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Fréttablaðið er með 143% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

Allt sem þú þarft...
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VEÐRIÐ Í DAG

STEFÁN RÓSAR ESJARSSON

Heldur upp á klukku 
sem er hætt að tifa
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Viðurkenning 
fyrir íslenskt 
tónlistarlíf
Fulltrúi Íslands 

valinn í stjórn Sam-
taka evrópskra 

tónskáldafélaga.
TÍMAMÓT 14

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Er vekjaraklukkan mesta þarfa-þingið? er það fyrsta sem blaða-manni dettur í hug að spyrja Stef-án Rósar eftir að hafa séð myndina af honum með eftirlætishlut sinn á heimilinu, verður vitaskuld hugsað til eigin mo

dagskvöld þegar ég var að alast upp. Fjölskyldan þeirra var mann-mörg og þegar ég var 12-13 ára voru þau hætt að gefa mér jóla-gjafir enda barnaba hð

þessari gjöf. „Ég hef nú alltaf verið fremur árrisull og eitt af því sem ég þoli ekki er aðof sei t

Hætti að tifa eftir lát afa
Þegar Stefán Rósar Esjarsson, hársnyrtimeistari í Hárlausnum við Háteigsveg, lítur á klukkuna sem afi 

hans færði honum eitt sinn þá er hann litlu nær um hvað tímanum líður en minningarnar vakna. 

Stefán Rósar með gjöfina sem kom á óvart og minnist um leið orðanna sem henni fylgdu.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

JÓLASKREYTINGAR  eru víðast hvar komnar ofan 
í kassa og geymslur. Jólaljósin loga þó víða enn og ekk-
ert að því að leyfa sérstaklega hvítum ljósum að loga 
eitthvað áfram í svartasta skammdeginu. Það lýsir upp 
tilveruna og hjörtu manna.

M eirapró f
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Heildsöludreifing • Skemmuvegur 10 • Sími 567 1330 • www.hringas.is

• Vörn gegn frosti og tæringu• Hentugt fyrir alla málma• Eykur endingartíma• Kemur í veg fyrir gerlamengun

• Vörn allt niður að -30°C• Engin eiturefni – umhverfisvænt• Léttir dælingu

fyrir hita og kælikerfi
frostlögur

Umhverfisvænn

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGISÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur 12 Kg · Hljóðlát· Stórt op > auðvelt að hlaða· Sparneytin

12 kg
Þvottavélog þurrkari

Hægviðri   Í dag verður fremur 
hæg suðaustlæg átt á landinu, 
víða 3-8 m/s en hvassara allra 
syðst. Sunnan- og vestanlands 
verður heldur þungbúið og væta 
með köflum. Annars nokkuð bjart.
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AGNES GUNNARSDÓTTIR

Eggjandi gámafélags-
stúlkur slá í gegn
Vinnustaðahúmor vekur athygli

FÓLK 26

Húðflúrin breytast
Fjölnir Bragason segir 
að húðflúr sé besta 
fjárfestingin, enda 
getur enginn 
tekið það af 
fólki.

FÓLK 26

Tveir sigrar í 
Þýskalandi

Ísland vann tvo 
æfingaleiki gegn 
Þjóðverjum ytra 
um helgina. 

ÍÞRÓTTIR 20

MENNTUN Háskólinn í Reykja-
vík (HR) flytur í nýja bygg-
ingu í Nauthólsvík í dag. Til að 
fagna tilefninu ætla nemendur 
og kennarar skólans að ganga 
fylktu liði frá aðalbyggingu 
skólans í Ofanleiti að nýju bygg-
ingunni.

Um 900 manns hafa þegar 
skráð sig í gönguna. Hanna 
Birna Kristjánsdóttir borgar-
stjóri, Svafa Grönfeldt, rekt-
or HR, Ari Kristinn Jónsson, 
verðandi rektor HR, og Sunna 
Magnúsdóttir, formaður Stúd-
entafélags HR, flytja stutt 
ávörp í nýju byggingunni og 
gestum verða sýnd húsakynn-
in áður en kennsla hefst sam-
kvæmt stundatöflu klukkan 11. 

Þrjár af fimm deildum HR 
flytja í nýbygginguna í dag. 
Hinar fylgja svo í kjölfarið í 
sumar og verður þá starfsemin 
öll undir einu þaki.

Framkvæmdir við nýju bygg-
inguna hófust í byrjun árs 2008.  
 - kg

Fjöldaganga í Nauthólsvík:

HR flyst í nýja 
húsið í dag 

KÖNNUN Tæplega tveir af hverjum 
þremur sem afstöðu tóku í skoð-
anakönnun Fréttablaðsins telja að 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, hafi staðið sig vel í emb-
ætti.

Stjórnmálafræðingur telur 
útkomuna góða fyrir forsetann 
með tilliti til þess á hvaða tíma-
punkti skoðanakönnunin er gerð. 
Eins og flestir vita synjaði forset-

inn að staðfesta lög um ríkisábyrgð 
vegna Icesave fyrir tæpri viku.

Alls sögðust 64,5 prósent að for-
setinn hefði staðið sig vel í starfi, 
en 35,5 prósent sögðu hann hafa 
staðið sig illa.  

Í könnun Fréttablaðsins hinn 
27. febrúar í fyrra var einnig 
spurt um afstöðu fólks til forset-
ans. Spurningarnar eru ekki full-
komlega samanburðarhæfar, en 

þar sögðust rúmlega 44 prósent 
aðspurðra ánægð með störf forset-
ans, tuttugu prósent hvorki ánægð 
né óánægð, og um 36 prósent sögð-
ust óánægð með störf Ólafs Ragn-
ars.

Talsverður munur er á afstöðu 
kynja til starfa forsetans. Þá er 
stuðningur við störf forsetans 
meiri á landsbyggðinni en á höf-
uðborgarsvæðinu.   - shá, bj / sjá síðu 4

Góð niðurstaða fyrir forseta Íslands í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins:

Tveir af þremur sáttir við Ólaf

VIÐSKIPTI „Biðröðin hjá okkur var löng milli 
jóla og nýárs,“ segir Bergþóra Sigmundsdóttir, 
deildarstjóri hjá Sýslumanninum í Reykjavík.  
41 nýtt samlags- og sameignarfélag var skráð 
þar þá tvo virku daga sem opið var á síðustu 
dögum nýliðins árs. Til samanburðar voru 63 
ný félög skráð allt árið í Reykjavík í hittifyrra. 
Verið er að vinna í því að taka saman heildar-
tölur um skráningu ársins í höfuðborginni.

Sýslumaðurinn í Reykjavík heldur utan um 
skráningu samlags-, sameigna- og einstaklings-
félaga. Meirihluti nýskráninganna í lok síðasta 
árs voru samlagsfélög og er sprengingin til-
komin vegna breyttra laga um einkahlutafélög 
sem samþykkt voru frá Alþingi skömmu fyrir 

jól og túlkuð samlagsfélagaforminu í hag 
Á meðal skattabreytinganna er það að fari 

greiðsla arðs yfir tuttugu prósent af eigin fé 
einkahlutafélags ber helmingur fjárins tekju-
skatt líkt og laun. Hins vegar fer skattlagn-
ing samlagsfélags fram innan þess og ekki er 
greiddur út arður líkt og í einkahlutafélagi. 

Aukning varð einnig hjá öðrum sýslumann-
sembættum. Í Hafnarfirði voru tíu ný félög 
skráð milli jóla og nýárs, eða fjórðungur af 
firmaskráningum ársins. Nýskráningar félag-
anna hafa að einhverju leyti skilað sér til Fyr-
irtækjaskrár, sem hefur gefið út 29 kennitöl-
ur á samlagsfélög í síðustu viku. Í fyrra voru 
þar 537 samlagsfélög á skrá. 97 þeirra fengu 

kennitölu í fyrra, meirihlutinn féll til í lok árs.  
Andri Gunnarsson, lögfræðingur hjá 

Deloitte, hefur ekki skýringu á reiðum hönd-
um á sprengingu nýrra félaga fyrir áramótin 
enda geti það undir ákveðnum kringumstæð-
um talist skattasniðganga að leita eftir skatta-
legu hagræði með færslu tekna úr einkahluta-
félögum yfir í samlagsfélög rétt fyrir áramót. 
Hann telur samlagsformið lengi hafa verið 
hagfelldara fyrir einyrkja og lítil fyrirtæki. 
Einkahlutafélagsvæðingin að einhverju leyti 
verið tískubóla. „Ég held einfaldlega að skatta-
breytingin hafi ýtt við fólki. Það hefði átt að 
gera þetta fyrr og fara í hentugra félagaform,“ 
segir hann. - jab

Flýja skattbreytingar með 
stofnun samlagsfélaga
Stofnun samlags- og sameignafélaga hefur fjölgað verulega eftir síðustu skattkerfisbreytingar. Lögfræðing-
ur segir einkahlutafélagavæðinguna að hluta hafa byggst á misskilningi. Samlagsformið sé hentugra.

FLUTNINGAR UNDIRBÚNIR Nemendur og starfsfólk Háskólans í Reykjavík hjálpuðust að við að undirbúa flutning skólans í nýtt 
húsnæði í Nauthólsvíkinni sem fram fer í dag. Um 2.300 nemendur og 200 kennarar flytja núna í Nauthólsvík, en alls eru um 
3.000 nemendur skráðir í nám við HR.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Að mótmæla eða 
mæla með
„Sú staða sem upp er komin í 
Icesave-málinu getur orðið þjóð-
inni afar erfið“, skrifar Árni Páll 
Árnason félagsmálaráðherra.

UMRÆÐAN 12
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STJÓRNMÁL Íslensk stjórnvöld hafa 
ekki ámálgað þá hugmynd við 
Breta og Hollendinga að fá erlend-
an sáttasemjara til að miðla málum 
í Icesave-deilunni. „Það er nú ekki 
hægt að segja að þessi samskipti 
hafi komist neitt á það stig,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon.

Eva Joly, ráðgjafi sérstaks 
saksóknara, Lilja Mósesdóttir, 
þingmaður Vinstri grænna, auk 
stjórnarandstæðinga, hafa á und-
anförnum dögum lýst þeirri skoð-
un að farsælast væri að skipa nýja 
samninganefnd um Icesave og 
reyna að fá óháðan sáttasemjara 
til að miðla málum. Hefur nafn 
Joschka Fischer, fyrrverandi utan-
ríkisráðherra og varakansalara 
Þýskalands, til dæmis verið nefnt 
í því sambandi.

Formenn Samtaka atvinnulífs-
ins, Samtaka iðnaðarins og Við-
skiptaráðs skrifa síðan grein í 
Fréttablaðið í dag þar sem þeir 
lýsa sömu skoðun.

Steingrímur segir að hugmyndin 
hafi ekki borist í tal í samskiptum 
við breska og hollenska ráðamenn 
eftir að forseti synjaði Icesave-lög-
unum staðfestingar. „Þetta voru 
símafundir til að róa málin fyrst 
eftir ákvörðun forsetans og þjón-
uðu þeim tilgangi fyrst og fremst 
að tryggja að menn væru í talsam-
bandi og línurnar væru opnar, en í 
rauninni voru málin ekkert komin 
lengra en það,“ segir hann.

Hann útilokar þó ekkert. „Það er 
of snemmt að gefa sér eitthvað í 
þessum efnum. En ef eitthvað slíkt 
á að geta gerst þarf að vanda það 
mjög og það er ólíklegt að það fáist 
botn í það í blaðagreinum hvernig 

flóknum pólitískum milliríkjasam-
skiptum vindur áfram.“

Hann segir hugmyndirnar hins 
vegar hljóma óraunsæjar í ljósi 
þess að ekki sé mikill sáttatónn 
í viðsemjendunum. „Ég verð nú 
að segja alveg eins og er að mér 
finnst margt í þessari umræðu 
núna vera ansi laustengt við veru-
leikann.“ Það sé ekki öfundsvert 
hlutverk að vera talsmaður raun-
sæis við þessar aðstæður en ein-
hver verði að reyna það. „Einhver 
verður að reyna að hafa hausinn 
á réttum stað og benda mönnum á 
það augljósa í þessu máli.“

Stjórnarskráin sé skýr. „Við 
getum ekki haft uppi botnlausa 
fjölhyggju í þessum efnum. Okkar 
stjórnarskrá er eins og hún er og 
þá ber okkur að tryggja að undir-
búningur þjóðaratkvæðagreiðslu 
hafi sinn gang. Við þurfum að 
hafa einhverjar gildar efnisleg-
ar ástæður fram að færa ef við 
ætlum að taka málið úr þeim far-
vegi. Á meðan ekkert er í hendi 
um slíkt væri mjög ábyrgðarlaust 
að fara að gefa því undir fótinn 
finnst mér. Nóg er nú vitleysan í 
þessu samt.“

 stigur@frettabladid.is

Jóhannes Kári, sérðu nokkuð 
eftir því að hafa sent lagið 
inn?

„Nei, það gefur auga leið að þetta 
var rétta lagið og Sjonni Brink rétti 
maðurinn. Við látum bara Þúsund 
stjörnur massa þetta.“

Lag augnlæknisins Jóhannesar Kára Krist-
inssonar, You Knocked Upon My Door, 
komst ekki í næstu umferð í forkeppni 
Eurovision á laugardag. Ekki er þó öll 
nótt úti enn því Jóhannes á annað lag, 
Þúsund stjörnur, sem keppir á næstunni.

Hafa ekkert rætt um 
aðkomu sáttasemjara
Hugmyndin um að fá óháðan erlendan sáttasemjara að Icesave-deilunni hefur 
ekki verið viðruð við breska og hollenska ráðamenn. Margt í umræðunni ansi 
laustengt við veruleikann, segir fjármálaráðherra. Hann vill þó ekkert útiloka.

FÓLK Nokkrir drengir á Stöðv-
arfirði láta snjóþyngsli ekki 
stöðva fótboltaiðkun sína. Þeir 
eyddu stærstum hluta helgarinn-
ar í að moka burt snjóinn á gervi-
gras sparkvelli í bænum. 

Hanna Björk Birgisdóttir er 
móðir eins drengjanna og segir 
son sinn, Viktor Breka, og vin 
hans, Guðmund Arnþór, hafa verið 
að nánast alla helgina. „Þeir fóru 
tveir út á laugardagsmorgun og 
sonur minn kom einu sinni inn til 
að fá sér að borða en var annars að 
fram á kvöld,“ segir hún. Dreng-
irnir gerðu sér grein fyrir því að 
þeir þyrftu liðsauka og bættust 
þrír vinir þeirra í hópinn í gær. 
Þeir æfa allir fótbolta með Fjarða-
byggð og fara í rútu tvisvar í viku 
til að fara á æfingar. „Þeir eru fót-
boltasjúkir og eru alltaf á vellin-
um,“ segir Hanna.  - þeb

Fimm drengir á Stöðvarfirði létu snjóinn ekki stöðva sig í fótboltaiðkun: 

Mokuðu snjó af fótboltavelli

MOKSTURINN Í FULLUM GANGI Þeir Viktor, Guðmundur, Sólmundur, Haraldur og 
Eyþór mokuðu af fótboltavellinum í gær. Þeir voru farnir að geta spilað síðdegis og 
létu hálkuna ekki stöðva sig frekar en snjóinn.   MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR

ÖRYGGISMÁL Siglingastofnun 
Íslands kyrrsetti tvö skip og 
gerði athugasemdir við ástand 
níutíu til viðbótar við hafnarrík-
iseftirlit árið 2009. 

Til Íslands komu 357 skip, 
mörg þeirra oftar en einu sinni. 
Árið 2009 fækkaði komum ein-
stakra skipa frá árinu á undan 
um 31 skip. Skoðuð voru 92 skip, 
eða  25,7 prósent þeirra erlendu 
skipa sem hingað komu en þau 
voru frá 23 þjóðlöndum. Skoð-
uð voru skip í fjórtán höfnum 
á landinu og þar af fimmtán 
skemmtiferðaskip af sjötíu sem 
komu til Reykjavíkur.  - shá

Hafnarríkiseftirlit 2009:

Tvö skip voru 
kyrrsett í fyrra

FRÁ SUNDAHÖFN Sjötíu skemmtiferða-
skip komu í fyrra og fimmtán voru 
skoðuð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Héraðsdómur hafn-
aði um helgina beiðni lögreglu 
um gæsluvarðhald yfir tveim-
ur mönnum sem reyndu að flýja 
land með því að lauma sér um 
borð í skipið Reykjafoss með 
aðstoð heimagerðs fleka.

Mennirnir eru frá Albaníu og 
Líbíu. Flekinn sem þeir notuðu 
var úr timbri sem tjóðrað var 
saman úr rafmagnsvír og 
stroffum. Bættar gúmmíslöngur 
héldu honum á floti.

Mennirnir hafa nú verið látnir 
lausir úr haldi og þeim komið 
aftur í umsjá félagsmálayfirvalda 
í Reykjanesbæ, eins og gert er 
með aðra hælisleitendur.  - sh

Varðhaldsbeiðni hafnað:

Flekamönnum 
sleppt úr haldi

Björk vill annað sætið
Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi 
býður sig fram í annað sæti á lista 
Samfylkingarinnar í Reykjavík. Prófkjör 
flokksins fer fram 30. janúar. Björk 
hefur átt sæti í borgarstjórn síðastlið-
in átta ár. 

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

Guðmundur í þriðja sæti
Guðmundur Örn Jónsson gefur 
kost á sér í þriðja sæti í prófkjöri 
Samfylkingarinnar í Kópavogi. Hann 
er verk- og viðskiptafræðingur 
og hefur tekið virkan þátt í starfi 
Samfylkingarinnar í Kópavogi. 

Steingrímur fundaði fyrir helgi 
með kollegum sínum á Norð-
urlöndum um það hvaða áhrif 
tafirnar í Icesave-málinu hafa á 
fyrirgreiðslu þaðan.

„Það var mjög gagnlegt að 
taka þá rispu. Sérstaklega var 
ég ánægður með viðtökurnar 
í Noregi,“ segir hann. Þar hafi 
hann rætt við þrjá ráðherra sem 
hafi verið afdráttarlausir í stuðn-
ingi sínum við að lánið fengist 
afgreitt sem fyrst.

„Ég átti sömuleiðis góðan 
fund með danska fjármála-
ráðherranum og fannst hann 
vera skilningsríkur og jákvæður 
en embættismennirnir sem 
voru með honum voru tregari í 
taumi.“

Leiðtogar Norðurlandanna 
hyggist tala sig saman um málið 
og veita svör í vikunni.

NORÐURLÖNDIN 
UNDIRBÚA SVAR

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Svör um lán frá 
Norðurlöndum munu berast í vikunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KRÓATÍA Útgönguspár gerðu ráð 
fyrir að jafnaðarmaðurinn Ivo 
Josipovic myndi vinna örugg-

an sigur í for-
setakosning-
um í Króatíu 
sem fram fóru 
í gær.

Í fyrri hluta 
konsinganna, 
sem fram fór 
í desember 
síðastliðnum, 
hlaut Josipovic 
fleiri atkvæði 

en mótherji sinn, Milan Bandic, 
en náði ekki hreinum meirihluta.

Búist er við að Josipovic beiti 
sér fyrir inngöngu Króata í Evr-
ópusambandið.

Josipovic, sem er 52 ára laga-
prófessor og tónskáld, hét því 
fyrir kosningar að hann myndi 
segja spillingu í landinu stríð á 
hendur, yrði hann kosinn.  - kg

Kosningar í Króatíu:

Josipovic talinn 
næsti forseti

ÍTALÍA Benedikt Páll páfi hvatti 
Ítali í gær til þess að virða inn-
flytjendur í landinu. Páfinn 
tjáði sig eftir ofbeldishrinu 
gegn afrískum verkamönnum í 
suðurhluta landsins, en um 70 
manns hafa særst í henni undan-
farna daga. 

Lögregla hefur flutt hundruð 
manna á brott af svæðinu til að 
forðast frekara ofbeldi. 

Ofbeldið er sagt vera nátengt 
mafíustarfsemi á svæðinu. 
Flestir hinna afrísku verka-
manna vinna ólöglega og mafían 
stjórnar vinnumarkaðinum að 
mestu. Þeir eru illa launaðir og 
búa við mjög slæmar aðstæður.

  - þeb

Ofbeldishrina á Ítalíu:

Páfinn hvetur 
til virðingar við 
innflytjendur

IVO JOSIPOVIC

STJÓRNMÁL Svo virðist sem ekki 
standi steinn yfir steini í málflutn-
ingi franska Evrópuþingmannsins 
Alains Lipietz, sem tjáði sig um 
Icesave-málið í Silfri Egils í gær. 
Þetta segir Björn Valur Gíslason, 
þingmaður Vinstri grænna, sem 
segir þann franska fara með rangt 
mál varðandi þrjú grundvallar-
atriði.

Fyrir það fyrsta hafi Lipietz 
ekki samið tilskipunina um evr-
ópska innstæðutryggingakerfið, 
eins og haldið hefur verið fram í 
fjölda fjölmiðla, enda hafi hann 
ekki tekið sæti á Evrópuþinginu 
fyrr en fimm árum eftir að sú til-
skipun tók gildi.

Þvert á móti virðist sem Lipietz 
sé að vísa til annarrar tilskipunar 
um heildarþjónustu fjármálafyrir-
tækja sem tók gildi árið 2002 og var 
innleidd hérlendis 2004. Sú tilskip-
un kveði á um hömlur á starfsemi 

fjármálafyrirtækja frá löndum 
utan Evrópska efnahagssvæðisins 
(EES) í löndum innan EES.

Sú tilskipun tengist Icesave-mál-
inu ekki neitt og auk þess virðist 
sem Lipietz átti sig ekki á því að 
Ísland sé í EES, segir Björn Valur.

Þá hafi Lipietz ítrekað vísað til 
þess að Icesave hafi verið dóttur-
fyrirtæki Landsbankans, sem sé 
alls ekki rétt. Það hafi verið útibú, 
sem sé einmitt ástæða þess að 
íslenski innstæðutryggingasjóður-
inn beri á því ábyrgð.

„Í þessum þremur grundvallar-
atriðum virðist hann fara með 
rangt mál,“ segir Björn Valur. „Því 
miður fyrir hann.“  - sh

Þingmaður Vinstri grænna segir málflutning Evrópuþingmanns að litlu hafandi:

Segir Lipietz misskilja málið

BJÖRN VALUR 
GÍSLASON

ALAINS LIPIETZ

SPURNING DAGSINS
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lyf?

Kynntu þér þinn rétt á lfi.is

Þarft þú að nota lyf að staðaldri?

Frumtök • Hjartaheill • Beinvernd • Lyfjafræðingafélag Íslands 

v

KÖNNUN Tæplega tveir af hverjum 
þremur sem afstöðu tóku í skoð-
anakönnun Fréttablaðsins telja 
að Ólafur Ragnar Grímsson hafi 
staðið sig vel í embætti forseta 
Íslands. 

Alls sögðust 64,5 prósent að for-
setinn hefði staðið sig vel í starfi, 
en 35,5 prósent sögðu hann hafa 
staðið sig illa. 

Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands, segir forsetann 
geta ágætlega við unað að tveir af 
hverjum þremur segist ánægðir 
með störf hans almennt. 

Niðurstaðan er í raun mjög góð 
fyrir Ólaf Ragnar sé tímasetn-
ingin höfð í huga, segir Gunnar 
Helgi. Forsetinn hafi tekið mjög 
umdeilda ákvörðun síðastliðinn 
þriðjudag, og ekki hefði verið við 
því að búast að 90 prósent væru 
ánægð með störf hans. 

Í könnun Fréttablaðsins hinn 
27. febrúar í fyrra var einnig 
spurt um afstöðu fólks til forset-
ans. Spurningarnar eru ekki full-
komlega samanburðarhæfar, en 
þar sögðust rúmlega 44 prósent 
aðspurðra ánægð með störf forset-
ans, 20 prósent hvorki ánægð né 
óánægð, og um 36 prósent sögðust 
óánægð með störf Ólafs Ragnars.

Talsverður munur er á afstöðu 
kynja til starfa forsetans. Tæp-
lega 70 prósent kvenna sögðust 
ánægð með störf hans, en rúm-
lega 59 prósent karla. Þá er stuðn-
ingur við störf forsetans meiri á 
landsbyggðinni en á höfuðborgar-
svæðinu.

Alls sögðu tæplega 49 prósent 
stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins að forsetinn hefði staðið 

sig vel í starfi. Tæplega 73 prósent 
stuðningsmanna Framsóknar-
flokksins voru á sömu skoðun. 

Um 59 prósent stuðningsmanna 

Samfylkingarinnar eru ánægð 
með störf Ólafs Ragnars, og tæp-
lega 67 prósent stuðningsmanna 
Vinstri grænna. Ekki var tölfræði-
lega marktækt að reikna afstöðu 
stuðningsmanna Borgarahreyf-
ingarinnar eða Hreyfingarinnar.

Hringt var í 1.100 manns 
fimmtudaginn 7. janúar. Svarend-
ur skiptust jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir búsetu. Spurt var: 
Telur þú að Ólafur Ragnar Gríms-
son hafi staðið sig vel í embætti 
forseta Íslands? Alls tóku 81,7 pró-
sent afstöðu til spurningarinnar.

 brjann@frettabladid.is

Almenn ánægja með 
störf forseta Íslands
Tveir af hverjum þremur sem afstöðu tóku í könnun Fréttablaðsins segja Ólaf 
Ragnar Grímsson hafa staðið sig vel í embætti forseta. Góð niðurstaða fyrir for-
setann eftir það sem á undan hefur gengið, segir prófessor í stjórnmálafræði.

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS
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Allir Karlar Konur

Ekki var marktækt 
að reikna stuðning 

fyrir stuðningsmenn 
Borgarahreyfingarinnar 
eða Hreyfingarinnar

Telur þú að Ólafur Ragnar Grímsson hafi staðið sig vel í 
embætti forseta Íslands? Framsóknarflokkur

Sjálfstæðisflokkur

Samfylking

Vinstri græn

STJÓRNSÝSLA Björgólfur Guð-
mundsson, fyrrverandi banka-
ráðsformaður og aðaleigandi 
Landsbankans, gaf skýrslu hjá 
rannsóknarnefnd Alþingis á 
föstudag, tveimur dögum eftir að 
Stöð 2 flutti frétt af því að hann 
og sonur hans, Björgólfur Thor, 
hefðu ekki verið kallaðir fyrir 
nefndina. Þetta kom fram á Vísi 
í gær.

Þá segir í fréttinni að Björg ólf-
ur hafi áður sent nefndinni gögn 
og upplýsingar að eigin frum-
kvæði. Þá hafa fyrrverandi 
stjórnarformenn allra stóru 
bankanna verið yfirheyrðir af 
nefndinni.  - sh

Rannsóknarnefnd Alþingis:

Björgólfur bar 
vitni á föstudag

Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi gefur 
kost á sér í 2. sæti í prófkjöri Samfylk-
ingarinnar vegna borgarstjórnarkosn-
inganna í maí. „Jöfn tækifæri allra 
barna, óháð uppruna og efnahag, 
eiga að vera aðall Reykjavíkur og 
velferð allra borgarbúa á að leiða for-
gangsröðun við meðferð fjármuna“, 
segir í yfirlýsingu Oddnýjar.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR

Oddný vill 2. sæti
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MILDIR DAGAR  Í 
dag verður áfram 
heldur skýjað sunn-
an- og vestanlands 
og búast má við 
skúrum eða rign-
ingu með köfl um. 
Næstu daga færist 
úrkomusvæðið 
austur á bóginn og 
þá léttir heldur til 
vestanlands og á 
Vestfjörðum.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

UTANRÍKISMÁL Icesave-málið og 
umsókn Íslands að Evrópusam-
bandinu eru tvö aðskilin mál.

Þetta kom 
fram í sam-
tali Össurar 
Skarphéðins-
sonar utanrík-
isráðherra við 
Miguel Ángel 
Moratinos, 
utanríkisráð-
herra Spán-
ar. Spánn er 
í forsæti ráð-

herraráðs Evrópusambandsins. 
Ráðherrarnir ræddu stöðuna á 
Íslandi á laugardag. 

Moratinos sagði að hin nýja 
staða sem upp væri komin á 
Íslandi myndi ekki hafa áhrif á 
meðferð ESB á umsókn Íslands. 
Áður hefur David Miliband, 
utanríkisráðherra Breta, lýst 
því yfir að Bretar muni áfram 
styðja umsókn Íslands.  - þeb

Spánverjar um Icesave: 

Engin áhrif á 
umsókn í ESB

ÖSSUR
SKARPHÉÐINSSON 

ÖRYGGISMÁL Undanfarið hafa 
varðskip Landhelgisgæslunn-
ar og þyrlan TF-LIF æft notkun 
þyrlueldsneytisbúnaðar sem er 
um borð í skipunum. Með notk-
un hans er mögulegt að gefa 
þyrlum á flugi eldsneyti. Slíkt 
er afar mikilvægt þegar langt er 
fyrir þyrlu að sækja eldsneyti 
við björgunaraðgerðir. Um borð í 
varðskipinu geta verið 2.500 lítr-
ar eldsneytis.

Áhafnir skipa og þyrlu flétta 
æfingar með hinn nýja búnað við 
hefðbundnar æfingar, björgun 
manna af skipi, úr björgunarbát 
og úr sjó.  -  shá

Landhelgisgæslan æfir:

Þyrlan tekur 
bensín um borð

TAKA ELDSNEYTI Mikill tími vinnst með 
nýjum búnaði til að taka eldsneyti um 
borð. MYND/GUÐMUNDUR/LHG

FÓLK Hallgerður Helga Þorsteins-
dóttir vann öruggan sigur á 
alþjóðlegu unglingamóti Taflfé-
lagsins Hellis sem fram fór um 
helgina. 

Hallgerður fékk fimm vinninga 
í sex skákum. Í öðru til þriðja 
sæti lentu Helgi Brynjarsson og 
Svíinn Axel Akerman. Alls 23 
skákmenn tóku þátt í mótinu. 

Hallgerður H. Þorsteinsdóttir: 

Vann alþjóðlegt 
unglingamót

HEILBRIGÐISMÁL Rannsóknarstöð 
Hjartaverndar hefur nýver-
ið fengið rannsóknastyrki frá 
Bandarísku heilbrigðisstofnun-
inni (NIH) til rannsókna á sam-
bandi æðakerfis og heila- og 
nýrnastarfsemi sem og til rann-
sókna á notkun beinamynda sem 
munu spá fyrir um líkur á bein-
brotum. Styrkirnir nema 125 
milljónum króna.

Hjartavernd hefur á síðustu 
árum skipað sér sess meðal 
fremstu rannsóknarstofnana 
í heiminum á sviði notkunar á 
myndgreiningu í faraldsfræði. 
Rannsóknin á þætti beingerð-
ar sem greind verður með tölvu-

sneiðmyndum er samvinnuverk-
efni vísindamanna Hjartaverndar 
og Berkley-háskóla í Bandaríkj-
um Norður-Ameríku. Rannsóknin 

á æðakerfinu er gerð í samvinnu 
við vísindamenn í Cambridge í 
Bandaríkjunum.

Veruleg fjölgun aldraðra á 
komandi áratugum veldur því 
að beingisnun og beinbrot meðal 
aldraðra er ein af mest ógnandi 
heilbrigðisvandamálum heimsins. 
Aukinn skilningur á þeim þáttum 
sem ákvarða áhættu hvers ein-
staklings á því að brotna á mjöðm 
eða hrygg og þróun aðferða til að 
fyrirbyggja slík áföll er því afar 
mikilvæg. Þessi rannsókn er lík-
leg til þess að geta varpað enn 
frekar ljósi á áhættuþætti bein-
brota og veita hjálp við forvarnir 
hvers konar.   - shá

Hjartavernd tekur þátt í rannsóknum sem geta bætt líf milljóna manna:

Fær 125 milljónir í styrk

VILMUNDUR GUÐNASON Er forstöðu-
læknir Rannsóknarstöðvar Hjartaverndar 
og er einn þeirra sem leiðir rannsókna-
starfið. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Framboð í Mosfellsbæ
Ellefu manns gefa kost á sér í próf-
kjöri Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ. 
Það eru Anna Sigríður Guðnadóttir, 
Baldur Ingi Ólafsson, Gerður Pálsdótt-
ir, Gunnlaugur B. Ólafsson, Hanna 
Bjartmars Arnardóttir, Jónas Rafnar 
Ingason, Jónas Sigurðsson, Lísa 
Sigríður Greipsson, Sigrún Pálsdóttir, 
Valdimar Leó Friðriksson og Þóra 
Bjarney Guðmundsdóttir. 

GENGIÐ 08.01. 2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,3709
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,91  126,51

201,65  202,63

180,03  181,03

24,190  24,332

22,019  22,149

17,620  17,724

1,3500  1,3578

196,35  197,53

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



www.toyota.is

Ertu til í langtímasamband?

Fimm ára ábyrgð
Toyota á Íslandi býður fimm ára ábyrgð með öllum nýjum bílum. 

Þú getur treyst Toyota. Hátt þjónustustig, gott orðspor og fjölmargir ánægðir Toyota-eigendur 
eru til marks um það. Fimm ára ábyrgð Toyota er grunnur að farsælu langtímasambandi. 

Kynntu þér málið hjá sölu- og þjónustuaðilum Toyota eða á www.toyota.is
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EVRÓPA Margir hafa farist úr kulda 
og vosbúð í Evrópu síðustu daga, 
að því er erlendar fréttaveitur 
greina frá. Ástandið mun vera 
einna verst í Póllandi þar sem 
talið er að allt að 140 manns hafi 
farist vegna kuldans. Þá greindu 
þýskir fjölmiðlar frá því í gær að 
um tíu útigangsmenn hafi orðið úti 
þar í landi, og óttast er að fleiri 
hafi látist.

Lítið lát virðist ætla að verða á 
vetrarhörkunum sem einnig hafa 
hamlað almenningssamgöngum og 
valdið miklum rafmagnsbilunum 
víða í Evrópu síðustu daga. 

Mikil snjókoma var um allt 
Þýskaland í gær og fyrradag og 
hafa samgöngur víða legið niðri. Á 
sunnudagsnótt sátu hundruð föst í 
bílum sínum á A20-hraðbrautinni 
milli Gützkow og Jarmen í norður-
hluta landsins, og náði snjórinn í 
mörgum tilfellum upp að bílrúðun-
um. Þá hafa fjölmargar flugferðir 
verið felldar niður til og frá land-
inu og lestir eru flestar óstarf-
hæfar eða langt á eftir áætlun. 

Snjórinn mældist í gær 29 senti-
metra djúpur í Leipzig, 27 metra 
djúpur í höfuðborginni Berlín og 
12 sentimetrar í Hamborg. Veð-
urspár gera ráð fyrir að snjókom-
unni gæti linnt í dag en áfram 
megi búast við miklu frosti í land-
inu.

Þýsk yfirvöld hafa hvatt fólk til 
að birgja sig upp af nauðsynjavör-
um ef ske kynni að veðrið myndi 
versna. Þá hefur útigangsfólki 
víða verið komið í skjól. 

Ástandið var svipað í Póllandi 
yfir helgina og alls urðu heimili 
um 14.000 manns í þorpum nærri 
Czestochowa í suðurhluta landsins 
rafmagnslaus í gær. 

Sunnudagsnóttin var sú kald-
asta í 23 ár í Danmörku, en frost-

ið fór niður í 15,9 gráður í Thy 
og Karup á Jótlandi. Kuldametið 
er frá 11. janúar 1987, þegar það 
mældist 17,1 gráða. Umferð hefur 
víða farið úr skorðum í landinu og 
hefur ástandið verið sýnu verst í 
suðurhluta Sjálands.

Þá hafa borist fréttir af mjög 
slæmu veðri í Hollandi, Frakk-
landi, Englandi og fleiri lönd-
um. Fjölda knattspyrnuleikja var 
aflýst í ensku knattspyrnunni 
vegna veðurs, að ósk þarlendrar 
lögreglu.  kjartan@frettabladid.is

Skeifan 11B  • 108 Reykjavík
Sími 511-3080 • tsk@tsk.is
www.tsk.is

»Grunnnámskeið
   30 kennslustd. tölvunámskeið fyrir algjöra byrjendur 60+.  
   Hæg yf irferð með reglulegum endurtekningum í umsjá 
   þolinmóðra kennara.  Ritvinnsla, internetið og tölvupóstur. 
• Hefst  27. jan. og lýkur 17. feb.  
  Kennt er mánudaga og  miðvikudaga kl. 13-16.  Verð kr. 25.000,-

»Framhald
   30 kennslustd. námskeið.  Hentar þeim sem lokið hafa 
   grunnnámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu. 
• Hefst  28. jan. og lýkur 18. feb.  
  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.  Verð kr. 25.000,- 
  (kennslubók innifalin)

»Stafrænar myndavélar 60+
Fyrir þá sem hafa lokið framhaldsnámskeiðinu 

    eða hafa sambærilega undirstöðu. 
   Þátttakendur nota eigin myndavél og læra notkun og stillingu 
   hennar ásamt meðferð stafrænna ljósmynda í  tölvu. M.a. færa 
   myndir  úr myndavél í tölvu, flokkun, einfaldar lagfæringar, 
   prentun og sendingar mynda í tölvupósti.
 • Námskeið  hefst  8. feb og lýkur 17. feb  (Mán & mið kl. 13-16)
   Lengd námskeiðs 18 kennslustd.  Verð  kr. 15.000,- (Kennsluhefti innifalið) 

Tölvunámskeið 
fyrir eldriborgara
60+

u

 Hentar bæði sem tepoki 
 beint í bollann eða sem 

púði í senseo vélarnar. 
240 tepokar í pakka 

á aðeins 599 kr/pk.

fairtrade te frá Co-operative 

599kr/pk.

verð aðeins

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Kuldi og snjókoma 
veldur dauðsföllum
Mikill kuldi og snjór í Evrópu hefur valdið dauðsföllum síðustu daga. Ástandið 
er talið vera einna verst í Póllandi. Veðrið hefur víða hamlað almennings- og 
flugsamgöngum. Sunnudagsnótt var sú kaldasta í Danmörku í 23 ár.

UMHVERFISMÁL Nýr fiskteljari 
í Varmá við Hveragerði hefur 
gefið áhugaverðar niðurstöður 
um lífríki árinnar. Teljarinn var 
settur niður vegna klórleka í ána 
fyrir tveimur árum og er sam-
starfsverkefni Veiðimálastofn-
unar, Veiðifélags Varmár og Þor-
leifslækjar og Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur.

Samkvæmt bráðabirgðatölum 
gengu á tímabilinu júní–nóvem-
ber á síðasta ári tæplega 2.200 
fiskar upp ána og um 250 niður. 
Þessir fiskar voru tuttugu til níu-
tíu sentimetra langir. Stærsti hlut-
inn var undir fjörutíu sentimetrar 
en þó voru tæplega þúsund fiskar 

yfir þeirri stærð. Að öllum líkind-
um voru þetta mest urriðar. 

Mikið magn af óblönduð-
um klór rann frá sundlauginni í 
Hveragerði í Varmá fyrir tveim-

ur árum. Klórslysið olli talsverð-
um fiskdauða í ánni og fund-
ust dauðir fiskar á stórum kafla 
neðan klórlekans. Rannsóknir 
Veiðimálastofnunar á seiðabú-
skap árinnar skömmu eftir slysið 
bentu til þess að nánast öll seiði 
hefðu drepist á um tveggja kíló-
metra kafla neðan sundlaugarinn-
ar. Óttast var að klórslysið gæti 
haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
fiskstofna Varmár og í versta falli 
tæki það stofnana mörg ár að ná 
fyrri styrk. Seiðarannsóknir á 
árinu 2008 staðfestu enn frekar 
þann skaða sem varð á seiðabú-
skap árinnar en þá mátti þó sjá 
töluverð batamerki.   - shá

Fiskteljari gefur áhugaverðar niðurstöður um fiskgengd í Varmá við Hveragerði:

Mikið líf þrátt fyrir klórleka

FISKDAUÐI Klórlekinn er mönnum mikið 
áhyggjuefni en fiskur gengur þó af krafti 
í ána. MYND/VEIÐIMÁLASTOFNUN

VEGFARENDUR Í BERLÍN Yfirvöld í Þýskalandi hafa hvatt fólk til þess að birgja sig 
upp af nauðsynjavöru ef svo færi að veðrið versnaði enn frekar.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Ég get lítið sagt um ástandið í 
öðrum hlutum landsins, en hérna 
í Berlín tek ég fyrst og fremst eftir 
því að allt virðist ganga eðlilega fyrir 
sig en mun hægar en vanalega,“ 
segir Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 
sem nemur sagnfræði í lýðháskóla 
í Berlín. 

Hafdís segist ekki hafa farið 
varhluta af íslenskum fréttaflutningi 
um veðrið í Evrópu á Íslandi. „Ég 
hef fengið nokkur örvæntingarfull 
símtöl og sms-skilaboð frá fólki sem 
ég þekki á Íslandi, þar sem það spyr 
hvort allt sé ekki örugglega í lagi. 

Af samtölum 
mínum við Þjóð-
verja og frétta-
flutningi hér 
ræð ég að þeir 
virðast vera vanir 
svona uppá kom-
um. Það er 
enginn að fara 
á taugum, enda 
eru líklega fáir 
með veðrið jafn 

mikið á heilanum og Íslendingar. 
Umræðan er mjög yfirveguð,“ segir 
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir.

ALLT GENGUR HÆGAR EN VANALEGA

HAFDÍS ERLA 
HAFSTEINSDÓTTIR

SKÓLAMÁL Skólastarf heldur áfram óbreytt í grunn-
skóla Borgarfjarðar að Kleppjárnsreykjum enda hafi 
ekki verið tekin ákvörðun um annað, að sögn Páls S. 
Brynjarssonar, sveitarstjóra í Borgarbyggð. 

„Staðan er í raun og veru sú að sveitarstjórn var 
ekki búin að samþykkja neina tillögu í skólamál-
um. Og það er ljóst að fyrir sveitarstjórnarfund [30. 
desember] ákváðu oddvitar flokkanna og sveitarstjórn 
að slíta samstarfinu sem var hér,“ segir Páll. Sam-
starfslitin komu í kjölfar ósamkomulags um hagræð-
ingu í skólamálum. Í kjölfarið var haldinn fjölmennur 
íbúafundur í Logalandi þar sem mótmælt var hug-
myndum um að leggja niður skólastarf á Kleppjárns-
reykjum. 

„Frá þeim fundi fá menn mjög skýra yfirlýsingu,“ 
segir Páll, en áréttar um leið að ákvörðun um hagræð-
ingu í skólastarfi bíði nýs meirihluta sveitarfélagsins. 
„Hvort mönnum tekst að endurvekja þjóðstjórn, eða 
hvort það verður með öðrum hætti skýrist væntanlega 
á allra næstu dögum.“ 

Þjóðstjórnin var samstarf allra flokka og hafði stað-

ið í nokkra mánuði. Áður höfðu Sjálfstæðisflokkur og 
Borgarlisti um árabil myndað meirihluta.

Páll segir að ljóst hafi verið að hagræða þyrfti 
í skólastarfi og að í þeim efnum séu allar leiðir 
umdeildar.  - óká

BORGARNES Meirihlutinn í Borgarbyggð sprakk vegna ósættis 
um hvort leggja ætti niður einstaka skóla eða spara með 
öðrum hætti.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ákvörðun um skóla á Kleppjárnsreykjum bíður nýs meirihluta í Borgarbyggð:

Skólastarf óbreytt enn um sinn

BRETLAND Breskur blaðamaður 
lét lífið í sprengingu í suður-
hluta Afganistans á laugardag. 
Bandarískur hermaður lét einn-
ig lífið. 

Sprengjan sprakk við bíl 
bandarískra hermanna í Helm-
and-héraði. Blaðamaðurinn 
Rupert Hamer hafði dvalist með 
hermönnunum ásamt ljósmynd-
ara frá áramótum. Hann vann 
fyrir breska blaðið Daily Mir-
ror og átti að vera í Afganistan 
í mánuð. 

Ljósmyndari blaðsins liggur 
þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir 
sprenginguna, ásamt fimm her-
mönnum.  - þeb

Bílasprengja í Afganistan:

Breskur blaða-
maður drepinn

KJÖRKASSINN

Hefur þú einhvern tíma tekið í 
nefið?
JÁ 52,1%
NEI 47,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú þig þekkja Icesave-
málið nægilega vel?

Segðu skoðun þína á visir.is.
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Gerum betur 2010
– sofum betur –

Chiro Collection heilsurúm

30% janúar-afsláttur

Tempur Spring heilsurúm

25% janúar-afsláttur

Stillanleg heilsurúm

20% janúar-afsláttur

Chiro Collection heilsurúmin eru sérlega 
vönduð hönnun. Fimm svæðaskipt 

gormakerfi , vandaðar kantstyrkingar 
og úrval vandaðra hráefna í áklæðum. 
Botn í mörgum litum. Fáanlegt í öllum 

stærðum. 

Tempur Spring heilsudýnan er rúm 
sem býður það besta úr báðum 

heimum. Dýnan er með fjaðrandi fi mm 
svæðaskiptu gormakerfi  og sjö cm 

þykku Tempur yfi rlagi sem mótar sig að 
lögun líkamans. 

Stillanlegu heilsurúmin sem Betra Bak 
býður uppá eru ein þau vönduðustu 

sem í boði eru. Eitt landsins mesta úrval 
af botnum og mismunandi heilsudýnum 

sem henta hverjum og einum.
Settu þig í stellingar !
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Víxlar og stutt skuldabréf með ábyrgð íslenska ríkisins. 
Sjóðnum er heimilt að fjárfesta allt að 10% í innlánum.

Litlar sveiflur í ávöxtun og enginn binditími.

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í þrjá mánuði eða lengur.

Lágmarkskaup 5.000 kr.

Enginn munur á kaup- og sölugengi.

»

»

»

»

»

Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega 
vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggir innlán að lágmarki fjárhæð sem samsvarar EUR 20.887 skv. lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrirfjárfesta. Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 3. febrúar 2009 eru „innstæður í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum og 
útibúum þeirra hér á landi tryggðar að fullu“.Með yfirlýsingu frá 9. desember 2009 lýsti ríkisstjórnin því yfir að yfirlýsingin frá 3. febrúar 2009 væri enn í fullu gildi og að yfirlýsingin yrði ekki afnumin fyrr en hið nýja íslenska fjármálakerfi, með breyttri umgjörð, hefði sannað sig og þá yrði gefinn aðlögunartími. 
Tryggingarsjóðurinn tryggir ekki tjón sem verður vegna taps á undirliggjandi fjárfestingum sjóða s.s. skuldabréfum eða víxlum. Sjá nánar lög nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, og heimasíðu sjóðsins, www.tryggingarsjodur.is.

innlán
ríkisvíxlar og 
ríkisskuldabréf90% 10%

RÍKISVÍXLASJÓÐUR

Traustur kostur fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Verðbréfaþjónusta Arion banka 
er söluaðili sjóða Stefnis. 
Kynntu þér Ríkisvíxlasjóð hjá 
starfsfólki verðbréfaþjónustu 
Arion banka í síma 444 7000, í 
næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir

STEFNIR.COM

UMHVERFISMÁL Heilbrigðisnefnd 
Hafnarfjarðar- og Kópavogs-
svæðis segir fyrirhugað skipu-
lag 132 hektara athafnasvæð-
is á Hólmsheiði setja grundvöll 
framkvæmdar vatnsverndar í 
uppnám. Gert er ráð fyrir losun 
ofanvatns í Hólmsá sem fellur 
um grannsvæði vatnsverndar 
og í Elliðavatn, „þeirrar nátt-
úruperlu“ eins og segir í bókun 
nefndarinnar.

„Heilbrigðisnefnd telur að 
farga eigi ofanvatni frá áform-
uðu gatnakerfi og athafnalóðum 
á Hólmsheiði á annan hátt en að 
veita því inn á viðkvæmt vatna-
svið Elliðavatns,“ segir nefndin 
sem vill aðrar lausnir.  - gar

Athafnasvæði á Hólmsheiði:

Ofanvatn sagt 
ógna vatnasviði

ELLIÐAVATN Veita á ofanvatni frá 
Hólsmheiði í vatnið.

DÓMSMÁL Tveir piltar hafa verið 
ákærðir fyrir Héraðsdómi Suður-
lands fyrir að ráðast á pilt í Valla-
skóla á Selfossi.

Pilturinn var að koma út um 
vesturinngang skólans þegar 
piltarnir réðust á hann. Annar 
kýldi hann í andlitið og hinn kýldi 
hann í öxlina og tvisvar í andlitið. 
Fórnarlambið var með eymsli og 
áverka eftir árásina.

Í málinu er gerð krafa um að 
piltarnir verði dæmdir til að 
greiða þeim sem þeir réðust á 
500 þúsund krónur og lögmanns-
kostnað. - jss

Tveir piltar ákærðir:

Réðust á nem-
anda á Selfossi

SJÁVARÚTVEGUR Sjö uppsjávar-
veiðiskip hafa stundað veið-
ar á gulldeplu nú eftir áramót-
in. Veiðin hefur verið treg að 
sögn Vilhjálms Vilhjálmsson-
ar, deildarstjóra uppsjávarsviðs 
HB Granda. Hann segir menn nú 
bíða eftir niðurstöðum loðnuleit-
ar á vegum Hafrannsóknastofn-
unar.

Vilhjálmur segir að gulldepla 
hafi fundist í veiðanlegu magni 
á mánudag. Þá gátu skipin verið 
að veiðum á meðan birtu naut en 
aflinn var lítill, eða um 70 til 100 
tonn. Aflabrögðin voru heldur 
skárri þegar leið á vikuna, eða 
um 100 til 150 tonn eftir dag-
inn. Veiðisvæðið er á svipuð-
um slóðum og fyrir áramót eða í 
nágrenni Grindavíkurdýpis.  - shá

Beðið eftir loðnunni:

Gulldepluveiðin 
fer rólega af stað

SAMGÖNGUR „Lögfræðingur okkar 
segir að þetta hafi verið á gráu 
svæði svo við ætlum að breyta 
afsláttarfyrirkomulaginu,“ segir 
Pétur Ágústsson, framkvæmda-
stjóri Sæferða, sem rekur Breiða-
fjarðarferjuna Baldur.

Fram til þessa hafa Vestfirðing-
ar notið sérkjara í fargjöldum og 
fengið allt að 50 prósent afslátt. 
Pétur segir að athugasemdir hafi 
verið gerðar við það af fólki sem 
taldi sér mismunað með þessu. 
Niðurstaðan hafi verið sú að breyta 
fyrirkomulaginu.

„Þetta verður framvegis með 
svipuðu sniði og í Hvalfjarðar-
göngunum. Hægt verður að kaupa 

kort fyrirfram og fæst mismikill 
afsláttur eftir því hversu margar 
ferðir eru keyptar. Þannig fá þeir 

mestan afslátt sem eru í mestum 
viðskiptum og allir sitja við sama 
borð,“ útskýrir Pétur sem kveður 
afsláttinn framvegis geta orðið á 
bilinu 25 til 45 prósent.

Vegna sparnaðar hjá Vegagerð-
inni, sem styrkir vetraráætlun 
Baldurs, siglir ferjan nú aðeins sex 
daga vikunnar en ekki á hverjum 
degi. Pétur segir að eftir könnun 
meðal notenda ferjunnar hafi verið 
ákveðið að fella laugardagana út. 
„Þetta er alls ekki heppilegt, til 
dæmis gagnvart jarðarförum sem 
oft eru á laugardögum. En atvinnu-
lífsins vegna var ekki hægt að fella 
út virkan dag svo þetta varð lend-
ingin.“  - gar

Sæferðir breyta reglum sem veittu Vestfirðingum sérkjör í Breiðafjarðarferjuna:

Ekki aðeins útvaldir fái afslátt

PÉTUR ÁGÚSTSSON Vestfirðingar fengu 
sérstakan afslátt í Breiðafjarðarferjuna 
Baldur en nú telja Sæferðir sér ekki 
lengur stætt á að mismuna fólki á þann 
máta.

ÖRYGGISMÁL Nýr þjónustusamn-
ingur milli Siglingastofnunar 
Íslands og Neyðarlínunnar um 
rekstur Vaktstöðvar siglinga 
var undirritaður í gær. Eldri 
samningur hefur verið í gildi 
frá árinu 2004. Hlutverk aðila 
skiptast þannig að Siglinga-
stofnun hefur með höndum fjár-
hagslegt og faglegt eftirlit með 
rekstrinum, sinnir samskiptum 
við stjórnvöld og samstarfi við 
alþjóðastofnanir um siglinga-
mál. Neyðarlínan sér um fjármál 
og rekstur vaktstöðvarinnar og 
gerir samninga við verktaka þar 
um.

Með nýjum samningi er nið-
urskurði á framlögum ríkisins 
mætt og sparnaðarmarkmið-
um náð. Fyrir að annast rekstur 
vaktstöðvarinnar mun Siglinga-
stofnun greiða Neyðarlínunni 
242 milljónir á ári.   - shá

Nýr samningur um Vaktstöð:

Niðurskurði er 
mætt að fullu

UMHVERFISMÁL Hornsíli í Vífils-
staðavatni gegna þýðingarmiklu 
hlutverki í nýrri rannsókn sem 
bendir til þess að þróun lífs á jörð-
inni verði frekar í stórum stökkum 
en í hægari skrefum. Um þetta hafa 
líffræðingar deilt síðan á tímum 
Darwins, segir Bjarni Jónsson, 
sviðstjóri þróunar- og nýsköpunar-
sviðs Veiðimálastofnunar (VMST), 
sem vann að rannsókninni. 

Rannsóknin er unnin af vís-
indamönnum við læknadeild Stan-
ford-háskóla í Bandaríkjunum 
með aðkomu sérfræðinga VMST 
á Sauðárkróki. Niðurstöður þeirra 
lýsa því hvernig brotthvarf á stutt-
um kafla DNA-raðar veldur því að 
hornsíli missa kviðgadda sína, sem 
er töluvert mikil breyting á beina-
byggingu þeirra. Breytingin veit-
ir sílunum vistfræðilega yfirburði 
við ákveðin skilyrði í umhverfinu. 

Kviðgaddalaus hornsíli finnast í 
nokkrum vötnum í heiminum, þar 
á meðal í Vífilsstaðavatni. Þessi 
vitneskja um íslensku sílin er til-
komin fyrir tilviljun en Bjarni 
fann kviðgaddalaust hornsíli þegar 
hann var við útikennslu barna við 
vatnið árið 2002. Bjarni vann á 
þeim tíma við rannsókn á vegum 
Stanford-háskóla sem snerist um 
kortlagningu mikilvægra gena og 
virkni þeirra í hryggdýrum. Þegar 
gaddalausu sílin fundust í Vífils-
staðavatni var nýhafin rannsókn 
á erfðum gaddaleysis og reynd-
ust íslensku hornsílin eiga eftir að 
gegna mikilvægu hlutverki í lausn 
þeirrar gátu, og lýst er í greininni 
í Science.

Hornsíli eru draumur þróun-
arlíffræðinga vegna þess að teg-

undin hefur þróað mörg mismun-
andi afbrigði frá lokum síðustu 
ísaldar. Ástæðan er að sjávar-
hornsíli námu land í ferskvatns-
kerfum sem mynduðust við bráðn-
un jökla. Í raun hefur það farið í 
gegnum umfangsmikla þróunar-
fræðilega tilraun í náttúrunni og 

margir sömu eiginleikarnir þróast 
aftur og aftur á mismunandi stöð-
um í heiminum, segir í umfjöllun 
VMST.

„Við sjáum sömu hluti í þróun-
arfræðilegum breytileika í heil-
um dýrum. Ef þú veist hvert genið 
er og hvaða stökkbreyting hefur 
orðið í einni lífveru geturðu spáð 
fyrir um hvað hefur gerst í ann-
arri. Við þekkjum ekki öll lögmál-
in enn þá en við erum að byrja að 
fá einhverja mynd á hvernig heilu 
lífverurnar geta umbreyst og 
hvernig frumur og lífverur geta 
nýtt sér ákveðnar ummyndanir 
til að breytast og aðlagast nýjum 
umhverfisaðstæðum,“ segir Bjarni 
á vef VMST.  svavar@frettabladid.is

Íslensk hornsíli bæta 
skilning á þróun lífs
Nýbirt grein í hinu virta vísindatímariti Science lýsir því hvernig lítil breyting 
getur valdið ummyndun heilla lífvera. Sérfræðingar Veiðimálastofnunar á 
Sauðárkróki koma að rannsókninni. Hornsíli leika aðalhlutverkið.

HORNSÍLI Hér sjást seiði með og án 
kviðgadda. MYND/VEIÐIMÁLASTOFNUN

Á SÍLAVEIÐUM Þessir strákar láta það ekki trufla sig við sílaveiðarnar að bráð þeirra 
er stórmerkileg frá líffræðilegum sjónarhóli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ALÞINGI Ólafur Örn Haraldsson, 
fyrrverandi þingmaður og land-
fræðingur, hefur verið ráðinn 
framkvæmdastjóri Þingvalla-
nefndar og þjóðgarðsvörður á 
Þingvöllum. 

Þingvallanefnd samþykkti 
þetta á fundi sínum á föstudag. 
78 manns sóttu um starfið. 

Ólafur er forseti Ferðafélags 
Íslands og lauk nú um áramót-
in störfum sem verkefnisstjóri 
þjónustumiðstöðvar vegna jarð-
skjálfta á Suðurlandi. Hann var 
alþingismaður árin 1994 til 2003 
og var formaður umhverfis-
nefndar þingsins í sex ár. 

 - þeb 

Ólafur Örn Haraldsson: 

Ráðinn í starf 
þjóðgarðsvarðar

VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða íslensku landslið 
munu ekki geta tekið þátt í Evr-
ópukeppni næstu tvö árin?

2 Hvar nálgast hafís landið 
og gæti lokað siglingaleiðum á 
næstunni? 

3 Hvert ætlar fyrrum fegurð-
ardrottningin Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir að flytja á 
næstunni?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26



TIL HAMINGJU!
Við óskum nemendum og starfsfólki Háskólans í Reykjavík til hamingju með nýja háskólabyggingu
í Nauthólsvík – umgjörð um öflugt kennslu- og rannsóknarstarf. Mikilvægum áfanga er náð í 
starfsemi skólans sem gegnir þýðingarmiklu hlutverki í íslensku atvinnulífi og samfélagi. 
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HEILBRIGÐISMÁL Örverur geta orðið 
ónæmar fyrir sótthreinsandi 
efnum sem áttu að drepa þær, 
samkvæmt nýjustu rannsóknum. 
Þá hafa breyttu bakteríurnar 
meira þol við algengu breiðvirku 
sýklalyfi.

Í umfjöllun breska dagblaðs-
ins Telegraph er greint frá nið-
urstöðum rannsóknarteymis við 
Háskóla Írlands í Galway. Það 
komst að því að bakteríur sem 
komast í tæri við sótthreinsandi 
efni í smáskömmtum laga sig að 
aðstæðum og gefa frá sér örveru-
eyðandi efni sem hamlaði virkni 
bæði sótthreinsiefna og sýkla-
lyfja. 

„Inni á spítölum gæti þetta 
í raun þýtt að lítið magn sótt-
hreinsiefna úr skúringalegi sem 
eftir verður á gólfi kynni að ýta 
undir dreifingu alvarlegra sýk-
inga,“ hefur Telegraph eftir dr. 
Gerard Fleming, sem fór fyrir 
rannsókninni á Írlandi. 

„Og enn frekari áhyggjum veld-
ur að bakteríur virðast geta þró-
ast í þá átt að mynda þol gegn 
sýklalyfjum án þess að hafa kom-
ist í tæri við slík lyf,“ bætir hann 
við. 

Í rannsókninni kom fram að 
þegar mjög litlum skömmtum 
sótthreinsiefna var bætt í bakter-
íuræktun voru bakteríurnar sem 
löguðu sig að efninu líklegri til að 
þola bæði sýklalyf og hreinsiefni, 
en aðrar bakteríur. 

Breyttu bakteríurnar báru 
einnig í sér genabreytingu sem 
gerði þeim sérstaklega kleift að 
standast breiðvirk sýklalyf af 
cíprófloxacín-gerð.

Könnuð var P. aeruginosa bakt-
erían, en hún finnst víða og veld-
ur margvíslegum sýkingum í fólk 
sem af einhverjum sökum er með 
veikt ónæmiskerfi og í þeim sem 
veikir eru af slímseigjusjúkdómi 
og sykursýki. Bakterían er jafn-
framt sögð þekktur skaðvaldur á 
sjúkrahúsum.

Haraldur Briem sóttvarnalækn-
ir segir þekkt að bakteríur geti 
til dæmis lifað í sápu og þekkir 
til umræðu um þol sem þær geti 
myndað gegn sótthreinsiefnum. 

„En þær eru nú allar næmar 
fyrir spritti enn þá,“ segir Har-
aldur og bætir við að mestu skipti 
líka reglubundin skolun með 
vatni. „Þannig hjálpar til dæmis 
handþvottur með sápu því þótt 
bakteríurnar lifi þá gerir sápan 
það að verkum að þær missa festu 
og hreinsast af.“

 olikr@frettabladid.is

Viltu kynnast  
frambjóðendum  
betur?
Frambjóðendur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
vegna borgarstjórnarkosninga 2010 bjóða 
Reykvíkinga velkomna á opið hús í Valhöll. 
Komdu í kaffihúsastemningu og kynntu þér 
frambjóðendur og áherslur þeirra.

→  Þriðjudagurinn 12. janúar kl. 16-19
→  Fimmtudagurinn 14. janúar kl. 16-19
→  Þriðjudagurinn 19. janúar kl. 16-19

www.profkjor.is

Allir velkomnir!

Prófkjör í Reykjavík 23. janúar 2010

Upplýsingar um frambjóðendur eru á profkjor.is

Komdu og ræddu við 
frambjóðendur í Valhöll

Auglýsingasími

– Mest lesið

Á LANDSPÍTALA Þol sem bakteríur geta myndað gegn sótthreinsandi efnum veldur 
líka í þeim genabreytingu sem eflir varnir þeirra gegn cíprófoxacíni, en það er  
algengt breiðvirkt sýklalyf, samkvæmt nýrri rannsókn sem unnin var á Írlandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Bakteríur 
ónæmar fyrir 
sótthreinsiefni
Leifar sótthreinsiefna geta ýtt undir að bakteríur 
myndi þol gegn þeim. Sömu bakteríur geta svo ver-
ið ónæmar fyrir sýklalyfjum. Sóttvarnalæknir segir 
reglubundna skolun yfirborðs mestu skipta.

Þannig hjálpar til dæmis 
handþvottur með sápu 

því þótt bakteríurnar lifi þá gerir 
sápan það að verkum að þær 
missa festu og hreinsast af.

HARALDUR BRIEM
SÓTTVARNALÆKNIR

ORKUFYRIRTÆKI. Stjórnarmenn 
Landsvirkjunar hafa ekki farið 
til útlanda á kostnað fyrirtækis-
ins síðustu fimm ár, að sögn Þor-
steins Hilmarssonar, upplýsinga-
fulltrúa Landsvirkjunar.

Eins og fram hefur komið nam 
kostnaður Orkuveitu Reykjavík-
ur við utanlandsferðir stjórnar-
manna um sjö milljónum króna 
undanfarin tvö ár. Dýrust var 
ferð Sigrúnar Elsu Smáradóttur, 
stjórnarmanns OR, til Afríku og 
Asíu en hún kostaði um 1.700 þús-
und krónur.

Þorsteinn Hilmarsson segir 
að síðasta ferð stjórnarmanns til 
útlanda á vegum fyrirtækisins 
hafi verið árið 2004. Þá var Kára-
hnjúkavirkjun í undirbúningi. 
Hins vegar fari stjórnin í eina til 
tvær ferðir innanlands á hverju 
ári til að kynnast starfsemi Lands-
virkjunar. Þessar ferðir kosti „vel 
innan við fimm hundruð þúsund á 
ári“. Þá hafa stjórnarmenn, sem 
búa utan höfuðborgarsvæðisins, 
fengið greitt kílómetragjald eða 
flugfargjald til að kosta ferðir á 
stjórnarfundi.  - pg

Stjórn Landsvirkjunar ferðast minna en stjórn Orkuveitunnar: 

Ekki greitt fyrir utanlandsferð 
stjórnarmanns síðan 2004

KÁRAHNJÚKAR Síðasta utanlandsferð 
stjórnarmanna Landsvirkjunar var farin 
2004 í tengslum við  undirbúning Kára-
hnjúkavirkjunar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FLOTTUR Þessi ungi piltur tekur sig vel 
út í gervi Elvis Presley. Um 10 þúsund 
manns komu saman í Parkes í Ástralíu 
um helgina til þess að minnast þess 
að kóngurinn hefði orðið 75 ára. 

NORDICPHOTO/AFP

SAMGÖNGUR Umferðin á sex-
tán völdum talningarstöðum á 
hringveginum var 2,2 prósentum 
meiri á árinu 2009 en árinu 2008. 
Umferðin var hins vegar minni 
en hún var metárið 2007 þótt ekki 
muni miklu.

Umferðin í nýliðnum desember 
var um 5 prósentum meiri en í 
sama mánuði árið 2008. Árið ein-
kennist þó af mikilli umferð yfir 
sumarmánuðina og var umferðin 
þá töluvert meiri en metárið 2007.

Akstur eykst á öllum landsvæð-
um utan höfuðborgarsvæðis. 
Mest eykst aksturinn á Austur-
landi, eða um rúm tíu prósent. 

  - shá

Íslendingar víðförlir:

Umferð eykst 
eftir samdrátt
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Nú er komið tækifæri til að 
beita nýjum aðferðum til 

lausnar Icesave-málinu en þetta 
ólukkumál hefur truflað  alla 
framvindu á Íslandi í heilt ár. 
Óþarfi er að rekja málavexti. Nú 
er það skylda okkar allra að leita 
lausna. Margt hefur breyst á einu 
ári. Margar þjóðir telja sig hafa 
séð til botns í kreppunni og reyna 
nú að hraða för út úr henni á sem 
skemmstum tíma.

Hvað sem um aðdraganda 
Icesave-samningaviðræðnanna 
má segja, virðist sem álit alþjóða-
samfélagsins á stöðu sé málum 
blandin. Við Íslendingar höfum 
ávallt áréttað að lagaleg skuld-
binding til greiðslu sé ekki fyrir 
hendi, þótt að sjálfsögðu eigi 
menn að leita pólitískra lausna og 
niðurstöðu. Þrátt fyrir allt hefur 
tíminn unnið með okkur í þessari 
erfiðu deilu við Breta og Hollend-
inga. Sterk viðbrögð stjórnmála-
leiðtoga þessara landa á síðustu 
dögum voru fyrirsjáanleg. Hins 
vegar er ljóst að krafa okkar 
um sanngjarnari meðferð fær 
stöðugt meiri hljómgrunn í virt-
um erlendum fjölmiðlum. Um það 
ber bæði leiðari í Financial Times 
og umfjöllun á vefriti The Econ-
omist ágætt vitni. Það er skylda 
okkar að nýta þetta tækifæri fyrir 
Íslendinga.

Pólitískt vopnahlé
Yfir undirbúningi málsins hér 
heima hvílir sá skuggi að stjórn-
málamönnum hefur ekki tekist 
að ná þeirri samstöðu sem nauð-
synleg er í baráttu við erlenda 
mótaðila. Virðingarverð tilraun 
var þó gerð sl. sumar í þinginu en 
þrátt fyrir þrotlausa fundi og fyr-
irvara við umdeilanlega ríkisá-
byrgð hefur alþingismönnum ekki 
tekist að sannfæra okkur um að 
þeir séu að berjast fyrir þjóðina í 
þessu örlagaríka máli. Það verður 
að breytast.

Í þeirri stöðu sem nú er komin 
upp verður að nota tækifærið sem 
felst í ákvörðun forseta Íslands 
um að hafna samþykki laganna.

Nú verða Íslendingar að standa 
saman.
Endurreisn íslensks atvinnulífs 
mun byggjast á þeirri starfsemi 
sem fyrir er í landinu. Í okkar 
stöðu eru engar galdralausn-
ir tiltækar og ný tækifæri falla 
ekki af himnum ofan. Þess vegna 
er algert höfuðatriði að virða þá 
starfsemi sem fyrir er og tryggja 
að heimilin í landinu geti staðið 
upptétt. Það þarf að efla skilning 
á mikilvægi verðmætasköpunar 
í atvinnulífinu í smáu sem stóru 
og mikla áherslu þarf að leggja á 
eflingu sprotafyrirtækja, nýsköp-
unar og skynsamlega nýtingu 
náttúruauðlinda. Trúverðugleiki 
Íslands má ekki skaðast meira en 
orðið er.

Við skorum á stjórnmálaflokka 
og stjórnmálaleiðtoga landsins að 
snúa nú bökum saman. Markmiðið 
er að ná niðurstöðu í Icesave-mál-
inu sem horfir til hagsældar fyrir 
Íslendinga. Samningaleiðin getur 
verið torsótt en það yrði Íslend-
ingum styrkur að ná niðurstöðu í 
málinu núna.

Ný samninga- og sáttanefnd
Við leggjum því til að Alþingi 
skipi nýja samninganefnd án tafar 
sem skipuð væri fulltrúum allra 
þingflokka. Vel færi á því að utan-

ríkisráðherra færi fyrir nefndinni 
og að hún fengi sér til fullting-
is færustu sérfræðinga, innlenda 
og erlenda, sem hefðu til að bera 
víðtæka reynslu og þekkingu. Þá 
væri mikilvægt að fá til liðs við 
nefndina erlendan fyrrverandi 
stjórnmálaleiðtoga sem þekkt-
ur væri og virtur á alþjóðlegum 
vettvangi fyrir störf sín í alþjóða-
stjórnmálum og hefði jafnframt 
þekkingu á aðstæðum Íslendinga. 
Slíkur einstaklingur gæti gegnt 
hlutverki sáttasemjara og gæfi 
okkur aukinn styrk í glímunni við 
erfiða mótaðila frá Englandi og 
Hollandi.

Verkefni nefndarinnar væri að 
komast að niðurstöðu við viðsemj-
endur okkar sem bæði næði að 
mæta þeim skuldbindingum sem 
Íslendingar þurfa að axla og að 
ljúka málinu hratt og örugglega 
með réttlátum hætti þannig að 
bærileg sátt næðist á Íslandi. Með 
því gæfist loks ráðrúm til að snúa 
sér að uppbyggilegum viðfangs-
efnum.

Íslenskt atvinnulíf og þjóðlíf 
þolir ekki frekari tafir og óvissu 
vegna þessa erfiða og óheppilega 
máls. Þessu verður að ljúka. Nú 
er tækifæri sem brýnt er að nýta 
strax.

Öflug samninganefnd af því 
tagi sem hér er rætt um, hefði 
tækifæri til að ná fram niðurstöðu 
sem þjóðin gæti risið undir fjár-
hagslega samhliða því að Íslend-
ingar næðu nauðsynlegri sátt við 
alþjóðasamfélagið.

Við megum ekki dæma okkur til 
einangrunar. Við þurfum að vera 
þjóð meðal þjóða hér eftir sem 
hingað til.

Vilmundur Jósefsson er formaður 
Samtaka atvinnulífsins, Tómas 

Már Sigurðsson er formaður 
Viðskiptaráðs Íslands og Helgi 

Magnússon er formaður Samtaka 
iðnaðarins.

Tækifærið er núna!

UMRÆÐA
Árni Páll Árnason skrifar um Icesave

Sú staða sem upp er komin í Icesave-mál-
inu getur orðið þjóðinni afar erfið. 

Það er auðvelt að hrópa „Vér mótmælum 
allir“ eins og formaður Sjálfstæðisflokks-
ins gerði á laugardag. Eftir stendur á hinn 
bóginn að forystumenn Sjálfstæðisflokks-
ins gáfu endurteknar yfirlýsingar um að 
ríkið myndi standa að baki Tryggingasjóði 
innstæðueigenda fyrir bankahrun. Allt frá hruni 
hafa allar ríkisstjórnir ítrekað lýst vilja til að semja 
um lausn þessa máls. Í því hlýtur að felast að allir 
flokkar geti sammælst um einhver lágmarks við-
mið samninga sem hægt sé að setja fram sameigin-
lega við viðsemjendur okkar, jafnvel þótt hin laga-
lega skuldbinding sé áfram háð fyrirvara.

Það verður aldrei samstaða um að skella land-
inu í lás og neita að semja fyrr en dómstólar hafi 
kveðið upp úr um hina lagalegu skuldbindingu. Slík 
aðferðafræði felur í sér fráhvarf frá 15 mánaða til-
raunum allra ábyrgra stjórnmálaafla til úrlausn-
ar málsins í sátt við önnur lönd og setur íslenskt 

efnahagslíf í óbærilega stöðu. Við gæti 
tekið langdregið þóf lagalegrar þrætubók-
arfræði, á sama tíma og lánafyrirgreiðsla 
og fjármögnunarkostir fyrirtækja verða í 
uppnámi. Lánshæfismat ríkisins yrði í rusl-
flokki og við myndum því festast í hring-
rás hárra stýrivaxta, lágra launa, mikils 
atvinnuleysis og viðvarandi þrýstings á 
gengi krónunnar. Fyrirtæki sem starfa á 
alþjóðlegum samkeppnismörkuðum myndu 
flytja höfuðstöðvar sínar úr landi.

Sundurlyndi hefur áður leikið Íslend-
inga grátt. Okkur hefur sannarlega mistekist að 
skapa víðtæka sátt um niðurstöðu í þessu máli. 
Eftir stendur að nú er mikið í húfi. Við þurfum 
ekki fleiri stjórnmálamenn sem eru til í að mæla 
á móti. Við þurfum þvert á móti stjórnmálamenn 
sem treysta sér til að mæla með – mæla með sam-
stöðu um samkomulag sem virðir ítrekuð fyrirheit 
íslenskra stjórnvalda til annarra ríkja um ríkis-
ábyrgð á skuldbindingum Tryggingasjóðsins, með 
þeim bestu skilmálum sem hægt er að fá. Er það 
ekki verðugt verkefni?

Höfundur er félags- og  tryggingamálaráðherra.

Að mótmæla – eða mæla með

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

VILMUNDUR, TÓMAS OG HELGI

UMRÆÐA |

Lög eru ekki sama og lög
Egill Helgason ræddi í Silfri sínu í 
gær við franska græningjann Alain 
Lipietz, Evrópuþingmann og pólitísk-
an samherja Evu Joly. Lipietz þessi 
hefur í aðdraganda viðtalsins víða 
verið kynntur sem einn af höfund-
um tilskipunarinnar um evrópska 
innstæðutryggingakerfisins. Því 
hljóti skoðanir hans á réttmæti 
hennar og virkni, kostum og 
göllum, ekki síst með tilliti 
til Icesave-málsins, að vega 
sérlega þungt. Það væri líklega 
alveg rétt ef það væri ekki 
rangt. Lipietz tók nefnilega ekki 
sæti á Evrópuþinginu fyrr en árið 
1999, fimm árum eftir 
að umrædd löggjöf 
varð til árið 1994.

Að hlusta ekki
Þetta atriði hefði ekki þurft að vefjast 
jafnmikið fyrir íslenskum fjölmiðlum 
í gær eins og raun bar vitni. Enda 
leiðrétti Lipietz misskilninginn strax 
í viðtalinu, og útskýrði að löggjöfin 

sem Eva Joly minntist á að hann 
hefði komið að væri alls ekki 
löggjöfin um innstæðu-

tryggingarnar, heldur regl-
urnar um fjármálaeftirlit. 
Eflaust er rík ástæða til að 
hlusta á það sem Lipietz 
hefur fram að færa, en 
rétt skyldi þó áfram vera 

rétt.

Eru þeir á hraðferð?
Nú hópast menn í sviðsljósið og 
stinga upp á því að samið verði upp 
á nýtt um Icesave-málið við bálreiða 
Breta og Hollendinga og að þjóðar-
atkvæðagreiðslunni, sem forsetinn 
valdi að vísa málinu í, verði varpað 
út í hafsauga. Vel má vera að það sé 
ágæt hugmynd. Enginn hefur hins 
vegar útskýrt hvers vegna viðsemj-
endur okkar ættu að hafa minnsta 
áhuga á að leita nýrra samninga í 
snatri. Sá möguleiki er jú alltaf fyrir 
hendi að samningarnir sem þeir hafa 
þegar sæst á verði samþykktir í þjóð-
aratkvæði. Ætli þeir vilji ekki bíða og 

sjá til með það fyrst? 

 stigur@frettabladid.isÞ
egar forsetinn vísaði breytingalögunum um Icesave-
samningana til þjóðarinnar í síðustu viku setti hann af 
stað hringekju sem enginn veit hvar mun stöðvast.    

Í kjölfar ákvörðunar forseta hafa birst þrjár skoðana-
kannanir sem benda til að afstaða kjósenda til Icesave-

samninganna er á fleygiferð. 
Fyrst kom könnun MMR og sýndi góðan stuðning við að samn-

ingarnir yrðu felldir. Því næst birtist könnun Capacent og brá þá 
svo við að meirihluti vildi staðfesta þá. Í nýjustu könnuninni, sem 
Fréttablaðið birti á laugardag, er aftur kominn öruggur meiri-
hluti fyrir því að fella samningana.

Fróðlegt verður að fylgjast með viðhorfsbreytingum lands-
manna á þeim vikum sem eru fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni. 
Að lokinni þessari fyrstu viku frá synjun forseta virðist umræðan 
vera komin alla leið aftur á reit númer eitt, sem er spurningin um 
hvort Ísland eigi að borga Hollendingum og Bretum það tjón sem 
skattborgarar þessara landa hafa þegar axlað. 

Er það ekki gæfuleg byrjun, en skiljanleg því skilaboðin frá 
forystumönnum stjórnarandstöðuflokkanna, sem harðast hafa 
barist gegn Icesave-samningunum, eru vægast sagt óskýr. Enn 
er fullkomlega óljóst hvort formenn Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks eru að berjast fyrir því að Íslendingar freisti þess 
að ná betri samningum um Icesave, eða hvort þeir vilji ekki 
borga nema að dómur falli í þá veru, jafnvel þótt ekki sé á hreinu 
frammi fyrir hvaða dómstólum væri hægt að reka málið.

Þessi skortur á skýrri afstöðu stjórnarandstöðuflokkanna er 
auðvitað mjög til trafala í því breiða ákalli um samstöðu sem 
berst úr öllum hornum.

En á meðan umræðan snýst og snýst og ýmislegt verður þoku-
kenndara en áður, liggur þó að minnsta eitt nokkurn veginn fyrir. 
Sú tilraun að hengja Icesave á núverandi ríkisstjórnarflokka virð-
ist ekki ætla að lukkast, þrátt fyrir ákafar tilraunir.

Í fyrra skiptið þegar forseti vísaði óvinsælu lagafrumvarpi til 
þjóðarinnar lék enginn vafi á hverjum það var eignað. 

Skoðanakannanir sýndu að um 65 prósent kjósenda ætluðu 
að hafna fjölmiðlafrumvarpi Davíðs Oddssonar sumarið 2004. 
Í þeim atgangi öllum snarféll Sjálfstæðisflokkurinn í könnunum 
og stuðningurinn við ríkisstjórnarsamstarfið við Framsóknar-
flokkinn galt líka fyrir feigðarflanið. Samtals sögðust 43 prósent 
kjósenda styðja þessa flokka í skoðanakönnunum og 40 prósent 
ríkisstjórnina, sem var það minnsta frá því samstarfið hófst 
1995.

Nýbirt skoðanakönnun Fréttablaðsins sýnir að álíka margir 
kjósendur og voru á móti fjölmiðlalögunum 2004 ætli að hafna 
Icesave-samningum ríkisstjórnarinnar. Nú bregður hins vegar 
svo við að þrátt fyrir þá andstöðu njóta ríkisstjórnarflokkarnir 
stuðnings um 53 prósenta kjósenda. 

Þetta bendir til þess að eignarhaldið á Icesave, þessu skelfilega 
ógæfumáli, er í huga meirihluta kjósenda á ábyrgð annarra en 
þeirra sem eru að reyna að leysa það. 

Umræðan snýst og snýst og engin veit hvar 
hún mun stöðvast.

Hringekjan
JÓN KALDAL SKRIFAR

Icesave-málið
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Í tilefni af því ætlum við að bjóða uppá alvöru íslenskan mat. 

Gellur og KinnarGellur og Kinnar
Nýjar og saltaðarNýjar og saltaðar

Hrogn og lifur Hrogn og lifur 
ásamt glænýjum þorski úr ásamt glænýjum þorski úr 

Jökuldýpi.Jökuldýpi.

Veljum Íslenskt, styðjum íslenskt. 
 Núna stöndum við öll saman sem eitt.   

Sjáumst eldhress á eftir.

Nýsteiktar FiskibollurNýsteiktar Fiskibollur
ásamt nýbökuðu rúgbrauðiásamt nýbökuðu rúgbrauði

 frá HP Selfossi. frá HP Selfossi.

Súr Hvalur og HákarlSúr Hvalur og Hákarl
frá Bjarnarhöfn.frá Bjarnarhöfn.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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Fyrir skemmstu var fulltrúi Íslands í 
Samtökum evrópskra tónskáldasam-
taka, European Composers´ Forum, eða 
ECF, kosinn í stjórn samtakanna. Full-
trúi Íslands er Kjartan Ólafsson, for-
maður Tónskáldafélags Íslands og próf-
essor við Listaháskóla Íslands, og segir 
hann kosninguna mikla viðurkenningu 
fyrir íslenskt tónlistarlíf. Aðildarfélög 
í ECF eru um þrjátíu og samtökin beita 
sér fyrir hagsmunamálum evrópskra 
tónskálda. 

„Þessi tilnefning þýðir að eftir okkur 
Íslendingum er tekið og við þökkum þar 
einkum Myrkum músíkdögum sem hafa, 
öfugt við sambærilegar hátíðir í Evrópu, 
verið að vaxa og stækka,“ segir Kjartan 
og nefnir nokkrar ástæður fyrir því að 
íslensk tónlistarstarfsemi hefur sótt svo 
á síðustu árin. 

„Ein af ástæðunum er sú að hér á Ís-

landi liggjum við á milli tveggja heims-
álfa og því tveggja menningarheima, 
Evrópu og Ameríku. Okkar listamenn 
eru mjög víðförlir í þeim skilningi að 
með öfluga listmenntun frá Íslandi í far-
teskinu sækja þeir hluta af sinni fram-
haldsmenntun og starfsreynslu utan Ís-
lands, en erlendis er algengara að lista-
menn haldi sig innan sinna heimahaga. 
Alla jafna skila listamenn okkar sér 
heim og þá myndast þetta skemmtilega 
samfélag lista þar sem íslenskt tónlistar-
fólk hefur tekið með sér til Íslands ólík 
sjónarmið og ólíkan bakgrunn og þetta 
skapar okkur sérstöðu. Landið er því 
svolítill suðupunktur.“

Fulltrúi Íslands hefur ekki áður setið 
í stjórn ECF. Samtökin eru frekar ung 
en mjög öflug og leitast við að fá lönd 
í stjórn sem þykja standa framarlega 
í tónlistinni. Hlutverk Kjartans verð-

ur meðal annars að spegla Norðurlönd 
inn í evrópskt samstarf. „Ísland verð-
ur fulltrúi Norðurlanda í stjórn félags-
ins en reynt er að dreifa stjórnarsetu 
þannig að fulltrúar frá öllum menning-
arsvæðum Evrópu eigi hlut að henni,“ 
segir Kjartan. 

Myrkir músíkdagar eru nú haldnir í 
30. skiptið og standa yfir frá 24.-31. jan-
úar. Í lok hátíðarinnar munu erlendir 
þáttagerðarmenn, blaðamenn og listræn-
ir stjórnendur frá nokkrum stærstu tón-
listarhátíðum í Evrópu mæta. Markmið 
þeirra verður að efla til samstarfs við 
íslenskt tónlistarfólk í gegnum Myrka 
músíkdaga til frambúðar. Kjartan segir 
framtíð íslenskra tónsmíða bjarta. „Á 
meðan við höldum áfram að vera opin 
fyrir nýjungum og taka þátt í erlendu 
starfi er engin ástæða til annars en mik-
illar bjartsýni.“  juliam@frettabladid.is      

SAMTÖK EVRÓPSKRA TÓNSKÁLDAFÉLAGA:  ÍSLENDINGUR Í STJÓRN FÉLAGSINS 

Eftir okkur Íslendingum tekið

GETUM VERIÐ STOLT Kjartan Ólafsson, formaður Tónskáldafélags Íslands og prófessor við Listaháskóla Íslands, segir íslenskt tónlistarfólk geta 
verið stolt af því að landið var valið í stjórn ECF. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GHITA NØRBY ER 75 ÁRA Í DAG

„Eflaust heldur fólk að ég 
sé yfirborðskennd og taki 

tilveruna ekki nógu alvar-
lega. Og svo eru eflaust ein-

hverjir sem þykir ég vera 
einum of mikið af hinu 

góða.“

Ghita Nørby er dönsk leik-
kona og hefur leikið í 117 

kvikmyndum.

MERKISATBURÐIR
1897 Leikfélag Reykjavíkur er 

stofnað. Fyrsta sýning er 
þó ekki fyrr en í árslok.

1918 Bjarndýr gengur á land í 
fyrsta sinn þennan vetur 
en fleiri ganga á land 
næstu daga.

1935 Amelia Earhart er fyrst 
kvenna til að fljúga ein-
menningsflug, frá Hawaii 
til Kaliforníu. 

1963 Fyrsti diskóstaðurinn í 
Bandaríkjunum opnaður, 
Whisky A Go-Go. 

1974 Fyrstu sexburar, sem lifa 
af, fæðast í Höfðaborg í 
Suður-Afríku.

1990 Fjörutíu skip fá 28.400 
lestir af loðnu djúpt úti 
fyrir Austfjörðum, mestu 
veiði á einum sólarhring 
hingað til.

Á þessum degi árið 
1944 fórst togarinn 
Max Pemberton frá 
Reykjavík með allri 
áhöfn, 29 manns. 

Skipið kom síðast 
að landi á Patreksfirði 
mánudaginn 10. jan-
úar, rétt fyrir hádegi, 
og virtist ferð skipsins 
að Snæfellsnesi hafa 
gengið ágætlega því fimm klukkustundum eftir 
að það lagði úr höfn frá Patreksfirði kom orð-
sending frá skipstjóra um að skipið lónaði við 
Jökul og virðist það samkvæmt skeytum hafa 
lent í hríðarbyl og austanstormi og verið í skjóli 
undan Snæfellsnesi. Eftir það bar slys að hönd-
um, svo snögglega að ekki gafst ráðrúm til að 
senda út neyðarmerki né koma björgunarfleka 

eða -bátum á flot.
Strax þegar farið var 

að óttast um afdrif skips-
ins var hafin leit á víð-
áttumiklu svæði af skip-
um og flugvélum og 
fjörur voru gengnar á 
Snæfellsnesi öllu. Ekkert 
fannst sem gaf vísbend-
ingu um afdrif togarans. 

Í dag er álitið að tog-
arinn hafi lent á tundurdufli en þau höfðu sést á 
svipuðum slóðum við Snæfellsnes. Á Max Pemb-
erton voru meðal annars tvennir feðgar og tveir 
bræður. Feðgarnir voru Pétur Maack skipstjóri og 
sonur hans Pétur A. P. Maack, sem var fyrsti stýri-
maður, og svo þeir Þorsteinn Þórðarson, fyrsti 
vélstjóri, og sonur hans, Þórður Þorsteinsson, 
annar vélstjóri. 

ÞETTA GERÐIST:  11. JANÚAR 1944

Togarinn Max Pemberton ferst

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, bróðir 
og mágur, 

Sigmundur Þór 
Símonarson 
rafvirki,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánu-
daginn 4. janúar sl. Útförin fer fram frá Grafarvogs-
kirkju mánudaginn 11. janúar kl. 15.00. Blóm og 
kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hins látna er bent á Geðhjálp, rnr. 1175-15-
510048, kt. 531180-0469. 

Anna Rós Sigmundsdóttir    Andrés Magnússon
Símon Símonarson
Sólrún Anna Símonardóttir    Jóhann Harðarson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vináttu við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóru Þorbjarnardóttur
Aflagranda 40, Reykjavík.

Ásta Bára Jónsdóttir   Einar Ingi Halldórsson
Þórhildur Jónsdóttir                Eggert Ágúst Sverrisson
Kristín Jónsdóttir                    Sigurður Geir Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Sveinfríður Jóhannsdóttir
Holtateigi 26, Akureyri, 

lést 7. janúar. Útför hennar fer fram frá Akureyrar-
kirkju fimmtudaginn 14. janúar kl. 13.30.  Blóm og 
kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Krabbameinsfélag Akureyrar.

Hermann Jónsson
Kristín Hermannsdóttir  Sæmundur Sigtryggsson 
Sigurður Hermannsson  Jóhanna Jóhannesdóttir 
Ólafur Hermannsson Ester Lára Magnúsdóttir 
Fjóla Hermannsdóttir Carsten Tarnow 
og ömmubörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Þorleifur Pálmi Jónsson
Hrafnistu, Reykjavík,

andaðist þann 6. janúar sl. að heimili sínu. Útförin fer 
fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 14. janúar 
kl. 13.00.

Baldur Þorleifsson Lárus Þorleifsson
Örn Sævar Þorleifsson Isabel María Þorleifsson
Ásbjörn Þorleifsson Elín Pálsdóttir
Helgi Þorleifsson Brigitte Michon
Lovísa Þorleifsdóttir Gissur Sveinn Ingólfsson
Björk Þorleifsdóttir Jón Guðnason
Brynja Þorleifsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Anna Sigrún Snorradóttir

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, þriðjudaginn 
22. desember, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju, 
fimmtudaginn 14. janúar kl. 15.00.

Birgir Þórhallsson
Snorri Sigfús Birgisson
Guðrún Sigríður Birgisdóttir  Martial Nardeau
Þórhallur Birgisson   Kathleen Bearden 
og barnabörn.

AFMÆLI

AMANDA 
PEET leik-
kona er 38 
ára.

JAMELIA
söngkona 
er 29 ára.
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Er vekjaraklukkan mesta þarfa-
þingið? er það fyrsta sem blaða-
manni dettur í hug að spyrja Stef-
án Rósar eftir að hafa séð myndina 
af honum með eftirlætishlut sinn á 
heimilinu, verður vitaskuld hugs-
að til eigin morgunleti. „Nei, nei,“ 
svarar hann ákveðinn. „En klukk-
an er það sem ég ber einna mest-
ar tilfinningar til, fyrir utan nátt-
úrlega fjölskylduna.“ Svo kemur 
sagan á bak við hana. 

„Þannig var að móðurafi minn 
og amma, Þórarinn Ásmundsson 
og Sigríður Bjarnadóttir, voru allt-
af í mat heima hjá mér á aðfanga-

dagskvöld þegar ég var að alast 
upp. Fjölskyldan þeirra var mann-
mörg og þegar ég var 12-13 ára 
voru þau hætt að gefa mér jóla-
gjafir enda barnabarnahópurinn 
orðinn stór. En nokkrum árum 
síðar kom afi með smá pakka 
handa mér um ein jólin og sagðist 
endilega vilja gefa mér lítilræði. 
Með þessari klukku gæti ég fylgst 
með tímanum og þegar hann væri 
allur þá ætti hún að minna mig á 
hann.“ 

Stefán Rósar telur ekki að afi 
hans hafi ætlað að venja hann af 
morgunleti eða óstundvísi með 

þessari gjöf. „Ég hef nú alltaf 
verið fremur árrisull og eitt af 
því sem ég þoli ekki er að mæta 
of seint einhvers staðar. Því er 
ég yfirleitt kominn tíu til fimmt-
án mínútum fyrir tímann.“ Stund-
vísin er samt ekki klukkunni að 
þakka að sögn Stefáns Rósars því 
hún hefur ekki gengið lengi. „Afi 
dó í júní árið 2000 og þegar ég leit 
á klukkuna næst á eftir var hún 
stoppuð. Síðan hef ég ekki sett 
batterí í hana en held upp á hana 
bæði vegna þess að gjöfin kom á 
óvart og þeirra orða afa sem henni 
fylgdu.“   gun@frettabladid.is

Hætti að tifa eftir lát afa
Þegar Stefán Rósar Esjarsson, hársnyrtimeistari í Hárlausnum við Háteigsveg, lítur á klukkuna sem afi 
hans færði honum eitt sinn þá er hann litlu nær um hvað tímanum líður en minningarnar vakna. 

Stefán Rósar með gjöfina sem kom á óvart og minnist um leið orðanna sem henni fylgdu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

JÓLASKREYTINGAR  eru víðast hvar komnar ofan 

í kassa og geymslur. Jólaljósin loga þó víða enn og ekk-

ert að því að leyfa sérstaklega hvítum ljósum að loga 

eitthvað áfram í svartasta skammdeginu. Það lýsir upp 

tilveruna og hjörtu manna.

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150

Fyrst og fremst í heilsudýnum
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Matthías Ásgeirsson
Matthías Ásgeirsson
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10.000 kr. vöruúttekt 
fylgir hverju heilsurúmi

Ein besta heilsudýna í heimi

3 mán.
vaxtalausar greiðslur Opið virkadaga frá 10.00-18.00 lau 12.00-16.00

20% afsláttur
af öllum fylgihlutum

nema sængum, svefnsófum og iRobot

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300

Heildsöludreifing • Skemmuvegur 10 • Sími 567 1330 • www.hringas.is

• Vörn gegn frosti og tæringu
• Hentugt fyrir alla málma
• Eykur endingartíma
• Kemur í veg fyrir gerlamengun

• Vörn allt niður að -30°C
• Engin eiturefni – umhverfisvænt
• Léttir dælingu

fyrir hita og kælikerfi
frostlögur

Umhverfisvænn

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

12 kg
Þvottavél
og þurrkari



Gott skipulag í þvottahúsum verð-
ur oftar en ekki til þess að heim-
ilisfólk er duglegra að þvo. Góðar 
hillur, á vegg ofan við eða við hlið 
þvottavélar eru góðar til að geyma 
þvottaduftið og önnur efni sem 
yngsta kynslóðin má ekki kom-
ast í. Sniðugt er að sameina líka 
þvottahús og strauaðstöðu ef hægt 
er og helst alltaf hafa strauborð-
ið frammi 
þannig að 
maður nenni 
að taka til 
hendinni í 
pressuninni. 
Litlir falleg-
ir hlutir geta 
svo umturnað 
þvottahúsi úr 
fráhrindandi 
og kuldalegum 
vistarverum í 
lítið kósíhorn 
húsmæðra og -
feðra. - jma

Þrifalegri og fal-
legri þvottahús
Rólegir vetrarmánuðir eru upplagðir til að taka til í skúffum og skáp-
um og endurskipuleggja herbergi. Þvottahúsin verða stundum út 
undan en hægt er að gera þau mjög skemmtileg með smá snurfusi.

Allt á sínum stað í 
fullkomnu, ofurraðaða 

þvottahúsinu. Takið eftir 
hvernig þvottaefninu 

hefur verið komið fyrir í 
fallegum krukkum, sniðug 
lausn fyrir umbúðahatara.

Kuðungur sem gerir þvotta-
húsið að þvottaparadís. 
Tekk-Company, Holta-
görðum. Verð: 4.900 kr. 

Housekeeping 
stendur á þessum 
skemmtilega dalli 

og er upplagður 
fyrir Bio texið og 
önnur hreinlætis 
efni. Tekk-Comp-

any, Holtagörðum. 
Verð: 8.590 kr.

Ljómandi góð lausn í litlum rýmum. 
Spyrjið pípulagningamann hvort ekki 
megi setja þvottavélina undir súð 
einhvers staðar og nýta plássið þannig. 
Einfaldar rennihurðir úr MDF-plötum 
eru svo til dæmis góðar til að loka 
rýmið af.  

MATREIÐSLUBÆKUR  eru til í stöflum á sumum heim-

ilum en eru sjaldan notaðar. Góð leið er að lesa bækurnar og 

skrifa þær uppskriftir sem manni líkar í sérstaka bók. Auðveldara 

er að ganga að góðum uppskriftum á einum stað.

Óhreinatauspoka þarf ekki að kaupa 
dýrum dómum. Ef þú átt stakt eða rifið 

sængurver er upplagt að breyta því í poka 
og fallegt að fóðra hann með annars konar 

efni. Pokarnir eru upplagðir þar sem bera 
þarf þvottinn í þvottahús fjölbýlishúsa. 
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Ókeypis námskeið og ráðgjöf

Mánudagur 11. janúar

Miðvikudagur  13. janúar

Fimmtudagur  14. janúar

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir æfingar sem 
hjálpa fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkam-
ann. Tími: 12.00-13.00.

Gönguhópur - Klæddu þig eftir veðri. Tími: 13.00 -14.00.

Prjónahópur – Viltu læra að prjóna? Eða deila reynslu
þinni og hugmyndum með öðrum? Tími: 13.00 -14.00.

Teikninámskeið – Langar þig að læra að teikna? Farið
verður í grunninn og teiknað. Tími: 13.30 -15.00.

Baujan sjálfstyrking – Byggð á slökunaröndun og til-
finningavinnu. Skráning nauðsynleg. Tími: 15.00 -17.00.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Athugið lengdan 
opnunartíma! Tími: 16.00 -19.00.

Félagsvinir -  Mentor er málið – Sjálfboðaliðar ósk-
ast til að gerast félagsvinir kvenna og barna af erlendum
uppruna. Kynntu þér málið. Tími: 12.30 -13.30.

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.

Gleði: Orsök og afleiðing - Hvað felst í gleðinni og 
hvernig getum við tileinkað okkur hana í daglegu lífi?
Tími: 12.30 -13.30.

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

SalsaIceland – Hitaðu upp fyrir helgina með lauflétt-
um Salsadansi og skemmtilegri tónlist. 
Tími: 14.00-15.00.

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

Föstudagur  15. janúar

LOKAÐ.

Allir velkomnir!

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Eða alltaf 
langað til að læra bridds? Tími: 14.00-16.00

Gítarnámskeið fyrir byrjendur yngri en 35 ára
Ágúst Atlason hljómlistarmaður kennir gripin. Taktu 
gítarinn með og byrjaðu að spila. Fyrsti hluti af fjórum.
Skráning nauðsynleg. Tími: 15.00-16.30.

Þriðjudagur  12. janúar

Rauðakrosshúsið

Trúarbrögð í Japan – Áhrifaríkustu trúarbrögðin í 
Japan verða kynnt. Fyrsti hluti af þremur sjálfstæðum 
fyrirlestrum.Tími: 13.00 -14.00.

Áhugasviðsgreining – Könnun og fagleg ráðgjöf. 
Skráning nauðsynleg. Tími: 13.00 -14.00.

Tölvuaðstoð - Persónuleg aðstoð. Hafðu fartölvu með
ef þú getur. Tími: 13.30-15.30.

Bókaklúbbur - Við spjöllum um bókina Mávahlátur 
eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. Tími: 14.00-15.00. Í Rauðakrosshúsinu er lögð áhersla á 

samvinnu, stuðning og sjálfboðið starf

Getur þú lagt eitthvað að mörkum?

Túrbínur
          Viðgerðir - Sala

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Fimmtudaga

Hlýleg og rúm-
góð FLÄTA-
þvottakarfa 

úr víði. IKEA, 
Kauptúni 4. 

Verð: 4.990 kr. 

Óhreinatauskarfa úr 
nýjustu línu Habitat 
í þvottavélarformi. 
Habitat, Holtagörð-
um. Verð: 9.900 kr. 
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Fold-fasteignasala hefur til sölu rúmgóða og 
fallega efri sérhæð í höfðinglegu húsi við Sól-
vallagötu.

H æðin er 132 fermetrar sem skiptist í tvær 
stofur og fjögur svefnherbergi. 

Komið er inn um inngang sem er sameig-
inlegur með íbúð á 1. hæð. Gengið inn af stigagangi 
inn á gang með parketi. Önnur stofan er með sér 
inngangi frá forstofu og sér dyrasíma. Parket er á 
stofum og svefnherbergjum nema eitt herbergi, sem 
er með aðskildum inngangi, er með dúk.

Eldhúsið er með nýlegri innréttingu, baðherbergi 
er flísalagt með baðkari og sturtu. Geymsla er í risi 
og sameiginlegt þvottahús í kjallara. Þar eru tvö 

sér tengi í þvottavél og þurrkara fyrir þessa íbúð. 
Á íbúðinni eru litlar suðursvalir.

Húsið stendur við Sólvallagötu 14 og er húsið 
nefnt í bókinni Indæla Reykjavík eftir Guðjón Frið-
riksson. Þar segir: „Og hér standa glæsihús Sól-
vallafélagsins í röðum. Á nr. 14 er hús Brynjólfs H. 
Bjarnasonar kaupmanns teiknað af Einari Erlends-
syni 1928. Á því má sjá klassísk einkenni svo sem 
hálfsúlur á hornum. Gríðarlega miklir hlynir setja 
svip á lóðina.“

Stór eignarlóð (708 fm) er umhverfis húsið. Fal-
legur suðurgarður með fjölærum skrautplöntum og 
svæði með matjurtakössum og sandkassa bak við 
hús. Húsið var sprunguviðgert og málað árið 2003 
og auk þess var þakið málað. 

Rúmgóð sérhæð í 101
Húsið á Sólvallagötu 14 er höfðinglegt.

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • Fax 511 5009 • www.husin.is
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Víðir Róbertsson
Sölumaður

Vilt þú selja, skipta, kaupa 

hafðu samband í 511 5005

Gleðilegt nýtt ár, þökkum viðskiptin.
… það borgar sig!

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

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

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

Strandvegur - Sjálandi 
Garðabæ. 3ja herb.
Vel skipulögð 77,2 fm 3ja herb. íbúð á 
jarðhæð með sér verönd og sér stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, eldhús 
opið við stofu og 2 rúmgóð herbergi. 
úr hjónaherbergi er útgangur á verönd 
með skjólveggjum. Þvottaherb. innan 
íbúðar. Verð 22,9 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 falleg-
um 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. 

Norðurbrú-Garðabæ. 
3ja herb.
Sérlega falleg 106,4 fm íbúð á 1. hæð í 
Sjálandinu. Rúmgóð og björt stofa og 
2 svefnherbergi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Stórir gluggar í íbúðinni gefa 
sterkan svip og mikinn karakter. Stæði í 
bílskýli. Suðurverönd með skjólveggjum. 
Verð 32,0 millj.

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð 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.

Kríunes-Garðabæ.
Glæsilegt og mikið endurnýjað 407,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 46,9 fm innb. tvöf. 
bílskúr. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni að stórum hluta. Eignin 
skiptist m.a. í stórt eldhús, samliggjandi stofur með aukinni lofthæð, arinstofa, 5 herbergi og 3 
baðherbergi. Lóð öll endurnýjuð með veröndum, fl ísa- og hellulögn. Hiti innkeyrlsu og stéttum 
framan við hús. SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA. Verðtilboð.

Strandvegur-Garðabæ. Útsýnisíbúð.
Glæsileg og vel innréttuð 116,0 fm. 4ra herb. íbúð með sér garði á fallegum útsýnisstað 
í Sjálandinu. Samliggjandi stofur og 3 svefnherb. Stór eyja í eldhúsi, miklar innréttingar á 
baðherbergi og fataherb. innaf hjónaherb. Sér um 60 fm verönd fylgir íbúðinni. 
Sér stæði í bílageymslu. Verð 31,9 millj.

Kjarrhólmi – Kópavogi. 
3ja herb.
75,1 fm útsýnisíbúð auk sér geymslu í 
kj. í góðu fjölbýli við Fossvogsdalinn. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð. Falleg hvít 
innrétting og vönduð tæki í eldhúsi. 
Skápar í báðum herbergjum. Þvotta-
herb. innan íbúðar. Suðursvalir. Fallegt 
útsýni að Esjunni og Fossvogsdalnum.
Verð 18,9 millj.

Miðbraut-Seltjarnarnesi
Glæsileg 139,7 fm efri sérhæð ásamt 
tvöf. jeppaskúr. Hæðin skiptist í 
hol með miklum skápum, rúmgott 
eldhús með nýrri innréttingu, bjartar 
samliggjandi stofur, 3 góð herbergi 
og baðherbergi. Flísalagðar svalir til 
suðurs og vesturs. Glæsilegt útsýni að 
Snæfellsjökli, Reykjanesi og til sjávar.
Ræktuð lóð með skjólgóðri verönd. 
Verð 45,9 millj.

Aratún-Garðabæ.
Glæsilegt 179,4 fm einlyft einbýlishús að meðt. 30,1 fm bílskúr á þessum gróna stað í 
Garðabænum. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. gólfefni, eldhús, baðherbergi og 
gler að hluta. Björt stofa með útgangi í sólstofu, fallegt eldhús með vönduðum tækjum og 4 
herbergi. Stór viðarverönd, yfi rbyggð að hluta. Hús nýlega málað að utan. Verð 59,9 millj.

Framnesvegur.3ja herb.
Falleg 84,5 fm íbúð á 3. hæð, efstu, 
í 5 íbúða steinhúsi. Góðar svalir í 
suðaustur út af stofu. Fallegt útsýni 
úr herbergjum. Sameign nýlega tekin 
í gegn. Sér bílastæði og stór garður 
fylgir eigninni. SKIPTI Á STÆRRI 
EIGN KOMA TIL GREINA. Verðtilboð.

Grettisgata.
Endurnýjuð 151 fm íbúð á tveimur 
hæðum 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.

Skólabraut - Seltjarnarnesi. Eldri borgarar. 2ja herb. útsýnis-
íbúð. 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.

Fannafold.
Fallegt og vel staðsett 209,7 fm einbýlishús að meðt. 25,9 fm bílskúr. Eignin skiptist m.a. 
í stórar stofur með mósaiklögðum arni og útgangi í nýlega sólstofu, rúmgott eldhús með 
eyju og góðri borðaðstöðu, 3 herbergi auk fataherbergis og 2 baðherbergi. Fallegt útsýni 
er úr stofum að Snæfellsjökli, út á sundin og víðar. Lóð hússins er nánast viðhaldsfrí með 
miklum veröndum, móum og möl. Verð 54,9 millj.

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. 

Blásalir-Kópavogi. 
2ja herb.
Glæsileg og vel innréttuð 79,1 fm íbúð 
þ.m.t. sér geymsla í kj. á efstu hæð í 
Salahverfi nu. Opið eldhús með fallegri 
innréttingu og eyju. Rúmgott svefn-
herbergi með góðu skápaplássi. Aukin 
lofthæð í stofu og eldhúsi. Svalir til 
suðurs sem má byggja yfi r. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Hagstæð áhv. lán. Verð 
23,9 millj.

Skrúðás-Garðabæ.
Stórglæsilegt 245,8 fm einbýlishús á þremur pöllum að meðt. 40 fm bílskúr. Falleg, nánast 
viðhaldsfrí lóð með stórum veröndum og skjólveggjum. Eignin er innréttuð á vandaðan 
og smekklegan hátt með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Aukin lofthæð og arinn í 
stofum. 4 svefnherbergi. Innanhússarkitekt: Rut Káradóttir. Frábær staðsetning á útsýnisstað 
við opna svæðið í Ásahverfi nu. Verðtilboð.

Jafnakur-Garðabæ.
Glæsilegt 243,0 fm einbýlishús að meðt.33,1 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað. Húsið er 
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í rúmgóða stofu með allt að 
4ra metra lofthæð, opið eldhús, sjónvarpsstofu, 4 herbergi og baðherbergi auk gesta snyrt-
ingar. Allar innréttingar sérsmíðaðar. Aukin lofthæð er í húsinu að hluta og innfelld lýsing. 
Arkitekt hússins er Gunnar Páll Kristinsson. Innanhúsarkitekt Guðbjörg Matthíasdóttir. 
Verð 80,0 millj.

Ránargata. 3ja herb.
Mikið endurnýjuð 91,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi. Rúmgóðar og bjartar 
samliggjandi stofur með útgengi á um 20 fm svalir, eldhús með fallegri viðarinnréttingu og 
vönduðum tækjum, rúmgott svefnherbergi og fl ísalagt baðherbergi. Sér bílastæði á lóð 
fylgir íbúðinni. Verð 30,5 millj.

Miðleiti. Eldri borgarar. Til sölu eða leigu.
111,4 fm 3ja - 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð fyrir 55 ára og eldri. Samliggjandi stofur með 
útsýni, 2 svefnherbergi, sjónhvarpsherbergi, eldhús og marmaralagt baðherbergi. Þvottaherb. 
innan íbúðar. Yfi rbyggðar fl ílsalagðar svalir og þaðan útgangur á opnar svalir. Sér stæði í 
upphitaðri bílageymslu. Mikil sameign m.a. matsalur og gufubað. Laus strax. Verð 36,9 millj.

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 innkeyrslu fyrir bílskúr. Verð 45,7 millj.

SKEIFAN 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu nýlega uppgerð skrifstofuhæð, 2. hæð, í góðu 
lyftuhúsi. Um er að ræða 205 fm/250 fmog 416 fm. Hús-
næðið er allt bjart og rúmgott. Gluggar á öllum hliðum, 

góð lýsing og tölvulagnir í öllum herbergjum. Góð aðkoma 
og næg bílastæði. Öll þjónusta í næsta nágrenni. 

Laust til afhendingar frá og með 1. mars nk.

MÖRKIN – TIL LEIGU
Til leigu verslunar-, skrifstofu-, lager- og 

iðnaðarhúsnæði við Mörkina.

Góð staðsetning, nærri fjölfarinni 
umferðaræð.

LAND ÓSKAST UNDIR VERKSMIÐJU

10-20 HA. LANDS ÓSKAST Í NÁLÆGÐ VIÐ HÖFUÐBORGINA, 
EN ÞÓ FJARRI ÍBÚÐABYGGÐ, ÞAR SEM MÖGULEIKI VÆRI AÐ 

REISA VERKSMIÐJU

EINBÝLISHÚS ÓSKAST

• Í ÞINGHOLTUNUM
• Í VESTURBORGINNI

• FLÖTUM Í GARÐABÆ NIÐUR VIÐ LÆKINN
• Á SELTJARNARNESI



FASTEIGNIR.IS11. JANÚAR 2010 3

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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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

HÁTÚN - ÁLFTARNESI 
Fallegt og vel við haldið 223 fm einbýlishús á 
einni hæð auk ca 30 fm millilofts á fallegum stað 
á Álftanesinu. Fjögur svefnherbergi og tvær til 
þrjár stofur. Fallegar innréttingar. Stór og falleg 
lóð. Bílskúr fullbúinn (góður fyrir plássfrekt hobbý, 
milliloft ca 16 fm og kjallari 24 fm) . Að auki er 60 
fm opið bílskýli við húsið.  Allar nánari uppl. gefur 
Sveinbjörn s. 892-2916<

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

GALTALIND - FALLEG 
 Falleg 91 fm 3ja herb. íbúð í fjölbýli á góðum 
stað í Lindunum Kópavogi. Tvö rúmgóð herbergi 
og stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Parket 
og fl ísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.  Verð 
22 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18 - 19 OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 18-19
HVASSALEITI 52 - PARHÚS 
 Vorum að fá í einkasölu fallegt 215 fm tveggja hæða parhús á þessum eftirsótta stað í austurbæ 
Reykjavíkur. Þrjár stórar stofur (arinn í stofu) og fjögur stór herbergi. Góðar innréttingar. Parket og 
fl ísar á gólfum. Innb. bílskúr. Fallegur garður.  Verð  58 millj. 

EYKTARÁS - FALLEGT ÚTSÝNI 
 Fallegt 290 fm tveggja hæða einbýli á glæsi-
legum útsýnisstað efst í Elliðaárdalnum. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stórar og bjartar stofur. 
Innb. bílskúr. Fallegur garður. Nánari upplýsingar 
um verð og greiðslukjör á skrifstofu Gimli.

ÞORLÁKSGEISLI - 2JA HERBERGJA 
M/STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 
 Vorum að fá í sölu mjög fallega og rúmgóða 2ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Baðherbergi 
með kari, þvottaherbergi innan íbúðar. Svefn-
herbergi með góðum skápum. Eldhús opið í 
stofu með fallegri innréttingu.  VERÐ 18,5 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Brekkugerði 34

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason Guðmundsson
hdl. 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

Drekavellir

Tilboð óskast! 
Stór 5 herbergja 150,1 
fm íbúð
Efsta hæð í fjórbýlishúsi
Sérinngangur af svölum. 
Gólfhiti
Stórar svalir

v. 27,9 m.

Tilboð

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Suður verönd

v. 14.9 m.

Borgartún-Veislusalur

180 fm veislusalur
Hagstætt leiguverð
Miðsvæðis í Reykjavík
Laust við undirritun 
leigusamnings
Hafðu samband strax

v. 700 kr. á fm.

Opið hús kl. 17-17.45

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

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni

v. 27,5 m.

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Óskað er eftir tilboði

Vallartröð 

v. 12,9 m.

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli.
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
162 fm íbúð / 27 fm 
bílskúr. Laus við samning

Tilboð

Vesturgata

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

20,0 m.

Hamrabyggð

Gullfallegt 203 fm einbýli 
við Útjaðar byggðar / 
friðað svæði
Sannkallað fjölskylduhús
Allt sérlega vandað 
Heitur pottur og verönd

v. 44 m.

Sumarhús óskast
Höfum ákveðinn kaupanda að 150-300 fm 

sumar húsi við Kiðjaberg. Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétt eign.

Nánari uppl. veitir Óskar R. Harðarson hdl. 
og löggiltur fasteignasali.

Stórholt

Tvær uppgerðar íbúðir
Aukaíbúð í kjallara
Allt vandað
Góð fjárfesting

v. 21,5 m.

Naustabryggja

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

29,9 m.

Þorláksgeisli

Einstaklega velheppnað 
raðhús
Endaraðhús með verönd
Vönduð eign í alla staði
Skipti koma til greina.

v. 48,9 m.

Garðhús

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum pott

v. 51,9 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m.

 Gullengi

3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 26,8 m.

Skipholt

Falleg 3ja herb. á jarðhæð
Allt sér. Góðar stofur
Svefnherbergi + 
vinnuherbergi
Pallur út af stofu
Skipti á sérbýli á Selfossi 
koma til greina

v. 22.9 m.

Akurgerði

Mikið endurnýjað195,6 fm 
parhús
Sérstæður bílskúr
Vandað og smekklegt
Glæsileg eign
Aukaíbúð í kjallara

v. 44,9 m.

Þrastarhólar

Glæsileg 5 herbergja
Mikið endurnýjað
Bílskúr
Frábær staðsetning 
í Hólunum.

v. 27,8 m.

Hjarðarhagi

Falleg 3ja herb
Vinsæll staður
Fallegt útsýni
Tvö herbergi og stofa

v. 21,9 m.

Suðurlandsbraut 
- 100 fm götuhæð
Gott 100 fm verslunar-
húsnæði
Götuhæð
Hægt að nýta sem 
skrifstofur
Laust strax
Hagstæð leiga

Langagerði 

Huggulegt einbýli 
í Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð

v. 39,5 m.

Víkurás 

Skemmtileg 2ja herb.
Viðhaldslítið fjölbýli
Gott áhvílandi lán
Hagstætt verð

v. 12,9 m.

Elín Viðarsdóttir
lögg. fasteignasali
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í vesturbæ.

Leitum að einbýlishúsi
 í 101.

Höfum kaupanda að 
einbýlishúsi í Garðabæ.

Leitum að vönduðu 
einbýlishúsi allt

 að 200 millj.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

A
u
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i

– Mest lesið
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Þarftu að kaupa, selja eða skipta? Sérstakir bíladagar 
eru alla laugardaga í smáauglýsingum Fréttablaðsins.

Sértilboð á bílaauglýsingum – aðeins 3.750 kr., 
texti og mynd. (80–100 innslættir + mynd).

Hafið samband við sölumann í s. 512 5050 eða 
sendið póst á smaar@frettabladid.is

Bíladagar
Fréttablaðsins!

Bíladagar – markaðstorg með bíla

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARATÆKI

Land Rover Frelander 2002 ek. 106 
nýleg tímareim, fallegur bíll, 4x4, álf-
elgur, rafdrifnar rúður, toplúga. verð 
1290 þús Tilboð 890 þús !!!!! Bílfang 
567-2000 Bílinn er á staðnum.

Ford escape 3.0 xlt sjálfskiptur árg. 
2002 ek. 126 þús km, fallegur bíll. Verð 
1390 þús. Tilboð 890 þús !!!!!! Bílfang 
567-2000 Bílinn er á staðnum.

Nissan Terrano 3.0 v-6 sjálfskiptur ek. 
aðeins 98 þús km nýtímareim ný skoð-
aður. Verð 490 þús. Tilboð 340 þús. !!!!! 
Bílfang 567-2000 Bílinn er á staðnum.

Hyundai Cupe 1999 ek. 136 þús km, 
sjálfskiptur, leður, ný skoðaður nýleg 
tímareim. Verð 490 þús Tilboð 290 
þús !!!!! Bílfang 567-2000. Bílinn er á 
staðnum.

MMC lancer 4x4 stw árg. 2000 ek. 186 
þús km, ný skoðaður, nýtt í bremsum. 
Verð 450 þús. Tilboð 350 þús !!!!!Bílfang 
567-2000. Bílinn er á staðnum

2ja öxsla farangurskerra ný ónotuð, 
þýsk smíði. Verð 2450 skoðar öll skipti. 
Bílfang 567-2000. Kerran er á staðnum

Jeep Grand Cherokke Laredo árg. 1999 
4.7 v-8 ek. 145 þús km. Verð 990 þús. 
TILBOÐ 790 þús.!!!!!!! Bílfang 567-2000. 
Bílinn er á staðnum

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg 
2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, 
satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný 
dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt 
í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 
% lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 
Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is 
eða kíktu í kaffi.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Piaggio Vespa Et4 50cc árg. 2008. 
Raðnúmer: 212119. Þetta er orginalinn. 
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46e-Gul 
gata Kópavogi s: 567-1800. Það er gott 
að kaupa bíl í Kópavogi. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 Bílar til sölu

Lancer ‘04 ek. 74 þús. Heilsársdekk. 
Í góðu ástandi. V. 1.200 þús. S. 773 
5788.

Renault Kangoon árg. ‘00, nýsk. án 
athugasemda. Nagladekk og hálfur 
sumargangur. Ek. 150 þús. Toppbíll. V. 
390 þús. stgr. S. 867 5117.

 0-250 þús.

Opel Astra 1.6 vél 4 dyra með skotti 
árg 96 ekinn 130 þ km skoðaður 2011. 
170.000-stgr.Gsm 6997545

 250-499 þús.

Toyota Corolla LB árg’98, ek. 222 þús. 
Ný tímar, skoðuð í okt sl. Verð 380 þús. 
Uppl, s 892-7979

FLOTTUR BÍLL Á 390 ÞÚS
Mazda 323 F 1,5 árg. ‘00 ek.125 þús., 
svartur, á nýjum vetrardekkjum, búið 
að skipta um tímareim og margt end-
urnyjað, flottur bíll sem eyðir litlu ásett 
verð 470 þús. Tilboð 390 þús. stgr. s. 
841 8955.

Subaru Impreza ‘00 Station dökk-
blá. Verð: 400.000 Keyrð: 153 þús 
Upplýsingar: 695-5770 Engin skipti

Til sölu Toyota Corolla 1.3 sedan. Árg 
‘95 ekinn 202.000. Skoðaður 2010 
Ásett 300. þús. Óska eftir tilboðum 
Uppl. í s: 8476218

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1815.

Vantar ódýran
Vantar bíl á verðbilinu 20-200 þús. allar 
tegundir koma til greina. Má þarfnast 
lagf. S. 857 9326.

Polo, Golf eða Mazda 
óskast

Árg. 1998-2001 fyrir 100-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450.

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.

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

 Jeppar

Ódýr diesel jeppi
Musso árg 96’, 7 manna diesel, skoð-
aður 2010. Krókur, beinskiptur, 5 gíra. 
Verð: 245.000 s: 891 9847.

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

 Vörubílar

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

 Bátar

Yfirförum netaborð, niðurleggjara og fl. 
Vökvatæki ehf 561-2209 www.vokvata-
eki.is

Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 
12-24-230 og 380 v. dælur margar 
útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar 
og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. 
Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. 
Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. 
www.asafl.is s: 562-3833 893-4242.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

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

www.netpartar.is 
Bílapartasala

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

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.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. 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.

Útvegum notaða og uppgerða varahluti 
í dráttarvélar og vinnuvélar, gott verð 
góð þjónusta uppl. Í síma 580 8200 
og 8400 825.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava 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

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér þrif í heimahúsum, sam-
eignum og smærri fyrirtækjum,góð 
reynsla og vönduð vinnubrögð.Guðrún 
s:699-1196

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

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

Bókhald,stofnun EHF, ársreikning-
ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. 
HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 fram-
talvisir.is

 Fjármál

Greiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja atozatoz.
is s. 588 4545.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

TVEIR TRÉSMIÐIR - verk-
takar

Geta tekið að sér viðhaldsvinnu 
og nýsmíði, margra ára reynsla 

hérlendis og erlendis.
Haukur í s. 899 7102 & Eyjólfur 

í s. 691 8842.

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.

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Uppl. í s. 661 3149

 Stífluþjónusta

 Nudd

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015 
& 849 3242.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir frá Kr. 3900
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, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Spádómar

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

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 905 2500 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða í 
vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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 vel-
komin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

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

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

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í 
ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

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

Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841.

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 843 9975.

J. B. HEILSULIND Tilboð 
2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd 
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð-
anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar 
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, 
snyrting, næringar, vítamín og heilsu-
ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn-
um. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

NÝTT NÝTT NÝTT DREAM 
OASIS 

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

 Snyrting

Naglafræðingur óskast
Hjá Heilsu og Fegurð í Turninum 
Smáratorgi er laus aðstaða fyrir 

snyrtifræðing, nuddara, kíró-
praktor eða trimform.

Uppl. gefur Linda í 899 8090.

 Þjónusta

Er andlega orkan á 
þrotum?

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 18/1, 
15/2, 15/3. Level II: 4 w. Md to Fr; 
13-14:30/19:45-21:15, st 18/1, 15/2, 
15/3. Level III: 4w. Md to Frd 15-16:30 
st:15/2, 15/3. Level IV: 10w. Sat/Sun 
15:00-16:30; st 16/1. Level VII: 10 w. 
Sat/Sun 17-18:30 st. 16/1. ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md 
to-Fr; 10-11:30 or 17:30-19:00 st. 15/1. 
Level II: 7 w; 10-11:30 or 17:30-19:00 
Mnd,We,Fri, st. 15/2, 5/4. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig 
I: 18/1, stig II: 15/2. ENSKA f. BÖRN 
9-12 ára; 12 vikur; fös kl 16:15-17:15: 
12/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Velkomin á www.leir.is. Ný námskeið 
og opin vinnustofa mán, þrið, fim. S: 
661 2179

Íslenska fyrir útlendinga Icelandic for 
Foreigners Kursy jêzyka islandzkiego 
Info: www.multi-kulti.org Tel.: 6928818 
Facebook: Íslenska fyrir útlendinga.

 Kennsla

Harmonikukennsla hafin. Innritun í s. 
690 7424 eftir hádegi.

 Ökukennsla

Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

www.aksturinn.is S. 694 
9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Óska eftir tamningamanni í 50% vinnu, 
við tamningar í Mosó. Jón. 862 7849

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is

Upplýsingar í síma 7727553

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.

110 Reykjavík - 
Hraunbær

Til leigu 90 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3 hæð í Hraunbænum. 

Laus 5. Febrúar. Leiga 120 þús, 
pr mán með öllu. Aðeins snyrti-
legir og reglusamir leigjendur 
koma til greina. Bankaábyrgð 
nauðsynleg. Ath íbúðin er á 

sölu.
Nánari upplýsingar í s, 699 

2778 eftir hádegi

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

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

í 105 RVÍK ERU HERB.TIL LEIGU M/
HÚSG. 8-20FM.V/ FRÁ 35.000 Á 
MÁN. LEIGUTÍMI FRÁ EINNI VIKU EÐA 
LENGUR. SJÁ WWW.HOTELFLOKI.IS. 
BJARNI S.660-7799

R109 - Falleg 2ja herb. Íbúð á rólegum 
stað. Reglusemi og reykleysi skilyrði. 
Verð 71 þús. S. 695 1790.

50 ferm íbúð á annari hæð í 170 verð 
85þ. á mán. bankatrygging. S. 562 
1694.

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.

Til leigu í 101 2ja herb. 51fm á jarð-
hæð með sérbílastæði og sérinngangi. 
Ísskápur og þvottav. fylgir. Verð 100þ. 
S. 856 2616.

Nýleg 120 fm íbúð með öllum ljósum, 
gardýnum, ískáp, uppþvottavél, extra 
stóru stæði í bílskýli. Sér inngangur. 
Er rétt við Korputorg. 10 mín akstur í 
Kringluna. Reyklaus, tryggingar, framtíð-
ar leiga. S. 867 5117 & 867 9966.

HRINGBRAUT - HFJ
Glæsileg 3-4h. íbúð á efri hæð með 
sérinng. í nýlegu húsi. Íbúðin er um 80 
fm auk um 20 fm svefn/sjónvarpslofts 
og sérstæði í bílageymslu. Mikið útsýni 
frá íbúð. Langtímaleiga, reyklaus. V. 130 
þ. á mán. Uppl. í s. 861 8701.

30 fm 2ja herb. íbúð í 105 v. 65 þús. og 
70 fm 3ja herb. íbúð í 105 til leigu. V. 
100 þús. S. 892 6359.

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.

Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt 
HÍ. Sími 773 3182.

65 fm íbúð greidd með húsvörslu. 
Húsfélag á okkar vegum vill ráða hús-
vörð frá 1. febrúar gegn afnotum af 
íbúð. Upplýsingar á heimasíðu okkar. 
Eignaumsjón hf. - www.eignaumsjon.
is

Til leigu Vífilsgata einstaklingsíb. sér 
svefnherb. 67þús 2 mán fyrirfr. s:690-
8466

Falleg lítil sérhæð á svæði 101. Tvær 
samliggjandi stofur og eitt stórt svefn-
herbergi. Leiguverð er 140.000 kr. 
Símanr. 697 3864.

 Húsnæði óskast

Óskum eftir æfingarhúsnæði eða bílsk 
f. hljómsveit. Menn á fertugsaldri. 
7720518

Par með hund vantar húsnæði, þarf 
að vera með sér inngangi. 3. herb. 
greiðslugeta 120-150 þús á mán. Sem 
fyrst. 823-6682.

Reykl. og reglus. einstaklingur óskar eftir 
leiguhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. 
Uppl. í síma 868-2426.

Óska eftir Íbúðarhúsnæði á svæði 107 
eða 201. Húsnæðið má vera 180-290 
m2. Vill gera 3 ára samning. Erum mjög 
ábyrg. uppl í s: 691 9200

Snyrtileg og samviskusöm kona um 
þrítugt óskar eftir stúdíó/2 herb. íbúð 
í Rvk. Meðmæli/skilvísi. Mögul. á fyrirf. 
greiðsl. S. 861 7487.

 Atvinnuhúsnæði

Tvö Skrifstofuherb. til 
leigu

að Súðarvogi 7 ca. 18fm hvort á 2 
hæð. Aðgangur að sameiginlegu fund-
arherb. og kaffistofu. Uppl. Hlynur s. 
824 3040.

Óska eftir húsnæði innkeyrsludyr 4m, á 
hæð. Greiðslugeta 100þ á mán. á stór 
Reykjavíkursvæðinu. S. 862 7849

Gott 137m² innréttað skrifstofuhús-
næði á 2. hæð í Skipholti, laust til 
afh. Tölvulagnir/ljósleiðari. Lokuð herb, 
móttaka, fundarh., geymsla, kaffiaðst. 
Dúkur. Lyfta. Aðgangstýrð sameign. 
Næg bílastæði. Mánaðarleiga kr. 
175.000.- Uppl. í síma 896 0747.

Iðnaðarhúsnæði
100 fm iðnaðar, þjónustu eða versl-
unarhúsnæði á jarðhæð á Bíldshöfða. 
Uppl. í s. 892 2722.

Geymslu, Lager og/eða 
Skrifstofuhúsnæði í Ármúla. 694 3113, 
leiga.armuligmail.com

Gott, 320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu 
á Smiðjuvegi. Nánari uppl. í síma 896 
0551.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Atvinna í boði
Óskum eftir rösku og stundvísu 

starfsfólki með ríka þjónustulund 
til afgreiðslustarfa við áfyllingu, 

afgreiðslu í kjötborði og kassaaf-
greiðslu. Ekki yngra en 18 ára og 

með góða íslenskukunnáttu.
Um er að ræða heilsdags- og 

hálfsdagsstörf
Getum einnig bætt við starfsfólki 

á kvöld og helgarvaktir
Frekari upplýsingar gefur versl-
unarstjóri í síma 551-0224 eða 
í versluninni að Hagamel 39, 

milli kl. 9-20 melabudin@thin-
verslun.is

Au-pair Stokkhólmi Við erum íslensk 
fjölskylda með 3 börn; 5, 7 og 11 ára og 
erum að leita að au-pair, 20-25 ára, þarf 
að hafa bílpróf. Sendið póst á aupair.
segmail.com fyrir frekari upplýsingar.

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

Borgarholtsskóli
Borgarholtsskóli óskar eftir starfskrafti 
til dagræstinga.Vinnutími 8-16. Uppl. 
hjá ræstingarstjóra S. 856 1738.

Krambúðin 
Skólavörðustíg 42

Auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf á 
dagvakt. Íslenskukunnátta skilyrði. Ekki 
yngri en 18 ára. Uppl. í s. 848 6918 & 
551 0449 eða á staðnum milli kl. 8-13.

Húsvarsla og leiga íbúðar. Húsfélag 
á okkar vegum vill ráða húsvörð frá 
1. febrúar gegn afnotum af 65 fm 
íbúð. Upplýsingar á heimasíðu okkar. 
Eignaumsjón hf. - www.eignaumsjon.is

 Atvinna óskast

Handlaginn karl óskar eftir vinnu, hef 
unnið við smíðar úr tré,áli og plasti 
sl,30ár, síðast sem skiltasmiður, er reyk-
laus, stundvís, heiðarlegur, já ég held 
að þetta sé komið,nei nei bíddu, hafa 
samband við Einar s:8216880

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

 Einkamál

The Purple Rabbit (kanínan, kanínu-
vefurinn) er vefur fyrir fólk með ævin-
týraþrá. Hvernig leikfélaga leitar þú? 
Notaðu kanínuna til að koma þér og 
þínum óskum á framfæri! Slóðin er: 
PurpleRabbit.is.

Til kvenna:
Konur sem vilja kynnast karlmönnum 
með kynf. ævintýri í huga nota Rauða 
Torgið Stefnumót til að ná sambandi 
við réttu mennina. Kona, þú auglýsir og 
vitjar skilaboða frítt í s. 555-4321



RISA-lagersala á poolborðum, 
börum, húsgögnum og tölvuspila-
kössum.

HOBBY ROOM · ÁRMÚLI 38, SELMÚLAMEGIN · REYKJAVÍK · HOBBYROOM.IS

Hobby Room er með allt fyrir fjölskylduherbergið: Pókersett, poolborð, skákborð, fótboltaspil, píluspjöld, húsgögn, bari og fleira.
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NÚNA ER RÉTTI

TÍMINN TIL AÐ GERA

FRÁBÆR KAUP!

50%af öllum vörum
afsláttur

Opnunartímar: 
Mán - fös. 14:00 -18:00

Laugardaga 12:00 -15:00
Símar: 

5655200 / 8965828



BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar
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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

Síðustu 
andartök 
Tarzans

Hvað ertu 
að gera, 

Elsa mín?
Gera mig 
fallega.

Ég las í „húð og fegurð“ 
að tómatskífur og sardínu-

remúlaði endurheimti 
rakastig líkamans og 

gerðu atlögu að hrukku-
myndun.

Þú ert alltaf svo skeptísk-
ur á allt svona, þýski 
kverúlantinn þinn, en 
þetta hafðir þú ekki 

hugmynd um.

Kannski 
rétt.

...en tómat-
skífurnar eru á 
gleraugunum 

þínum.

Nei, sko, 
það er 
rétt hjá 

þér.

Palli! Hvaða ástæðu 
hefur þú til að kaupa 

þér brimbretti?

Það er 
töff.

Ég verð 
að eignast 

það.

Það lítur 
vel út uppí 
herbergi hjá 

mér.

Stelpurnar 
elska þessa 

hluti.

Kannski 
mun ég 

fara í nám 
á Hawaii.

Og notað 
það í 

neyðartil-
vikum.

Já, einmitt, 
brimbrettið 
kemur örugglega 
að góðum notum 
þegar næsta 
flóðbylgja 
skellur á okkur.

Þar 
hittirðu 

naglann á 
höfuðið.

Iss

Mamma, 
sjónvarps-
fjarstýringin 
virkar ekki.

Hmm... 
rafhlöðurnar 

hljóta að vera 
tómar, ég 
næ í nýjar 

þegar ég fer 
að versla.

Þangað til 
verðið þið 
bara að 

skipta um 
rás með 
handafli.

Alltaf eru 
það börnin 
sem þjást. 

Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

91% 
lesenda
blaðanna

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

59% 8,8%

32,2%

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent maí-okt. 2009.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Reglulega færa fjölmiðlar okkur æsileg-
ar fréttir af sjúkraflutningamönnum 

sem taka á móti barni. Ég man sérstaklega 
eftir einni frá 10. áratugnum sem flutt var 
á annarri hvorri sjónvarpsstöðinni. Maður 
að nafni Snorri hafði tekið á móti barni á 
Snorrabraut. Það fannst fréttamanninum 
skemmtileg tilviljun og notaði oft í frá-
sögninni. Í síðustu viku birtist frétt um 
sama efni á vef Sjúkrahússins og heilsu-
gæslustöðvarinnar á Akranesi undir fyrir-
sögninni: „Einstök upplifun að taka á móti 

barni“.

ÞEGAR vefur Morgunblaðsins, mbl.is, 
tók upp fréttina var fyrirsögnin orðin 
að „Sjúkraflutningamenn tóku á móti 
barni“. Fréttirnar eru nokkurn veginn 
samhljóma. Þar segir: „Ekki var að 
sökum að spyrja þegar inn á heimil-

ið var komið. Konan, Birna Skarphéð-
insdóttir, stundi því upp að hún héldi að 

barnið væri að koma. „Þá fæðir þú 
bara, góða mín,“ svaraði Gísli og 
þóttist hvergi láta sér bregða enda 
þaulvanur bústörfum.“ Síðan er haft 
eftir honum hvað hann hafi orðið 
glaður þegar hann heyrði barn-
ið gráta og ánægjulegt að bæði 
móður og barni skuli heilsast vel. 

REYNSLA sjúkraflutningamanns-
ins er vitaskuld allrar athygli verð 

en mér finnst samt furðum sæta hvað móð-
irin skiptir litlu máli í frásögninni. Nafnið 
hennar birtist þarna og hæg heimatökin að 
slá á þráðinn, sér í lagi fyrir starfsmenn 
mbl.is, sem við skulum gefa okkur að séu 
vanir blaðamenn. Flestar konur gera sér í 
hugarlund við hvers konar aðstæður þær 
vilja fæða börn sín og kynna sér vel mögu-
leikana sem eru í boði. Þess vegna væri 
áhugavert að vita hvernig móðurinni fannst 
að fæða barnið við þær aðstæður sem örlög-
in skenktu henni. Hvernig leið henni? Varð 
hún hrædd? Hvar var pabbinn staddur 
meðan á fæðingunni stóð? Eiga þau fleiri 
börn? Við hvernig aðstæður fæddust þau 
þá?

MARGAR kannanir hafa leitt í ljós að 
íslenskir fjölmiðlar tala mun sjaldnar við 
konur en karla. Þess vegna kemur mér allt-
af jafnmikið á óvart að fjölmiðlafólk skuli 
láta sér úr greipum ganga jafn gullvægt 
tækifæri og þarna bauðst. Og það er ekki 
eins og þetta sé í fyrsta skipti því fyrir 
fáeinum árum sagði Fréttablaðið frá því að 
fimm leikkonur Borgarleikhússins væru á 
leið í barneignarleyfi og ræddu af því tilefni 
við … jú, Halldór Gylfason, kollega þeirra! 
Fæðingarsögur geta allt í senn verið fullar 
spennu, hættu, fegurð, gleði og ólýsanlegri 
sorg – jafnvel þótt barnið reynist fullkomn-
ara en allt sem fullkomið er. Ég vil heyra 
þær frá mæðrunum sjálfum. 

„Þá fæðir þú bara, góða mín“



BETRA 
BRAGÐ Í

ÁR

Ferskt
Zinger salat
og Kristall

á aðeins
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SÍMI 564 0000

7
7
L
10
10
L

DYHAT MORGANS kl. 5.40 - 8 - 9.10 - 10.20 
DYHAT MORGANS LÚXUS kl. 5.40 - 8
MAMMA GÓGÓ kl. 4 - 6 - 8
AVATAR 3D kl. 4.40 - 8 - 10.20 
AVATAR 2D LÚXUS kl. 10.20
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.40 - 5.50 

SÍMI 462 3500

DYHAT MORGANS     kl. 8 - 10
MAMMA GÓGÓ  kl. 6 - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 6
AVATAR 2D kl. 10

7
L
L
10

L
L
10
10
7
12

MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8 - 10
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2          kl. 5.50
AVATAR 3D   kl. 6 - 9
AVATAR 2D kl. 9
WHATEVER WORKS    kl. 5.50 - 8
A SERIOUS MAN    kl. 10.10

SÍMI 530 1919

14
L
L
10
L

THE ROAD        kl. 5.30 - 8 - 10.20
TAKING WOODSTOCK kl. 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2 kl. 6 - 8 - 10 enskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 5.30 - 8 - 10.35 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 

BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

Á EINU AUGNABLIKI 
BREYTTIST HEIMURINN...
...AÐ EILÍFU!

72.000 GESTIR!

HUGH GRANT OG SARAH JESSICA PARKER 
FARA Á KOSTUM Í FRÁBÆRRI GAMANMYND.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
10

10

16

16

12

V I P

L

L

L

L

L

L

16

L

„…meinfyndin”

���� 
- B.S. fréttablaðið

„…það var lagið”

���� - 
DÓRI DNA dv

BJARNFREÐARSON kl. 8 - 10:20
SORORITY ROW kl 8 - 10 :20 

WHIP IT kl. 5:30 - 8 - 10:30
BJARNFREÐARSON
kl. 5:40 - 6:20 - 8 - 9 - 10:20
BJARNFREÐARSON kl. 5:40 - 8 - 10:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN ísl. Tali kl. 5:50
OLD DOGS kl. 6
SORORITY ROW kl. 8 - 10:20
NINJA ASSASSIN kl. 10:30
TWILIGHT 2 NEW MOON kl. 8

BJARNFREÐARSON
kl. 5:40 - 8 - 10 - 10:20
WHIP IT kl. 8 - 10:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN  ísl. Tali kl. 6
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ Ensku. Tali kl. 6 - 8

YFIR 50.000 GESTIR Á 14 DÖGUM!

ELLEN PAGE úr JUNO er stórkostleg í 
þessari frábæru mynd.

VERTU ÞÍN EIGIN HETJA

„…ellen page er stórkostleg”

���� 
new york daily news

„…mynd sem þú verður að sjá” 

���      -  Roger Ebert

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? kl. 8 og 10.10 L

MAMMA GÓ GÓ kl. 6, 8 og 10 10

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 6 L

AVATAR 3D - POWER kl. 7 og 10.10 10

POWERSÝNING
 

KL. 10.10

UM LAGALEG OG SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL ÞEGAR 
HLUTAFÉLAGAFORMIÐ ER MISNOTAÐ.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík stendur fyrir hádegisfundi þriðjudaginn 12. janúar 
kl. 12:00 -13:00 í stofu 101 í Háskólanum í Reykjavík, Ofanleiti 2.

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður og aðjúnkt við HR, fjallar 
um eðli takmarkaðrar ábyrgðar í hlutafélögum og hvort unnt sé að víkja frá henni í 
undantekningartilvikum, þannig að hluthafar verði látnir bera persónulega ábyrgð 
á skuldbindingum sem til er stofnað í nafni hlutafélags. 

Stefán Einar Stefánsson, viðskiptasiðfræðingur við HR, fjallar um þá spurningu 
hvort réttlætanlegt sé að aflétta hinni takmörkuðu ábyrgð í þeim aðstæðum þar 
sem hlutafélagaformið hefur verið misnotað. Þá fjallar hann um hvað teljist hæfileg 
refsing þegar misnotkun af því tagi kemst upp?

Fundarstjóri: Sigurður Tómas Magnússon, sérfræðingur við lagadeild HR.
Að fundinum loknum verða almennar umræður.
Aðgangur ókeypis og öllum opinn.

VERÐUR TAKMARKAÐRI 
ÁBYRGÐ HLUTHAFA 
AFLÉTT?

Margir bíða spenntir eftir 
því hvaða erlendu plötur 
verði vinsælastar árið 2010. 
Nokkrir risastórir flytj-
endur með milljónasölu á 
bakinu mæta aftur til leiks 
eftir nokkurra ára hlé og 
verður fróðlegt að fylgjast 
með viðtökunum í þetta 
sinn.

Þriðja plata Damons Albarn og 
félaga í teiknimyndasveitinni 
Gorillaz nefnist Plastic Beach og 
kemur út í síðasta lagi í mars. Á 
meðal gesta verða Lou Reed, Snoop 
Dogg, De La Soul, Mos Def, Barry 
Gibb og The Horrors. Forsprakk-
inn Albarn segir að platan verði  
að mörgu leyti sú poppaðasta sem 
hann hafi nokkru sinni sent frá 
sér. Fimm ár eru liðin síðan síð-
asta Gorillaz-plata, Demon Days, 
kom út við góðar undirtektir. Hún 
hefur selst í sex milljónum eintaka 
og eru því miklar vonir bundnar 
við nýja gripinn. 

Kaliforníurokkararnir í The 
Red Hot Chili Peppers hófu upp-
tökur á sinni tíundu plötu í október 
síðastliðnum. Platan kemur líklega 
út seint á þessu ári og í þetta sinn 
er gítarleikarinn John Frusciante 
fjarri góðu gamni. Í hans stað er 
kominn Josh Klinghoffer og verð-
ur fróðlegt að heyra hvort honum 
tekst að feta í fótspor snillings-
ins Frusciante. Síðasta plata Red 
Hot, hin tvöfalda Stadium Arcad-
ium, kom út árið 2006 og síðan þá 
hafa aðdáendur sveitarinnar beðið 
óþreyjufullir eftir nýju efni.

Popparinn Justin Timberlake 
gaf út sína aðra sólóplötu, Futur-
eSex/LoveSounds fyrir fjórum 
árum og hefur hún selst í níu millj-
ónum eintaka. Síðan þá hefur hann 

starfað mikið með öðrum tónlist-
armönnum. Hann hefur sungið 
bæði með Madonnu og Rihönnu, 
auk þess sem hann hefur prófað 
sig áfram á hvíta tjaldinu. Ekki er 
öruggt að næsta plata hans komi út 
á þessu ári en eftirspurnin er alla 
vega fyrir hendi og rúmlega það.  

Back To Black með vandræða-
kvendinu Amy Winehouse hefur 
selst í um tólf milljónum eintaka 
síðan hún kom út árið 2006. Wine-
house hefur að undanförnu samið 
nokkur ný lög með aðstoð Salaams 
Remi sem var annar af upptöku-
stjórum Back to Black. Hugsanleg-
ir gestir á plötunni, sem er vænt-
anleg seinni part ársins, verða Nas 
og Mos Def. 

Ekkert hefur heyrst til grunge-
rokkaranna í Soundgarden í tólf ár 
en aðdáendur sveitarinnar þurfa 
ekki að bíða mikið lengur. Söngv-
arinn Chris Cornell rauf þögnina 
þegar hann tilkynnti á Twitter-
síðu sinni á miðnætti 1. janúar að 
sveitin hefði risið upp frá dauðum. 
Líklegt er talið að ný plata muni 
líta dagsins ljós á árinu með til-
heyrandi tónleikaferð um heim-
inn, grunge-aðdáendum vafalítið 
til mikillar gleði.

Aðrar eftirtektarverðar sveitir 
sem hafa verið uppteknar í hljóð-
veri að undaförnu eru Radiohead 
og Arcade Fire en óvíst er hvenær 
nýjar plötur með þeim líta dagsins 
ljós. freyr@frettabladid.is

Risar snúa aftur árið 2010

Í HLJÓÐVERI
Teiknimyndasveitin Gorillaz 
hefur verið önnum kafin að 
undanförnu við frágang á 
sinni þriðju plötu. Chris 
Cornell hyggst snúa 
aftur með hljómsveitinni 
Soundgarden og Amy 
Winehouse ætlar loks-
ins að fylgja eftir Back 
to Black.
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VIÐ ÍSLENDINGAR ERUM SVO HEPPNIR

AÐ EIGA GREIÐAN AÐGANG AÐ

ÓTRÚLEGA HREINU VATNI,

 SEM ER MEÐ ÞVÍ HOLLARA SEM 

 ÞÚ GETUR LÁTIÐ OFAN Í ÞIG.

ÞEGAR ÞÚ DREKKUR TOPP

NÝTUR ÞÚ KOSTA ÞESS AÐ DREKKA

HREINT ÍSLENSKT
BERGVATN

Á MEÐAN ÞÚ NÝTUR ÞESS AÐ DREKKA

SPENNANDI OG

BRAGÐGÓÐAN DRYKK.
PÆLDU Í ÞVÍ.

HVAÐA VATN ERT ÞÚ
AÐ DREKKA?

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

Aðeins

1.900 kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT & ÞÆGILEGT

Ævintýraferð um undraheima 
vatnsins í Borgarleikhúsinu

„Yndisleg sýning fyrir börn frá sex eða átta ára aldri 
og foreldra þeirra, afa og ömmur.“

María Kristjánsdóttir, eyjan.is

Miðasala er í síma 568 8000 og á borgarleikhus.is

Aukasýningar
 Sunnudagana 17. og 24. janúar kl. 14.00

Leikrit  ★★★★

39 þrep
Leikfélag Akureyrar

Höfundar: John Buchan, Alfred 
Hitchcock og Patrick Barlow 
Þýðandi: Eyvindur Karlsson 
Leikstjóri: María Sigurðardóttir 
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson 
Búningar: Rannveig Eva Karlsdótt-
ir Lýsing: Halldór Örn Óskarsson 
Hljóðblöndun: Gunnar Sig-
urbjörnsson Leikarar: Atli Þór 
Albertsson, Björn Ingi Hilmarsson, 
Jóhann G. Jóhannsson og Þrúður 
Vilhjálmsdóttir.

Gamanleikrit eru eitt af því fáa 
sem mér leiðast nær undantekn-
ingarlaust. Eitt af því fáa í leik-
húsi sem ég nenni yfirleitt ekki að 
eyða tíma mínum í. Þess skemmti-
legra er það þegar slík sýning 
kemur manni á óvart með því að 
standa undir orðinu gamanleik-
ur. Það gerði sýningin 39 þrep 
sem frumsýnd var hjá Leikfélagi 
Akureyrar síðastliðið föstudags-
kvöld. 

Höfundur leikritsins, Patrick 
Barlow, er Breti á sjötugsaldri 
sem hefur komið víða við í leik-
húsheiminum. Hann er leikari, 
leikskáld og leikhússtjóri sem 
vakið hefur athygli fyrir að setja 
stórar sögur í leikbúning fyrir 
tvo leikara. Í 39 þrepum fá reynd-
ar fjórir leikarar að spreyta sig 
á 139 hlutverkum. Leikrit hans, 
39 þrep, er byggt á hinni þekktu 
kvikmynd Alfred Hitchcock, 
sem Hitchcock gerði árið 1935 
eftir samnefndri skáldsögu John 
Buchan. John Buchan skrifaði 
skáldverk sitt 1915 þegar skuggi 
heimsstyrjaldarinnar fyrri vofði 
yfir en Hitchcock gerði spennu-
mynd sína á millistríðsárunum 

Mjög góð kvöldskemmtun

þegar óttinn við síðari heimsstyrj-
öldina og nasista lá sem mara yfir 
Evrópu. 

Leikrit Patricks Barlows og 
uppsetning Leikfélags Akureyrar 
er fyrst og fremst gamanleikur – 
nýstárlegur sem slíkur – þar sem 
samskipti fólks eru gegnsýrð af 
tortryggni og ótta, og leik- og hljóð-
mynd minna áhorfendur á ógnina 
sem bíður utan sjónmáls. 

Sýning Leikfélags Akureyr-
ar á 39 þrepum verður að teljast 
leikstjórnarsigur leikhússtjór-
ans Maríu Sigurðardóttur. Henni 
hefur tekist að skapa mjög sam-
stilltan hóp, draga fram það besta 
í hverjum og einum og virkja leik-
gleði sem sést of sjaldan. Skipting 
á leikmunum og nýting þeirra sem 
og einfaldar tæknilausnir hennar 
og samstarfsmanna hennar, eru 
hluti af skemmtuninni. Leikur með 
einfaldar og ofnotaðar klisjulausn-
ir úr leikhúsi og kvikmyndurm ná 
að lifa, þótt oft sé teflt á tæpasta 
vaðið, og verða drepfyndnar. 

Björn Ingi Hilmarsson leikur 
burðarhlutverk sýningarinnar og 

er eini leikari sýningarinnar sem 
„bara leikur eitt“ af hlutverkunum 
139. Hann leikur Richard Hanney 
sem John Buchan gerði ódauðlegan 
í bókum sínum og síðar varð fyrir-
mynd síðari tíma sjarmöra eins og 
James Bond. Björn Ingi er á svið-
inu allan tímann og skilar hlut-
verki sínu með sóma. Hann hefur 
einstaka líkamstjáningu og mikinn 
sviðssjarma sem margur Holly-
woodklisjugaurinn væri hreykinn 
af að hafa.

Þrúður Vilhjálmsdóttir lék þrjú 
hlutverk og skilaði þeim öllum 
sérlega vel. Eftirminnilegust var 
hún þó í hlutverki sínu sem skoska 
bóndakonan Margaret. Skoski 
hreimurinn hennar var óborgan-
legur og hún var skoskari en nokk-
ur Skoti þar sem hún stóð í nátt-
kjólnum og gúmmístígvélunum 
og bað kanadíska morðingjann að 
„fera nuna“.

Jóhann G. Jóhannsson og Atli 
Þór Albertsson skiptu með sér 
hlutverkunum 135. Ekki treysti 
ég mér til að telja þau öll upp né 
gera upp á mili þeirra, en þeir voru 
óborganlegir í þessari hlutverka-
súpu og skiptu um karakter hrað-
ar en margur áhorfandinn náði að 
höndla. Magnað tvíeyki á borð við 
Gög og Gokke eða Fry & Laurie.

39 þrep hlaut hin virtu Olivier-
verðlaun sem besta gamanleikritið 
árið 2007 og tvenn Tony-verðlaun 
árið 2008. 

Í meðförum Leikfélags Akur-
eyrar er 39 þrep mjög góð kvöld-
skemmtun, sem einkennist af 
styrkri leikstjórn og leikgleði sem 
smitar aftur á aftasta bekk. Vel 
unnin sýning sem aðstandendur 
geta verið stoltir af og verður án 
efa í baráttusætinu um besta gam-
anleikrit ársins 2010 á Íslandi.

 Sigurbjörg Árnadóttir

Niðurstaða: Sterk leikstjórn og smit-
andi leikgleði. Vel unnin sýning.

SAMSTILLTUR HÓPUR Maríu Sigurðar-
dóttur hefur tekist að draga fram það 
besta í hverjum og einum leikara.
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Ísland vann um helgina 
tvo góða sigra á Þýskalandi þegar 
liðin mættust í tveimur æfinga-
leikjum. Báða leikina vann Ísland 
með fjögurra marka mun – fyrst í 
Nürnberg, 32-28, og svo í Regens-
burg, 33-29.

Liðið undirbýr sig nú af kappi 
fyrir Evrópumeistaramótið sem 
hefst í Austurríki eftir eina viku. 

Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari var vitaskuld 
ánægður með sigrana tvo en sagði 
að hann hefði séð margt sem þarf 
að laga.

„Ég var ánægður með leikinn 
í dag og margt í honum sem var 
jákvætt,“ sagði Guðmundur við 
Fréttablaðið eftir sigurinn í Reg-
ensburg í gær. „Það var þó líka 
margt í honum sem við þurfum 
að laga – ýmist í vörn og sókn, í 
hraðaupphlaupum og í hlaupunum 
aftur í vörn. Við þurfum í raun að 
bæta okkur á öllum sviðum.“

Hann sagði að liðið hefði feng-
ið kröftuga mótspyrnu frá Þjóð-
verjum um helgina. „Þeir voru á 
köflum að spila mjög vel og við 
lentum í miklum vandræðum með 
þá í báðum leikjunum. Þetta voru 
jafnir leikir og við sigum svo fram 
úr á lokakaflanum í þeim báðum. 
Þetta voru því mjög góðir æfinga-
leikir.“

Ólafur Stefánsson var að leika 
sína fyrstu alvöru landsleiki um 

helgina síðan á Ólympíuleikunum 
í Peking fyrir einu og hálfu ári. 
Það var þó ekki að sjá og fór hann 
fyrir íslenska sóknarleiknum og 
skoraði alls nítján mörk í leikjun-
um tveimur.

„Ólafur var mjög góður í dag og 
fellur mjög vel inn í leik landsliðs-
ins. En það voru fleiri leikmenn en 
hann sem voru að gera hlutina. Við 
skoruðum mörkin okkar á mjög 
fjölbreytilegan hátt og úr öllum 
stöðum. Það er mjög mikilvægt 
að sóknarleikurinn falli ekki allur 
á herðar eins manns. Það voru 
margir sem hjálpuðu til í sóknar-
leiknum og ég var ánægður með 
heildarbraginn á honum.“

Guðmundur sagði margt mjög 
jákvætt hafa verið við mark-
vörslu og varnarleik liðsins þó svo 
að Björgvin Páll Gústavsson hafi 

ekki átt jafn góðan leik í gær og 
í fyrradag þar sem hann fór oft á 
kostum.

„Það er helst að það vanti meiri 
stöðugleika í 6-0 vörnina okkar. 
5+1 vörnin gekk mjög vel í fyrri 
leiknum sem og undir lok síðari 
leiksins,“ sagði Guðmundur. 

„Ég get því ekki annað en verið 
nokkuð ánægður. Ég geri mér þó 
grein fyrir því að við þurfum að 
bæta ýmislegt. Nú er rúm vika í 
fyrsta leik á EM og við þurfum að 
vera einbeittir og halda yfirveg-
un. Þetta voru jú bara æfingaleik-
ir en ekki riðlakeppni á stórmóti. 
Það er hin raunverulega staðreynd 
málsins.“

Guðmundur gladdist einnig yfir 
því að enginn leikmannanna varð 
fyrir meiðslum í leikjunum tveim-
ur um helgina. Hins vegar er staða 

þeirra Loga Geirssonar og Þóris 
Ólafssonar, sem urðu eftir heima 
vegna sinna meiðsla, enn óljós.

„Ég vona vissulega að þeir jafni 
sig fljótt og vel því við höfum í 
raun aðeins þrjá daga upp á hlaupa 
með það. Við verðum því að vona 
það besta,“ sagði Guðmundur.

Næsta verkefni Íslands verð-
ur æfingaleikur gegn Portúgal 
í Laugardalshöllinni á miðviku-
dagskvöldið. Það verður eini leikur 
Íslands hér heima fyrir EM í Aust-
urríki og kallaði Guðmundur eftir 
stuðningi landans.

„Portúgalar munu örugglega 
berjast af fullum krafti í þessum 
leik og ég á von á hörkuleik. Við 
vonumst allir eftir því að Íslend-
ingar fylli Höllina og sýni liðinu 
eins mikinn stuðning og kostur er 
á.“ eirikur@frettabladid.is

Heilmargt sem við þurfum að laga
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari var vitaskuld ánægður með að hans menn unnu um helgina 
tvo æfingaleiki gegn Þjóðverjum ytra en sagði þó að liðið þyrfti að bæta sig á öllum sviðum handboltans.

LANDSLIÐSEINVALDURINN Guðmundur 
Guðmundsson var ánægður með margt 
í leik Íslands. NORDIC PHOTOS/BONGARTS

TVEIR GÓÐIR Sverre Andreas Jakobsson og Róbert Gunnarsson í leiknum á laugardaginn. NORDIC PHOTOS/BONGARTYS

Björgvin Páll Gústavsson markvörður átti góða helgi með íslenska 
landsliðinu í handbolta þegar liðið fagnaði sigri í tveimur æfingaleikj-
um gegn Þjóðverjum ytra. Björgvin stóð sig sérstaklega vel í fyrri leik 
liðanna þar sem hann var með meira en 40 prósent markvörslu.

„Ég var þokkalega sáttur við mína frammistöðu í fyrri leiknum 
en ég fann ekki taktinn í upphafi þess síðara. 
Þá kom Hreiðar [Guðmundsson] sterkur 
inn og ég fór svo aftur í markið í seinni 
hálfleik og gekk ágætlega á lokakafla 
leiksins. Við eigum þó heilmikið inni eins 
og aðrir leikmenn í liðinu,“ sagði Björgvin 
við Fréttablaðið í gær.

„En það er ljóst að við höfum verið að 
finna okkur betur og betur. Þessi úrslit gefa 
okkur meira sjálfstraust og trú á verkefninu 
sem er fram undan,“ bætti hann við en eftir eina 
viku hefst Evrópumeistaramótið í Austurríki. „Það sem er 
einna jákvæðast er að við unnum báða leikina þó svo að 
við spiluðum ekkert sérstaklega vel. Það er enn heilmikið 

sem við getum lagað og við höfum nú tíma til þess.“
Hann sagði frammistöðu Þýskalands ekki hafa verið mjög 
traustvekjandi. „Þeir þurfa greinilega meiri tíma til að 

koma sínum málum á hreint.“
Spurður um varnarleik íslenska liðsins sagði 
hann hafa verið mjög góðan stærstan hluta 
leikjanna um helgina. „Við vorum í basli fyrsta 
korterið í fyrri leiknum en varnarleikurinn var 
annars mjög góður. Það var svipaða sögu að 

segja af síðari leiknum. Við gerðum þó helling af 
mistökum en það var gott að ná að vinna leikina 

engu síður.“
Björgvin segist ánægður með stöðu liðsins í dag. „Við 

erum komnir lengra í undirbúningnum en ég bjóst við. 
Það eru enn nokkrir leikmenn meiddir eins og Logi og 
Þórir en þeir koma vonandi sterkir inn á næstu dögum. 
Við erum á réttri leið en margt enn sem við getum lagað. 
Enda hefur það sýnt sig að enginn verður meistari í 
æfingaleikjum.“

BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON: KOMNIR LENGRA Í UNDIRBÚNINGNUM EN ÉG ÁTTI VON Á

Verður enginn heimsmeistari í æfingaleikjum

Landsleikir í handbolta
Þýskaland - Ísland 28-32 (16-14)
Mörk Íslands: Ólafur Stefánsson 10/6, Snorri 
Steinn Guðjónsson 5/1, Arnór Atlason 5, Guðjón 
Valur Sigurðsson 3, Sturla Ásgeirsson 2, Alex-
ander Petersson 2, Róbert Gunnarsson 2, Vignir 
Svavarsson 1, Aron Pálmarsson 1, Björgvin Páll 
Gústavsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 20 (43%), 
Hreiðar Levý Guðmundsson 1/1.
Þýskaland - Ísland 29-33 (17-18)
Mörk Íslands: Ólafur Stefánsson 9, Guðjón Valur 
Sigurðsson 6, Alexander Petersson 5, Snorri 
Steinn Guðjónsson 4/1, Vignir Svavarsson 2, Aron 
Pálmarsson 2, Ingimundur Ingimundarson 2, 
Arnór Atlason 2, Róbert Gunnarsson 1.

Iceland Express-deild karla
Hamar - Snæfell  86-98
Stig Hamars: Andre Dagney 38, Marvin Valdi-
marsson 15, Svavar Pálsson 15, Oddur Ólafsson 
12, Viðar Örn Hafsteinsson 6.
Stig Snæfells: Sean Burton 28, Jón Ólafur 
Jónsson 23, Sigurður Þorvaldsson 18, Hlynur 
Bæringsson 13, Emil Þór Jóhannsson 7, Sveinn 
Davíðsson 6, Páll Helgason 3.
Grindavík - Tindastóll  124-85
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 54, 
Darrell Flake 24, Ólafur Ólafsson 14, Ómar Örn 
Sævarsson 11, Björn Brynjólfsson 6, Guðlaugur 
Eyjólfsson 5, Þorleifur Ólafsson 5, Ármann  
Vilbergsson 3.
Stig Tindastóls: Svavar Atli Birgisson 20, Kenneth 
Boyd 15, Micheal Giovacchini 12, Sveinbjörn 
Skúlason 9, Helgi Margeirsson 8, Hreinn Birgis-
son 7, Helgi Viggósson 7, Axel Kárason 4, Freiðrik 
Hreinsson 2.
Breiðablik - Keflavík  75-83
Stig Breiðabliks: Jonathan Schmidt 17, Jeremy 
Caldwell 16, Daníel G. Guðmundsson 10, Þor-
steinn Gunnlaugsson 8, Ágúst Angantýnsson 8, 
Rúnar Pálmarsson 7, Gylfi Geirsson 5, Aðalsteinn 
Pálsson 4.
Stig Keflavíkur: Draelon Burns 27, Sigurður 
Þorsteinsson 17, Hörður Axel Vilhjálmsson 12, 
Elentínus Margeirsson 8, Þröstur Leó Jóhannsson 
7, Sverrir Þór Sverrisson 5, Jón Nordal Hafsteins-
son 4, Almar Stefán Guðbrandsson 3.

Spænska úrvalsdeildin
Tenerife - Barcelona 0-5
0-1 Lionel Messi (36.), 0-2 Carles Puyol (44.), 
0-3 Lionel Messi (45.), 0-4 Lionel Messi (75.), 
0-5 Ezequiel Luna, sjálfsmark (85.)
Real Madrid - Mallorca 2-0
1-0 Gonzalo Higuain (8.), 2-0 Esteban Granero 
(50.).
Xerex - Valencia 1-3
Sevilla - Racing Santander 1-2

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Páll Axel Vilbergsson 
fór mikinn þegar Grindavík vann 
stórsigur á Tindastóli á heimavelli 
í gærkvöld, 124-84. Hann gerði 
sér lítið fyrir og skoraði 54 stig í 
leiknum. Hann setti niður alls tíu 
þriggja stiga skot í átján tilraunum 
í leiknum. Þá hitti hann úr átta af 
ellefu skotum sínum innan þriggja 
stiga línunnar.

„Hann var einfaldlega í sínum 
eigin heimi í kvöld. Hann komst 
í gírinn og þá klikkar hann ekki,“ 
sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur, eftir leikinn í gær. 
„Ég hef reyndar séð hann gera 
þetta hundrað sinnum áður.“

Friðrik sagði Pál Axel hafa spil-
að mjög vel, bæði í sókn og vörn. 
„Hann stal til að mynda sex bolt-
um og það var mjög gott jafnvægi 
í hans leik.“

Páll Axel jafnaði þar með met 

Vals Ingimundarsonar frá 
1988 þegar hann skoraði 54 
stig í leik með Tindastóli. 
Enginn Íslendingur hefur 
skorað fleiri stig í einum og 
sama leiknum en fyrr í 
vetur skoraði Marvin 
Valdimarsson 51 stig 
í leik með Hamar.

„Ég gat nú ekki leyft 
honum að slá metið hans 
Vals vinar míns og þess 
vegna tók ég hann út af 
þegar nokkrar mínútur 
voru eftir,“ sgaði Frið-
rik og skellihló. „Ég held 
reyndar að Palli hafi haft 
hugmynd um þetta met og 
sé í raun alveg sama.“

Friðrik var ánægður 
með sína menn í gær. „Við 
skoruðum mikið og spiluð-
um hratt. Ég var ánægð-

ur með heildarframmistöðu 
liðsins sérstaklega þar sem 
að þeir Brenton [Birm-
ingham] og Arnar Freyr 
[Jónsson] voru báðir 
frá vegna meiðsla. Það 
er óvitað hvað það er 
langt í þá.“

Alls fóru þrír leik-
ir fram í Iceland 
Express-deild karla 
í gær. Keflavík vann 
Breiðablik á útivelli, 

83-75, og Snæfell vann 
sömuleiðis góðan útisig-
ur á Hamar, 98-88.

 - esá

Páll Axel Vilbergsson skoraði 54 stig og jafnaði 22 ára gamalt met í gær:

Palli var einn í heiminum

54 STIG
Páll Axel var sjóðheitur í 
Grindavík í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Skoraði í vítaspyrnukeppni

Eiður Smári Guðjohnsen skoraði fjórða og síðasta 
mark AS Monaco er liðið vann sigur á FC Tours í 
vítaspyrnukeppni, 4-3, í frönsku bikarkeppninni 
um helgina. Staðan var markalaus eftir venjulegan 
leiktíma og framlengingu og því gripið 
til vítaspyrnukeppni. Eiður Smári var á 
varamannabekknum en kom inn á á 65. 
mínútu og fékk nokkur góð færi til að 
tryggja sínum mönnum sigurinn. Það var 
þó markvörður Monaco sem var hetja 
liðsins en hann varði síðustu tvær 
spyrnur FC Tours sem leikur í B-
deildinni í Frakklandi.



Viltu vinna sjónvarp?

*Aðalvinningar dregnir úr öllum innsendum skeytum 29. janúar. Vinningar verða afhentir 
í ELKO Lindum, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr./SMS-ið. 
Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu. Leik lýkur 29. janúar 2010

Sendu SMS skeytið ESL EUT
á númerið 1900.

Þú færð spurningu og svarar með Því að 
senda SMS skeytið ELKO A, B eða C

á númerið 1900.
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Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík

NÁMSKEIÐ Í GERÐ UMSÓKNA UM 
YFIRFÆRSLUVERKEFNI INNAN LEONARDO 
STARFSMENNTAÁÆTLUNAR ESB 
FIMMTUDAGINN 14. JANÚAR KL. 11-14 Í NÁMU, SAL ENDURMENNTUNAR HÍ, DUNHAGA 7 

Styrkir eru veittir til skóla og stofnana sem sinna starfsmenntun til að aðlaga og yfirfæra 
þekkingu og aðferðir sem hafa verið þróaðar í öðrum löndum til nýrra markhópa og starfs-
greina í fleiri Evrópulöndum. 

Dæmi um verkefni: 
innleiðing nýrra kennsluaðferða og yfirfærsla og þýðing námsefnis 

þróun færni og hæfni kennara og leiðbeinenda í starfs- og símenntun 

nýjar aðferðir í vinnustaðaþjálfun 

mat á raunfærni og gæðaviðmið í námi 

efling starfsgetu hópa sem eru í áhættu, s.s. nemenda í 
 brottfallshættu og atvinnulausra 

Þátttakendur í verkefnum eru a.m.k. 3 aðilar frá jafnmörgum Evrópulöndum. 
Veittir eru styrkir til 12-24 mánaða og styrkupphæðir nema allt að 300.000 evrum. 

Séríslenskt forgangsatriði gildir fyrir umsóknir um Leonardó yfirfærsluverkefni árið 2010.
Umsóknir sem falla að þessu forgangsatriði fá viðbótarstig í mati. Það er: 

 Gegnsæi í starfsmenntun með þróun samhæfðs einingakerfis og viðmiðunarramma   
 um nám, mat á raunfærni og viðurkenning á færni einstaklinga 

Umsóknarfrestur vegna yfirfærsluverkefna er til 26. febrúar 2010. 

Námskeiðið er ókeypis og öllum opið. Skráning fer fram í síma 525 4900 eða 
með tölvupósti á lme@hi.is. 

Hægt er að óska eftir aðgengi að námskeiðinu í gegnum fjarfundabúnað
 símenntunarstöðva á landsbyggðinni. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á www.leonardo.is

FÓTBOLTI Landslið Tógó tekur 
ekki þátt í Afríkumóti landsliða 
sem hófst í Angóla í gær. Þetta 
var ákveðið eftir að skotárás var 
gerð á rútu liðsins rétt innan við 
landamærin í Angóla á föstudag-
inn. Þrír létust í árásinni – bílstjór-
inn, aðstoðarþjálfari landsliðsins 
og fjölmiðlafulltrúi. Fleiri særð-
ust, þar af tveir leikmenn. Annar 
þeirra, markvörðurinn Kodjovi 
Obilale, særðist lífshættulega og 
var fluttur á sjúkrahús í Suður-
Afríku þar sem hann gekkst undir 
aðgerð.

Emmanuel Adebayor er lands-
liðsfyrirliði Tógó og hann sagði 
þetta hafa verið hræðilega lífs-
reynslu.

„Á föstudaginn klukkan 14.30 
vorum við allir dauðir í rútunni,“ 
sagði hann við frönsku útvarps-
stöðina RMC. „Við sendum okkar 
hinstu skilaboð til fjölskyldna 
okkar. Við hringdum í fjölskyld-
ur okkar til að segja þeim okkar 
hinstu orð.“

Þrátt fyrir allt sagði Adebayor 
að hann hefði viljað spila á mót-
inu.

„Í dag ákváðu yfirvöld [í Tógó] 
að við myndum koma heim. Því 
munum við koma heim,“ sagði 
hann enn fremur.

Á föstudaginn lýstu hann og 
fleiri landsliðsmenn Tógó hvernig 
þeir földu sig undir sætum rútunn-
ar á meðan byssukúlum rigndi yfir 
þá. „Við vorum undir sætunum í 
20 mínútur og reyndum að forðast 
byssukúlurnar,“ sagði hinn 26 ára 
gamli Moustapha Salifou.

Þá voru leikmenn sammála um 
að spila ekki á mótinu. En það 
breyttist svo á fundi þeirra á laug-
ardagskvöldið og þeir ákváðu að 
þeir vildu spila þrátt fyrir allt.

En forsætisráðherra Tógó, Gil-
bert Houngbo, var harðákveðinn í 

því að kalla leikmennina heim og 
varð það niðurstaðan.

Forráðamenn Knattspyrnu-
sambands Afríku hafa ákveðið 
að keppninni verði haldið áfram 
en Houngbo gagnrýndi þá harka-
lega.

„Til þessa höfum við ekkert 
heyrt í þeim – við höfum ekki einu 
sinni fengið símtal þar sem okkur 
er vottuð samúð. Við höfum þar að 
auki engar upplýsingar fengið til 
að hjálpa okkur að meta öryggis-
ástandið í Angóla,“ sagði Houng-
bo.

„Allir þeir sem hafa starfað að 
öryggismálum vita vel að það væri 
afar óábyrgt að halda bara áfram 
eins og ekkert hefði í skorist. Það 
var þess vegna að við ákváðum að 
láta hagsmuni okkar fólks skipta 
meira máli en hagsmunir keppn-
innar.“

Knattspyrnusamband Afríku til-
kynnti í gær að hinna látnu verði 
minnst með einnar mínútu þögn 
fyrir opnunarleik Angóla og Malí 
í gærkvöldi.

Árásin átti sér stað í Cabinda-
héraði en þar hafa skæruliðar áður 

barist fyrir sjálfstæði héraðsins 
undanfarna áratugi. Frelsissam-
tök í héraðinu lýstu verknaðinum á 
hendur sér en þau höfðu samþykkt 
vopnahlé árið 2006.

Tógó átti að leika í B-riðli og er 
enn áætlað að leikir riðilsins fari 
fram í Cabinda-héraði. Hin liðin í 
riðlinum, Fílabeinsströndin, Bur-
kina Faso og Gana hafa staðfest 
þátttöku sína í keppninni.

Einn leikur í A-riðli fer einnig 
fram í héraðinu sem og viðureign 
í fjórðungsúrslitum.

 eirikur@frettabladid.is

Við vorum allir dauðir í rútunni
Landslið Tógó hefur dregið sig úr keppni í Afríkumóti landsliða í knattspyrnu sem hófst í gær. Gerð var 
skotárás á liðsrútu Tógó á föstudaginn þar sem þrír létust og nokkrir til viðbótar slösuðust, þar af leikmenn.

HERT GÆSLA Lögreglumaður í Angóla þar sem Afríkukeppni landsliða í knattspyrnu hófst í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Aðeins tveir leikir fóru 
fram í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina. Vegna kuldakastsins og 
snjókomunnar í Bretlandi var 
ákveðið að fresta sjö viðureign-
um sem er það mesta á einni helgi 
síðan á sjöunda áratug síðustu 
aldar.

Manchester United og Arsenal 
voru þó bæði í eldlínunni og hefði 
því getað dregið til tíðinda í topp-
baráttunni í Englandi. Hins vegar 
urðu bæði lið að sætta sig við jafn-
tefli og hélt því Chelsea toppsæti 
sínu. Með sigri United á Birming-
ham hefði liðið því getað komið sér 
á topp deildarinnar en liðin skildu 
jöfn, 1-1. Birmingham bætti félags-
met um helgina þar sem liðið hefur 
nú leikið tólf leiki í röð í efstu deild 
án taps. 

Þeir rauðklæddu voru þó mun 
sterkari aðilinn í leiknum en máttu 
sætta sig við að vera 1-0 undir í 
hálfleik. Þeim gekk ekki betur að 
nýta færin í seinni hálfleik þar 
sem jöfnunarmarkið var sjálfs-
mark Scott Dann.

„Birmingham er í virkilega góðu 

formi,“ sagði Alex Ferguson, stjóri 
United, eftir leikinn. „Þeir leggja 
mikið á sig og gera andstæðingn-
um erfitt fyrir. Við verðum því að 
vera sáttir við eitt stig, sérstaklega 
þar sem við misstum mann af velli 
undir lokin.“

Ferguson átti þar við rauða 
spjaldið sem Darren Fletcher fékk 
fyrir mjög litlar sakir undir lokin. 
Hann gagnrýndi Mark Clatten-
burg dómara mjög eftir leikinn og 
á það á hættu að vera sektaður og 
dæmdur í bann, rétt eins og gerð-
ist í haust.

Arsenal og Everton skildu jöfn, 
2-2, þar sem fyrrnefnda liðið skor-
aði jöfnunarmarkið í uppbótar-
tíma. Bæði mörk Arsenal komu 
eftir að skot að marki breytti um 
stefnu á varnarmanni.

„Everton spilaði mjög vel og við 
vorum ekki upp á okkar besta,“ 
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsen-
al, eftir leikinn. „En ég er ánægð-
ur með viðhorf leikmanna og að 
þeir náðu að koma til baka og ná 
þó einu stigi – þetta var gott stig 
miðað við frammistöðuna.“ - esá

Sjö leikjum frestað í ensku úrvalsdeildinni:

United mistókst að 
komast á toppinn

MARKI FAGNAÐ Cameron Jerome kom Birmingham yfir gegn Manchester United um 
helgina. NORDIC PHOTOS/GETTY

Iceland Express-deild kvk
Valur - Haukar 51-71
Keflavík - Njarðvík 86-64
Hamar - Grindavík 76-87
Snæfell - KR 47-76

STAÐAN
KR 12 12 0 899-618 24
Grindavík 12 8 4 840-793 16
Hamar 12 8 4 861-833 16
Keflavík 12 6 6 821-770 12
Haukar 12 5 7 856-833 10
Njarðvík 12 4 8 806-872 8
Snæfell 12 3 9 690-864 6
Valur 12 2 10 648-844 4

N1-deild kvenna
Valur - Haukar 31-27
HK - Fram 27-35
Stjarnan - Fylkir 26-20

STAÐAN
Valur 12 10 2 0 396-228 22
Fram 12 10 1 1 368-258 21
Stjarnan 11 8 1 2 347-249 17
Haukar 12 8 0 4 360-298 16
FH 10 6 0 4 283-274 12
Fylkir 11 4 0 7 264-261 8
HK 12 2 1 9 276-381 5
KA/Þór 12 1 1 10 273-367 3
Víkingur 12 0 0 12 198-449 0

Enska úrvalsdeildin
Birmingham - Manchester United 1-1
1-0 Cameron Jerome (39.), 1-1 Scott Dann, 
sjálfsmark (64.).
Arsenal - Everton 2-2
0-1 Leon Osman (12.), 1-1 Denilson (28.), 1-2 
Steven Pienaar (81.), 2-2 Tomas Rosicky (90.).

Enska B-deildin
Coventry - Barnsley 3-1
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn fyrir
Coventry og Emil Hallfreðsson fyrir Barnsley.

Skoska bikarkeppnin
Aberdeen - Hearts 2-0
Eggert Gunnþór Jónsson lék allan leikinn fyrir H.

Spænska úrvalsdeildin
CB Granada - CB Murcia 79-76
Jón Arnór Stefánsson skoraði níu stig fyrir Gran-
ada, tók tvö fráköst og gaf eina stoðsendingu.

ÚRSLIT



STÓRA
KÓNGSFELL

DÝJADALSHNÚKURSKÁLAKAMBUR

SNÆFELLSJÖKULL
SKARÐSHEIÐI
SKEGGI GEITAFELL

MEÐALFELL
MÓSKARÐSHNÚKAR BOTNSSÚLUR

HVANNADALSHNJÚKUR
ESJANHEIÐARHORN

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn og 66°Norður taka enn á ný höndum 
saman og bjóða upp á heildstæða göngudagskrá með það að 
markmiði að toppa hæsta tind landsins, Hvannadalshnúk. 

Dagskráin hefst í byrjun febrúar og byggist á göngum á fjöll, sem 
verða hærri og meira krefjandi eftir því sem á dagskránna líður. 

Frekari upplýsingar og dagskrá má nálgast á heimasíðum 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna, www.fjallaleidsogumenn.is,

og 66°Norður, www.66north.is.
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17.45 E.R.   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.50 Man. City – Blackburn, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

20.10 Glee   STÖÐ 2

21.50 CSI. New York   SKJÁRINN

22.25 Trúður   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

20.00 Uppúr öskustónni  Guðjón Berg-
man með ráð til að sleppa úr kreppu.

20.30 Eldhús meistaranna  Magnúsar 
Ingi Magnússon heimsækir kollega sína.

21.00 Frumkvöðlar  Valdimar Össurarson 
formaður Átaks og Gísli Gíslason formaður 
samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna.eru 
gestir Elinóru í dag.

21.30 Í nærveru sálar   Umsjón hefur 
Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur. Endur-
sýndur þáttur.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Pálína  (18:28)

17.35 Stjarnan hennar Láru  (13:22)

17.50 Söngvakeppni Sjónvarpsins  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Dúnn  (Dun) Sænsk heimildamynd 
um dúnframleiðslu. Farið er á stúfana og 
athugað hvað hæft er í ásökunum um að 
megnið af þeim dún sem er á markaði sé 
plokkaður af lifandi fuglum.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) (3:18) 
Kona hverfur eftir að kærastinn hennar deyr 
í skotbardaga við lögregluna og grunur vakn-
ar um að bróðir hennar, sem er bófaforingi 
og fíkniefnasali, sé á einhvern hátt tengdur 
brottnámi hennar. Aðalhlutverk leika Anth-
ony LaPaglia, Marianne Jean-Baptiste, Eric 
Close og Roselyn Sanchez. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Trúður  (Klovn VI) (3:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. 

22.55 Aðþrengdar eiginkonur   (e)

23.40 Framtíðarleiftur  (e)

00.25 Spaugstofan  (e)

00.50 Kastljós  (e)

01.25 Lögin í söngvakeppninni  Leikin 
verða lögin tvö úr síðasta þætti sem kom-
ust í úrslit.

01.35 Dagskrárlok

07.00 Tenerife - Barcelona Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

17.30 Real Madrid - Mallorca Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

19.10 Toronto - Boston Útsending frá 
leik í NBA körfuboltanum.

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: HK - Fjölnir 
07.07.08 Það var búist við hörkuleik á Kópa-
vogsvelli þegar nýliðar HK og Fjölnis mættust. 
Gengi liðanna var þó ólíkt þar sem HK var í 
neðri hluta deildarinnar á meðan Fjölnir hafði 
leikið gríðarlega vel og var í efri hlutanum en 
leikurinn var mikil skemmtun.

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

23.20 UFC Live Events Útsending frá 
bardaga Lyoto Machida og Mauricio Shog-
un í UFC.

07.00 Liverpool - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 Fulham - Portsmouth Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Birmingham - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

18.45 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-
arinnar frá upphafi.

19.50 Man. City - Blackburn Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

23.00 Coca Cola mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

23.30 Man. City - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

17.30 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál. 

18.15 Fréttir 

18.30 Survivor  (10:16) (e)

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (9:25) Bandarísk-
ir gamanþættir um turtildúfurnar Doug og 
Carrie. (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (11:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. Að 
þessu sinni heldur Gordon til Hollywood 
til að bjarga veitingastað sem er svo ömur-
legur að hann gæti verið efni í hrollvekjandi 
kvikmynd.

21.00 The Prisoner  (2:6) Glæný þátta-
röð með Ian McKellen og Jim Caviezel í að-
alhlutverkum. Þættirnir fjalla um mann sem 
er fastur í undarlegum bæ í miðri eyðimörk 
og man ekki hvernig hann komst þangað. 
Bæjarbúar hafa enga vitneskju um veröldina 
fyrir utan bæinn en þeir sem leita sannleik-
ans eru í bráðri hættu. 

21.50 CSI. New York  (18:25) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Morð er framið vegamóteli og hvítt 
duft sem finnst á vettvangi gefur rannsókn-
ardeildinni á spor morðingjans. 

22.40 The Jay Leno Show 

23.25 Dexter  (2:12) (e)

00.20 United States of Tara  (12:12) (e)

00.50 King of Queens  (9:25) (e)

01.15 Pepsi MAX tónlist

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 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (18:25) 

11.00 Ghost Whisperer (54:62) 

11.45 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (4:16) 

13.25 Flicka 

15.10 ET Weekend 

15.55 Njósnaskólinn 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli Kan-
ína og vinir og Áfram Diego, áfram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (23:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (16:25) Lífið hjá 
Hómer og Marge Simpson gengur sinn vana-
gang en ekki líður sá dagur að þau eða börn-
in, rati ekki í vandræði! 

-19.45 Two and a Half Men (1:24) 
Fjórða sería af þessum bráðskemmtilega 
þætti um bræðurnar Charlie og Alan Harper. 

20.10 Glee (11:22) Gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnað-
arfullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveður að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður. 

20.55 So You Think You Can Dance 
(24:25) Sjötta þáttaröðin þar sem leitað er 
að næstu dansstjörnu Bandaríkjanna. 

21.40 So You Think You Can Dance

23.10 K-Ville (7:11) Sakamálaþættir um fé-
lagana Marlin og Trevor. Þeir eru afar ólíkir en 
vinna mjög vel saman sem verðir laganna og 
beita ósjaldan ansi óhefðbundnum aðferð-
um til að framfylgja réttvísinni. 

23.55 Hung (1:10)

00.40 Five Days (1:5)

01.35 Feteless 

03.50 Flicka

05.25 Fréttir og Ísland í dag

> Ian McKellen
„Ég á erfitt með að láta það eftir 
mér að vera latur. Ef ég hef ekki 
afrekað neitt annað en að elda og 
fara í göngutúr þá verð ég sakbit-
inn yfir því að hafa ekki nýtt 
daginn betur.“ 
McKellen fer með aðal-
hlutverkið í þættinum 
The Prisoner sem Skjár 
einn sýnir í kvöld kl. 
21.00.

GLÆNÝ LÍNUÝSA,

HROGN OG LIFUR

FISKIBOLLUR,

PLOKKFISKUR,

ÝSA Í RASPI

SALTFISKUR,

KINNAR

OG GELLUR

SÚR HVALUR,

HÁKARL OG

HARÐFISKUR

08.00 Manchester United. The Movie

10.00 Tenacious  D. in The Pick of 
Destiny

12.00 The Sandlot 3 

14.00 Manchester United: The Movie

16.00 Tenacious  D. in The Pick of 
Destiny 

18.00 The Sandlot 3 

20.00 Jesse Stone. Night Passage 

22.00 Half Nelson 

00.00 The Departed 

02.30 Hellraiser. Inferno 

04.10 Half Nelson 

06.00 Across the Universe 

▼

▼

▼

▼

Atburðir í algleymi fyrri heimsstyrjaldarinnar, og greint var frá í 
ágætri kvikmynd fyrir stuttu, hafa verið mér ofarlega í huga að 
undanförnu. 

Um jólin 1914 höfðu um nokkurra mánaða skeið staðið yfir 
linnulausir bardagar rétt við frönsku landamærin. Hermenn frá 
mörgum löndum Evrópu bárust þar á banaspjótum; miskunnar-
leysið var algjört og mannfallið mikið í herbúðum allra. Á aðfanga-
dagskvöld söfnuðu menn kröftum fyrir bardaga komandi dags, 
en hermenn skoskrar herdeildar tóku þá til bragðs að syngja 
jólasálma sér til dægrastyttingar. Undir söng hermann-
anna léku þeir á sekkjapípur. Óvinurinn, Þjóðverjar, 

heyrðu söng þeirra greinilega og hófu upp raust sína. 
Heims um ból hljómaði á þessari köldu jólanótt á 
meðan geislar kyndlanna dönsuðu á milli fallinna 
hermanna á vígvellinum. 

Þessa nótt sömdu foringjar herdeildanna um 
að gert yrði vopnahlé í sólarhring. Hermennirnir 

skriðu upp úr skotgröfunum og skiptust á gjöfum. Sagðar voru 
sögur, skálað var í kampavíni, borðað súkkulaði og spilaður fót-
bolti. Joyeux Noël (en það er nafn myndarinnar), Frohe Weihnacht-
en og Merry Christmas var kallað á milli. Gleðileg jól! Hermennirnir 
urðu aftur manneskjur, þótt það væri aðeins í stutta stund. Þeir 
skrifuðu ástvinum sínum bréf og saga þessi er vel varðveitt á mörg-
um tungumálum. 

Það þarf ekki að koma neinum á óvart að yfirmenn herjanna 
sendu þessa menn flesta fyrir herrétt eða á þau átakasvæði sem 

þótti ólíklegast að þeir ættu afturkvæmt. Þeir voru í 
þeim skilningi dæmdir til dauða fyrir að neita að 
drepa á jólunum.

Það eru örugglega jólin sem gera svona sögur 
athyglisverðar. En ég get ekki neitað því að allt tal 

um að skríða upp úr skotgröfunum hefur fengið aukna 
merkingu eftir að forsetinn synjaði Icesave-lögunum 

staðfestingar.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON VARÐ HUGSI

Dæmdir til dauða fyrir að neita að drepa
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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

12.10 Berulfsens konspirasjoner 12.40 Med hjartet 
på rette staden 13.30 330 skvadronen 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.45 Puls 19.15 Klasse 10 B 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Orkestergraven 21.30 Rodt, hvitt og skrått 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Poirot 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 E.R. (2:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (12:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (2:22) 

20.30 Seinfeld (12:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Cold Case (2:23) Sjöunda spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga henn-
ar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau halda 
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur 
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 The Mentalist (7:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

23.30 Mad Men (12:13) Önnur þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

00.20 Sjáðu 

00.45 Fréttir Stöðvar 2 

01.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.30 Seinfeld 13.00 DR1 Dokumentaren. 
Slotsfruer 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 Svampebob 
Firkant 15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai Lan 16.30 
Der var engang.... 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 De store katte 19.00 Oceaner af liv 20.00 
TV Avisen 20.25 Horisont 21.10 SportNyt 21.20 
Mord på hjernen 22.55 OBS 23.00 Så er der 
pakket 23.25 Boogie Mix 

12.10 Berulfsens konspirasjoner 12.40 Med hjartet 
på rette staden 13.30 330 skvadronen 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 Derrick 16.00 
NRK nyheter 16.10 Herskapelige gjensyn 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.45 Puls 19.15 Klasse 10 B 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Orkestergraven 21.30 Rodt, hvitt og skrått 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Poirot

13.30 Med glorian på sned 15.00 Rapport 15.05 
Gomorron Sverige 15.55 Clown till fjälls 16.25 
Solens mat 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-
ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Minnenas 
television 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala 
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 
Kraschen 20.00 Molinska skrönor 21.00 Världens 
undergång 21.55 The Constant Gardener 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 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: Við fótskör meist-
arans
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.12 Orð kvöldsins
22.25 Straumar
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Úr kvæðum fyrri alda
00.05 Næturtónar

Kynningarfundur
um lánalausnir
Arion banka
Arion banki stendur fyrir kynningarfundi um lána-
lausnir bankans í höfuðstöðvum sínum, Borgartúni 19, 
miðvikudaginn 13. janúar kl. 18.00.

Kynntar verða helstu leiðir og lausnir í lánamálum 
auk þess sem sérfræðingar verða á staðnum og 
svara þeim spurningum sem kunna að vakna að 
dagskrá lokinni.

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við 
verðmætan fróðleik. 

Skráðu þig á arionbanki.is

FJÁRmál eru vettvangur fræðslu á vegum Arion banka. Tilgangur
FJÁRmála er að koma til móts við þörf viðskiptavina bankans fyrir 
haldgóðar upplýsingar og leiðsögn í nýju efnahagsumhverfi.

Það er komið að 
úrslitastund í sjöttu 
þáttaröðinni af So you 
think you can dance, 
þar sem leitað er að 
næstu dansstjörnu 
Bandaríkjanna. Sex 
dansarar eru eftir, 
en aðeins einn mun 
standa uppi sem sigur-
vegari. Fram koma m.a. 
Jennifer Lopez, Adam 
Lambert, Leona Lewis 
og Mary J. Blige.

STÖÐ 2 KL. 20.55
So You Think You Can Dance

Magnús Ingi Magnússon matreiðslu-
meistari hefur umsjón með spenn-
andi matreiðslu- og veitingahúsa-
þætti sem hefur göngu sína í kvöld. 
Þar heimsækir hann kollega sína 
og fylgist með þeim elda á sínum 
heimavelli. Í þættinum verða eldaðir 
spennandi réttir fyrir fjóra sem 
sem áhorfendur eiga að ráða við að 
elda í eldhúsinu heima. Uppskriftirnar 

og eldunarleið-
beiningar 
verða birtar 
á www.
panorama-
ice.is.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Eldhús meistaranna

INN kl. 20.30

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. stöngulendi, 6. gat, 8. herma, 9. 
kvk. nafn, 11. fyrir hönd, 12. flatfótur, 
14. kvk nafn, 16. skóli, 17. fax, 18. 
andi, 20. skóli, 21. staðarnafn.

LÓÐRÉTT
1. tarfur, 3. guð, 4. þrot, 5. meiðsli, 
7. land í Evrópu, 10. írafár, 13. angan, 
15. ilma, 16. skammst., 19. tveir eins.

LAUSN

„Ég er rosalega stolt af henni og 
hún er rosalega dugleg. Hún hef-
ur komið mér á óvart því hún 
fer svo ótroðnar slóðir. Hún er 
bara svo góð stelpa og svo heil í 
því sem hún er að gera. Þetta á 
eftir að verða ný íþróttagrein.“

Unnur Georgsdóttir, móðir Ingu Dungal 
sem hefur opnað líkamsræktarstöð þar 
sem boðið er upp á kennslu í súludansi.

LÁRÉTT: 2. brum, 6. op, 8. apa, 9. 
lóa, 11. pr, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 
17. mön, 18. önd, 20. fg, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. boli, 3. ra, 4. uppgjöf, 5. 
mar, 7. pólland, 10. asi, 13. ilm, 15. 
anga, 16. möo, 19. dd. 

„Dagatölin rjúka út,“ segir Agnes 
Gunnarsdóttir hjá Íslenska gáma-
félaginu.

Karlarnir sem vinna hjá gáma-
félaginu sátu fyrir á eggjandi 
dagatali í fyrra og skoruðu á kon-
urnar að gera það sama. Þær slógu 
til fyrir jól og dagatölin áttu í upp-
hafi aðeins að vera innan fyrir-
tækisins – en hróður þeirra hefur 
borist víða.

„Það er mjög léttur mórall hérna 
og þetta átti bara að vera innan 
fyrirtækisins. En þetta er búið að 
spyrjast út og við erum alltaf að 
prenta út ný og ný upplög,“ segir 
Agnes og bætir við að dagatölin 
séu ekki til sölu, heldur fáist þau 
gefins fyrir þá sem vilja. 

Meirihluti starfsmanna gáma-
félagsins eru karlmenn, en þrátt 
fyrir það segir Agnes að lítið 
vandamál hafi verið að fylla alla 
tólf mánuði ársins af kynþokka-
fullum starfsstúlkum fyrirtæk-
isins. „Við erum 18 stelpur sem 
vinnum hérna og það var ekkert 
mál að fá 12 stelpur á dagatalið,“ 
segir hún. „Við fórum langt út 
fyrir þægindahring okkar, en hver 
og ein mátti ráða hversu langt hún 
færi.“

Konurnar sitja fyrir í ýmsum 
störfum fyrirtækisins og mark-
miðið er að sýna hvaða þjónustu 
Íslenska gámafélagið býður upp á. 
Stúlkurnar bregða á leik og sem 
dæmi þá heldur mötuneytisdaman 
á tveimur melónum fyrir fram-
an líffærin sem líkist ávextinum 
mest. Agnes segir að þótt daga-
talinu sé ætlað að vera kynþokka-
fullt, þá sé húmorinn ekki langt 
undan. „Við erum aðeins að gera 
grín að þessu, við tökum okkur 
ekki mjög alvarlega.“  

 atlifannar@frettabladid.is

AGNES GUNNARSDÓTTIR:  VIÐ TÖKUM OKKUR EKKI MJÖG ALVARLEGA

Dagatal með eggjandi
gámafélagsstúlkum

GRIPIN GLÓÐVOLG Hugrún Ósk Bjarnadóttir fær augljóslega engan frið til að lesa 
Fréttablaðið í vinnunni.

Gítarnámskeið

Vöruhönnuðurinn Agnes Marinós-
dóttir hefur hannað nýjar bleiu-
töskur sem bera heitið Mammistar 
en áður hafði hún hannað vinsælar 
tölvutöskur með Íslandsmynstri. 

„Ég veit ekki af hverju ég ákvað 
að fara að hanna bleiutöskur, ætli 
það hafi ekki verið farið að klingja 
í manni og ég því ákveðið að taka 
stefnuna inn á barnavörumarkað-
inn. Taskan nýtist þó undir margt 
annað en bara bleiur, ég nota mína 
til dæmis undir íþróttadótið og 
aðrir hafa notað hana undir tölv-
ur. Þetta er í rauninni „alt muligt“-
taska þannig að það er hægt að 
nota töskuna áfram eftir að barnið 
hættir á bleiu,“ úskýrir Agnes sem 
hannaði einnig nýjar ferðabuddur 
sem hægt er að nota undir snyrti-
vörur og annað smádót. 

Töskurnar lætur Agnes fram-
leiða fyrir sig erlendis en seg-
ist vona að í framtíðinni geti hún 
flutt framleiðsluna heim. „Það er 
draumurinn að geta framleitt þetta 

hér á Íslandi, en því miður er það 
svo dýrt eins og er. Maður þarf að 
selja vöruna á mun hærra verði til 
að geta staðið undir kostnaði.“

Aðspurð segist hún ætla að halda 
áfram að þróa vörur sínar í fram-
tíðinni. „Ég veit ekki hvort ég eigi 
eftir að halda mig við barnavörurn-
ar eitthvað áfram eða hvort ég taki 
skyndilega u-beygju. En enn sem 
komið er held ég áfram að vinna 
í þessu og koma með nýja liti og 
nýjar útfærslur á vörunum. Þess á 
milli mun ég vinna að öðrum verk-
efnum eins og tölvuborðinu,“ segir 
Agnes að lokum. 

Hægt er að nálgast Mammistar-
vörurnar meðal annars í verslun-
inni Reykjavík bags og í Hagkaup-
um í Smáralind og Kringlunni. 
 - sm

Bleiutöskur vekja athygli

AGGYSTAR Agnes Marinósdóttir hannar 
töskur undir nöfnunum Aggystar og 

Mammistar. Töskurnar eru vatnsheldar 
og mjög endingargóðar.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Landslið Íslands í körfubolta.

 2 Á Vestfjörðum.

 3 Til Sjanghæ í Kína. 

„Bransinn hefur gerbreyst. Það var alltaf 
gaman að vera flúrari, en núna getur maður 
kallað sig listamann,“ segir húðflúrarinn 
Fjölnir Bragason.

Húðflúr Íslendinga hafa verið að breytast 
síðustu misseri að sögn Fjölnis. Breytingin er 
svo mikil að pabbi Fjölnis, listamaðurinn og 
gagnrýnandinn Bragi Ásgeirsson, hefur tekið 
húðflúr í sátt, en honum fannst ekki mikið til 
þeirra koma áður. „Ég er menntaður mynd-
listarmaður og leit alltaf á þetta sem list,“ 
segir Fjölnir. „Það var erfitt að útskýra það 
fyrir sumum. Til dæmis fyrir pabba mínum. 
Hann fussaði áður, en í dag er hann byrjaður 
að benda á tattú og segja „þetta er flott“. Það 
er góð einkunn fyrir Búra, sem gerði tattúið, 
og fyrir bransann í heild.“

Biðlistar eru hjá mörgum húðflúrurum og 
Fjölnir segir bransann sneiða hjá kreppunni. 
„Fólk vill fá sér eitthvað fyrir peningana sem 

enginn getur tekið af því. Þetta er að verða 
skynsamlegasta fjárfestingin,“ segir hann í 
léttum dúr. „Fólk er farið að fá sér 
alvörutattú. Heilar ermar og 
heil bök. Fólk er líka til í að 
leggja tíma, peninga og 
pælingar í tattúið. Þetta 
var tilviljanakenndara. Í 
dag snýst þetta um að fá 
sér fallegar myndir og 
þora. Gott tattú vekur 
líka góð viðbrögð.“  - afb

Bragi samþykkir tattúbransann

BRANSINN BREYTIST Listamað-
urinn og gagnrýnandinn Bragi 
Ásgeirsson, pabbi Fjölnis, kann 

að meta ný húðflúr, en honum 
fannst ekki mikið til þeirra 

koma áður.
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Félagarnir Sigurður Guðmunds-
son og Guðmundur Kristinn Jóns-
son úr hljómsveitinni Hjálmum eru 
þessa dagana að vinna að tónlist 
við kvikmyndina Sum-
arlandið. Hún er fyrsta 
mynd leikstjórans 
Gríms Hákonar-
sonar í fullri lengd 
en tökum á henni 
lauk síðasta 
sumar. Verið er 
að klippa myndina 
og ganga frá og er 
frumsýning hennar 
fyrirhuguð síðar á 
árinu.

Hugleikur Dagsson sendi frá 
sér bókina Íslensk dægurlög fyrir 
jól og vakti hún mikla lukku. Í 
bókinni teiknaði Hugleikur myndir 
við fræga lagatitla og textabrot 
og sneri oftar en ekki út úr á sinn 
kostulega hátt. Hugleikur er þegar 
byrjaður á framhaldinu og ætlar að 

senda frá sér Fleiri íslensk 
dægurlög á árinu. 
Valgeir Guðjónsson 
skrifaði formála 

fyrstu bókarinnar 
og Hugleikur lætur 

sig dreyma um að 
Bubbi Morth ens, 
Herbert Guð-
mundsson eða 
Gylfi Ægisson 
skrifi formála 
framhaldsins ...

Og meira um Hugleik. Hann 
er einnig með bók um erlenda 
lagatitla og mun hún að öllum 
líkindum kallast Popular hits. Lítið 
hefur frést um hana, en heyrst 
hefur að lagið Don‘t Let the Sun 
Go Down on Me, 
eftir Íslandsvininn 
Elton John, verði á 
einni myndanna. 
Lesendur geta 
ímyndað sér hver 
efnistök myndar-
innar eru. 

 - fb, afb

FRÉTTIR AF FÓLKI



Korthafar Sporthússins fá ótakmarkaðan aðgang í alla opna hóptíma

Tími Mánudagur
Opið 05:50 - 23:30

Þriðjudagur
Opið 05:50 - 23:30

Miðvikudagur
Opið 05:50 - 23:30

Fimmtudagur
Opið 05:50 - 23:30

Föstudagur
Opið 05:50 - 22:30

06:00-07:00  Þrek - Sunna (1)  MAX -brennsla - Anna Karen (1)  Þrek - Ellen Elsa (1)  MAX -brennsla - Anna Karen (1)  Þrek - Sunna (1)
06:00-07:00  Spinning - Bára (3)  Spinning - Bára (3)
06:15-07:00  Spinning (45 mín) - Gunnh/Heiða (3)  Spinning (45 mín) - Sunna (3)
06:45-07:30  Ketilbjöllur - Sigursteinn/Halli (2)  Ketilbjöllur - Sigursteinn/Halli (2)
07.00-08:00  TABATA - Lára (1)  TABATA - Lára (1)  TABATA - Lára (1)
08:45-09:45  Láruliðar - Lára (1)  Styrkur og teygjur - Kittý (10)  Láruliðar - Lára (1)  Styrkur og teygjur - Kittý (10)  Láruliðar - Lára (1)
10:00-11:00  BODY VIVE - Bjargey (9)  BODY VIVE - Bjargey (9)
12:05-12:55  BODY PUMP - Jórunn  (1)  Spinning - Heiða (3)  Þrek og þol - Lára (1)  Spinning - Heiða (3)  Stöðvaþjálfun  - Lára (1)
12:05-12:55  Píramídinn - Dagmar/Guðrún (1)  Píramídinn - Dagmar/Guðrún (1)  Power Spinning - Gunnhildur (3)
16:30-17:30  LES MILLS MIX - Unnur P (1)  BODY BALANCE - Kristín D (1)  LES MILLS MIX - Unnur P (1)  BODY BALANCE - Kristín D (1)  Pallar og styrkur - Ellen Elsa (1)
17:20-18.20  Iron Spinning - Valdís (3)  Iron Spinning - Valdís (3)  Spinning og styrkur (90 mín) - Heiða (3)
17:30-18:30  Freestyle pallar - Anna Karen (1)  Vaxtarmótun - Bára (1)  Freestyle pallar - Anna Karen (1)  Vaxtarmótun - Bára (1)  Dirty Dancing - Steinunn/Anna Karen (1)
18:00-19:00  Power Spinning - Gunnhildur (3)  Power Spinning - Gunnhildur (3)
18:00-19:30  *Hot Yoga stakur tími 90 mín (5)  *Hot Yoga stakur tími 90 mín (5)
18:30-19:30  BODY COMBAT - Ása (1)  BODY ATTACK  - Magga (1)  BODY COMBAT Ása (1)  BODY ATTACK  - Magga (1)
18:30-19:00  Kviður (30 mín) - Valdís (skvass)  Kviður (30 mín) - Valdís (skvass)
19:30- 20:30  BODY PUMP - Steinunn (1)  TABATA - Óli (2)  BODY PUMP - Steinunn (1)  TABATA - Óli (2)

Tími Laugardagur
Opið 08:00 - 19:00

Tími Sunnudagur
Opið 09:00 - 22:30

Barnagæsla - Krílabær Opnun

10:00-11:00  LES MILLS MIX - Ása/Magga (1) 12:30 - 13:30  BODY VIVE/BALANCE - Bjargey (10) mánud. miðvikud. og föstud. kl: 08:40 - 13:00 
10:00-12:30  Power Spinning 90mín Gunnhildur - (3) kl:16:00 - 20:00
11:00-11:50  Pallar - Anna Karen (1) þriðjud. og fimmtud. kl: 09:00 - 13:00
11:00-12:00  Yoga - Ásta (10) kl:16:00 - 20:00
11.00-12:30  *Hot Yoga stakur tími 90 mín (5) laugardagur kl: 09:00 - 13:00

* kostar 1.700 kr. / 850 kr. fyrir meðlimi Sporthússins
Sporthúsið áskilur sér rétt til að breyta stundaskrá án fyrirvara

Nánari upplýsingar á www.sporthusid.is

• Glæsilegur tækjasalur
• Frítt í alla opna hóptíma
• Sérhannaður spinningsalur
• Sportbrautin fyrir börn og unglinga
• Krílabær
• Heitur pott
• Gufubað

               og margt fleira

Innifalið í líkamsræktarkorti
í Sporthúsinu



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
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H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

REKKJUNNAR
ÚTSALA 
30-70%

KING KOIL HEILSURÚM
(Queen Size 153x203)

35%
AFSLÁTTUR
ÁÐUR FRÁ 155.800 kr.

NÚ FRÁ 99.712 kr.

SVEFNSÓFAR

30%
AFSLÁTTUR
Verð nú frá
104.860 kr.

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá
4.830 kr.

HEILSUKODDAR

30%AFSLÁTTUR
Verð nú frá5.915 kr.

ATH! Myndirnar eru aðeins til hliðsjónar og eiga ekki endilega við tilboðin sem gefin eru upp.  

Jogastudio.org

Fréttablaðið er með 143% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í ágúst 2009 – október 2009.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

71,4%

29,3%

Tveir turnar í Turninum
Þótt slegið hafi í brýnu á milli 
forseta Íslands og ríkisstjórnarinnar 
í kjölfar synjunar þess fyrrnefnda 
á Icesave-lögunum sáust Ólafur 
Ragnar Grímsson og Steingrím-
ur J. Sigfússon fjármálaráðherra 
snæða saman í Turninum í 
Kópavogi á laugardagskvöld. Þeir 
sátu saman við borð í kvöldverði 
sem var haldinn til styrktar íslenska 
kokkalandsliðinu og bar ekki á 
öðru en að vel færi á með þeim. 
Maturinn var fyrsta flokks 
og reikningurinn líka 
– fyrir þá sem 
keyptu sig inn. 
Hann kostaði 
45.000 krónur 
á manninn.
 - fb, kg,  sh

Sveppi gefur út plötu
Grallarinn Sveppi hefur í nógu að 
snúast um þessar mundir. Önnur 
kvikmyndin um Algjöran svepp 
verður frumsýnd í haust eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá, auk 
þess sem leikritið Algjör sveppur 
– Dagur í lífi stráks verður frumsýnt 

í Íslensku óperunni á 
næstunni. Ný plata með 
lögum úr leikritinu er 
sömuleiðis á leiðinni og 
því ljóst að gósentíð er í 

vændum hjá aðdáend-
um Sveppa hér á 
landi. 

1 Köstuðu tómatsósu og sinnepi 
á sumarhús Hreiðars Más

2 Sérsveitin handtók mann 
með platbyssu

3 Björgólfur bar vitni eftir 
fréttaflutning Stöðvar 2

4 Björguðu tveimur mönnum á 
Haukadalsheiði - myndir

5 Höfundur innstæðutrygginga: 
Ekki til krafa um að borga í 
tilskipuninni

Ísland í umræðunni
Í nýjasta tölublaði bandaríska tíma-
ritsins Time er að finna langa og ítar-
lega grein um samkynhneigða leið-
toga í Evrópu. Umfjöllun um Jóhönnu 
Sigurðardóttur er þar áberandi og 
staða hennar sem forsætisráðherra 
nefnd sem dæmi um æ frjálslyndara 
viðhorf almennings í garð samkyn-
hneigðra stjórnmálamanna víðs 
vegar í Evrópu. Þar segir jafnframt að 
staðan sé önnur í Bandaríkjunum, þar 
sem „heiðarleiki geti enn þá eyðilagt 
feril samkynhneigðra stjórnmála-
manna“. Í greininni er meðal annars 
rætt við Margréti S. Björnsdóttur, 
forstöðumann Stofnunar stjórnsýslu-
fræða og stjórnmála við Háskóla 
Íslands, og Baldur Þórhallsson, stjórn-
málafræðing við Háskólann.
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