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Tónar og tal hafa ávallt verið nátengd lífi borgarfulltrúans og óperusöngvarans Júlíusar Vífils Ingvarssonar. Hans uppáhaldshlut-ur er svartur i-pod, eða tónhlaða, sem Svanhildur Blöndal, konan hans, gaf honum í afmælisgjöffyrir fjórum árum Þ ðið

henni enda hafði ég aldrei prófað þetta nýstárlega tæki. Nema hvað, stuttu seinna átti ég afmæli og þá gaf Svanhildur mér tækið og ég hef notað það mjög mikið, bæði þegar ég hreyfi mig og eins á ferðalögOg

vegna þess að ég söng einu sinni með honum á tónleikum í Háskóla-bíó og svo var okkur boðið í Höfða, skáluðum í góðu víni og skemmtumokkur konungl

Tónhlaðan hefur breytt lífi mínu pínulítiðTónhlaða Júlíusar Vífils Ingvarssonar fylgir honum víða. Hann segist alæta á tónlist og syngur með lög-

unum í huganum en vill ekki gera íbúum á Melunum það að söngla upphátt lög eftir Rolling Stones.

Júlíus Vífill Ingvarsson með tónhlöðuna sem er hans uppáhaldshlutur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓDÝRAR HUGMYNDIR  að veggjaskreytingum 
eru margar. Til dæmis má hengja upp veggjarósettur, 
setja gömul landakort í ramma, klippa út myndir úr 
tímaritum og bókum og koma fyrir í ramma. Útsaum-
aðar myndir, veggfóður og textíl ýmiss konar má einnig 
nýta á smekklegan máta.

Járn & Gler ehf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   S: 58 58 900.  www.jarngler.is

 Gler-rennibrautir 
Hawa Junior 80 eru glæsilegar rennibrautir fyrir 8-10-12 mm hert gler eða timburhurðir.  Eigum einnig rennibrautir frá                         fyrir skápa og tréhurðir. 

Útvegum hert gler eftir máli.. 

ViðhaldsfríarÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 KópavogurSími 587 2202  Fax 587 2203hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæðurloftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

JÚLÍUS VÍFILL INGVARSSON

Sönglar í huganum 
með tónhlöðunni
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Fagna 
hverjum degi
Séra Örn Bárður 
Jónsson er 
sextugur í dag.

TÍMAMÓT 14

Flytur af landi
Baldvin Esra sest að í 

Gent í Belgíu með 
konu sinni.

FÓLK 22

Mezzoforte til 
Suður-Afríku
Boðið að spila á djass-
hátíð í Höfðaborg.

FÓLK 18

RACHEL KUM

Ungfrú Singapore lang-
ar að sjá norðurljósin
Heldur jólin á Íslandi

FÓLK 22

GUÐRÚN EDDA

Mamma Gógó færð til
Myndin verður frumsýnd 1. janúar

FÓLK 22

GÆLUDÝR Nýleg rannsókn sem 
gerð var við háskólann í Sussex í 
Bretlandi hefur leitt í ljós að kettir 
nota mal sér til framdráttar. 

Karen McComb, sem leiddi 
rannsóknina, 
segir ketti gefa 
frá sér tvenns 
konar mal. 
Önnur gerðin sé 
mun háværari 
og okkur mann-
fólkinu þyki erf-
itt að leiða það 
hljóð hjá sér. 
„Kötturinn 
minn vakti mig 
oft á morgn-
ana með mjög 
háværu mali þegar hann vildi 
eitthvað frá mér, eins og mat,“ 
útskýrði McComb. Hún segir ketti 
hafa lært að nota þetta hljóð til að 
fá sínu framgengt.

Ólíkt venjulegu mali feli það í sér 
hljóð sem sé á sömu bylgjulengd 
og barnsgrátur og mannfólkið sé 
mjög næmt fyrir því.   - sm 

Kettir notfæra sér mannfólkið:

Mala til að fá 
sínu framgengt

TEIKNAR AF INNLIFUN Sérstök barnahelgi fór fram í Bókabúð Máls og menningar um helgina og var boðið upp á ýmsar skemmti-
legar uppákomur fyrir börnin. Listamaðurinn Brian Pilkington teiknaði fallegar jólamyndir með börnunum í gær. Ragnheiður 
Ragnarsdóttir og Sólveig María Einarsdóttir nýttu tækifærið og teiknuðu mynd af jólasveini ásamt listamanninum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ

NORÐAUSTLÆGAR ÁTTIR   Í 
dag verða víðast norðaustan 8-15 
m/s. Snjókoma norðaustanlands 
og slydda austan til, en bjart með 
köflum sunnan- og suðvestan-
lands. Hiti víða í kringum frost-
mark. 
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VEÐRIÐ Í DAG

Defoe með 
fimm mörk

Tottenham vann 9-1 
stórsigur gegn Wigan í 

gær þar sem 
Jermaine Defoe 
skoraði fimm mörk.

ÍÞRÓTTIR 17

SAMGÖNGUMÁL Fulltrúar samgöngu-
yfirvalda hafa viðrað hug-
myndir við borgaryfirvöld og 
lífeyrissjóðina um að byggð verði 
ný flugstöð á Reykjavíkurflug-
velli, á svæði Flugfélags Íslands. 
Fallið verði frá hugmyndum um 
stóra samgöngumiðstöð. Umferðar-
miðstöðin, eða BSÍ, yrði áfram á 
sínum stað.

Nýbyggingin yrði 1.500 fermetr-
ar að stærð og myndi kosta rúman 
milljarð. Hún yrði reist rétt norð-
an við núverandi flugstöð, sem 
yrði að lokum rifin.

Áður stóð til að reisa sex þúsund 
fermetra samgöngumiðstöð, sem 
hefði verið stækkanleg í allt að tíu 
þúsund fermetra, norðan af Loft-
leiðahótelinu. Sú lóð hefur síðan 
verið minnkuð, og Júlíus Vífill 

Ingvarsson, formaður skipulags-
ráðs, bendir á að þrenging lóðar-
innar og nálægðin við Háskólann 
í Reykjavík, geti hugsanlega gert 
aðkomu bílaumferðar að flugstöð 
við Loftleiðir lakari.

„Mér líst persónulega ekkert 
illa á þessa niðurstöðu, ef hún yrði 
ofan á,“ segir Júlíus „Mér finnst 
að ráðherra samgöngumála megi 
vel skoða þetta í ljósi breyttra 
aðstæðna, að byggja litla flug-
stöð í stað þeirrar stóru samgöngu-
miðstöðvar sem átti að rísa.“

Ljóst sé að núverandi aðstaða 
innanlandsflugsins sé ekki við-
unandi. Júlíus færi því vel yfir 
þetta mál, komi formleg tillaga 
frá ríkinu.

Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra segir að hagsmunaaðilar 

hafi rætt það við ríkið að hafa 
flugstöðina minni, enda hafi orðið 
samdráttur í fluginu. Enn hafi 
ekkert verið ákveðið og málið sé 
statt hjá Reykjavíkurborg.

„Ég er opinn fyrir hverju sem er 
og við erum til í að byggja sam-
göngumiðstöð um leið og við fáum 
leyfi til,“ segir hann. Enn standi til 
að reisa samgöngumiðstöð, en ekki 
bara flugstöð. Spurður í hvaða húsi  
aðstaðan fyrir rútur eigi að vera, 
segir hann það óleyst mál sem fari 
eftir því hvaða leyfi fáist frá borg-
inni og á hvorri lóðinni verði byggt. 
„Þetta verður alltaf samgöngumið-
stöð, en misjafnt hvernig hún verð-
ur útfærð,“ segir hann. Vonandi 
fáist niðurstaða sem fyrst.

Arnar Sigmundsson, formaður 
Landssambands lífeyrissjóða, 

segir að viðskiptamódel fyrir 
samgöngumiðstöðina sé tilbúið.

„Við kæmum fyrst að þessu í 
gegnum fjármögnunina. Það er 
gert ráð fyrir að endurgreiðsla 
yrði í formi húsaleigu og gjald-
töku þeirra sem umferð eiga um 
stöðina. Þannig yrði kostnaður-
inn endurgreiddur á tuttugu til 
þrjátíu árum,“ segir Arnar.

Borgarstjórnarflokkarnir, utan 
F-lista, sameinuðust í fyrra um til-
lögu úr hugmyndasamkeppni, sem 
gerði ráð fyrir því að flugvöllur-
inn hyrfi úr Vatnsmýrinni.

Spurður hvort um stefnubreyt-
ingu sé að ræða hjá borginni, 
segir Júlíus að þetta tvennt hangi 
ekki endilega saman. Byggingin 
yrði létt og megi fjarlægja 
auðveldlega. - kóþ

Ný flugstöð byggð í borginni
Samgönguyfirvöld hafa rætt við borgina um að reisa 1.500 fermetra flugstöð í stað áður fyrirhugaðrar sam-
göngumiðstöðvar. Samgönguráðherra segist bíða eftir leyfi frá Reykjavíkurborg til að geta hafist handa.

DÓMSMÁL „Konan hafði unnið 
lengi á markaðnum og hefur 
mikla reynslu á sínu sviði,“ segir 
Jóhannes Rúnar Jóhannsson hjá 
skilanefnd Kaupþings, um mál 
konu sem starfaði hjá gamla bank-
anum um árabil og er grunuð um 
stórfelldan fjárdrátt fyrir banka-
hrunið í fyrra. Þegar upp komst 

um málið fyrr á árinu var konunni 
sagt upp störfum.

Jóhannes vildi ekki segja til um 
þær fjárhæðir sem konan er talin 
hafa dregið að sér. Ríkisútvarp-
ið hafði heimildir fyrir því í gær 
að þær hafi numið allt að hálfum 
milljarði króna. 

Konan sinnti einkabankaþjónustu 

hjá gamla Kaupþingi og sá um 
kaup og sölu verðbréfa fyrir þá 
viðskiptavini sem höfðu gert þjón-
ustusamning við bankann. Skila-
nefndin kærði hana til lögreglu í 
sumar fyrir fjárdrátt og umboðs-
svik. Jóhannes taldi mál hennar 
ekki enn hafa verið tekið fyrir. 
 - jab

Fyrrverandi starfsmaður Kaupþings kærður fyrir hundruð milljóna fjárdrátt:

Hafði fé af viðskiptavinum

ÓMÓTSTÆÐILEGIR 
Erfitt er að leiða 
hjá sér kattamal.



2  23. nóvember 2009  MÁNUDAGUR

LÖGREGLUMÁL Karlmanni á fertugsaldri er hald-
ið sofandi í öndunarvél á Landspítalanum eftir að 
hann slasaðist alvarlega á Flúðum í Hrunamanna-
hreppi um tvöleytið í fyrrinótt. Maðurinn féll ofan 
í grunn á viðbyggingu við sumarbústað með þeim 
afleiðingum að sjö steypustyrktarjárn stungust í 
hann. Um tuttugu mínútur tók fyrir sjúkrabíl að 
komast á vettvang og þurfti að klippa á járnin með 
slípirokki til að hægt væri að losa hann. Það tók um 
það bil hálftíma og var maðurinn með meðvitund 
allan tímann.

Hann var fluttur með þyrlu á Landspítalann 
klukkan korter yfir þrjú um nóttina og á leiðinni 
til Reykjavíkur missti hann meðvitund. Hann gekk 
síðan undir aðgerð á slysadeild þar sem járnin voru 
fjarlægð.

Að sögn lögreglunnar á Selfossi var maðurinn 
staddur í sumarbústaðnum með ættingjum sínum 

og fóru nokkrir þeirra með honum í þyrlunni til 
Reykjavíkur. Bústaðurinn er í sumarbústaðalandi 
sem nefnist Hátorfa og er vestan við Langholtskot.  
 -fb

Sjö steypustyrktarjárn stungust í mann sem datt ofan í grunn á Flúðum:

Haldið sofandi í öndunarvél 

FLÚÐIR Bústaðurinn þar sem slysið átti sér stað er í sumarbú-
staðalandinu Hátorfu vestan við Langholtskot.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI „Þetta var stuttur fundur. 
Þeir sögðu hlutinn ekki til sölu,“ 
segir Brynjar Níelsson, lögmað-
ur Þjóðhags, hóps fjárfesta sem 
höfðu lýst yfir áhuga á að kaupa 
hlut Arion banka (áður Kaupþings) 
í Högum. 

Brynjar átti örstuttan fund með 
fulltrúum bankans í gær. Þar 
kom fram að hluturinn er ekki 
falur og vísað til verklagsreglna. 
Þær kveða á um að unnið sé með 
núverandi eigendum.

Brynjar vildi ekkert segja um 
næstu skref en að menn séu ekki 
sáttir.

Greint var frá því fyrir síðustu 
mánaðamót að Kaupþing hefði 
tekið yfir hlut 1998 í Högum. 

Forsvarsmenn 1998, Jón Ásgeir 
Jóhannesson og fjölskylda, munu 
í dag leggja fram gögn um endur-
fjármögnun félagsins sem á að 
tryggja þeim sextíu prósenta hlut 

í Högum. Fréttastofa Stöðvar 2 
sagði í gær Sir Tom Hunter, einn 
ríkustu manna Skotlands og einn 
af nánustu viðskiptafélögum Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar, á meðal 
þeirra sem endurfjármagni félag-
ið. Hunter kom að fjölda fjárfest-
inga með Baugi, svo sem kaupum á 

bresku verslanakeðjunni House of 
Fraser. Hvorki náðist í Jón Ásgeir 
né föður hans Jóhannes Jónsson 
þegar eftir því var leitað í gær.

Um kvöldmatarleytið í gær 
höfðu 3.885 skráð nafn sitt á vef  
Þjóðarhags og lýst yfir áhuga á að 
taka þátt í kaupum á Högum.  - jab

JÓN ÁSGEIR OG HUNTER Tom Hunter og Jón Ásgeir Jóhannesson hafa unnið náið 
saman um nokkurra ára skeið.

Einn ríkasti maður Skotlands sagður koma að endurfjármögnun 1998 í Högum:

Hlutur Arion ekki til sölu

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni barst 
tilkynning um að blóðugur maður 
hefði sést á gangi á Laugavegi 
um klukkan tvö aðfaranótt 
sunnudags. 

Maðurinn hafði verið gestkom-
andi í húsi við Laugaveg og lent 
í átökum við húsráðanda. Hús-
ráðandi veitti honum þá áverka 
með hnífi. Maðurinn var fluttur 
á slysadeild en vildi enga aðstoð 
þiggja þar. Þó var hægt að gera 
að sárum hans til bráðabirgða. 
Hann og húsráðandinn voru vist-
aðir í hvor í sínum fangaklefan-
um. Mennirnir, sem eru báðir um 
fertugt og af erlendum uppruna, 
voru mjög ölvaðir.  - fb

Átök í heimahúsi:

Blóðugur á 
Laugaveginum

STJÓRNMÁL Hætt var við uppboð 
sem Sjálfstæðisflokkurinn og 
málfundafélagið Óðinn ætluðu að 
halda í Valhöll í gær í tilefni af 80 
ára afmæli flokksins og því að 50 
ár eru liðin frá stofnun viðreisnar-
stjórnarinnar. Ástæðan var dræm 
mæting. 

Bjóða átti upp fágæta muni 
úr sögu flokksins, meðal annars 
kaffistell úr gamla sjálfstæðis-
húsinu við Austurvöll. „Uppboðið 
var auglýst klukkan 13 en það 
var heldur fámennt á auglýstum 
tíma þannig að við frestuðum því 
aðeins,“ segir Theodór Bender, 
formaður Óðins. „Síðan tókum við 
ákvörðun um að blása það af því 
þetta var komið of nálægt fyrir-
lestrinum hans Styrmis.“ Styrmir 
Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri 
Morgunblaðsins, hélt fyrirlestur 
um viðreisnarstjórnina klukkan 
fjögur í gær. - fb 

Afmæli Sjálfstæðisflokksins:

Ekkert uppboð 
vegna fámennis

VALHÖLL  Hætt var við uppboð sem 
halda átti í Valhöll í gær. 

Veifaði hnífi 
Lögreglan á Selfossi handtók mann á 
fertugsaldri í heimahúsi í Þorlákshöfn 
skömmu fyrir eitt í fyrrinótt. Hann hafði 
lent í útistöðum við kærustuna sína og 
veifaði hnífi framan í hana. Maðurinn 
gisti fangageymslur og var sleppt upp 
úr hádegi í gær eftir yfirheyrslu.

Hönd í gegnum gler
Karlmaður um þrítugt skarst illa þegar 
hann sló hendinni í gegnum rúðu á 
Hótel Hlíð í Ölfusi í fyrrinótt. Hann 
var ölvaður en orðinn nokkuð rólegur 
þegar sjúkrabíll kom á vettvang. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

KÍNA, AP Að minnsta kosti 92 
manns hafa fundist látnir og sex-
tán er saknað eftir að gasspreng-
ing varð í kolanámu í norðvestur-
hluta Kína á laugardagsmorgun. 
Þetta er mannskæðasta kola-
námuslysið í landinu í tvö ár. 

Sprengingin varð í nærri 
hundrað ára gamalli kolanámu í 
héraðinu Heilongjiang, skammt 
frá landamærum Rússlands. 
Stjórnvöld í Kína hafa reynt að 
auka öryggi í námum landsins að 
undanförnu. Á síðasta ári var um 
eitt þúsund hættulegum námum 
lokað en þrátt fyrir það deyja 
hundruð á hverju ári í kolanámu-
slysum. Í febrúar síðastliðnum 
fórust 78 manns í gassprengingu 
í Shanxi-héraði og í maí fórust 30 
í gasleka í Chongqing. - fb

Mannskætt kolanámuslys:

92 hafa farist 
og 16 er saknað

HARMLEIKUR Alls hafa 92 manns 
fundist látnir eftir sprenginguna í 
kolanámunni.

Hreiðar, er þetta þitt sérsvið?

„Já, þetta er alla vega sérsviðið 
þessa stundina.“

Hreiðar Jósteinsson er nýkrýndur 
Íslandsmeistari í sviðakjammaáti. 
Hann borðaði sex sviðakjamma á 
úrslitakvöldinu á Íslenska barnum.

Rjúpnaveiði án veiðikorts
Lögreglan á Húsavík þurfti að hafa 
afskipti af rjúpnaveiðimanni skammt 
fyrir utan bæinn í gær. Hann var án 
veiðikorts. Lögreglan hefur þessa 
dagana aukið eftirlit með rjúpnaveiði-
mönnum og kannar veiðikort þeirra, 
veiðileyfi og skotvopn.

Bílvelta á Reykjanesbraut
Bílvelta varð á Reykjanesbrautinni 
við Straumsvík um hálfsexleytið í 
gær. Bílinn var óökufær eftir slysið en 
engin alvarleg slys urðu á fólki.

LÖGREGLUFRÉTTIR

TÆKNI „Það hefur orðið algjör 
sprenging í vel gerðum spilliforrit-
um. Óprúttnir aðilar úti í heimi eru 
farnir að ráða til sín hæfileikaríkt 
fólk sem getur búið til óværur og 
spilliforrit sem laumast nær óhindr-
að inn í tölvur. Þeir selja aðgang að 
þeim til hæstbjóðanda í tiltekinn 
tíma og geta þeir nálgast viðkvæm-
ar upplýsingar,“ segir Kristinn Guð-
jónsson, sérfræðingur hjá upplýs-
ingatæknifyrirtækinu Skyggni. 

Kristinn segir tölvubrot og inn-
brot í tölvukerfi hafa stóraukist upp 
á síðkastið og séu tölvuþrjótarn-
ir orðnir mjög færir. Hann segir 
það liðna tíð að unglingar með góða 
tölvuþekkingu hafi aflað sér virð-
ingar með því að búa til vírusa og 
spilliforrit. 

Eftir að harðsvíruð glæpasamtök, 
svo sem í Brasilíu, Kína og Rúss-
landi, hafi komist að því að hafa 
megi fé af fólki með óværum af öllu 
tagi hafi orðið sprenging í geiran-
um. Hann vísar til þess að frá 1986 
til 2008 hafi tíu milljónir óværa 
verið greindar. Þær eru nú tuttugu 
milljónir talsins, sem er tvöföld-
um á tólf mánaða tímabili. Þá hafi 
árásum óværa fjölgað úr hundrað á 
degi hverjum í á milli fimmtán til 
tuttugu þúsund nú. 

Friðrik Skúlason, stofnandi og 
framkvæmdastjóri veirubanafyr-
irtækis undir sama nafni og höf-
undur að veiruvarnarforritinu 
Frisk, tekur undir þetta. Hann 
segir vírusa nær horfna. Hins 
vegar hafi ýmiss konar fjárkúg-
unarforrit, trójuhestar og bakdyr 
tekið við. Síðasttalda óværan opnar 
óviðkomandi aðgang inn í tölvur og 
getur sá nálgast nær hvaða upplýs-

ingar sem hann vill. „Helsti vand-
inn í dag eru forrit sem segja tölv-
ur sýktar og gefa sig út fyrir að 
vera hreinsibúnaður. Þetta er ein-
nota búnaður sem gerir ekki neitt 
en notendur greiða fyrir,“ segir 
Friðrik og bætir við að gífurleg-
ir fjármunir séu í spilinu. Hann 
nefnir að eitt óværufyrirtæki hafi 
keypt leitarorð þekkts veirubana-

fyrirtækis hjá netleitarfyrirtæk-
inu Google og greitt á bilinu sex til 
níu hundruð þúsund dali fyrir. Það 
jafngildir rúmum hundrað milljón-
um íslenskra króna. Þegar netverj-
ar hafi leitað að tilteknu forriti hafi 
netsíða komið upp þar sem reynt 
hafi verið að pranga inn á fólk vita 
gagnslausum hugbúnaði.  
 jonab@frettabladid.is

Nær enginn örugg-
ur gegn óværunum
Á bilinu fimmtán til tuttugu þúsund óværur herja á tölvur í dag. Óværur hafa 
tvöfaldast á hverju ári síðustu 23 ár. Ekki er mælt með því að fullorðnir noti 
netbanka í sömu tölvu og unglingar nota til spjalls og niðurhals á afþreyingu.

AÐGANGUR AÐ TÖLVUM BOÐINN UPP
Dæmi eru um að tölvuþrjótar selji 
aðgang að tölvum sem sýktar hafa 
verið með spilliforritum. Kristinn 
segir netsíður sem bjóði slíkt minna 
helst á uppboðsvefi. Þar geti fólk 
keypt aðgang að tölvum í tilteknum 
löndum í ákveðinn tíma sem spilli-
forrit hafa náð tökum á og opnað 
óviðkomandi aðgang að.

Kristinn segir óværur í tölvum mjög 
vel gerðar enda taki einstaklingar 
iðulega ekki eftir þeim. Dæmi eru um 
að netsíður fyrirtækja séu sýktar með 
spilliforritum, og jafnvel pdf-skjöl. 

Komast má hjá sýkingu með því að 
hafa allar varnir tölvunnar í gagni, auk 
eldsveggs. Mjög algengt er að tölvur 
unglinga séu sýktar af einhvers konar 
veirum. Draga má úr hættunni af því 
og opna ekki torkennilegar tilkynn-
ingar, svo sem þær sem koma upp í 
msn-samskiptaforritinu. „Fólk verður 
að nota almenna skynsemi og hugsa 
sig tvisvar um áður en það opnar 
slíka tengla,“ segir hann og bendir 
fólki á að nota helst ekki netbanka í 
sömu tölvu og unglingar nota til að 
spjalla saman.

FRIÐRIK SKÚLASON Segir vírusa 
nær horfna en ýmiss konar 
fjárkúgunarforrit og trójuhesta 
tekið við.
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HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS
Fáðu þér miða á www.hhi.is eða í síma 800 6611

á einn miða í desember
milljónir
75

Þeir sem eiga miða í Happdrætti Háskólans
geta átt von á 75 milljóna afmælisvinningi
í síðasta útdrætti ársins. Þú getur ennþá verið 
með! Tryggðu þér miða fyrir aðeins 1.000 kr.
á mánuði. Við drögum næst 24. nóvember!

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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MIÐVIKUDAGUR
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ÁFRAM SVIPAÐ  
Það er lítilla 
breytinga að vænta 
í veðrinu næstu 
daga. Áfram verða 
norðaustlægar 
áttir ríkjandi. Snjó-
koma eða slydda 
norðaustan- og 
austanlands og 
yfi rleitt bjart veður 
sunnan og vestan 
til. Það verður 
áfram fremur svalt 
í veðri.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

HELGUVÍK  Suðvesturlínan er forsenda þess að nýtt álver geti risið í Helguvík á Reykjanesi. Lagning línunnar hefur verið umdeild 
en á fundi um helgina sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra að hún væri sannfærð um að öllum hindrunum í vegi Suð-
vesturlínu yrði rutt úr vegi.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Aldrei hefur 
verið rætt um það innan ríkis-
stjórnarinnar að öllum hindr-
unum verði rutt úr vegi fyrir 
lagningu Suðvesturlínu. Þetta 
segir Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra. 

Svandís segist ekki vita hvað 
Jóhanna Sigurðardóttir  forsætis-
ráðherra eigi við þegar hún segist 
„sannfærð um að öllum hindrun-
um í vegi Suðvesturlínu, sem er 
forsenda fyrir þróun orkuháðs iðn-
aðar á þessu svæði, verði rutt úr 
vegi þannig að framkvæmdir við 
hana geti hafist á næsta sumri.“ 

Jóhanna mælti svo á flokksráðs-

fundi Samfylkingarinnar í Reykja-
nesbæ á laugardaginn.

Svandís segir að Skipulagsstofn-
un sé búin að klára málið og að 
kærufresti eigi að ljúka í fyrstu 
viku desember.

„Þá hef ég tvo mánuði til að 
úrskurða, ef kæra berst,“ segir 
Svandís. „Þannig horfir þetta við 
mér þannig að ég veit ekki, hún 
þarf að skýra þetta betur sjálf.“ 

Spurð hvort hún hyggist flýta 
málinu eða nýta tvo mánuðina, 
segir hún að það velti á eðli þeirra 
kæra sem kunna að berast.

 Enn hefur engin kæra borist og 
Svandís segir að ef það gerist ekki 

teljist málið fullafgreitt frá Skipu-
lagsstofnun. 

Árni Þór Sigurðsson, þingflokks-
formaður VG, undraðist ummæli 
forsætisráðherra í fréttum RÚV í 
gær og sagði að stundum væri gott 
að segja minna en meira. Spurð 
hvort hún taki undir þau orð Árna, 
að ummæli Jóhönnu séu óheppileg, 
segir umhverfisráðherra: „Það er 
ósköp lítið um málið að segja núna, 
meðan það er í þessu ferli. Mér 
finnst ekki tímabært að vera að 
tjá mig um það eitthvað efnislega. 
Það er forsætisráðherra að skýra 
það hvað liggur þarna að baki.“  
 klemens@frettabladid.is

Ekki rætt að ryðja 
hindrunum úr vegi
Umhverfisráðherra segir að aldrei hafi verið rætt um það í ríkisstjórn að „ryðja 
öllum hindrunum úr vegi“ fyrir Suðvesturlínu. Forsætisráðherra sagðist um 
helgina sannfærð um að það yrði gert. Jóhanna þurfi að skýra mál sitt betur.

GENGIÐ 20.11.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

236,6421
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,47  124,05

204,17  205,17
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Evra 
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SDR 

VIÐSKIPTI Eignarhaldsfélagið CB 
Holdings hefur samið við kröfu-
hafa breska úrvalsdeildarliðsins 
West Ham. Ekki liggur nákvæm-
lega fyrir hvað felst í samningun-
um sem hljóða upp á fimm millj-
ónir punda, jafnvirði um eins 
milljarðs króna. Féð fer í rekst-
ur knattspyrnuliðsins og léttir á 
skuldabyrði þess. 

Fjárfestingarbankinn Straum-
ur á sjötíu prósenta hlut í CB 
Holdings en gamli og nýi Lands-
bankinn fara með fimmtán pró-
sent. Hlutirnir voru áður í eigu 
ýmissa félaga tengdum Björgólfi 
Guðmundssyni, fyrrum eiganda 
West Ham. Sparisjóðurinn Byr og 

MP Banki eiga afganginn. 
Breska dagblaðið Telegraph  

sagði á dögunum skuldastöðu 

knattspyrnufélagsins hafa batn-
að mikið í kjölfar samninganna. 
Félagið skuldar nú 38 milljónir 
punda, jafnvirði um 7,8 milljarða 
króna, og það sé viðráðanlegt í 
ljósi þess að tekjur nema níutíu 
milljónum punda. 

Fjárhagslegur róður West 
Ham þyngdist mjög í stjórnarfor-
mannstíð Eggerts Magnússonar 
og stefndi í þrot. Í kjölfar brott-
hvarfs Eggerts um miðjan sept-
ember 2007 hófu fyrri eigendur 
umfangsmikla endurskipulagn-
ingu. Straumur tók CB Holdings 
yfir í júní á þessu ári og hefur 
skorið kostnað mikið niður, svo 
sem laun.  - jab

EGGERT OG BJÖRGÓLFUR Rekstur 
breska knattspyrnufélagsins West Ham 
stefndi í þrot hefði reksturinn ekki verið 
stokkaður upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS

Félag að mestu í eigu Straums bætir fjárhagsstöðu West Ham til muna:

Setja milljarð í enska boltann 

RÚSSLAND, AP Mikhaíl Gorbatsjov, 
fyrrverandi leiðtogi Sovétríkj-
anna, veltir því nú fyrir sér hvort 
hann eigi að 
snúa aftur í 
stjórnmálin.

Hann hefur 
harðlega gagn-
rýnt stefnu 
rússneskra 
stjórnvalda 
undanfarið. 
Hann segir að 
Rússland hafi 
farið verr út úr 
alþjóðlegu fjármálakreppunni, 
bæði vegna útbreiddrar spilling-
ar og vegna þess hve háð landið 
er útflutningi á olíu. Hann segist 
vera að íhuga að stofna ný stjórn-
málasamtök til mótvægis við 
stjórnina. Hann segist þó ekki 
hafa mikla trú á að þau fengju víð-
tækan stuðning meðal Rússa. - gb

Mikhaíl Gorbatsjov:

Íhugar að fara 
aftur í pólitík

MIKHAÍL 
GORBATSJOV

MENNTAMÁL Menntaráð hefur fall-
ið frá hugmyndum um að koma 
upp safnskóla á unglingastigi í 
norðurhluta Grafarvogs.

Fram kemur í bréfi skólastjóra 
Engjaskóla, þar sem til stóð að 
hafa safnskólann, að fulltrúar 
menntaráðs hafi kosið um hug-
myndina síðastliðinn miðvikudag.  

„Enn fremur er fræðslustjóra 
falið að vinna með skólastjórum 
í Grafarvogi að auknu samstarfi 
þeirra á milli. Vinnan skuli miða 
að því að efla sveigjanleika í 
skólastarfi og styrkja námsval 
nemenda á unglingastigi sem og 
kennslu í einstaka faggreinum,“ 
segir í bréfinu.  - óká

Skólastarf í Grafarvogi:

Fallið frá safn-
skólahugmynd

FORNLEIFAR Silfursmámynt, sem 
fannst í vor við uppgröft hjá 
Þingvallakirkju, er frá 10. öld og 
slegin í nafni Ottós þriðja Þýska-
landskeisara.

Myntin er nokkuð heilleg og 
vegur 1,29 grömm. Hún er 17,7 
millimetrar að þvermáli.

Í gegnum tíðina hefur fjórtán 
sinnum verið stungið í hann eða 
skorið, til að sannreyna silfur-
innihaldið.

Ottó þriðji komst til valda 
þriggja ára gamall árið 983 og 
ríkti í fyrstu í félagi við ömmu 
sína, Aðalheiði.

Myntir frá þessum tíma finnast 
ekki oft hérlendis.  - kóþ

Fornleifar á Þingvöllum:

Mynt frá 10. öld 
við kirkjuvegg

VIÐSKIPTI Félag íslenskra stór-
kaupmanna (FÍS) gerir alvarleg-
ar athugasemdir við nýkynntar 
skattahugmyndir ríkisstjórnar-
innar. „Og þá sérstaklega það 
sem snýr að tryggingagjaldi 
og fjölgun skattþrepa virðis-
aukaskatts,“ segir í tilkynningu 
félagins.

Þar segir að hækkun trygg-
ingagjalds bitni harkalega á 
verslunar- og þjónustufyrirtækj-
um og að nýtt þrep virðisauka-
skatts auki mismunun milli vöru-
flokka í samkeppni.

Samtökin segja að uppsagnir 
séu ein af fáum færum leiðum til 
að bregðast við eftir hagræðingu 
undanfarinna missera og telur 
tekjuáhrif óbeinna skatta trúlega 
ofmetin vegna flótta neytenda í 
ódýrari vörur.  - óká

FÍS gerir athugasemdir:

Segja skattþrep 
auka mismunun

SMÁMYNT FRÁ 10. ÖLD Myntin sem 
fannst við uppgröft hjá Þingvallakirkju 
er slegin nafni Ottós þriðja 
Þýskalandskeisara.

Höfuðkúpubrotinn við Hressó
Meðvitundarlaus maður á þrítugsaldri 
fannst við Hressó í Austurstræti í fyrri-
nótt. Hann hafði orðið fyrir líkamsárás 
og reyndist vera höfuðkúpubrotinn. 
Þremur tímum síðar fann lögreglan 
gerandann, sem er einnig á þrítugs-
aldri, og færði hann í fangageymslur. 

Stálu skiptimynt í strætó
Tveir ungir menn, sextán og átján ára, 
brutust inn í þrjá strætisvagna við 
athafnasvæði Hagvagna í Hafnarfirði í 
fyrrinótt. Þeir voru að reyna að verða 
sér úti um skiptimynt úr strætisvögn-
unum þegar vaktmaður á svæðinu 
gómaði þá. 

LÖGREGLUFRÉTTIR



Nú hefur nýr banki, Arion banki, tekið til starfa þar sem áður var Nýi Kaupþing 

banki. Samhliða endurskipulagningu bankans hafa starfsmenn mótað nýjar 

áherslur og nýja framtíðarsýn. Okkur er ljóst að traust almennings á bönkum 

er í lágmarki og við ætlum að leggja okkur fram við að vinna aftur það traust 

sem hefur glatast. 

Við ætlum að byggja upp öflugan banka. Við ætlum að standa fyrir ábyrga 

verðmætasköpun, vinna með og fyrir fólkið í landinu og setja kraft í uppbygg-

ingu og velferð íslensks efnahagslífs. Með fagmennsku, framsækni, ábyrgð 

og umhyggju að leiðarljósi setjum við viðskiptavininn í fyrsta sæti. 

Merkið:
Merki Arion banka byggir á ævafornu munstri sem nefnist áttablaðarós 
og hefur lengi verið algengt í íslenskum hannyrðum. Áttablaðarósin 
minnir um margt á frostrós, en í rósinni felst einnig átta arma stjarna, 
grunnform áttavitans. Merkið bendir til íslenskrar menningar, staðhátta, 
náttúru og veðurfars.

Nafnið:
Nafnið Arion kemur úr grísku. Sagt er frá söngvaskáldinu Arion í fornum þjóðsögum 
frá Grikklandi. Hæfileikar hans gerðu hann ríkan og björguðu einnig lífi hans. Arion lenti 
í höndum sjóræningja, sem vörpuðu honum fyrir borð, en höfrungar sem höfðu heillast 
af tónlist hans báru hann á bakinu í heimahöfn. Arion er því afar táknríkt nafn og vísar 
til listfengis, þrautseigju, samvinnu og endurkomu.

Hafðu samband
sími 444 7000  •  arionbanki.is

Nýr 
banki lítur 
dagsins ljós
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BAKKABRÆÐUR
FYRIR BÖRNINR

lum börnum er ll
auðsynlegt aðna

ynnast þessum y
óborganlegu ó

bræðrum sem b
o rækilega hafa o
greypt sig inn g
þjóðarvitund í 
Íslendinga.

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Hin rómaða þakkargjörðarveisla Hótel Cabin
verður haldin dagana 26. og 27. nóvember.

Í hádeginu 26. og 27. nóvember
Fimmtudagskvöldið 26. nóvember 
og föstudagskvöldið 27. nóvember

Verð einungis: 2.550 kr. í hádeginu
3.250 kr. á kvöldin

Léttir djasstónar verða leiknir yfir borðhaldi 
á föstudagskvöldið.

Borðapantanir í síma 511 6030

HEILBRIGÐISMÁL Um 20 þúsund skammtar af bólu-
efni gegn svínaflensu komu til landsins um helg-
ina. Verður þeim dreift strax til heilsugæslu-
stöðva. Bólusetning almennings ætti því 
að geta hafist víðast hvar í vikunni, eins og 
ráð var fyrir gert, að því er segir í frétt frá 
heilbrigðisyfirvöldum. 

Starfsmenn heilsugæslustöðva hafa í eina viku 
tekið við pöntunum frá almenningi í bólusetningu. 
Í ljósi tafa á afgreiðslu bóluefnis má ætla að 
endurskipuleggja þurfi biðlista á sumum heilsu-
gæslustöðvum, að minnsta kosti.

Gert er ráð fyrir að 18 þúsund skammtar af 
bóluefni til viðbótar berist hingað í lok næstu 
viku.

Yfir 50 þúsund manns hafa verið bólusettir gegn 
inflúensunni hér á landi.

Sóttvarnalæknir áætlar að um 60 þúsund manns 
hafi sýkst af veikinni. Þar með eru samtals yfir 110 
þúsund manns orðnir ónæmir fyrir inflúensunni 

eða þriðjungur þjóðarinnar, það er þeir sem hafa 
verið bólusettir og þeir sem sýkst hafa. 

Inflúensufaraldurinn rénar nú hratt hérlendis, 
sem ekki síst skýrist af því hve margir hafa verið 
bólusettir.   - jss

Um tuttugu þúsund skammtar af bóluefni gegn svínaflensu komu um helgina:

Almenn bólusetning hefst 

BÓLUSETNING Yfir 50 þúsund manns hafa verið bólusettir hér 
á landi.

STJÓRNMÁL „Það stendur til að 
svíkja samninginn við Borg-
arleikhúsið,“ segir Dofri Her-
mannsson, fulltrúi Samfylking-
ar í menningar- og ferðamálaráði 
Reykjavíkur.

Dofri vísar til samnings Leik-
félags Reykjavíkur við Reykjavík-
urborg um framlag til rekstursins 
í Borgarleikhúsinu. Í ljósi breyttra 
aðstæðna var í desember í fyrra 
gerð breyting á samningum þannig 
að framlag borgarinnar lækkaði á 
þessu ári um 50 milljónir frá því 
sem það ella yrði með verðbótum 
á árinu 2009. Með breytingunni 
varð framlagið í ár um 380 millj-
ónir króna. Samningurinn gildir 
út 2012.

Af umræðum í menningarráði 
að dæma segir Dofri blasa við að 
Borgarleikhúsið fái ekki það fé sem 
um hafi verið samið. Skerðingin 
verði umtalsverð og komi sér afar 
illa því að í leikhúsinu hafi verið 
gerðar áætlanir og aðgangskort 
seld. Mikið beri á milli þess sem 
borgin ætli Borgarleikhúsinu og 
þess sem stjórnendur leikhússins 
telji að á þurfi að halda.

Magnús Geir Þórðarson, leik-

hússtjóri í Borgarleikhúsinu, 
ítrekar að engin tillaga hafi borist 
um breytingar á samningum við 
Reykjavíkurborg. „Það er í gildi 
samningur milli Leikfélagsins og 
borgarinnar um starfsemina og 
sá samningur stendur. Það hefur 
engin tillaga komið um annað,“ 
segir Magnús sem kveður stöðugt 
og gott samband milli borgarinnar 
og leikfélagsins.

Aðspurður segir Magnús erfitt 
að segja til um hver áhrifin yrðu 
á leikhúsreksturinn ef umsamið 
framlag frá borginni skilar sér 
ekki. „En reksturinn er þröngur 
þrátt fyrir gott gengi þannig að 
Borgarleikhúsið má við mjög litlu,“ 
segir leikhússtjórinn.

Áslaug Frið-
riksdóttir, for-
maður menn-
i n g a r -  o g 
ferðamálaráðs, 
kveðst  telja 
ótímabært að 
ræða þetta mál 
í fjölmiðlum. 
Engin ákvörð-
un hafi verið 
tekin. Ekki kom 

í ljós fyrr en 1. desember – þegar 
meirihlutinn í borgarstjórn hafi 
lagt fram fjárlagafrumvarp næsta 
árs – hvaða tillögur verða gerðar í 
þessum efnum.

„Það vita náttúrlega allir að við 
erum að hagræða,“ segir Áslaug. 
„Það er eðlilegt að við skoðum 
allar glufur og allt sem við getum 
gert. Það erum við að gera í góðu 
samráði við þau. Borgarleikhúsið 
veit hvað við erum að hugsa og er 
ekkert að kvarta undan því hvern-
ig við erum að vinna þetta.“

Áslaug hafnar því að brjóta eigi 
samninginn. „Í fyrra var samn-
ingnum breytt í samvinnu við leik-
húsið – það þurfti ekki að brjóta 
hann.“   gar@frettabladid.is

Segir að svíkja eigi 
Leikfélagssamning
Formaður menningarráðs Reykjavíkur hafnar ásökunum fulltrúa Samfylking-
arinnar um að svíkja eigi samning um framlag til Leikfélags Reykjavíkur. Leik-
hússtjórinn segir reksturinn þröngan og leikhúsið mega við litlum niðurskurði.

ÁSLAUG 
FRIÐRIKSDÓTTIR

DOFRI 
HERMANNSSON

MAGNÚS GEIR 
ÞÓRÐARSON
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BORGARLEIKHÚSIÐ Góð aðsókn 
var á sýningar á árinu 

og reksturinn skilaði afgangi 
þrátt fyrir lækkað framlag 

frá Reykjavíkurborg.

INDÓNESÍA, AP Ferja sökk undan 
ströndum Indónesíu í gær en veður 
var slæmt og öldugangur mikill. 
Talið er að um 25 manns hafi látið 
lífið þegar ferjan sökk, þar af tvö 
börn.

Veður var enn slæmt á slysstað í 
gær og tafði það björgunaraðgerð-
ir þónokkuð og um tíma var gert 
hlé á leitinni vegna veðurs. Yfir-
völd segja að um 240 farþegum 
hafi verið bjargað. Enn er óljóst 
hversu margir farþegar voru um 
borð í ferjunni þegar hún sökk, 
en hún rúmaði 270 manns. Ferju-
slys sem þetta eru nokkuð tíð í 
Indónesíu og oft eru farþegar um 
borð mun fleiri en reglur leyfa auk 

þess sem viðhaldi á ferjunum er 
oft ábótavant. 

Ferjan var á leið frá Batam til 
eyjunnar Súmötru í vesturhluta 
Indónesíu og talið er að hún hafi 
sokkið um níutíu mínútum eftir að 
lagt var frá landi. Samkvæmt skip-
stjóra ferjunnar skall alda á hlið 
skipsins með þeim afleiðingum að 
vatn tók að leka um borð og hálf-
tíma síðar var ferjan sokkin. Far-
þegar sem voru um borð á ferjunni 
hafa greint frá því að ekki hafi 
verið nógu mörg björgunarvesti 
um borð á bátnum fyrir alla far-
þegana. Óvíst er hvort nokkrir far-
þegar voru enn um borð í ferjunni 
þegar hún sökk. - sm  

Farþegaferja sökk undan ströndum Indónesíu:

Mannskætt slys í Indónesíu
INNLENT Brotist var inn í húsnæði 
bókaútgáfunnar Bjarts aðfara-
nótt sunnudags, en þar sáust 
menn bera út verðmæti úr 
húsnæðinu. 

„Við verðum trekk í trekk 
fyrir barðinu á þessum þjófum. Í 
þetta sinn voru vitni að atburð-
inum sem gátu gefið lýsingu á 
bílnum sem þjófarnir óku á brott 
í þannig að vonandi nær lögregl-
an að hafa hendur í hári þeirra,“ 
segir Guðrún Vilmundardóttir, 
útgáfustjóri hjá Bjarti. 

Þjófarnir höfðu tvær tölvur 
á brott með sér og tók það þá 
ekki nema um fjórar mínútur að 
athafna sig. - sm

Tölvum stolið:

Ítrekað brotist 
inn hjá Bjarti 

BJARGAÐ Um 240 farþegum var bjargað 
eftir að ferja sökk undan ströndum 
Indónesíu. 25 manns létust.

NORDICPHOTOS/AFP

Hljómar Arion, nýtt nafn Nýja-
Kaupþings, vel í þínum eyrum?
Já  17,3
Nei  82,9

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Óttast þú áhrif Suðvesturlínu á 
vatnsból Reykvíkinga?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KJÖRKASSINN
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„Glæpasagnaheimurinn hefur aldrei fyrr þurft að hylla og syrgja í sömu andrá jafn hæfileikaríkan 
höfund og Stieg Larsson,“ sagði stórblaðið Sunday Times og eru það orð að sönnu. Þriðja og síðasta 
bókin í heimsfrægri Millennium-trílógíu Stiegs Larsson er komin út.

MILLENNIUM ÞRÍLEIKURINN EFTIR STIEG LARSSON TEKUR HEIMINN MEÐ TROMPI

BIÐIN ER Á ENDA
m trílógíu Stiegs Lars

Times og eru það orð að sönnu. Þriðja og síðasta 
r komin út.

s
sson er 

„Maður gæti bara hágrátið!“– Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljan október 2009.Af sömu ástæðu.

„Maður gæti grátið!“– Þórarinn Þórarinsson, DV.Grátið yfir því að bækur Stiegs urðu aðeins þrjár.
„Gríðarlega vel 

skrifaðir og flottir 

krimmar.“
– Páll Baldvin Baldvinsson, 

Kiljan janúar 2009

Þýðandi: Halla Kjartansdóttir
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Rafgeymar
Japanskir

Alhliða uppskrift
Pulsa (hituð í vatni, 

EKKI SOÐIN!!!) Pulsu-

brauð og bara hvað sem 

þig langar að hafa með. 

(Nema grænar baunir. 

Grænar baunir í pulsu-

brauði geta valdið 
öndunarerfiðleikum.)
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 www.lapulsa.is

MENNTUN Foreldrar í Reykjavík 
hafa verulegar áhyggjur af fyr-
irhuguðum niðurskurði upp á 580 
milljónir hjá leikskólum borg-
arinnar, að sögn Eddu Bjarkar 
Þórðardóttur sem situr í foreldra-
ráði leikskólans Hamra.

Foreldrafélög og -ráð í borginni 
ætli að mótmæla fyrirhuguðum 
niðurskurði í leikskólum borgar-
innar og vilja að skorið verði niður 
annars staðar. 

„Þetta hefur þau áhrif að þjón-
ustan skerðist til muna, til dæmis 
á að skerða afleysingar vegna 
veikinda kennara um fjórðung, en 
afleysingin er nú þegar of lítil,“ 
segir Edda Björk.

Búið sé að skera svo mikið 
niður í leikskólunum á árinu 
að frekari sparnaður komi við 

grunnþjónustuna. En eitt dæmi 
um metnaðarleysi hjá borginni sé 
að tala sífellt um að standa vörð 
um grunnþjónustu, þegar enginn 
viti hvað það þýðir.

„Við spurðum að því hvað þetta 
væri, grunnþjónusta við börnin 
okkar. En Reykjavíkurborg hefur 
alls ekki skilgreint hana,“ segir 
Edda Björk.

Að auki hafi verið skortur á sam-
ráði borgar og foreldra, því þótt 
foreldraráði í hverjum leikskóla 
beri skylda til að koma upplýsing-
um um fyrirhugaðar aðgerðir til 
foreldranna hafi  borgin sama sem 
ekkert upplýst ráðin um ætlanir 
sínar.  - kóþ

Foreldrafélög og -ráð í borginni mótmæla niðurskurði í leikskólum Reykjavíkur:

Hafa áhyggjur af börnunum

LEIKURINN ÚTI „Við foreldrar viljum ekki 
missa það frábæra starfsfólk sem við 
höfum í leikskólunum, en að óbreyttu 
mun álagið þar aukast til muna,“ segir 
Edda Björk. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PAPÚA NÝJA-GÍNEA Aflagðir helgi-
siðir ættbálks á Papúa Nýju-Gíneu 
tengdir mannáti urðu kveikjan að 
einhverju greinilegasta dæmi sem 
þekkt er um hraða þróun manns-
ins, samkvæmt nýrri uppgötvun 
vísindamanna. Breska dagblaðið 
The Times fjallaði fyrir helgi um 
uppgötvunina. 

Um miðja tuttugustu öld var 
Fore-ættbálkurinn í eystri hálönd-
um Papúa Nýju-Gíneu hart leikinn 
af heilarýrnunarsjúkdómnum kuru, 
sem skyldur er sjúkdómum á borð 
við Creutzfeldt Jacobs og kúariðu. 
Sjúkdómurinn smitaðist við helgi-
siði tengda útförum þar sem étnir 
voru heilar látinna.

„Þótt látið hafi verið af þessum 
háttum á sjötta áratug aldarinnar 
og kuru verið upprættur ber erfða-
mengi ættbálksins sjúkdómsins 
merki. Rannsóknir hafa nú leitt 
í ljós genabreytingu í ættbálkn-
um sem ekki finnst annars staðar 
og ver þá sem bera breytta genið 
fyrir heilarýrnunarsjúkdómum. 
Breytta genið hefur dreifst hratt 
um ættbálkinn með náttúruvali,“ 
segir í Times. 

Þeir sem bera breytta genið 
hafa nær algjöra vörn gegn kuru 
og nutu því forskots og eignuðust 
fleiri afkomendur. Fram kemur að 
um átta prósent þeirra sem búa í 
grennd við Purosa-dal beri genið, 
en það þekkist hvergi annars stað-
ar í heiminum.

Uppgötvunin er sögð sýna fram 

á hversu hratt mannskepnan geti 
brugðist við breyttum umhverfis-
þáttum. Simon Mead er vísinda-
maðurinn sem fór fyrir rannsókn-
arhópi, frá University College í 
Lundúnum, sem gerði uppgötvun-
ina. Niðurstöðurnar voru nýverið 
birtar í læknaritinu New England 
Journal of Medicine.

Haft er eftir prófessor John 
Collinge, framkvæmdastjóra rann-
sókna sem snúa að príon-prótín-
bútum þeim sem taldir eru orsök 
heilarýrnunarsjúkdóma af þess-
ari tegund, að stórkostlegt sé að 
sjá þarna að verki lögmál þau sem 
Charles Darwin hafi lýst fyrir 150 
árum. „Þarna er samfélag sem 
þróað hefur með sér sín eigin og 
einstök líffræðilegt viðbrögð við 
sannarlega hroðalegum sjúkdómi,“ 
segir hann.

Rannsóknin er einnig sögð mik-
ilvæg vegna þess hve mikilvæg 
hún sé í að upplýsa virkni príon-
prótínbútanna sem valda Creutz-
feldt-Jakobs, en það er sú birting-
armynd kúariðu sem leggst á fólk. 

„Uppgötvunin verður ekki til þess 
að á morgun verði hægt að fram-
leiða lyf, en hún eykur bakgrunns-
skilning okkar á virkni príon-sjúk-
dóma og hvernig koma megi í veg 
fyrir þá,“ segir Dr. Simon Mead.

Kuru kom fram snemma á 20. 
öld en hvarf á sjötta áratugnum 
þegar áhrif trúboða urðu til þess 
að mannátshelgisiðir lögðust af.

 olikr@frettabladid.is

NENGA-STRÍÐSMENN KERODA-ÆTTBÁLKSINS Árlega er haldin ættbálkahátíð á Papúa 
Nýju-Gíneu í bænum Mount Hagen og safnast þar þá saman fulltrúar velflestra ætt-
bálkanna. Myndin er frá 46. hátíðinni sem haldin var 18. ágúst 2007.  NORDICPHOTOS/AFP

Náttúruval 
speglast í 
mannætum
Nýtt gen sem fundist hefur í ættbálki á Papúa Nýju-
Gíneu er afgerandi dæmi um öra þróun mannsins. 
Ættbálkurinn var plagaður af heilarýrnunarsjúk-
dómi vegna mannáts, en hefur myndað þol.



SÓL BORGIR ÆVINTÝRI SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

MEIRA Á
urvalutsyn.is

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 

89.900kr.* 119.900kr.*

89.900kr.*

18 dagar

22°C
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Í NÓV - DES SÓL FYRIR JÓL
Á ÓTRÚLEGU VERÐI!

Kanarí og

         Tenerife
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STJÓRNSÝSLA Áhersla kann að aukast á rafræna stjórn-
sýslu vegna áhrifa frá efnahagskreppunni, segir í 
nýrri úttekt Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
OECD.

„Þrýstingur á opinber útgjöld í kjölfar efnahags-
krísunnar rekur ríkisstjórnir til að endurmeta nálg-
un sína hvað varðar opinbera þjónustu á netinu sem 
hluta af viðleitni stjórnvalda til að auka afköst,“ segir 
í tilkynningu OECD. 

Fram kemur að mörg aðildarríkja samtakanna noti 
nú tækifærið í kreppunni til að skerpa á áherslum og 
hraða áætlunum sem snúa að rafrænni stjórnsýslu. 
Flest lönd haldi þó óbreyttum útgjöldum. 

Þýskaland, Japan, Holland, Sviss og Bandarík-
in hafa aukið útgjöld í málaflokknum. „Austurríki, 
Ungverjaland, Ísland og Bretland draga úr útgjöldum 
tengdum rafrænni stjórnsýslu árið 2009 og stefna á 
frekara aðhald,“ segir í tilkynningu OECD, en fram 
kemur að hér á landi hafi niðurskurðurinn verið einna 
mestur. Á þessu ári hafi fjárheimildir tengdar raf-
rænni stjórnsýslu verið skornar niður um 16,5 prósent 
og viðbúinn sé 18 prósenta niðurskurður til viðbótar 
árið 2010.

Kreppan er einnig sögð stuðla að breyttum 
áherslum ríkja í málaflokknum. „Bandaríkin nota 

til dæmis tækni og internetið til að auðvelda fólki 
að sjá á sem gleggstan og fljótlegastan máta hvernig 
skattpeningar þess eru notaðir í tengslum við aðstoð 
ríkisins við fjármálageirann.“  - óká

Í TÖLVUNNI HEIMA Rafræn stjórnsýsla er sögð auka afköst hjá 
hinu opinbera og auðvelda samskipti við almenning. Þá nota 
sum ríki tækifærið og auka gagnsæi stjórnsýslunnar. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Þröng staða hins opinbera kann að auka áherslu á rafræna stjórnsýslu:

Niðurskurður mestur hérlendis

MENNTUN Almennum aðgangi 
menntaskólanema að vefbókum 
Forlagsins, sem Snara.is heldur 
úti, hefur verið lokað.

Vegna þessa sendi sam-
starfshópur bókasafnsfræð-
inga í framhaldsskólum  bréf 
til menntamálaráðherra á 
fimmtudag og lýsti yfir 
þungum áhyggjum af því 
að menntaskólanemendur 
hefðu ekki lengur aðgang 
að þessum orðabókum 
og uppflettiritum.

Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra 
segir að í ráðuneyt-
inu hafi á sínum tíma 

verið ákveðið að hver og einn 
skóli myndi gera upp við sig 

hvort hann keypti aðgang 
og greiddi fyrir hann.

„Mér skilst að ársað-
gangur kosti um tvær 
milljónir króna á ári,“ 
segir hún. Hins vegar 

standi til að endurskoða 
stefnu ráðuneytisins í 

námsgagnamálum. Þá verði þetta 
mál skoðað.

Bókasafnsfræðingarnir segja 
nemendur hafa átt gott með að til-
einka sér vefbækurnar og þeir vilji 
ekki breyta vinnubrögðum sínum. 
Þá nýti kennarar þær til að gera 
verkefni. Skorað er á ráðuneytið 
að bregðast við þessu.

Árið 2007 greiddi Kaupþing Eddu 
útgáfu fyrir aðgang nemanna að 
bókunum. Nú á Forlagið útgáfu-
réttinn og hlut í vefbókasafninu 
Snöru.is. 

Þess má geta að erlendis eru 
orðabækur víða aðgengilegar á net-
inu, gjarnan reknar af opinberum 
stofnunum.   - kóþ

Bókasafnsfræðingar harma að nemar hafi ekki aðgang að rafrænum ritum:

Bækurnar kosta tvær milljónir

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR 
Menntamálaráðherra 
segir að brátt verði 
skoðað hvort ráðuneyt-
ið greiði fyrir aðgang 
allra skóla að rafræn-
um uppflettiritum 
Forlagsins eða ekki. 
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Sex vinir alveg óháð kerfi
Bestu vinir þínir eru bestu vinir þínir og Síminn elskar 

alla jafnt. Í Sex vinir óháð kerfi hjá Símanum velurðu 

þér sex vini hjá hvaða farsímafyrirtæki sem er og 

sendir þeim SMS eða hringir í þá fyrir núll krónur.*

Skráðu þína sex vini á siminn.is, í næstu verslun   

Símans eða í síma 800 7000.

800 7000 • siminn.is Það er Sjónvarp

Sími

Internet

*  Mánaðarverð 1.990 kr. og upphafsgjald 5,90 kr. Þú hringir og sendir SMS á vini þína fyrir 0 kr., 1.000 mín. / 500 SMS á mánuði.

Hengjum okkur ekki í smáatriði!Vinátta – alvegóháð kerfi.

Fimmtudaginn 26. nóvember heldur Hvöt, félag 
sjálfstæðiskvenna í Reykjavík, opinn fund fyrir 
konur sem hafa hug á að fara í prófkjörsbaráttu eða 
vinna við slíka. Reynsluboltar miðla af þekkingu 
sinni, farið verður yfir öll helstu mál sem snúa að 
prófkjörsbaráttunni og ýmis góð ráð gefin.

Hvað þarf til
að ná árangri 

í prófkjöri?

KONUR Í PRÓFKJÖR!

Fundarstjóri
Áslaug Friðriksdóttir, formaður Hvatar

Fimmtudaginn 
26. nóvember 
kl. 18-20 
í Valhöll

Dagskrá
A-Ö um prófkjör: 

Sigríður Hallgrímsdóttir
og Jarþrúður Ásmundsdóttir, vanir 
kosningastjórar

Reynslusaga frambjóðandans: 
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Allar konur 
velkomnar!

ÖRYGGISMÁL Það hljóp heldur betur 
á snærið hjá krökkunum í þriðja 
bekk Ísaksskóla þegar slökkviliðs-
stjóri höfuðborgarsvæðisins kom 
með fríðu föruneyti og kynnti þeim 
eldvarnir.

Heimsóknin er hluti eldvarnaátaks 
Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna í grunnskól-
um. Með sér höfðu slökkviliðsmenn-
irnir tvo sjúkrabíla og slökkviliðs-
bíl sem krakkarnir fengu að skoða. 
Börnin fengu líka bók með sögunni 
af Loga og Glóð og Brennu-Vargi. 
Hápunkturinn var svo þegar allir 
fengu að prófa háþrýstibúnaðinn 
og sprautuðu vatni vítt og breitt um 
skólalóðina. - gar

Slökkviliðsstjórinn heimsótti krakkana í Ísaksskóla með fróðleik og græjusýningu:

Spreyttu sig á háþrýstisprautu

FJÖR Krakkarnir í þriðja bekk Ísaksskóla skemmtu sér konunglega í gær með því að 
prófa búnað slökkviliðs höfuðborgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AFGANISTAN, AP Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
segir að Hamid Karzai verði að 
standa við stóru orðin, nú þegar 
hann hefur annað kjörtímabil sitt 
í embætti forseta Afganistans.

Hamid Karzai lofaði bót og betr-
un þegar hann tók formlega við 
embættinu á fimmtudag. Hann hét 
því að sækja spillta embættismenn 
til saka og sjá til þess að þeim yrði 
ekki hlíft við refsingu lengur.

Clinton hefur, eins og fleiri ráða-
menn á Vesturlöndum, harðlega 
gagnrýnt Karzai og ríkisstjórn 
hans fyrir aðgerðaleysi gagnvart 
spillingu, sem er útbreidd meðal 
valdastéttar landsins.

Hún virtist þó ætla að leyfa 
honum að njóta vafans um sinn, en 
lofar að Bandaríkin og alþjóðasam-
félagið muni beita hann þrýstingi.

„Það er erfitt verkefni að vera 
forseti og við munum gera okkar 
besta til þess að sinna því af 

heilindum í framtíðinni,“ sagði 
Karzai í innsetningarræðu sinni á 
fimmtudag.

Í ræðu sinni lýsti hann áhuga 
sínum á að verða sameiningar-
afl allra Afgana og ítrekaði boð 
sitt til mótframbjóðenda sinna 

um ráðherraembætti í nýrri 
ríkisstjórn.

Forsetakosningarnar í sumar 
hafa verið harðlega gagnrýndar 
fyrir kosningasvik, ekki síst af 
hálfu stuðningsmanna Karzais í 
suðurhluta landsins. - gb

Hillary Clinton ætlar að láta Hamid Karzai standa við stóru orðin:

Leyfir honum að njóta vafans

HAMID KARZAI Segist nú ætla að taka til óspilltra málanna við að útrýma spillingu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Söm við sig
Hafi einhver haldið að Samfylkingin 
væri orðin væn og græn er hætt við 
að hinum sama hafi brugðið við að 
hlýða á ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur 
á flokksstjórnarfundi í Reykjanesbæ á 
laugardag. Hún var ekkert að tvínóna 
við hlutina heldur skellti sér beint 
í stóriðjumál og virkjanir. Helguvík, 
Straumsvík, Búðarhálsvirkjun, Hellis-

heiðarvirkjun og Hverahlíðar-
virkjun; allt er að fara 

í fullan gang með 
tilheyrandi umsvifum 
og störfum. Hjá Sam-
fylkingunni er álið 
ennþá málið. Varla líst 

samstarfsfólkinu í VG 
vel á þessa sýn Jóhönnu 
en það getur kannski 

harla lítið sagt enda hefur það verið 
heldur latt við að leggja fram tillögur 
um atvinnuuppbyggingu. 
  
Ha?
Jóhanna talaði líka um sveitarstjórnar-
kosningarnar í vor og sagði atvinnu-
málin verða aðalmál þeirra. Þar er 
á ferðinni nýstárlegt mat en sveitar-
stjórnarkosningarnar hafa til þessa 
snúist um næstum allt annað en 
atvinnumál. En vissulega eru 
nýir tímar og allt það og aldrei 
að vita nema sveitarstjórn-
arpólitík verði í framtíðinni 
fyrst og fremst atvinnumála-
pólitík. 

 Kjördæmadagar
Sagt er að þingið sé 

að drukkna í snúnum og flóknum 
verkefnum. Fjárlagafrumvarpið, með 
öllum sínum niðurskurði, er jú inni í 
fjárlaganefnd, Icesave-málið er til ann-
arrar umræðu og fyrirhugaðar skatta-
breytingar ríkisstjórnarinnar bíða þess 
að verða settar í frumvarp og ræddar 
á Alþingi. Þrátt fyrir þetta ákváðu þing-
menn að þeir þyrftu hvorki að nota 
daginn í dag né föstudaginn síðasta til 
að fjalla um þessi brýnu mál. Nei, þeir 

ákváðu frekar að fara í heim í kjör-
dæmin sín og tala við kjósendur 
– eða er það ekki örugglega það 
sem menn gera á kjördæmadegi? 
Spennandi verður að sjá hvort 

þau samtöl öll breyti í einhverju 
afstöðu þingmanna til stóru 

málanna.  
bjorn@frettabladid.is

UMRÆÐAN 
Einar K. Guðfinnsson skrifar 
um skatta og byggðamál

Ríkisstjórnin kann að forgangs-
raða; eftir sínu höfði. Nú 

hefur hún tekið ákvörðun um 
að hækka flutningskostnað á 
landsbyggðinni með sérstakri 
skattlagningu undir yfirskini 
umhverfisverndar. Það er illt 
að vita til þess að sá ágæti málstaður umhverfis-
vernd, skuli misnotaður af ríkisstjórn sem skirr-
ist ekki við að leggja með sérstökum hætti byrðar 
á íbúa landsbyggðarinnar. En þetta kallar forsætis-
ráðherrann að ríkisstjórnin sé að jafna byrðarnar 
af nýrri skattheimtu. Sem sagt breiðu bökin finna 
menn sérstaklega á landsbyggðinni. Þá vitum við 
það. 

En ríkisstjórnin ber ekki ein ábyrgð á þessari 
forgangsröðun. Það gera líka þingmenn hennar sem 
með samþykki sínu á skattatillögum ríkisstjórnar-
innar eru eins konar ábyrgðarmenn málsins. Það 
á líka við um þingmenn ríkisstjórnarflokkanna á 
landsbyggðinni. 

Alls staðar nema hér er kolefnisskattlagning 

hugsuð til þess að leysa aðra skattlagningu af 
hólmi. Hér er hún viðbótarskattur, en hefur ekkert 
með umhverfismál að gera. Nema að búa til 
skálkaskjól fyrir ríkisstjórnina. Fórnarlömbin eru 
meðal annars ferðaþjónusta, sjávarútvegur, einstök 
fyrirtæki og landsbyggðin.

Við vitum að eftir því sem vegakerfið hefur batn-
að hefur flutningskostnaður lækkað, þó flestir vildu 
sjá enn meiri árangur. Nýleg dæmi frá Vestfjörðum 
sýna þetta. Þar lækkaði flutningskostnaður með 
nýjum vegum og styttri leiðum. Nú ætlar ríkis-
stjórnin að strika það út sem áunnist hefur í þess-
um efnum, eftir áralanga baráttu; og það með einu 
pennastriki.

Og á sama tíma boðar fjárlagafrumvarpið að 
engar – og ég segi og skrifa – alls engar nýjar 
nýframkvæmdir verði boðnar út í vegagerð á næsta 
ári. Það er ekki nóg með að þannig séu slegnar út af 
borðinu öll fyrirheit um vegabætur. Þessar ákvarð-
anir, hækkun skatta og útboðsstopp, slá kalda meira 
og minna alla verktakastarfsemi út um landsins 
byggðir. Einyrkjarnir, dugnaðarforkarnir, sem ára-
tugum saman hafa kannski byggt upp fyrirtæki sín, 
sjá nú afrakstur erfiðis síns að engu verða. Og það 
vegna meðvitaðrar stjórnarstefnunnar.

Höfundur er alþingismaður.

Flutningskostnaður hækkaður

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

Alþjóðlegri athafnaviku er 
formlega lokið um allan 

heim og fór athafnasemi íslensku 
þjóðarinnar fram úr björtustu 
vonum okkar sem stóðum að vik-
unni. Tilgangur vikunnar var að 
hvetja fólk til að hrinda jákvæð-
um og uppbyggilegum verk-
efnum í framkvæmd og vekja 
athygli á mikilvægi athafnasemi 
fyrir samfélagið í heild sinni. Á 
Íslandi voru skipulagðir yfir 120 
stórir sem smáir viðburðir um 
land allt í tilefni vikunnar og í 
sameiningu tókst þjóðinni, eins 
og svo oft áður, að skipuleggja 
flesta viðburði miðað við höfða-
tölu – á þessum mælikvarða 
erum við athafnasamasta þjóð í 
heimi.

Undanfarið ár hefur reynst 
mörgum erfitt. Hjá mörgum 
hefur svartsýni verið ráðandi og 
dofi hefur verið yfir þjóðinni. 
Það versta sem við getum gert í 
þeirri stöðu er að sitja með hend-
ur í skauti okkar og bíða eftir því 
að ástandið lagist af sjálfu sér. 
Þeim mun síður að bíða eftir því 
að einhver annar komi hlutunum 
í lag fyrir okkur. Hvert og eitt 
okkar þarf að taka til hendinni. 
Því er ekki að neita að vissulega 
þurfa stjórnvöld að koma fjöl-
mörgum málum í framkvæmd en 
við þurfum öll sem einstakling-
ar að velta því fyrir okkur hvað 
við getum sjálf lagt af mörkum. 
Athafnasemi í formi ákvarðana-
töku og framkvæmda er lausn 
stórra sem smárra vandamála 
jafnt hjá stjórnvöldum, fyrir-
tækjum og einstaklingum. Um 
þetta hugarfar þurfa allir að 
sameinast.

Íslenskt atvinnulíf á undir 
högg að sækja og það er nauðsyn-
legt að leggja allt undir til að 
byggja upp innviði þess á ný. 
Það má gera með því að hlúa að 
rekstrarumhverfi og ýta undir 

aukna verðmætasköpun starf-
andi fyrirtækja en ekki síður 
með því að styðja við og hvetja 
til stofnunar nýrra fyrirtækja. 
Í því tilfelli er ekki höfuðatriði 
hver stofnar fyrirtækið, hver 
átti hugmyndina eða úr hvaða 
háskóla eða frumkvöðlasetri 
það getur rakið uppruna sinn. 
Við eigum ekki að keppa um það 
hver stofnar besta fyrirtækið á 
Íslandi – heldur keppa við aðrar 
þjóðir hvort við stofnum nógu 
mörg alþjóðlega samkeppnishæf 
fyrirtæki.

Íslensk fyrirtæki eiga í alþjóð-
legri samkeppni um fólk, fjár-
magn og viðskiptavini og það er 
ekki nóg að hér á landi verði til 
eitt fyrirtæki á hverjum áratug 
sem stenst þessa samkeppni eins 
og raunin hefur nánast verið. 
Það að Össur, Marel og CCP 
séu svo til undantekningarlaust 
nefnd sem bestu dæmin um 
öflug nýsköpunarfyrirtæki segir 
okkur að hér hafa verið stofnuð 
of fá með góðum árangri – þó 
þau séu vissulega fleiri. Það 
eitt að þau séu bara þrjú sem 
flestum hugkvæmnast að telja 
upp og að eitt bætist við á hverj-
um áratug eru ekki góð meðmæli 
fyrir umhverfi fyrirtækja á 
Íslandi undanfarna áratugi. Það 
er þjóðinni lífsnauðsynlegt til 
lengri tíma að hér verði byggð 

upp mun fleiri fyrirtæki sem 
komast í fremstu röð í heimin-
um. Að öðrum kosti mun hug-
takið byggðastefna í íslenskum 
stjórnmálum fá nýja merkingu.

Til að taka á þessari þróun í 
tæka tíð er nauðsynlegt að læra 
af þeim svæðum þar sem best 
hefur gengið að efla nýsköpun í 
atvinnulífinu. Þar hefur tekist 
að tengja saman þrjá undirstöðu-
stólpa; atorku einstaklinga, 
þekkingu háskólanna og reynslu 
atvinnulífsins. Þessir þrír máttar-
stólpar nýrra fyrirtækja þurfa að 
taka höndum saman á Íslandi til 
að ná þeim árangri sem okkur er 
nauðsynlegur til lengri tíma.

 Í ljósi þessa hefur verið virki-
lega hvetjandi fyrir okkur að 
vera í hringiðunni síðastliðna 
viku og sjá grunn að slíku sam-
starfi þar sem hundruð einstakl-
inga, skólar, fyrirtæki og fjöl-
margir hópar sameinuðust undir 
hatti Athafnavikunnar. Þá hefur 
komið bersýnilega í ljós hversu 
mikilvægt það er að fjölmiðlar 
taki jákvæðum fréttum vel eins 
og raunin hefur verið. Þátttaka 
þjóðarinnar í vikunni var frá-
bær og sýnir að hér ætlar eng-
inn að gefast upp þó að á móti 
blási. Sameiginleg grein vara-
formanna stjórnmálaflokkanna, 
sem birtist í Fréttablaðinu er 
líka áminning um þá samstöðu 
sem ríkir um mörg af grunngild-
um íslensks þjóðfélags. Nú er 
lag til að halda áfram á þessari 
braut markvissrar og jákvæðrar 
uppbyggingar og gera hverja 
einustu viku framundan að 
athafnaviku.

Andri Heiðar Kristinsson, 
framkvæmdastjóri Innovit

Þórhildur Birgisdóttir, 
framkvæmdastjóri 

Athafnaviku á Íslandi

Athafnavika í hverri viku

E
itt fjölmargra metnaðarfullra mála ríkisstjórnarinnar 
er stofnun sérstaks stjórnlagaþings. Slík stofnun hefði 
það að markmiði að endurskoða stjórnarskrá Íslands 
í veigamiklum atriðum og felur hugmyndin í sér við-
urkenningu á þeirri óþægilegu staðreynd að Alþingi 

hefur á liðnum árum og áratugum reynst ófært um að koma sér 
saman um ýmsar mikilvægar breytingar. Ekki má samt gera 
of lítið úr því sem þó hefur áunnist, til dæmis hefur mannrétt-
indakafli stjórnarskrárinnar verið rækilega endurskoðaður 
með ágætum árangri.

Rætt hafði verið um að afgreiða lög um stjórnlagaþing á 
þessum vetri, svo unnt væri að kjósa til þess samhliða sveitar-
stjórnarkosningum næsta vor. Nú virðist hins vegar æ líklegra 
að málið frestist þannig að kosið verði til þingsins á árinu 2011 
og störfum þess ljúki ári síðar. Ætla má að sparnaðarsjónarmið 
ráði nokkru um þessa frestun, enda ljóst að eigi stjórnlagaþing 
að standa undir nafni mun starfsemi þess kosta talsverðar fjár-
hæðir. Þá er ljóst að talsvert vantar upp á að frumvarpið um 
stofnun þingsins teljist fullburða og fjarri því að um það ríki 
sú pólitíska sátt sem æskilegt verður að telja.

Hætt er við að sumir þeirra sem bundið hafa miklar vonir við 
starfsemi stjórnlagaþings og niðurstöður þess, telji sig svikna 
með slíkri frestun. Á hinn bóginn mætti líta svo á að frestun-
in verði til að styrkja verkefnið og auka líkurnar á jákvæðri 
útkomu.

Helstu rökin fyrir því að kjósa til stjórnlagaþings um leið og 
sveitarstjórna snérust um sparnað vegna framkvæmdar kosn-
inga, með samnýtingu kjördeilda og talningarfólks. Gallinn 
við þá tilhögun væri hins vegar sá að stjórnlagaþingskosningin 
myndi nær örugglega falla í skuggann. Reynslan af sveitar-
stjórnarkosningum síðustu ára er sú að á lokasprettinum vill 
umfjöllun fjölmiðla hverfast um persónur oddvita flokkanna í 
stærstu bæjum, blandað saman við síbylju skoðanakannana þar 
sem reynt er mæla fylgissveiflur frá degi til dags.

Hið yfirlýsta markmið frumvarpsins um stjórnlagaþing, eins 
og kemur fram í greinargerð þess, er að í kosningunum takist á 
einstaklingar með þekkingu og áhuga á stjórnskipunarmálum. 
Skýrt kemur fram að ekki er ætlast til þess að frambjóðend-
ur ráðist í dýra kosningarbaráttu til að vekja athygli á sér og 
stefnumálum sínum. Hvaða möguleika eiga slíkir frambjóð-
endur á að ná eyrum fólks á sama tíma og allir stjórnmála-
flokkar keyra kosningavélar sínar og láta áróðurinn dynja á 
almenningi?

Að sumu leyti má segja að það sem er mest spennandi við 
hugmyndina um stjórnlagaþing sé einmitt kosningabaráttan, 
þar sem pólitísk umræða í þjóðfélaginu myndi í fáeinar vikur 
snúast nær einvörðungu um málefni stjórnarskrárinnar. Stjórn-
málalífið í landinu hefði gott af því að fara í slíka rýni og mögu-
lega verður sú umræða frjórri en starfsemi sjálfs stjórnlaga-
þingsins. Það mun ekki nást á sama tíma og allir umræðuþættir 
snúast um lyklavöld í Ráðhúsinu.

Kosningar til stjórnlagaþings:

Frestur er bestur
STEFÁN PÁLSSON

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 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 

ANDRI HEIÐAR KRISTINSSON
ÞÓRHILDUR BIRGISDÓTTIR

UMRÆÐAN |  Athafnavikan



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Tónar og tal hafa ávallt verið 
nátengd lífi borgarfulltrúans og 
óperusöngvarans Júlíusar Vífils 
Ingvarssonar. Hans uppáhaldshlut-
ur er svartur i-pod, eða tónhlaða, 
sem Svanhildur Blöndal, konan 
hans, gaf honum í afmælisgjöf 
fyrir fjórum árum. „Það er svolít-
ið skemmtileg sagan á bak við það. 
Þannig var að við hittum gaml-
an skólafélaga minn, frá því að ég 
var að læra óperusöng í Vínarborg, 
Björn Hansson sem nú er formaður 
FÍH, og eftir að hafa tekið tal saman 
þá sagði hann okkur að tónhlaðan 
hefði breytt lífi sínu. Mér fannst 
þetta nú svolítið stór yfirlýsing en 
var vitaskuld ekkert að mótmæla 

henni enda hafði ég aldrei prófað 
þetta nýstárlega tæki. Nema hvað, 
stuttu seinna átti ég afmæli og þá 
gaf Svanhildur mér tækið og ég hef 
notað það mjög mikið, bæði þegar ég 
hreyfi mig og eins á ferðalögum.“

Og syngurðu ekki með tónhlöð-
unni, eins og þegar þú ert að ganga, 
hlaupa eða hjóla? „Nei, ég geri íbú-
unum á Melunum það ekki. Ég er 
alæta á tónlist og hlusta jafnt á popp 
sem rokk auk sígildrar tónlistar. 
Ætli það hljómaði ekki dálítið illa ef 
ég færi að söngla upphátt lög eftir 
Lay Low, Rolling Stones eða Mugi-
son. En ég syng með þeim öllum í 
huganum. Á ferðalögum hlusta ég 
mjög oft á Viktor Borge, ef til vill 

vegna þess að ég söng einu sinni 
með honum á tónleikum í Háskóla-
bíó og svo var okkur boðið í Höfða, 
skáluðum í góðu víni og skemmtum 
okkur konunglega enda Borge mikill 
grínisti.“

Júlíus segir að hann hafi keypt sér 
útvarp á tónhlöðuna og þannig geti 
hann hlustað á það líka. „Oft koma 
upp í vinnunni verkefni sem tengj-
ast einstökum hverfum borgarinnar 
og þá finnst mér gott að ganga um 
þau til þess að fá fyrir þeim betri 
tilfinningu.“ 

En hefur tónhlaðan breytt lífi 
þínu? Nú hlær Júlíus. ,,Eigum við 
ekki að segja að hún hafi breytt lífi 
mínu pínulítið. unnur@frettabladid.is

Tónhlaðan hefur breytt 
lífi mínu pínulítið
Tónhlaða Júlíusar Vífils Ingvarssonar fylgir honum víða. Hann segist alæta á tónlist og syngur með lög-
unum í huganum en vill ekki gera íbúum á Melunum það að söngla upphátt lög eftir Rolling Stones.

Júlíus Vífill Ingvarsson með tónhlöðuna sem er hans uppáhaldshlutur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓDÝRAR HUGMYNDIR  að veggjaskreytingum 

eru margar. Til dæmis má hengja upp veggjarósettur, 

setja gömul landakort í ramma, klippa út myndir úr 

tímaritum og bókum og koma fyrir í ramma. Útsaum-

aðar myndir, veggfóður og textíl ýmiss konar má einnig 

nýta á smekklegan máta.

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

6 mán. vaxtalausar greiðslur

Fyrst og fremst í heilsudýnum

Járn & Gler ehf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

 Gler-rennibrautir 

Hawa Junior 80 eru glæsilegar 
rennibrautir fyrir 8-10-12 mm 
hert gler eða timburhurðir.  
Eigum einnig rennibrautir frá 
                        fyrir skápa og 
tréhurðir. 

Útvegum hert gler eftir máli.. 

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Fimmtudaga



„Ég hannaði Dropa fyrir tíu árum 
og gaf konunni minni, Guðrúnu 
Helgu Jónasdóttur, fyrsta ein-
takið í afmælisgjöf. Svo bjó ég 
til nokkra í viðbót fyrir vini og 
kunningja.“ Þannig lýsir Einar 
uppruna Dropa. Vorið 2000 
kveðst hann hafa farið með hann 
á sýningu í Bella Center í Dan-
mörku og fengið fína dóma. „Í 
norsku blaði stóð að í samkeppni 
um athygli gestanna mundi Dropi 
vinna klassík Arne Jacobsen,“ 
rifjar hann upp stoltur en kveðst 
hafa verið svo blautur bak við 
eyrun að hann hafi ekki átt neina 
stóla á lager þá. Svo liðu árin. 

Eftir mastersnám í arkitektúr 
í Miami hafði Einar nóg að gera í 
sínu fagi, enda uppsveifla á bygg-
ingarmarkaðinum og arkitekta-
verkefnin ultu inn. „Þá hætti 
ég að hugsa um stólinn. 
Svo þegar skall á okkur 
kreppa í fyrrahaust fór 
ég að horfa út fyrir 
rammann og 
finna nýjar 
leiðir.  Þá 
kom þessi 
hugmynd 

upp að fara að markaðs-
setja Dropa.“ 

Einar segir Dropa 
íslenska smíð að öllu leyti 

þó að efnið sé innflutt. „Axis gerir 
skelina, GÁ húsgögn saumar utan 
um svampinn sem er frá Lysta-
dún-Marco og Stansverk gerir 
stálfæturna,“ segir hann og upp-
lýsir að hægt sé að fá Dropa og 
skemilinn Dögg með mismunandi 

áklæði og einnig stilla sætið með 
frönskum rennilás. „Þetta er 
uppáhaldsstóll tengdaömmu sem 
er yfir nírætt því henni gengur 
svo vel að standa upp úr honum 
þegar hann er stilltur fyrir hana.“   
 gun@frettabladid.is

Tekur upp kynni á ný við Dropa
Þegar kreppan skall á Einari Ólafssyni arkitekt í fyrrahaust endurvakti hann hugmynd sem hann átti í fórum sínum og fór að framleiða 
stólinn Dropa og skemilinn Dögg.  Hvort tveggja í mörgum litum.

Skemillinn Dögg veitir stuðning við 
kálfana. 

Dropi er kominn í sölu í Epal í Skeifunni. Einar segir hann íslenska smíð að öllu leyti.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SMÁHLUTIR  í vösum geta gert þvottavélum óleik. Góður leik-

ur er að geyma krukku í þvottahúsinu þar sem hægt er að setja í 

allt sem tæmt er úr vösum. Reglulega má síðan flokka úr krukk-

unni og skila hlutunum til eigenda.

Upphaf þess að strauja er óljóst. Vitað er til 

að Kínverjar hófu fyrir yfir þúsund árum að 

pressa efni með heitu járni meðan fólk í 

Norður-Evrópu notaðist við steina, gler og 

við til að slétta úr fötum.

www.oldandinteresting.com

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagur 23. nóvember

Miðvikudagur  25. nóvember

Fimmtudagur  26. nóvemberQi – Gong - Æfingar sem hjálpa fólki að afla, varðveita 
og dreifa orku um líkamann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Við klæðum okkur eftir veðri og göng-
um rösklega út frá Rauðakrosshúsinu. Tími: 13.00 -14.00.

Skiptifatamarkaður -  Úti- og spariföt barna -
Tími: 13.30 -17.00.

Útivist og fjallgöngur allan ársins hring – Fjallaleið-
sögumenn segja frá skemmtilegum ferðamöguleikum í
nágrenni höfuðborgarinnar. Tími: 13.30-14.30.

Baujan sjálfstyrking - Fullt! Tími: 15.00 -16.30.

Reiði og sátt - Fjallað um reiði í lífi einstaklinga og 
samfélags. Fyrri hluti. Skráning nauðsynleg. 
Tími: 15.00-16.30.

Föndur, skrapp-myndaalbúm og jólakort - Nýr 
tími! Gott er að hafa skæri meðferðis. Tími: 12.00-14.00.

Uppeldi sem virkar - Að tala við börn- Þriðji hluti af 
fjórum sjálfstæðum fyrirlestrum. Tmi: 12.30-13.30.

Söngur og tónlist - Léttu lundina með tónlist!
Tími: 13.30-14.30.

Saumasmiðjan - Ertu stopp í saumaskapnum? Getur
þú ekki klárað flíkina? Fáðu leiðbeiningar og komdu 
með saumavél ef þú getur. Tími: 13.00-15.00. 

Jóga -  Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Hugmyndafundur Rauðakrosshússins - Hvað 
myndir þú gjarnan vilja sjá á dagskrá? Tími: 12.30 -13.30.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri! Tími: 12.30 -13.30.

Íslenskuspilið – Viltu læra meiri íslensku? Komdu og
spilaðu með! Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.

Jólaspilin í ár – Spilavinir kynna og kenna á nýjustu 
spilin. Tími: 14.00-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30.

Föstudagur  27. nóvember

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks. Tími: 12.00-13.30.

Facebook fyrir byrjendur - Tími: 12.00-14.00.

Prjónahópur - Vertu með! Tími: 13.00-15.00.

Syodó. Japönsk Callygraphy - Kennsla fyrir byrjend-
ur í þessum hluta hefðbundinnar japanskrar menningar.
Tími: 14.00-15.30.

Skákklúbbur - Komdu og tefldu! Tími: 15.30-17.00.

Allir velkomnir!

Skokkhópur -  Skokkum og förum svo í heita pottinn. 
Tími: 13.00-16.00.

Tölvuaðstoð - Fyrir alla. Tími: 13.30-15.30.

Brids - Lærðu að spila Brids! Fyrsti hluti af þremur.
Tími: 14.00-16.00.

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina: Á morgun 
segir sá lati eftir Rita Emmett. Tími: 14.00-15.00.

Markúsarguðspjall - Hefur þig alltaf langað til að
lesa Biblíuna en aldrei byrjað? Tími: 15.30-16.30.

Hugleiðsla og öndun - Hvernig nýtist það í daglega
lífinu. Stutt kynning á hugmyndafræði hugleiðslu og 
léttar æfingar. Tími: 16.00-17.00.Þriðjudagur  24. nóvember

Rauðakrosshúsið

Aðventu- og hurðakransar - Ertu í vandræðum 
með að búa til fallega kransa? Tími: 12.30-14.00.

Áhugasviðsgreining - Taktu áhugasviðskönnun og 
fáðu einkaráðgjöf í framhaldinu. Skráning nauðsynleg.
Tími: 13.00-15.00.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
tveggja og þriggja herbergja íbúðir við Maltakur 
1 á Arnarneshæð í Garðabæ.

Í glæsilegu nýju fjölbýlishúsi að Maltakri 1 á 
Arnarneshæðinni í Garðabæ eru fjórtán íbúðir í 
tveimur stigahúsum en húsið er klætt viðhaldslítilli 

klæðningu. Íbúðirnar eru tveggja og þriggja herbergja 
og frá 81 til 123 fermetrar að flatarmáli. 

Í stærri íbúðinni er gengið inn um sérinngang í flísa-
lagða forstofu með fataskáp. Úr forstofu er inngengt inn 
í flísalagt þvottahús með innréttingu, tengi fyrir þvotta-
vél og þurrkara ásamt skolvaski. Inn af forstofunni er 
miðjugangur sem opnast til suðausturs inn í stofu, borð-
stofu og eldhús. Á aðra hönd þegar komið er inn er gesta-
snyrtingin sem er flísalögð með hita í gólfi og sturtu en 
á hina höndina er svefnherbergi og glæsileg hjónasvíta. 
Hjónasvítan er með stóru flísalögðu baðherbergi með 
glugga, innréttingu, vegghengdu salerni og baðkeri. Hiti 
er í gólfi. Þá er svefnherbergið sjálft rúmgott með miklu 
skápaplássi. Stofan er stór og björt og snýr til suðurs. 
Útgengt er út á 93,1 fm sérafnotareit.

Eldhúsið er til hliðar við stofuna með góðum 
skápavegg, Fyrir framan eldhúsið er gert ráð fyrir 
bjartri borðstofu. Íbúðin er afhent með fallegu eikar-
parketi á gólfum en gólf anddyris, bað- og þvottaher-
bergja eru flísalögð og er hiti í gólfum þar sem flís-
ar eru. Fallegar eikarinnréttingar og innihurðir í stíl. 
Gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu í loftum aðalrýmis 
íbúðarinnar.

Fullbúnar íbúðir á 
Arnarneshæð í Garðabæ

Íbúðirnar eru með fallegu eikarparketi.

Fjórtán íbúðir eru í húsinu sem er klætt viðhaldslítilli klæðn-
ingu.

Algjörlega endurnýjuð 2ja herb. 47,6 fm íbúð við Austurbrún í Reykjavík.  Ný gólfefni, nýtt eldhús 
og bað. Nýtt rafmagn og fl . Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu.  Suður svalir.  
Sameiginlegt þvottarhús í kjallara með vélum. Stutt í alla þjónustu. Verð 15,4 milj.   
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Austurbrún 2

5- herb. íbúð 130,3 fm,  með 4- svefnher-
bergjum á annari hæð á þessum góða stað í 
hlíðunum. Stórar og bjartar stofur, 4 svefnher-
bergi, baðherbergi með baðkari og glugga.  
Eldhús er rúmgott með borðkrók. Kæligeymsla 
innan íbúðar.  Sameiginlegt þvottarhús í 
kjallara og sér geymsla.  Verð 26,9 milj.  Allar 
frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356. 

Eskihlíð 10

Vel skipulagt 135 fm einbýli ásamt 25,1 fm bíl-
skúr. Húsið er með fjórum  svefnherbergjum. 
Gott verð. Möguleik er á að taka minni eign 
upp í kaupverð. Allar frekari uppl. veitir 
Ellert í s:893-4477

Miðtún á  Hornafi rði

Allar frekari upplýsingar veita:
Heiðar Friðjónsson s:693-3356 heidar@valholl.is og Ellert Róbertsson s:893-4477 ellert@valholl.is

• Raðhús í Fossvogi í skiptum fyrir ca 100 fm íbúð í sama hverfi , milligjöf staðgreidd.
• Sérbýli í Kópavogi eða Seljahverfi  í skiptum fyrir 3ja herb. íbúð í Furugrund.
• Raðhús eða parhús í Grafarvogi eða Árbæ í skiptum fyrir tvær góðar íbúðir í Hraunbæ.
• Litla hæð ca 100 fm  í hlíðum eða vesturbænum fyrir ca. 25 milj staðgreitt.
• Erum með fólk á skrá sem leitar að öllum gerðum leigueigna.

Vantar  - Vantar – Vantar – Vantar

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Bjarmaland.
229,7 fm einlyft einbýlishús á þessum eftirsótta stað neðst við opna svæðið í Fossvogsdaln-
um. Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum. Samliggjandi rúmgóðar og bjartar 
stofur með arni, rúmgott eldhús, sjónvarpsstofa og 3 rúmgóð herbergi. Stór verönd til 
suðurs. Frábær staðsetning.

Grettisgata.
Endurnýjuð 151 fm íbúð á tveimur hæð-
um í miðbænum. Eignin skiptist m.a. í 2 
skiptanlegar stofur, eldhús, 3 herbergi, 
baðherbergi og 2 geymslur. Aukin 
lofthæð og fallegir gifslistar og rósettur 
í loftum. Eyja í eldhús, klætt grásteini. 
Hringstigi milli hæða. Verðtilboð.

Álfhólsvegur-Kópavogi.
Mjög fallegt og vel skipulagt 186,8 
fm parhús að meðt. 27,8 fm bílskúr á 
góðum útsýnisstað í Kópavogi. Eignin 
skiptist m.a. í hol/borðstofu, eldhús, 
stóra stofu með arni og mikilli lofthæð, 
sjónvarpsstofu með útg. á stórar svalir, 4 
herbergi og baðherbergi. Falleg ræktuð 
lóð. Tvö sér bílastæði á lóð auk inn-
keyrslu fyrir bílskúr. Verð 45,7 millj.

Grundarstígur. 3ja herb.
Glæsileg 94,2 fm íbúð á 2. hæð í þríbýl-
ishúsi í Þingholtunum. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi, 
rafl agnir, ofnar og gluggar að hluta. Mikil 
lofthæð og fallegir gifslistar og rósettur 
í loftum. Sameiginlegur garður með 
timburverönd. Verð 29,9 millj.

NÝLEGUR OG VANDAÐUR SUMAR -
BÚSTAÐUR VIÐ ÞINGVELLI ÓSKAST 

FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA.

Vesturgata- eldri borgarar. 2ja herb.
68,9 fm íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm sér geymslu í húsi eldri borgara við Vesturgötu. Þjónustu-
miðstöð á vegum Reykjavíkurborgar auk sameiginl. matsalar og mötuneytis. Laus til afh. 
strax. Verðtilboð.

- EINBÝLISHÚS ÓSKAST
 • Í VESTURBORGINNI
 • Í ÞINGHOLTUNUM,
 • FLÖTUM Í GARÐABÆ NIÐUR VIÐ LÆKINN,
 • Á SELTJARNARNESI
 • Á SJÁVARLÓÐ Á ARNARNESI MÓT SUÐRI EÐA VESTRI

Freyjugata. 2ja herb. -sérinngangur
Endurnýjuð 51 fm 2ja herb. íbúð með sérinngangi á þessum frábæra stað í Þingholtunum. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með vandaðri innréttingu, rúmgott svefnherbergi, stofu 
og baðherbergi. Aukin lofthæð. Hús nýmálað að utan og gler og þak endurnýjað. Íbúðin er 
laus til afhendingar strax. Verð 14,9 millj.

Hofgarðar-Seltjarnarnesi.
Vel staðsett og vel skipulagt 193,7 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Stór og björt stofa 
með aukinni lofthæð, borðstofa, rúmgott eldhús, 3 herbergi og rúmgott baðherbergi. Mikil 
lofthæð í bílskúr. Hús nýlega málað að utan. Skipti möguleg á minni eign á Seltjarnarnesi. 
Verð 54,9 millj.

Álfheimar. 5 herb.
Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti 
í góðu fjölbýli við opið svæði í Laug-
ardalnum. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús, rúmgóða stofu, 3 herbergi og 
baðherbergi auk 2ja herbergja í rislofti. 
Þvo. í íbúð. Eignin er í útleigu. ATH. 
ÁHV. 23,5 MILLJ. Verð 24,9 millj.

Ásakór – Kópavogi. 
5 herb.
5 herb. 154 fm íbúð á 3. hæð auk 
bílskúrs í nýju lyftuhúsi. Íbúðin skiptist 
m.a. í rúmgóða stofu og eldhús í opnu 
rými og 4 rúmgóð herbergi. Tvennar 
rúmgóðar og fl ísalagðar svalir. Gott 
útsýni. Skólar, íþróttir og verslun í 
göngufæri. Laus til afh. strax. Verð 
34,9 millj.

Brekkuás-Hafnarfi rði.
325,9 fm tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Áslandinu. Eignin er innréttuð á 
vandaðan hátt og skiptist m.a. í stórt eldhús með sprautulökkuðum innréttingum, stórar 
stofur með mikilli lofthæð, stórt hjónaherb. og baðherbergi á aðalhæð. Á neðri hæð eru 
sjónvarpshol, þrjú rúmgóð barnaherb., um 36 fm fjölskyldurými og baðherb. Möguleiki að 
útbúa sér íbúð á neðri hæð. Útsýni til fjalla og yfi r Heiðmörkina. Verð 75,0 millj.

Ljósheimar.
Góð 94,6 fm íbúð á 1. hæð auk 4,7 fm 
geymslu í kjallara í þessum eftirsóttu 
húsum. Íbúðin skiptist í forstofu, eld-
hús, stofu og borðstofu, 2 herbergi, 
þvottaherbergi og baðherbergi. Vest-
ursvalir út af stofum. Sér inngangur af 
svölum. Verð 19,5 millj.

Fjarðarsel.
Fallegt 240,4 fm endaraðhús að meðt. 
62,5 fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og 
26,2 fm innbyggð bílskúrs. Húsið er 
tvær hæðir og kjallari og skiptist m.a. 
í samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu, 
eldhús, 2 - 3 herb. auk séríbúðar. 
Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu. 
Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Laust til 
afh. strax. Verð 42,9 millj.

Hlíðasmári - skrifstofuhúsnæði til leigu.
Glæsileg skrifstofuhæð á 3. hæð. Hæðin sem er 294,4 fm brúttó skiptist í móttöku, salerni, 
ræstikompu, 8 lokaðar skrifstofur, eldhús og fundarherbergi. Sameign til fyrirmyndar. Lyfta 
í húsinu. Eignina er hægt að fá leigða til lengri eða skemmri tíma. Laus strax. Verðtilboð

Hverfi sgata
100,9 fm verslunarpláss í miðbænum á móts við Klapparstíginn. Um er að ræða 65,6 fm opið 
verslunarpláss auk 35,3 fm lagers í kjallara. Aukin lofthæð og góðir gluggar. Ath. rýmið við 
hliðina er einnig í sölu og væri hægt að tengja þessi tvö saman. Verð 30,0 millj.

Skólabraut- Seltjarnarnesi. Eldri borgarar. 2ja herb. útsýn-
isíbúð. Laus strax
Glæsileg 2ja herb. 74,2 fm íbúð á efstu hæð (3. hæð) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri auk 
4,6 fm sér geymslu á hæðinni. Af svölum og úr stofu er mikið útsýni yfi r borgina, út á sjóinn 
og að Reykjanesi. Í húsinu er rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara af Seltjarnarnesbæ.  
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. Verð 21,9 millj.

Álfhólsvegur-Kópavogi. Neðri sérhæð.
Opið hús verður nk. sunnudag 29. nóv.
Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm 6 herb. neðri sérhæð í fjórbýli auk 23,8 fm sérstæðs 
bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra t.d. gólfefni, innréttingar og tæki í 
eldhúsi, baðherbergi, innihurðir o.fl . Fallegt útsýni úr stofum yfi r borgina til norðurs og til 
sjávar. Suðursvalir út af stofum.

Lundur-Kópavogi. Nýjar 
3ja og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að 
utan með álklæðningu og Sedrusviði. 
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa 
og Gunnars. 

Engihjalli-Kóp. 4ra herb.
107,9 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í 
góðu lyftuhúsi. Nýlega endurnýjað 
baðherbergi. Vestursvalir. Sameiginl. 
þvottaherb. á hæðinni og sér geymsla í 
kj. Laus við kaupsamning. Öll þjónusta 
og skólar í göngufæri. Verð 19,5 millj.

Hrauntunga – Suðurhlíðar Kópavogs. 
288,4 fm raðhús/keðjuhús á tveimur hæðum í Suðurhlíðum Kópavogs að meðtöldum 27,2 
fm bílskúr. Á neðri hæð eru forstofa/gangur, snyrting, 2 herbergi, sjónvarpsstofa, þvottaher-
bergi og geymsla. Áuk þessa hefur verið innréttuð studíoíbúð sem skiptist í eldhús/stofu og 
rúmgott herbergi. Á efri hæð eru eldhús, stofa, 4 herbergi og 2 baðherbergi. Mikið útsýni frá 
stofu. Frábær staðsetning. Frábært tækifæri fyrir laghenta. Verð 43,0 millj.

Hringbraut.
Fallegt og mikið endurnýjað 118,7 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir. Á aðalhæð 
eru forstofa, hol, endurnýjað eldhús. Á efri hæð eru stofa með fallegum arni, 1 herbergi 
og baðherbergi og í kjallara eru forstofa, 2 herbergi, snyrting og þvottaherbergi. Bílskúr 
nýttur í dag sem skrifstofa/vinnustofa. Tvö bílastæði fyrir framan bílskúr. Stór gróinn suður 
bakgarður. Verð 35,0 millj. 

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið endur-
nýjuð m.a. nýleg innrétting í eldhúsi og nýlegt gler í gluggum. Opið eldhús, rúmgóð stofa og herb. 
með mikilu skápaplássi. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Verð 18,9 millj.

Þorragata-eldri borgarar. 3ja herb.
101,6 fm íbúð á 2. hæð auk 6,5 fm geymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsherb., hjónaher-
bergi með góðu skápaplássi og opið eldhús í stofu. Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir til suðurs. 
Gott útsýni. Stæði í bílageymslu og innangengt í þjónustumiðstöð.Verðtilboð.

Vesturströnd-Seltjarnarnesi.
Fallegt og mikið endurnýjað 267,0 fm tvílyft raðhús að meðt. 39,2 fm bílskúr á þessum eftir-
sótta stað á Seltjarnarnesi. Eignin skiptist m.a. í eldhús með fallegri viðarinnréttingu, rúmgóða 
og bjarta stofu með aukinni lofthæð og fallegu útsýni til norðurs og vesturs, sjónvarpshol, 5 
herbergi (áður 6) og 2 fl ísalögð baðherbergi. Hellulögð lóð til suðurs með heitum potti og 
skjólveggjum. Stórar suðursvalir. Nánari upp. á skrifstofu.



FASTEIGNIR.IS23. NÓVEMBER 2009 3

   NÝTT HÚS Í SÖLU Á ARNARNESHÆÐINNI 
   MALTAKUR 1 - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herbergja fullbúnar íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæð-
inni.  Íbúðastærðir eru frá 111 - 123 fm. Íbúðirnar eru fullbúnar með fallegu eikarparketi á gólf-
um. Fallegar innréttingar úr eik eða hlyn og innihurðir úr eik. Gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu 
í loftum aðalrýmis íbúðarinnar. Í húsinu, sem er aðeins tveggja hæða, eru 14 íbúðir í tveimur 
stigahúsum og er húsið klætt viðhaldslítilli klæðningu. Verð frá 23,6 - 27,0 millj.  5015 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:00   

  Einbýli

  4ra - 6 herbergja

  Raðhús

Dalbraut - eldri borgarar
Um er að ræða 3ja herbergja þjónustuíbúð á 
1.hæð í 5 hæða lyftuhúsi, sem skiptist í for-
stofu, baðherbergi,  tvö vefnherbergi, stofu, 
og eldhús. Sameignin er öll hin snyrtilegasta!
 V. 23,14 m. 5126

  3ja herbergja

   Stigahlíð - 480 fm í byggingu.

Um er að ræða staðsteypt 480 fm einbýlishús á tveimur hæðum með góðri lofthæð. Á neðri 
hæð er inngangshol og stórt opið rými með mikið af gluggum.  5 útgönguleiðir eru á neðri 
hæð. Á efri hæð er opið rými og þrennar svalir, þar af rúmlega 100 fm þaksvalir. 6 svalahurðir 
eru á efri hæð. Húsið er við enda í botnlanga. Húsið stendur vel og er mjög glæsilegt að sjá. 
 V. 75,0 m. 5188

    Fensalir 2 - með bílskúr

Sérlega falleg og vönduð 102 fm 3ja herbergja íbúð við Fensali í Kópavogi ásamt fullbúnum 32 
fm endabílskúr með millilofti. Samtals 134 fm. Íbúðin er merkt 301 og er á efstu hæð, þó er 
aðeins gengið upp eina hæð.  V. 26,9 m. 5178 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00

Eignir óskast!
Sumarbústaður við vatn óskast - staðgreiðsla 
Höfum kaupanda að góðum sumarbústað. Bústaðurinn þarf helst að vera 
við vatn og ekki lengra en klukkustundar akstursleið frá Reykjavík.

Sumarbústaður við Þingvallavatn (vatnið) óskast 
- staðgreiðsla 
Traustur kaupandi óskar eftir sumarbústað við Þingvallavatn. Bústaðurinn 
mætti kosta á bilinu 35-70 milljónir.  Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir 
Kristinsson.

Einbýlishús á sjávarlóð á Arnarnesi óskast 
Óskum eftir 300-400 fm einbýlishúsi á sjávarlóð á Arnarnesi. Traustur kaupandi. 
Allar nánari upplýsingar veita Sverrir og Kjartan.

Sérhæð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 140-170 fm sérhæð. Þessir staðir koma til 
greina: Vesturbær, hlíðar og nágrenni Miklatúns. Allar nánari uppllýsingar 
veita Sverrir Kristinsson og hilmar Þór Hafsteinsson.

Einbýlishús í Vesturborginni óskast 
Traustur kaupandi óskar eftir 250-350 fm einbýlishúsi í Vesturborginni.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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  2ja herbergja

NÝTT Í SÖLU

OPIÐ HÚS

    Kelduland - mikið endurnýjuð.

Mjög góð mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu viðgerðu húsi við Kelduland 
í Fossvoginum. Nýl. eldhús, baðherbergi og fl . Glæsilegt útsýni. Í dag eru í íbúðinni 1 stórt 
herbergi og tvær stofur. V. 21,5 m. 5171 

Opið hús

  Eldri borgarar

Einbýlishús í Skerjafi rði. 
Glæsilegt mikið endurnýjað 325 fm einbýlis-
hús í Skerjafi rði. Húsið stóð upphafl ega í mið-
borginni. Hér er um að ræða tvílyft timburhús 
á steinkjallara sem hefur endurbyggt. Stórar 
stofur 4-5 svefnherb. Vinnustofa. Nýlegar 
innréttingar og tæki í eldhúsi og baðherbergi. 
Í kjallara er tveggja herbergja íbúð. Stór og 
falleg lóð. Hellulögð innkeyrsla. Eitt  reisuleg-
asta hús sinnar tegundar.  V. 79,0 m. 5135 

Vesturfold - fallegt hús
Fallegt og vel staðsett einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr að Vesturfold í Grafarvogi 
í Reykjavík.  Húsið er skráð 241 fm og byggt 
árið 1991. Gott hellulagt upphitað plan er við 
húsið. Húsið er laust strax.  5151

Sundlaugavegur - 4 íbúðir
Um er að ræða fjögurra íbúða 330,8 fm hús 
ásamt sérstæðum 49,0 fm tvöföldum bílskúr, 
samtals 379,8 fm. Húsið er reisulegt hús 
byggt árið 1935 sem einbýlishús og stendur 
á stórri lóð sem er 1.971,0 fm steinsnar frá 
Laugardalslaug. Lóðin er gróin og með háum 
trjám. Bílskúr var byggður á lóðinni árið 1984 
og í kjölfarið hefur húsið verið endurnýjað 
að miklu leiti, m.a. þak og gluggar. V. 85,0 
m. 5148

Dalhús - glæsilegt parhús
Glæsilegt 188,4 m2 parhús á mjög góðum 
stað í  Húsahverfi  Grafarvogs, innsti botnlang-
inn rétt við skíðabrekku og útivistarsvæði. 
Húsið stendur hátt og er glæsilegt útsýni frá 
því.   Bílskúrinn er innbyggður 26 fm.  V. 47,9 
m. 5118

Afl agrandi - 
Fallegt og vel skipulagt 190 fm endaraðhús 
á þremur hæðum innst í botnlangagötu í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Stutt í alla verslun 
og þjónustu. Húsið skiptist þannig:  Fyrsta 
hæð: Forstofa, gestasnyrting, eldhús, stofa, 
borðstofa og innbyggður bílskúr. Geymsla/
herbergi er innaf bílskúr. Önnur hæð: fjögur 
svefnherbergi og baðherbergi.
Risloft: sjónvarpsherbergi/vinnuaðstaða. V. 
59,0 m. 5134 

Foldasmári - vandað raðhús
Vandað tvílyft 195,7 fm raðhús með inn-
byggðum 25,4 fm bilskúr. Á neðri hæðinni 
er forstofa, forstofuherbergi, innra hol, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, og snyrting. Á 
efri hæðinni eru 4 herbergi, hol og baðher-
bergi.  V. 45,9 m. 5132 

Hörgshlíð - glæsileg sérhæð
Sérlega glæsileg 156,6 fm 5 herbergja 
sérhæð á þessum eftirsótta stað ásamt 
innbyggðum 19,3 fm bílskúr.  Hæðin skiptist 
m.a. í hol, 2 samliggjandi stofur, eldhús, bað-
herbergi, snyrtingu, 3 herbergi og sólskála. 
Á jarðhæð er sameignar geymsla og bílskúr. 
Húsið er nýlegt, byggt árið 1991. V. 55,0 m. 
5152 

Hvammabraut Hf. 4ra , skipti mögul. 
á 2ja
Falleg mjög björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð 
á 2.hæð í góðu húsi. Góð sameign. Sólskáli 
og suðursvalir. Parket. Mjög róleg og góð 
staðsetning.Stutt í skóla 3 svefnherb. Góð 
sameign. Aðg. að sameiginl. bílskýli.  Skipti 
möguleg á 2ja herb. í Rvk.  V. 19,9 m. 5158 

Dalaland - með bílskúr
Falleg og vel skipulögð fi mm til sex herbergja 
120 fm íbúð í fallegu húsi á eftirsóttum stað, 
ásamt 19,1 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
gang, eldhús, rúmgóða stofu, fjögur herbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu og þvottahús í 
sameign. V. 32,0 m. 5161 

Frostafold 62 - falleg íbúð
Falleg, björt og vel skipulögð 100,4 fm 3ja 
- 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á efri hæð með 
glugga á þrjá vegu í fjórbýlishúsi innst í botn-
langa. Sérinngangur. Íbúðinni fylgir steypt 
bílskúrsplata.  V. 22,8 m. 5047

Sæviðarsund 3-4 herb. og bílskúr
Mjög falleg u.þ.b 110 fm íbúð á 1. hæð  í 
góðu fjórbýlishúsi. Aukaherbergi í kjallara. 
Innbyggður 28,4 fm bílskúr. Góð staðsetning.    
V. 27,0  m. 4730

Karlagata- 3ja herbergja með bílskúr.
Góð 3ja herbergja 57,7 fm íbúð á annarri 
hæð auk 18,2 fm bílskúrs, samtals 75,7 fm. 
Íbúðin er í góðu standi og hefur verið töluvert 
endurnýjuð. V. 19,2 m. 5170 

Álfkonuhvarf - glæsileg íbúð
Glæsileg og fullbúin 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í vönduðu lyftuhúsi ásamt sérgeymslu 
á jarðhæð og stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, stóra stofu og 
eldhús. V. 25,5 m. 5143 

Engihjalli - 4. hæð B. 
Falleg vel skipulögð 3ja herbergja, 78,4 fm 
íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi við Engihjalla 
í Kópavogi. 2 svefnherbergi. Nýlegt eldhús. 
Fallegt útsýni. Suðvestur svalir. Góð sameign.  
V. 16,5 m. 5136 

Laugarnesvegur - með aukaherbergi.
Góð 3ja til 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Íbúðinni 
tilheyrir herbergi í kjallara með möguleika 
á útleigu, herberginu fylgir aðgengi að 
snyrtingu með sturtu. Rúmgóð stofa með 
suðursvölum. Parket og fl ísar á gólfum. Ný-
lega standsett baðherbergi. Uppgert eldhús.  
V. 19,9 m. 7590 

Arahólar - með bílskúr
Rúmgóð 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 7. og 
efstu hæð í mjög góðu lyftuhúsi.  Íbúðinni 
fylgir 23,3 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.  
Yfi rbyggðar svalir með mögnuðu útsýni. V. 
15,9 m. 5166

Fensalir - sérgarður
Glæsileg 76,7 fm íbúð á jarðhæð með sér 
afgirtum garði. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
stórt svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stóra stofu og eldhús.  Í sameign fylgir 
sérgeymsla svo og sameiginleg hjólageymsla 

Laugavegur - nýleg íbúð
Falleg 75 fm 2ja herbergja íbúð á annarri 
hæð í nýju lyftuhúsi við Laugaveg. Íbúðin er 
fullbúin, með vönduðum innréttingum og 
tækjum. Íbúðin er laus strax og snýr í suður 
út í bakgarðinn. V. 22,5 m. 5149 

Kambasel 29 - jarðhæð
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér garði til suðvesturs. Eignin skiptist 
í anddyri, hol, stofu, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Auk sameignar er sérgeymsla. 
Íbúðin er laus strax. V. 15,9 m. 4788 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30 - 18:00

  Til leigu

Ármúli - góð jarðhæð til leigu
Til leigu gott verslunarhúsnæði við Ármúla 
í Reykjavík. Um er að ræða 379,3 fm á 
jarðhæð. Húsið er í góðu ástandi en þar var 
starfandi parketsala. Rýmið skiptist í tvo sali, 
snyrtingu og tvær skrifstofur. Leiguverð er kr. 
1.200,- á hvern fm.  5164

Sandavað til leigu, 4 svefnherbergi.
Falleg og vel skipulögð 5 herbergja 123,8 fm 
enda-íbúð á þirðju hæð í fjögurra hæða lyftu-
húsi.  Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð. 
Eignin skiptist í forstofu. fjögur svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi.   
7598

Opið hús

Grandavegur - glæsileg
4ra herb. 95,1 fm íbúð á jarðhæð.Íbúðin er 
mjög björt og með sérverönd út af stofunni. 
Vandaðar innréttingar. Baðh. er fl ísalagt í hólf 
og gólf. Ákv. sala. V. 27,9 m. 5169

Suðurbraut - Hafnarfi rði
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í litlu fjölbýli með glæsilegu útsýni 
yfi r höfnina. Húsið er klætt að utan og er því 
nánast viðhaldsfrítt. Glæsileg íbúð á þessum 
vinsæla stað í Hafnarfi rði. Stutt í verslun, 
sund og aðra þjónustu. V. 20,0 m. 5182

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR!
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Leiðhamrar 52

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Óskar R. Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason Guðmundsson
lögfr. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi Andrésson,
löggiltur fasteignasali

Jón Sigfús Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

Klukkurimi

Gott 170 tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Bjart og skemmtilegt hús
Timburverönd

v. 44,9 m.

Engihjalli

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð
Lyftuhús
Björt 3ja herbergja
Laus strax

v. 16,5 m.

Mávahlíð

4ra herbergja sérhæð
Sólstofa
Auka herb. í kjallara
Laus strax

v. 34 m.

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning 
Suðurverönd

v. 14,9 m.

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús 
Fimm góð svefnherbergi
Innst í botnlanga
Á jaðarsvæði

v. 49,5 m.

Flétturimi

Rúmgóð 67,5 fm 
2ja herbergja
Stæði í opinni bílageymslu
Gott  kauptækifæri
Laus strax

v. 16,9 m.

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
162 fm íbúð / 27 fm 
Bílskúr
Laust við samning

v. 65,9 m.

Vallartröð

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Þarfnast standsetningar

Tilboð

Mávahlíð

Björt 81 fm 3ja herbergja
Ný eldhúsinnrétting
Sérinngangur
Hagstætt áhvílandi lán

v. 18,9 m.

v. 59,9 m.

Hvassaleiti

Góð 127,0 fm, 4-5 herbergja
21,6 fm bílskúr
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 27.9 m.

Öðruvísi eign
Einbýli með aukaíbúð
Bílskúr, hesthús
Samtals 480 fm

Grundarhvarf

Tilboð

Grensásvegur

Til sölu eða leigu skrif-
stofuhúsnæði á 2 hæð
1030fm, 50-55 manna 
vinnuaðstaða
Góð sameiginleg aðstaða

Leiga

Brekkugerði

Eign í algjörum sérflokki 
Vítt til veggja
Innst í botnlanga
Glæsilegt útsýni

Tilboð

Álftamýri

Mjög góð 4ra herb
115,8 fm endaíbúð 2. hæð
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

v. 20,5 m.

Lautasmári

v. 26,9 m.

2ja herbergja 60 fm
Hlýleg íbúð
Gott hverfi 
Frábært verð

v. 14,2 m.

Glæsilegt 243 fm parhús
Frábær staðsetning
Sólríkur garður
Gott skipulag
Gott hagstætt áhvílandi lán

OPIÐ HÚS Í DAG 
KL. 17-18

Hörðukór

Glæsileg 4ra herbergja
Vandaðar innréttingar
7. hæð og bílskýli
Meiri háttar útsýni

v. 25,5 m.

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm endaíbúð 
Vandaðar innréttingar 
Stæðí í bílageymslu 
Falleg eign í alla staði

v. 29,9 m.

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
Bílskúr
Frábær staðsetning
Tvennar svalir
Mikil lofthæð 
Stutt í alla þjónustu

v. 34,9 m.

Raðhús á einni hæð 
Góður garður 
Þrjú herbergi og stofur 
Bílskúr

Háaleitisbraut

v. 39,9 m.

Kambasel

Falleg 4ra herbergja 
Opið eldhús 
2. hæð 
Parket á gólfum

v. 22,9 m.

Vantar sérbýli
Leitum annars vegar að vönduðu og 
stóru sérbýli og hins vegar að minna 

sérbýli með möguleika á aukaíbúð sem 
má þarfnast standsetningar. Í báðum 

tilvikum er um að ræða ákveðna 
kaupendur. Nánari upplýsingar veitir 

Ragna S. Óskarsdóttir, lögg. fasteigna-
sali í síma 892 3342
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 Í einkasölu á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt stórum bílskúr, samtals 186 fm. 
Stofa, borðst., 5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., 
gestasnyrting. Flísar og parket. Góð hellulögð s-ver-
önd. Laust. Skipti á minni eign ath. TILBOÐ ÓSKAST.  

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI

Í einkasölu góð 4ra herb. útsýnisíbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi ásamt stæði í bílskýli, á þessum vinsæla stað. 
Hol, stofa með suðvestursvölum, 3 svefnh., eldhús og 
baðh.  Skipti ath. á 2-3ja herb. íb.  
LÆKKAÐ VERÐ: 22,9 MILLJ.   

BOÐAGRANDI – LÆKKAÐ VERÐ 4ra

Einbýli

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆR
Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt 
góðum bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. 
Stofa, borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð 
suður verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. Ásett verð 42,8 millj. 

Hæð

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

Stóragerði – sérhæð m/bílskúr

Falleg og vel skipulögð 131 fm sérhæð á 1. hæð í 3-býlishúsi, ásamt 26,5 fm. bílsúr, alls 157,5 fm. 
Íbúðin er með sérinngangi og skiptist m.a. í 3 svefnherb., sjónvarpsherb, og samliggjandi stofur. 
Hús í góðu ástandi. Verð 35,9 millj. Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798. 

Eignamiðlun Suðurnesja, Hafnargötu 91, Reykjanesbæ, Sími 420-4050 – 894-2252
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Þrastarhöfði - Einbýlishús
Glæsilegt og vel staðsett 259,4 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum með miklu útsýni í litlum botn-
langa við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Aðalhæð 
skiptist í stóra forstofu, þvottahús, hol, 3 góð 
svefnherbergi, baðherbergi með tvöfaldri sturtu 
og hornbaðkari, gestasalerni, sjónvarsholi (getur 
verið svefnherbergi), stofu með arni, borðstofu 
og stóru eldhúsi, auk bílskúrs.  Á efri hæð er 
setustofa og svefnherbergi með sér baðherbergi 
m/sturtu.  V. 74,0 m. 4726 

    Reykjavík

Mikið endurbætt 3ja herbergja, 85,3 m2 íbúð á 4. hæð með miklu útsýni við Vesturberg 26 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi m/fataskáp, barnaherbergi m/fataskáp, eldhús með fallegri 
innréttingu, fl ísalagt baðherbergi með sturtuklefa og bjarta stofu.  Íbúðin hefur verið mikið endurbætt, 
m.a. er nýtt plastparket á íbúðinni, hún nýmáluð, nýjar innihurðar, rafl agnir í íbúð jarðtengdar og nýir 
tenglar og rofar. Eignin er laus til afhendingar! V. 17,8 m. 4714 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30 Í VESTURBERGI 26, BJALLA ELÍN (SVANÞÓR 698-8555)

Ljárskógar - Einbýlishús
Fallegt 210,9 m2 tveggja hæða einbýlishús með 
bílskúr innst í botnlanga við Ljárskóga í Reykjavík. 
Húsið sem er á þremur pöllum stendur efst í 
botnlanga og er falleg aðkoma að húsinu. Stórt 
hellulagt bílaplan og fallegur gróinn garður. 
Fallegt útsýni. V. 53,9 m. 4720 

Skeljagrandi - 2ja herbergja
Góð 56,2 fm íbúð með sérinngangi af svölum 
ásamt bílastæði í bílakjallara við Skeljagranda í 
Reykjavík.  Íbúðin er skráð 56,2 fm og stæði í lok-
uðum bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm geymsla fylgir 
íbúðinni sem er óskráð hjá Fasteignaskrá ríkisins. 
Eignin er laus til afhendingar! V.15,9 m. 4871 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Lynghagi - 3ja herbergja
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra hæða fjölbýli 
við Lynghaga 2 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
anddyri, forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi og geymslu. Þetta er rúmgóð 
íbúð á góðum stað í Vesturbænum, rétt við 
Háskóla Íslands. V. 23,9 m. 4706

Falleg 107,9 fm neðri sérhæð við Laufbrekku í Kópavogi, ásamt 44,6 fm aukaíbúð á jarðhæð. Fallegar 
innréttingar, vönduð tæki,  arinn í stofu, parket og náttúrufl ísar á gólfum. Eignin er laus til afhending-
ar! Lækkað verð! V. 31,9 m. 4598 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30 Í LAUFBREKKU 19 (SVANÞÓR 698-8555)

    Laufbrekka - 200 Kópavogur

Brekkutangi  - Raðhús
254,0 m2 raðhús á þremur hæðum og bílskúr við 
Brekkutanga í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefn-
herbergi. Fallegur garður í suðvestur. Frábært 
fermetraverð, 156 þús. pr. fermeter.
 V. 39,7 m. 4588

 

Litlikriki - Parhús
Mjög fallegt 230 m2, 5 herbergja parhús í 
byggingu með innbyggðum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Falleg staðsetning með miklu útsýni 
til austurs og norðurs og er baklóð hússins í suð-
vestur upp í hlíð Lágafells, sem er gróðri vaxin. 
Eignin afhendist fokheld. V. 34,9 m. 4736 

Blesabakki - Hesthús
82,4 m2, 11 hesta hesthús í 3 eininga hesthúsi 
við Blesabakka 4 í Mosfellsbæ. Um er ræða 
70,4 m2 endabil, ásamt 12 m2 hlöðu í 3 eininga 
hesthúsi – húsið var allt endurnýjað að innan. 5 
rúmgóðar 2ja hesta stíur og ein eins hesta. Kaffi -
stofa, hlaða og stórt gerði.  V. 13,9 m. 3548

     Vesturberg - 111 Reykjavík 

Falleg 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr.  3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari og 
sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús 
og geymsla. Húsin verða afhent fullbúin, án 
innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er 
fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og baðher-
bergi eru fl ísalögð og gestasalerni er fullfrágengið 
með innréttingu. Falleg hús á mjög góðu verði. 
Áhv. eru ca. 20,5 millj. kr. ÍLS lán. Möguleiki á allt 
að 90% fjármögnun.  Verð kr. 34,9 m. Fullbúin 
sýningaríbúð verð kr.38,7 m. 4527

     Laxatunga  90-100. 

Tröllateigur - 3ja herbergja 
Falleg 121,9 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
ásamt bílastæði í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi 
við Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð og fallega 
innréttuð íbúð með fallegu útsýni til suðvesturs. 
Lækkað verð! V. 24,5 m. 4517 

Fálkahöfði - 3ja herbergja
Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús 
með borðkrók, þvottahús, tvö rúmgóð herbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu. Frábær staðsetning!
 V. 23,9 m. 4213

Opið hús

Opið hús

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

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

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

Hæðir

Grandavegur-Íbúð fyrir 60+: Gott 
verð Ca. 87 fm. íbúð á 5. hæð í 
vönduðu húsi fyrir eldri borgara v. 
Grandaveg. Rúmgóð stofa og yfi rby-
ggðar suðursvalir, 2 svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar. Laus strax. 
Gott verð 18,9 millj.

Grandavegur - Íbúð fyrir 60+

Dragháls - Atvinnuhúsnæði 

Fjárfestir óskar eftir 2ja aða 3ja 
herbergja íbúð í 107 eða 101. 

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 
Nánari upplýsingar veitir Viðar 

Böðvarsson í síma 552-1400 eða 
694-1401

Höfum fjársterkan kaupanda að 
einbýlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur 

allt að 100 millj. Seltjarnarnes 
kemur einnig tilgreina. Möguleg 

skipti á hæð og risi á góðum stað 
í Vesturbænum en ekki skilyrði. 
Nánari upplýsingar gefur Einar 

Guðmundsson löggiltur fasteignasali 
í síma 552-1400 eða 896-8767

Vantar atvinnuhúsnæði að ýmsum 
gerðum á skrá. Nánari upplýsingar 
veitir Viðar Böðvarsson í 552-1400 

eða 694-1401

Kópavogsbraut-Kópavogi: Gott verð!
Erum með til sölu 3 íbúðir í þessu nýja fall-
ega vel staðsetta húsi í vesturbæ Kópavogs. 
Seljast tilbúnar ti. innréttinga. Tvær ca. 130 
fm. íbúðir m. sérinngangi á jarhæð. Verð frá 
aðeins 29,9 millj.og 196 fm íbúð á miðhæð 
með innb. bílskúr og frábæru útsýni. 
Lækkað verð 44,9 millj Skipti möguleg á 
minni íbúðum.

4ra til 7 herb.

Álfhólsvegur 127 Kópavogi - Efri sérhæð. 
Falleg hæð, Ca. 135 fm auk 23 fm bílskúrs 
á þessum frábæra útsýnisstað. Stofa með 
fallegum arni og útgengt á suðursvalir. 
Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni þar af eitt 
sameinað úr tveimur herbergjum. Skipti á 
minni íbúð möguleg. Verð 33,9 millj. 8035

Fróðengi – Mjög gott verð
Björt og falleg ca 96 fm endaíbúð í fjölbýlis 
húsi í Grafarvogi. Stór og björt stofa og tvö 
góð herbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
ATH Lækkað verð 18,9 millj. Lítil út-
borgn. Tvnr.0001

Meistaravellir: Ca. 58 fm mjög 
smekklega uppgerð íbúð á 3. hæð í 
fjölbýlishúsi. Nýleg gólfefni, endurnýjað 
bað o.fl . Bein sala eða skipti á stærri 
íbúð.

Mjög gott ca. 722 fm. atvinnu- og skifstofuhúsnæði á tveim hæðum á 
góðum stað við Dragháls, neðri-hæðin eru rúmir 500 fm. með mjög 
góðri lofthæð, efri hæðin er ca 200 fm. Góð aðkeyrsla er að eignini, 
lóðin er 9,152 fm og er öll malbikuð. Verð 105 millj. Tilvnr.7866

LAUS STRAX Tæplega 50 fm. góð 
íbúð á jarðhæð á þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin er vel 
staðsett á rólegum stað í Fossvogi. 
LÆKKAÐ VERÐ 13,9 millj. 
Tvnr. 8682

Seljaland - Fossvogi

Grenimelur-jarðhæð: Ca. 87 fm. björt og 
falleg jarðhæð á góðum stað vestarlega 
við Grenimel. Íbúðin er í dag notuð 
sem 2 stofur, svefnherbergi, eldhús og 
bað en hefur ýmsa nýtingarmöguleika. 
Sérinngangur og góð suðurverönd. 
Verð 23,9 millj.

3ja herbergja

Bólstaðarhlíð - m. bílskúr- SKIPTI Á 
STÆRRA. Björt og góð 3-4 ja herb. íbúð 
með bílskúr og góðum stað í Hlíðunum. 
Frábært útsýni. Möguleg skipti á sérhæð 
eða öðru sérbýli allt að 50-60 millj. 
Verð 24,9 millj.

2ja herbergja
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

Erum með kaupendur
 að öllum tegundum 

íbúðarhúsnæðis

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda 
að einbýli í vesturbæ 
eða Seltjarnarnesi.

Leitum að einbýli 
í Garðabæ 

fyrir viðskiptavin.

Höfum kaupanda 
að einbýli í 

miðbænum.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

■ ■ ■

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

www.volundarhus.is

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GESTAHÚS 10 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

FRÁBÆR TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
örfá hús eftir · fyrstur kemur fyrstur fær

VH
/

09
-1

3

kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.000,- m/fylgihlutum

kr. 329.000,- m/þakskífum

kr. 449.000,- án/fylgihluta
kr. 690.000,- m/fylgihlutum

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

2 hús eftir

3 hús eftir

3 hús eftir

2 hús eftir

RISA TILBOÐ
GESTAHÚS 15 m²  

599.000,-
ósamsett og án fylgihluta. 
Fullt verð 759.000,- ósamsett 
og án fylgihluta.

Til leigu/sölu
Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 7m lofthæð 

í sölum. Góð athafnalóð og næg bílastæði. Laust til 
afhendingar 1. des

Möguleiki á að leigja/kaupa í heild eða að hluta.   
Upplýsingar í S: 892-0160

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 1
110 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búsetu-
réttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við 

skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til leigu skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Vegmúla 2 í Reykjavík, þar sem SPRON 
var til húsa.  Húsið er allt nýinnréttað á glæsilegan hátt. Ýmsar stærðir í boði t.d. 
129 fm., 150 fm. og 438 fm. 
 Nánari upplýsingar veita Gunnar í síma 693-7310 eða Hilmar í síma 896-8750.

TIL LEIGU - Vegmúli 2 – Reykjavík.

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Allar stærðir og gerðir af
 íbúðum og atvinnurýmum

 óskast á söluskrá
Skoðið söluskrána á heimasíðunni 

www.AlmennaEignaSalan.is

Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík (Bláu húsunum). Sími 588 1020

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 
síðastur að eignast 

hús frá okkur. 

Fyrstur kemur 
fyrstur fær.

Völundarhús.is  hafa til 
sölu glæsileg ný gesta- og 
garðhús sem eru enn 
sterkbyggðari en áður. 
Nýju húsin eru bjálkahús frá 
34 mm að þykkt og koma 
með tvöfaldri vatnslæsingu. 
Húsin eru tilvalin geymsla 
fyrir grillið og 
garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki

VH
/

0
9

-1
4

Bær
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BÍLAR &
FARATÆKI

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl? 
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 
Kópavogi sími 567-1800 www.bbv.is 
opið 10:00-18:30 laugardaga 11:00-
16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

FORD F150 SUPER CAB 4WD. Árgerð 
1998, ekinn 124 þ.mílur, 4.6 BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 970.000. Rnr.242195. 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá 
okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Range Rover Sport SE dísel, árg.2006, 
ek. 47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, krók-
ur, Stór glæsilegur bíll hlaðinn bún-
aði, Ásett verð 6890þús.kr!bíllinn er 
á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota, Dodge, Ford með stórútsölur í 
USA. Útvegum nýja og nýlega bíla frá 
öllum helstu framleiðendum á lægra 
verði. Eigum heima Toyota Highlander 
Hybrid jeppa og Tacoma pallbíll sýn-
ingabíla á frábæru verði. islandus.com 
- Sími 552 2000.

Megan Seniec árg ‘98, 1600 vél, 
bs, ek. 177 þús. Nýtt í bremsum. 
Vetrar+sumardekk, nýsko. ‘10. Verð 
380 þús. S. 868 8565

VW Polo árg. ‘99, ek. 126þ. 5d., bsk. 
Steingrár, 1400 vél. Nýsk. ‘10, nýsm., 
nýtt púst og fleira endurnýjað, ekkert 
ryð. V. 350þ. S. 869 2298.

Suzuki Swift 4x4 árg. ‘07. Ek. 44þ. 
Sumar og vetradekk. Verð 1.950þ. Uppl. 
í s. 694 1122.

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun faratækja, sæta-
viðgerðir og smíðar. Dugguvogi 11. 
5553344

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1810.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn-
ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

Mazda eða Golf óskast!
Árg. 1998-2001 fyrir 100-250 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821 
2545.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Hópferðabílar

Man rúta 4x4 árgerð 81 tilboð ósk-
ast,uppl.í síma 896 3801.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Haustútsala á vespum í 
stuttan tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 
þús. Nú 169 þús.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Reiðhjól

Óska eftir vel með förnu kvenreiðhjóli 
26“ eða 28“ Uppl. í S. 891 8727.

 Kerrur

Til sölu Kerra, 2 hásinga, pallur 1.8 x 
4.0.m, burður 2,5 tonn. Verð 500þús. 
uppl síma 6950227

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

 Bátar

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

 Hjólbarðar

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122.

 Varahlutir

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi 
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahluta-
verslun), Vakabílar.is

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, 
Escord ‘98. Accent árg. ‘95. Impreza 
árg. ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento 
‘97, Lanos ‘99, Hyundai Elantra Wagon 
‘97. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 
8568.

Er að rífa Musso ‘96-’04. Hyundai H 
1 ‘99.Nissan Double Cap ‘97. Isuzu 
Trooper ‘99. Landrover Discovery ‘98. 
Lanos ‘00-’02. Nubira ‘02. Galloper ‘00. 
Cherokee ‘94. Ford 250 ‘04.Toy Double 
Cap ‘94. Korando ‘98. Kia Sportage 
‘97.Opel Astra ‘97. Kaupum bíla til 
niðurrifs. Musso varahlutir Kaplahrauni 
9.S.864 0984.

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda 
Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge 
Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, 
almera ‘99, Peugot 306 ‘98. , Kaupum 
bíla í niðurrif.

Óska eftir framhluta á Mazda 323F ‘99. 
S. 865 4196.

Renault Megane árg. ‘06-’09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626. S. 772 6777.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, grylajolasveinarnir.is

 Hreingerningar

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

Tek að mér þrif í heimahúsum, leik-
skólum, skólum og skrifstofum. S. 663 
7712.

 Garðyrkja

Jólaskreytingar, trjáklippingar og felling-
ar, laufa og lóðahreinsanir, stéttahreins-
un, þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar 
og margt fleira. Garðar Best ehf s. 
698 9334 www.garðarbest.is, netfang: 
gardarbestgardarbest.is

 Bókhald

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

 Fjármál

Fjárhagserfiðleikar?
Við aðstoðum einstaklinga og smærri 
fyrirtæki við endurskipulagningu fjár-
málanna. 100% trúnaður. Áralöng 
reynsla. B7 Ráðgjafar sími: 845 3777.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefn-
um, uppl. s. 891 9890

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verkvidhaldsverk.is

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Framleiðum utan/innanhússklæðningar 
í þeim prófíl sem þú óskar. Bandsöguð 
eða hefluð áferð. Smíðum glugga í 
gömul hús. S 899 6778.

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Tilboð eða tímavinna. S. 866 3175.

Húseigendur,2 iðnaðarmenn tökum að 
okkur trésmíði, flísalög, pípulögn og 
fleira ,höfum gröfu til umráða sann-
gjarnt verð, Davíð 898 4423 og Lárus 
893 3475.

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

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

Óli smiður
Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla 
og sanngjarnt verð. Óli smiður, 698 
9608.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur allri smíðavinnu úti sem inni, 
áratugareynsla. Uppl. s. 867 7753

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvufjarhjálp
Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ 
& FEB. Stefán S. 821 6839.
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Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 NEW!TANTRA LUXURY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME!8698602

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon 
og Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

GSM þjófavarnirnar 
komnar.

Með myndavél, fyrir sumarbú-
staði, heimili og fyrirtæki. Innihalda:
Myndavél, gasskynjara, hurðaskynjara, 2 
hreyfiskynjara og 2 fjarstýringar. Sendir 
viðvörun og myndir í GSM og tölvur. Þú 
getur einnig fylgst með því sem er að 
gerast. Verð aðeins 69,000.-

Þjófavarnirnar 
komnar aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. 
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin 
hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum 
alla aukahluti. Verð 23.900.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. Tilboð Jólakort með umslagi 
99 kr.- www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Seyma / Ysja
Lagerhreinsun verður í kjallaranum að 
Vesturgötu 4. Aðeins 3 verði í gangi 500 
-1000 - 1500.- kr. Opið frá 9:00 Ysja 
áður á Grensásvegi, nú á Vesturgötu 4 
með útsölu. Komið og gerið góð kaup. 
S: 562 2707.

Til sölu eins árs Ikea járnrúm, 90x200. 
Kr. 10.500 (nýtt kr. 21.995) S: 6991056

Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 
og á laugardögum frá kl. 9-16.

Öryggis- og peningaskápar. 15% 
afsláttur út nóvember á öryggisskápum 
frá Secure Line.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. Fallegar og ódýrar jóla-
gjafir. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. 
Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið.
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og 
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 
7794.

Kaupi alla notaða skartgripi. Gr 2-3.000 
f. gr. af gulli í hringjum, víravirki, jóla-
skeiðar, postulín o. fl. Uppl 694 5751.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett 
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Vantar smáhýsi eða vinnuskúr í góðu 
standi. 3*7 m með eldunaraðst. og wc. 
Gott hús kemur aðeins til greina. Uppl. 
í s. 892 0660.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og 
ulfurinn.is

 Verslun

Allar Hrekkjavökuvörur á 50% afslætti 
í nokkra daga. Skraut, grímur o.fl. 
Hundruðir vara. Partýbúðin, Faxafeni 11

HEILSA

 Heilsuvörur

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

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDAR-
STJÓRNUN! Hringdu núna, Pétur 
773-1025, Katrín 699-6617, Drífa 695-
8464.

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Shaktimat
Indverska nálastungumottan sem er 
búin að slá rækilega í gegn í Svíþjóð. 
Verð 13.900.- nú á TILBOÐI 8800,-. 
Hefur 6210 nálastungupunkta sem geta 
haft græðandi, afslappandi og róandi 
áhrif fyrir líkama og sál.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

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

J. B. HEILSULIND 
Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt-
ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, 
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála 
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og 
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. 
EKKERT sex nudd, NO erotic massage. 
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 
445 5000. Velkomin

Til sölu
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 Þjónusta

Er andlega orkan á þrot-
um?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC-NORSKA
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30, start 23/11. Level II: 4w 
Md to Fr; 12-13:30, st. 23/11. Level 
I: 4w Md to Frd 18-19:30 st. 23/11. 
Level II: 4w Md to Frd 19:45-21:15 st. 
23/11. NORSKA 4 vikur mán til fös; 
I byrjar 23/11, kl 19:45-21:15, stig II; 
25/1. Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s. 
5881169, www.icetrans.is/ice.

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum ofl S. 897 
5484/897 3327.

 Ýmislegt

Jólahreingerningar!
Tek að mér hreingerningar á fyrirtækj-
um og heimilum fyrir jólin. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. á email hrannar-
jonssimnet.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu
Efri hæð í þessu húsi, sem er í 
Borgarnesi er til skammtímaleigu í 
vetur. Þrjú svefnherbergi með tvíbreið-
um rúmum. Tilvalið fyrir fjölskyldur eða 
þrjú pör. Upplýsingar í símum 867 1911 
- 892 3382 og 562 3382.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum 
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio 
íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 
35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Herbergi til leigu með aðgangi að sal-
erni, eldhúsi og þvottaaðstöðu. S. 893 
8839.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Mjög góð 3-4 herbergja íbúð til leigu 
í Hlíðunum frá 1.12. Leiga 120 þús. 
Upplýs. sími 8487872

4ja herb íbúð rúmgóð og björt í Ásakór 
parket og flísar á gólfum öll ljós flylgja + 
eldav kælisk uppþvottavél og þvottavél 
uppl 896-0240

Til leigu Neðra Breiðholt Stór góð 2ja 
herbergja íbúð Uppl. S= 553 2866.

HERB. TIL LEIGU MEÐ HÚSG.8-20FM. 
VERÐ FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI 
FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ 
WWW.HOTELFLOKI.IS BJARNI S.660-
7799.

Um 25fm stúdíóíbúð í Krummah. til 
leigu. 50þ á mán. og allt innif. S:822-
8216, eftir kl.20

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus 1 des. Uppl. í s. 0045 
2820 2880.

Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur 
að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir 
Stöð 2 og Sýn. Uppl. s. 893 2385.

Íbúð til leigu í 111 Rvk, 1. hæð, ca. 
40 fm. Leigist með öllu + internet og 
ísskápur á 75.000. Uppl. í s. 820 3880.

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

 Húsnæði óskast

Einstæður faðir með 2 unga drengi 
óskar eftir 3 til 4 herbergja íbúð á svæði 
112 113 Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið uppl í síma 8483537 (Árni)

3 herbergja rúmgóð íbúð óskast til 
langtímaleigu fyrir fullorðin einstakling. 
Húsnæði fyrir eldriborgara kemur til 
greina. Bílastæði í kjallara, lyfta og 
útsýnis skilyrði. Uppl. Jenný 862 1082, 
Hrefna 892 1082.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN GÓÐ 

STAÐSETNING GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annaliljastracta.com

 Atvinnuhúsnæði

BREIÐHELLA HF. Til leigu eða sölu 134 
fm iðnaðarbil. Hurð 4x4m. Skoða að 
taka bíl uppí. Uppl. S 822-5588.

ATH 70m2 nýlegt Iðnaðarbil í Garðabæ 
til leigu 85þ mán stór hurð, malbik 
8927858

Iðnaðarhúsnæði
Á Bíldshöfða. 100 fm iðnaðarhúsnæði 
á jarðhæð. Uppl. í s. 892 2722.

 Geymsluhúsnæði

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Afgreiðslustarf
Bakarameistarinn Húsgagnahöll 

óskar eftir snyrtilegum 
og duglegum starfs-

manni til afgreiðslustarfa. 
Íslennskukunnátta skilyrði. 

Vinnutími frá 06:00-13:00 virka 
daga, viðkomandi þarf að vera 

á bíl
Umsóknareyðublöð má nálgast 

á www.bakarameistarinn.is

Hvað ef...
Ef við getum kennt þér að 

skapa góð mánaðarlaun á tveim 
mánuðum, er þá ekki þess virði 

að skoða málið?
Sendu nafn og símanúmer á: 
frelsi@hive.is og við höfum 

samband.

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt og 
skemmtilegt fólk til úthringinga! Hringdu 
núna í síma 550 3610 kolkol.is

Bílamálari óskast
Bílmálning ehf. óskar eftir bifreiða-
smið og bílamálara. Góð laun í boði. 
Umsóknir sendist á tjonaskoduntjonas-
kodun.is. Uppl. í s 445 6480.

Djarfar og skemmtilegar konur sem 
vilja skemmta sér í góðra vina hóp 
og hagnast á útliti sínu og kynþokka í 
leiðinni finna allskonar tekjumöguleika 
á kanínuvefnum. Kynntu mér málið. 
PurpleRabbit.is.

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Kvöldvinna - auka- eða 
aðalvinna 

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22 og dagvinnu frá kl. 9-17. Góð laun 
í boði. Aldur 22+++ Uppl. í síma 699-
0005 milli kl.14-18 virka daga.

Veitingahús í Hfj. óskar eftir starfsfólki 
í sal, íslenska skilyrði. Uppl. í S: 822 
5229.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

 Ný upptaka
Hún tók sjálfa sig upp í ljúfum leik í 
baði í - og hlustaðu eftir blæbrigðum 
raddarinnar þegar nær dregur, þau eru 
svo ákaflega djúp og innileg. Þú heyrir 
upptökuna hjá Sögum Rauða Torgsins, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9930 
(kreditkort) uppt.nr. 8570.

Símadömur 908 1616
Hringdu og daðraðu við okkur. 

Njóttu þess að tala og hafa 
gaman að.

Við erum alltaf við.
Vodafone/Tal

908 1616

Fjörugar símadömur
Nú er stuð á dömunum á Rauða 
Torginu! Undanfarið hafa um 10 ynd-
islegar dömur verið að leika sér og það 
hefur ekki verið spjallað svona mikið 
síðan löngu fyrir hrun! Hver verður 
vinkona þín í kvöld? En á morgun? 
Símar 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort).

Tilkynning 
um innköllun á Husk náttúrulyfi
Það tilkynnist hér með að náttúrulyfið Husk hefur verið 
innkallað. Innköllunin nær til eftirtalinna pakkninga og 
framleiðslulota sem keyptar eru fyrir 11. nóvember 2009:

200 g pakkningar með lotunúmer 17904, 18102 og 18207
450 g pakkningar með lotunúmer 18202

Ástæða innköllunar er sú að mæliskeiðin sem fylgir 
pökkunum er of stór og rúmar hún tvöfalt meira magn 
náttúrulyfs en hún á að gera samkvæmt skömmtunar-
leiðbeiningum. 

Þeir sem keypt hafa þessar framleiðslulotur af Husk fyrir 
11. nóvember á þessu ári eru vinsamlegast beðnir að 
athuga að röng skeið fylgir og eru þeir beðnir að skila 
skeiðinni í næsta apótek og fá nýja í staðinn. 

Söluaðili á Íslandi: 
E. Bridde
Sími: 577 1215

Fasteignafélag til sölu 
- Einstakt tækifæri

Gott fasteignafélag til sölu. Eina eign félagsins 
er ca. 9000 fm fasteign á besta stað á Selfossi. 
Eignin er í traustri 10 ára leigu að stórum hluta. 
Mjög gott verð og hagstæð langtímafjármögnun. 
Útborgun samkomulag.

Upplýsingar veitir Stefán s: 8232610 
eða stefan@storborg.is

Fyrirtæki óskast
Erum að leita að fyrirtæki í framleiðslu, inn eða útfl utning 

til kaups. Skoðum allt. Verð 1 til 10 milljónir
Allar nánari upplýsingar sendist á fyrirosk@gmail.com

Tilkynningar

Tilkynningar

Til sölu / Leigu

Fyrirtæki óskast



www.sindri.is    /     sími 575 0000
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Við skrúfum niður verðið!

Byggingadeild      

Verslanir

      Véladeild      Þjónustudeild

39.900
94D25003KSF

Nett og handhæg 12V hleðsluborvél
Afl: 20NM
Rafhlaða 2x1.3 Ah
Hleðslutæki
10 mm patróna

ATH: Vélarnar eru saman í pakka.

Borhamar SDS með meitlun
Afl: 650W
Kraftur 2.4j
Meitlun
2.7 kg

12V hleðsluborvél & höggborvél SDS
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Vélar sem fagmenn velja

Slípirokkur 18V

94DC411N

Kraftmikill 18V slípirokkur
Afl: 6500 sn, 405W
Fyrir 125 mm skífur
Stök vél (án rafhlöðu)
Taska fylgir með

28.900

Hleðsluborvél 12V

94DCD940B2

Öflug og góð 12V hleðsluborvél, 3ja gíra
285W mótor
2x2.6 Ah
Hleðslutæki
13 mm patróna
Taska fylgir með

59.900
Áður kr. 69.900Áður kr. 34.900

94DWS520KR

Sleðasög + sleði
Afl: 1300W
1.5 m sleði fylgir 
Hámarks dýpt blaðs við 90° 59 mm
Blað: 165 mm

Sleðasög + sleðiHjólsög 18V

94DC390N

Mjög öflug 18V hjólsög
Afl: 390W
Blað: 165 mm
Hámarks dýpt blaðs við 90° 55 mm
Stök vél án tösku

34.900
Áður kr. 49.900

Áður kr. 49.900

Ryksuga

Sverðsög 18V

94DC385N

Kraftmikil 18V sverðsög
Slög/mín: 0–300
4 stillingar á blaði
Stök vél án rafhlöðu

32.900
Áður kr. 54.900

94D27901

Ryksuga (vott & þurrt)
1200W
45 lítra (vott & þurrt)
2ja hraða.
Virkar einnig sem vatnsryksuga
Tengjanleg við borðsagir frá DeWalt (sjálfkrafa í gang)
4 metra barki

59.900
Áður kr. 79.900

79.900
Áður kr. 94.900

25% afsláttur
af fylgihlutum

Tilboðin gilda út nóvember 2009 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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timamot@frettabladid.is

Séra Erni Bárði Jónssyni þykir mikið 
gleðiefni að fá að verða sextugur í 
dag. Honum finnst kraftaverk að vera 
til, halda heilsu og fagnar hverjum 
degi sem bætist við ævina. „Mig lang-
ar ekki að halda svona hefðbundna af-
mælisveislu með skálaræðum, held-
ur að þeir sem geta og vilja komi til 
mín í messu,“ segir séra Örn Bárður 
og býður ættingjum, vinum, kunn-
ingjum, safnaðarfólki og þeim sem 
vilja koma í kirkju að samgleðjast 
sér í guðsþjónustu í Neskirkju 29. 
nóvember.

„Hugmyndin er að fá fólk í messu 
á fyrsta sunnudegi í aðventu, sem 
er nýársdagur kirkjunnar. Svo ætla 
ég að bjóða upp á kaffi og veitingar 
eftir messuna,“ segir Örn Bárður og 
lýsir boðinu sem einskonar standandi 
kirkjukaffi. „Og ég biðst undan 

ræðum og gjöfum og blómum og öllu 
slíku en ætla að vera með samskota-
bauka fyrir Hjálparstarf kirkjunnar. Í 
staðinn fyrir að fá afmælisgjafir fær 
þá hjálparstarfið einhverja góða upp-
hæð, sem verður notuð til að styrkja 
þá sem eiga í vandræðum og þurfa á 
hjálp okkar hinna að halda.“

Spurður hvernig hann sjái framtíð-
ina fyrir sér, svarar Örn Bárður með 
vísun í orðskviður Salómons: „Hjarta 
mannsins upphugsar veg hans, en 
drottinn stýrir gangi hans.“ Svo held-
ur hann áfram: „Þannig að ég get haft 
hugmyndir um það hvernig ég get 
lifað lífinu það sem eftir er, en veit 
ekkert hversu marga daga ég fæ.“ 

Örn Bárður veit ekki hversu lengi 
hann á eftir að sinna starfinu. „Ég get 
farið á eftirlaun 65 ára og má vinna til 
sjötugs ef ég lifi það. Og vonandi verð 

ég gamall; ég hef nóg af verkefnum 
til að vinna.“ Hann segist geta hugs-
að sér að skrifa sögur, bæði skáld-
sögur og trúarlegar sögur, og mála í 
frístundum.

Þá finnst séra Erni Bárði finnst 
ástæðulaust að menn séu feimnir 
við að halda upp á afmælin sín þótt 
þeir eldist. Þvert á móti eigi þeir að 
fagna hverjum einasta degi sem bæt-
ist við ævina. „Það er ekkert víst hve-
nær þessu lýkur, hvort maður vakni í 
fyrramálið og hvenær ævin er búin. Í 
starfi mínu hef ég uppgötvað að lífið 
hangir á bláþræði.“

Séra Örn Bárður segir að þeir 
sem komist ekki í messuna klukkan 
11 séu velkomnir að mæta í kaffið á 
eftir. „Ekki ætla ég að neyða neinn í 
messu,“ segir hann glettinn. 
 niels@frettabladid.is

SÉRA ÖRN BÁRÐUR JÓNSSON:  ER SEXTUGUR Í DAG

Óhefðbundin afmælisveisla

ÁNÆGÐUR MEÐ LÍFIÐ OG TILVERUNA Sér Örn Bárður Jónsson býður til messu í Neskirkju 29. nóvember í tilefni af sextugsafmælinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1648 Krýning Friðriks III. fer 

fram í Danmörku. 
1916 Karlakór KFUM stofnaður. 

Síðar er nafni hans breytt 
í Karlakórinn Fóstbræður. 

1939 Suðaustur af Íslandi er 
háð fyrsta sjóorrusta í 
heimsstyrjöldinni síðari, 
er þýsku herskipin Gneis-
enau og Scharnhorst 
sökktu breska skipinu 
Rawalpindi. Þar farast 
um 270 menn, en 23 er 
bjargað. 

1947 Tyrone Power kvikmynda-
leikari kemur við á Ís-
landi og vekur heimsókn-
in mikla athygli. 

1990 Örn og Örlygur gefa út Ís-
lensku alfræðiorðabókina, 
en hún er með 37 þús-
und uppflettiorðum.

Nýr kirkjugarður, Hóla-
vallagarður, var vígður í 
vesturbæ Reykjavíkur á 
þessum degi árið 1838.  
Kirkjugarðurinn, sem oft 
er kallaður Suðurgötu-
kirkjugarður eða Hóla-
vallakirkjugarður, tók við 
af kirkjugarði Víkurkirkju 
sem stóð þar sem nú er 
Fógetagarðurinn á horni 
Aðalstrætis og Kirkju-
strætis. Að honum liggja 
Suðurgata í austri, Hring-
braut í suðri, Ljósvallagata í vestri og Hólatorg 
og Kirkjugarðsstígur í norðri.

Hólavallagarður er stærsti íslenski kirkju-
garðurinn frá 19. öld og er elsti hluti hans 
norðausturhornið, sem er næst miðbænum.

Þess má geta að 
þegar búið var að út-
hluta öllum gröf-
um í garðinum árið 
1932 tók Fossvogs-
kirkjugarður við sem 
aðalkirkjugarður 
borgarinnar. Enn er 
þó stundum grafið í 
honum, í gamla fjöl-
skyldugrafreiti sem 
hafa verið frátekn-
ir lengi.

Árið 2003 voru 
28 grafnir þar, ýmist í kistum eða duftkerjum. 
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma sjá um 
garðinn. Hann þjónar einnig sem grenndar-
skógur fyrir Melaskóla.

Heimild: www.wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  23. NÓVEMBER 1838

Hólavallagarður vígður

Umhverfisverðlaun Ferða-
málastofu árið 2009 komu 
í hlut Íslenskra fjallaleið-
sögumanna. Hana fengu 
þeir fyrir áralanga baráttu 
fyrir verndun viðkvæmr-
ar náttúru norðurslóða með 
hagsmuni næstu kynslóða 
í huga. Katrín Júlíusdóttir 
iðnaðarráðherra afhenti 
þeim verðlaunin.

Fyrirtækið Íslenskir 
fjallaleiðsögumenn var 
stofnað árið 1994 af fjórum 
ungum fjallaleiðsögumönn-
um og hefur frá þeim tíma 
sameinast tveimur öðrum 
fyrirtækjum, Íslandsflökk-
urum og Icelandic Travel 
Market. 

Samkvæmt frétt Ferða-
málastofu hafa Íslensk-
ir fjallaleiðsögumenn frá 
upphafi haft það að mark-
miði að auka fagmennsku 
og fræðslu í leiðsögn, fara 

ótroðnar slóðir með innlenda 
sem erlenda ferðamenn, 
kynna þeim undraheima há-
lendis Íslands og íslenskrar 
náttúru og stuðla að vernd-
un hennar með góðri um-
gengni. Þeir hafa líka staðið 
vel að menntun starfsmanna 
og öryggismálum. 

Á skrifstofu og lager er 
stefna fyrirtækisins sú sama 
og úti í náttúrunni. Pappi, 
plast, málmar, fernur, gler, 
rafhlöður og lífrænt affall 
er endurunnið eða endurnýtt 
allt árið. Starfsmenn nýta 
sér almenningssamgöngur í 
50-60 prósentum ferða sinna 
og eru í góðu samstarfi við 
heimamenn þar sem þeir 
starfa varðandi ýmsa þjón-
ustu, leiðsögn og gistingu. 

Ferðamálaráð hefur veitt 
umhverfisverðlaun árlega 
frá 1994. Að þessu sinni voru 
27 aðilar tilnefndir. - gun

Ganga á undan 
með góðu fordæmi

VIÐ AFHENDINGUNA Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri, Sveinn Rúnar 
Traustason umhverfisstjóri Ferðamálastofu, Jón Gauti Jónsson, Elín S. 
Sigurðardóttir, Ester Ósk Traustadóttir, Leifur Örn Arnarson og Arnar 
Jónsson, öll frá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum ásamt Katrínu Júlíus-
dóttur, ráðherra ferðamála.

AFMÆLI

KATRÍN JÚLÍ-
USDÓTTIR 
iðnaðarráð-
herra er 35 
ára.

JÓHANN G. 
JÓHANNS-
SON leikari 
38 ára.

KELLY BROOK FÆDDIST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1979.

„Ég er með mjög þykkan 
skráp. Það er ekki hægt að 
segja neitt særandi við mig 
sem ég hef ekki heyrt áður 

ótal sinnum.“

Kelly Brook er bresk fyrirsæta, 
leikkona, sundfatahönnuður 
og kynnir í sjónvarpi. Brook 
hefur sést í myndum á borð 

við The Italian Job og School 
for Seduction.

Gestalistamenn Sambands ís-
lenskra myndlistarmanna halda 
sýningu í SÍM-húsinu Hafnar-
stræti 16 í dag, 23. nóvember, 
frá klukkan fimm til sjö síðdeg-
is. Þeir sem taka þátt eru Amy 
Stephens frá Bretlandi, Iveta 
Laure frá Lettlandi, Lauren 
Orchowski frá Bandaríkjunum 
og Maurice Blok sem er fulltrúi 
Finnlands þó hollenskur sé að 

uppruna enda er hann búsettur í 
Finnlandi.

Maurice dvelur nú á Íslandi 
með styrk frá Kulturkontakt 
Nord og mun verða með gjörn-
ing klukkan sex. Hann tók þátt 
í Sequences-sjónlistahátíðinni 
hér á landi fyrr í mánuðinum og 
þykir mjög athyglisverður. 

Boðið verður upp á léttar 
veitingar. - gun

Gestir sýna list sína

SÍM-HÚSIÐ Maurice Blok og fleiri gestalistamenn sýna í 
húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við andlát 
og útför ástkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Elínborgar Þuríðar 
Magnúsdóttur
Gullsmára 7, Kópavogi.

Blessuð sé minning hennar.

Jóhannes Pétursson  Þuríður Ingólfsdóttir
Sólborg Anna Pétursdóttir  Þórður Friðriksson
Magnús Rúnar Pétursson
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lagersala
í nóvember

Dæmi um afslátt:
Takmarkað magn af vegg- og eyjuháfum 
frá Miele og Elica 30-50%

Pottar, pönnur og smááhöld frá Cristel 50%

Takmarkað magn af Liebherr kæliskápum 30%

Að auki ýmis heimilistæki 20-25%

30-50% afsláttur

38 ljóðabækur eru skráðar í Bókatíðindi 
í ár. Það er eilítið færra en í fyrra 

þegar þær voru 53 en það var líka met. Það 
er heldur ekki magnið sem skiptir mestu, 
heldur gæðin og nú hafa mörg afbragðs-
skáld sent frá sér ljóðabækur. Ber þar 
fyrst að nefna ljóðasafn Ingibjargar Har-
aldsdóttur. Það er undurfagurt með silfur-
litaðri skreytingu á kápu og síðan er það 
svo eigulegt að í raun ætti að dreifa því 
inn á hvert heimili. Þeir sem ætla að gefa 

silfur safnið hennar Ingibjargar í jóla-
gjöf er bent á að Dimma gaf fyrir 
nokkru út geisladisk með upplestri 
skáldsins. Ekki ónýtt ef hann fylgdi 
með.

FRÁ Sigurði Pálssyni kom út Ljóð-
orkuþörf í haust, kraftmikil bók 
sem löðrungar lesandann veggja á 

milli. Þar tekur Sigurður meðal ann-
ars á hruninu og gerir það vel. Það er 

í raun merkilegt að sjá hvað hrun-
ið hefur hleypt mikilli spennu í 
íslenska ljóðlist. Það snarkar í 
bók Sigurðar og sömuleiðis Ísaks 
Harðarsonar, Rennur upp um 
nótt. Þessir menn yrkja ekki 
ljóð sem maður dreypir af með 
litlafingur út í loftið. Hrunið 
er Ísaki líka hugleikið sem og 
hversdagslífið, Guð og svo birtist 
þarna sami vinalegi himinninn 

og í ljóðinu x sem Ísak birti gott ef ekki 
í Þjóðviljanum á 9. áratugnum. Þá var 
ég unglingur og hélt að ljóð ættu að vera 
leiðinleg. Ísak sýndi mér fram á annað.

LJÓÐMÆLANDA Ísaks er annt um líðan 
þjóðar sinnar og gerir sitt ýtrasta til að 
hleypa bjartsýni inn í sálarkytrur hennar. 
Lesið þessar línur úr titilljóðinu: „Og jafn-
vel þótt slokkni á heiminum / þarf ekki að 
slokkna á okkur. / Logandi sólir erum við 
/ og vitum hvar eldsneytið er að finna / og 
rennum upp um nótt./ – aldrei skærari en 
um niðdimma nótt.“ Hannyrðakonur og 
-karlar þessa lands ættu að sauma þessi 
orð með flatsaumi í koddaver hið snarasta 
og bjóða til sölu í Kolaportinu. Þjóðin 
myndi alveg örugglega sofa betur á meðan 
þessi orð seytluðu inn í heilabúið. 

ÞAÐ er myrkur í titlinum á ljóðabók Ísaks 
og sömuleiðis Gyrðis Elíassonar og Ingunn-
ar Snædal. Komin til að vera nóttin heitir 
bók Ingunnar og Gyrðis bók heitir Nokkur 
orð um kulnun sólar. Lífsháskinn vomar 
yfir ljóðum Gyrðis og ástarsorgin liðast 
um ljóð Ingunnar. Þau búa bæði yfir kímni 
og hlýju sem seiðir mann inn í myrkrið. 
Sum ljóðanna heimta að vera lesin upphátt 
á meðan öðrum hæfir betur að vera lesin í 
hljóði. Þótt þessi þjóð hafi fallið á alheims-
samræmdaprófinu í reikningi kann hún svo 
sannarlega að yrkja ljóð. 

Silfurslegið myrkur 

Þetta hljóta 
að vera 
dráps-

býflugurnar!

Úrslitin í jólameistaramóti 
eldri borgara í glímu.

Þið keppið um 
þennan bikar, stelp-
ur, gullnu vöffluna.

Við vonum að 
bardaginn verði 
heiðarlegur, megi sú 
besta hafa sigur!

Já, já, 
gildir einu
Kabúm!!!

Þetta var bara 
Glasgow-koss, 
bara svona til 
að óska henni 
góðs gengis.

Vel gert!

Fæturnir mínir 
eru allir bólgnir 

eftir að hafa setið 
í marga 

klukkutíma!

Ég veit ekki 
með ykkur, en 
þvagblaðran er 
farin að pirra 

mig!

Hvernig eigum við að 
geta þrifist 

í litlum 
herbergjum?

Fra
mhald

 á m
orgu

n

Góðar 
fréttir 

mamma

Eins og þú veist þá 
ertu alveg ótrúlega 
dugleg við heimil-
isverkin án þess að 

einhver taki eftir 
því. Á því verður 

nú breyting!

Er það?

Jepps, þú 
gleymdir 
einum 
bletti 
þarna!
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Enska úrvalsdeildin
Liverpool-Manchester City 2-2
1-0 Martin Skrtel (50.), 1-1 Emmanuel Adebayor
(69.), 1-2 Stephen Ireland (76.), 2-2 Yossi 
Benayoun (77.).
Birmingham-Fulham 1-0
1-0 Lee Bowyer (16.).
Burnley-Aston Villa 1-1
1-0 Steven Caldwell (9.), 1-1 Emile Heskey (86.).
Chelsea-Wolves 4-0
1-0 Florent Malouda (5.), 2-0 Michael Essien 
(12.), 3-0 Essien (22.), 4-0 Joe Cole (56.).
Hull-West Ham 3-3
0-1 Guillermo Franco (5.), 0-2 Jack Collison (11.), 
1-2 sjálfsm. (27.), 2-2 Kamil Zayatte (44.), 3-2
Jimmy Bullard (45.), 3-3 Manuel Da Costa (69.).
Sunderland-Arsenal 1-0
1-0 Darren Bent (70.).
Manchester United-Everton 3-0
1-0 Darren Fletcher (35.), 2-0 Michael Carrick 
(67.), 3-0 Antonio Valencia (76.).
Bolton-Blackburn 0-2
0-1 David Dunn (32.), 0-2 sjálfsmark (73.). 
Grétar Rafn Steinsson var á bekknum hjá Bolton.
Tottenham-Wigan 9-1
1-0 Peter Crouch (9.), 2-0 Jermain Defoe (51.), 
3-0 Defoe (54.), 3-1 Paul Scharner (57.), 4-1 
Defoe (58.), 5-1 Aaron Lennon (64.), 6-1 Defoe
(69.), 7-1 Defoe (87.), 8-1 sjálfsmark (88.), 9-1
Niko Kranjcar (90.).
Stoke-Portsmouth 1-0
1-0 Ricardo Fuller (74.).

Enska b-deildin
Barnsley-Cardiff 1-0
Emil Hallfreðsson sat á varamannabekk Barnsley.
Coventry-Crystal Palace 1-1
Aron Gunnarsson lék allan leikinn með Coventry.
Leicester-Plymouth 1-0
Kári Árnason lék allan leikinn með Plymouth.
Reading-Blackpool 2-1
Gylfi Sigurðsson skoraði fyrra mark Reading og
Ívar Ingimarsson var í liðinu en Brynjar Björn
Gunnarsson var á varamannabekknum.
Watford-Scunthorpe 3-0
Heiðar Helguson skoraði tvö mörk f. Watford.

Franska úrvalsdeildin
Auxerre-Monaco 2-0
Eiður Smári Guðjohnsen lék allan leikinn með
Monaco.

N1-deild karla
Stjarnan-FH 18-29 (10-12)
Markahæstir hjá Stjörnunni: Eyþór Magnússon 
5, Vilhjálmur Halldórsson 3.
Markahæstir hjá FH: Ólafur Guðmundsson 8,
Ásbjörn Friðriksson 6, Ólafur Gústafsson 6.
Haukar-Grótta 31-24 (13-11)
Markahæstir hjá Huakum: Sigurbergur Sveins-
son 8, Freyr Brynjarsson 6.
Markahæstir hjá Gróttu: Jón Karl Björnsson 8,
Anton Rúnarsson 6.

N1-deild kvenna
Stjarnan-Víkingur 46-20 (22-8)
Markahæstar hjá Stjörnunni: Þorgerður Anna
Atladóttir 11, Esther Viktoría Ragnarsdóttir 10.
Markahæstar hjá Víkingi: Guðríður Jónsdóttir 5,
Guðný Halldórsdóttir 5.
HK-KA/Þór 26-26 (14-13)
Markahæstar hjá HK: Elva Björg Arnarsdóttir 8,
Elín Anna Baldursdóttir 4.
Markahæstar hjá KA/Þór: Ásdís Sigurðardóttir 7,
Arna Valgerður Erlingsdóttir 6.
Haukar-FH 35-19 (14-11)
Markahæstar hjá Haukum: Hanna Stefánsdóttir
13, Erna Þráinsdóttir 6.
Markahæstar hjá FH: Ragnhildur Rósa
Guðmundsdóttir 9, Birna Íris Helgadóttir 3. 

Iceland Express-deild karla
Keflavík-Grindavík 97-89 (52-44)
Stigahæstir hjá Keflavík: Hörður A. Vilhjálmsson
22, Sverrir Þór Sverrisson 21, Rashon Clark 21.
Stigahæstir hjá Grindavík: Darrell Flake 31,
Brenton Birmingham 17, Páll A. Vilbergsson 13.
FSu-ÍR 59-83 (23-31)
Stigahæstir hjá FSu: Aleksas Ziminickas 20,
Dominic Baker 9.
Stigahæstir hjá ÍR: Steinar Arason 18, Hregg-
viður Magnússon 16 (11 fráköst).
Fjölnir-Hamar 87-79 (39-44)
Stigahæstir hjá Fjölni: Christopher Smith 26,
Tómas Heiðar Tómasson 22.
Stigahæstir hjá Hamri: Marvin Valdimarsson 32,
Andre Dabney 15.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Það gekk misjafnlega vel 
hjá „stóru fjórum“ liðunum í ensku 
úrvalsdeildinni um helgina og 
hreinlega spurning hvort hugtakið 
sé ekki úr sér gengið. Tottenham 
skaust hins vegar í fjórða sæti 
deildarinnar með 9-1 sigri gegn 
Wigan.

Chelsea svo gott sem afgreiddi 
nýliða Wolves á fyrstu rúmu 
tuttugu mínútunum á Brúnni 
þegar heimamenn skoruðu þrjú 
mörk. Florent Malouda kom Chel-
sea á bragðið og svo fylgdu í kjöl-
farið tvö mörk frá Michael Essien. 
Joe Cole innsiglaði svo 4-0 sigur 
Chelsea með marki snemma í síð-
ari hálfleik og knattspyrnustjór-
inn Carlo Ancelotti var í skýjun-
um enda án margra lykilmanna í 
leiknum.

„Þetta var mjög þægilegur sigur 
og það er ánægjulegt þegar liðið 
spilar með þessum hætti. Við sýnd-
um enn fremur að við erum með 
gríðarlega sterkan leikmannahóp 
og marga unga og efnilega leik-
menn sem bíða á hliðarlínunni,“ 
sagði Ancelotti.

Darren Fletcher opnaði marka-
reikninginn fyrir Manchester Unit-
ed gegn Everton á Old Trafford 
á 35. mínútu með sannkölluðum 
þrumufleyg sem fór efst í mark-
hornið. Michael Carrick og Anton-
io Valencia bættu svo við mörkum 
í síðari hálfleik og niðurstaðan var 
öruggur 3-0 sigur. Sir Alex Fergu-
son spáir tveggja hesta kapphlaupi 
um titilinn á þessu keppnistímabili 
og telur United í stakk búið fyrir 
þá baráttu.

„Reynsla mín segir mér að fljót-
lega muni tímabilið snúast upp í 
baráttu tveggja liða á toppnum. 
Ég er jafnframt sannfærður um 
það að ef við náum að vera nálægt 
Chelsea um áramótin þá munum 
við eiga góða möguleika á að verja 
titilinn,“ sagði Ferguson.

Arsenal lenti í tómu basli með 

að brjóta á bak aftur þéttan varn-
armúr Sunderland á leikvangi 
Ljóssins. Darren Bent skoraði 
fyrir Sunderland um miðjan síðari 
hálfleik og reyndist það vera sig-
urmark leiksins. Þetta var fyrsti 
sigur Sunderland gegn Arsenal í 
tólf viðureignum.

Þá gerðu Liverpool og Manchest-
er City 2-2 jafntefli á Anfield en 
úrslitin hagnast hvorugu liðinu í 
toppbaráttunni. Þetta var sjötta 
jafntefli City í röð í deildinni en 
Liverpool hefur nú aðeins unnið 

einn leik af síðustu tíu í öllum 
keppnum sem telst vart mönnum 
bjóðandi á þeim bænum. 

Tottenham nýtti sér jafn-
tefli Liverpool og City til þess að 
styrkja stöðu sína í baráttunni um 
Meistaradeildarsæti með ótrúleg-
um 9-1 sigri gegn Wigan á White 
Hart Lane en staðan var 1-0 fyrir 
Tottenham í hálfleik. Framherj-
inn Jermain Defoe fór fyrir sókn-
arlínu Tottenham og skoraði fimm  
mörk í leiknum.
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Defoe skoraði fimm mörk
Chelsea og Manchester United unnu sannfærandi sigra í ensku úrvalsdeildinni 
um helgina á meðan Arsenal tapaði fremur óvænt og Liverpool gerði jafntefli. 
Tottenham með Jermain Defoe í fararbroddi stal hins vegar senunni í gær. 

FIMM MÖRK Framherjinn Jermain Defoe hjá Tottenham stal senunni í ensku úrvals-
deildinni um helgina þegar hann skoraði fimm mörk í 9-1 stórsigri Tottenham gegn 
Wigan á White Hart Lane. NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Íslandsmeistarar 
Hauka unnu 31-24 sigur gegn 
Gróttu í N1-deild karla í hand-
bolta að Ásvöllum í gær en stað-
an í hálfleik var 13-11. Haukar 
sýndu styrk sinn og breidd í 
síðari hálfleiknum og sigldu 
öruggum sigri í höfn. 

Sigurbergur Sveinsson var 
markahæstur hjá Haukum með 8 
mörk en gamli Haukamaðurinn 
Jón Karl Björnsson skoraði 8 
mörk fyrir Gróttu.  - óþ

N1-deild karla í handbolta:

Haukar unnu 
sigur á Gróttu

ÖFLUGUR Haukamaðurinn Sigurbergur 
Sveinsson átti góðan leik gegn Gróttu í 
gær. 

FÓTBOLTI Naumur 1-0 sigur Real 
Madrid gegn Racing Santander 
nægði liðinu til þess að hirða 
toppsætið af erkifjendum sínum 
í Barcelona sem gerðu aðeins 1-1 
jafntefli gegn Athletic Bilbao.

Gonzalo Higuain var enn og 
aftur á skotskónum fyrir Real 
Madrid og skoraði eina mark 
leiksins gegn Racing Santand-
er um miðjan fyrri hálfleik. 
Dani Alves kom Barcelona yfir 
gegn Athletic Bilbao en Gaizka 
Pinedo jafnaði leikinn og þar 
við sat. Til að bæta gráu ofan á 
svart fyrir Barcelona þá meidd-
ist Lionel Messi og óvíst er hvort 
hann verður klár í slaginn um 
næstu helgi þegar Barcelona 
og Real Madrid mætast í hinum 
svokallaða „El Clásico“ leik.  - óþ

Spenna í spænsku deildinni:

Real Madrid 
komið á toppinn

SUND Fjórða og síðasta keppnis-
degi á Íslandsmeistaramót-
inu í sundi í 25 metra laug lauk 
í Laugardalslaug í gær. Alls litu 
þrettán Íslandsmet dagsins ljós á 
keppnisdögunum fjórum en þar af 
voru sett ellefu einstaklingsmet 
og tvö boðsundsmet.

Strax á fyrstu tveimur keppn-
isdögunum á fimmtudag og föstu-
dag varð ljóst í hvað stefndi þar 
sem Íslandsmetin byrjuðu að falla 
hvert af öðru. Metregnið hélt 
áfram um helgina og Bryndís Rún 
Hansen, Óðni, var fyrst á blað á 
laugardagsmorgun þegar hún 
setti Íslandsmet í 50 metra flug-
sundi. Hrafnhildur Lúthersdótt-
ir, SH, bætti svo í sarpinn með 
Íslandsmeti í 100 metra bringu-
sundi og Jakob Jóhann Sveinsson, 
Ægi, setti einnig Íslandsmet í 

100 metra bringusundi. Jakob 
Jóhann hafði sett Íslandsmet í 
200 metra bringusundi á föstu-
daginn og hann fullkomnaði svo 
„þrennuna“ með íslandsmeti í 50 
metra bringusundi í gær og var 
eðlilega sáttur við árangur sinn 
á mótinu.

„Ég var búinn að stefna á að 
bæta mig á þessu móti þar sem 
ég ætla ekki á Evrópumótið í 25 
metra laug. Það var því stefnan 
að toppa á þessu móti og fara svo 
að einbeita sér að næsta sumri og 
það gekk bara ágætlega eftir. Ég 
og þjálfarinn minn settum upp 

markmið í ágúst og við höfum nú 
náð þeim öllum og nú verðum við 
bara að setjast niður og fara yfir 
hlutina aftur,“ segir Jakob Jóhann 
ákveðinn.

Erla Dögg Haraldsdóttir fór 
einnig mikinn á mótinu en í gær 
setti hún Íslandsmet í bæði 200 
metra fjórsundi og 50 metra 
bringusundi. Þá setti Árni Már 
Árnason Íslandsmet í 50 metra 
skriðsundi í gær og Sigrún Brá 
Sverrisdóttir setti þá met í 400 
metra skriðsundi. Frábæru 
Íslandsmeistaramóti lauk svo 
með Íslandsmeti kvennaboðsunds-
sveitar Ægis í 400x100 metra 
skriðsundi. Auk Íslandsmet-
anna þrettán féllu tuttugu og sex 
aldursflokkamet á Íslandsmeist-
aramótinu og því ljóst að framtíð-
in er björt í sundinu.  - óþ

Frábæru Íslandsmeistaramóti í sundi í 25 metra laug lauk í gærdag og árangurinn lét ekki á sér standa:

Þrettán Íslandsmet á fjórum dögum

FRÁBÆR Jakob Jóhann Sveinsson úr Ægi fór á kostum um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við erum á ágætis róli. Það er margt sem við getum 
lagað en erum í fínum gír. Grindavík er með hörkulið og 
ég get ekki annað en verið ánægður með að vinna þá,“ 
sagði Guðjón Skúlason, þjálfari Keflavíkur, eftir að hans 
menn lögðu granna sína í Grindavík 97-89.

Það var mikil spenna í lokin á leiknum en Páli 
Axel Vilbergssyni mistókst að setja niður þrist og 
jafna þar með metin þegar um fimm sekúndur 
voru eftir. Heimamenn gerðu þá út um leikinn og 
Sverrir Þór Sverrisson átti lokaorðið með mögnuðu 
skoti frá miðju.

„Sverrir kom inn eins og Gaui í gamla daga, það er bara svo-
leiðis,“ sagði Guðjón.

 „Við áttum góða byrjun, vorum miklu grimmari og þeir áttu 
engin svör. Svo misstum við dampinn og hleyptum þeim aftur inn í 
leikinn. Okkur tókst þó að klára þetta með stæl, sýndum karakter og 
spiluðum hörkuvörn í lokin.“

Með sigrinum komust Keflvíkingar upp að hlið Njarðvíkinga 
á toppi deildarinnar en þeir síðarnefndu eiga þó leik inni. Liðin 

mætast í næstu umferð. Grindvíkingar þurftu á sigri að halda í gær 
til að blanda sér í toppbaráttuna.

Heimamenn byrjuðu leikinn talsvert betur og nýttu sér 
dapran varnarleik þeirra gulklæddu, þeir höfðu níu 

stiga forystu að loknum fyrsta leikhluta. Gestirnir 
náðu ekki að laga stöðuna af neinu viti í öðrum leik-
hluta og staðan í hálfleik var 52-44.

Ræða Friðriks Ragnarssonar í leikhléi skilaði sínu því 
Grindvíkingar mættu heldur betur grimmir til leiks eftir hlé 
og komust yfir í leiknum en Keflavík var þó með eins stigs 
forystu fyrir síðasta fjórðunginn. Í lokin var spennan mikil 
en sigur Keflavíkur verður að teljast sanngjarn enda liðið í 
bílstjórasætinu stærstan hluta leiksins.

„Slæm byrjun okkar í leiknum var lykillinn að sigri Kefla-
víkur,“ sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur, 

eftir leik. „Þeir byrjuðu á að skjóta okkur í kaf en 
mínum mönnum til hróss spiluðu þeir flottan 

körfubolta og þetta hefði getað dottið hvoru 
megin sem var í lokin.“ - egm

ICELAND EXPRESS-DEILD KARLA: SIGURGANGA KEFLAVÍKUR HÉLT ÁFRAM MEÐ SIGRI GEGN GRINDAVÍK

Sýndum karakter og kláruðum þetta með stæl
> Íslendingar í Meistaradeildinni

Nokkur Íslendingalið voru í eldlínunni í Meistaradeildinni í 
handbolta um helgina og ber þar hæst að nefna að Alfreð 
Gíslason og lærisveinar í Kiel unnu 26-34 sigur gegn 
Amicitia Zürich. Aron Pálmarsson skoraði tvö mörk fyrir 
Kiel en Kári Kristján Kristjánsson skoraði sex mörk fyrir 
Amicitia Zürich. Þá vann Rhein-Neckar Löwen 
29-37 sigur gegn RK Gorenje þar sem Guðjón 
Valur Sigurðsson skoraði fjögur 
mörk, Snorri Steinn Guðjóns-
son tvö og Ólafur Stefánsson 
eitt mark. Bæði Kiel og RN 
Löwen eru örugg áfram í 16-
liða úrslitin þrátt fyrir að enn sé 
talsvert eftir af riðlakeppninni.
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

L
10
10
10
L
16
T
16

LOVE HAPPENS kl. 8 - 10.30
2012    kl. 4.45 - 8 - 10.30
2012 LÚXUS   kl. 4.45 - 8 
DESEMBER   kl. 8
THIS IS IT   kl. 8 
ZOMBIELAND     kl. 10

SÍMI 462 3500

2012    kl. 6 - 9
PARANORMAL ACTIVITY kl. 8 - 10
JÓHANNES    kl. 6 

10
16
L

10
10
L
16

A SERIOUS MAN kl. 8 - 10.20
2012    kl. 5.45 
DESEMBER   kl. 6 - 8
JÓHANNES   kl. 6 - 10
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 5.20 - 8 - 10.40

SÍMI 530 1919

L
10
16
16

LOVE HAPPENS kl. 5.30 - 8 - 10.30
2012 kl. 6 - 9.15
ZOMBIELAND     kl. 6  8 - 10 
STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6 - 9

SÍMI 551 9000

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

SÝNINGUM FER FÆKKANDI

SÝND ÚT NÓVEMBER 
SÖKUM VINSÆLDA

UPPLIFÐU LISTAMANNINN EINS OG 
ÞÚ HEFUR ALDREI SÉÐ HANN ÁÐUR.

ÁÐUR ÓSÉÐ MYNDEFNI 
SEM HEIMURINN HEFUR BEÐIÐ EFTIR.

.com/smarabio

30.000
MANNS!

- Dr. Gunni, FBL

- E.E., DV

- T.V., Kvikmyndir.is

-Empire

85% af 100 
á Rottentomatoes!

Meistarar svarta húmorsins, 
Coen-bræður er mættir aftur með 

frábært meistarverk.

Skylduáhorf fyrir 
unnendur góðar 

kvikmynda!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

Geta tvær manneskur sem 
hittast á röngum tíma látið 

sambandið ganga upp?

Frábær rómantísk gamanmynd 
sem enginn ætti að missa af!

25.000 MANNS 25.000 MANNS Á
11 DÖGUM!11 DÖGUM!
25.000 MANNS Á
11 DÖGUM!

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16

16

16

16

16

16

16

12 L

L

L

CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali     kl. 5:50(3D)

CHRISTMAS CAROL kl. 8(3D) - 10:10(3D) Ótextuð

CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 5:50
CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8 - 10:10
PANDORUM kl. 5:50 - 8 - 10:20
HORSEMEN kl. 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 8 - 10:20
LAW ABIDING CITIZEN kl. 5:50 - 8 - 10:20
MORE THAN A GAME kl. 5:50
COUPLES RETREAT kl. 8
ALGJÖR SVEPPI kl. 6

Ensku.Tali

CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 5:50(3D)

CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali

kl. 5:50(3D) - 8(3D) - 10:10(3D) Ótextuð 

PANDORUM kl. 8 - 10:20
MY LIFE IN RUINS kl. 5:50 - 8
LAW ABIDING CITIZEN sýnd á morgunkl. 10:10

V I P

7

7

7

7

7

7

7

7

7

J i m  C a r r e yJ i m  C a r r e y

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 

EVENT HORIZON

“Hröð, spennandi... 
og snarklikkuð mynd frá A-Ö... 
Ekta afþreyingarbíó!”
T.V - Kvikmyndir.is

���

EKKI VIÐ HÆFI UNGRA BARNASÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

JIM CARREY FER GERSAMLEGA Á KOSTUM.

FRÁ ROBERT ZEMECKIS, LEIKSTJÓRA “FORREST GUMP” 
OG “BACK TO THE FUTURE” MYNDANNA KEMUR HIÐ 

KLASSÍSKA JÓLAÆVINTÝRI CHARLES DICKENS.

A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 6
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8 
ALGJÖR SVEPPI kl. 6
HORSEMEN kl. 8

- bara lúxus
Sími: 553 2075

2012 kl. 7 og 10(Power) 10

PARANORMAL ACTIVITY kl. 8 og 10 16

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI: ELTIÐ APANN kl. 6 - Ísl. tal L

JÓHANNES kl. 6, 8 og 10 L

T.V. - Kvikmyndir.isV.J.V - FréttablaÐiÐ

Þ.Þ. - DV

H.S - MBL

ATH! 650 kr.

POWERSÝNING

KL. 10.00
34.000 MANNS

Tónlist  ★★★★

La ballade of Lady & Bird
Lady & Bird

Vel heppnuð spariplata
La ballade of Lady & Bird hefur að geyma upptökur sem RÚV gerði af 

tónleikum þeirra Barða Jóhannssonar og 
Kerenar Ann Zeidel með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í Háskólabíói á Listahátíð 5. júní í fyrra. 
Tónleikarnir þóttu takast frábærlega, en til að 
ná fullnægjandi hljómi út úr upptökunum var 
mikið lagt í eftirvinnsluna – hljóðblöndun og 
masteringu. Og útkoman er frábær.

Það er misjafnt hvernig til tekst þegar popp-
arar leggja lag sitt við Sinfóníuna, en útsetning-
ar Þorvaldar Bjarna Þorvaldssonar hér eru alveg 
að virka. Lögin, sem eru bæði af plötum Bang 

Gang og Kerenar og svo eitt af fyrri plötunni þeirra sem Lady & Bird, eru sett 
í sparifötin og bera þau vel. Það er ekkert verið að þenja Melabandið að 
óþörfu, oft eru útsetningarnar lágstemmdar, en svo koma sterkir kaflar inn á 
milli. Mjög smekklegt og vel gert. Kórinn kemur svo með nýja vídd í verkið í 
lokalaginu Run in the Morning Sun.

Að lokum vil ég geta þess að þessi tónlist nýtur sín best í alvöru græjum. 
Ég heyrði hana fyrst af MP3-skrám í tölvunni og einhvern veginn var hún 
ekki alveg að virka þannig. Á miklum styrk í góðum græjum fá lögin hins 
vegar fulla reisn, maður skynjar dýptina og blæbrigðin fá að njóta sín.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Samfundir Barða Jóhannssonar, Kerenar Ann og Sinfóníunnar í 
fyrra tókust vel eins og heyra má á þessari frábæru plötu.

Fyrrverandi 
fegurðardrottn-
ingin Carrie 
Prejean missti 
titil sinn eftir 
að hafa látið 
umdeild orð 
falla um hjóna-
band samkyn-
hneigðra. Fyrir 
stuttu var gert 
opinbert kyn-
lífsmyndband 
með stúlk-

unni og nú hafa sjö til viðbótar 
komið upp á yfirborðið. Prejean 
á að hafa hringt ítrekað í Donald 
Trump, sem á fegurðarsamkeppn-
ina, og beðið hann um ráð. Trump 
á að hafa tekið þessu nokkuð létt 
og ráðlagði stúlkunni að gerast 
klámstjarna, stórgræða og gefa 
svo peninginn til góðgerðamála. 
Prejean er að eigin sögn mjög 
strangtrúuð og sagði fyrir stuttu 
síðan að það stæði ekkert í Biblí-
unni um brjóstastækkanir og því 
hafi henni þótt í lagi að gangast 
undir þess háttar aðgerð. 

Góð ráð 
Trumps

GEFUR RÁÐ Donald 
Trump gaf fyrrum 
fegurðardrottningu 
undarleg ráð.

Hljómsveitinni Mezzoforte hefur 
verið boðið að spila á djasshátíð í 
Höfðaborg í Suður-Afríku næsta 
vor. Þetta verður í fyrsta sinn 
sem sveitin spilar í heimsálfunni. 
„Okkur bauðst að fara til Suður-
Afríku árið 1984 en þá var það 
ekki pólitískt rétt að fara þangað. 
Þá var aðskilnaðarstefnan í gangi 
og það fór enginn til Suður-Afr-
íku. Það verður gaman að koma 
þangað,“ segir hljómborðsleikar-
inn Eyþór Gunnarsson. Hann seg-
ist ekki vita hvort Mezzoforte eigi 
stóran aðdáendahóp í landinu. 
„Við eigum aðdáendahópa mjög 
víða í heiminum en ég veit ekki 
hvernig það er í Suður-Afríku.“

Eftir að tónleikarnir þar í 
landi verða afstaðnir í apríl á 
Mezzoforte aðeins eftir að spila 
í einni heimsálfu til viðbótar, 
Ameríku. Þangað hefur hljóm-
sveitin aldrei reynt að komast 
að neinu ráði. „Við vitum að það 
er ekkert auðvelt að komast inn 
á þann markað. Menn þurfa að 
leggja á sig grunnfórnarvinnu til 
að brjótast þar inn,“ segir Eyþór. 

„Þegar leikurinn stóð sem hæst 
hjá okkur var nóg að gera annars 
staðar en það væri gaman að fá 
að spila þar einhvern tímann ef 
tækifærið gefst.“

Eyþór var á leiðinni til Búdapest 
í Ungverjalandi ásamt félögum 

sínum þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum. Þar spilar Mezzoforte 
annað kvöld. Á mánudaginn spilar 
sveitin síðan í Rúmeníu og á mið-
vikudag í Búlgaríu. „Við skreppum 
alltaf af og til. Þetta hefur gengið 
mjög vel.“  - fb 

Mezzoforte til Suður-Afríku

MEZZOFORTE Hljómsveitinni Mezzoforte hefur verið boðið að spila í Suður-Afríku í 
fyrsta sinn.
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MP Sjóðir hf. hefur útvistað hluta af verkefnum sínum til MP Banka hf. á grundvelli 18. gr. laga nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.  MP Sjóðir hf. er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag 

verðbréfa- og fjárfestingarsjóða skv. 7. tölul. og b-lið  6. tölul. 1. mgr. 3.gr. og 1.-3. tölul. 1.mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Starfsleyfið tekur til reksturs verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og annarra 

sjóða um sameiginlega fjárfestingu skv. 7. tölul. 1.mgr. 3.gr. laga nr. 161/2002 og til eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar og vörslu og stjórnunar fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu skv. 1.-3. tölul. 27. gr. 

laga nr. 161/2002. Nánari upplýsingar um verðbréfasjóði og fagfjárfestasjóði MP Sjóða hf. má finna á www.mp.is/mp-sjodir. Vinsamlega hafið í huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. 

Ávöxtun Ríkisskuldabréfasjóðs MP 
á ársgrundvelli 31.10.2009

1 mánuður 27,4%
3 mánuðir 21,9%
6 mánuðir 17,8%
Frá stofnun* 8,7%

Kynntu þér Ríkisskuldabréfasjóð MP á www.mp.is, í síma 540 3200 eða 
hjá viðskiptastjórum í Skipholti 50d eða Borgartúni 26. 

Ávöxtun á MP sparnaði
-óbundinn innlánsreikningur

* Stofnun 20.11.2008

Samanburður ávöxtunar sl. 6 mánuði
1.000.000 kr. frá 11.5.09-11.11.09

Ávöxtun í Ríkisskulda-
bréfasjóði MP97%

verðtryggð 
ríkisskuldabréf

Húsbréf 14%

Íbúðabréf 83%

Eignasamsetning  
Ríkisskuldabréfasjóðs MP
31.10.2009

Innlán 3%

ÖRUGGARI STAÐUR 
FYRIR PENINGANA ÞÍNA
Hversu stór hluti af þínum sparnaði er í ríkistryggðum bréfum? Við bjóðum þér 
einfalda leið til að tryggja fjármunina þína með kaupum í Ríkisskuldabréfasjóði MP. 

Mitch, pabbi Amy Winehouse, 
hefur uppljóstrað ástæðunni fyrir 
því að dóttir hans var lögð inn á 
spítala í síðustu viku. Fjölmiðl-
um var sagt að hún hefði veikst 
eftir að hafa tekið kvefmeðal, 
en Mitch sagði sannleikann í 
sjónvarpsviðtali í vikunni.

„Hún var ekki lögð inn út af 
kvefi,“ sagði hann. „Það er allt í 
lagi með hana.“ Hann benti svo 
á bringuna á sér og sagði: „Hún 
lenti bara í smá leka, eða eitthvað 
svoleiðis.“ 

Winehouse lét nýlega stækka á 
sér brjóstin og hefur ekki verið 
feimin við að sýna þau á götum 
Lundúna, ljósmyndurum sem elta 
hana á röndum til mikillar gleði.

Winehouse er þó hvergi af baki 
dottin hvað lýtaaðgerðir varðar 
þótt nýjasta viðbótin hafi klikk-
að eitt augnablik. Breskir fjöl-
miðlar telja sig nefnilega hafa 
heimildir fyrir því að Winehouse 
vilji ólm láta laga á sér nefið, sem 
hefur verið eitt hennar helsta 
auðkennismerki. Hvort Winehouse 

hafi nú ánetjast fegrunaraðgerð-
um eins og margar stjörnur skal 
hins vegar ósagt látið.

Winehouse lekur

AMY WINEHOUSE Nýju brjóstin byrjuðu 
að leka á dögunum.

Liam Gallagher, fyrr-
verandi söngvari Oasis, 
ætlar að taka upp sína 
fyrstu sólóplötu á 
næsta ári. Hann hefur 
að undanförnu gert 
prufuupptökur með 
fyrrum félögum sínum 
í Oasis, Gem Archer, 
Andy Bell og Zak 
Starkey og seg-
ist vera handviss 
um að þær séu 
betri en allt sem 
Oasis hefur gert. 
„Eftir jól förum 
við kannski í 
hljóðver og tökum 
þetta upp og von-
andi kemur platan 

út í júlí,“ sagði Liam. Hann seg-
ist enn hugsa til bróður síns og 
er leiður yfir því að Oasis hætti 
störfum. „Mér þykir vænt 
um hann en okkur kemur illa 
saman. Við hittumst aldrei 

þegar við vorum ekki á tón-
leikaferð. Samband okkar 

var ekki traust en 
okkur fannst Oasis 
samt vera frábær 
hljómsveit.“

Sólóplata hjá Liam

LIAM GALLAGHER LIAM GALLAGHER 
Fyrsta sólóplata Fyrsta sólóplata 
Liams er væntan-Liams er væntan-
leg á næsta ári.leg á næsta ári.
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17.30 E.R.   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 The Hoax   STÖÐ 2 BÍÓ

20.30 Glee STÖÐ 2

21.15 Glæpahneigð   
 SJÓNVARPIÐ

21.40 CSI. New York  SKJÁREINN

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Sammi  (49:52)

17.37 Pálína  (11:28)

17.42 Stjarnan hennar Láru  (6:22)

17.55 Útsvar  (Akranes - Fjallabyggð) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 1929 - Hrunið mikla  (1929: The 
Great Crash) Bresk heimildarmynd um 
hrunið mikla á Wall Street 1929.

21.15 Glæpahneigð  (61:65) (Criminal 
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hafa þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra glæpamanna til 
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg 
fyrir frekari illvirki þeirra. Meðal leikenda eru 
Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar 
Moore.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn V) (8:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.50 Framtíðarleiftur  (Flash Forward) 
(4:13) (e)

23.35 Spaugstofan  (e)

00.00 Kastljós (e)

00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (9:13) (e)

08.00 Dynasty  (11:29) (e)

08.50 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (9:13) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

16.10 Game Tíví  (10:14) (e)

16.40 Dynasty  (12:29)

17.30 Survivor  (3:15) (e)

18.20 Matarklúbburinn  (2:6) (e)

18.50 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

19.00 King of Queens  (25:25) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. (e)

19.25 America’s Funniest Home Vid-
eos  (47:48) (e)

19.50 Fréttir (e)

20.00 90210  (8:22) Navid og Gia rann-
saka dópneyslu nemenda í West Beverly 
fyrir skólablaðið og komast að því að Jasper 
er ekki allur þar sem hann er séður. 

20.50 Melrose Place  (8:18) Riley hjálp-
ar Jonah við að mynda brúðkaup en það 
endar með stóru rifrildi. David óttast að 
hann hafi myrt Sydney og Ella kemst að því 
að Lauren á sér leyndarmál.

21.40 CSI: New York  (11:25) Efnilegur 
tískuhönnuður deyr eftir að hafa drukkið 
banvæna blöndu. Rannsóknin leiðir í ljós 
að fórnarlambið var gestur í veislu þar sem 
framandi matur var á boðstólnum.
22.30 The Jay Leno Show 
23.20 Harper’s Island  (11:13) (e)
00.10 United States of Tara  (5:12) (e)
00.45 King of Queens  (25:25) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli Kanína og vinir og Krakkarnir 
í næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful Forrester-
fjölskyldan heldur áfram að slá í gegn í tísku-
bransanum þrátt fyrir mikið mótlæti og erjur 
utan sem innan fyrirtækisins.

09.30 The Doctors 

10.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:10) 

10.55 60 mínútur 

11.45 Beauty and the Geek (6:10)

12.35 Nágrannar 

13.00 Ed TV 

15.10 ET Weekend

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Njósnaskól-
inn, Kalli litli Kanína og vinir og Áfram Diego, 
áfram!

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (10:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (24:24) 
Gamanþáttur um bræðurna Charlie og Alan 
Harper. 

19.50 Fangavaktin Það er ekki auðvelt  
að koma í fangelsi í fyrsta sinn eins og Georg 
og Daníel uppgötva þegar þeir hefja afplánun 
sína á Litla-Hrauni. 

20.30 Glee (4:22) Gamanþáttaröð sem 
gerist í menntaskóla þar sem metnaðarfullur 
kennari ákveður að setja saman sönghóp 
skólans. Í þættinum fá steríótýpur mennta-
skólalífsins rækilega á baukinn og allir bresta 
svo í söng.

21.20 So You Think You Can Dance 
(11:25) Sjötta þáttaröðin í stórskemmtilegri 
þáttaröð þar sem leitað er að næstu dans-
stjörnu Bandaríkjanna. 

22.10 So You Think You Can Dance 
(12:25)

23.40 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (6:15)

00.05 Glastonbury 

02.20 True Blood (9:12)

03.15 Rescue Me (8:13)

04.00 Ed TV

06.00 Glee (4:22) 

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi.

20.30 Segðu mér frá bókinni  Nýr þátt-
ur þar sem rithöfundar kynna nýútkomnar 
bækur sínar og lesa úr þeim. Umsjón hefur 
Fritz Már Jörgensson rithöfundur. 

21.00 7 leiðir með Gaua litla  Þáttur um 
heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Hallfríður Jóns-
dóttir ljósmóðir segir frá rannsókn sinni um 
skimun eftir ofbeldi á meðgöngu.

08.00 You Can‘t Stop the Murders 

10.00 Enchanted 

12.00 The Last Mimzy 

14.00 You Can‘t Stop the Murders 

16.00 Enchanted 

18.00 The Last Mimzy 

20.00 The Hoax Sannsöguleg mynd 
um Clifford Irving sem tókst að selja útgáfu-
réttinn af skáldaðri ævisögu um auðkýfinginn 
Howard Hughes.

22.00 The Kite Runner 

00.05 Blow Out 

02.00 Mississippi Burning 

04.05 The Kite Runner 

06.10 Across the Universe 

17.30 Evrópumótaröðin Útsending frá 
Dubai World Championship-mótinu í golfi.

20.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.00 Spænsku mörkin Allir leikir um-
ferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

22.00 Bestu leikirnir: ÍBV - Keflavík 
21.09.97 Árið 1997 börðust Skagamenn og 
Eyjamenn um Íslandsmeistaratitilinn. Eyja-
menn höfðu beðið í 18 ár eftir titlinum og 
fannst löngu kominn tími á að Íslandsmeist-
aratitilinn færi aftur til Vestmannaeyja. 

22.30 Atvinnumennirnir okkar: Guð-
jón Valur Sigurðsson Þriðji þátturinn í 
seríu þar sem skyggnst er inn í líf fremstu at-
vinnumanna þjóðarinnar. 

23.10 World Series of Poker 2009 Sýnt 
frá World Series of Poker 2009 en þangað 
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu 
pókerspilarar heims.

 

07.00 Stoke - Portsmouth Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Hull - West Ham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 PL Classic Matches Manchester 
City - Tottenham, 1994. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

19.15 Liverpool - Man. City Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu 
mörkin og tilþrifin á einum stað.

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

> Alfred Molina
„Það versta sem leikari getur 
gert er að vinna við eitthvað sem 
honum finnst ekki virðingarvert. Þá 
getur hann ekki skilað trúverð-
ugum leik og það kemur sér 
illa fyrir alla aðila.“ 
 Molina fer með eitt aðalhlut-
verkið í myndinni  The Hoax 
sem Stöð 2 bíó sýnir í kvöld 
kl. 20.00.

▼

▼

▼

▼

Það er góð þjónusta að mega hlusta á fréttatíma Stöðvar 
tvö og RÚV um kvöldmatarleytið. Sjónvarpsstöðvarnar 
gera sér grein fyrir því að fæstir eru með sjónvarp í 
eldhúsinu og Stöð tvö sendir því sjónvarpstíðindin út á 
Bylgjunni klukkan hálf-sjö. Að þeim loknum má skipta 
yfir á Rás tvö til að heyra sjónvarpsfréttir RÚV.

Því miður, eða kannski sem betur fer, er það svo að 
myndefnið í íslenskum fréttatímum er sjaldnast sér-
staklega æsandi. Fréttamaður les fréttina og á meðan 
er slegið upp myndum af skrifstofum, bílastæðum og 
gluggum húsa, sem á einhvern hátt tengjast fréttinni. 
Oft birtast viðmælendur, en sjálf birtingin er ekki nauð-
synleg til að fá botn í fréttina. Það breytir til dæmis litlu 
um boðskap Bjarna Ben, hvort hann er með 
hárið hálf- eða rennandi gelað. Hvort 
hann er í teinóttum jakkafötum eða 
ekki. Sama má segja um hina stjórn-
málamennina og viðmælendur yfirleitt. 

Talandi hausar eru sjaldnast sérstaklega litríkir eða sexí til 
áhorfs.

En það eru fleiri staðir en eldhúsið sem virka betur fyrir 
útvarp en sjónvarp. Og fleiri sjónvarpsútsendingar en 
fréttir sem missa ekki mikið þótt myndrásina vanti.

Á hverju virku kvöldi er einhver grillaður í Kastljósinu 
uppúr hálf-átta og þeir sem ekki láta fallast á rassinn 
fyrir framan sjónvarpið á þeim tíma verða að gera sér 

að góðu að missa af því. Hvern sunnudag er rifist í Silfri 
Egils og rætt við merkismenn eftir klukkan hálf-eitt. Í 
þessum oft mikilvægu þáttum einskorðast myndefnið 

gjarnan við talandi hausa líka.
Mætir stjórnendur RÚV mættu endilega koma til 

móts við þá sem ekki hafa tíma, getu eða nennu til 
að festa sig fyrir framan sjónvarpið. Þetta væri 

sparnaður í dagskrárgerð Rásar tvö um 
leið: Í útvarpið með Kastljós og Silfur 
Egils og álíka útsendingar.

VIÐ TÆKIÐ KLEMENS ÓLAFUR MISSTI AF SILFRI EGILS ENN EINA FERÐINA

Umræður eru ekki síður eyrna en augna …
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.05 Absolutely Fabulous 12.10 Absolutely 
Fabulous 12.35 After You‘ve Gone 12.40 After 
You‘ve Gone 13.05 My Hero 13.10 My Hero 13.35 
Monarch of the Glen 13.40 Monarch of the Glen 
14.25 The Weakest Link 14.30 The Weakest Link 
15.15 Strictly Come Dancing 15.15 Strictly Come 
Dancing 16.45 After You‘ve Gone 16.45 After 
You‘ve Gone 17.15 My Hero 17.15 My Hero 17.45 
EastEnders 17.45 EastEnders 18.15 The Weakest 
Link 18.15 The Weakest Link 19.00 After You‘ve 
Gone 19.00 After You‘ve Gone 19.30 Extras 19.30 
Extras 20.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
20.00 Rob Brydon‘s Annually Retentive 20.30 
The Catherine Tate Show 20.30 The Catherine 
Tate Show 21.00 Hustle 21.00 Hustle 21.50 After 
You‘ve Gone 22.00 After You‘ve Gone 22.20 Extras 
22.30 Extras 22.50 The Catherine Tate Show 
23.00 The Catherine Tate Show 

12.25 Strömsö 13.10 Seinfeld 13.35 Seinfeld 14.00 
DR Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 
SPAM - Din digitale medieguide 15.30 Spiderman 
15.55 Den lyserode panter 16.00 Tagkammerater 
16.15 Pinky Dinky Doo 16.30 Byggemand Bob 
16.40 Benjamin Bjorn 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 Til Tasterne 19.00 Ekspedition New Guinea 
20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 
21.00 Inspector Morse 22.45 OBS 22.50 Seinfeld 
23.10 Seinfeld 23.35 Boogie Mix 

12.00 NRK nyheter 12.05 Par i hjerter 13.00 NRK 
nyheter 13.05 Naboer 13.30 Viten om 14.00 NRK 
nyheter 14.05 Jessica Fletcher 15.00 NRK nyheter 
15.10 Dynastiet 16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 16.25 Tid for tegn. Ormen i 
Seljordsvannet 16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-
tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Kaninby 
17.25 Trond med hammer‘n 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Folk. En reise 
i kunsten å te seg 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 Derrick 23.15 Klimakrigen

12.20 Barnkonventionen firar 20 år 13.25 Familjen 
Björck 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
16.00 Hannah Montana 16.25 Playa del Sol 
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 Livet i Fagervik 
19.45 Hemliga svenska rum 20.00 Vem tror du att 
du är? 21.00 Black Nation 22.00 Kulturnyheterna 
22.15 John Adams 23.25 Dansbandskampen

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
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
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Kyrr kjör
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Frá Tónskáldaþinginu í París
23.05 Lostafulli listræninginn
23.45 Úr kvæðum fyrri alda
00.07 Næturtónar

16.30 Doctors (3:25) Læknar og hjúkrun-
arfólk á Riverside-spítalanum eiga fullt í fangi 
með að sinna sjúklingum á milli þess sem 
þau greiða úr flækjum í einkalífinu. 

17.00 Doctors (4:25) 

17.30 E.R. (17:22) 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.

18.15 Seinfeld (22:24) 

18.45 Doctors (3:25) 

19.15 Doctors (4:25)

19.45 E.R. (17:22) 

20.30 Seinfeld (22:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Numbers (19:23) Tveir ólíkir bræð-
ur sameina krafta sína við rannsókn flókinna 
sakamála. Sá eldri, Don er varðstjóri hjá FBI 
en sá yngri, Charlie er stærðfræðiséní sem 
fundið hefur leið til að nota reikniformúlur og 
líkindareikning í þágu glæparannsókna.

22.45 Mad Men (6:13) Önnur þáttaröð-
in þar sem fylgst er með daglegum störfum 
og einkalífi auglýsingapésans Dons Draper og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

23.35 Fangavaktin Sérstakur þáttur af 
Fangavaktinni sem inniheldur brot af því 
besta úr þáttaröðinni.
00.05 Auddi og Sveppi 
00.35 Sjáðu 
01.00 Fréttir Stöðvar 2 
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Þegar um er að ræða þi  eigið árhagslegt öryggi á efri árum verður ei  sífellt

mikilvægara! Að lífeyristryggingin sé 100% örugg l þess að þú ge r no ð

e irlaunaaldursins – óháð því hvaða aldri þú nærð.

Þe a öryggi hefur Versicherungskammer Bayern boðið viðskiptavinum sínum í

125 ár. Versicherungskammer Bayern er meðlimur í sambandi ármálafyrirtækja

þýsku sparisjóðanna sem 50 milljónir ánægðra viðskiptavina trúa fyrir

ármunum sínum. 

Nánari upplýsingar um 100% örugga lífeyristryggingu er að nna á 

www.sparnadur.is eða þú hringir einfaldlega í einn af okkar vo uðu ráðgjöfum.

Við hlökkum l að heyra í þér í síma 577-2025 en einnig geturðu sent okkur

tölvupóst á sparnadur@sparnadur.is.

Holtasmári 1   Kópavogur      Kaupvangsstræ  1    Akureyri     Sími: 577 2025      sparnadur@sparnadur.is www.sparnadur.is

www.sparnadur.is

Sjötta þáttaröðin í stór-
skemmtilegri þáttaröð 
þar sem leitað er að 
næstu dansstjörnu 
Bandaríkjanna. Tuttugu 
bestu dansararnir hafa 
verið valdir og hefst 
úrslitakeppnin í kvöld. 
Keppendur vinna með 
bestu og þekktustu dans-
höfundum Bandaríkjanna 
til að ná tökum á nýrri 
danstækni í hverri viku 
þar til að lokum stendur 
einn eftir sem sigurvegari.

STÖÐ 2 KL. 21.10

So You Think You Can Dance

Bresk heimildarmynd um hrunið 
mikla á Wall Street 1929. Á sex 
dögum í október féll gengi hluta-
bréfa í kauphöllinni í New York um 
þriðjung og meira en 25 milljarðar 
dala glötuðust. Í framhaldi urðu þrjú 
þúsund bankar gjaldþrota og sparifé 
fólks varð að engu. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
1929 – Hrunið mikla

Sjónvarpið kl. 20.10

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hann er fyrst og fremst góður 
strákur – góður við mig eins og 
flesta í kringum sig. Hann hefur 
oft talað um að honum finnist 
leiklistin spennandi og þá verð-
ur hann að prófa það.“ 

Anna Guðmundsdóttir er mamma Ingós 
í Veðurguðunum. Ingó fær að spreyta sig 
í þáttunum Réttur 2, en tökur hefjast á 
næstunni.

Aðstandendur kvikmyndar Frið-
riks Þór Friðrikssonar, Mamma 
Gógó, hafa ákveðið að færa til 
frumsýningardag myndarinnar 
og verður hún frumsýnd 1. janúar 
2010. Upphaflega stóð til að myndin 
yrði frumsýnd 26. desember. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
skemmstu hefði það kostað mik-
inn hausverk fyrir fólk á borð við 
menntamálaráðherra því sama dag 
stóð einnig til að frumsýna Bjarn-
freðarson, kvikmynd byggða á 
Vaktar-þáttunum, og Gerplu Balt-
asars Kormáks, allt viðburðir sem 
ráðherrar og aðrir ráðamenn væru 
nánast skyldugir til að mæta. 

En nú er dagskráin breytt. 
frumsýningu Gerplu hefur verið 

seinkað og í staðinn kemur Oliver 
Twist og Mamma Gógó mætir til 
leiks á fyrsta degi nýs árs. „Þetta 
er góður dagur hjá Friðriki Þór,  
hann hefur frumsýnt áður á þess-
um degi og það hefur alltaf geng-
ið vel,“ segir Guðrún Edda Þór-
hannesdóttir, einn framleiðandi 
myndarinnar, en Englar Alheims-
ins voru frumsýndir á þeim degi 
fyrir nákvæmlega tíu árum. Engl-
arnir slógu aðsóknarmet sem stóð 
í tæp sjö ár eða allt þar til Mýrin 
felldi hana af stalli sem vinsælasta 
mynd Íslandssögunnar frá því að 
skipulagðar mælingar hófust.

Guðrún upplýsir jafnframt 
að sérstök boðsýning verður 30. 
janúar sem tryggir Mömmu Gógó 

þátttökurétt í næstu Eddu. „Við 
vorum vel meðvituð um allar dag-
setningar og boðsýningin er nátt-
úrlega sett upp á þessum 
tíma, meðal annars 
vegna Eddunnar,“ 
segir Guðrún sem sjálf 
mun hafa í nægu að 
snúast á annan í jólum 
því dóttir hennar, Mel-
korka, leikur einmitt 
í Oliver Twist. „Já, 
það var kannski gott 
að við færðum frum-
sýninguna, nú getur 
maður bara notið 
sýningar hennar í 
rólegheitunum.“  
 - fgg

Mamma Gógó færir til frumsýningu

NÆR FRUMSÝNINGU Á OLIVER 
TWIST Búið er að færa til 
frumsýningu kvikmyndarinnar 
Mömmu Gógó til 1. janúar. Einn 
af framleiðendum myndarinnar 
er Guðrún Edda Þórhannesdóttir 
og getur hún því séð dóttur sína í 
Oliver Twist sem frumsýnt verður 
á annan í jólum.

„Af hverju er ég að stinga af svona rétt fyrir jól? 
Nú, ég er bara að láta mig hverfa með alla pening-
ana!“ segir Baldvin Esra Einarsson, hugsanlega í 
gríni. Hann hefur verið afkastamesti tónlistarút-
gefandi landsins síðustu misserin og séð um útgáfu-
fyrirtækin Kimi og Borgin með fleirum. Nú dælast 
út plötur frá þessum fyrirtækjum en Baldvin flytur 
til Gent í Belgíu með allt sitt hafurtask um helgina. 

„Opinbera skýring er sú að ég er að fara að stýra 
útrásararmi Kimi/Borgin-samsteypunnar, en ég er 
nú bara að elta konuna mína. Hún er þarna í námi,“ 
segir hann.

Baldvin segir að Gent sé miðsvæðis og því hafi 
í sjálfu sér verið upplagt að flytja. „Samgöngur á 
allar tónleikahátíðir og ráðstefnur í Evrópu eru auð-
veldar og það er auðveldara að byggja upp tenglanet 
upp á kynningu og dreifingu. Þetta hentar afskap-
lega vel. Annars hefði maður ekkert verið að þessu.“

Í fjarveru Baldvins mun annað gott fólk stýra 
útgáfumálum hjá Kima og Borginni. Starfsemin á 
að halda áfram á fullum dampi og ýmsar plötur eru 
á teikniborðinu fyrir næsta ár. Hjá Kima kemur 
til dæmis út plata með Míri og Borgin verður með 
Seabear, Klassart og nýja plötu með Sigurði Guð-
mundssyni. „Ég mun stýra Evrópuútgáfunni,“ segir 
Baldvin. „Við erum að fara að gefa út FM Belfast í 

Frakklandi í desember og svo kemur hún út í rest-
inni af Evrópu í janúar og í Bandaríkjunum í febrú-
ar. Svo munu fleiri plötur koma út, EP-plata með 
Benna Hemm Hemm í apríl og svo bara bætist við 
jafnt og þétt.“  - drg

Útgefandi Íslands yfirgefur skerið 

STUNGINN AF MEÐ PENINGANA Kveðjuhóf var haldið fyrir 
Baldvin Esra í Havarí á fimmtudagskvöldið. Að minnsta kosti 
tveir brjálaðir menn létu sjá sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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LÁRÉTT
2. fituskán, 6. í röð, 8. siða, 9. hljóma, 
11. hvort, 12. mæling, 14. gáleysi, 16. 
skammstöfun, 17. eyrir, 18. kk nafn, 
20. holskrúfa, 21. hróp.

LÓÐRÉTT
1. botnfall, 3. guð, 4. ýtinn, 5. kóf, 7. 
örvera, 10. óhreinka, 13. líða vel, 15. 
ármynni, 16. ris, 19. 49.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. brák, 6. rs, 8. aga, 9. óma, 
11. ef, 12. mátun, 14. vangá, 16. þe, 
17. aur, 18. ari, 20. ró, 21. kall. 

LÓÐRÉTT: 1. gróm, 3. ra, 4. ágengur, 
5. kaf, 7. smávera, 10. ata, 13. una, 
15. árós, 16. þak, 19. il. 

„Ég vil synda í Bláa lóninu um 
jólin. Ég verð vonandi búin að bóka 
farið í næstu viku,“ sagði Rachel 
Kum, ungfrú Singapore, á vefsíðu 
sinni í vikunni.

Rachel kemur til landsins í 
desember og verður samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins í fylgd 
með vini sínum. Hún er umdeild í 
heimalandi sínu eftir að myndir af 
henni úr gleðskap fóru í dreifingu 
á Netinu. Myndirnar eru reyndar 
sárasaklausar, sýna hana meðal 
annars faðma stúlku í typpabún-
ingi og bíta í köku sem er einnig 
í laginu eins og typpi. Myndirn-
ar fóru fyrir brjóstið á fólki sem 
fannst hegðun hennar óviðeigandi 
vegna titilsins. Þeim var lekið á 
Netið tveimur mánuðum áður en 
hún tók þátt í Miss Universe, en 
stjórnendur fegurðarsamkeppn-
innar í Singapore blésu á gagnrýn-
israddirnar. Þeir sögðu að mynd-
irnar skiptu engu máli – þær væru 
bara teknar í veislum sem fólk 
hefur haldið fyrir hana.

Ingibjörg Ragnheiður Egils-
dóttir keppti í Miss Universe á 
árinu ásamt Rachel. Hún vissi af 
komu hennar til landsins og þær 
hafa verið í tölvupóstsambandi 
frá því að keppni lauk. Ingibjörg 
lýsir Rachel sem miklum töffara 
og segir að hún sé mjög skemmti-
leg stelpa. „Hún er ekki svona týp-
ísk pempíudrottning,“ segir Ingi-
björg og bætir við að áhugi hennar 
á Íslandi hafi ekki verið áberandi, 
þó að hún hafi forvitnast um landið 
eins og hinir keppendurnir. „Hún 
spurði hvernig Ísland væri og 
hvernig væri að búa þar.“ 

Rachel hefur útbúið lista yfir 
það sem hún vill sjá á Íslandi 
meðan á dvöl hennar stendur. Hún 
vill augljóslega fara hinn hefð-
bundna túristarúnt, ætlar í Bláa 

lónið og langar að sjá norðurljósin, 
sem Ingibjörg segir að hafi heill-
að stelpurnar í keppninni. „Þeim 
fannst norðurljósin alveg mögnuð, 
en við lítum náttúrulega öðruvísi 
á þau vegna þess að við erum búin 

að sjá þau svo oft.“ Ekki náðist í 
Rachel sjálfa, en aðstoðarmaður 
hennar tjáði Fréttablaðinu að hún 
væri að sýna á góðgerðatískusýn-
ingu á Srí Lanka.

 atlifannar@frettabladid.is

RACHEL KUM: UNGFRÚ SINGAPORE LANGAR AÐ SJÁ NORÐURLJÓSIN

Umdeild fegurðardrottning 
eyðir jólunum á Íslandi

NÝR ÍSLANDSVINUR 
Rachel Kum hyggst eyða jólunum á 
Íslandi. Kum vill synda í Bláa lóninu 
og sjá norðurljósin með eigin augum. 
Kum er síður en svo allra í heima-
landinu því margir íbúar Singapore 
urðu ákaflega hneykslaðir þegar 
myndir af henni úr veislu einni láku 
á netið. Þar sést hún meðal annars 
faðma stelpu í typpabúningi.

TILBOÐ Í VEITINGASAL
Súpa fi skur og kaffi  990

GLÆNÝ LÍNUÝSA
PLOKKFISKUR

FISKIBOLLUR
ÝSA Í RASPI

OG STÚTFULLT BORÐ AF NÝJUM 
FISKI OG FISKRÉTTUM

Barnaefni verður 
verðlaunað á næstu 
Edduverðlaunahá-
tíð, eins og Frétta-
blaðið greindi frá 
á laugardag. Mikil 
gróska er í þeim 
iðnaði eins og 

annars staðar 
í kvikmynda- 
og sjónvarps-
iðnaðinum. 

Til marks um það eru Linda 
Ásgeirsdóttir, Hrefna Hall-
grímsdóttir og félagar á bak við 
Skoppu og Skrítlu hálfnuð með 
handrit að mynd númer tvö og 
leitin að fjármagni stendur yfir. 

Jóhannes Haukur Jóhannesson 
getur verið kampakátur þessa 
dagana sem og þeir Sigurjón 
Kjartansson og Rúnar 
Freyr Gíslason. Sýn-
ingin á Hellisbúan-
um hefur nefnilega 
gengið vonum framar 
og á föstudaginn 
kom gestur númer tíu 
þúsund. Þeir eiga 
reyndar enn 
langt í land 
með að ná 
meti Bjarna 
Hauks en yfir 
áttatíu þúsund manns sáu Hellis-
búann hans á sínum tíma.

Menn leggja ýmislegt á sig til að 
leyfa höfundum sínum að sjá 
fyrstir bók sína. Þannig setti Hild-
ur Garðarsdóttir, framkvæmda-
stjóri og eigandi Sölku-forlags-
ins, það ekki fyrir sig að keyra 
með eitt eintak af bók Bubba 
Morthens, Áin, norður í land í 
svartaþoku á föstudagskvöldið 

þar sem kóngurinn 
var til að afhenda 

honum bókina. Og 
síðan var blásið til 
útgáfuveislu í Ýdöl-

um í Aðaldal á 
laugardag.   

 -afb, fgg  

FRÉTTIR AF FÓLKI



 Að skapa
ný tækifæri
Við sem störfum hjá Norðuráli sjáum þau 
hvetjandi áhrif sem fyrirtækið hefur á framboð 
atvinnutækifæra, og grósku mannlífs 
í nágrannabyggðum.

Við upplifum líka þann aukna kraft til vaxtar 
sem samstarfi ð við Norðurál hefur skapað 
fjölmörgum þjónustufyrirtækjum.

Vissir þú að:

Um 1.500 manns hafa atvinnu af álveri 

Norðuráls á Grundartanga

Störf í álveri kalla á mikla fjölbreytni í menntun 

og starfsreynslu

Þekking af þjónustu við álver skilar íslenskum 

verkfræðistofum og iðnfyrirtækjum nú þegar 

miklum útfl utningstekjum

Beinn ávinningur íslenska ríkisins af 

framkvæmdum vegna álvers í Helguvík næstu 

tvö ár verður 1 milljarður á mánuði með sköttum 

og sparnaði, eða samtals 24 milljarðar

Bygging álvers í Helguvík og framkvæmdir við 

orkumannvirki mun skapa 2.000 til 3.000 manns 

atvinnu á næstu tveimur árum

Þegar álverið í Helguvík verður fullbyggt má 

áætla að um 2.000 manns hafi  beina 

atvinnu af starfsemi þess og skattgreiðslur 

verði um 4 milljarðar á ári
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Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp

Nýr 
iPod nano

með ánægju

Rödd skynseminnar

London breytist 
ekkert þótt þú borgir 
meira fyrir flugið!

Evrópa frá:

14.900 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Bandaríkin frá:

24.900 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Dýrara flugið

Ódýrara flugið

icelandexpress.is

Finnduódýrastaflugið á

Þegar þú bókar flug til útlanda skaltu byrja á því að gera

verðsamanburð. Síðan velurðu að sjálfsögðu ódýrari kostinn.

Gúglaðu svo borgina þína. Á netinu er hægt að finna fullt af hag-

kvæmum upplýsingum um áfangastaðinn þinn. Svo er um að gera 

að nýta Facebook. Þú átt örugglega vini sem gjörþekkja borgina! 

Þú finnur ódýr flugsæti til Evrópu og Bandaríkjanna á 

www.icelandexpress.is

potturinnHeiti
Flugsæti á

sjóðheitu verði!

Evrópa f

Aðra leið með sköttum

Bandarík

Aðra leið með sköttum

Þegar þú bókar flu

verðsamanburð. S

Gúglaðu svo borgin

kvæmum upplýsing

að nýta Facebook. Þ

Þú finnur ódýr flu

www.icelandexpr

pottur
Flugsæt

sjóðheitu
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Svansmerkt
prentverk

Landslið skemmtikrafta
Jón Gnarr og Páll Óskar 
eru meðal fjölmargra 
listamanna sem sjá um 
skemmtiatriðin í söfnun-

arþætti Dags rauða 
nefs sem UNICEF 
stendur fyrir. Stöð 
2 sýnir þáttinn 
föstudagskvöldið 

4. desember. Allt stefnir í hina 
fínustu dagskrá því þeir sem leika 
og semja gamanefni í þættinum eru 
Þorsteinn Guðmundsson, Tvíhöfði, 
Ilmur Kristjánsdóttir og Björn Thors. 
Leikstjóri er Silja Hauksdóttir sem 
einnig semur nokkur gríninnslög 
með Ilmi. Páll Óskar syngur í þætt-
inum en eins og fram hefur komið 
verða Björn og Ilmur kynnar.

Fámennir tónleikar
Högni Egilsson og hinir 
meðlimir Hjaltalín 
þeysast nú um landið 
á viðamiklum túr. 
Fyrstu tónleikarnir 
voru á Blönduósi 
á fimmtudags-
kvöldið og var 
fámennt en 
góðmennt. Í 
gærkvöldi spilaði bandið á Húsavík. 
Á leiðinni þangað gerði bandið 
stans á Akureyri þangað sem búið 
var að senda eintök af nýju plötunni 
Terminal. Það var í fyrsta skipti sem 
meðlimirnir handléku gripinn. 

1  Fangar skemmtu sér vel yfir 
Fangavaktinni

2  Sakar ríkisstjórnina um 
lýðskrum 

3   Féll í grunn og fékk sjö 
steypustyrktarjárn í líkamann

4  Fannst höfuðkúpubrotinn við 
Hressó

5   Hagar eru ekki til sölu

Banki sem sökk
Kaupþing tók upp nýtt nafn á föstu-
dag og hefur heitið Arion banki síðan 
um helgina. Í tilkynningu bankans 
á föstudag kom fram að á þriðja 
hundrað tillögur hefðu verið sendar 
í hugmyndasamkeppni og Arion 
orðið ofan á. Nafnið sé sótt í grískar 
fornsögur og vísi til þrautseigju, 
samvinnu og endurkomu. Heldur 
þykir leitað langt yfir skammt. Enda 
hafði Kaupþing um árabil átt Arion 
verðbréfavörslu, sem séð hefur um 
verðbréfavörslu og bakvinnslu frá 
2002. Arion er engu að síður skárra 
en annað, sem kom til greina. Það 
var Atlantis. Varla kann góðri lukku 

að stýra að nefna banka 
eftir þjóðsagnaeyju 

sem sökk í sæ fyrir 
þúsundum ára. 

- fgg, jab
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