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RAGNAR AXELSSON

ÓLAFUR EINARSSON

Heimildarmynd um
Grænlandsferðir í bígerð

Færra ungt fólk
í lýtaaðgerðir

Norska ríkissjónvarpið áhugasamt

Brjóstaaðgerðir hafa hækkað í verði
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FÓLK 22

á svona stundum,
enda fylktu
liði og sinntu
þeir
segir Sveinn hlutverki sínu vel,“
Ólafur um
en fallega
krefjandi
ó
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MÁNUDAGUR
Eldhugi ársins
Páll Theódórsson eðlisfræðingur
á hugsanlega eftir að sýna
fram á að saga Íslandsbyggðar sé 150 árum
lengri en tímatal Ara
fróða segir til um.
TÍMAMÓT 12

Hamagangur hjá Banks
Sex slösuðust og
þrír voru handteknir fyrir utan
inntökupróf
hjá Tyru Banks.
FÓLK 15

Norðmenn áberandi
Stjörnur kreppunnar koma frá
frændþjóðinni í Noregi.
FÓLK 17

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sjálfstæðisflokkur á
móti skylduskráningu
VG, Samfylking og Framsókn vilja skylda þingmenn til að skrá fjárhagslega hagsmuni
sína, en Sjálfstæðisflokkur vill að þingmenn ráði þessu sjálfir. Samfylking vill að
þingmenn skrái skuldir líka. Rætt verður um reglurnar í forsætisnefnd Alþingis í dag.

HJALTALÍN Hljómsveitin Hjaltalín verður

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkur sker

sett á spilunarlista á heimasíðu Diesel.

sig frá öðrum flokkum í afstöðu
sinni til reglna um skráningu á
fjárhagslegum hagsmunum þingmanna. Hann vill að þingmenn
ákveði sjálfir hvort þeir skrái
þessar upplýsingar eða ekki. Rætt
verður um reglurnar í forsætisnefnd Alþingis í dag.
„Þeir sem gefa kost á sér til
stjórnmálastarfs hljóta að geta
valið um það með hvaða hætti þeir
sýna sín fjármál,“ segir Arnbjörg
Sveinsdóttir, þingflokksformaður
sjálfstæðismanna.
Vinstri græn vilja hins vegar að

í stað reglna verði sett lög. Brot á
þeim yrðu refsiverð.
Samfylking telur téð valfrelsi
draga úr því gagnsæi sem stefnt
er að, og eins Framsókn. Þá vill
Samfylking að þingmenn greini
frá skuldum sínum líka.
Forsætisnefnd sendi flokkunum drög að þessum reglum í mars
2007. Guðbjartur Hannesson, forseti Alþingis, vill ljúka málinu á
fundi nefndarinnar í dag, eða í síðasta lagi eftir viku: „Ég ætla rétt
að vona að þetta klárist fyrir kosningar, og hef trú á því.“
Samkvæmt drögunum er þing-

mönnum leyft að skrá tekjur af
störfum utan þings, og stóra eignarhluta í félögum. Þá geta þeir
sagt frá stuðningi félagasamtaka,
ferðalögum sem greidd eru utan
úr bæ og gjöfum, sem geta tengst
þingsetu. Einnig frá fjárhagslegu
samkomulagi við vinnuveitendur.
Makar þingmanna falla ekki undir
reglurnar.
Upplýsingarnar skal skrá innan
mánaðar eftir að nýtt þing kemur
saman og gera aðgengilegar
almenningi tuttugu dögum síðar.
Frjálslyndir veittu blaðinu ekki
upplýsingar um sína afstöðu. - kóþ

1-0 fyrir Keflavík
Keflavík vann
átta stiga sigur
á nágrönnum
sínum úr Njarðvík
í úrslitakeppni
karlakörfunnar.
ÍÞRÓTTIR 18

Lagið Traffic Music með Hjaltalín verður sett á spilunarlista
á heimasíðu fataframleiðandans Diesel eftir um það bil viku.
Hægt verður að hlaða niður podcast-útgáfu af listanum en síðasta
útgáfa af þessu tagi var sótt í yfir
1,5 milljónum eintaka.
Kynningin fyrir hljómsveitina og plötu hennar Sleepdrunk
Seasons er því gríðarlega mikil.
„Þetta hljómar rosa vel. Við
hljótum að vera ánægð með
þetta,“ segir söngkonan Sigríður
Thorlacius. Hægt verður að gefa
lögunum einkunn og í framhaldinu mun Diesel fjármagna tónlistarmyndband fyrir þá hljómsveit
sem fær hæstu einkunn.

Prófkjör helgarinnar:

Þingmenn
halda velli

2
4
4

Á spilunarlista
Diesel-síðunnar

- fb / sjá síðu 22.

VEÐRIÐ Í DAG
2

Hljómsveitin Hjaltalín:

5

SKÚRIR EÐA ÉL Í dag verða suðvestan 5-10 m/s víðast hvar en þó
allt að 18 m/s úti við suður- og
suðausturströndina. Skúrir eða él
sunnan til og vestan en úrkomulítið annars staðar. Hiti 1-8 stig.
VEÐUR 4

MEISTARATAKTAR Thelma Rut Hermannsdóttir, fimleikakona úr Gerplu, sýnir hér glæsilegar æfingar á gólfi þar sem hún vann eitt

af þremur gullum sínum á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum um helgina. Allir Íslandsmeistararnir á mótinu eru í Gerplu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Að minnsta kosti 32
þingmenn héldu sæti sínu ef
úrslit kosninganna yrðu álíka og
í síðustu skoðanakönnun Gallup
samkvæmt úttekt Einars Mars
Þórðarsonar stjórnmálafræðings.
Birkir J. Jónsson náði efsta
sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi en
Höskuldur Þórhallsson er í öðru
sæti. Lúðvík Geirsson sem lenti í
þriðja sæti í prófkjöri Samfylkingar í Suðvesturkjördæmi vill að
147 atkvæði, sem úrskurðuð voru
ógild, verði talin.
- jse / sjá síðu 6

Indefence-hópurinn afhendir 83.000 undirskriftir í breska þinginu:

Ræða misbeitingu valds
UTANRÍKISMÁL Indefence-hópur-

inn svonefndi, sem efndi í vetur
til undirskriftasöfnunar á netinu
til að mótmæla ákvörðun breskra
stjórnvalda að beita hryðjuverkavarnalögum gegn íslenskum
bönkum og stjórnvöldum í október síðastliðnum, mun á morgun,
þriðjudag, afhenda þær rúmlega
83.000 undirskriftir sem safnast
hafa við athöfn í breska þinginu í
Westminster í Lundúnum.

Á móti undirskriftunum taka
þingmenn úr tengslanefnd breska
þingsins við Alþingi, en auk þeirra
munu fulltrúar indefence-hópsins
hitta Evrópumálaráðherrann Caroline Flint og Angelu Eagle, æðsta
fulltrúa þingsins gagnvart fjármálaráðuneytinu.
„Íslendingar hafa ekki formlega
mótmælt beitingu hryðjuverkalaganna hingað til,“ segir Ólafur
Elíasson, einn indefence-manna.

„Við munum krefja þá bresku ráðamenn sem við hittum skýringa á
því hvers vegna hryðjuverkalögum var beitt gegn Íslendingum
og koma á framfæri röksemdum
okkar fyrir því hve mikil misbeiting valds fólst í þeirri ákvörðun.“
Ólafur segir kjarna málsins þann
að með beitingu þessara umdeildu
laga hafi bresk stjórnvöld gert sig
sek um að beita litla bandalagsþjóð
„handrukkunaraðferðum“.
- aa

Opið til 18.30

Lokadagur

SPURNING DAGSINS
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Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði kross Íslands efna til landssöfnunar:

Lögreglan á Vestfjörðum:

Safnað fyrir innanlandsaðstoð

Hættustigi aflétt

SÖFNUN „Okkar markmið er að

Davíð Oddsson, hvernig líst
þér á nýja seðlabankastjórann?
„Ég veit það ekki, við skulum gefa
honum smá séns áður en við
dæmum hann.“
Davíð Oddsson forritari lét taka nafn sitt
úr símaskrá þar sem fólk sem átti erindi
við alnafna hans var sífellt að hringja í
hann.

hvert mannsbarn á Íslandi gefi 100
krónur,“ segir Vilborg Oddsdóttir
hjá Hjálparstarfi kirkjunnar um
landssöfnun sem hefst í dag í samstarfi við Rauða kross Íslands. Vilborg segir söfnunina vera tilkomna
vegna aukinnar þarfar á aðstoð innanlands í kjölfar breyttra aðstæðna
í landinu og er miðað við að safna
32 milljónum króna ef allir landsmenn taka þátt.
„Frá og með deginum í dag getur
fólk hringt í númerið 9015100. Þá
renna 100 krónur óskiptar í söfnunina, en símafélögin gefa sína þjónustu. Við höfum fundið í gegnum
tíðina að þeir sem standa höllum

100 KRÓNUR Á MANN Ef allir landsmenn leggja sitt af mörkum munu um
32 milljónir króna safnast og renna í
beina aðstoð innanlands.

fæti og hafa ekki mikið fjármagn
vilja samt vera með svo með því
að hafa þetta 100 krónur geta allir

VEÐUR Hættustigi vegna snjó-

lagt sitt af mörkum. Við ljúkum
svo söfnuninni í Kastljósi á föstudagskvöldið þar sem við förum
yfir ástandið eins og það er í dag,
en tölum einnig um hvað fólk getur
gert til að byggja sig upp,“ útskýrir Vilborg.
„Afrakstrinum verður skipt jafnt
milli Hjálparstarfs kirkjunnar og
Rauða krossins og nýttur í beina
aðstoð við fólk úti um allt land, bæði
fyrir mat og aðra almenna aðstoð.
Við erum að undirbúa okkur fyrir
næsta vetur og horfa á hvað við
getum gert til að mæta fjölskyldum í landinu sem eru ekki í sömu
sporum og þær voru ef til vill fyrir
hálfu ári síðan,“ segir Vilborg. -ag

flóða á Vestfjörðum hefur nú
verið aflétt. Veðurstofan í samráði við lögreglustjórann á Vestfjörðum lýsti yfir hættustigi í
Bolungavík á miðvikudag, en
þá hafði myndast afar veikt lag
undir nýföllnum snjó sem olli
nokkrum snjóflóðum. Fólk var
beðið að rýma hús sín og lögreglan beindi þeim tilmælum til
fólks að vera ekki á ferðinni um
svæðið fyrr en hættustigi væri
aflétt.
Að sögn lögreglunnar á Vestfjörðum færðist hættustig yfir á
óvissustig um klukkan 19 á laugardag, en óvissustigi var aflétt
klukkan 10.15 á sunnudag í samráði við Veðurstofuna.
-ag

Kanslari Þýskalands:

Boðar hertari
skotvopnalög
MÚGÆSING Stuðningsmenn Sharifs á
æsingafundi í Lahore í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Valdabarátta í Pakistan:

Sharif fylkir liði
til Islamabad
PAKISTAN, AP Þrátt fyrir að vera

gert að sæta stofufangelsi fór
Nawaz Sharif, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Pakistan, í gær
fyrir fjöldagöngu stjórnarandstæðinga að höfuðborginni
Islamabad. „Þetta er forleikurinn
að byltingu,“ tjáði Sharif sjónvarpsstöð úr farsíma sínum.
Valdabaráttan milli forsetans
Asif Ali Zardari, sem vill vinsamleg tengsl við Vesturlönd, og fyrrverandi forsætisráðherrans Sharifs virðist stefna í uppgjör. Það
virðist ætla að lama ríkisstjórnina; undir þessum kringumstæðum er það að minnsta kosti ekki
forgangsatriði að kljást við stuðningsmenn talibana og al-Kaída við
landamærin að Afganistan.
- aa

AFGANISTAN
Bandarískir hermenn drepnir
Fjórir bandarískir hermenn létu lífið
er vegkantssprengja sprakk þar sem
þeir óku um í austurhluta Afganistans
í gær. Árásin þykir enn eitt dæmið um
að skæruliðar talibana séu að sækja
í sig veðrið, á sama tíma og verið er
að fjölga bandarískum hermönnum á
svæðinu.

EFNAHAGSMÁL
Franek byrjar á mánudag
Franek Rozwadowski, fastafulltrúi
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hefur störf í
dag og mun þá skrifstofa sjóðsins hér
á landi verða opnuð.

STARFSMENN Í GRANDA Trúnaðarmaður starfsmanna segir að fréttir af arðgreiðslum hafi lítið verið ræddar fyrir helgi, en að það

verði líklega gert í vikunni, komi ekkert útspil frá yfirmönnum fyrirtækisins. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

MYND/EIRÍKUR

Starfsmenn Granda
vilja fá launauppbót
Trúnaðarmaður í HB-Granda segir að starfsmönnum þætti rétt að fá einhverja
launauppbót, fyrst fyrirtækið hafi skilað svo góðum afgangi, upp á 2,3 milljarða. Formaður Eflingar ætlar að ræða við forráðamenn fyrirtækisins.
VINNUMARKAÐUR „Að sjálfsögðu

mun ég ræða þetta við forráðamenn Granda,“ segir Sigurður
Bessason, formaður verkalýðsfélagsins Eflingar. Hann var spurður um viðbrögð við ákvörðun
stjórnar HB-Granda um að greiða
eigendum 150 milljónir í arð, en
hagnaður af fyrirtækinu nam
einum 2,3 milljörðum á síðasta ári.
Áður umsömdum launahækkunum verkafólks, upp á 13.500 krónur, var frestað nýlega, í ljósi efnahagsástandsins.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, hefur
skorað á HB-Granda að greiða út
þessar launahækkanir.
Sigurður segir að forráðamenn

fyrirtækisins hljóti að útskýra þetta
fyrir sínum starfsmönnum. Honum
þyki ákvörðunin slæm. „Þetta er
hins vegar ákvörðun stjórnarinnar og ég veit ekki hvort við getum
hnikað henni,“ segir hann.
Anna Norris, trúnaðarmaður
starfsmanna, segir sitt fólk ekki
ánægt með arðgreiðsluna. Reyndar
séu flestir starfsmenn útlendingar
og hún sé ekki viss um hversu mikið
þeir hafi sett sig inn í málin.
„Það hefur lítið verið talað um
þetta enn þá, en fólk hefur rætt um
að fyrst fyrirtækinu hafi gengið
svona vel, þá ætti það að borga fólkinu launauppbót. Þá myndi enginn
segja neitt eða skipta sér af þessu,“
segir hún.

Starfsmennirnir hafi ekki rætt
um að stöðva vinnu eða slíkt, enda
ríki yfirleitt mjög góður andi á
vinnustaðnum. „Það verður frekar
í næstu viku ef ekkert kemur frá
þessum forstjórum, þá gæti maður
farið að heyra eitthvað,“ segir
Anna. Verkalýðsfélögin eigi annars að sjá um þessa hluti.
Í stjórn Granda sitja þeir Árni
Vilhjálmsson, Kristján Loftsson,
Halldór Teitsson, Hjörleifur Jakobsson og Ólafur Ólafsson.
Fyrirtækið sendi frá sér yfirlýsingu í gær, þar sem sagði að arðgreiðslur fyrirtækisins í ár væru
afar hóflegar; átta prósent í stað
venjubundinna tólf.
klemens@frettabladid.is

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel, kanslari Þýskalands, vill að
stjórnvöld hafi strangara eftirlit
með vopnaeign
landsmanna
eftir harmleikinn í bænum
Winnenden, en
þegar 17 ára
drengur banaði
fimmtán manns
auk sjálfs sín í
skotæði í skólanum sem hann ANGELA MERKEL
gekk áður í. Drengurinn notaði
byssu föður síns sem hann hafði
fundið í svefnherbergi hans.
Vopnalög Þýskalands voru hert
árið 2002 eftir hliðstæða skotárás
nema í skóla í borginni Erfurt,
en Merkel segist nú vera hlynnt
því að yfirvöld skipuleggi fyrirvaralausar heimsóknir til byssueigenda til að ganga úr skugga
um að vopn þeirra séu tryggilega
geymd.
- ag

Mótmæli í Georgíu:

Vilja að forsetinn segi af sér
GEORGÍA, AP Yfir hálft þriðja

þúsund manna gengu um götur
Tiblisi, höfuðborg Georgíu, í gær
og kröfðust afsagnar Mikhail
Saakashvili, forseta landsins.
Gagnrýnendur forsetans saka
hann um að bera ábyrgð á átökunum við Rússa sem brutust út í
ágúst 2008, en í þá hertóku Rússar
sjálfstjórnarhéruðin Suður-Ossetíu og Abkasíu og óttast sumir að
frekari landsvæði verði hertekin
víki hann ekki úr embætti.
Saakashvili var endurkjörinn
í janúar 2008. Hann hefur neitað
að segja af sér og segist ætla að
starfa út kjörtímabilið sem lýkur
2013, en mótmælendur vilja setja
honum afarkosti víki hann ekki
fyrir 9. apríl.
- ag

Jón Ásgeir Jóhannesson í opinskáu viðtali við Sunday Times um helgina:

Viðurkennir skipbrot Baugs

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

HÚSIÐ

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!

HVÍTA

Er mataræðið
óreglulegt?

/ SÍA

EFNAHAGSMÁL „Við færðumst vissu-

lega of mikið í fang.“ Þetta viðurkennir Jón Ásgeir Jóhannesson í
helgarviðtali við Lundúnablaðið
Sunday Times í tilefni af formlegu
gjaldþroti Baugs og þar með endalokum veldis fyrirtækisins í Bretlandi.
En hann bætir við: „Við munum
fara öðru vísi að næst – það verður umfangsminna, fókusaðra.“
Tekið er fram í viðtalinu að
megnið af auðæfum Jóns, sem fyrir
tveimur árum voru metin á um 600
milljónir sterlingspunda, hefðu nú
þurrkast út. Lúxusíbúð hans í New
York sé til sölu. Búið sé að selja
einkaþotu og fimmtíu metra langa
snekkju hans. Hann eigi hins vegar
enn nýlegan Rolls Royce í bílasafni
sínu á Íslandi. Það sé þó bara vegna
þess að lítill markaður sé fyrir dýra
lúxusbíla um þessar mundir á því
kreppu-hrjáða landi.

Jón Ásgeir endurtekur í viðtalinu vonbrigði sín yfir því að
ekki skyldi hafa verið fallist á
framlengingu greiðslustöðvunar
Baugs; hann ítrekar að það hefði
verið besta leiðin til að varðveita
verðmæti eignanna, þótt þær
væru í reynd orðnar eign lánardrottnanna vegna hinnar miklu
skuldsetningar.
Gunnar Sigurðsson, forstjóri
Baugs í Bretlandi, viðurkennir
líka í samtali við blaðið að fyrirtækið hafi verið of skuldsett.
„Það er ljóst, þegar allt kemur
til alls, að skuldsetningin varð of
mikil. Við hefðum getað staðið af
okkur venjulega niðursveiflu eins
og kemur á tíu ára fresti, en ekki
svona djúpa kreppu sem kemur
einu sinni á öld,“ segir hann. - aa
GEFST EKKI UPP „Ég sný aftur“ segir í

fyrirsögn viðtalsins.

92%

ÍSLENDINGA TELJA ÞAÐ VERA MIKILVÆGT AÐ
SPARISJÓÐIRNIR STARFI ÁFRAM Á ÍSLENSKUM FJÁRMÁLAMARKAÐI*
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*Gögn m.v. rannsókn sem framkvæmd var 3. til 5. mars 2009 2% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92
á einstaklingum 18 til 67 ára.
2% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92
Rannsóknin var framkvæmd af MMR (Markaðs- og miðlarannsóknir).
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Við þökkum kærlega fyrir stuðninginn!
Kveðja,
starfsfólk sparisjóðanna

– áfram fyrir þig og þína

Tryggjum samkeppni

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.

Þitt samfélag

Ánægðustu
viðskiptavinirnir

Lærdómur sögunnar
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.

Það er okkur mikill heiður
að viðskiptavinir okkar skuli
vera þeir ánægðustu á
meðal fjármálafyrirtækja á
Íslandi tíunda árið í röð, eða
frá upphafi mælinga!

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.

Áfram
sparisjóðirnir á
sparisjodirnir.is

DYNAMO REYKJAVÍK

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

112,33

112,87

Sterlingspund

157,53

158,29

Evra

144,76

145,58

Dönsk króna

19,418

19,532

Norsk króna

16,415

16,511

Sænsk króna

13,09

13,166

Japanskt jen

1,1441

1,1507

SDR

165,56

166,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
177,8586
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

LANDAÐ ÚR SÓLBAK Heildarafli í febrúar
var rétt undir hundrað þúsund tonnum.

Aflinn í febrúar:

Aflabrögð betri
nú en í fyrra
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli

íslenskra skipa nam 99.648 tonnum í nýliðnum febrúar og var
tæplega 16 prósent meiri í tonnum talið en í sama mánuði árið
2008 þegar hann var 85.808 tonn.
Hagstofan greinir svo frá.
Afli uppsjávartegunda nam
rúmum 54.000 tonnum sem er
um 11.100 tonnum meiri afli en
í febrúar 2008. Aukningu í uppsjávarafla má rekja til þess að
þrátt fyrir um helmingi minni
loðnuveiði en árið áður og um
11.000 tonnum minni afla af kolmunna, þá veiddust í nýliðnum
febrúarmánuði 28.000 tonn af
gulldeplu. Síldarafli nam einnig
um 10.200 tonnum, en engin síld
var veidd í febrúar 2008.
- shá

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ránstilraun í Grímsbæ
Maður vopnaður hamri gerði tilraun
til að ræna verslun 10/11 í Grímsbæ rétt fyrir klukkan tvö aðfaranótt
sunnudags. Manninum tókst ekki ætlunarverk sitt því hann lét sig hverfa
eftir að hann hafði hótað starfsfólki
verslunarinnar og hefur ekki náðst.

Stal veski af konu
Veski var stolið af kvenmanni á
Óðinsgötu klukkan tvö aðfaranótt
sunnudags. Þjófurinn reif veskið af
konunni og féll hún í götuna, en mun
vera ómeidd. Ekki voru mikil verðmæti í veskinu en þjófurinn komst
undan með það og hefur ekki náðst.

Skoðanakönnun um umsókn að aðild að Evrópusambandinu:

Þyrluslys í Kanada:

Engin breyting frá síðasta mánuði

Átján í sjó við
Nýfundnaland

SKOÐANAKÖNNUN Nánast engin
breyting hefur orðið á afstöðu
almennings gagnvart því að Ísland
sæki um aðild að Evrópusambandinu frá könnun Fréttablaðsins í febrúar. 45,5 prósent segjast
nú vilja að Ísland sæki um aðild,
á meðan 54,5 eru því mótfallin. Í
lok febrúar studdu 46,1 prósent að
Ísland myndi sækja um aðild að
Evrópusambandinu, en 53,9 prósent voru því andvíg.
Afstaða karla og kvenna er nokkuð jöfn. 50,9 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu er fylgjandi umsókn,
en 37,5 prósent íbúa á landsbyggðinni. Stuðningur höfuðborgarbúa
hefur dalað um fjögur prósentu-

KANADA, AP Talsmenn yfirvalda í
Kanada telja að lík tíu til þrettán manna, sem um borð voru í
þyrlu sem hrapaði síðastliðinn
fimmtudag í sjóinn 50 km undan
Nýfundnalandi, væru enn í flaki
þyrlunnar. Það fannst á föstudag
eftir mikla leit. Einn maður af
þeim sem um borð voru komst við
illan leik af; honum var bjargað úr
sjónum strax á fimmtudag.
Þyrlan, sem var af gerðinni
Sikorsky S-92, var á leið að olíuborpalli þegar hún sendi út
neyðarkall og hvarf af ratsjám.
Talsmenn kanadísku flugslysarannsóknarnefndarinnar segja að
reynt verði að lyfta flakinu.
- aa

stig, en aukist á landsbyggðinni um
3,5 prósentustig. Minnstur er stuðningurinn við umsókn hjá kjósendum
Sjálfstæðisflokks, 26,5 prósent. Þá
segjast 31,9 prósent kjósenda framsóknarmanna styðja aðild, 38,2
prósent kjósenda Vinstri grænna
og 80,6 prósent kjósenda Samfylkingar. 42,9 prósent þeirra sem ekki
gefa upp stuðning við flokk styðja
aðildarumsókn.
Hringt var í 800 manns 11. mars
og skiptust svarendur jafnt eftir
kyni og hlutfallslega eftir búsetu.
Spurt var; Á Ísland að sækja um
aðild að Evrópusambandinu? 81,1
prósent tók afstöðu til spurningarinnar.
- ss
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Engir biðlistar lengur hjá dagforeldrum
Félag dagforeldra telur að leyfislausum dagforeldrum hafi fjölgað frá því í
haust. Bæði komi þar til aukið atvinnuleysi og heimgreiðslur Reykjavíkurborgar. Formaður leikskólaráðs segir ábendingum um slíkt ekki hafa fjölgað.
FÉLAGSMÁL „Það fækkar börnum hjá

okkur, frá og með október, þegar
heimgreiðslurnar koma á og bankahrunið verður. Það er eiginlega
ekkert hringt og leitað eftir plássum,“ segir Ólöf Lilja Sigurðardóttir sem situr í stjórn Barnavistunar,
félags dagforeldra í Reykjavík.
Hún segist telja að leyfislausum dagforeldrum hafi fjölgað frá
því í haust. „Það gerir bæði kreppan, fólk sem er að missa vinnuna,
og heimgreiðslurnar. Ef ekki væri
fyrir þær væri meiri hvati fyrir
foreldra að koma inn í okkar kerfi,“
segir Ólöf. Atvinnuleysi geti ekki
skýrt allan samdrátt hjá dagforeldrum þar sem fækkun barna hjá
þeim sé umfram atvinnuleysistölur. Þá hafi samdráttur verið
hjá dagforeldrum í Kópavogi árið
eftir að heimgreiðslur voru teknar upp, þó að atvinnuleysi hafi þá
verið lítið.
„Dagforeldrum fækkar ekki,“
segir Ólöf. „Þeir eru bara með
færri börn í ár. Ég gæti trúað að
næsti vetur yrði erfiðari, en við
vitum ekkert. Það kemur bara í
ljós í október og nóvember þegar
leikskólarnir taka börn frá okkur.
Við vitum bara að fólk pantar ekki
með fyrirvara lengur.“
„Það er háalvarlegt mál að
fólk sé að gefa sig upp sem dagforeldra án þess að hafa tilskilin
leyfi,“ segir Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, fulltrúi Samfylkingar í leikskólaráði Reykjavíkur.
„Þetta snýst um að tryggja börnum öryggi og faglega umönnun.
Við vöruðum við því fyrirfram að
heimgreiðslur myndu ýta undir
svarta starfsemi, og það hefur

FRJÁLST TÍBET Stórri mynd af Dalai Lama

er haldið á loft í kröfugöngu til stuðnings frjálsu Tíbet í Taipei á Taívan í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hálf öld frá uppreisn:

Tíbetar viðurkenni framfarir

ÓLÖF LILJA SIGURÐARDÓTTIR Ólöf, sem situr í stjórn félags dagforeldra í Reykjavík,
segist telja að leyfislausum dagforeldrum hafi fjölgað frá því í haust og hefur af því
áhyggjur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

orðið raunin,“ segir Bryndís.
„Við höfum kallað eftir að dagforeldrar láti vita um grunsemdir sínar um leyfislausa starfsemi,“
segir Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður leikskólaráðs Reykjavíkur. „Það hefur ekki orðið aukning
á ábendingum og því höfum við
ekkert í hendi um að þetta sé að

aukast.“
Þorbjörg Helga bendir á að stór
hópur barna hafi fengið inngöngu
í leikskólana síðastliðið haust. „Við
vissum að í haust fóru tæplega 300
börn á einu bretti inn í leikskólana.
Dagforeldrar misstu þar 200 börn
frá sér og eru að vinna þetta stökk
upp.“
svanborg@frettabladid.is

KÍNA, AP Panchen Lama, næstæðsti andlegi leiðtogi Tíbeta sem
var útvalinn af hinum kínversku
yfirdrottnurum, hvatti í gær
landa sína til að vera þakkláta
fyrir þær efnahagslegu framfarir
sem Tíbet hefur orðið aðnjótandi
undir kínverskum yfirráðum.
Panchen Lama, eða Gyaltsen
Norbu eins og drengurinn heitir veraldlega, lét að sögn Xinhua
þessi orð falla eftir að hafa skoðað sýningu um uppreisnina sem
var barin niður fyrir 50 árum.
Um helgina ítrekaði útlagastjórn
Tíbeta, sem Dalai Lama fer fyrir,
að hún væri ávallt reiðubúin að
eiga viðræður við Kínastjórn og
að hún sæktist aðeins eftir sjálfstjórn, ekki aðskilnaði frá Kína.
- aa

LÖGREGLUFRÉTTIR
Úr teiti í fangelsi
Til átaka kom í íbúð í Vallarási í Árbæ,
í samkvæmi sem þar var á laugardagskvöldið. Þrír af gestunum gistu
fangageymslur og einn karlmaður var
fluttur á slysadeild með alvarlegan
skurð á handlegg eftir að hafa kýlt í
gegnum rúðu.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Alicante

Sigurður Þ.
Ragnarsson

2

veðurfræðingur

HLÝINDI FRAM
UNDAN
Nú er hann loksins
að hlýna af nokkrum krafti samfara
suðlægum áttum.
Í dag verða rauðar
tölur víðast hvar
en áberandi er þó
mildara sunnan til
á landinu eða 5-10
stiga hiti. Um miðja
vikuna má sjá tveggja
stafa hitatölur á víð
og dreif og kæmi mér 3
ekki á óvart að sjá
13-14 stiga hita, líklega á sunnanverðu
landinu.
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MIÐVIKUDAGUR
8-15 m/s sunnan og
vestan til annars hægari
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16°

Berlín

11°

8

8°

Eindhoven

14°

Frankfurt

13°

Friedrichshafen

12°

Gautaborg

4
4

13°

Basel
Billund

6

19°

Amsterdam

Kaupmannahöfn

6°
8°

Las Palmas

27°

London

14°

New York

12°

Orlando

29°

Osló

4°

París

14°

Róm

17°

Stokkhólmur

4°

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

Hvert símtal kostar 100 krónur sem
renna óskiptar til aðstoðar innanlands.

Landssöfnun Rauða kross Íslands
og Hjálparstarfs kirkjunnar hefst í dag
Nú söfnum við til hjálpar öllum landsmönnum sem finna til á erfiðum tímum. Markmiðið er að safna 100 krónum frá hverju einasta mannsbarni á landinu – samtals 32 milljónum. Fénu verjum við til góðra verka fyrir alla landsmenn sem standa frammi fyrir erfiðleikum, hvort sem
þörfin er fyrir matarúthlutun eða sálrænan stuðning. Stöndum saman og gefum 100 krónur fyrir hvern og einn í fjölskyldunni.

Síminn, Tal, Nova og Vodafone gefa allan kostnað við innhringingar svo 100 kallinn rennur óskiptur
til góðra verka. Spron, Landsbankinn, Íslandsbanki og Kaupþing styrkja birtingar auglýsinga.
Þeim sem vilja leggja fram hærri upphæð er bent á söfnunarreikninginn: 1151-26-3500
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KJÖRKASSINN

Eiga þingmenn að starfa fram
að kosningum frekar en að fara
í kosningabaráttu?
Já

86,8%
13,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Fjármálaeftirlitið að greina
frá launum skilanefnda gömlu
bankanna?
Segðu þína skoðun í Vísi.is
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Fjöldi útlendinga vill flytja úr landi en kemst ekki frá fasteign sinni:

Sarkozy um Frakka í NATO:

Útlendingar í fasteignafjötrum

43 ára gömul
gjá brúuð

SAMFÉLAGSMÁL Fjöldi útlendinga
sem vilja flytja úr landi leitar aðstoðar hjá starfsmönnum
Alþjóðahúss þar sem þeir eru
bundnir af eignum sínum hérlendis sem þeir geta hvorki selt
né leigt.
„Sumir vilja bara skila lyklunum og fara,“ segir Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri og
lögfræðingur Alþjóðahúss. Hún
segir að frá áramótum hafi oft
um tíu manns leitað til þeirra í
viku hverri vegna slíkra vandamála.
Eins segir hún marga hafa leitað til þeirra þar sem leigusalar
hafi ekki viljað endurgreiða þeim

FRAKKLAND, AP Nicolas Sarkozy
Frakklandsforseti segir að tími
sé kominn til að Frakkar gangi
aftur til liðs við herstjórnarkerfi
Atlantshafsbandalagsins eftir að
hafa staðið utan við það í 43 ár.
Sarkozy sagðist fyrir helgi
myndu skrifa ríkisstjórnum hinna
NATO-landanna til að tilkynna
þessa ákvörðun formlega. Allmargir franskir þingmenn eru á
móti því að Frakkar stígi þetta
skref á þeirri forsendu að þar með
framselji þeir of mikið vald til
bandalagsins. Það var í forsetatíð Charles de Gaulle á sjöunda
áratugnum sem Frakkar yfirgáfu
herstjórnarkerfi NATO.
- aa

MARGRÉT STEINARSDÓTTIR Fjöldi útlendinga leitar nú til Margrétar og kollega
hennar í Alþjóðahúsinu í þeim vanda
sem efnahagsástandið er að baka þeim.

trygginguna þó engar forsendur séu fyrir því að halda henni.
„Ég man eftir vel á annan tug
slíkra tilfella sem er nú kannski

ekki svo hátt hlutfall en það eru
greinilega alltaf einhverjir sem
vilja nýta sér erfiða stöðu annarra,“ segir hún.
Hún segir einnig mörg dæmi
þess að útlendingar leiti til þeirra
þar sem þeir vilji vera hér áfram
en geti ekki lengur greitt afborganir af húsum sínum.
En kreppan hefur einnig haft
jákvæð áhrif á hag sumra. Til
dæmis var nokkuð um það í góðærinu að fólk borgaði hátt leiguverð jafnvel fyrir lítil herbergi en
ekkert ber á slíkri okurleigu, eins
og Margrét kallar það, nú þegar
keppst er um leigjendur á markaðnum.
- jse

Takmörkuð endurnýjun
Birkir J. Jónsson sigraði Höskuld Þórhallsson í slag um efsta sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi. Stjórnmálafræðingur segir útlit fyrir að 32 sitjandi þingmenn, að minnsta kosti, nái kjöri.
FYRIRSPYRJANDI Árni Þór Sigurðsson vill
að sjálfkrafa skráning nýfædds barns í
trúfélag móður verði afnumin.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ákvæði verður endurskoðað:

Trúfélag móður ekki ráðandi
TRÚMÁL Dómsmálaráðherra,

Ragna Árnadóttir, mun taka
ákvæðið um að barn fylgi trúfélagi móður til endurskoðunar.
Þetta er gert í kjölfar álits Jafnréttisstofu um að ákvæðið stangist á við jafnréttislög.
Þetta kom fram á Alþingi í gær
í kjölfar fyrirspurnar Árna Þórs
Sigurðssonar, þingmanns Vinstri
grænna, til dómsmálaráðherra.
Í áliti Jafnréttisstofu kemur
fram að ekki sé að sjá neina sérstaka hagsmuni fyrir nýfædd
börn að þau séu skráð í trúfélag
móður. Dómsmálaráðherra sagðist myndu skoða málið með hagsmuni barnanna í huga.
- kóp

HEILBRIGÐISMÁL
Flensan hefur náð hámarki
Í febrúar 2009 greindist inflúensa A
í 35 prósentum tilfella sem leituðu
læknis vegna sýkinga í öndunarvegi.
Greiningar frá bráðamóttökum á
höfuðborgarsvæðinu benda til þess
að faraldur inflúensu hafi þegar náð
hámarki. Tölur frá Læknavaktinni
benda til þess sama.

UMHVERFISMÁL
Háspenna fari í undirgöng
Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar vill að
skoðaðir verði möguleikar á að flytja
fyrirhugaðar háspennulínur frá Sandskeiði til Hafnarfjarðar í undirlögn á
kafla við Suðurlandsveg til að minnka
sjónræn áhrif og auka öryggi.

STJÓRNMÁL „Það væri metnaðar-

leysi annað en að stefna að því að
ná inn fjórum þingmönnum í kjördæminu eins og í þarsíðustu kosningum,“ segir Birkir J. Jónsson en
hann varð efstur í prófkjöri Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi í gærkvöldi.
Höskuldur Þórhallsson sem bauð
sig fram til formanns flokksins á
síðasta landsþingi er í öðru sæti.
„Það var ljóst
að þetta yrði
barátta á milli
okkar um fyrsta
sætið en baráttan var heiðarleg og samstarfið verður áfram
gott eftir þetta,“
segir Birkir.
EINAR MAR
„Nokkrir
ÞÓRÐARSON
þingmenn fengu
á baukinn vegna
kröfunnar um endurnýjun en samt
er endurnýjunin ekki svo mikil
þegar litið er á listana um land
allt,“ segir Einar Mar Þórðarson
stjórnmálafræðingur nú þegar nær
allir framboðslistar liggja fyrir.
„Til dæmis hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík og Suðvesturkjördæmi er nær engin endurnýjun,“ segir hann. Hann tók það
saman hverjir kæmust á þing ef
úrslit kosninganna yrðu þau sömu
og mældist í síðustu skoðanakönnun sem Gallup gerði nýlega og birt
var í Morgunblaðinu síðastliðinn
föstudag.
Kjördæmiskjörnir þingmenn eru
54 og samkvæmt könnuninni sem
ég studdist við þá færu 32 sitjandi
þingmenn inn og 18 nýir kæmu inn
en ekki var hægt að úthluta átta
þingsætum,“ segir Einar Mar. Ekki
er búið að ganga frá lista Sjálfstæðisflokksins en þaðan kæmu fjórir
þingmenn samkvæmt þessu.
Í Suðurlandskjördæmi urðu þó
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FRAMSÓKNARFLOKKURINN

SAMFYLKING

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR

Norðausturkjördæmi
1. Birkir J. Jónsson
2. Höskuldur Þórhallsson
3. Huld Aðalbjarnardóttir
4. Sigfús Karlsson
5. Svanhvít Aradóttir
Flokkurinn fékk þrjá þingmenn í kjördæminu í kosningunum 2007

Reykjavík
1. Jóhanna Sigurðardóttir
2. Össur Skarphéðinsson
3. Helgi Hjörvar
4. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
5. Skúli Helgason
6. Valgerður Bjarnadóttir
7. Steinunn Valdís Óskarsdóttir
8. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir
9. Mörður Árnason
10. Anna Pála Sverrisdóttir
11. Dofri Hermannsson
12. Sigríður Arnardóttir
Flokkurinn fékk átta þingmenn í
Reykjavíkurkjördæmunum í kosningunum 2007

Reykjavík
1. Illugi Gunnarsson
2. Guðlaugur Þór Þórðarson
3. Pétur H. Blöndal
4. Ólöf Nordal
5. Sigurður Kári Kristjánsson
6. Birgir Ármannsson
7. Ásta Möller
8. Erla Ósk Ásgeirsdóttir
9. Þórlindur Kjartansson
10. Sigríður Andersen
11. Jórunn Frímannsdóttir
12. Gréta Ingþórsdóttir
Flokkurinn fékk níu þingmenn í
Reykjavíkurkjördæmunum í
kosningunum 2007

Suðvestur kjördæmi
1. Árni Páll Árnason
2. Katrín Júlíusdóttir
3. Lúðvík Geirsson
4. Þórunn Sveinbjarnardóttir
5. Magnús Orri Schram
6. Magnús Norðdahl
Flokkurinn fékk fjóra þingmenn í
kjördæminu í kosningunum 2007

Suðvesturkjördæmi
1. Bjarni Benediktsson
2. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
3. Ragnheiður Ríkharðsdóttir
4. Jón Gunnarsson
5. Óli Björn Kárason
6. Rósa Guðbjartsdóttir
7. Ármann Kr. Ólafsson
Flokkurinn fékk sex þingmenn í kjördæminu í kosningunum 2007

Norðvesturkjördæmi
1. Gunnar Bragi Sveinsson
2. Guðmundur Steingrímsson
3. Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson
4. Elín Líndal
5. Halla Signý Kristjánsdóttir
Flokkurinn fékk einn þingmann í
kjördæminu í kosningunum 2007

Það er alveg með ólíkindum að svona orðrómur
komi upp þegar þrjár konur eru í
fjórum efstu sætunum.
MARGRÉT SANDERS
FORMAÐUR KJÖRSTJÓRNAR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS Í SUÐURLANDSKJÖRDÆMI

þau tíðindi að Kjartan Ólafsson
þingmaður lenti í fimmta sæti á
lista sjálfstæðismanna en flokkurinn fékk fjóra þingmenn í kjördæminu í síðustu kosningum.
Orðrómur var um að konur hefðu
tekið sig saman í kjördæminu um
að kjósa einungis kynsystur sínar
en þrjár konur eru í þremur efstu
sætunum.
„Það er alveg með ólíkindum að
svona orðrómur komi upp þegar
þrjár konur eru í fjórum efstu sætunum,“ segir Margrét Sanders, formaður kjörstjórnar. „Ég hef aldrei
heyrt svona löguðu fleygt þótt
karlar séu í fjórum eða jafnvel sex
efstu sætunum. En það er hreint
ekki neitt sem bendir til þess að
um samantekin ráð sé að ræða.“
jse@frettabladid.is

VINSTRI GRÆNIR
Suðvesturkjördæmi
1. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. Ögmundur Jónasson
3. Ólafur Þór Gunnarsson
4. Andrés Magnússon
5. Margrét Pétursdóttir
6. Ása Björk Ólafsdóttir
Flokkurinn fékk einn þingmann í
kjördæminu í síðustu kosningum

Suðurkjördæmi
1. Ragnheiður Elín Árnadóttir
2. Árni Johnsen
3. Unnur Brá Konráðsdóttir
4. Íris Róbertsdóttir
5. Kjartan Ólafsson
6. Björk Guðjónsdóttir
Flokkurinn fékk fjóra þingmenn í
kjördæminu í kosningunum 2007

Norðvesturkjördæmi
1. Jón Bjarnason
2. Lilja Rafney Magnúsdóttir
3. Ásmundur Einar Daðason
4. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
5. Telma Magnúsdóttir
6. Grímur Atlason
Flokkurinn fékk einn þingmann í
kjördæminu í kosningunum 2007

Norðausturkjördæmi
1. Kristján Þór Júlíusson
2. Tryggvi Þór Herbertsson
3. Arnbjörg Sveinsdóttir
4. Björn Ingimarsson
5. Soffía Lárusdóttir
6. Anna Guðný Guðmundsdóttir
Flokkurinn fékk þrjá þingmenn í kjördæminu í kosningunum 2007

Úrslit prófkjörs Samfylkingarinnar í Kraganum gætu tekið breytingum:

Segir 147 atkvæði enn ótalin
STJÓRNMÁL Lúðvík Geirsson segir óeðlilegt annað

en að 147 atkvæði sem afgreidd voru sem ógild
í prófkjöri flokksins í Suðvesturkjördæmi verði
talin með.
Hann segir greinilega eitthvað bjagað við félagaskrána sem stuðst var við því þess séu dæmi að
fólk sem hafi verið framámenn í flokknum hafi
ekki verið þar á skrá. Aðeins munaði 57 atkvæðum
á honum og Árna Páli Árnasyni í efsta sætið.
„Við höfum ítrekað rekið okkur á það að það er
ekki hægt að treysta félagaskránni hundrað prósent,“ segir hann. „Til dæmis upplýsti fyrrum formaður kjördæmisráðs það á fundi kjördæmisráðsins fyrir hálfum mánuði síðan að hann hefði dottið
út af félagaskrá; sjálfur formaður kjördæmaráðsins. Svo það segir okkur að það er eitthvað bilað
einhvers staðar.“
Helgi Pétursson, formaður kjörstjórnar, segir
að þeir sem greiddu þessi atkvæði hafi ekki verið
á miðlægri félagaskrá og því hafi þau ekki talist gild. „Þessi aðferð var samþykkt af fulltrúum
frambjóðendanna sem voru viðstaddir talninguna, það er í raun það eina sem ég hef um málið að
segja. Hvað hafi hugsanlega gerst eða hvað menn

LÚÐVÍK GEIRSSON Bæjarstjórinn segir óeðlilegt annað en að
atkvæðin 147 verði talin með en þau gætu breytt ýmsu en
aðeins munaði 57 atkvæðum á honum og Árna Páli í efsta
sætið.

vilja nú gera; það er í raun annarra að ákveða það.“
Rannveig Guðmundsdóttir, formaður framkvæmdastjórnar flokksins, segir að málið verði
sett í úrskurðunarnefnd ef kæra berist. „En ég hef
þó ekki heyrt að von sé á slíku,“ segir hún.
- jse

!
A
J
G
N
E
R
P
S
Ð
VER
35% AFSLÁTTUR AF KIN
G

KOIL HEILSURÚMUM!
RGH!!!

4ÖLVNFGOBIBHTÄTUBOETJOTÄLWB£.BSL,PMPWTPO FJHBOEJ,JOH,PJMWFSLTNJ£KVOOBS
B£CKÔ£B²TMFOEJOHVN 25% AFSLÁTT BGÖMMVN,JOH,PJMIFJMTVSÚNVN
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Komdu og fáðu þér hágæða rúm á einstöku tilboði.
.F£
$"45"8":
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25% AFSLÁTTUR
CASTAWAY

ADVENTURE

Queen size (153x203)
Verð 220.000 kr.
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143.0

= 77.000 kr.
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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
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SLUJSLBOUBS
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TILB5OkÐr.
3

= 75.975 kr.
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= 106.365 kr.
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VEISTU SVARIÐ?

16. mars 2009 MÁNUDAGUR

Stefna að því að kynna stofnefnahagsreikning Keflavíkurflugvallar ohf. í lok mars:

Ráðstefna um strandgæslu:

Vilja færa eignir til félagsins

Gæslan mikilvægur hlekkur

SAMGÖNGUR Enn er unnið að því að

1. Í hvaða stjórnmálaflokki er
Karl V. Matthíasson?
2. Hvers konar veitingastaður
er Eldhúsið við Laugaveg?
3. Við hverja mun íslenska
karlalandsliðið í knattspyrnu
leika um næstu helgi?
SVÖR Á SÍÐU 22

koma saman stofnefnahagsreikningi Keflavíkurflugvallar ohf.,
nýs opinbers hlutafélags á Keflavíkurflugvelli. Stefnt er á framhaldsstofnfund fyrir lok mars þar
sem efnahagsreikningurinn verður kynntur, segir Jón Gunnarsson,
stjórnarformaður félagsins.
Keflavíkurflugvöllur ohf. varð til
með sameiningu Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar og Flugmálastjórnar á
Keflavíkurflugvelli, og tók til starfa
um síðustu áramót.
Erfitt hefur verið að koma saman
stofnefnahagsreikningi félagsins, enda staðan talsvert önnur en
þegar stofnun þess var ákveðin.

FÆKKUN Farþegum sem fara um Kefla-

víkurflugvöll hefur fækkað undanfarið,
en fjöldinn er í samræmi við nýjustu
áætlanir segir stjórnarformaður félagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Erlend lán félagsins hafa hækkað,
og farþegum sem fara um flugvöll-

inn fækkað. Þá hefur velta fríhafnarinnar minnkað.
Jón segir að nú sé unnið hörðum höndum að því að auka eigið
fé félagsins. Þar sem fé liggi ekki
á lausu hjá ríkinu þessa dagana sé
reynt að styrkja efnahagsreikninginn með því að færa eignir inn í
félagið, svo stofnefnahagsreikningur verði ásættanlegur. Hann verði
varla eins digur og upphaflega hafi
verið ráðgert, þótt hann verði viðunandi fyrir félagið.
Ekki stendur til að flytja eignir
sem mannvirkjasjóður Atlantshafsbandalagsins greiddi fyrir til félagsins, þótt það muni fá afnotarétt að
sumum þeirra, segir Jón.
- bj

ÖRYGGISMÁL Landhelgisgæslan er
öflugur hlekkur í keðju strandgæslna og sjóherja við N-Atlantshaf. Þetta var ein af niðurstöðum
ráðstefnu samtaka strandgæslna
og sjóherja tuttugu þjóða á Norður-Atlantshafi (NACGF) sem
lauk á Hótel Sögu á fimmtudag.
Umsjón og skipulagning var í
höndum Landhelgisgæslunnar en
formaður NACGF er Georg Kr.
Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, og gegnir Ísland því
lykilhlutverki við að móta starfsemi samtakanna. Rússland,
Bandaríkin og Kanada eiga aðild
að samtökunum auk sautján Evrópuþjóða.
- shá

Neytendur: Hugsað um umhverfið við bílþvott

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

Ari Trausti Guðmundsson skrifaði til að vara
við vafasömum
aðferðum við að
ná skít vetrarins
af bílum. „Það er
hættulegt að nota
blöndu af steinolíu, terpentínu og
öðrum efnum því
að lokum blandast þessi skaðlegu
efni grunnvatni
eða sjó. Einn lítri af steinolíu sem er lítið
rokgjörn mengar tugþúsundir eða hundruð þúsunda lítra af vatni og allt að milljón
ef grannt er skoðað. Noti 10.000 reykvískir bíleigendur einn lítra hver af steinolíu
á vetri er verið að dreifa næstum 10 tonnum af vökvanum út í náttúruna. Færu þau
þannig í einu lagi, væri það talið mengunarslys. Á landsvísu er árleg dreifing mjög
mengandi tjöruleysiefna á þennan hátt
miklum mun meiri en talan segir til um.“

Ein sem óskar
nafnleyndar hefur
fundið góða lausn
á þessu vandamáli: „Í stað þess
að kaupa rándýra og ógeðslega eitraða og
náttúrumengandi
tjörueyða, er frábært ráð að taka
með sér venjulegan uppþvottalög (ég nota konsentreraðan uppþvottalög sem ég kaupi
í Bónus) og fara út á Shell þvottaplanið við Hótel Sögu,“ skrifar hún. „Þar er
volgt vatn í bílaþvottakústunum og þeir
eiga heiður skilinn fyrir að detta það í
hug einir manna að því ég best veit. Það
mætti beina því til annarra að skrúfa frá
heita vatninu. Þegar heita vatnið og uppþvottalögurinn er notaður rennur þvílíkt
allt ógeðið af bílnum og þetta er ódýrt og
mengar ekki náttúruna.“

Innri endurskoðunardagur 2009
Hilton Reykjavik Nordica
Föstudagurinn 20. mars kl. 8:30-13:00
Ráðstefnustjóri Katrín Ólafsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík og
formaður endurskoðunarnefndar Íslandsbanka
8:00-8:30

Skráning og afhending gagna

8:30-8:40

Ráðstefnan sett
Gylfi Magnússon, viðskiptaráðherra, setur ráðstefnuna

8:40-9:40

Internal audit under the current economic circumstances
Frank Alvern, Chief Internal Auditor and Head of Business Support in Group
Internal Audit, Nordea Bank

9:40-10:10

Hlutverk endurskoðunarnefnda
Ólafur B. Kristinsson, endurskoðandi, PwC

10:10-10:30

Kaffi

10:30-11:00

Stjórnarhættir fyrirtækja
Guðfinna S. Bjarnadóttir, alþingismaður og fv. rektor HR

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

11:00-11:30

Gagnrýnin hugsun
Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands

Nánari upplýsingar og bókanir á www.plusferdir.is

11:30-12:15

Quality assessment reviews on internal audit departments
Jean-Pierre Garitte, Internal Audit Leader for Europe, Middle-East and Africa, Deloitte

12:15-12:45

Innri endurskoðun fjármálafyrirtækja – hvað hefði betur mátt fara?
Ágúst Hrafnkelsson, innri endurskoðandi Íslandsbanka

12:45

Ráðstefnuslit

Erlendir fyrirlesarar flytja erindi sín á ensku.
Ráðstefnugjald: kr. 14.500
Námsmat: Ráðstefnan gefur 4 einingar í endurmenntun hjá FIE, IIA og FLE.

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

Ráðstefnan er opin félagsmönnum FIE, FLE og öðrum þeim sem
áhuga hafa. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til fie@fie.is ekki
síðar en fyrir hádegi 19. mars nk.
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Flutningur þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga:

Tekur gildi eftir tvö ár
SAMFÉLAGSMÁL Undirrituð hefur
verið viljayfirlýsing um flutning
þjónustu við fatlaða frá ríki til
sveitarfélaga. Sveitarfélögin munu
taka að sér ábyrgð á þjónustu við
fatlaða í sambýlum og á áfangastöðum fatlaðra. Stefnt er að því að
þetta taki gildi árið 2011.
Sveitarfélögin munu sinna frekari
liðveislu í þjónustu og íbúðakjörnum og dagþjónustu við fatlaða sem
ekki fellur undir vinnumál. Einnig
verða heimili fyrir fötluð börn og
skammtímavistun á ábyrgð sveitarfélaganna ásamt ábyrgð á stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna.
Markmiðið er að bæta þjónustu
við notendur, einfalda og skýra

verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og leggja áherslu á að verkefni skarist sem minnst þannig að
eitt stjórnsýslustig beri að mestu
leyti ábyrgð á almennri þjónustu
við fatlaða.
Halldór Halldórsson, formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga,
býst við að sveitarfélögin fái 10-12
milljarða frá ríkinu í verkefnið.
„Aðgerðin er tvíþætt, annars
vegar er hægt að lækka tekjuskattinn um 1-2 prósent og hækka
útsvarið á móti og hins vegar þarf
að grípa til jöfnunaraðgerða því að
sveitarfélögin eru misjafnlega stór
og fjöldi fatlaðra misjafn,“ segir
hann.
- ghs

Ókeypis

námskeið og
ráðgjöf

Áhugaverð og gagnleg
starfsemi í Rauðakrosshúsinu
Allir velkomnir í Rauðakrosshúsið
Rauðakrosshúsið er miðstöð fyrir alla landsmenn þar sem einstaklingar og
fjölskyldur geta leitað stuðnings við að takast á við breyttar aðstæður, fengið
ráðgjöf um margvísleg úrræði sem bjóðast í samfélaginu - eða nýtt krafta sína
öðrum til gagns. Öll þjónusta og viðburðir eru gestum að kostnaðarlausu.

Fagaðilar veita ráðgjöf
Í Rauðakrosshúsinu getur fólk sótt sér sálrænan stuðning hjá fagaðilum úr
áfallateymi Rauða krossins, prestum og djáknum sér að kostnaðarlausu.
Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar taka á móti fólki og aðstoða það við að finna úrræði
við hæfi. Ýmsir aðrir sérfræðingar veita ráðgjöf.

Félagsstarf og fræðsla
FLUGVÉL JET-X FLUGFÉLAGSINS Flugmenn þotu sem var að koma úr sólarlandaferð

til Tyrklands voru örþreyttir eftir sautján tíma vakt þegar lent var við vond skilyrði að
næturlagi á Keflavíkurflugvelli í lok október 2007.

Rauðakrosshúsið er vettvangur fyrir ýmis konar félagsstarf og fræðslu (sjá
nánari dagskrá á heimasíðunni raudakrosshusid.is). Þar er aðstaða fyrir börn,
kaffihorn þar sem lesa má blöð og bækur, tölvuver, námskeið og ýmislegt fleira.
Gestir eru hvattir til að nýta sér aðstöðuna og félagsskap annarra til að halda
uppi lifandi starfi í Rauðakrosshúsinu. Dagleg starfsemi er í höndum sjálfboðaliða.

Áminna ekki
vegna úrvinda
flugmanna

Dagskrá vikuna 16. - 20. mars

Flugmálastjórn segir ekki ástæðu til að áminna
Jet-X eftir að þota endaði utan brautar á Keflavíkurflugvelli með flugmennina úrvinda við stýrið og 188
farþega um borð. Hvíldarreglur voru ekki virtar.

Kynning: Aðstæður ungmenna í Palestínu

FLUGMÁL Engin áminning var veitt

vegna brota flugfélagsins Jet-X
á reglum um hvíldartíma flugmanna þegar þota félagsins endaði utan brautar á Keflavíkurflugvelli haustið 2007. Þetta kemur
fram í svörum Flugmálastjórnar
til Fréttablaðsins.
Alls voru 188 farþegar og átta
manna áhöfn um borð í þotu Jet-X
þegar hún rann út af braut í lendingu í Keflavík aðfaranótt 28. október 2007. Vélin var að koma úr
leiguflugi til Tyrklands. Vakt flugmannanna var orðin lengri en reglur leyfðu, meðal annars vegna tafa
við brottför og vegna millilendingar til eldsneytistöku í Skotlandi.
Ísing var á brautinni.
Eins og komið hefur fram í
Fréttablaðinu telur rannsóknarnefnd flugslysa að þreyta hafi
þjakað flugmennina enda hafi
þeir sjálfir kvartað undan mikilli
þreytu 40 mínútum fyrir lendingu
í Keflavík. Vaktin hjá þeim varð á
endanum 17 klukkustundir og 20
mínútur.
„Ekki var talin ástæða til þess
að gefa út formlega áminningu
til Jet-X vegna þessa atviks, en
félagið ákvað að nýta ekki áfram
ákvæði um lengda flugvakt með
aukinni áhöfn í kjölfar málsins,“
upplýsir Flugmálastjórn sem
kveðst hafa farið ítarlega yfir
málið með forsvarsmönnum JetX og skoðað framkvæmd þessara
mála hjá fyrirtækinu. „Í kjölfar

þessa atviks gaf Flugmálastjórn
út skýringarefni til íslenskra flugrekenda í flutningaflugi um með
hvaða hætti flugrekendur skuli
uppfylla ákvæði reglugerðar um
flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugáhafna sem var í gildi
á þeim tíma sem óhappið átti sér
stað.“
Rannsóknarnefnd flugslysa
gerði einnig athugasemdir við
viðbúnað á jörðu niðri, meðal annars vegna hreinsunar flugbrauta
og viðnámsmælinga. Aðspurð
segist Flugmálastjórn ekki hafa
gert athugasemdir við vinnulag
og búnað á Keflavíkurflugvelli í
kjölfar atviksins með Jet-X þotuna. Vetrarhreinsun og viðnámsmælingar á flugvöllum séu teknar
út reglulega og búast megi við að
nýjar rannsóknir á viðnámsmælingum leiði til þess að nýjar kröfur og leiðbeiningar komi fljótlega
fram.
Spurð um hversu algengt það sé
að hvíldartími flugmanna sé ekki
virtur svarar Flugmálastjórn að
það heyri til undantekninga. Í
reglugerð sem gilt hafi þegar JetX þotunni hlekktist á komi fram
að hægt sé að lengja flugvakt upp
að ákveðnum mörkum eigi sér stað
ófyrirséðar aðstæður í flugstarfi.
Reglulegar úttektir séu á rekstri
íslenskra flugfélaga, meðal annars á flug- og vinnutímamörkum
og hvíldartíma flugáhafna.
gar@frettabladid.is

Kynning og umræður: Sálrænn stuðningur
Mánudagur 16. mars kl. 14:30 - 16:00. Fjallað er um áhrif alvarlegra atburða á
andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar slíkra atburða. Bent verður á hvað er
mikilvægt fyrir fólk að gera í þessu sambandi. Umræður í lokin.

Námskeið: Sáttamiðlun
Þriðjudagur 17. mars kl. 14:30 - 16:00. Kynnt grundvallaratiði í að sætta deiluaðila
í einka- og fjölskyldumálum. Í lok námskeiðs eru léttar verklegar æfingar og umræður.

Þriðjudagur 17. mars kl. 17:00 - 18:00. Myndasýning og létt spjall um ferðalag
íslenskra ungmenna til Palestínu.

Kynning: Matarkarfan
Miðvikudagur 18. mars kl. 14:30 - 15:30. Nú skiptir hagsýni í matarinnkaupum
höfuðmáli. Kynning á vefnum matarkarfan.is, besta vini buddunnar.

Kynning: Verkefni Rauða kross Íslands
Miðvikudagur 18. mars kl. 15:30 - 16:30. Stutt kynning og umræður um helstu
verkefni félagsins hér á landi. Gætir þú lagt eitthvað að mörkum?

Námskeið: Ísgerð heima
Fimmtudagur 19. mars kl. 14:30 - 16:30. Ís er sú fæða sem kemur fólki helst til að
brosa og kætir umfram annan mat. Fjallað er um ís og ísgerð og kynntar nýstárlegar
aðferðir við að búa til gómsætan rjómaís, mjólkurís og jógúrtís á fljótlegan og
einfaldan hátt. Bragðgott og hressandi námskeið.

Kynning: Hjálparsíminn 1717 og Vinanet
Fimmtudagur 19. mars kl. 16:30 - 17:30. Vinanetið er netspjall fyrir ungt fólk.
Hjálparsíminn veitir ráðgjöf til fólks á öllum aldri.

Verkleg æfing: Endurlífgun og hjartarafstuðstæki
Föstudagur 20. mars kl. 14:30 - 15:30. Stutt verklegt námskeið sem getur gert þér
kleift að bjarga mannslífi þegar mínútur skipta máli.

Kynning: Rauðakrosshúsið
Föstudagur 20. mars kl. 15:30 - 16:30. Allir sem hafa áhuga á að kynnast
starfseminni eða vilja leggja sitt af mörkum eru velkomnir.

Borgartún 25

Sími: 5704000

www.raudakrosshusid.is

Opið alla virka daga kl. 12-18
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Eftir daufa prófkjörshelgi:

Menn eða málefni
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

E

kki reyndist mikill áhugi hjá kjósendum þar sem prófkjör voru haldin nú um helgina að hafa áhrif á hverjir komust á lista. Þátttaka í prófkjörum var dræm og
úrslit beggja blands. Tala má um einhverja endurnýjun
á flestum listum en flest andlitin á þeim eru kunnugleg.
Misjafnlega tókst til um jafnræði milli karla og kvenna á listunum, víða sóttu konur fram til setu í baráttunni en á stöku stað var
opinberuð karllæg stefna kjósenda, hvergi með svo hraksmánarlegum hætti og hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík sem dæmist
enn vera harðsnúinn karlaflokkur þótt stór hluti kjósenda hans
séu eldri konur og yngri.
Skiptir það máli? Raunar minna en málefnin sem liggja til
grundvallar framboði einstaklinga og því miður eru fyrirheitin
og stefnumálin harla þunnur þrettándi þegar litið er yfir loforðaskrána, víðast svo almenn að menn gætu verið að selja hvað sem
er – hin þrönga og nákvæma yfirlýsing sem tekur til praktískra
úrlausna er þar fjarri, allt loðið og laust í hendi.
Enda bíður hin raunverulega málefnastaða útskýringar á
næstu vikum. Í tveimur tilvikum stórra flokksþinga sem hafa
verið nokkurn tíma í undirbúningi. Fróðlegt verður að sjá hvort
stærstu flokkum landsins auðnast að skerpa svo stefnumið sín að
bíti, herða og einfalda svo markmið að þau nái í gegn á nýsprottnum forsendum efnahagslegs hruns. Hafi þær fylkingar á annað
borð einhverja lausn á þeim gríðarlega vanda sem fjármálastefna
síðustu áratuga hefur steypt okkur í.
Víst skal mönnum virt til vorkunnar að vandinn er stór og
heimtar margar lausnir og ólíkar. Þar er peningamálastefna
stærst. Vaxtavandi skuldara af ýmsu tagi, og um leið staða skuldunauta, bæði erlendra og innlendra. Varla vilja stjórnmálaflokkar
ráðast enn frekar á sparnað landsmanna sem hefur þegar verið
rýrður meira en sæmilegt er. Þar er undir öll von um að takist
að fjármagna að nýju mergsogið atvinnulíf sem er grundvöllur
lausna okkar í lengd og bráð.
Verulegt áhyggjuefni er hvað stjórnmálaflokkarnir fjórir eru
óvíða samhentir í lausnum sínum á samfélagslegum vanda í málflutningi og hversu skammt þeir eru komnir í að stilla saman
strengi sína til viðunandi lausna. Það kallar á lítið geðfelld skætingsátök, lýðskrum og yfirdrepsskap sem hætt er við að kjósendur
hafi lítinn smekk fyrir á þessum tímum þegar allur þorri manna
kýs að heyra skynsamleg og sanngjörn rök fyrir aðgerðum fyrir
þjóðarheill. Takist framboðsflokkum ekki á næstu vikum að setja
saman stefnumið sem eru til heilla og eiga sér samhljóm meðal
annarra flokka er hætt við að sagan endurtaki sig í kosningum
frá prófkjöri og kjósendur sýni hug sinn með því að mæta ekki
á kjörstað og kosningaþátttaka hrynji. Kjósendur kjósi með fótunum og sitji heima.
Og hvað þýðir það? Þótt slokknað hafi skyndilega á þeim
almennu mótmælum sem hér voru í vetur vegna hægagangs og
úrræðaleysis stjórnvalda, kjörinna fulltrúa, framkvæmda- og
embættismannavalds, er viðbúið að með haustinu vakni sú hreyfing aftur, stærri og illvígari en áður, og láti hendur skipta. Því er
brýnt að stjórnmálahreyfingar greini leiðir, birti þær og rökstyðji
áður en allt fer verr.

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

Hemlar

Sjálfstæði sjálfstæðisflokks

Eurovision

Þeir sem mestar vonir hafa bundið
við Nýja Ísland og gert kröfu um
endurnýjun í flokkunum urðu fyrir
vonbrigðum með prófkjör flokkanna.
Eitt kann þó að vera til marks um
uppreisn hjá sjálfstæðismönnum.
Þeir hækkuðu Ragnheiði Ríkharðsdóttur úr sjötta sætinu og í
það þriðja í suðvesturkjördæmi.
Ragnheiður hefur sýnt sjálfstæði
á kjörtímabilinu. Hún var til að
mynda annar tveggja þingmanna
flokksins sem þorði á sínum tíma
að hvetja Björn Bjarnason til að
beita sér svo Paul Ramses gæti
komið til landsins. Meiri athygli
vakti þó þegar hún sagði
að Davíð Oddsson ætti
að víkja. Svo er hún ekki
hrædd við Evrópu.

Evrópuþenkjandi sjálfstæðismenn
fara reyndar almennt vel út úr prófkjörunum og raða sér í efstu sætin.
Illugi Gunnars og Bjarni Ben hafa
ritað greinar um að þessi mál skuli
skoða. Guðlaugur Þór og Þorgerður
Katrín eru á viðræðubuxunum. Kristján Þór virðist volgur.
Því var svolítið
sérstakt að
heyra Bjarna
Ben segja í
sjónvarpinu í
gær að hann
ætti ekkert
frekar von á

því að landsfundur flokksins gæfi
grænt ljós á viðræður við ESB. Hverjir
ráða þessu aðrir en flokksmenn og
kjörnir fulltrúar þeirra?

Þingmenn úti í kuldanum
Þessi spurning varð reyndar
áhugaverðari þegar hinn ágæti Gísli
Marteinn Baldursson fagnaði „mikilli
endurnýjun“ í prófkjörunum á
heimasíðu sinni. Hann taldi svo
upp fjóra þingmenn sjálfstæðismanna í Reykjavík, sem halda
áfram á næsta kjörtímabili.
Gísli segir þá alla hafa staðið
utan innsta valdakjarna flokksins
undanfarin ár. Hversu langt inni
er innst?
klemens@frettabladid.is

Brotinn er baugur
B

augur þýðir hringur. Þetta er
hátíðlegt orð, hefur á sér fornan blæ, næstum skáldlegan, enda
höfðu skáld til forna ást á fyrirbærinu sem þau fengu iðulega
að kvæðalaunum hjá konungum.
Baugurinn er djásn karlmannsins og getur táknað dyggðir sem
karlmenn sjá stundum í eigin fari:
algjöra hollustu, einbeitni, styrk.
Orðið vekur hugrenningatengsl
um góðmálm sem höfðingjum
hæfir: baugur var eftirlætisdjásn
hinna glysgjörnu víkinga.
Hringurinn er máttugt tákn. Sá
sem vill eignast hringinn girnist hið algera. Seilist eftir því sem
ætti að vera utan seilingar dauðlegum. Hringurinn er tákn hins
sjálfumnæga, hins eilífa. Hann
minnir okkur á sólina, lífshjólið,
hina órofa keðju lífsins. Hann er
tákn valdsins.
Baugur er fornt og þjóðlegt orð
um hringinn og minnir á víkinga
og gullna tíð, hirðlíf, munað, ríkidæmi – ágirnd og ógæfu.
Hann er tákn þess algera, og
þegar hann er tákn valdsins er
hann jafnframt tákn hins algera
valds sem um síðir leiðir til bölvunar. Ógæfan sem gullinu fylgir
í fornum sögnum sogast iðulega
öll inn í bauginn og tekur sér þar
bólfestu; frá þessu segir í Eddukvæðum og þetta notaði Tolkien í
Hringadróttinssögu. Því að baugurinn er ekki aðeins tákn þess
sem órofa er – heldur er hann líka
lokað form og leitast við að fella
undir sig það sem utan hans er:
opnar sig ekki fyrir því heldur
fellir það undir sig …

Ekkert bruðl
Bónus var til hagsældar fyrir
heimilin í landinu á sínum tíma
og ótal skoðanakannanir vitna um
hversu mikillar ástsældar þetta
fyrirtæki nýtur meðal landsmanna – enn eftir öll þessi ár. Ekkert bruðl. Engin krítarkort, engar

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Hringadróttinssaga
auglýsingar, ekkert pjatt, allt bara
á vörubrettum í billegum innréttingum á billegum lóðum á höfuðborgarsvæðinu, billegar tegundir
í billegum pakkningum … og notaðir saman tveir ljótustu litir sem
má hugsa sér: hlandgult og skinkubleikt, því Íslendingar trúa því að
hið ljóta sé alltaf hagkvæmara en
hið fallega – sparigrís sem vörumerki, tákn ráðdeildar og hins
billega bragðleysis svínakjötsins … Allt við Bónus vitnar auðvitað um snilligáfu í kaupmennsku,
eins og raunar svo margt annað á
ferli þeirra feðga, Jóns Ásgeirs og
Jóhannesar.
Það var kannski vitnisburður um ástandið í verslunarmálum landsins til margra ára að ekki
skyldu fleiri mótmæla því þegar
Bónus breyttist allt í einu í Baug,
át Hagkaup – grísinn át úlfinn – og
skömmu síðar 10/11. Þá gat Baugur
boðið lægsta verðið og það hæsta.
Því að baugur þýðir hringur.
Og auðhringum vorum við vön.
Verslunin í landinu hafði um árabil verið í höndum auðhringsins
SÍS og heildsala í nánum tengslum
við Sjálfstæðisflokkinn, sem seldu
varninginn á því verði sem þeim
sýndist. Hér var mikið heildsalaveldi – menn með sambönd fengu
þægileg umboð – og þessir heildsalar voru ámóta bakhjarl Sjálfstæðisflokknum og SÍS var Framsókn með tilheyrandi fyrirgreiðslu
í bönkum og annars staðar sem
stjórnmálamenn gátu haft áhrif,

sem var alls staðar.
Þetta ástand sprengdi Baugur
upp og naut við það velþóknunar hins almenna borgara en vakti
upp vanþóknun Davíðs. Fólki þótti
sem Bónusfeðgar væru uppreisnarmenn gegn Valdinu, Hrói Höttur
gegn Fógetanum í Nottingham...
Meira að segja eftir að þeir voru
búnir að kaupa sjálfa Nottingham
– og heildsalar útdauð stétt – já
meira að segja eftir að þeir voru
farnir að kalla sig Baug.

Ekkert nema bruðl
Sem þýðir hringur. Og hringur
í viðskiptalífinu táknar einokun. Okkur var sagt að einokunin
væri svo miklu hagkvæmari en
þeim væri treystandi, þeir væru
nefnilega fulltrúar fólksins gegn
valdinu. Þeir nærðust á hatri Davíðs og létu það vera sér eldsneyti
í stríðinu um yfirráðin í íslensku
viðskiptalífi.
Þeir sóttust eftir hinu algera
valdi. Baugurinn stækkaði og
stækkaði – og stækkaði. Útþenslan
varð sjálfumnægt markmið, sjálfstætt afl. Fólki þótti sem Baugsmenn gripu gæsir, létu hluti gerast, létu allt borga sig af því að
þeir voru svo snjallir í að reka fyrirtæki – þurftu víst ekki að halda
alls konar fundi til að ræða málin
eins og hinir svifaseinu Danir og
Englendingar, tóku bara ákvarðanir bang bang bang – fóru svo
í partí eftir að hafa keypt Litlu
hafmeyjuna og Big Ben – en þeir
voru á valdi útþenslunnar og allt
út á krít. Öllum sem á vegi þeirra
urðu og viðruðu efasemdir breyttu
þeir í Davíð – öfundarúrtölur
gamla valdsins – og slógu þar með
ryki í augu okkar en þeir voru á
fleygiferð út í buskann. Ofurseldir
útþenslunni. Á valdi baugsins.
Á endanum stóð Baugur fyrir
ekkert nema bruðl. Nú eru þeir
feðgar frjálsir undan honum.
Gangi þeim vel.

Rökþrota Illugi
falla undir viðskiptakerfið frá og með 1.
janúar 2013. Með öðrum orðum: Sértæk
undanþága fyrir áliðnað á Íslandi jafngildir í raun kröfu um uppsögn EES-samningsins. Vill Illugi það?
ökþrota stjórnmálamenn vísa gjarnan
Kosningar nálgast og stjórnmálamenn
í þjóðarhagsmuni – eins og rétt þjóðfreistast til þess að skruma fyrir lýðnum,
arinnar til að nýta eigin auðlindir – án
gegn betri vitund. Nýlegt dæmi um það
frekari skýringa eða rökstuðnings; fyllast
er stuðningur Framsóknarflokksins við
þjóðrembingi. Það gerði Illugi Gunnarshvalveiðar rúmri viku eftir að flokkurinn
son í grein hér í Fréttablaðinu mánudagÁRNI FINNSSON
samþykkti að Ísland sæki um aðild að Evrinn 9. mars.
ópusambandinu. Þingmenn þess flokks og formaðTil skamms tíma var Illugi helsti talsmaður efaur vita mæta vel að verði hvalveiðar stundaðar
semdarmanna um að loftslagsbreytingar væru
hér við land mun Evrópusambandið ekki fallast á
raunverulegar – efaðist um að þær ættu sér stað
samning um aðild Íslands.
og að kenningar þar að lútandi byggðu á traustIllugi reynir líkt og hvalveiðisinnarnir að tengja
um vísindum. Ásamt Hannesi Hólmsteini vísaði
málstað sinn fullveldisrétti landsins en á fölskIllugi gjarnan í fullyrðingar þeirra „fræðimanna“
um forsendum því innan EES-samningsins hefur
sem hafa verið á mála hjá kola- eða olíuiðnaðinum
Ísland tryggt fullveldi sitt með því að deila því
í Bandaríkjunum. Það þóttu honum traust vísindi.
með öðrum þjóðum. Honum væri nær að gera kjósUmrædd grein Illuga er enn eitt dæmi um fávísi
endum sínum grein fyrir andstöðu sinni við EEShans í umhverfismálum.
samninginn – ef það er málið.
Illugi ætti að vita að Ísland er aðili að EESsamningnum, að viðskiptakerfi ESB fyrir losunHöfundur er formaður
arheimildir gróðurhúsalofttegunda er hluti þess
Náttúruverndarsamtaka Íslands.
samnings og að losun vegna álframleiðslu mun

UMRÆÐAN
Árni Finnsson skrifar um loftslagsmál

R
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ÍSLENSK HÖNNUN

MARS-TILBOÐ
King
Áður 269.900
Nú 199.900

Cal. King
Áður 269.900
Nú 189.900

Queen
Áður 189.900
Nú 149.900

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

Nú 499.000

FERMINGARTILBOÐ
Beauty Sleep
TwinXL 97x203 cm kr. 59.900
120x200 cm frá kr. 69.900
IQ-CARE
100X200 cm kr. 99.900

2x80x200 cm. Áður 384.900

Nú 279.900

30% afsláttur

20-50% afsláttur

af fylgihlutum við dýnukaup

af völdum vörum

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12:00 - 18:00 – laugardaga 12:00 - 16:00
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16. mars 2009 MÁNUDAGUR

CHARLES DARWIN LÉST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1882

„Hver sá sem vogar sér
að sóa stundarkorni af
jarðneskum tíma sínum
hefur ekki enn uppgötvað
hið sanna gildi lífsins.“
Charles Darwin var breskur náttúrufræðingur sem er
þekktastur fyrir kenningu
sína um þróun lífvera vegna
náttúruvals.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 16. MARS 1968

MERKISATBURÐIR

Robert F. Kennedy í forsetaframboð

1657 Miklir jarðskjálftar ríða yfir

Robert Francis Kennedy, oftast kallaður Bobby Kennedy, var bandarískur stjórnmálamaður, dómsmálaráðherra og forsetaframbjóðandi, sem tilkynnti framboð sitt til forseta þennan
dag fyrir 41 ári.
Robert var einn af yngri bræðrum
Johns F. Kennedy Bandaríkjaforseta
og gegndi embætti dómsmálaráðherra í ríkisstjórn hans á árunum 1961
til 1964. Hann var einn af nánustu
samstarfsmönnum forsetans og einn
helsti ráðgjafi hans í Kúbudeilunni.
Eftir að John F. Kennedy var ráðinn af dögum 22.
nóvember 1963 var Robert lýst sem gjörbreyttum manni. Hann gegndi embætti dómsmálaráðherra undir forsæti Lyndons B. Johnson, arftaka
bróður síns í forsetastól, í níu mánuði, en lét af
starfi í september 1964 og varð fulltrúi New York-

1827

fylkis í öldungaráðinu í nóvember
sama ár. Þeir Johnson höfðu þá oft
eldað grátt silfur saman, en þá greindi
mjög á um Víetnamstríðið, sem og
margt annað.
Snemma árs 1968 tilkynnti Robert að hann sæktist eftir tilnefningu
demókrata til framboðs í forsetakosningum sama ár. Hann var skotinn til
bana skömmu eftir miðnætti 5. júní
1968, í eldhúsi Ambassador-hótelsins
í Los Angeles, stuttu eftir að hafa tilkynnt um sigur sinn í undankosningum í Kaliforínu. Lyndon B. Johnson fyrirskipaði að 9. júní yrði
opinber sorgardagur vegna harms almennings
yfir ótímabærum og ranglátum dauða Roberts.
Kennedys er minnst fyrir framlag sitt til réttindabaráttu afrísk-ættaðra Bandaríkjamanna á
sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar.
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Suðurland. Hús falla víða,
einkum í Fljótshlíð.
Freedom Journal, fyrsta
dagblað blökkumanna,
hefur útgáfu í Bandaríkjunum.
Texas-fylki fær sína eigin
stjórnarskrá.
Sir Arthur Evans finnur
forngrísku borgina Knossus á Krít.
Þjóðverjar hertaka Tékkóslóvakíu.
Fjórða hrina Kröfluelda
hefst og var kallað skrautgos vegna fegurðarinnar.
Samningar undirritaðir
um kaup Reykjavíkurborgar á Viðey.
Sjö meðlimir í hljómsveit
kántrísöngkonunnar Rebu
McEntire farast í flugslysi.

NORRÆNA HÚSIÐ Í erindi Ingólfs verður horft til þeirra breytinga sem

hafa átt sér stað að undanförnu og skoðað hvaða áhrif þær geta haft
á fjölskyldulíf fólks.

Samskipti karla
og kvenna rædd
Ingólfur V. Gíslason, lektor í félagsfræði við Háskóla
Íslands, flytur erindið „Ég
vildi ekki akta á þetta“,
samskipti karla og kvenna
í fjölskyldum nútímans, í
Norræna húsinu milli 12 og
13 í dag. Erindið er það síðasta í fyrirlestraröð jafnréttisnefndar Háskóla Íslands um fjölskyldumál og
jafnrétti.
„ Samskipti kynja nna
í sambúð og hjónabandi
hafa þróast frá niðurnegldum hlutverkum byggðum
á hefð til (takmarkaðra)
samninga um verkaskipt-

ingu. Mara fortíðarinnar sýnir sig í því að konur
semja sig frá verkum en
karlar til þeirra,“ segir í erindi Ingólfs. Í því er meðal
annars horft til þeirra
breytinga sem átt hafa sér
stað að undanförnu í efnahags-, atvinnu- og menntamálum og hvernig slíkar
breytingar geta haft áhrif
á fjölskyldulíf fólks.
Að erindinu loknu mun
Brynhildur G. Flóvenz,
lektor í lögfræði og formaður jafnréttisnefndar
Háskóla Íslands, stýra umræðum.

ELDHUGI ÁRSINS Páll Theódórsson er 13. einstaklingurinn sem hlýtur viðurkenninguna Eldhugi ársins hjá Rótarýklúbbi Kópavogs. Hann lauk

námi í eðlisfræði frá Hafnarháskóla 1955 með kjarneðlisfræði sem sérgrein en meginviðfangsefni hans hafa verið mælingar á geislavirkum
efnum og hefur hann skipað sér í fremstu röð á því sviði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RÓTARÝKLÚBBUR KÓPAVOGS: PÁLL THEÓDÓRSSON ER ELDHUGI ÁRSINS 2009

Ari fróði ekki heilagur maður
Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Friðdóra Gísladóttir
frá Arnarnesi í Dýrafirði, Bólstaðarhlíð 45,

verður jarðsett frá Áskirkju þriðjudaginn 17. mars 2009
kl. 15.00.
Birna Haukdal Garðarsdóttir
Garðar Magnússon
Katrín Magnúsdóttir
Friðdóra Magnúsdóttir
og barnabarnabörn.

Magnús Jóhann Óskarsson
Helle Magnússon
Þórólfur Sigurðsson
Rafn Magnús Jónsson

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts
föður míns, stjúpföður og tengdaföður,

Sæmundar Magnússonar
Seljahlíð, áður til heimilis í Hátúni 8,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks og starfsfólks
Seljahlíðar fyrir mjög góða umönnun á liðnum árum.
Jarðsett verður í kyrrþey.
Ívar Sæmundsson
Guðný Hinriksdóttir
og fjölskylda.

Lúðvík Andreasson

„Við sjáum til hvort sagan breytist.
Kannski staðfestir hún tímatal Ara
fróða, en mér er ljóst að það stendur
föstum fótum í Íslandssögunni þótt
engin afgerandi sönnun sé fyrir því.
Það er eins og tímatal hans komi úr
Biblíunni og ekki megi ræða það, en ég
bíð spenntur eftir frekari umræðu. Það
rekur mig áfram,“ segir eðlisfræðingurinn Páll Theódórsson sem í liðinni
viku var valinn Eldhugi ársins 2009 af
Rótarýklúbbi Kópavogs.
Páll á hugsanlega eftir að sýna fram
á að saga Íslandsbyggðar sé 150 árum
lengri en tímatal Ara fróða segir, því
aldursgreiningar með kolefni-14 aðferðinni á sýnum frá fornleifarannsóknum í Kvosinni og á Heimaey gáfu
sterka vísbendingu í þá átt.
„Í tilefni 1100 ára afmælis Íslandsbyggðar var grafið í Kvosinni 1974, og
sama áratug var uppgröftur í Heimaey. Þá var í fyrsta sinn aldursgreindur
mikill fjöldi sýna, en niðurstöður bentu
til byggðar á báðum stöðum milli áranna 700 og 720.
Þegar forstöðumaður aldursgreiningarstofnunar sá þennan óþægilega
háa aldur kom hún með tilgátu um
hvað gæti truflað mælingar á Íslandi,
aðallega til bjargar Ara fróða, en sú tilgáta var afar langsótt og hefur síðan
verið hafnað af forstöðumönnum aldursgreiningastöðva í Kaupmannahöfn og Þrándheimi,“ segir Páll sem
fór vandlega í gegnum niðurstöðurnar eftir að ósamræmi tímatalsins kom
í ljós og sýndi þær fyrst myndrænt í

Lesbók Morgunblaðsins 1992, en við
litlar undirtektir.
„Þá varð mér ljóst að skoða þyrfti
málið töluvert betur og kafaði alldjúpt
í það næstu árin. Fann ég þá enga veilu
í mælingunum heldur þvert á móti ný
gögn sem styrktu áreiðanleika þeirra,
og skrifaði um það grein í Skírni 1996,
því þar taldi ég mig ná best til þeirra
manna sem málið varðaði, sagnfræðinga og fornleifafræðinga. Eftir stóð
þá staðhæfing á móti staðhæfingu; Ari
fróði á móti nýju aldursgreiningunni,“
segir Páll sem í Skírni benti á að hægt
væri að komast til botns í þessu máli
með því að aldursgreina fleiri sýni með
aukinni nákvæmni.
„Nokkrum árum seinna hannaði ég,
með Guðjóni Inga Guðjónssyni eðlisfræðingi í Svíþjóð, tæki til að mæla
radon í vatni. Fljótlega sá ég að tækið
mátti nota með minniháttar breytingum við nákvæmar aldursgreiningar
og síðan höfum við smíðað sams konar
tæki, en með því að hanna þau sjálfur
getur maður skraddarasaumað þau að
verkefninu,“ segir Páll um tæki þeirra
Guðjóns sem vegur aðeins 30 kíló í
samanburði við 1000 kílóa sambærileg mælitæki og kostar miklum mun
minna en erlend aldursgreiningatæki.
„Og þar sem mæling þarf að taka hátt
í viku til að ná ýtrustu nákvæmni hafa
menn ekki efni á að mæla svo lengi,
nema alveg sérstök sýni. Okkar tæki
er því grundvöllur fyrir því að við
getum lagst í þetta verkefni af svo
miklum metnaði,“ segir Páll sem nú

starfar sem frumkvöðull og verkefnisstjóri samvinnuverkefnis Raunvísindastofnunar Háskólans, Skógræktar ríkisins og aldursgreiningarstofu í
Póllandi um aldursgreiningu 200 kolagrafa frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar.
„Verkefnið hefur tvíþættan tilgang;
að kanna elstu búsetu á Íslandi og svo
eyðingu skóga. Við erum nú komnir með tækin í endanlegt form og ég
búinn að prófa mjög ítarlega nákvæmni
og stöðugleika, sem er mikilvægt því
við stefnum að nákvæmni sem gerist best í heiminum. Fyrsta sýnið var
sent utan í vikunni, en það er úr pólskri eik þar sem teknir eru árhringir
frá árunum 740 til 750, en alls er ég
með tuttugu þannig sýni sem spanna
tvær aldir,“ segir Páll og útskýrir frekar að hann byrji á þessum sýnum því
í þeim séu mælingar sem grundvöllur
allra aldursgreininga byggi á um heim
allan síðastliðna tvo áratugi.
„Nú er ég því að kvarða tækin mín,
en fyrst og fremst að sannprófa nákvæmnina til að hafa í höndunum eitthvað sem enginn getur efast um að sé
rétt mælt. Fljótlega mun ég svo flytja
mælingarnar niður í dýpsta hluta Hvalfjarðarganga þar sem Spölur gerði lítinn klefa fyrir mig í vegginn, en þar
losna ég við truflun sem kemur á yfirborðinu frá geimgeislum. Næstu eitt
til þrjú árin vonast ég svo til að fá þær
upplýsingar sem við sækjumst eftir, en
eftir það verðum við að sjá hvað sagan
segir.“
thordis@frettabladid.is

STURTUHAUS sem stíflast hefur með tímanum
má gera eins og nýjan með því að leggja hann í bleyti
í kók yfir nótt. Kókið leysir upp það sem safnast hefur
fyrir innan í honum svo fullur kraftur fæst á vatnið á ný.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sérlega þægilegir dömuskór
úr leðri, skinnfóðraðir

„...fyrst á visir.is“
Stærðir: 36 - 41
Litir: rautt, brúnt
Verð: 9.685.-

Stærðir: 36 - 41
Litir: Rautt, brúnt og svart
Verð: 9.685.-

...ég sá það á visir.is
sir.is

stærðir: 37 - 41
Litur: svart
Verð: 14.450.-

Auglýsingasími

Sveinn Ólafur ólst upp í Hólahverfi
Efra-Breiðholts ásamt sterkum vinahóp sem hann segir fyrir algjöra tilviljun hafa lent í listageiranum, eins
og hann sjálfur í leiklist, Mugison í
tónlist og Davíð Örn Halldórsson í
myndlist, en myndin í bakgrunni er
einmitt eftir æskufélagann Davíð.

– Mest lesið

Stavangerlínan

Skeiðarvopn nýja Íslands

í mars

Vandaðir lampar á kostakjörum.
Með færanlegum armi og
innbyggðum dimmanlegum rofa.
Margir litir.

Gólflampi – AN19632-xx.

ATA R N A

Tæki færi

Tækifærisverð: 11.900 kr. stgr.

Borðlampi – AN18632-xx.

Tækifærisverð: 7.900 kr. stgr.

Fjöldi annarra
girnilegra tilboða!

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Það loðir við þá sem slitu barnsskóm í Breiðholti að vera kallaðir Breiðholtsvillingar og víst að þar er
frjósamur jarðvegur kröftugra einstaklinga sem leggja sitt svo um munar af mörkum til samfélags síns.
„Ég kalla þetta skeiðina sem felldi
ríkisstjórnina í lok janúar, en þá
var ég staddur á Austurvelli þar
sem allir héldu takti en vantaði
eitthvað til ásláttar. Rétti mér þá
þessa skeið að heiman mín heittelskaða eftir að hafa sporðrennt
skyri úti undir berum mótmælahimni, og hana notaði ég næstu
tvo sólarhringana til að hamra á
allt sem gaf frá sér hljóð,“ segir
leikarinn Sveinn Ólafur Gunnarsson um uppáhalds heimilisgagn
sitt, sem einnig var hans framlag
í búsáhaldabyltingunni frægu.
„Skeiðin var tilfallandi, svínvirkaði og passaði vel þemanu. Appel-

Hringdu í síma

sínuguli borðinn kom seinna, þegar
menn höfðu tekið upp á grjótkasti,
en þá kom barn aðvífandi og
dreifði borðum, sem ég vafði utan
um skaft skeiðarinnar til að undirstrika að skeiðarmótmæli mín
væru friðsamleg,“ segir Sveinn
Ólafur um spóninn sem nú skipar
sögulegan sess á heimili hans.
„Skeiðin verður aldrei framar
notuð til matseldar en lendir senn
í ramma og uppi á vegg. Mér finnst
ábyrgðarhluti hjá listamönnum að
mótmæla ekki, því stöðu sinnar
vegna er fólk misjafnlega í stakk
búið til að geta tjáð sig frjálslega.
Því er skylda listamanna að tjá sig

á svona stundum, enda fylktu þeir
liði og sinntu hlutverki sínu vel,“
segir Sveinn Ólafur um krefjandi,
en fallega mótmælaupplifun sína.
„Ég hefði ekki trúað að saklaus
skeið gæti fellt ríkisstjórnina, en
þetta er gott dæmi um litla þúfu
sem velti þungu hlassi. Ég upplifði aldrei þreytu í þessum slætti,
því þungur takturinn varð eins og
magnaður seiður og fyllti á einhverja aukatanka sem gáfu endalausa orku. Ég er annars lítið fyrir
prjál heima fyrir og það er ekki
nema að góð saga sé á bak við hlutinn að hann nær verulegum sessi
hjá mér.“
thordis@frettabladid.is

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

ef blaðið berst ekki

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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Jeppar

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

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

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

Japanskar Vélar
Varahlutasala

RENAULT
MEGANE
BERLINE,
árg.8/2005, ek 65þús.km, beinsk, rafm
rúður og speglar, cd, ofl. Ásett verð
1490 þús.kr, Tilboð 1190 þús.kr!!!

STAÐGREIÐSLA Í BOÐI

Óskum eftir að kaupa Toyota Corolla
árg.’93-’01 ,ásamt fleiri tegundun af
sömu árgerð. Upplýsingar í síma.5621717 og 8673769 hjá Bílalíf,Kletthálsi 2.
bilalif@bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

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

38“ breyttur Nissan Patrol árg 2000 ek.
152 þús,ssk, með leðri og lúgu, VHF
talstöð, nýleg dekk, nýskoðaður 2010,
tölvukubbur,loftdæla, ofl. skipt um vél í
50 þús.km og nýleg túrbína. Verð 2990
Tilboð 1790 þús. Uppl í síma 660 1334
eða 691 4441

Vörubílar

Búslóðaflutningar

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.

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

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.

Húsaviðhald

RemontMax ehf.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Bílar til sölu

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

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

www.vagnasmidjan.is

Eigum á lager palla og skúffur á vörubíla og vagna. Smíðum alls konar palla.
Gæði og gott verð. Leitið upplýsinga
og tilboða. Myndir og nánari lýsingar
á heimasíðu okkar: vagnasmidjan.is
Eldshöfða 21 R. S. 587 2200 & 898
4500.

VW Bora 2.0 Bsk.’99 ek. 65 þús. Silfur,
Samlitaður. Búinn að vera frúarbíll frá
upphafi. Verð: 590 þús. Uppl. í s. 661
8981

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Viðgerðir

Fjórhjól
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.
Felli tré, klippi, grisja, snyrti runna og
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum.
s. 698 1215.

Toyota Corolla STW ‘95. 230þ.km. Góð
sumar-og vetrardekk. 140þús. Uppl. í
síma 856 1852.

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.

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

0-250 þús.
Hringiðan
Hringdu núna í síma 525 2,
www.hringidan.is

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

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

Runnaklippingar

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

Hjólbarðar
Bókhald
Skattframtöl 2009
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

Sjálfskiptur - Tilboð 195
þús!

Hyundai Accent árg. ‘99. 3 dyra.
Sjálfskiptur. Ek. 120 þ. Smurbók. Ný
smurður. Skoðaður 2010. Verð 195 þ.
S. 891 9847.

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur... Einnig óskum við
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND !

CARINA SK.2010 TILBOÐ

Toyota carina E árg.97 ek 186 þús,1600
5 gíra,ný skoðuð 2010, dráttarkrókur,
heilsaársdekk,cd ofl.ásett verð 370 þús
TILBOÐ 220 þús.s.841 8955

Bílar óskast

Til sölu fjórar 6 gata „18 felgur með
dekkjum. Notað. Undir F 150. Einnig
tölvukúbbur. Uppl í s. 691 2900.

Hreingerningar

Varahlutir

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum
Dísel líka ! 4WD eða 2WD skoðum
bæði ! Erum með kaupendur... Einnig
óskum við Carinu og Corollu Sedan
árgerð 1997 og eldra. ATH erum að leita
af bílum um ALLT LAND !

Framtal 2009-Ódýr
Þjónusta

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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

FRAMTALSÞJÓNUSTA

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

Nú er tími notaðra bíla

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá
árg 1997 til 2001 ! Frá 200.000 kr til
600.000 kr. Erum með kaupendur....
ATH erum að leita af bílum um ALLT
LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

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

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

Óska e. að kaupa gamla Toyota Corolla,
Hiace og Turbo diesel. Nán.uppl.í s.661
2222.

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

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

Fjármál

Garðyrkja

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Óska eftir sendibíl. Háþekju, millilengd,
t.d. Mb sprinter eða álíkum bíl. S. 896
6655.

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

Óska eftir bíl.....

á allt að 150þúsund má þarfnast lagfæringar uppls 894-6383

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

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

Glugga- og hurðasmíði

Smíðum glugga, hurðir og opnanleg
fög í ýmsum stærðum og gerðum,
bæði í ný og gömul hús. Uppl. í s.
862 7894.

Óska eftir Hyundai i30 s. 8668750

Sendibíll óskast

Faglærður pípari getur bætt við sig verkefnum í pípulögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

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

Húsaviðhald!

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

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

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

heimili@heimili.is
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Fasteignamarkaðurinn hefur
til sölu eða leigu nánast
algjörlega endurnýjað 262,5
fermetra einbýlishús á tveimur hæðum við Hrauntungu í
suðurhlíðum Kópavogs.

  

K

omið er inn í forstofu eða
hol, flísalagt og með stórum fataskápum. Stofurnar
eru rúmgóðar og bjartar, parketlagðar og með gluggum niður í
gólf að hluta. Gasarinn er í stofu
og opinn í borðstofu og er flísalagt gólf í kringum hann. Skorsteinn er hlaðinn Drápuhlíðargrjóti að hluta. Eldhúsið er stórt,
parketlagt og með nýjum hvítumog tekkinnréttingum. Stór eyja er
í eldhúsi með flísalögðu borði og á
henni er borðaðstaða. Sjónvarpshol er inn af holi og er það parketlagt.
Svefngangur er parketlagður.
Hjónaherbergi er parketlagt og
með fataskápum á heilum vegg.
Barnaherbergi er parketlagt. Baðherbergi er með glugga, mósaíklagt í gólf og veggi og bæði með
baðkari og sturtuklefa.

+ËPAVOGSTÒN LYFTUHÒS
p OPIÈ HÒS Å DAG

'ULLFALLEG JA HERB  FM ÅBÒÈ ¹  EFSTU H¾È Å NÕBYGGÈU LYFTUHÒSI ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ
¹ +ËPAVOGSTÒNINU 3TËRAR SVALIR OG GL¾SILEGAR INNRÁTTINGAR ¥BÒÈINNI FYLGIR ST¾ÈI Å UPPHITUÈU
BÅLAHÒSI ¥BÒÈIN ER TIL SÕNIS Å DAG MILLI KL  OG  6ERÈ   MILLJ
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Húsið er mikið endurnýjað einbýli á tveimur hæðum.

Á neðri hæð er sérinngangur en
einnig er innangengt um steyptan parketlagðan stiga. Komið er
inn í flísalagða forstofu með fataskápum. Þrjú stór parketlögð herbergi, tvö með skápum. Skrifstofuherbergi sem einnig er parketlagt. Baðherbergi er flísalagt í
gólf og veggi og með stórum flísa-

lögðum sturtuklefa með tveimur
sturtuhausum úr lofti. Stórt flísalagt þvottaherbergi með glugga
og geymslu innaf. Góðar innréttingar eru í þvottaherbergi. Gangur er flísalagður. Lítið mál er að
útbúa bílskúr í einu stóru herbergjanna.
Skipti á minni eign möguleg.

10 ár 10 ár
í Mosfellsbæ

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is
Arnartangi - Raðhús Mjög vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm raðhús á
einni hæð við Arnartanga í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, stóra stofu og þrjú
svefnherbergi. Stór og gróinn sérgarður í suðurátt með timburverönd.
Hagstætt lán áhvílandi ca. 19,5 m!
V. 23,9 m. 4412

Einbýlishús

Stórikriki - Einbýlishús 226,7 fm
einbýlishús á einni hæð með góðum
bílskúr á mjög fallegum útsýnisstað
við Stórakrika 25 í Mosfellsbæ. Ath.
húsið er íbúðarhæft, en ófrágengið
að hluta - þetta er gott tækifæri fyrir laghenta. V. 43,5 m. 4543

Litlikriki - 219 fm einbýlishús Mjög
ﬂott 219 fm einbýlishús á einni hæð,
þar af 42 fm bílskúr við Litlakrika 28 í
Mosfellsbæ. 4 rúmgóð svefnh., baðherbergi, gestasalerni. Fallegar innréttingar og vönduð eldhústæki. Hér
er fullbúið einbýlishús á mjög góðu
verði. Skipti á minni eign skoðuð!
V. 51,9 m. 4351

Ásland - Parhús m/aukaíbúð Mjög
fallegt 203,8 m2 parhús á 2. hæðum
með aukaíbúð á jarðhæð og góðum
bílskúr við Ásland í Mosfellsbæ. Húsið stendur hátt yﬁr aðra byggð í kring
og er útsýni mjög mikið frá húsinu.
V. 43,9 m. 4374

Raðhús

Parhús

Þrastarhöfði - Einbýlishús Mjög
glæsilegt 249,6 fm einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum 44,6 fm
bílskúr við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ.
Glæsilegt hús í einu vinsælasta hverfinu í Mosfellsbæ. V. 61,9 m.

Reykjavegur - Parhús Fallegt 161,8
fm parhús með innbyggðum bílskúr
við Reykjaveg 55B í Mosfellsbæ. Húsið stendur í útjaðri byggðar í skógi
vöxnu umhverﬁ. Garður er gróinn
með timburverönd og heitum potti.
V. 39,5 m. 4542

Laxatunga - Ný raðhús á ótrúlegu
verði! Vorum að fá í sölu sex ný 172,5
fm raðhús sem verða afhent fullbúin með innréttingum og gólfefnum í apríl nk á verði sem ekki hefur sést í langan tíma. 3 svefnherbergi,
2 baðherbergi - hvítar innréttingar og
eikarparket og ﬂísar á gólﬁ. Áhv. eru
20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á minni
eign skoðuð! V. frá 37,5 m. 4528

2 - 4 herb

Klapparhlíð - 2ja herbergja Falleg
66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli við Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er laus til afhendingar!
V. 17,9 m. 4540

Þrastarhöfði - 3ja herbergja Glæsileg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð
á annari hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ, ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er mjög glæsileg með fallegum og vönduðum innréttingum.
Parket og náttúruﬂísar eru á gólfum.
V. 24,9 4515

Klapparhlíð - 4ra herbergja Falleg
99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja hæða fjölbýli. Mjög góð
staðsetning stutt er í skóla, leikskóla,
World Class og sund. V. 23,6 m.
4408

Reykjavík

Hæðargarður - Reykjavík Góð
og mikið endurnýjuð 62,4 fm, 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngangi við Hæðargarð 6. Íbúðin
er laus til afhendingar! V. 18,5 m.
4541

Hulduborgir - 4ra herbergja Falleg
104,8 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 1.
hæð með sérinngangi og sérverönd
við Hulduborgir í Grafarvogi. Stutt í
alla þjónustu. V. 27,3 m. 4536
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!FAR GL¾SILEGT UM  FM EINBÕLISHÒS MEÈ INNBYGGÈUM TVÎFÎLDUM
BÅLSKÒR STAÈSETT ¹ EINSTÎKUM ÒTSÕNISSTAÈ MEÈ ÒTSÕNI TIL AUSTURS SUÈURS
OG VESTURS (ÒSIÈ ER INNRÁTTAÈ ¹ MJÎG VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT
3ÁRSMÅÈAÈAR INNRÁTTINGAR OG GEGNHEIT PARKET ¹ STËRUM HLUTA HÒSSINS
-IKIL LOFTH¾È Å STOFU OG ELDHÒSI !RINN Å SETUSTOFU 4V¾R STËRAR SVALIR
&ALLEG R¾KTUÈ LËÈ MEÈ MIKLUM TRJ¹GRËÈRI TIMBURVERÎND OG FALLEGRI
LÕSINGU %)'. ¥ 3¡2&,/++)

'L¾SILEGAR SKRIFSTOFUH¾ÈIR TIL LEIGU Å "ORGARTÒNI 
5M  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI TIL LEIGU Å ÖESSU VANDAÈA HÒSI Å "ORGARTÒNI (ÒSN¾ÈIÈ
LEIGIST Å HEILD SINNI EÈA Å EININGUM FR¹ UM  FM HVER (LUTI HÒSN¾ÈISINS GETUR
HENTAÈ UNDIR VERSLUN EÈA ÖJËNUSTU !ÈGANGUR AÈ MËTTÎKU ¹ GÎTUH¾È AUK MÎTUNEYTIS
!LLAR LAGNIR FYRIR TÎLVUR OG FJARSKIPTABÒNAÈ ERU FYRIR HENDI OG MÎGULEGT AÈ LEIGJA ALLAN
T¾KNIBÒNAÈ TIL SKRIFSTOFUHALDS 6EL ÒTBÒIN FUNDARHERBERGI

&JARÈARSEL

!FAR VEL STAÈSETT EIGN VIÈ EINA AF FJÎLFÎRNUSTU UMFERÈAR¾ÈUM Å 2EYKJAVÅK
'L¾SILEGT ÒTSÕNI OG N¾G BÅLAST¾ÈI

&ALLEGT   FM ENDARAÈHÒS AÈ MEÈT
  FM SÁR JA HERB ÅBÒÈ Å KJALLARA OG
  FM INNBYGGÈ BÅLSKÒRS (ÒSIÈ ER
TV¾R H¾ÈIR OG KJALLARI OG SKIPTIST MA
Å SAMLIGGJANDI STOFUR SJËNVARPSSTOFU
ELDHÒS   HERB AUK SÁRÅBÒÈAR 2¾KT
UÈ LËÈ OG HITI Å INNKEYRSLU !RKITEKT
+JARTAN 3VEINSSON ,AUST TIL AFH STRAX
6ERÈ   MILLJ

3KÒLAGATA
H¾ÈIR

,AUGAVEGUR 6ERSLUNAR
pOG SKRIFSTOFUHÒN¾ÈI

SKRIFSTOFU

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 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

3KËGARHLÅÈ
p SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

3ÅÈUMÒLI SKRIFSTOFUH¾È

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

'ULAÖING +ËPAVOGI

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

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

,INDARGATA JA HERB
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  SVEFNHERBERGI
&ALLEG R¾KTUÈ LËÈ 3KJËLGËÈ VERÎND TIL SUÈURS 3TUTT Å SKËLA OG ÅÖRËTTASV¾ÈI ,AUST
ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ

'ËÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU LYFTUHÒSI
FYRIR  ¹RA OG ELDRI 3TOFA MEÈ OPNU ELDHÒSI
 HERB OG BAÈHERB MEÈ STURTU OG ÖVOTTA
AÈSTÎÈU 3VALIR Å VESTUR 3ÁR GEYMSLA ¹ NEÈSTU
H¾È ®LL ÖJËNUSTA OG FÁLAGSÖJËNUSTA Å HÒSINU
(ÒSVÎRÈUR ,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

&AXAHVARF +ËPAVOGI

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

"AKKASTAÈIR ENDARAÈHÒS

'L¾SILEGT  FM ENDARAÈHÒS MEÈ INNB
BÅLSKÒR !UKIN LOFTH¾È ER N¹NAST Å ÎLLU HÒSINU
'RËIN LËÈ MEÈ FALLEGRI LÕSINGU OG STËRRI
VIÈARVERÎND (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTT FYRIR
FRAMAN HÒS 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ÒT ¹ SUNDIN
6ERÈ   MILLJ

¶ËRSGATA

  FM EINBÕLISHÒS ¹ ÖREMUR H¾ÈUM Å
¶INGHOLTUNUM %IGNIN ER TÎLUVERT ENDURNÕJUÈ
'OTT ÒTSÕNI FR¹ RISH¾È %INKAST¾ÈI 3+)04)
 -)..) %)'. +/-! 4), '2%).! ,AUST
STRAX (6 (!'34¨ ,. 6ERÈ  
MILLJ

(RAUNTUNGA +ËPAVOGI 4IL SÎLU EÈA LEIGU

'L¾SILEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM Å SUÈURHLÅÈUM +ËPAVOGS(ÒSIÈ HEFUR
N¹NAST ALLT VERIÈ ENDURNÕJAÈ NÕLEGA MA ÎLL GËLFEFNI ELDHÒS BAÈHERBERGI OG LAGNIR
'ASARINN Å STOFU OG STËR EYJA Å ELDHÒSI 3TËRAR OG BJARTAR STOFUR MEÈ GËLFSÅÈUM GLUGGUM AÈ
HLUTA 6ERÈTILBOÈ

!NDAHVARF p +ËPAVOGI
'L¾SILEG SÁRH¾È

'L¾SILEG  HERB   FM NEÈRI SÁRH¾È Å
TVEGGJA H¾ÈA HÒSI ¹ GËÈUM ÒTSÕNISSTAÈ 
%IGNIN ER INNRÁTTUÈ ¹ VANDAÈAN OG SMEKKLEG
AN H¹TT "ORÈSTOFA OPIN VIÈ ELDHÒS RÒMGËÈ
STOFA MEÈ ÒTGANGI ¹ VERÎND TIL SUÈAUSTURS
 RÒMGËÈ HERBERGI OG FALLEGT BAÈHERBERGI
ÚÅSALAGT Å GOLF OG VEGGI   FM BÅLSKÒR 6ERÈ
  MILLJ

&LËKAGATA %FRI H¾È MEÈ
BÅLSKÒR

3TRANDVEGUR 3J¹LANDI 'B¾
'L¾SILEG JA HERB

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

!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 %LD
UNAREYJA OG VÎNDUÈ T¾KI Å ELDHÒSI RÒMGËÈ
STOFA  GËÈ HERBERGI OG BAÈHERBERGI MEÈ
NUDDBAÈKARI 3TËRAR SUÈURSVALIR OG ST¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU 6ERÈ   MILLJ

-ÅMISVEGUR JA HERB

SBÒÈ 'ARÈAB¾ JA HERB
MSÁRINNG

3ËLVALLAGATA JA HERB

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNG
OG SÁR ÒTIAÈSTÎÈU MEÈ TIMBURVERÎND OG
SKJËLVEGGJUM ¶VOTTAHERBINNAN ÅBÒÈAR 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

(VERÙSGATA JA HERB

LAGRANDI JA HERB

$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

%IKARDALUR 2EYKJANESB¾

.ÕTT   FM EINBÕLISHÒS MEÈ   FM INNB BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER MJÎG VANDAÈ OG GL¾SILEGT
Å ALLA STAÈI !UKIN LOFTH¾È Å ÎLLU HÒSINU 5M  FM VERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM OG HEITUM
POTTI !LLAR INNRÁTTINGAR ERU HVÅT SPRAUTULAKKAÈAR OG NOTA !LLAR INNIHURÈIR   METRAR ¹
H¾È %)'. 3%- 6%24 %2 !¨ 3+/¨! 6%2¨   -),,*

,UNDUR +ËPAVOGI

'L¾SILEGAR   FM JA JA OG RA HERB
ÅBÒÈIR Å VÎNDUÈUM LYFTUHÒSUM 6ANDAÈAR
INNRÁTTINGAR FR¹ "RÒN¹S T¾KI Å ELDHÒSUM
FR¹ !%' 'ËLFHITI &ATAHERBERGI INNAF
HJËNAHERBERGI 3T¾ÈI Å BÅLGEYMSLU (ÒSIN
ER KL¾DD AÈ UTAN MEÈ ¹LKL¾ÈNINGU OG
3EDRUSVIÈI "YGGINGARAÈILI ER "YGGINGARFÁL
'YLFA OG 'UNNARS 6ERÈ ERU FR¹   MILLJ
!4( ¥"²¨)2.!2 '%4! %)..)' &%.')34
4), ,%)'5

 JÒNÅ TORG 3J¹LANDI 'ARÈAB¾

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

'ALTALIND +ËPJA HERB

  FM ENDAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINN
GANGI OG GLUGGUM ¹ ÖRJ¹ VEGU &LÅSALAGÈAR
SVALIR TIL SUÈVESTURS 3TOFA OG OPIÈ ELDHÒS MEÈ
GËÎÈRI BORÈAÈSTÎÈU ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR
OG SÁR GEYMSLA Å KJALLARA &ALLEGT ÒTSÕNI TIL
VESTURS ÒR STOFU 6ERÈ   MILLJ

+AMBASEL JA HERB

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

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

-ARTEINSLAUG LAUS STRAX
JA HERB

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

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

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

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.

Einbýli

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
Lynghagi - tvær íbúðir Vel staðsett
upp á mikla möguleka en er í dag
tveggja íbúðar einbýli við Lynghaga
nýttur sem geymslurými. Garðurinn er
í Reykjavík. Um er að ræða 141,5 fm
skjólgóður með verönd og heitum potti. V. 110,0 m. 4581
sérhæð, hæð og ris og 52,2 fm kjallaraíbúð. Heildarstærð er 213 fm. Við
Þrastarnes - Vel staðsett
húsið er nýbúið að byggja sérstæðan
Vandað nýlegt einbýlishús á Arnarbílskúr. Húsið er steinsteypt og
nesi. Húsið er 364 fm og getur nýst
byggt árið 1955. V. 59,9 m. 4563
sem tveggja íbúðar hús eða stórt
Parhús
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,
Goðasalir - glæsilegt parhús Glæsibaðherbergin og fataherbergi innaf. Á neðri hæð eru geymsla, gufubað, tvölegt tvílyft 212,7 fm parhús sem er
herbergi og sér tveggja herbergja íbúð V. 105 m. 4575
staðsett innst í lokuðum botnlanga
með frábæru útsýni yﬁr Reykjanesið,
Hverafold - með bílskýli
út á sjóinn og víðar. Við húsið eru
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
tveir sólpallar og er sá stærri um 60
93,1 fm íbúð á 2. hæð. Parket á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Rúmgott fm, afgirtur með heitum potti og
snýr í hásuður en hinn minni er til
stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin
vesturs. V. 65,9 m. 3563
skiptist í hol, þvottahús, hol, rúmgóða stofu, eldhús. baðherbergi og
tvö svefnherbergi, geymsla í kjallara.
Yﬁrtakanlegt áhvílandi lán er ca 18
milljónir frá ÍLS með 4,15% vöxtum

Raðhús

V. 21,5 m. 4609

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

Gaukshólar - 4 svefnherbergi Samtals 157 fm. Góð 128,6 fm endaíbúð
ásamt 28,6 fm endabílskúr. Íbúðin er
mjög vel skipulögð og er svefnálman
alveg sér. Þvottaherbergi og geymslur innan íbúðar. V. 24,5 m. 4618

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. 57,0 m. 4583

Nýbýlavegur - 2. hæð - bílskúr
Góð og mikið uppgerð 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er 53,3 fm og bílskúrinn
19,2 fm samtals 72,5 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, stofu, hjónaherbergi og baðherbergi með tengi fyrir
þvottavél á jarðhæð er sameiginlegt
þvottahús. Góður bílskúr.
V. 15,5 m. 4325

Sóltún 12 3.h.v.
Glæsileg 103 fm 2ja-3ja herbergja
íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í vönduðu lyftuhúsi. Húsið
er byggt árið 2007 og er staðsett miðsvæðis í Reykjavík. EIGNIN VERÐUR
TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL.
17:00-17:30. V. 29,5 m. 4569

Vantar íbúðir til leigu Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur allar gerðir íbúðar húsnæðis til leigu.
Álfabogir - Grafarvogi 3ja herbergja 85,7 fm á 2. hæð. Sérinngangur. Útsýni. Verð: 115 þús.
Vatnsstígur Fullbúin glæsileg íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. 3 svefnh. 2 baðh. 1 stofa. Verð: 150 þús

Hulduland - fallegt pallahús 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. V. 49,0 m. 4533

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

Hæðir

Hávallagata Sérstæður bílskúr sem hefur nýlega innréttaður sem 2ja herbergja íbúð. Verð: 80 þús

3ja herbergja

Meistaravellir - sér verönd 3ja herb
mikið endurnýjuð 77 fm endaíbúð
á jarðhæð/kjallara á eftirsóttum
stað. Sérverönd er út af stofunni.
Íbúðin skiptist í n.k. forstofu/gang,
endurnýjað baðherbergi, endurnýjað
eldhús, 2 svefnherbergi og stofu.
V. 21,5 m. 4305

2ja herbergja

Seljabraut- Gott verð LAUS STRAX.
95,6 fm 4ra herbergja íbúð ásamt
stæði í bílgeymslu. Samtals skráð
126 fm. V. 17,1 m. 4617

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

Brautarland - parhús á einni hæð
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. V. 62,0 m. 4560

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

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

Hörðaland - 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. V. 22,9 m. 4344

3ja herbergja

Álfaborgir - fallegt útsýni 3ja herbergja björt íbúð með sér inngangi af
svalagangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
hol, 2 svefnherbergi, eldhús og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Sér geymsla fylgir ásamt sameiginlegri hjólageymslu. V. 21,3 m. 4613

Mánagata Um er að ræða er ósamþykkta íbúð við Mánagötu sem skiptist í tvær stúdíó íbúðir, hægt er að
opna á milli þeirra og gera að einni
2ja herbergja íbúð. V. 7,5 m. 4616

Langholtsvegur - sérinngangur
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð
sem er 59,2 fm á jarðhæð með
sérinngangi innarlega á Langholtsvegi. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu,
svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús/geymslu.
V. 13,9 m. 4599

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

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

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

Hörðaland 2 svefnherbergi, 2 stofur. Laust strax Verð: 120.000
Hraunbær - 1. hæð Ca 100 fm. 3 svefnherbergi. Mikið endurnýjuð. Verð: 140 þús.
Ármúli 158,1 fm skrifstofuhúsnæði, móttaka, 6 herbergi, fundarsalur, eldhús og salerni. Verð: 1200 pr fm.
Laufásvegur 140 fm verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. Engin VSK kvöð. Verð 1.800 pr fm.
Síðumúli - skrifstofuhæð Um það bil 400 fm á 3. hæð. 8 skrifstofur, fundarherbergi, kaffistofa, snyrtingar.
Skúlagata - heil hæð Tvær glæsilegar fullbúnar ca 460 fm skrifstofuhæðir á 2 og 3ju hæð í lyftuhúsi.
Geta leigst í sitthvoru lagi. Verð: 1200-1350 pr fm. 4458
Borgartún 1.585 fm skrifstofuhúsnæði. hægt að leigja í minni einingum. Leiguverð 1300-1400 pr. fm.
Skúlatún 2 skrifstofurými á 3ju og 4 hæð sem eru hvort um sig 170 fm. Leiguverð 1400-1500 pr. fm.
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

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

Víkurás - Laus strax - Gott verð
Tveggja herbergja 57 fm íbúð í Árbæ
Flétturimi - með bílageymslu
ásamt stæði í bílgeymslu skráð
Góð 95 fm 3ja herbergja íbúð á
samtals 78,6 fm. Íbúð sem verið var
annari hæð ásamt stæði í lokaðri
að gera upp og vantar lokafrágang.
bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi,
hol, stofu, eldhús, búr, tvö svefnhersvefnherbergi, stofu, geymslu og
bergi, baðherbergi, geymslu í kjallara. sameiginlegt þvottahús. Lyklar á
V. 21,0 m. 4590
skrifstofu. V. 14,5 m. 4512
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Berg fasteignasala, Bolholt 4
Sími: 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Grétar J. Stephensen lögg. fasteignasali
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Viðar Ingi
Pétursson
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P L Á N E TA N

náttúruperla

Til sölu er mjög áhugaverð eign
í Mosfellsdal. Landið er glæsileg
náttúruperla með greiðan aðgang að
margvíslegri afþreyingu og þjónustu.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Nánari upplýsingar veitir Einar Páll
Kjærnested löggiltur fasteignasali
hjá Eignamiðlun Mosfellsbæ.
Sími 586 80 80 / 899 5159.
Netfang einar@eignamidlun.is
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Lekur þakið ?

Í spásímanum 907 1111 er spákonan
Sirrý. Framtíðin, ástin, heilsan, fjárm.
Opið frá 17:00-24:00.

Húsaviðgerðir

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

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.
Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

parketogsmidar.is

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

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

Stífluþjónusta

Vélar og verkfæri

Ljósið s. 908 6060

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

Iðnaður
Pípulagnir

Útsala!

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.

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315
Pallettutjakkar á frábæru verði Lyftigeta
2,5 t. Kr. 34.900 m/vsk Plastprent. S.
580 5600.

Rafvirkjun

Til bygginga

Tölvur
Vespur

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

Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur
á verði sem þekkist ekki lengur kr
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl.
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 8407273 Halldór.

Verslun
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.

Vandaðar tölvuviðgerðir

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000
Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreinsun, netvandræði leyst og uppfærslur.
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Nudd
Nudd nudd nudd Barbara &/ or Melissa.
Full service. S.616 2853 or 616 2170

Óskast keypt

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar

Kaupum ýmislegt gamalt
dót

Viðgerðir

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

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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.
Vantar notuð atvinnueldhústæki stór
og smá GSM 843 3922.

Til sölu

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

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

Brunavarnahurð!

Tvöföld brunavarnahurð til sölu. Selst
hæstbjóðandi gengn staðgreiðslu. S.
893 4595

Frístund krossgátublað

Fjölbreyttar og vandaðar krossgátur fyrir
alla. Fáanlegt á flestum blaðsölustöðum. www.fristund.net

Tölvur
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

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

Ýmislegt

Gistiheimili - Langtímaleiga /
Guesthouse long term rent.

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 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni

Til leigu hús í hverfi 101,
Skólavörðuholtinu. Laust strax. Uppl. í
s. 822 5777.
MOSFELLSBÆ 2ja herb íb 65 m2 með
rafm hita,þvottav,ísskáp,sjónv. nettengi79 þús á mán. s8960415

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

Til leigu lítil og falleg 3ja herb kj.íbúð
í einbýli í R109. Aðeins reyklausir og
reglusamir. Laus 22.mars. V.89 þús.
Sími 6951790

Exclusive tantra massage

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

2 herb. björt og falleg íbúð í Garðabæ
til leigu. Stutt í alla þjónustu. 85þ. á
mán. allt innif. S. 899 0764.

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari,
Bolholti 4. S. 892 3899.

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.

Námskeið

Stærðir 34-52. Endilega kíktu inn
á www.gala.is Verslunin Emilía
Suðurlandsbraut 50 (Bláu húsin
Faxafeni)S:588 9925 Opið 11-18.laug
11-16.

Ýmislegt

Beacomber Kanadískir
heitir pottar Erum að
taka niður pantanir í
næstu sendingu 14 ára
reynsla á íslandi
100% framleiddir í Kanada.
Sendum bæklinga samdægurs.
Visa/Euro greiðslur til allt að 36
mánaða.
Opið alla daga frá 09 til 21.00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

Húsnæði í boði

Eigum nokkrar bensínknúnar
Karcher háþrýstidælur á frábæru verði 200 bör 9,5ltr 6hp
Honda mótor
Allar nánari uppl í síma 897
2902 netfang mvehf@hive.is
opið 14-21 alla daga MV heildsala ehf.

Studio apt. and rooms with private
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj.
Kitchen, washer, dryer and free internet. Furniture if needed. Tel 893 6060.
Herb. í einbýli við Sogav. private inngangur/wc. Húsgögn, tæki, internet,
þvottur. 15 fm. 35 þús. S. 892 0844.
Óska eftir meðleigjanda, helst stelpu
sv. 101. Leiga 55þ. Uppl. í s. 868 6877.
Herb í stóru einbýli í vesturbæ.
Aðgangur að húsinu + internet. ROOM
FOR RENT close to center, access to the
house + internet. 45 thsnd pr month.
INfo 694 5987
2ja herb. reyklaus í Grafarvogi, á 1.
hæð í fjórbýli. Langtímaleiga ef vill . S.
899 3011.

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

3herb Íbúð í Torrevejia á Spáni til leigu.
Vel staðsett, stutt í alla þjónustu og
strendur. Laus strax. Uppl. í s. 899
1670

Íbúð óskast til leigu til langtíma frá 1
apríl. Fyrirspurnir sendast á ibudir@
yahoo.com
Fjölskylda óskar eftir 4herb. + íbúð í
Rvk. Reglusemi áskilin. S. 864 1024 eða
siggiivar@ok.is

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

Í Skútuvogi; 162 fm, opinn salur,
ein lokuð skrifstofa, wc, kaffihorn.
Í Skútuvogi; 190 fm opinn salur, 5
lokaðar skrifstofur, fullbúið eldhús.
Hvorutveggja tilbúið til notkunar.
Hagstætt leiguverð. Erum með allar
gerðir og stærði atvinnuhúsnæðis til
leigu og sölu. Upplýsingar Atvinnueignir
534-1020 & 824-6703 eða olafur@
atvinnueingir.is
120 fm verslunarpláss til leigu.
Góð aðstaða. Hentar vel til hverskyns verslunarreksturs. Til húsa að
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings.
Uppl. í s. 899 3760.
Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við
Suðurlandsbraut. Gott útsýni. Uppl. í
s. 899 3760.
Óska eftir skrifstofuhúsnæði til leigu
eða kaups með amk. 3-4 skrifstofurýmum. ca. 100-300 fm. Mynd og nánari
uppl. sendist á: g@vortex.is

Erum að leita að duglegu og
hressu fólki til starfa með
okkur í eldhúsi og sal. Ekki
yngri en 20 ára.
Upplýsingar veitir Helga í s.
517 4300 & 661 8759.

Kvöldvinna - auka- eða
aðalvinna

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

Atvinna óskast
Óska eftir vinnu, lager eða bílstjórastarf.
Er með 5 tonna réttindi á bíll og lyftarapróf. Uppl. í s. 694-8257
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Einkamál

Geymsluhúsnæði
28 fm Geymsluskúr til leigu í Móhellu
Hfj. Laus strax. Uppl. í s. 899 1670

Símaþjónusta
Spjalldömur

www.buslodageymsla.is

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

S. 908 6666. opið allan sólarhringinn

geymslur.com

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

www.geymslaeitt.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

Gisting

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

Atvinna í boði

Geysir - Bístró bar

Til leigu skrifstofuhúsnæði - hagstætt leiguverð

www.leiguherbergi.is

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

Háþrýstidælur

Atvinnuhúsnæði

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.

LR kúrarnir virka. 8 kg fóru á 3 vikum.
Hressari og engin hungurtilfinning. s.
662 5599.

NÝJAR VÖRUR 25%
afsláttur

25 ára einstakling vantar stúdio eða
eins herb. íbúð með sameiginlegri
þvottaaðstöðu í Kóp. Helst reyklaus.
Uppl. í s. 867 7754.

www.leiguherbergi.is

Skilvís reglusamur maður óskar eftir
3-4 herb. íbúð. Góð umgengni. Uppl.
sendist á: jjjj@simnet.is
2-3 herb. íbúð óskast í Suðurbæ
Hafnafjarðar. Uppl. í s. 659 0555.

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.

www.leiguherbergi.is

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

Szko³a angielskiego English4Polish ul.
Hátún 19 ko³o Hlemmuru zaprasza na
wieczorne kursy, tel. 8933089

Heilsuvörur

Tilkynningar

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Dýrahald

'REIÈSLU¹SKORUN

)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA
SKIL NÒ ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR
'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  VIRÈ
ISAUKASKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR H¾KKANIR
ER FALLIÈ HAFA Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS VIRÈISAUKASKATTI
VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹ SKILASKYLDA AÈILA
¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA¹LAGNINGU SÎLUSKATTS
VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NINGARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF INNLENDRI FRAMLEIÈSLU
VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFTIRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNAGJÎLDUM SKIPULAGSGJALDI
SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OFGREIDDRI UPPBËTA ¹ EFTIRLAUN OG ¹LÎGÈUM
ÖING OG SVEITARSJËÈSGJÎLDUM SEM ERU
4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA EIGNARSKATTUR SÁR
STAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGAGJALD BÒNAÈARGJALD IÈNL¹NA
SJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG SKATTUR AF VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT DR¹TTAR
VÎXTUM OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA

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

!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA &J¹RN¹MSGJALD Å
RÅKISSJËÈ ER ALLT AÈ  KR FYRIR HVERT FJ¹RN¹M ¶INGLÕSINGARGJALD ER  KR OG STIMPILGJALD   AF HEILDARSKULDINNI AUK
ÒTLAGÈS KOSTNAÈAR EFTIR ATVIKUM %RU GJALDENDUR HVATTIR TIL AÈ GERA FULL SKIL SEM FYRST TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GINDI OG KOSTNAÈ
¶¹ MEGA ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA STAÈGREIÈSLU STAÈGREIÈSLU TRYGGINGAGJALDS VÎRUGJALD AFDREGINN FJ¹RMAGNSTEKJUSKATT
¹FENGISGJALD OG VIRÈISAUKASKATT BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ STARFSEMI ÖEIRRA VERÈI STÎÈVUÈ ¹N FREKARI FYRIRVARA ÖEIR GJALDENDUR ER SKULDA
BIFREIÈAGJÎLD OG ÖUNGASKATT MEGA EIGA VON ¹ AÈ SKR¹NINGARNÒMER VERÈI TEKIN AF ÎKUT¾KJUM ÖEIRRA ¹N FREKARI FYRIRVARA
OG ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA GJÎLD ÖAR SEM LÎGVEÈ FYLGIR MEGA BÒAST VIÈ AÈ SEND VERÈI ÒT SÁRSTÎK GREIÈSLU¹SKORUN FYRIR
GJALDFÎLLNUM KRÎFUM 'REIÈSLU¹SKORUNIN HEFUR EKKI ¹HRIF ¹ ÖESSI INNHEIMTUÒRR¾ÈI ÖANNIG AÈ FYRRGREINDUR  DAGA FRESTUR FR¹
DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR GILDIR EKKI Å ÖESSUM TILVIKUM

Tilkynningar

Vottun verkefnastjóra
Kynningarfundur um IPMA vottun verkefnastjóra verður
haldinn á vegum Verkefnastjórnunarfélags Íslands
miðvikudaginn 18. mars n.k.
Fundurinn verður í húsi Verkfræðingafélagsins að
Engjateigi 9 og verður frá kl. 13:00 til kl. 14:00. Allir eru
velkomnir,

Verkefnastjórnunarfélag Íslands
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Af litlum neista…

Vist í kreppulausu landi
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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.

að eru líklega fleiri en ég sem hugsa
reglulega um það að flytja bara burt
frá Íslandi, og öllu því sem þar er.
Losna undan því að heyra endalausar fréttir um spillinguna og ruglið sem viðgekkst
síðustu árin, pirrast á því hversu fáránlega
illa stödd við erum vegna þess. Það skiptir ekki einu sinni máli hvort maður fylgist
með þessum fréttum eða ekki, hvert sem
maður fer verður maður þeirra var. Hvort
sem það er með því að ganga um miðbæinn
með sínum galtómu og niðurníddu húsum,
eða með því að fara út í búð eða á veitingastað og borga ofboðslega mikinn pening fyrir ofboðslega lítið af vörum.
Þrátt fyrir þetta finnst mér við
vera merkilega brött. Það verður ekki tekið af okkur að við erum
hörð og fljót að laga okkur að nýjum
aðstæðum. Það er líklega ástæðan
fyrir því að við lifum þetta af, því við

erum bara búin að venja okkur við og hugsum ekki allt of mikið út í þetta allt saman.
Þannig var ég í það minnsta þangað til
ég hætti mér út fyrir landsteinana í fyrsta
skipti í mjög langan tíma. Förinni var heitið til forfeðranna í Noregi, en þangað hafði
ég aldrei fyrr komið. Í Noregi er sko engin
kreppa, í það minnsta ekki í samanburði
við okkur, og í Osló sá ég ekki svo mikið
sem eitt autt verslunarhúsnæði. Þvert á
móti var allt fullt af lífi og fólkið virtist
glatt. Fyrir fátækan Íslending hafði kreppan þó sjaldan verið raunverulegri en þegar
það þurfti að borga tæpar 600 íslenskar krónur fyrir glas af kóki og 1.200 fyrir
litla samloku. Meira að segja koma í H&M
búð, sem hefur nú glatt margan Íslendinginn í gegnum tíðina, var erfið og hefur líklega aldrei verið eins nálægt því að valda
sorgartárum á hvörmum Íslendings og einmitt núna.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli
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Jess!

Günther! Ég er
búin að missa
eitt kíló! Missa!

Naut falla! Ég endurtek! Naut falla af
himnum!
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20 af bestu lögum rokksveitarinnar Queen

■ Gelgjan

SENDU SMS EST SSV Á NÚMERIÐ 1900
- ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
AÐALVINNINGUR ER SINGSTAR QUEEN
ÁSAMT SINGSTAR HLJÓÐNEMUM!

Aaaa...
það
útskýrir
allt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Skófla
Skófla
Skófla
Skófla
Skófla
Skófla
Skófla

9. H
VINNVUE R
R!

Blurp
Blurp
Blurp
Blurp
Blurp

Drop
Drop

Ah! Það jafnast ekkert á Þetta er nú
við rótsterkt voðalega
morgunkaff- stelpulegt
hjá þér...
ið!

FULLT AF AUKAVINNINGUM!

■ Handan við hornið

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

Eftir Tony Lopes

Höfundur
bókarinnar
„Líf með unglingum“ áritar.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Vá maður,
þessi var
stór!

Þetta er með
því besta sem
ég hef séð!

■ Barnalán
Ég veit allt um það að fá að gista
hjá öðrum... leyfðu mér að segja
þér aðeins til.
Nei takk.

Hann mætti
nú missa eitt
eða tvö tonn.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes, þetta er nýtt fyrir þér. Viltu
ekki læra að gera þetta rétt?
Nei, ég
geri þetta
bara á
minn
hátt.

Þú gleymir naglalakkinu og krullujárninu!
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Freida næsta
Bondstúlka?
Indverska leikkonan Freida Pinto
mun að öllum líkindum hreppa
hlutverk Bondstúlku í næstu kvikmynd um spæjarann. Samkvæmt
heimildum breska dagblaðsins The
Sun vakti Freida, sem er 24 ára,
fyrst athygli framleiðenda myndanna þegar verið var að kasta í
hlutverk Bondstúlku fyrir Quantum of Solace, en þótti þá vera of
ung.
Tilboðunum rignir nú yfir
Freidu eftir frammistöðu hennar í kvikmyndinni Slumdog Millionaire sem hlaut átta Óskarsverðlaun á dögunum. Henni hafa boðist
samningar við hátískufyrirtæki og
samþykkti nýverið að leika í næstu
kvikmynd Woody Allen.

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI

EFTIRSÓTT Tilboðunum rignir yfir
Freidu Pinto eftir góða frammistöðu
í Óskarsverðlaunamyndinni Slumdog
Millionaire.

Mitsubishi Outlander - Kraftmikill sportjeppi
Kostir Mitsubishi Outlander eru afgerandi. Hann hefur
mestu veghæð í sínum flokki, stærsta farangursrýmið,
öflugt fjórhjóladrif og frábæra aksturseiginleika.

VINSÆL Tveir voru

fluttir á sjúkrahús og þrír
handteknir þegar átök
brutust út í New York þar
sem stúlkur biðu eftir
að komast í inntökupróf
fyrir sjónvarpsþáttinn
America‘s Next Top Model.
Tyru Banks varð þó ekki
meint af.

Komdu í HEKLU - Notaða bíla á Kletthálsi og skoðaðu
næstum nýjan Mitsubishi Outlander, kraftmikinn,
rúmgóðan og ríkulega búinn bíl fyrir alla fjölskylduna,
tilvalinn í ferðalagið.

Allt varð brjálað
hjá Tyru Banks
Fyrirsætubransinn er
harður heimur en væntanlega hefur enginn búist við
viðlíka átökum og þegar
áheyrnarprufur fyrir America‘s Next Top Model fóru
fram í New York.
Sex konur, sem dreymdi um að
verða fyrirsætur, slösuðust og þrír
voru handteknir þegar Tyra Banks
blés til árlegra inntökuprófa fyrir
þáttinn sinn vinsæla, Næsta ofurfyrirsæta Bandaríkjanna.
Vefmiðlar þar vestra og útvarpsstöðvar segja mikil átök hafa brotist út á meðal kvennanna þar sem
þær stóðu í röð. Talið er að hátt í
þúsund konur hafi mætt og vonast
til að hljóta náð fyrir augum hinnar duttlungafullu Banks þegar bíl
var ekið upp að röðinni. Farþegi í
bílnum var að reykja og einhver

DÆMI ÚR SÖLUSKRÁ

Mitsubishi Outlander Intense, árgerð 2008
ekinn 5.000 km. Sjálfskiptur, bensín.
Verð:

í röðinni hrópaði eldur. Þetta olli
mikilli hræðslu meðal kvennanna
og allt fór í bál og brand þegar þjóf
bar að garði sem gerði tilraun til
að ræna veskjum þeirra sem stóðu
fyrir utan. Ef til vill hefur hann
búist við að þarna væru miklar
smekkmanneskjur á ferð enda um
tískuþátt að ræða. Tvær þeirra sem
slösuðust voru fluttar á sjúkrahús
en viðstaddar voru skelkaðar, enda
ekki eitthvað sem þær höfðu búist
við.
Þetta er í þrettánda sinn sem
Tyra Banks leitar að toppfyrirsætum fyrir þáttinn. Hann hefur
notið mikilla vinsælda bæði þar
vestra og út um allan heim, þar á
meðal hér á Íslandi. Svipuð þáttaröð hefur einnig verið í gangi í
Bretlandi. Keppendur í þeim þætti
hafa meðal annars komið hingað til
lands en íslenski tískuljósmyndarinn Huggy sá þá um að mynda þær
í Bláa lóninu.

Réðst á ljósmyndara
Lily Allen missti stjórn á skapi
sínu og réðst á ljósmyndara í
London á fimmtudagskvöldið. Lily, sem er 23 ára, kýldi,
sparkaði og kastaði flösku í
ljósmyndarann eftir að hann
keyrði á bíl hennar þegar hún
var að koma í upptökustúdíó.
Samkvæmt heimildum
breska dagblaðsins Daily Star
rakst bíll ljósmyndarans í
bíl söngkonunnar sem missti
gjörsamlega stjórn á skapi
sínu og þurftu öryggisverðir
hennar að draga hana í burtu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
söngkonan hellir sér yfir ljósmyndara, en árið 2007 fékk
hún lögregluviðvörun eftir að
hún kýldi ljósmyndara fyrir
utan næturklúbb í London með
þeim afleiðingum að hann
fékk blóðnasir.

NUDD
Verð frá
1690.Selásbraut 98
110 Árbæ S:577 3737
Opið 10–18 virka daga | Opið 12–16 laugardaga
Kletthálsi

sími 590 5044

www.heklanotadirbilar.is

4.280.000 kr.
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STÆRSTA OPNUN Í USA Á ÞESSU ÁRI!
FRÁ LEIKSTJÓRA 300 KEMUR FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS 2009!

Hannes Daði á heimsmetið
Óskarsverðlaunaleikararnir
Penélope Cruz og Ben
Kingsley fara á kostum
ásamt Dennis Hopper
og Patricia Clarkson í
þessari mögnuðu mynd
frá spænska leikstjóranum
Isabel Coixet.

Hannes Daði Haraldsson, nemi
í MH, er yngsti útvarpsmaður Íslandssögunnar. Hann var
aðeins sex ára þegar hann stjórnaði þættinum Bros í bland á norðlensku útvarpsstöðinni Frostrásinni. Móðir hans, Valgerður
María Gunnarsdóttir, var honum
þá til halds og trausts.
Hannes segist einnig bera
heimsmeistaratitilinn í faginu.
„Við reyndum að hafa samband
við heimsmetabókina en það var
þvílíkt vesen að það var horfið frá
því,“ segir Hannes, sem er stoltur
af nafnbótinni. „Það er rosalega
gaman að geta hent þessu fram í
tíma og ótíma.“
Fréttablaðið greindi nýlega
frá því að vinirnir Styrmir Jónasson og Hrólfur Sturla Rúnarsson, sem eru með þátt á Útvarpi
Sögu, væru yngstu útvarpsmenn

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

MYNDIN ER BYGGÐ Á SÖGU SEM TIMES HEFUR M.A. VALIÐ
SEM EINA AF BESTU ENSKU SKÁLDSÖGUM SÍÐUSTU ALDAR.

★★★★

★★★★

S.V Mbl.

WATCHMEN

kl. 5D - 8D - 11:10D

WATCHMEN
ELEGY

kl. 5 - 8 - 11:10
kl. 5:50 - 8 - 10:10

GRAN TORINO
SHOPAHOLIC

kl. 8 - 10:30
kl. 5:50 - 8

12
L

WATCHMEN

kl. 6 - 9

16

DESPEREAUX m/ísl. tali
FRIDAY THE 13TH

kl. 5:50
kl. 10:10

L

SHOPAHOLIC
GRAN TORINO

kl. 6
kl. 8 - 10:20

L

CHIHUAHUA m/ísl. tali
BENJAMIN BUTTON

kl. 5:50
kl. 8:30

L
7

WATCHMEN

kl. 8

16

MARLEY AND ME
GRAN TORINO

kl. 8
kl. 10:20

L

16

VIP
12

16

WATCHMEN
GRAN TORINO

kl. 6D - 9D
kl. 5:30D - 8D - 10:30D

16

SHOPAHOLIC
DEFIANCE

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

L

BENJAMIN BUTTON

empire

kl. 8:30 örfáar sýningar 7

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 8
12
DEFIANCE
kl. 10:30 16

HANNES DAÐI HARALDSSON Hannes
Daði er yngsti útvarpsmaður Íslandssögunnar og meira að segja í allri
veröldinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

landsins en þeir verða tólf og fjórtán ára á árinu. Vissulega eru þeir
yngstu útvarpsmennirnir í dag en
þeir komast þó ekki í hálfkvisti

við Hannes þegar horft er til sögunnar.
Hann vakti á sínum tíma mikla
athygli fyrir útvarpsmennskuna
og birtar voru greinar um hann
bæði í Séð og heyrt og Morgunblaðinu. Núna bætist Fréttablaðið hópinn.
Hannes hefur lítið stundað
útvarpsmennskuna síðan hann
hætti á Frostrásinni en gæti vel
hugsað sér að leggja starfið fyrir
sig. „Ég hef ekkert farið eftir þetta
nema bara í útvarpið hérna í skólanum. En það væri alltaf gaman að
komast inn í þetta aftur ef maður
gæti það.“
Hugurinn stefnir þó á sagnfræði
við Háskóla Íslands eftir að hann
útskrifast úr MH. Þar ætti hann að
vera á heimavelli þegar kemur að
því að rifja upp glæst afrek fortíðarinnar.
- fb
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12

12

16

NÝTT Í BÍÓ!

MARÍA KJARTANSDÓTTIR Fyrsta einkasýning Maríu stendur yfir í London um þessar

mundir. Henni lýkur 22. mars.
MYNDIN ER BYGGÐ Á SÖGU SEM TIMES HEFUR M.A. VALIÐ SEM
EINA AF BESTU ENSKU SKÁLDSÖGUM SÍÐUSTU ALDAR

Grænlenskt þema á fyrstu
einkasýningunni í London
Fyrsta einkasýning ljósmyndarans Maríu Kjartansdóttur, Shared Future,
stendur yfir í London um
þessar mundir. Myndir frá
Grænlandi eru áberandi á
sýningunni.

750 kr.

kr.
600
fyrir börn

THE INTERNATIONAL
kl. 5.30 - 8 - 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2
kl. 6 - 8 - 10
FANBOYS
kl. 5.50 - 8 - 10.10

16
12
L
L

fyrir fullor ðna

SÍMI 564 0000

WATCHMEN D
WATCHMEN LÚXUS D
MARLEY AND ME
THE INTERNATIONAL
ÆVINTÝRI DESPERAUX
VILTU VINNA MILLJARÐ
THE PINK PANTHER 2
SKÓGARSTRÍÐ 2

SÍMI 551 9000

kl. 5 - 8 - 11.10
kl. 5 - 8 - 11.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.40
kl. 5.30 - 8
kl. 4 - 6
kl. 3.45

5%

16
16
L
16
L
12
L
L

SÍMI 530 1919

LAST CHANCE HARVEY
MARLEY AND ME
ÆVINTÝRI DESPERAUX
MILK
THE WRESTLER
THE READER
VICKY CRISTINA BARCELONA

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

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

SÍMI 462 3500

L
L
L
12
14
14
L

MARLEY AND ME
ÆVINTÝRI DESPERAUX
VILTU VINNA MILLJARÐ
FROST/NIXON

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50
kl. 8
kl. 10.10

L
L
12
14

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus

POWERSÝNING
KL. 10

★★★

Á STÆRSTA TJALDI
LANDSINS MEÐ DIGITAL
MYND OG HLJÓÐI

- S.V. MBL

WATCHMEN
CHMEN
ÆVINTÝRI DESPEREAUX

★★★★★
★★★
★★
★★★
★★
★
★★★★★

- L.
L.I
L.I.L.,
.I.
I.L
.L.
L.,
., To
Topp5.is/FBL
opp
pp5
p5.
5.i
.is
is

kl. 7 og 10
kl

- S.V., MBL

16
L

kl. 6 - Ísl.tal
12
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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GRÆNLENDINGAR Tveir grænlenskir
drengir sem María myndaði þegar hún
dvaldi þar fyrir nokkru síðan.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson,
sendiherra Íslands í Bretlandi, opnaði sýninguna, sem samanstendur
af þrjátíu verkum frá Grænlandi,
Íslandi og Englandi. Tónlist eftir
Birgi Hilmarsson, kærasta Maríu,
og hljómsveitar hans, Blindfold,
hljómar undir til að gefa myndefninu andlegan undirtón.
María segist hafa fengið ótrúlega góð viðbrögð við sýningunni,
sem er hluti af East-listahátíðinni
í London. „Ég hef tekið þátt í mörgum samsýningum áður og maður
finnur ekki eins mikið fyrir við-

brögðum fólks þá en hérna fær
maður þetta beint í æð,“ segir
María, sem er búsett í London.
„Það skemmtilega við þetta er að
fólk hér á Englandi hefur enga hugmynd um að myndirnar séu frá
Grænlandi. Það heldur að þetta sé
frá Íslandi og spyr hvort það sé líf
á Norðurpólnum. Mér finnst stórmerkilegt hvað þeir vita lítið um
þessa þjóð,“ segir hún.
Ástandið á Grænlandi er mjög
slæmt að hennar mati og virðist
ekkert fara batnandi. „Ég er búin
að fara þrisvar sinnum til Grænlands en ég fer alltaf ein til að
tengjast fólkinu betur. Ég hef verið
þarna alveg nóg til að vita að ég get
ekki verið lengi þarna í einu.“
María segir að sýningin fjalli
bæði um óttann við dauðann en
líka óttann við það að missa allar
eigur sínar. „Þegar svona hlutir
gerast eins og kreppan er ákveðið tækifæri fyrir fólk að staldra

við og hugsa: Hvernig ætla ég að
lifa núna út frá þessum skilyrðum? Hvernig er best að lifa á sem
jákvæðastan hátt?“ segir hún.
Sýningunni lýkur 22. mars og
eftir það ætlar María að halda
aðra í London með myndum sem
hún tók í fjöllum Spánar þar sem
hún bjó í helli með hippum og
sígaunum. Þar ríkti sá hugsunarháttur að fólk þurfi ekki eiga hluti
sem það hefur enga sérstaka þörf
fyrir, sem María telur að margir
gætu lært af á þessum síðustu og
verstu tímum. Núna stendur einnig yfir samsýning hennar og Birgis
á Ítalíu þar sem blandað er saman
landslagsmyndum hennar og tónlistinni hans. Síðar meir vonast
María svo til að halda sýningu hér
á landi þegar rétta tækifærið gefst.
Frekari upplýsingar um ört vaxandi feril hennar má finna á síðunni www.mariak.ifp3.com.
freyr@frettabladid.is

Stólasöfnun í fokheldri kirkju
„Kirkjuskipið er fokhelt með flotuðu gólfi, en er
annars steingrátt og hrátt, svona 2009 „lúkkið“,“
segir Guðni Már Harðarson, sóknarprestur í Lindakirkju. Þar munu fara fram sex fermingar við
óvenjulegar aðstæður á næstunni, en ákveðið hefur
verið í samráði við foreldra að ferma á annað hundrað börn í kirkjunni frá 21. mars til 4. apríl, þrátt
fyrir að hún sé enn fokheld.
„Það er merkilegt hvernig hugarfar allra er í
ljósi ástandsins. Þetta hefði kannski verið óhugsandi fyrir tveimur árum, en nú taka þessu allir með
opnum huga. Það má segja að það ríki svona sveitastemning í þessari nýjustu sókn Kópavogs en allir
eru mjög ánægðir með framtakið og vilja koma, raða
upp og þrífa stóla og kirkjuskip. Margir hafa líka
nefnt hvað það sé gaman að vera fyrst til að fermast í kirkjunni og geta sagt barnabörnum sínum frá
því í framtíðinni hvernig aðstæður voru í kirkjunni
fyrsta árið sem fermt var,“ útskýrir Guðni.
„Við höfum verið að viða að okkur stólum úr
mörgum áttum og erum komin með um 250 stóla af
ýmsum gerðum, en vantar um 160 stóla í viðbót til
að hægt sé að ferma með góðu móti. Þeim sem geta

VANTAR 160 STÓLA Á annað hundrað börn verða fermd í

fokheldri Lindakirkju frá 21. mars til 4. apríl og stendur nú yfir
stólasöfnun svo hægt verði að ferma með góðu móti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

lagt til stóla er bent á að hafa samband við Lindasókn, en allar nánari upplýsingar er að finna á lindakirkja.is.“
-ag
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GRÆNNI SKÓGAR I

Öflugt
skógræktarnám
- fyrir skógarbændur og fróðleiksfúsa skógræktendur

Grænni skógar I er heiti öflugs skógræktarnáms sem að þessu sinni er
boðið fróðleiksfúsum skógræktendum á Suður- og Vesturlandi, sem vilja
ná hámarksárangri í skógrækt. Námið er í raun 16 námskeið og þar af eru
13 skyldunámskeið. Fyrstu námskeiðin verða kennd á vorönn 2009 og þau
síðustu haustið 2011. Að meðaltali eru 2,5 námskeið á önn.

NORSKAR KREPPUSTJÖRNUR
Norðmennirnir Svein Harald, Björn Richard og
Eva Joly og (frá vinstri til hægri) hafa stolið senunni
undanfarið hálft ár. Guðna Ágústssyni, fyrrum
formanni Framsóknarflokksins, þykir þetta minna
um margt á aðdragandann að Gamla sáttmála
sem Norðmenn þrýstu á Íslendinga að skrifa
undir með fulltingi nokkurra herskipa. Ekki
má heldur gleyma norska bílasalanum
Trond Sandven sem losaði þjóðina við
nokkra lúxuskagga og selur þá nú á
bílasölu sinni í Bergen.

Hvert námskeið stendur í tvo daga.
Kennsla hefst kl. 16 á föstudögum og
lýkur kl. 19. Á laugardögum er byrjað
kl. 9 og kennt til kl. 16.
Fjallað verður um mörg af
grunnatriðum skógræktar m.a. um val
á trjátegundum, undirbúning lands fyrir
skógrækt, uppeldi og gróðursetningu
skógarplantna, skógarumhirðu,
skjólbelti, svo eitthvað sé nefnt.

NORSKA INNRÁSIN

„Ég persónulega óttast lögregluna ekki. Henni er velkomið að
fylgjast með þeirri löglegu starfsemi sem þarna fer fram,“ segir
Davíð Rúnarsson, fótboltakappi
og pókerspilari.
Davíð, sem ávallt er kallaður
DabbiRú, stendur fyrir reglulegum pókermótum og á fimmtudagskvöld hófst fyrsta umferð í
annarri mótaröð ISOP – Icelandic Series Of Poker. DabbiRú merkir mikinn áhuga á mótinu og bjóst
við hátt í 70 spilurum. Spilað er
í Casa, klúbbi sem er við Aðalstræti 9.
DabbiRú segir svo frá að fólk
úr öllum áttum komi til að spila
póker. Og í hann hafi hringt
maður sem bundinn er við rafmagnshjólastól til að grennslast
fyrir um aðstöðu fyrir fatlaða.
„Hjólastólaaðgengi í klúbbnum er

DABBIRÚ FÓTBOLTA- OG PÓKERMAÐUR

Fyrsta umferð í annarri mótaröð ISOP
fór fram fyrir helgi.

því miður skelfilegt. En við, þessir „meintu glæpamenn“ ætlum að
sjálfsögðu að bera hjólastólinn
upp svo hann geti spilað.“
Um er að ræða stigamót en spilaðar eru tíu umferðir. Fimm bestu
kvöldin reiknast svo hverjum um
sig til stiga. Þátttökugjald er fjögur þúsund krónur.
- jbg

SUÐURLAND
Nánari upplýsin
gar og skráning
hjá Suðurlandss
kógum í síma
480 1824 (Hrö
nn)
hronn@sudsko
gur.is
VESTURLAND
Nánari upplýsin
gar og skráning
hjá Vesturland
sskógum í sím
a
433 7054 (Guð
mundur).
gudmundur@
vestskogar.is

Það borgar sig að bóka sem fyrst! Þrjátíu pláss eru fljót að fyllast!

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!
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Kjaftfullt á pókermóti

Landbúnaðarháskóli Íslands
sér um skipulag námsins í
samstarfi við Suðurlandsskóga,
Vesturlandsskóga, félög
skógarbænda á Suðurlandi og
Vesturlandi, Skógrækt ríkisins

Skráningarfrestur er til 20. mars.
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„Ég held að þetta sé norskt
samsæri sem minnir mjög á Gamla
sáttmála, Stoltenberg er Hákon
konungur og Ingibjörg Sólrún
Gissur Þorvaldsson. Allt ber þetta
að sama brunni, að renna Íslandi
inn í ESB en Stoltenberg er mikill
Evrópusinni,“ segir Guðni Ágústsson, fyrrum formaður Framsóknarflokksins. Guðni hefur sjálfur
hrundið norskri innrás þegar hann
kom í veg fyrir sem landbúnaðarráðherra að norskar kýr fengju
að leggjast uppá þær íslensku
í kynbótaskyni. „Þetta er heil
vegferð sem hefur verið plönuð
síðan í haust og hún er þaulhugsuð atrenna inn í ESB fyrir báða
aðila,“ bætir Guðni við.
En hverjar skyldu vera þessar norsku stórstjörnur sem stolið
hafa senunni þetta tæpa hálfa
ár? Fyrstan ber að nefna Björn
Richard Johansen, norska hernaðarráðgjafann sem vakti mikla
athygli á fyrstu dögum hrunsins.
Upphaflega var talið að hann væri
hérna fyrst og fremst til að aðstoða
Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, í stríðinu við erlenda
blaðamenn. Seinna kom uppúr kafinu að Johansen ráðlagði gömlu
ríkisstjórninni að vinna eftir sérstakri aðgerðaráætlun hernaðarbandalagsins Nato þegar upp koma
ámóta krísur og kerfishrun.

Næsti Norðmaður kom eins og
riddarinn á hvíta hestinum og var
víða fagnað. Þetta var Trond Sandven, norski bílasalinn frá Bergen, sem keypti nokkra tugi bíla
af lánlausum Íslendingum. Sandven lét hafa eftir sér í Fréttablaðinu að lúxusbílaeign landsmanna
væri fáránleg og margir tóku
honum fegins hendi enda hafði
fall krónunnar sett myntkörfulánin í fimmta gír. Ekki má gleyma
tveimur norskum fréttamönnum
sem slógu í gegn. Annars vegar
var að það norski sjónvarpsmaðurinn sem gerði Má Másson, upplýsingafulltrúa Glitnis, kjaftstopp og
hins vegar Brennepunkt-maðurinn
Peter Svaar, hann flaug frá Osló til
Flórída og þaðan til Reykjavíkur.
Þátturinn vakti það mikla athygli
að RÚV sýndi hann textaðan eitt
kvöldið.
Og þegar norskættaði forsætisráðherrann fór frá völdum í byrjun árs reiknuðu margir með að
Norðmannafarsanum væri lokið.
Öðru nær. Davíð Oddsson var settur af sem seðlabankastjóri þegar
Samfylkingin og Vinstri græn
samþykktu nýtt seðlabankafrumvarp. Svein Harald Öygard kom
útúr fylgsni sínu á hóteli í miðbæ
Reykjavíkur og gekk inní Seðlabankann. Fyrsti gesturinn þar
var áðurnefndur Stoltenberg. Og
loks þekktist hinn norski saksóknari með franska ríkisfangið, Eva
Joly, boð Háskólans í Reykjavík
og flutti hálfgert uppistand um
fámenni í starfsmannahaldi hins
sérlega saksóknara efnahagshrunsins. Henni var að sjálfsögðu
boðin ráðgjafastaða hjá ríkisstjórn
Íslands og Íslendingar flykktust í bókabúðir og keyptu bókina
hennar ef marka má metsölulista
Eymundsson. freyrgigja@frettabladid.is

8AA8@@"F<4A@&))(#

Norðmenn hafa stolið senunni þá fimm mánuði sem
liðnir eru frá íslenska efnahagshruninu. Guðna Ágústssyni, fyrrum formanni
Framsóknarflokksins, þykir
lítið til norsku innrásarinnar koma.

Björgvin Örn Eggertsson verkefnisstjóri
Grænni skóga gefur einnig upplýsingar í
síma 433-5305 bjorgvin@lbhi.is

og Landgræðslu ríkisins. Aðeins
er hægt að taka 30 þátttakendur í
Grænni skóga I. Þeir, sem ljúka 80 % af
skyldunámskeiðunum, fá námið metið
til eininga á framhaldsskólastigi.
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> Ásdís setti Íslandsmet og kastaði yfir
60 metrana
Ásdís Hjálmsdóttir setti nýtt Íslandsmet þegar hún
kastaði spjótinu 60,42 metra á níunda Vetrarkastmóti
Evrópu í Los Realejos á Tenerife í gær. Ásdís sigraði
í B-hópi og varð í þriðja sæti samanlagt. Ásdís bætti
Íslandsmet sitt frá því í fyrra sem var 59,80
metrar en hún varð þarna fyrsta íslenska
konan sem kastar nýja spjótinu yfir 60
metrana. Bergur Ingi Pétursson varð
í 2. sæti í B-hópi í sleggjukasti á sama
móti en hann kastaði þrisvar sinnum
yfir 70 metra og lengst 72,49 metra.

sport@frettabladid.is

ENSKI BOLTINN
Enska úrvalsdeildin:
CHELSEA-MANCHESTER CITY

1-0

1-0 Mickael Essien (17.)

ASTON VILLA-TOTTENHAM

1-2

0-1 Jermaine Jenas (5.), 0-2 Darren Bent (50.),
1-2 John Carew (85.)

ARSENAL-BLACKBURN

4-0

1-0 Andrei Arshavin (1.), 2-0 Arshavin (64.), 3-0
Emmanuel Eboue (87.), 4-0 Eboue (90.).

BOLTON-FULHAM

1-3

0-1 Andy Johnson (41.), 1-1 Kevin Davies (45.),
1-2 Simon Davies (55.), 1-3 Kamara (87.).

EVERTON-STOKE

3-1

1-0 Jó (17.), 2-0 Joleon Lescott (24.), 2-1 Ryan
Shawcross (51.), 3-1 Marouane Fellaini (90.).

HULL-NEWCASTLE

1-1

1-0 Geovanni (8.), 1-1 Steven Taylor (37.).

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL

1-4

1-0 Cristiano Ronaldo (22.), 1-1 Fernando Torres
(27.), 1-2 Steven Gerrard (43.), 1-3 Fabio Aurelio
(76.), 1-4 Andrea Dossena (90.).

MIDDLESBROUGH-PORTSMOUTH

1-1

0-1 Peter Crouch (29.), 1-1 Marlon King (90.).

SUNDERLAND - WIGAN

1-2

0-1 Ben Watson (11.), 1-1 Grant Leadbitter (40.),
1-2 Charles N‘Zogbia (45.).

STAÐA EFSTU LIÐA:
Man. United
Chelsea
Liverpool
Arsenal
Aston Villa
Everton
West Ham
Wigan
Fulham
Man.City
Tottenham
Bolton

28
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29

20 5 3 49-16
18 7 4 49-16
17 10 2 49-21
14 10 5 45-26
15 7 7 43-31
13 9 7 39-29
11 6 11 34-34
10 8 11 29-28
9 10 10 28-26
10 5 14 45-37
9 8 12 35-34
10 3 16 31-43

65
61
61
52
52
48
39
38
37
35
35
33

Frekari umfjöllun um ensku úrvalsddeildin
um helgina má finna á Visir.is

FRÍÐA RÚN EINARSDÓTTIR ÚR GERPLU: ÍSLANDMEISTARI Í FJÖLÞRAUT Í FYRSTA SINN

Sannaði sig á ný eftir erfið og árslöng ökklameiðsli
Fríða Rún Einarsdóttir úr Gerplu kom aftur eftir erfið ökklameiðsli og tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fjölþraut í
fyrsta sinn um helgina. Fríða hafði betur eftir hörkukeppni við Íslandsmeistarann frá því í fyrra, Thelmu
Rut Hermannsdóttur.
„Það er frábært að vera komin aftur og gaman að
koma sterk til baka. Það var mjótt á munum og þetta
réðst í seinustu greininni,“ segir Fríða Rún sem var
heppin að hennar besta grein var síðust. „Ég var mjög
ánægð með gólfæfingarnar sem heppnuðust mjög vel.
Það var síðasta greinin og réð eigilega úrslitunum,“
sagði Fríða sem hefur gengið í gegnum erfiða mánuði
að undanförnu.
„Ég var frá allt síðasta ár, 2008. Ég gat ekkert æft. Ég
þurfti að fara í tvær aðgerðir á ökkla því það var
einhver skemmd í beini inni í ökklanum.
Þetta er búið að vera svakalega erfitt og ég er í
rauninni ekki búin að ná mér alveg enn þá,“
segir Fríða sem var líka óheppin í kringum

Íslandsmótið fyrir tveimur árum. „Ég var í mjög góðu formi fyrir
Íslandsmótið 2007 en ég varð bara rosalega veik fyrir mótið.
Ég fór og keppti samt en var alveg út úr kortinu og það gekk
ekki vel. Seinheppnin hefur svolítið verið að elta mig en ég
vona að ég sé búin að taka þessi vandræði öll út núna,“
segir Fríða en hún er þó ekki alveg orðin góð og gat
aðeins keppt til úrslita á einu áhaldi í gær.
„Ég gat ekki keppt í dag eins og ég ætlaði að gera. Ég var
búin að vinna mér sæti í úrslitum á þremur greinum en
gat bara keppt í einni vegna þess að ég var bara búin á
því í fótunum,“ segir Fríða.
Hún er að fara á Evrópumótið í Mílanó eftir tvær vikur
og ákvað að spara sig. „Laugardagurinn var minn dagur
og hann var alveg frábær. Ég var þá í rauninni búin að
sanna mig og ég ætlaði bara að vera skynsöm. Ég
ákvað þetta í sameiningu með þjálfurunum. Það
verður svakalega skemmtilegt að keppa á Evrópumótinu,“ sagði Fríða að lokum.

Svona leik spila menn
ekki í úrslitakeppninni

ÚRSLIT UM HELGINA
Iceland Express karla
Keflavík-Njarðvík

Valur Ingimundarson, þjálfari Njarðvíkur, var ekki ánægður eftir 8 stiga tap á
móti bróður sínum í Keflavík í gær. Keflavík tefldi fram nýjum Kana í leiknum.
KÖRFUBOLTI Keflavík er komið í

1-0 eftir 96-88 sigur á Njarðvík í
fyrsta leik einvígis liðanna í átta
liða úrslitum Iceland Expressdeildar karla.
„Við verðum auðveld bráð ef við
ætlum að spila svona aftur. Við
vorum inni í leiknum í lokin en
við köstuðum boltanum 26 sinnum
útaf og vorum bara lélegir,“ sagði
Valur Ingimundarsson, þjálfari
Njarðvíkur, við Fréttablaðið eftir
að hafa þurft að láta í minni pokann gegn bróður sínum Sigurði.
Keflvíkingar mættu ákveðnir
leik leiks gegn erkifjendum sínum
í gær. Liðið hafði yfir 24-19 eftir
fyrsta leikhluta og 43-40 forystu í
hálfleik. Njarðvíkingar hittu betur
úr skotunum sínum en heimamenn
hirtu 16 sóknarfráköst gegn aðeins
tveimur hjá gestunum í fyrri hálfleik og það hafði mikið að segja.
Keflavík hafði lengst af um og
yfir 10 stiga forystu í síðari hálfleiknum og náði mest 16 stiga forskoti. Njarðvíkingarnir neituðu að
gefast upp og náðu að hleypa smá
spennu í leikinn undir lokin, en

Keflavíkurliðið hélt sínu og vann
verðskuldaðan sigur með gríðarlegri baráttu.
Jesse Pelot Rosa
var atkvæðamestur hjá Keflavík
með 29 stig og 12
frá köst, en hann
stóð sig hetjulega ef tekið er
mið af því hvernig hann kom inn í
ÓSÁTTUR Valur Ingi-

mundarson, þjálfari
Njarðvíkur, var
brúnaþungur eftir
tapið í gær.

liðið á síðustu stundu. „Ég var bara
að stíga út úr flugvélinni og spilaði í gær, svo ég var kannski ekki
ferskur í fótunum. Ég ætla
að gera allt sem ég get
til að leggja mig fram
fyrir þetta lið og nú
ætla ég heim að safna
orku fyrir næsta leik,“
sagði brosmildur Rosa
í leikslok.
Valur Ingimundarson,
þjálfari Njarðvíkur, var
brúnaþungur í leikslok.
„Við bara fórum aldrei
í gang í þessum leik. Við
vorum sorglegir varnarlega, vorum of stressaðir og þetta var einfaldlega ekki leikur sem
maður á að sýna
í úrslitakeppni,“
sagði Valur.

96-88 (43-40)

Stig Keflavíkur: Jesse-Pelot Rosa 27 (12 frák),
Hörður Axel Vilhjálmsson 18, Gunnar Einarsson
17, Sigurður Þorsteinsson 10, Sverrir Þór Sverris
son 9, Jón N. Hafsteinsson 6, Elvar Sigurjónsson
4, Gunnar Stefánsson 3.
Stig Njarðvíkur: Heath Sitton 25, Magnús Þór
Gunnarsson 18, Logi Gunnarsson 18, Friðrik Stef
ánsson 10, Hjörtur Einarsson 10, Fuad Memcic 5,
Grétar Garðarsson 2.

KR-Breiðablik

123-75 (67-33)

Stig KR: Jason Dourisseau 29 (11 frák.), Helgi
Már Magnússon 21, Baldur Ólafsson 15, Darri
Hilmarsson 15, Fannar Ólafsson 14, Jakob Örn
Sigurðarson 11, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 6,
Guðmundur Þór Magnússon 6, Brynjar Björnsson
4, Skarphéðinn Ingason 2.
Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 31 (13 frák.),
Kristján Sigurðsson 12, Arnar Pétusson 8, Hraunar
Guðmundsson 8, Hjalti Þór Vilhjálmsson 6,
Rúnar Ingi Erlingsson 5, Emil Jóhannsson 4,
Daníel Guðmundsson 1.

Grindavík-ÍR

112-78 (55-49)

Stigahæstir: Páll Axel Vilbergsson 28 (10 frák.),
Brenton Birmngham 16, Nick Bradford 16,
Þorleifur Ólafsson 14, Páll Kristinsson 10 - Svein
björn Claessen 20, Hreggviður Magnússon 19,
Ómar Sævarsson 17.

Snæfell-Stjarnan

93-81 (40-38)

Stigahæstir: Sigurður Þorvaldsson 23, Lucious
Wagner 16, Slobodan Subasic 15, Magnis
Hafsteinsson 15, Jón Ólafur Jónsson 11 - Justin
Shouse 22 (12 stoðs.), Jovan Zdravevski 21,
Ólafur Jónas Sigurðsson 16, Fannar Helgason 10.

baldur@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

2-1 FYRIR HAUKA Slavica Dimovska

lék vel í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Iceland Express kvenna
Haukar-Hamar

59-55 (30-31)

Stig Hauka: Slavica Dimovska 23, Kristrún Sigur
jónsdóttir 12 (6 stoðs.), Moneka Knight 7, Ragna
Margrét Brynjarsdóttir 6, Telma Björk Fjalarsdóttir
4, Helena Hólm 3, María Lind Sigurðardóttir 2,
Sara Pálmadóttir 2.
Stig Hamars: Lakiste Barkus 19, Julia Demirer
17 (11 frák.), Hafrún Hálfdánardóttir 8, Fanney
Lind Guðmundsdóttir 5, Íris Ásgeirsdóttir 3, Dúfa
Dröfn Ásbjörnsdóttir 3.

N1 deild kvenna í handb.
Haukar-Valur

SIGURSÆLIR BRÆÐUR Róbert og Viktor Kristmannssynir unnu alls ellefu verðlaun og

fóru fjórum sinnum saman upp á pall.

Íslandsmótið í áhaldafimleikum var um helgina:

Formúla 1

Silverstone

Bræður með 6 gull

19. – 22. júní

FIMLEIKAR Gerplan var sigursæl á

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum
greiðslum, hótelgisting í 3 nætur með
morgunverði, miði á Formúluna, íslensk
fararstjórn og rútuferðir.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

F í t o n / S Í A

Verð á mann í tvíbýli:

154.900 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslandsmótinu í áhaldafimleikum
um helgina en allir Íslandsmeistaratitlarnir fóru í Kópavoginn.
Bræðurnir Viktor og Róbert
Kristmannsson úr Gerplu voru sigursælir á mótinu og unnu alls til 11
verðlauna, þar af voru sex gull.
Viktor var maður mótsins því
auk þess að tryggja sér sigur í fjölþrautinni sjöunda árið í röð á laugardaginn þá vann hann gull eða
silfur á öllum áhöldunum í gær.
Róbert vann tvö gull á áhöldum auk þess að verða í öðru sæti í
fjölþrautinni. Róbert vann stökkið
og svifrána þar sem Róbert varð í
öðru sætinu.

Eina greinin sem Kristmannssynir unnu ekki var keppni á gólfi
þar sem sigurvegari var Ólafur
Garðar Gunnarsson. Dýri Kristjánsson vann reyndar gull í hringjum en þar voru hann og Viktor
hnífjafnir og fengu báðir gull.
Thelma Rut Hermannsdóttir vann gull á þremur af fjórum
áhöldum í gær eftir að hafa þurft
að horfa á eftir Íslandsmeistaratitlinum til Fríðu Rúnar Einarsdóttur daginn áður.
Thelma vann gull á öllum áhöldum nema á jafnvægisslá þar sem
Tinna Óðinsdóttir tryggði sér sigur
en Thelma varð í þriðja sæti.
- óój

30-30 (17-15)

Mörk Hauka: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 10,
Ramune Pekarskyte 8, Nína Björk Arnfinnsdóttir
6, Nína Kristín Björnsdóttir 4, Erna Þráinsdóttir 1,
Ester Óskarsdóttir 1.
Mörk Vals: Eva Barna 8, Hrafnhildur Skúladóttir
8, Hildigunnur Einarsdóttir 7, Drífa Skúladóttir
2, Dagný Skúladóttir 2, Íris Ásta Pétursdóttir 2,
Kristín Guðmundsdóttir 1.

Stjarnan-Fram

27-23 (13-12)

Mörk Stjörnunnar: Alina Petrache 9, Sólveig
Lára Kjærnested 6, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 4,
Elísabet Gunnarsdóttir 4, Kristín Jóhanna Clausen
2, Esther Viktoría Ragnarsdóttir 1, Unnur Ýr
Viðarsdóttir 1.
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 7, Anett Köbli 7,
Pavla Nevratilova 3, Hildur Knútsdóttir 2, Þórey
Rósa Stefánsdóttir 1, Sara Sigurðardóttir 1, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 1, Guðrún Þóra Hálfdánar
dóttir 1.

Fylkir-HK

30-35 (14-20)

Markahæstar: Ásdís Guðmundsdóttir 7, Hanna
Rut Sigurjónsdóttir 6 - Arna Sif Pálsdóttir 13, Jóna
Sigríður Halldórsdóttir 8, Brynja Magnúsdóttir 6.

Grótta-FH

23-30

Konungsbikarinn á Spáni
Barcelona-Ciudad Real

29-26 (14-14)

Ólafur Stefánsson skoraði 3 mörk fyrir Ciudad.

Starfsemi á árinu 2008
(Allar fjárhæðir í milljónum króna)

Efnahagsreikningur:

lífeyrissjóður

31.12.2008

31.12.2007

Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðlán
Bankainnstæður
Kröfur
Fasteign, rekstrarfjármunir og aðrar eignir
Skuldir

70.713
106.194
13.444
21.809
1.706
226
- 5.150

115.236
102.018
10.599
9.026
1.940
242
- 829

Hrein eign til greiðslu lífeyris

208.942

238.232

2008

2007

Iðgjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Aðrar tekjur

11.354
- 6.057
- 34.231
- 138
- 265
47

10.134
- 5.443
18.401
- 125
- 242
96

Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári

- 29.290
238.232

22.821
215.411

Hrein eign til greiðslu lífeyris

208.942

238.232

2008

2007

-14,8%
-26,6%
-26,7%
2,1%
3,3%
63,4%
36,6%
26.441
4.327
12.850

8,4%
2,4%
2,4%
11,6%
7,4%
87,0%
13,0%
25.101
4.237
12.942

Breytingar á hreinni eign:

Kennitölur:
Nafnávöxtun
Raunávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)
Eignir í ísl. kr.(%)
Eignir í erl. gjaldmiðlum (%)
Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi launagreiðanda
Fjöldi lífeyrisþega

Afkoma
Ávöxtun sjóðsins á árinu 2008 var neikvæð um 14,8%. Miklir erfiðleikar á fjármálamörkuðum, bæði
innanlands og utan, og þá sérstaklega fall íslensku viðskiptabankanna höfðu mikil áhrif á afkomu
sjóðsins. Þá hafa önnur innlend fyrirtæki lent í verulegum greiðsluerfiðleikum. Vegna þessa hefur
sjóðurinn fært niður skuldabréf í eignasafni sínu. Þá voru erlendir hlutabréfamarkaðir einnig
óhagstæðir á árinu 2008 og lækkaði heimsvísitala hlutabréfa (MSCI) um 40,7%.
Þróun á erlendum verðbréfamörkuðum það sem af er árinu 2009 hefur einnig verið sjóðnum
óhagstæð. Verðbréf hafa haldið áfram að lækka í verði á sama tíma og gengi erlendra gjaldmiðla
hefur lækkað gagnvart íslensku krónunni.

Séreign
Hrein eign séreignardeildar var í árslok 2008 2.488 milljónir króna og hafði vaxið um 248 milljónir
króna frá fyrra ári eða um 11%. Nafnávöxtun séreignardeildar var þannig:
Framtíðarsýn I: 0,7% (raunávöxtun -13,5%) og Framtíðarsýn II: 2,9% (raunávöxtun -11,6%).
Framtíðarsýn III er verðtryggður innlánsreikningur sem bar að meðaltali 7,2% raunvexti á árinu 2008.

Tryggingafræðileg staða:
Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt sem miðast við árslok 2008 var staða sjóðsins neikvæð um 13%.
Samkvæmt samþykktum sjóðsins mega eignir ekki vera meira en 10% lægri en skuldbindingar og
því hefur stjórn Gildis í samráði við tryggingafræðing sjóðsins ákveðið að leggja fyrir ársfund
tillögu um lækkun áunninna réttinda sjóðfélaga og lífeyrisþega um 10% frá 1. maí 2009.
Lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar m.v. vísitölu neysluverðs. Frá stofnun Gildis 1. júní 2005 hafa
lífeyrisréttindi sjóðfélaga verið hækkuð um 17,7% umfram hækkun vísitölunnar.

Ársfundur 2009
Ársfundur sjóðsins verður haldinn þriðjudaginn 21. apríl nk. kl. 17.00
á Grand Hótel, Reykjavík. Dagskrá fundarins verður auglýst síðar.

Stjórn sjóðsins.
Sigurður Bessason formaður
Árni Bjarnason
Heiðrún Jónsdóttir
Sigurrós Kristinsdóttir

Vilhjálmur Egilsson varaformaður
Friðrik J. Arngrímsson
Konráð Alfreðsson
Sveinn Hannesson

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is
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VIÐ TÆKIÐ ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR FÆR EKKI NÓG AF DESPERATE HOUSEWIVES

> Laurence Fishburne

Eitthvað sem fólk getur tengt við
Af þeim sjónvarpsþáttaröðum sem ég hef
fylgst með undanfarin ár standa þættirnir
um aðþrengdu eiginkonurnar á Wisteria
Lane upp úr. Fyrst um sinn fylgdist ég líka
reglulega með Lost og Grey´s Anatomy, en
fór smám saman að finna að mér var sama
um að missa úr þátt og þátt svo lengi sem
ég sá Desperate Housewives.
Þegar ég fór að velta fyrir mér ástæðunni gat ég aðeins fundið eina, ég gat
miklu frekar sett mig inn í aðstæðurnar í
þeim þáttum heldur en hinum. Við nánari
umhugsun er ég sannfærð um að það
séu fleiri sammála. Það er eitthvað miklu
nær manni að fylgjast með fólki sem er
að kljást við alkóhólisma, krabbamein og
VINSÆLAR Desperate Housewives þættirnir hafa
skilnað í bland við góðu hlutina í lífinu,
slegið í gegn út um allan heim.
heldur en að setja sig í spor fólks á eyði-

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (25:26)(e)
17.53 Sammi (16:52)
18.10 Millý og Mollý (2:26)
18.12 Herramenn (43:52)
18.25 Fréttaaukinn Fréttaþáttur í umsjón

19.05

Stjarnan – Snæfell,

STÖÐ 2 SPORT

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Villta Kína (Wild China: Paradís

▼

beint

Boga Ágústssonar og Elínar Hirst. (e)

á jörðu) (2:6) Í þessum breska myndaflokki
er þetta dularfulla land sýnt í alveg nýju
ljósi með öllum sínum furðum, stórkostlegu
landslagi, fáséðum dýrum og litríku fólki.

20.20

Villta Kína

SJÓNVARPIÐ

21.15 Sporlaust (Without a Trace)
(23:24) Bandarísk spennuþáttaröð um
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að
týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery, Marianne JeanBaptiste, Enrique Murciano og Eric Close.
22.00 Tíufréttir
22.20 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um
nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar
þar sem þær eru séðar. (e)

23.05 Spaugstofan (e)
23.30 Bráðavaktin (ER) Bandarísk þátta-

21.00

Heroes

SKJÁREINN

röð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í
stórborg. (10:19) (e)

21.10

Osbournes STÖÐ 2 EXTRA

08.00 Charlotte‘s Web
10.00 The Devil Wears Prada
12.00 Field of Dreams
14.00 Raise Your Voice
16.00 Charlotte‘s Web
18.00 The Devil Wears Prada
20.00 Field of Dreams Bóndi í Iowa
telur sig hafa fengið skilaboð um að breyta
kornakrinum sínum í hafnaboltavöll og fjölskylda hans og vinir halda að hann sé genginn af göflunum.

22.10

The Lost Room

STÖÐ 2

22.00 Stephen King‘s Desperation
00.10 Primeval
02.00 Blind Flight
04.00 Stephen King‘s Desperation

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa-

07.00 Almeria - Barcelona Útsending

eðlan, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn
Dóra og Stóra teiknimyndastundin.

frá leik í spænska boltanum.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (273:300)
10.15 Sisters (6:28)
11.05 Ghost Whisperer (53:62)
11.50 Men in Trees (19:19)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (146:260)
13.25 Thunderstruck
15.10 ET Weekend
15.55 Galdrastelpurnar
16.20 Íkornastrákurinn
16.43 A.T.O.M.
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (23:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (3:21) Hómer er lát-

14.25 Almeria - Barcelona Útsending
frá leik í spænska boltanum.

16.05 CA Championship 2009 Útsending frá lokadegi mótsins.

19.05 Stjarnan - Snæfell Bein útsending frá leik Iceland Express deildinni í körfubolta.

21.00 Atvinnumennirnir okkar Guðjón
Valur Sigurðsson.
21.30 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

22.00 Þýski handboltinn. Markaþáttur Hver umferð gerð upp í þessum flotta
þætti um þýska handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.
22.30 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.
23.15 Stjarnan - Snæfell Útsending frá
leik í Iceland Express deildinni í körfubolta.
00.45 World Series of Poker 2008
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í heiminum.

inn og þarf að gera eitt góðverk til að komast til himna á hrekkjavökunni, en það reynist honum erfiðara en hann gerði ráð fyrir.
Bart og Lísa hitta fyrir persónur úr frægum
ævintýrum.

20.00 American Idol (19:40)
21.25 American Idol (20:40)
22.10 The Lost Room (6:6) Joe Miller

▼

00.15 Kastljós (e)
00.55 Dagskrárlok

STÖÐ 2

▼
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eyju sem aldrei finnst eða læknis sem
dettur og fær grýlukerti í magann.
Oft er óneitanlega gaman að horfa á
eitthvað sem er algjörlega absúrd, fólk í
aðstæðum sem maður mun hugsanlega
aldrei lenda í eða hluti sem geta aðeins
gerst í sýndarveruleika, en þegar allt
kemur til alls er þessi mannlega tenging
svo sterk. Það kemur skýrt í ljós þegar
við horfum á þætti eins og American
Idol, því ein af meginástæðum þess að
sá þáttur gengur ár eftir ár er þessi þörf
okkar fyrir að sjá mannlegt eðli í öllu
sínu veldi. Vonir, væntingar, sigra, sorgir
og gleði. Við setjum okkur í spor einstaklinga sem ýmist fá okkur til að hlæja
eða standa með þeim og við fylgjumst
spennt með hvernig þeim vegnar.

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.

22.55 Amber Frey. Witness for the
Prosecution Áhrifamikil mynd byggð er á
sönnum atburðum sem áttu sér stað í Kaliforníu árið 2002. Amber fellur fyrir manni
sem segist vera ekkill. Fljótlega fer hún að
sjá að ekki er allt með felldu og að eiginkona hans hefur ekki fallið frá af eðlilegum
orsökum.

00.25 Bones (1:26)
01.10 Thunderstruck
02.50 Men in Trees (19:19)
03.35 The Lost Room (6:6)
04.20 The Simpsons (3:21)
04.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Aston Villa - Tottenham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Middlesbrough - Portsmouth
Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.
18.45 PL Classic Matches West Ham Bradford, 1999. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.15 PL Classic Matches West Ham
Utd - Manchester Utd.

19.50 West Ham - WBA Bein útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

23.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.

23.30 West Ham - WBA Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.00 Spjallið með Sölva (4:12) (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
12.00 Spjallið með Sölva (4:12) (e)
13.00 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.00 Game Tíví (6:15) (e)
18.40 Psych (3:16) (e)
19.30 Málefnið (4:6) Umræðuþáttur í beinni útsendingu. Sölvi Tryggvason
og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir fá til sín
góða gesti.

20.10 One Tree Hill (8:24) Lucas slær
óvænt í gegn með skáldsögu sinni. Mouth
fær óvænta athygli frá lærlingi sínum og
Jamie litli fellur fyrir Sam. Brooke á líka
óvæntan aðdáanda.

21.00 Heroes (14:26) Eftir uppgjörið við pabba sinn lenda Petrelli-bræðurnir í einvígi og Nathan tekur ákvörðun sem
mun hafa alvarlega afleiðingar. Sylar heldur Claire, H.R.G., Meredith og Angelu sem
gíslum og uppgjör er óumflýjanlegt. Ando,
Matt og Daphne halda áfram að reyna að
bjarga Hiro og dr. Suresh er kannski þeirra
eina von.

▼

„Að vera hæfileikaríkur getur virkað
ógnandi á aðra. Það er því ekkert
skrítið að fólk reyni oft að fela
hæfileika sína frekar en að
flagga þeim.“ Fishburne fer
með hlutverk Dr. Raymond
Langston sem aðstoðar
rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas í þættinum CSI sem Skjáreinn
sýnir í kvöld.

21.50 CSI (9:24)
22.40 Jay Leno
23.30 The Cleaner (1:13) (e)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

20.00 Mér finnst er 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 Ástvinanudd Umsjón: Gunnar L.
Friðriksson.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol
Leitin af áttundu Idolstjörnu Bandaríkjanna
er í fullum gangi í
vinsælasta skemmtiþætti veraldar. Í kvöld
hefst það sem allir bíða
eftir. 13 keppendur
stíga á svið, 5 stelpur
og 8 strákar, í sjálfri
úrslitakeppninni sem
fer fram í hinu fræga
Kodak leikhúsi. Þau
Simon Cowell, Randy
Jackson, Paula Abdul
og Kara DioGuardi sitja í dómnefnd en það er bandaríska þjóðin sem ræður
úrslitum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hverjir komast áfram og hver dettur út?

16.00 Hollyoaks (145:260)
16.30 Hollyoaks (146:260)
17.00 Seinfeld (6:22)
17.25 E.R. (3:22)
18.10 Osbournes (5:10)
18.30 20 Good Years (13:13)
19.00 Hollyoaks (145:260)
19.30 Hollyoaks (146:260)
20.00 Seinfeld (6:22) Jerry Seinfeld er
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.

20.25 E.R. (3:22) 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.

▼

21.10 Osbournes (5:10) Eins og flestum er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi Osbournes fjölskyldunnar sem seint verður talin
til fyrirmyndar. Það er komin tími til að rifja
upp gamla og góða tíma þessara frábæru
karaktera.

21.30 20 Good Years (13:13) Frumlegir og ferskir gamanþættir um John Mason og
Jeffrey Pyne sem eru eins og ólíkir og hugsast getur. Það eina sem þeir eru sammála
um er að þeir eiga tuttugu ár eftir ólifuð og
eru staðráðnir í því að nýta þau til hins ýtrasta. Með aðalhlutverk fara John Lithgow og
Jeffrey Tambor úr Arrested Development.
22.00 Cold Case (11:23)
22.45 Damages (3:13)
23.30 Mad Men (13:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.05 EastEnders 10.35 My Hero 11.05 Jonathan
Creek 11.55 Dalziel and Pascoe 12.45 My Hero
13.15 The Weakest Link 14.00 EastEnders 14.30
My Hero 15.00 Blackadder II 15.30 The Weakest
Link 16.15 Jonathan Creek 17.05 Dalziel and
Pascoe 17.55 EastEnders 18.25 The Weakest Link
19.10 My Hero 19.40 Blackadder II 20.10 The
Inspector Lynley Mysteries 21.00 The State Within
21.50 Blackadder II 22.20 My Hero 22.50 The
State Within 23.40 Jonathan Creek 00.30 Dalziel
and Pascoe

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 14.30 X
Factor 15.30 X Factor Afgørelsen 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
Tvangsauktion - når krisen kradser 20.00 TV
Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00
Kriminalkommissær Foyle 22.40 Helt vilde læger
23.30 OBS 23.35 Boogie Mix

12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30
Viten om 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt
13.30 I sørhellinga 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 Mitt liv med dyr 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

SVT 1
12.30 Melodifestivalen 2009 14.30 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 Ett hjärta i Jenin 22.00
Kulturnyheterna 22.15 Grillad 23.00 Nip/Tuck
23.45 Sändningar från SVT24

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Málefnið
Skjáreinn kl. 19.30
Sölvi Tryggvason og Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir
fá til sín góða
gesti til þess
að ræða ítarlega um heitustu málin
sem brenna
á vörum
þjóðarinnar. Í kvöld
verður rætt
við nýbakaða
þátttakendur í
prófkjörum og velt upp spurningunni
hvort endunýjun sé að eiga sér stað í
stjórnmálunum.

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
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Lárétt eða lóðrétt
22.12 Lestur Passíusálma
22.17 Ársól
23.07 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
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Færri í fitusog og dýrari brjóstastækkanir
„Mér líst mjög vel á þetta og hef
mikla trú á honum. Hann er svo
sjálfstæður og fylginn sjálfum
sér að ef hann ætlar sér eitthvað
halda honum engin bönd. Svo
er hann líka bæði kurteis og
góður.“
Linda Olsen, móðir Styrmis Jónassonar
11 ára, sem stjórnar þættinum Upp í loft
á Útvarpi Sögu ásamt Hrólfi Sturlu Rúnarssyni, en þeir eru yngstu útvarpsmenn
landsins.
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í efnahagslífinu og þá fannst mér
þetta lýsa sér svipað – að yngra fólk
kom minna. En lífið heldur áfram
og við lýtalæknar reynum að koma
til móts við fólk í kreppunni. Þannig
hafa öll aðföng hækkað mikið og
brjóstastækkunarpúðarnir tvöfaldast í innkaupsverði. Brjóstaaðgerðirnar hafa þó ekki hækkað nema
kannski um 20-30 prósent þannig
að við lýtalæknar erum að taka á
okkur stóran hluta þessara hækkana sjálfir.“
Þórdís Kjartansdóttir, lýtalæknir hjá Læknastöðinni, tekur í sama
streng. „Í fyrsta skipti er ég með
mismunandi verð á brjóstastækkunum eftir því hvaða púða ég er
að nota. Dropalaga púðarnir eru
þar dýrari á móti þeim hringlaga.

Margir púðarnir hafa tvöfaldast
í verði og þetta er auðvitað dýrari hlutinn af aðgerðinni þannig
að ég hef tekið á mig að hluta til
kostnaðinn“, segir Þórdís og bætir
við að breytingin sem hún sjái sé
helst í fækkun í fitusogsaðgerðum. Guðmundur
segist ekki viss hvort
lýtalæknar hafi samt
fundið fyrir botninum
enn þá. „Maður verður að taka þennan skell
á sig í þeirri von að gengið leiðrétti sig eitthvað.
Það er ekki hægt að
hleypa öllum kostnaði
út í verðlagið eins og
sum fyrirtæki virðast
nú gera.“
- jma
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LÁRÉTT
2. fjármunir, 6. frá, 8. gums, 9.
litningar, 11. komast, 12. stoðvirki,
14. miklu, 16. karlkyn, 17. hvoftur, 18.
stansa, 20. skóli, 21. þekkja leið.
LÓÐRÉTT
1. gól, 3. fæddi, 4. sandgrynning, 5.
forsögn, 7. ávöxtur, 10. lúsaegg, 13.
nægilegt, 15. nýja, 16. náinn, 19.
bardagi.
LAUSN

brjóstastækkana, brjóstapúðarnir,
hefur tvöfaldast. Þórdís Kjartansdóttir
og Ólafur Einarsson lýtalæknar segja
að lýtalæknar reyni að koma til móts
með því að hækka aðgerðirnar ekki
um of.

Ástþór Magnússon er ekki af
baki dottinn í baráttu sinni fyrir
umfjöllun um lýðræðishreyfingu sína hjá RÚV.
Ástþór hugðist gefa Páli
Magnússyni útvarpsstjóra nýjan bíl en Páll,
sem á nokkuð
ökufært ökutæki, var ekki á
staðnum til að
veita þessari
glæsilegu
gjöf viðtöku.
Nýjasta útspil
Ástþórs er að reyna að ná tali af
Agli Helgasyni, stjórnanda Silfurs
Egils, en í fréttatilkynningu kemur
fram að Egill sé hálfpartinn týndur
í hinu ógnarstóra húsnæði Ríkissjónvarpsins í Efstaleitinu og finnist
aldrei þegar Ástþór reynir að ná tali
af honum.

11

14

BRJÓSTAPÚÐARNIR HAFA TVÖFALDAST
Í VERÐI Einn stærsti kostnaðarliður

FRÉTTIR AF FÓLKI

8

10

18

„Við vitum að það er aðallega yngra
fólkið sem fer í silíkonaðgerðir og
fitusog. Þetta eru tvær algengustu
fegrunaraðgerðirnar sem framkvæmdar eru og það hefur dregið
úr báðum. Það er tölvuvert minni
eftirspurn en hefur verið,“ segir
Guðmundur M. Stefánsson, lýtalæknir hjá Domus Medica. Fréttablaðið hringdi í nokkra lýtalækna
hér í bæ og samkvæmt lauslegri
könnun blaðsins virðist sem yngra
fólk haldi að sér höndum og minni
eftirspurn sé eftir fitusogsaðgerðum hjá hópnum undir fertugu.
Ólafur Einarsson segir það vera
sína tilfinningu að það sé yngra
fólkið sem haldi að sér höndum. „Ég
er búinn að vera mjög lengi í þessu
og í kringum 1991 var dálítil lægð

LOKS Í MYND Ragnar Axelsson og 25 ára ferðalög hans til Grænlands verða í aðalhlutverkum heimildarmyndar sem nú er unnið

að.

MARGRÉT JÓNASDÓTTIR: NÝTUR LIÐSINNIS NORSKRA STJÓRNVALDA

Heimildarmynd um RAX
„Mér líst bara ágætlega á að
vera í mynd, ætli ég verði samt
ekki að fara í „extreme makeover“ áður en tökur hefjast,“ segir
Ragnar Axelsson ljósmyndari.
Í undirbúningi er heimildarmynd um ljósmyndarann og ferðir hans til Grænlands en á þessu
ári er væntanleg bók um Grænlandsferðir hans undanfarin 25
ár. Ragnar segist ekki hafa haft
hugmynd um þegar hann byrjaði að fara til Grænlands hverju
verkefnið myndi skila honum. En
þegar umræðan um hlýnun jarðar
fór sífellt að verða háværari varð
Ragnari ljóst að hann hafði nokkuð magnaðan vitnisburð um þessi
mál á mynd; allar þær breytingar sem hafa orðið á Grænlandi á

aðeins aldarfjórðungi.
Að sögn Ragnars mun bókin
sýna hvernig landslagið á Grænlandi hefur gjörbreyst á tiltölulega skömmum tíma, íshellan
hefur þynnst og heilu veiðimannasamfélögin eru smám saman að
þurrkast út. „Þegar ég fór fyrst og
hitti veiðimenn í einu þorpi voru
þeir sextíu. Í dag eru átján eftir,“
útskýrir Ragnar sem leggur lokahöndina á bókina með því að taka
nokkrar loftmyndir af Grænlandi
í lok apríl eða byrjun maí. Þá er
jafnframt reiknað með því að
tökur á heimildarmyndinni byrji.
„Það mun margt breytast á næstu
árum því þessi þróun er svo hröð.
Dýralífið á til að mynda eftir að
taka stakkaskiptum, þau eiga eftir

að leita meira inn í byggðirnar,“
útskýrir Ragnar.
Margrét Jónasdóttir er einn
framleiðandi heimildarmyndarinnar um RAX og ferðir hans
til Grænlands. Hún segir mikinn áhuga fyrir þessu verkefni
enda sé mikil og heit umræða
um þessi málefni. Þannig ætlar
norska ríkissjónvarpið að koma
að framleiðslu myndarinnar og þá
hefur aðstandendum hennar verið
boðið til Kanada á mikla heimildarmyndahátíð; Hot Docks. „Þar
sitja allar helstu sjónvarpsstöðvar Bandaríkjanna og Kanada auk
rjómans frá þeim evrópsku og
vonandi gengur okkur bara vel að
selja þeim þessa hugmynd,“ segir
Margrét.
freyrgigja@frettabladid.is

Gamlir KR-ingar og aðrir knattspyrnuáhugamenn ættu að leita
vel ofan í rykföllnum kössum
sínum því Breti einn, Alan Parkinson, gerir nú dauðaleit að miðum
frá leik KR og Liverpool sem
fram fór í Reykjavík í ágúst 1964.
Reykjavík nýtur mikilla virðingar
meðal aðdáenda Liverpool að
sögn Parkinson enda var leikurinn við KR fyrsti Evrópuleikur
risanna frá Anfield. Parkinson er
víst að skrifa bók um sigurgöngu
liðsins í Evrópu og vantar
sárlega miðann
fyrir heimildavinnu
sína. Ellert B.
Schram, þingmaður
Samfylkingarinnar,
var fyrirliði KR á þeim
tíma og hann
lumar kannski
á einum fyrir
Parkinson. - fgg

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1 Hann hefur gengið til liðs við

Frjálslynda flokkinn.
2 Nepalskur veitingastaður.
3 Færeyinga.

LÓÐRÉTT: 1. gagg, 3. ól, 4. sandrif,
5. spá, 7. ferskja, 10. nit, 13. nóg, 15.
unga, 16. kær, 19. at.
LÁRÉTT: 2. góss, 6. af, 8. lap, 9. gen,
11. ná, 12. grind, 14. stóru, 16. kk, 17.
gin, 18. æja, 20. fg, 21. rata.

Hjaltalín á spilunarlista Diesel

Veljum íslenskt

Lagið Traffic Music með Hjaltalín verður sett
á spilunarlista á heimasíðu fataframleiðandans Diesel eftir um það bil viku. Hægt verður að
hlaða niður podcast-útgáfu af listanum en síðasta
útgáfa af þessu tagi var sótt í yfir 1,5 milljónum
eintaka.
Kynningin fyrir hljómsveitina og plötu hennar Sleepdrunk Seasons er því gríðarlega mikil.
„Þetta hljómar rosa vel. Við hljótum að vera
ánægð með þetta,“ segir söngkonan Sigríður
Thorlacius. Hægt verður að gefa lögunum einkunn og í framhaldinu mun Diesel fjármagna
tónlistarmyndband fyrir þá hljómsveit sem fær
hæstu einkunn.
Traffic Music er einnig á safnplötu sem fylgir með þýsku útgáfunni af Rolling Stone þennan mánuðinn. „Það er frekar skemmtilegt. Platan er komin út í Þýskalandi, Austurríki og Sviss
og þetta er ábyggilega góð kynning fyrir okkur í
kringum það,“ segir Sigríður, en einnig stendur
til að gefa plötuna út í Bandaríkjunum og Japan á
næstunni.
Sleepdrunk Seasons hefur fengið mjög góða
dóma í Bretlandi að undanförnu, þar á meðal í
The Guardian og á síðunni Metro þar sem hún

HJALTALÍN Hjaltalín vekur mikla athygli úti í hinum stóra heimi

fyrir plötu sína Sleepdrunk Seasons.

fær fjórar stjörnur af fimm mögulegum. Sigríður segir það æðislegt að fá slíkar viðtökur. „Við
erum að fara til Bretlands á túr um miðjan maí
og það gefur okkur svolítinn plús að fá góða dóma
þar,“ segir hún.
- fb

ÚRVAL RAFTÆKJA
– gæði á betra verði
NIKON D40KIT1855DX
Stafræn SLR MYNDAVÉL með 6,1 milljóna punkta
myndflögu á DX-sniði, AF-S DX NIKKOR 18–55mm
linsu, ISO 200 – 1600 ISO, 2,5" LCD, 0,18 sek.
ræsingu og hröðum lokara (hraðvirk myndataka),
3 römmum á sek. í raðmyndatöku, „Stop-motion“,
mjög skörpum 3ja svæða sjálfvirkum fókus (jafnvel í
rökkri) og Nikon 3D lita fylkisljósmælingu II.

VATNS

HELD
Olympus MJU550SWB
Digital MYNDAVÉL með 10 milljón
punkta upplausn, 3x Optical og 5x
Digital Zoom, 38-114mm linsu,
2,5" LCD skjá, Image Stabilisation
hristivörn, hreyfimyndatöku með
hljóði, Intelligent Auto, USB 2.0 og
ryðvörn. Tekur xD eða microSD kort.
Vatnsheld að 3m dýpi.

TILBOÐ

29.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 36.990

69.990

ÍSLENSKUR
LEIÐARVÍSIR

FULLT VERÐ kr. 79.990

SJÓNVÖRP HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ
MP3 SPILARAR FERÐATÆKI DVD SPILARAR
BLU-RAY SPILARAR MYNDAVÉLAR TÖKUVÉLAR
ÚTVARPSVEKJARAR iPOD VÖGGUR OFL.
FÆST
BLEIK EÐA
SILFURLIT

8MP

10MP
Casio EXZ19PINK

Nikon L19

Olympus FE45

Digital MYNDAVÉL með 8.0 milljón punkta upplausn,
2.7" LCD skjá, NIKKOR 3,6x linsu, hreyfiskynjara,
brosstillingu, blikkvörn, hreyfimyndatöku. Styður SD/
SDHC kort. Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Einföld og góð Digital MYNDAVÉL með 10 milljón punkta upplausn,
3x Optical og 4x Digital Zoom, 6,3 - 18,9mm linsu, 2,5" LCD skjá,
andlitsgreiningu, hristivörn, hreyfimyndatöku með hljóði, YouTube
stillingu, Intelligent Auto og USB 2.0. Tekur xD eða microSD kort.

TILBOÐ

16.990

FULLT VERÐ kr. 19.990

9MP

TILBOÐ

STAFRÆN VÉL með 9,1 millj. p. uppl., Auto Shutter, 3x Optical
og 4x Digital Zoom, 2.7" TFT LCD skjá, hreyfimtöku, tímastilli,
innb. hljóðn. og hát., 18,6MB innb. minni og rauf fyrir SDHC/
MMC/MMCplus kort

17.990

TILBOÐ

FULLT VERÐ kr. 19.990

19.990

FULLT VERÐ kr. 27.990

FÆST
BLEIK EÐA
SILFURLIT

FÆST Í 5 LITUM

10MP
Nikon S220
MYNDAVÉL með 10.0 milljón punkta uppl., 2,5" LCD skjá, NIKKOR linsu,
4x fókusvörn, 3x Optical og 7x Digital Zoom, rafrænni titringsjöfnun (VR),
hreyfiskynjun, Besta mynd valin (BSS), blikkprófun & brosstilling, háþróuð AFandlitsstilling, D-lýsing skugga, hreyfimyndataka, Ísl. leiðarvísir ofl.

TILBOÐ

24.990

FULLT VERÐ kr. 27.990

FACE

10.2MP

DETECTION

Panasonic DMCFS3
8,1 millj. punkta uppl., Venus Engine IV, Intelligent Auto, Face Detection,
LEICA DC Vario Elamrit linsu, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 5.5 - 16.5mm
linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.5” LCD skjá, hágæða hreyfimyndatöku með
hljóði, 50MB Innra minni, rauf fyrir SD/SDHC kort ofl.

TILBOÐ

26.990

FULLT VERÐ kr. 36.990

Nikon D60KIT1855VR
Digital SLR MYNDAVÉL með 10.2 milljón punkta upplausn, AF-S
DX VR NIKKOR 18–55mm f/3,5–5,6G linsu, ISO 100 – 1600 ISO
breitt ljósnæmissviði, 0,19 sek. ræsing, mjög skörpum 3-svæða
sjálfvirkum fókus, „Stop-motion“-hreyfimynd ofl.

TILBOÐ

89.990

FULLT VERÐ kr. 99.990

MINNISKORT
1971 - 2009

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is

ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum.
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

Opið 07 til 02

- Lifið heil
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Lyfja Lágmúla

www.lyfja.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Akureyri
Reykjavík

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Fjárþörf
svissnesks
bankamanns

Gautaborg

F

réttastofa RÚV flutti áhugaverða frétt á mánudagsmorgun.
Þar var skýrt frá því að glaumgosi
hefði verið dæmdur fyrir að hafa
haft fé út úr ríkustu konu Þýskalands. Hann hafði farið í rúmið með
henni, látið taka myndir af þeim á
meðan og hótað henni að gera þær
opinberar fengi hann ekki greitt.
Honum hafði þegar tekist að ná
fáheyrðum upphæðum út úr konunni áður en hún leitaði til yfirvalda. Það sem vakti athygli mína
var að maðurinn skyldi hafa verið
sagður glaumgosi.

Stokkhólmur

Álaborg
Billund

Kaupmannahöfn
Varsjá

Berlín
London
Kraká
Eindhoven
Frankfurt Hahn

Flug + bíll

París

Basel
Genf

Barcelona

ÉG hef ekki heyrt þetta orð síðan
ég las um Philipe Junot, eiginmann
Karólínu prinsessu af Mónakó, í
Spegli Tímans fyrir margt löngu.
Samkvæmt íslenskri orðabók er
glaumgosi vel stæður léttúðarmaður sem stundar gleðskap og gjálífi
en getur líka verið kvennamaður
og spjátrungur. Ekkert í frétt Ríkisútvarpsins studdi þá greiningu á
umræddum glæpamanni að hann
væri glaumgosi. Þess í stað hefði
frekar mátt kalla hann „ósvífinn
svissneskan flagara“ eins og Valgerður Jónsdóttir, blaðamaður
Morgunblaðsins, gerði í umfjöllun
sinni um hann í desember í fyrra.

Friedrichshafen

Bologna

Alicante

Bókaðu
núna!

„FLAGARI” þýðir hrappur í
kvennamálum og með lýsingarorðinu „ósvífinn“ er slagkrafturinn orðinn allnokkur. Síðan hefði
líka mátt kalla manninn réttnefninu fjárkúgara eða jafnvel ganga
skrefinu lengra og kalla hann hórkarl, enda hefur hann orðið uppvís af því að leggjast með annarri
manneskju til að græða á henni peninga. Í grein Valgerðar kemur í ljós
að maðurinn var löglærður bankamaður sem tengdist sértrúarsöfnuði
og að talið var að höfuðpaur hans
hafi átt frumkvæði að fjárkúguninni. Aumt gjálífi það.
DÆMIÐ

um glaumgosann sýnir
hvað umfjöllun fjölmiðla um glæpi
tengda kynferðismálum getur verið
vandræðaleg. Og þau eru auðvitað
mun fleiri. Í febrúar skýrði mbl.is
frá því að kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
hefði hafist handa við að rannsaka
meint vændi tveggja stúlkna, 13 og
14 ára gamalla. „Grunur leikur á að
þær hafi þegið fíkniefni og áfengi
fyrir blíðu sína …“ stóð á vefnum.
Sama orðalag var notað í visi.is.
Ímyndar sér einhver að „blíða“ hafi
komið þarna við sögu? Ég bendi á
að verið er að fjalla um 13 og 14 ára
börn. Þarna gera fjölmiðlar sig seka
um að reyna að gera lítið úr þeim
viðbjóði sem kynferðisglæpir gegn
börnum eru og það getur varla verið
hlutverk þeirra að taka þátt í því.

Fáðu þér bílaleigubíl og
dveldu með fjölskyldunni í
huggulegum sumarhúsum
á leiðinni!

Iceland Express býður flug til áfangastaða sem eru vel í sveit settir fyrir þá sem
vilja þræða Evrópu á eigin vegum. Svo er alltaf í boði að fljúga á einn áfangastað
okkar, ferðast með fjölskyldunni og fljúga heim frá öðrum áfangastað.
Kynntu þér kostina og bókaðu flug á www.icelandexpress.is

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 16. mars,
75. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

7.42
7.28

Hádegi

Sólarlag

13.36
13.21

19.32
19.16

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju

