum átt að
vinna þennan leik með
5-6 mörkum. Boltinn
fór fjórum sinnum í
stöngina í leiknum.“
Gylfi Sigurðsson er
í láni hjá félaginu frá

Reading og lék allan leikinn í liði
Crewe sem er nú í nítjánda sæti
deildarinnar af 24 liðum.
„Gylfi var góður og spilaði
allan leikinn á miðjunni. Hann
byrjaði rólega í leiknum en vann
sig svo vel inn í hann og átti til að
mynda eitt mjög gott færi.“
Þegar Guðjón kom til
félagsins um áramótin gerði
hann svokallaðan sex mánaða rúllandi samning
við félagið. Nú þegar
er byrjað að ræða um
næsta samning.
„Þessar viðræður
eru í takti við það sem
ákveðið var í desember og ekkert nema
gott um það að segja,“
sagði Guðjón.
- esá
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Af litlum neista…

AOÝMA AäLBö(LÝ:(:<M:OBL2),),)

lyfseðils

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað við
tilfallandi brjóstsviða og súru bakflæði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir innihaldsefnum, samtímis notkun lyfja sem innihalda
claritrómýcín hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi, samtímis notkun lyfja sem innihalda atazanavír. Varúð: Gæta skal
sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap verður, við endurtekin uppköst, ef erfiðleikar eru við að kyngja, við
blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota
lyfið nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækni áður en lyfið
er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og heyrnartruflanir, geta komið fram og geta
haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða,
vindgangur, ógleði, uppköst, svefntruflanir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. Þessar aukaverkanir verða yfirleitt vægari við
áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 sýruþolið hylki eftir þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á
sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 14 daga skal hafa samband við lækninn
vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi
af vökva. Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á
fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja sýruþolnu hylkin. Lesið vandlega leiðbeiningar sem
fylgja lyfinu. Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009.

Boltinn er hjá okkur!
Chelsea
Man. City
13. – 15. mars

TILBOÐ!

Verð á mann:

56.900 kr.

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

Man. Utd.
Tottenham 75.900 kr.

F í t o n / S Í A

Verð á mann í tvíbýli:

24. – 26. apríl
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

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

samning út núverandi leiktíð.
„Ég ætlaði að spila í allt annarri
deild en fékk þennan samning á síðustu stundu. Ég var þó heppinn að ná
honum en efast um að ég verði áfram
þar. Ég veit þó ekki hvað tekur við en
ég mun þó án vafa spila áfram
erlendis.“
Spurður um hvað hann
sjái fyrir sér að halda lengi
áfram í íþróttinni segir
hann það óráðið. „Ég mun
halda áfram að spila svo
lengi sem ég hef gaman
af þessu.“
Guðrún Björnsdóttir
varð Íslandsmeistari í einliðaleik kvenna eftir æsispennandi
úrslitaviðureign við Halldóru

Ólafs. Guðrún lenti 3-1 undir í viðureigninni en vann að lokum 4-3 sigur eftir
að hafa unnið oddalotuna með ellefu
stigum gegn þremur.
„Ég á það til að byrja hægt,“
sagði Guðrún. „En það er
alltaf gaman að spila á móti
Halldóru enda hefur hún
alltaf reynst mér mjög
erfiður andstæðingur.“
Hún segir að það
sé einnig mikill uppgangur kvennamegin í
borðtennisíþróttinni.
„Íþróttin er á uppleið. Það
voru margir keppendur í hverjum
flokki hér um helgina og marga
mjög góða. Það er því nóg að
gera hjá okkur.“

Getum unnið Keflavík aftur
KR er komið í undanúrslit í úrslitakeppni Iceland Express-deildar kvenna eftir
sigur á Grindavík í gær. Sigur KR var öruggur en um oddaviðureign liðanna í 1.
umferð úrslitakeppninnar var að ræða. KR mætir Keflavík í undanúrslitunum.
KÖRFUBOLTI KR vann í gær öruggan

sigur á Grindavík í oddaviðureign
liðanna í 1. umferð úrslitakeppni
Iceland Express deildar kvenna,
77-57. KR mun nú mæta Keflvíkingum í undanúrslitunum sem ætla
sjálfsagt að hefna fyrir ófarirnar í
bikarúrslitunum fyrr í vetur.
„Við höfum verið að mæta ágætlega stemmdar til leiks í undanförnum leikjum en ekki náð að
halda forystunni til loka. Það gerðum við í dag og gáfum aldrei neitt
eftir,“ sagði Hildur Sigurðardóttir,
leikmaður KR, eftir leik.
Sigur KR-inga var öruggur. Liðið
náði strax yfirhöndinni í leiknum
og var með ellefu stiga forystu í
hálfleik, 34-23.
KR-ingar gáfu ekkert eftir í
þriðja leikhluta og juku þá muninn um tíu stig. Grindvíkingar
áttu í erfiðleikum með varnarleik
KR-inga og gekk illa að nýta skotfærin sín.
Munurinn reyndist einfaldlega
of mikill fyrir Grindvíkinga sem
náðu lítið að saxa á forskot KRinga í síðasta leikhlutanum.
Það er því ljóst að bæði liðin
úr A-riðli, KR og Hamar, komust í undanúrslitin í úrslitakeppni
Iceland Express deildar kvenna.
Valur og Grindavík sátu hins
vegar eftir.
KR mun nú mæta Keflavík í
undanúrslitunum en þessi lið áttust
við í bikarúrslitunum þar sem KRingar báru sigur úr býtum. Fyrsti
leikur liðanna verður í Keflavík á
miðvikudagskvöldið.
Keflavík hefur bætt við sig leikmönnum að undanförnu og til að
mynda fengið til sín hina bandrísku Keishu Hardy á nýjan leik
til að spila með liðinu í úrslitakeppninni.
„Þetta verður hörð rimma. Það
eru enn fimm leikmenn inn á vellinum og við verðum að stoppa þá –
hverjir sem það eru. Ef við höldum
þeim undir 60 stigum vinnum við
leikinn,“ sagði Hildur. „Við þekkjum Keishu ágætlega og erum með

ÖRUGGT Margrét Kara Sturludóttir skoraði ellefu stig fyrir KR í gær.

bestu varnarmennina í deildinni
að mínu mati. Þær eru duglegar
að hamast í bakvörðunum og verða
duglegar að hamast í henni.“
Hún gefur lítið fyrir það að Keflvíkingar séu að styrkja sig á lokakafla Íslandsmótsins.
„Ef lið vilja henda peningum í
erlenda leikmenn og skella góðum
íslenskum á bekkinn þá verði þeim
að því. Við ætlum að berjast fyrir
þessum titli og ætlum að gera það
sjálfar.“
Deildarmeistarar Hauka mæta
Hamari í hinni undanúrslitaviðureigninni en sú rimma hefst annað
kvöld.
eirikur@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÚRSLIT
Iceland Express-deild kvk:
KR - Grindavík

77-57

Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 15, Helga Einarsdóttir 14, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 12, Margrét
Kara Sturludóttir 11, Guðrún Arna Sigurðardóttir
9, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 7, Guðrún Ósk
Ámundadóttir 7, Gréta Guðbrandsdóttir 2.
Stig Grindavíkur: Jovana Stefánsdóttir 10, Íris
Sverrisdóttir 9, Ólöf Helga Pálsdóttir 8, Lilja Ósk
Sigmarsdóttir 7, Berglind Anna Magnúsdóttir 5,
Petrúnella Skúladóttir 5, Helga Hallgrímsdóttir 5,
Sandra Ýr Grétarsdóttir 4, Ingibjörg Jakobsdóttir
3, Mary Sicat 1.

Leikur Ciudad Real og Kiel féll í skugga af mútumálinu sem enn skekur Kiel:

Nýjum ásökunum vísað á bug
HANDBOLTI Þýska vikuritið Der

Spiegel birti um helgina nýjar ásakanir í mútumáli þýska úrvalsdeildarfélagsins Kiel. Blaðið sagði félagið
hafa mútað dómurum í minnst tíu
mismunandi leikjum. Einnig að
pólska dómaraparið sem dæmdi
leik Kiel og Flensburg í úrslitum
Meistaradeildar Evrópu árið 2007
hafi fengið greiddar 96 þúsund
evrur fyrir að hagræða úrslitum
leiksins sem Kiel vann, 29-27.
Uwe Schwenker, framkvæmdastjóri Kiel, er sagður hafa verið í
aðalhlutverki í þessum mútum og
að Noka Serdarusic, fyrrum þjálfari Kiel, hafi vel vitað af þeim.
Þýskir fjölmiðlar halda því fram
að Jesper Nielsen, aðalstyrktaraðili Rhein-Neckar Löwen, hafi

UWE SCHWENKER Hefur verið borinn
þungum sökum undanfarna viku. Hér
er hann með Alfreð Gíslasyni, núverandi
þjálfara Kiel.

sjálfur fengið þetta staðfest á
fundi með Schwenker á meðan
HM í Króatíu stóð yfir. Til stóð að

Serdarusic myndi taka við þjálfun Rhein-Neckar Löwen en það
var dregið til baka skömmu áður
en þetta mál kom upp.
„Hvað okkur varðar er ekkert
nýtt í þessu máli,“ sagði Schwenker í samtali við þýska fjölmiðla.
„Þetta eru enn og aftur bara sögusagnir sem er verið að bera á
borð.“
Rainer Witte, forseti samtaka
þýsku úrvalsdeildarinnar, tekur
í svipaðan streng og segir ekkert
nýtt í þessu máli hafa komið fram
í fréttaflutningi Der Spiegel.
„Við komumst að þeirri niðurstöðu að engin sönnunargögn væri
að finna. Því munum við ekki taka
frekari skref í þessu máli.“
- esá
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Nýliðar Breiðabliks tryggðu sér sæti í úrslitakeppninni með 84-81 sigri á Tindastól:

ÚRSLIT
Iceland Express-deild karla
ÍR - Grindavík
FSu - Stjarnan

89-98
72-78

Stig FSu: Vésteinn Sveinsson 19, Árni Ragnarsson
15, Tyler Dunaway 15, Christopher Caird 15,
Sævar Sigmundsson 7, Hilmar Guðjónsson 1.
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 25, Jovan
Zdravevski 15, Kjartan Atli Kjartansson 12, Ólafur
Sigurðsson 12, Fannar Freyr Helgason 8, Guðjón
Lárusson 4, Birkir Guðlaugsson 2.

Breiðablik - Tindastóll

84-81

Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 35, Daníel
Guðmundsson 12, Rúnar Erlingsson 11, Emil
Jóhannsson 9, Þorsteinn Gunnlaugsson 5,
Kristján Sigurðsson 4, Birkir Heimisson 3, Hjalti
Vilhjálmsson 4.
Stig Tindastóls: Svavar Atli Birgisson 25, Ísak
Sigurjón Einarsson 20, Friðrik Hreinsson 14, Helgi
Rafn Viggósson 12, Helgi Freyr Margeirsson 5, Óli
Barðdal Reynisson 4.

Keflavík - Skallagrímur

123-77

Stig Keflavíkur: Gunnar Einarsson 31, Hörður Axel
Vilhjálmsson 28, Elvar Sigurjónsson 12, Almar
Stefán Guðbrandsson 10, Vilhjálmur Steinarsson
9, Sverrir Þór Sverrisson 9, Sigurður Þorsteinsson
8, Elentínus Margeirsson 7, Guðmundur Gunnarsson 4, Alfreð Elíasson 3, Axel Margeirsson 2.
Stig Skallagríms: Igor Beljanski 24, Landon
Quick 19, Sveinn Arnar Davíðsson 13, Sigurður
Þórarinsson 8, Björgvin Ríkharðsson 7, Birgir
Þór Sverrisson 2, Trausti Eiríksson 2, Arnar Hrafn
Snorrason 2.

Snæfell - Njarðvík

96-80

Stig Snæfells: Ingvaldur Magni Hafsteinsson 23,
Lucious Wagner 18, Slobodan Subasic 14, Jón
Ólafur Jónsson 12, Hlynur Bæringsson 10, Atli
Rafn Hreinsson 10, Daníel Kazmi 7, Gunnlaugur
Smárason 2.
Stig Njarðvíkur: Fuad Memcic 20, Heath Sitton
19, Logi Gunnarsson 14, Friðrik Stefánsson 11,
Magnús Þór Gunnarsson 9, Elías Kristjánsson 5,
Hjörtur Hrafn Einarsson 2.

KR - Þór

108-94

Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 22, Jakob Örn
Sigurðarson 18, Jason Dourisseau 16, Darri
Hilmarsson 13, Fannar Ólafsson 11, Helgi Már
Magnússon 8, Baldur Ólafsson 8, Brynjar Þór
Björnsson 4, Gguðmundur Magnússon 3, Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 3, Skarphéðinn Freyr Ingason
2.
Stig Þórs: Daniel Bandy 21, Konrad Tota 17,
Guðmundur Jónsson 15, Jón Orri Kristjánsson
14, Óðinn Ásgeirsson 12, Hrafn Jóhannesson 6,
Baldur Helgi Oddsson 5, Baldur Ingi Jónasson 4.

LOKASTAÐAN
KR
Grindavík
Snæfell
Keflavík
Njarðvík
Stjarnan
ÍR
Breiðablik
Tindastóll
FSu

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Þór, Ak.
Skallagrímur

22
22

21
19
15
14
12
10
10
9
7
7

1
3
7
8
10
12
12
13
15
15

2158-1666
2166-1777
1827-1630
1929-1692
1841-1889
1861-1893
1825-1835
1709-1955
1796-1915
1782-1834

42
38
30
28
24
20
20
18
14
14

6 16 1877-1984
2 20 1404-2105

12
4

Enska bikarkeppnin
Coventry - Chelsea

0-2

0-1 Didier Drogba (15.), 0-2 Alex (73.)

Fulham - Manchester United

0-4

0-1 Carlos Tevez (20.), 0-2 Tevez (35.), 0-3 Wayne
Rooney (50.), 0-4 Ji-Sung Park (81.)

Everton - Middlesbrough

2-1

0-1 David Wheater (44.), 1-1 Marouane Fellaini
(50.), 2-1 Louis Saha (57.).

Arsenal - Burnley

3-0

1-0 Carlos Vela (25.), 2-0 Eduardo (51.), 3-0
Emmanuel Eboue (84.).

Enska úrvalsdeildin
Sunderland - Tottenham

1-1

1-0 K. Richardson (3.), 1-1 R. Keane (89.).

Spænska úrvalsdeildin
Barcelona - Athletic Bilbao

2-0

1-0 Sergi Busquets (17.), 2-0 Lionel Messi (32.).
Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem varamaður á 82. mínútu.

Real Madrid - Atletico Madrid

1-1

Förum ekki í úrslitakeppnina til að horfa á KR
KÖRFUBOLTI Breiðablik tryggði sér

í gær síðasta sætið í úrslitakeppni
Iceland Express-deildar karla
með sigri á Tindastól, 84-81. Blikar mæta deildarmeisturum KR í
fyrstu umferð úrslitakeppninnar.
Tindastólsmenn höfðu frumkvæðið frá fyrstu mínútu leiksins.
Þeir voru alltaf skrefinu á undan
heimamönnum og höfðu átta stiga
forskot í hálfleik, 48-40.
Blikarnir loksins við sér í lok
þriðja leikhluta og komust þá fyrst
yfir í síðari hálfleiknum. „Það
var dálítill KR-bragur á þessu hjá
okkur, því fyrri hálfleikur og sá
síðari voru eins og svart og hvítt,“
sagði Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Breiðabliks.
Lokamínúta leiksins var æsileg
þar sem liðin skiptust á að taka
forystuna. Það kom í hlut Rúnars
Erlingssonar að klára leikinn á

vítalínunni þegar fjórar sekúndur
voru eftir af leiknum þegar hann
kom Blikum einu stigi yfir og það
var svo maður leiksins, Nemanja
Vidic, sem skoraði síðustu stigin
af vítalínunni.
Spurður hvort það hefði ekki
verið súrt að tapa svona spennuleik, svaraði Kristinn Friðriksson,
þjálfari Tindastóls: „Nei, ég hef
tapað leikjum eftir jól sem voru
súrari en þetta. Við tókum ákveðinn séns og reyndum að ná framlengingu, því við hefðum alveg
getað unnið þennan leik,“ og vísaði
í þá staðreynd að Stólarnir þurftu
að vinna leikinn með minnst fimm
stigum.
„Ég get ekki sagt að það séu vonbrigði að hafa ekki náð í úrslitakeppnina af því við erum ekki að
spila á þeirri getu að við eigum það
skilið. Vonbrigðin komu í janúar og

febrúar en núna er ég bara jákvæður og sáttur við að hafa ekki fallið,“
sagði Kristinn.
Einari Árna þjálfara líst vel á
verkefnið gegn KR. „Okkur var
spáð langneðsta sæti í þessari
deild og markmiðin fyrir veturinn voru fyrst og fremst að halda
okkur uppi. Við getum verið stoltir af sjálfum okkur og förum í
úrslitakeppnina til að hafa gaman
af þessu,“ sagði Einar Árni.
„KR er með flotta leikmenn,
þjálfara og stuðningsmenn og þetta
verður gaman fyrir strákana. Þeir
hafa fæstir reynslu af því að spila
í úrslitakeppni og það eina sem ég
fer fram á er að þeir fari ekki í
þessa leiki til að horfa á KR,“ sagði
Einar, en útlit er fyrir að þar verði
Blikar án bæði Halldórs Halldórssonar og Þorsteins Gunnlaugssonar sem báðir eru meiddir.
- bb

MAÐUR LEIKSINS Nemanja Sovic fór
mikinn í liði Blika í gær eins og svo oft
áður.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KR-ingar sendu Þórsara í 1. deildina
KR hélt upp á deildarmeistaratitill sinn í gær með sigri á Þór frá Akureyri, 108-94. Þórsarar þurftu á sigri
að halda í leiknum til að eiga möguleika á að halda sæti sínu í efstu deild en féllu að lokum í 1. deildina.
KÖRFUBOLTI KR tók á móti deild-

armeistarabikar sínum í Iceland
Express-deild karla í gærkvöldi
og héldu leikmenn upp á það með
því að vinna Þór frá Akureyri,
108-94, er lokaumferð deildarinnar fór fram í gærkvöldi. Þar með
var ljóst að Þór féll í 1. deildina
með Skallagrími. Liðið hefði getað
jafnað bæði Tindastól og FSu að
stigum í gær og hefði það þýtt að
FSu hefði fallið í 1. deildina.
Selfyssingum tókst þó að halda
sæti sínu á sínu fyrsta ári í efstu
deild karla þó svo að liðið hefði
tapað fyrir Stjörnunni á heimavelli í gær.
„Við fórum í þennan leik til að
vinna hann,“ sagði Hrafn Kristjánsson, þjálfari Þórs, eftir leikinn. „Við vorum vissir um að tvö
stig myndu nægja okkur og lögðum því allt í sölurnar. Við vorum
yfir mestallan fyrri hálfleikinn
en þegar líða fór á leikinn græddu
þeir á því að geta notað fleiri líkama í leiknum. En ég held að þetta
hafi samt verið nokkuð erfiður
leikur fyrir KR,“ sagði Hrafn.
Þórsarar urðu fyrir mikilli blóðtöku þegar þeir misstu Cedric
Isom í meiðsli en Hrafn sagði það
ekki hafa haft úrslitaáhrif á gengi
liðsins.
„Þetta hefur vissulega verið eins
og hrakfallasaga síðustu mánuðina en það breytir því ekki að við
fengum fullt af möguleikum til að
bjarga okkur. Okkur er langhollast
að líta á þá leiki og hugsa um hvað
við hefðum getað gert betur.“
Það var mikil spenna sem ríkti
á mörgum vígstöðvum í lokaumferðinni í gær. Tindastóll átti
möguleika á sæti í úrslitakeppninni en tapaði fyrir Blikum sem
héldu sér þar með í áttunda sæti
deildarinnar og þar með inni í
úrslitakeppninni.

FÖGNUÐUR KR-ingar fagna hér deildarmeistaratitlinum í leikslok.

Grindavík varð í öðru sæti
deildarinnar, fjórum stigum á
eftir KR. Grindavík tapaði aðeins
þremur leikjum í vetur en var
eina liðið til þess að bera sigurorð af deildarmeisturum KR í
deildinni.
Snæfellingar héldu áfram
glæsilegu gengi sínu í deildinni
með sigri á Njarðvík í gær. Snæfellingar töpuðu reyndar í síðustu
umferð fyrir Stjörnunni en höfðu
þá unnið fimm leiki í röð. Alls
hefur Snæfell unnið ellefu af síðustu þrettán leikjum sínum í deildinni. Hins vegar mætir Snæfell

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

liði Stjörnunnar í fyrstu umferð
úrslitakeppninnar og gæti það því
orðið athyglisverð rimma.
Hið sama má segja um viðureign Keflavíkur og Njarðvíkur.
Keflvíkingar tryggðu sér fjórða
sæti deildarinnar með öruggum
sigri á Skallagrími í gær, 12377, á sama tíma og Njarðvík tapaði sínum leik. Keflavík verður
því með heimavallarréttinn gegn
grannliði sínu.
Njarðvíkingar unnu hins vegar
báðar innbyrðisviðureignir sínar
við Keflavík í deildinni í vetur.
eirikur@frettabladid.is

BIKARINN Á LOFT Fannar Ólafsson með

sigurlaun KR-inga.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

0-1 Diego Forland (38.), 1-1 K.-J. Huntelaar (57.)

Villarreal - Espanyol
Deportivo - Racing
Mallorca - Beits
Numancia - Valencia
Osasuna - Sporting Gijon
Recreativo - Valladolid
Sevilla - Almeria

1-0
5-3
3-3
2-1
1-2
2-3
2-1

Meistaradeild Evrópu
Ciudad Real - Kiel

35-33

Ólafur Stefánsson lék ekki með Ciudad Real.

FCK - Portland San Antonio

28-27

Guðlaugur Arnarsson tryggði sigur FCK í blálokin
með sínu eina marki í leiknum. Arnór Atlason lék
ekki með FCK.

GOG - Barcelona

29-35

Ásgeir Örn Hallgrímsson skoraði fjögur mörk fyrir
GOG en Snorri Steinn Guðjónsson eitt.

Rhein-Neckar Löwen - Chambery

40-25

Guðjón Valur Sigurðsson skoraði sjö mörk fyrir
Rhein-Neckar Löwen.

Lengjubikar karla
Fjölnir - KA
Afturelding - Þór
Grindavík - ÍR
Njarðvík - KR
ÍA - Þróttur

4-1
2-3
3-2
1-1
0-1

Baldur Sigurðsson gerði þriggja ára samning við KR í gær:

Meistaradeildin í handbolta:

KR nánast með fullmótað lið

Stórsigur Rhein
Neckar Löwen

FÓTBOLTI Baldur Sigurðsson skrif-

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-

aði í gærkvöldi undir þriggja ára
samning við KR en hann lék síðast með Bryne í Noregi. Það er
reyndar með fyrirvara sem Baldur semur við KR þar sem hann
ætlar að æfa til reynslu með
Ljungskile í Svíþjóð á næstunni.
„Hann ætlar að æfa með liðinu og skoða aðstæður þar en ef
hann spilar á Íslandi næsta sumar
verður það með KR,“ sagði Rúnar
Kristinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá KR, í samtali við
Fréttablaðið.
Baldur fór til Bryne frá Keflavík í lok ágúst sumarið 2007 en
hann á alls að baki 49 leiki í efstu
deild. Í þeim hefur hann skorað
níu mörk.

Hjá KR hittir hann
fyrir gamla félaga sinn
frá Keflavíkurmiðjunni,
Jónas Guðna Sævarsson.
„Þeir voru góðir saman
í Keflavík og eru væntanlega sáttir við að
fá að spila
aftur

saman
í
K R . Við
erum auðvitað
hrikalega ánægðir með þetta enda
vitum við allt
um hans gæði.

Við höfum lengi haft augastað
á Baldri,“ sagði Rúnar.
„Þetta er einnig kærkomið
fyrir okkur þar sem við höfum
misst marga byrjunarliðsleikmenn frá síðasta tímabili. Ég
myndi segja að við séum með
nánast fullmótað lið. Það
var alla vega stórt
púsl í púsluspilið að
fá Baldur.“
- esá

SAMDI VIÐ KR

Baldur Sigurðsson leikur með KR
ef hann verður á Íslandi í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

son og félagar í Rhein-Neckar
Löwen gerðu sér lítið fyrir og
unnu fimmtán marka stórsigur á
franska liðinu Chambery í lokaumferð milliriðlakeppni Meistaradeildar Evrópu, 40-25. RN
Löwen þurfti að vinna minnst
þriggja marka sigur til að ná
öðru sætinu í riðlinum en gerði
gott betur og tók toppsætið með
stórsigri sínum. Guðjón Valur
skoraði sjö mörk í leiknum.
Þrjú lið fengu átta stig í riðlinum en Chambery komst ekki
áfram vegna markahlutfalls.
Dregið verður í fjórðungsúrslit keppninnar í Vín á morgun.
Fjögur Íslendingalið, RN Löwen,
Ciudad Real, Flensburg og Kiel
verða þá í hattinum.
- esá
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Chelsea og United
ekki í vandræðum
FÓTBOLTI Þrír leikir fóru fram í
fjórðungsúrslitum ensku bikarkeppninnar um helgina. Stórliðin
Chelsea og Manchester United áttu
í litlum vandræðum með andstæðinga sína og þá vann Everton 2-1
sigur á Middlesbrough.
Í gær var svo dregið í undanúrslitin. Manchester United mætir
Everton og Chelsea sigurvegaranum úr leik Arsenal og Hull.
Undanúrslitaleikirnir fara báðir
fram á Wembley-leikvanginum.
Chelsea vann 2-0 sigur á Aroni
Einari Gunnarssyni og félögum
í Coventry með mörkum Didiers
Drogba og Alex.
Fyrr í vikunni hafði mikið verið
rætt um handtöku Ashley Cole,
leikmanns Chelsea, sem lék samt
sem áður með í leiknum.
„Það var eitt mál sem við þurftum að takast á við fyrir leikinn en
það stjórnaði ekki allri umræðunni
hjá Chelsea,“ sagði Guus Hiddink,
knattspyrnustjóri Chelsea, eftir
leikinn. Hann hældi Drogba mjög
fyrir frammistöðu sína.
„Hann hefur lagt mikið á sig
strax frá fyrsta degi þegar ég
kom til félagsins. Ég vil ekki fella
neinn dóm um hvernig hann var
fyrir þann tíma. En hann hefur
verið á aukaæfingum og það er nú
að borga sig.“

Manchester United vann 4-0
sigur á Fulham á útivelli og eins
og úrslitin gefa til kynna var sigurinn næsta öruggur. Hins vegar
meiddist Rio Ferdinand í leiknum
og er hann tæpur fyrir viðureign
United gegn Inter í Meistaradeildinni í vikunni.
„Ég hef smá áhyggjur af Rio,“
sagði Alex Ferguson, stjóri United.
„Hann meiddist á ökkla en ég vona
að hann geti spilað með á miðvikudaginn þar sem hann er okkur afar
mikilvægur.“
Í gær fór svo þriðji leikurinn fram þegar Everton mætti
Middlesbrough á heimavelli.
Gestirnir komust yfir með marki
Davids Wheater en Everton skoraði tvívegis á sex mínútna kafla
í síðari hálfleik. Fyrst Marouane Fallini og svo varamaðurinn
Louis Saha en öll þrjú mörkin voru
skoruð með skalla.
„Fyrri hálfleikurinn var einn sá
slakasti á öllu tímabilinu,“ sagði
Phil Neville, fyrirliði Everton, eftir
leik. „Við þurftum að hafa mikið
fyrir þessu en ef eitthvert lið á það
skilið að vera komið í undanúrslitin er það Everton. Við höfum mætt
mörgum sterkum liðum til þessa.
Við viljum vinna bikara og nú er
kominn tími til að stíga fram og
vera alvöru karlmenn.“
- esá

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Í BARÁTTUNNI Aron Einar berst um boltann við Didier Drogba, leikmann Chelsea.
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GLÆNÝ LÍNUÝSA

úr Jökuldýpi

SJÓSIGINN FISKUR
GLÆNÝ ÞORSKFLÖK
JÓHANNES KARL Hér í baráttu við William Gallas, leikmann Arsenal.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

að vestan

frá Breiðaﬁrði

ÓBARINN STEINBÍTUR

frá Ísaﬁrði

Arsenal komst í fjórðungsúrslitin í bikarnum:

Arsenal minnti á sig
FÓTBOLTI Bæði Íslendingaliðin

sem eftir voru í ensku bikarkeppninni féllu úr leik um helgina. Fyrst Coventry sem tapaði fyrir Chelsea og svo varð
Burnley að játa sig sigrað gegn
Arsenal í gær, 3-0.
Jóhannes Karl Guðjónsson spilaði fyrstu 59 mínúturnar í leiknum en átti lítið erindi í kröftuga
leikmenn Arsenal, ekki frekar en
aðrir leikmenn Burnley. Öll þrjú
mörkin voru glæsileg en þá sér
í lagi markið sem hinn króatíski
Eduardo skoraði.
Hann fékk þá sendinguna inn í

teig og stýrði boltanum viðstöðulaust í markið með hælnum. Eduardo meiddist illa á ökkla fyrir
rúmu ári en endurkoma hans
hefur komið meira að segja Arsene Wenger, stjóra Arsenal, á
óvart.
„Ég hef aldrei séð hann gera
neitt þessu líkt áður. Þetta er
honum greinilega eðlislægt. Ég
átti ekki von á því að hann kæmi
svona sterkur aftur til leiks. Það
segir sitt um hans karakter enda
hefur hann aldrei kvartað – ekki
einu sinni,“ sagði Wenger.
- esá

GLÆNÝR RAUÐMAGI

Frá Húsavík

NÝ STEIKTAR FISKIBOLLUR að hætti kóngsins
Að sjálfsögðu er nýbakað rúgbrauð ásamt gómsætum ﬁskréttum að hætti Fiskikóngsins :)

Fiskikóngurinn er...

Fiskverslun sem gaman er að koma í :)
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG FJÖLRÁSASJÓNVARPIÐ
> Billy Bob Thornton

Heimildarmyndir hvetja fólk til góðra verka
Flestir sem hafa áhuga á því að horfa á sjónvarp yfirleitt hafa á
einum tíma eða öðrum lagst í fjarstýringarflakk. Inn á mörg
heimili landsins var tekinn góðærispakki sjónvarpsstöðva,
með úrvali efnis langt utan þess sem heilbrigður einstaklingur kemur nokkurn tímann til með að nýta sér. Gera má
ráð fyrir að margir, flestir ef þá ekki allir Íslendingar, komi
til með að endurskoða hvort úrval sjónvarpsstöðva er
peninganna virði á næstu mánuðum. Ég hef ekki enn
tekið þessa ákvörðun; að sætta mig við 2-4 stöðvar.
Ástæðan er sú að ég er orðinn fíkill á heimildarmyndaframboðið sem fjölrásasjónvarpið býður upp á.
Innlendu sjónvarpsstöðvarnar sinna þessu sjónvarpsefni ekki eins og skyldi, þó góðar heimildarmyndir séu
vissulega reglulega til sýninga. Þjóðfélagsumræðan
og efnahagsástandið er þess valdandi að ég sæki
mjög gjarnan í þætti sem segja frá hörmungum
hvers konar. Framboðið er gríðarlegt og þar finn ég vissa
ró. Sönn morðmál, flugslysamyndir, eldsvoðar og bílslys eru í

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (24:26)
17.53 Herramenn (42:52)
18.03 Sammi (15:52)
18.10 Millý og Mollý (1:26)
18.25 Fréttaaukinn Þáttur í umsjón

20.50

Atvinnumennirnir okkar
STÖÐ 2 SPORT

Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. Leitast er
við að varpa ljósi á og skýra málefni líðandi
stundar bæði innanlands og erlendis og
einnig verður farið í myndasafn Sjónvarpsins
og gömul fréttamál rifjuð upp og sett í nútímalegt samhengi. (e)

19.00
19.30
19.35
20.20

Fréttir
Veður
Kastljós

Villta Kína (Wild China: Hjarta
drekans)(1:6) Breskur heimildamyndaflokkur um náttúru og dýralíf í Kína.
Osbournes STÖÐ 2

EXTRA

21.15 Sporlaust (Without a Trace)

▼

21.10

(22:24) 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. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Aðþrengdar eiginkonur (Despe-

21.15

rate Housewives V) Bandarísku þáttaröð
um nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki
allar þar sem þær eru séðar. (e)
Sporlaust SJÓNVARPIÐ

23.05 Spaugstofan (e)
23.30 Bráðavaktin (ER) (9:19) (e)

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn
Dóra 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 (268:300)
10.15 Sisters (1:28)
11.05 Ghost Whisperer (48:62)
11.50 Men in Trees (14:19)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (141:260)
13.25 Keeping Up With the Steins
14.55 ET Weekend
15.40 Galdrastelpurnar
16.05 A.T.O.M.
16.30 Íkornastrákurinn
16.53 Doddi litli og Eyrnastór
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (21:24) Þar sem aðeins fjórar vikur eru í brúðkaup Monicu og Chandlers
ákveða þau að drífa í því að færa tilfinningar
sínar í orð en komast að raun um að það er
erfiðara en þau grunaði að skrifa hjúskaparheitin.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (22:22) Í þessum
lokaþætti þáttaraðarinnar förum við á bak við
tjöldin og rifjum upp skin og skúrir í lífi þessarar vinsælu, bandarísku fjölskyldu.

21.50

22.55

CSI SKJÁREINN

The Lost Room STÖÐ 2

▼

08.00 Tenacious D.
10.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
12.00 Sérafhin. un homme et son Péc
14.05 Tenacious D.
16.00 Jimmy Neutron: Boy Genius
18.00 Séraphin: un homme et son …
20.05 Bad News Bears Gamanmynd þar

20.00 American Idol (16:40)
21.25 American Idol (17:40)
22.10 American Idol (18:40)
22.55 The Lost Room (5:6) Dularfull

sem Billy Bob Thornton leikur fyrrverandi atvinnumann í hafnabolta sem er fenginn til að
þjálfa skólalið sem er að falla úr deildinni.

spennuþáttaröð í anda Stephens King sem
sífellt tekur óvænta stefnu. Joe Miller er lögreglumaður sem vinnur að morðrannsókn
og finnur undarlegan lykil sem opnar honum
allar dyr sem þó alltaf ganga að einu og
sama mótelherberginu þar sem dulmagnaðir
atburðir eiga sér sér stað. Með aðalhlutverk
fara Peter Krause, Julianna Margulies og
Kevin Pollack.

22.00 Crank
00.00 The Badge
02.00 16 Blocks
04.00 Crank
06.00 In Good Company

23.40 Te doy mis ojos (Take My Eyes)
01.25 House of the Dead
04.25 Ghost Whisperer (48:62)
05.10 The Simpsons (22:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
07.00 Everton - Middlesbrough Útsending frá leik í ensku bikarkeppninni.
16.10 Arsenal - Burnley Útsending frá
leik í ensku bikarkeppninni.
20.50 Atvinnumennirnir okkar Pétur
Jóhann Sigfússon.

▼

MÁNUDAGUR

21.30 Ensku bikarmörkin 2009 Sýnt frá
öllum leikjum umferðarinnar í enska bikarnum og öll helstu tilþrifin skoðuð.
22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.

22.30 Þýski handboltinn: Markaþáttur Hver umferð gerð upp í þessum flotta
þætti um þýska handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.
23.00 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni var
mótið haldið á Lucas Oil leikvanginum í Indianapolis.
23.55 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

00.40 World Series of Poker 2008
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

17.15 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

17.45 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.
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06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Spjallið með Sölva (2:6) (e)
09.45 Vörutorg
10.45 Óstöðvandi tónlist
16.55 Vörutorg
17.55 Rachael Ray Rachael Ray fær til
sín góða gesti og eldar gómsæta rétti.

18.40 Game Tíví (4:15) Sverrir Bergmann
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýjasta í tækni, tölvum og tölvuleikjum. (e)
19.20 Psych (1:16) Bandarísk gamanþáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar
lögregluna við að leysa flókin sakamál. (e)

20.10 One Tree Hill (6:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt. Lucas fer
í ferðalag til að kynna bókina sína og er
kunnuglegt andlit með í för.
21.00 Heroes (12:26) Bandarísk þáttaröð
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfileikum. Sólmyrkvinn heldur áfram að hafa
áhrif á eiginleika hetjanna.
21.50 CSI (7:24) Bandarískir þættir
um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í
Las Vegas. Morð á móður og barni er talið
tengjast öðru morðmáli fyrir 12 árum og
Grissom endurnýjar kynnin við fjöldamorðingjann Natalie Davis.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem Jay Leno fær til sín góða
gesti og slær á létta strengi.
23.30 Californication (4:12) (e)
00.05 Vörutorg
01.05 Óstöðvandi tónlist

18.45 PL Classic Matches Manchester
Utd - Wimbledon, 1998. Hápunktarnir úr
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 Sunderland - Tottenham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Ensku mörkin
22.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.

22.30 Man. City - Hull Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

7b_YWdj[
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uppáhaldi. Mannrán hafa komið sterk inn á síðustu vikum
og einnig kynþáttafordómar og glæpir þeim tengdir.
Þetta má kannski skoðast í því ljósi að ég er
sjúklega flughræddur og mér líður illa í bíl. Ég
deili eldhræðslu með öllu mannkyni og hef verið
kýldur fyrir að vera rauðhærður. Hins vegar hefur
mér aldrei verið rænt og á ekkert frekar von á því að
það gerist á næstunni.
En er þetta dæmi um það hvernig Íslendingur nútímans tekst á við persónulegan vanda? Gerir það heima í
stofu með poppskál á útblásnum kviðnum? Kannski ég
ætti að selja sjónvarpið mitt og nota aurinn til að fara
á fallhlífarstökksnámskeið? Eða ganga alla leið og elta
slökkviliðsmenn inn í brennandi hús eða biðja rallökumann um að taka mig undir sinn verndarvæng. Ég gæti
líka rakað af mér hárið og drepið innflytjanda!
Nei, kannski er ágætt að sjónvarpið heldur okkur dofnum
heima í stofu í þessu árferði?

▼

„Ég er ekki hræddur við að fljúga, ég er
hræddur um að hrapa.“
Thornton fer með aðalhlutverkið
í myndinni Bad News Bears sem
sýnd er á Stöð 2 bíó í kvöld.

20.00 Mér finnst Umsjón: Bergljót
Davíðsdóttir, Katrín Bessadóttir og Lára
Ómarsdóttir.
21.00 Leið til léttara lífs Umsjón: Guðjón Sigmundson, Sigurbjörg Jónsdóttir og
Viðar Garðarsson.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.
22.00 Skýjum ofar Dagbjartur Einarsson
og Snorri Jónsson eru umsjónarmenn.
22.30 Í prófkjöri Dögg Pálsdóttir

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

Villt Kína
Sjónvarpið kl. 20.20

STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol
Leitin af áttundu Idol-stjörnu
Bandaríkjanna er í fullum
gangi í vinsælasta skemmtiþætti veraldar. Þau Simon
Cowell, Randy Jackson, Paula
Abdul og Kara DioGuardi hafa
nú fækkað milljónum umsækjanda niður í þá 36 bestu. Í
kvöld sjáum við síðasta 12
manna hópinn af þremur
en aðeins þrír keppendur úr
hverjum hóp komast í gegnum
þennan niðurskurð. Örlög keppenda eru í höndum bandarísku þjóðarinnar.
Meðal keppenda í kvöld eru hinn skemmtilegi Von Smith, blindi undrastrákurinn Scott MacIntyre og hin magnaða Lil Rounds.

í þessum breska myndaflokki verður
skoðað stórkostlegt landslag Kína,
fáséð dýr og litríkt fólk. Í fyrsta þættinum í kvöld verður meðal annars
fylgst með bændum sem beita bufflum fyrir plóga við bakka áa þar sem
dvergkrókódílar halda sig. Þá koma
einnig við sögu tamdir skarfar sem
veiða fisk fyrir húsbændur sína.

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
10.13 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: Sögur úr Síðunni
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
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Ársól
23.08 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (140:260)
16.30 Hollyoaks (141:260)
17.00 Seinfeld (4:22)
17.25 E.R. (2:22)
18.10 Osbournes (4:10)
18.30 20 Good Years (12:13)
19.00 Hollyoaks (140:260)
19.30 Hollyoaks (141:260)
20.00 Seinfeld (4:22) Jerry Seinfeld er

Málmsteypa

uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk. Hann er nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlungafullir og hann sjálfur.

Glerslípun

20.25 E.R. (2:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

Mótasmíði

Bólstrun

Iðnhönnun

▼

21.10 Osbournes (4:10) Eins og flestum er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Osbourne-fjölskyldunnar sem seint verður talin
til fyrirmyndar.

Rafeindavirkjun

21.30 20 Good Years (12:13) Frumlegir
og ferskir gamanþættir um John Mason og
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast getur. Það eina sem þeir eru sammála
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð
og eru staðráðnir í því að nýta þau til hins
ýtrasta.

Stálsmíði

22.00 Cold Case (10:23) Lilly Rush og félagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 Damages (2:13)
23.30 Mad Men (12:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Málmsmíði

Rennismíði

12.45 Coupling 13.15 The Weakest Link 14.00
EastEnders 14.30 Coupling 15.00 The Black Adder
15.30 The Weakest Link 16.15 Jonathan Creek
17.05 Dalziel and Pascoe 17.55 EastEnders 18.25
The Weakest Link 19.10 Coupling 19.40 The Black
Adder 20.10 The Inspector Lynley Mysteries 21.00
The State Within 21.50 The Black Adder 22.20
Coupling 22.50 The State Within 23.40 Jonathan
Creek 00.30 Dalziel and Pascoe

Mótasmíði
Vélvirkjun
Tækniteiknun

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 Daffy møder Conrad
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 Gør
det selv 19.00 Helt vilde læger 20.00 TV Avisen
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Sanne
Salomonsen - Hel igen 21.30 Kriminalkommissær
Foyle 23.10 OBS

Iðnnám
... nema hvað?

SVT 1
13.25 Melodifestivalen 2009 15.00 Rapport 15.05
Gomorron Sverige 15.55 På liv och död 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
Packat &amp; klart 20.30 Öga mot öga 21.00
Fräls oss ifrån ondo 22.40 Kulturnyheterna 22.55
Skavlan 23.55 Nip/Tuck 00.40 Sändningar från
SVT24

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 0 9 9 9

12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30 Viten
om 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt 13.30
En Noman i Pakistan 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 20.35 Livet
i Fagervik 21.20 Store Studio 22.00 Kveldsnytt
22.15 Inspektør Lynley 23.45 Nytt på nytt 00.15

Iðnnám veitir þér aðgang að skemmtilegu, skapandi
og vel launuðu starfi og gefur þér kost á háskólanámi.
Iðnnám skapar þér óteljandi möguleika.
Kíktu á framboðið á www.idan.is/nam-og-storf
– þar eru yfir 60 námsgreinar í boði.
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Þrír ættliðir í hlutverki Malvólíó
„Ég er rosalega stolt af þessu
öllu saman. Þetta fór allt svo
leynt í byrjun, þangað til að
allt í einu var komin diskur. Ég
vissi alltaf að það yrði eitthvað úr honum og grunaði að
hann ætti eftir að ná langt því
hann er svo hugmyndaríkur og
skemmtilegur.“
Helga Ægisdóttir, móðir Sindra Más
Sigfússonar tónlistarmanns sem fær góða
dóma í Bandaríkjunum fyrir plötu sína
Clangour.
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LÁRÉTT
2. bátur, 6. frá, 8. dvelja, 9. pili, 11.
númer, 12. skran, 14. veldis, 16. verslun, 17. bókstafur, 18. for, 20. í röð, 21.
málmur.
LÓÐRÉTT
1. lengdareining, 3. mun, 4. taka í
sinn hóp, 5. samstæða, 7. sviptur
veruleikaskyni, 10. mánuður, 13.
gerast, 15. skömm, 16. hryggur, 19.
kyrrð.
LAUSN

„Þetta er feikilega skemmtilegt.
Það var eins og þetta ætti bara að
gerast,“ segir leikarinn Arnar Jónsson. Hann fer með hlutverk brytans
Malvólíó í leikriti Shakespeares,
Þrettándakvöldi, sem verður frumsýnt 13. mars í Þjóðleikhúsinu á
vegum Nemendaleikhússins. Hið
skondna er að bæði faðir hans, Jón
Kristinsson, og sonurinn Þorleifur Örn hafa áður leikið þetta sama
hlutverk. Þar með hafa þrír ættliðir
í fjölskyldunni leikið þetta hlutverk
með tilkomu Arnars.
Faðir hans Jón, sem er 93 ára, lék
Malvólíó árið 1964 hjá Leikfélagi
Akureyrar. Á sama tíma var Arnar
á seinna ári sínu í Þjóðleikhússkólanum og náði því ekki að sjá hann í
hlutverkinu. Þorleifur Örn fór síðan

með sama hlutverk þegar hann var
í leiklistarskólanum.
Þetta verður jafnframt í fyrsta
sinn sem Arnar leikur í Shakespeare-leikriti á íslensku sviði. „Það
segir kannski dálítið um íslenskt
leikhús því það eru nú kannski ekkert voðalega margir sem hafa vald
á þessu tungumáli,“ segir hann.
Leikstjóri er Argentínumaðurinn Rafael Bianciotto sem setti upp
Hinn guðdómlega gleðileik Dante í
Borgarleikhúsinu í fyrra við góðar
undirtektir. Með önnur hlutverk í
Þrettándakvöldi, auk Nemendaleikhússins, fara Eggert Þorleifsson,
Guðrún Gísladóttir og Ragnheiður
Steindórsdóttir. „Við vissum ekkert í hvaða hlutverkum við værum.
Hann var að gera alls konar til-

raunir til að byrja með en svo endaði þetta bara svona,“ segir Arnar
um nálgun Rafaels á verkinu.
Barnabarn hans, Arnar Jósefsson, stígur nú sín fyrstu skref í
leiklistinni í nýjustu mynd Friðriks
Þórs Friðrikssonar, Mamma Gógó.
„Mér finnst það bara flott. Þetta er
hið besta mál,“ segir afinn um enn
einn ættliðinn sem leggur leiklistina fyrir sig. Hvort hann verður sá
fjórði í fjölskyldunni til að spreyta
sig á hlutverki Malvólíós á eftir að
koma í ljós.
- fb
ARNAR JÓNSSON Leikarinn Arnar Jónsson leikur brytann Malvólíó í Þrettándakvöldi Shakespeares, en faðir hans og
sonur hafa báðir leikið það hlutverk.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HERDÍS ÞORVALDSDÓTTIR: TIL ÚGANDA MEÐ BARNABÖRNUNUM

FRÉTTIR AF FÓLKI

SÍÐASTA ÆVINTÝRAFERÐIN

Fréttablaðið sagði á
laugardag frá deilu þeirra
Ástu Kristjánsdóttur
í E-label og Svövu
Johansen í 17. Ásta
sakar Svövu um að
leggja stein í götu
E-label með því
að koma
í veg fyrir
að vörur þess séu
framleiddar í ákveðinni
verksmiðju sem
framleitt hefur fyrir
17 um árabil. Svava
sakar einn eiganda
E-label aftur á
móti um að hafa
nýtt sér trúnaðarupplýsingar frá því
hann starfaði hjá
henni.

Leikkonan Herdís Þorvaldsdóttir
er á leiðinni til Úganda í lok mars
ásamt dótturdóttur sinni Sylgju
Dögg Sigurjónsdóttur og fjölskyldu hennar.
Hún segir að þetta ferðalag til
„perlu Afríku“ verði síðasta ævintýraferðin sín og hlakkar mikið
til. „Ég get ekki annað en notað
tækifærið þegar ég kemst með
svona öruggum og góðum hópi því
maður fer ekki mikið einn,“ segir
Herdís, sem er 85 ára. „Það verður óskaplega gaman að fara með
þeim og gaman að öll fjölskyldan
skuli hittast.“
Fyrir í Úganda eru Harpa Fönn,
systir Sylgju Daggar, og eiginmaður hennar Vignir A. Guðmundsson, sem sinna þar þróunarstarfi
á vegum belgískrar hjálparstofnunar. „Hún er að æfa leikrit með
krökkunum og vill endilega að ég
komi á æfingar,“ segir Herdís og
ljóst að reynsla hennar úr leiklistinni á eftir að koma að góðum
notum á framandi slóðum.
Hún mun dvelja í tíu daga í
Úganda en Sylgja og fjölskylda
verða þar lengur og ætla sér að
freista gæfunnar í nýju landi.
Benedikt, bróðir Sylgju og Hörpu,
sem fer einnig út, verður ömmu
sinni síðan til halds og trausts á
heimleiðinni.
Þetta verður ekki í fyrsta sinn
sem Herdís kemur til Afríku því
hún hefur áður ferðast til Egyptalands og Suður-Afríku þar sem
hún skemmti sér óskaplega vel.
Hún hefur alla tíð borið hlýhug til
Afríkubúa og meðal annars lagt
peninga í hjálparstarf í Úganda.
Þegar út er komið ætlar hún einmitt, fyrir tilstuðlan Hörpu, að
hitta munaðarlausa stúlku á unglingsaldri og aðstoða hana við að
komast til mennta.
Sylgja hlakkar mikið til fararinnar eins og amma hennar og
verður væntanlega glatt á hjalla
þegar stórfjölskyldan hittist í

Mál þetta hefur vakið mikla
athygli á Facebook og á síðu
E-label lýsa margir stuðningi við
fyrirtækið. Meðal þeirra eru Ása
Ottesen í Gyllta kettinum, Bára
Hólmgeirsdóttir fatahönnuður og
Inga Sólveig Friðjónsdóttir, fyrrum
eigandi Organ. Þá segir
förðunarmeistarinn Sóley
Ástudóttir þetta: „Svava
er þekkt fyrir að kaffæra ungt og efnilegt
fólk með drauma og
áhuga fyrir tísku …
Hún er einsog lítil frek
stelpa í bleikum kjól
með kórónu sem vill
allt í nammibúðinni
og gefur engum með
sér.“ Þessi deila snertir
greinilega við fólki.
-hdm

Í FAÐMI FJÖLSKYLDUNNAR Herdís Þorvaldsdóttir ásamt barnabörnunum. Þau eru á

leiðinni til Úganda í lok mars í mikla ævintýraferð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

Úganda. „Hana hefur alltaf langað að fara og skoða þróunarstarfið.
Ég hef verið í þróunarstarfi sjálf
og þess vegna varð þetta land fyrir

valinu. Við ætlum að skoða þarna
skóla sem við byggðum og ýmislegt fleira,“ segir Sylgja.
freyr@frettabladid.is

1 Perla.
2 Raul Rodriques.
3 Guðbjörg Gunnarsdóttir.

LÓÐRÉTT: 1. yard, 3. ku, 4. innlima,
5. par, 7. firrtur, 10. maí, 13. ske, 15.
smán, 16. bak, 19. ró.
LÁRÉTT: 2. skip, 6. af, 8. una, 9. rim,
11. nr, 12. drasl, 14. ríkis, 16. bt, 17.
emm, 18. aur, 20. aá, 21. króm.

Kunnuglegt merki nýs flokks

Veljum íslenskt

Nei, sko, hugsunin á bak
Herbert segir að menn
við merkið er að þetta á
hafi legið yfir merkinu
að vera skáhallt B og svo
en þeir sem hönnuðu eru
erum við líka að vitna í
Guðmundur Þór og Ísak.
appelsínugulu slaufuna sem
„Þeir unnu þetta í sameiningu og er almenn
við bárum öll í mótmælunánægja með merkið,“
um þegar við mótmæltum
segir Herbert og lætur
ofbeldi gegn lögreglunni –
vildum ekki láta það bitna á
það ekki slá sig út af laglögreglunni þegar mótmæl- MERKI BORGARA- inu þó merkið sverji sig í
in stóðu sem hæst,“ segir FLOKKSINS
ætt við það skoska. „EkkHerbert Sveinbjörnsson
ert er nýtt undir sólinni.“
kvikmyndagerðarmaður
Borgarahreyfingin er
nú að hefja sitt starf og
og formaður Borgarahreyfingarinnar.
verður að fram til kosnStefán Pálsson sagnfræðinga. Herbert segir að
ingur vakti á því athygli, á
þetta verði erfiður slagsíðu sinni, að merki Borgur, til dæmis í ljósi nýrrarahreyfingarinnar væri
ar Gallupkönnunar þar
sláandi líkt merki SNP –
sem fjórflokkurinn virðflokks skoskra sjálfstæðist algerlega rígfastur
í sessi. „En mér fannst
issinna. Stefán segir þetta MERKI SNP
nú athyglisverðast að
fínt merki og lætur það
þar eru tæplega fjörutíu prósent
fylgja sögunni að hann hafi einmitt
lengi verið hrifinn af merki SNP.
óákveðin.“
- jbg

HERBERT OG INGIBJÖRG ELLÝ Segir
merkið vísa til B-és á ská og appelsínugulu slaufunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALLUR PAKKINN
frá 3.990 kr.
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Jöfnuður og
réttlæti

Á

köldu haustkvöldi í fyrndinni
féll ég á einni svipstundu kylliflöt fyrir kennaranum mínum, síðhærðum gaur með hornspangagleraugu. Framvindan var mjög
í anda rauðu ástarsagnanna þar
sem heimurinn stóð kyrr, ástríðufull hjörtun slógu í takt og hvorugt
þurfti að tala. Hið síðastnefnda átti
kannski ekki alveg við, því reyndar kviknaði ástarbríminn á ræðunámskeiði í menntó. Hann var
hinn óstjórnlega heillandi leiðbeinandi en ég andaktugur nemandinn sem hefði vaðið eld og
brennistein án umhugsunar, bæði á
hápunkti dramatískra tilþrifa efri
unglingsára.

London • Berlín • París

ÞREMUR

börnum og nokkrum
raunveruleikaprófum síðar er
ég oftast enn á þeirri skoðun að
þetta októberkvöld fyrir næstum
aldarfjórðungi hafi verið ágætlega skipulagt. Einhvers staðar
á leiðinni gekkst félagi minn við
augljósri köllun sinni, sneri sér
að stjórnmálum og enginn varð
hissa. Ég man reyndar eftir því í
fyrsta prófkjörinu að hafa óað við
öllu atinu og dáist raunar enn að
þeim eldmóði sem fær svo marga
til að snúa tilverunni á hvolf í
þeim tilgangi að koma sjónarmiðum sínum að. Því prófkjör eru svolítið eins og akkorðsvinna í fiski:
Mikið fjör, en myndin af endlausum karfaflökunum límist innan á
augnlokin.

UM

þessar mundir hafa óteljandi frambjóðendur verið á sólarhringsvaktinni vikum saman við að
úthugsa aðferðir til að ná árangri
á listum fyrir komandi þingkosningar. Í kringum hvern og einn
er stórfjölskyldan og fjöldi vina á
kreiki við aðstoðarstörf. Í okkar tilfelli breyttist heimilið áður en við
var litið í kosningaskrifstofu. Allar
útréttar hendur eru virkjaðar linnulaust við alls kyns undirbúning svo
jafnvel sex ára dóttirin hefur náð
mikilli leikni við að líma frímerki
með glæsibrag á meðan sú þriggja
ára eflir okkur til dáða með hvatningarsöng: Áfram Ísland! (klapp,
klapp, klapp) Áfram Ísland!

EFTIR miklar skoðanir einatt við
eldhúsborðið var einmitt viðeigandi að með áslætti búsáhalda
væri loks tekið mark á vilja þjóðar til breytinga. En stefnur ráðast ekki síður af fólki en flokkum
og það er ekkert einkamál hverjir
veljast í sætin. Hugsjónir um jöfnuð og réttlæti eiga hljómgrunn sem
aldrei fyrr og þessa dagana leggjum við grunn að því sem koma skal
í vor.

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

Heitustu heimsborgir Evrópu
Heimsborgirnar London, Berlín og París eiga ekki bara sameiginlegt að vera
áfangastaðir Iceland Express, heldur bjóða þessar dásamlegu borgir upp á allt sem
hugurinn girnist, hvert sem áhugamál þitt er. Bókaðu ljúffenga heimsborgarferð

GÓÐAN DAG!

á www.icelandexpress.is

Í dag er mánudagurinn 9. mars,
68. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.07
7.54

Hádegi

Sólarlag

13.38
13.23

19.11
18.53

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju

