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DRAUMKENNT HÚS  Haugen/Zohar arkitektar í Nor-
egi hönnuðu skemmtilegt hús sem líkist helst súkkulaði-

kossi frá Hershey. Það er gert úr endurunnu efni, er 
notalegt, hlýtt og ævintýri líkast enda með eldstæði í 
miðjunni. www.nextdoortomagic.com

„Þetta er nýr áskriftarklúbbur fyrir áhugafólk um handavinnu og hannyrðir sem er ætlað að mæta þörf fyrir íslenskt efni,“ segir Halla Bára um Saumaklúbb-inn sem hún er komin á kaf í. Hún kveðst reyndar ekki hafa prjónað lengi en allir handgerðir, fallegir hlutir höfði til hennar. „Ég hef gert púða og alls konar dót á heimilið,“ segir hún glaðlega. Félagar í Saumaklúbbmá

segir Halla Bára. „Uppistaðan er nýtt efni frá íslenskum hönnuðum en líka erlent efni í vandaðri þýð-ingu. Svo eru í hverri sendingu tvö spjöld með uppskriftum að klúbb-réttum sem ættu að falla í kram-ið. Fyrsti pakkinn okkar er farinn í prentsmiðju og á að verða tilbú-inn um miðjan mars. Hann verð-ur á hálfvirði, 845 krónur en síðer áskrifti

samstarfs, meðal annars prjóna-hönnuði, bæði íslenska og erlenda. Hún nefnir Malínu Örlygsdóttur og Ragnheiði Eiríksdóttur sem dæmi og tekur fram að tækni-leg ritstjórn uppskrifta sé í hönd-um Herborgar Sigtryggsdóttur vefnaðarkennara sem hafi miklareynslu og þekki

Vill fá líf inn á heimilin
Uppskriftir að prjónavörum og hannyrðum af ýmsu tagi verða í handhægri möppu sem áskrifendum 

Saumaklúbbsins berast mánaðarlega, sumar eftir íslenska hönnuði. Ritstjóri er Halla Bára Gestsdóttir.

„Við reynum að hafa efnið þannig að gaman sé að handleika það,“ segir Halla Bára um Saumaklúbbinn sem hefur heimasíðuna 

www.klubbhusid.is  

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ím
i

VEÐRIÐ Í DAG

MÁNUDAGUR
8. mars 2010 — 56. tölublað — 10. árgangur

Leynist þvottavél 

eða þurrkari frá

í þínum pakka

HALLA BÁRA GESTSDÓTTIR

Stofnar áskriftarklúbb 
fyrir handavinnufólk
• heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Gagnlegar ábendingar 
um hönnun alrýma
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Fortíðarbragur á 
ferðalögum
Ferðafélag Austur-

Skaftfellinga 
verður 
30 ára á 
morgun.
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híbýli og viðhaldMÁNUDAGUR    8. MARS 2010

Íslandsmet
Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir setti 

glæsilegt Íslands-
met í fimmþraut 
í Svíþjóð í gær.

ÍÞRÓTTIR 20

KVIKMYNDIR Karl Óskarsson var 
útnefndur kvikmyndatökumað-
ur ársins á kvikmyndahátíðinni 
Tékkneska 
ljóninu sem 
var haldin í 
Prag á laug-
ardag. Verð-
launin hlaut 
hann fyrir töku 
á myndinni 3 
sezony v pekle 
(Þrjár árstíðir 
í helvíti), sem 
var frumsýnd 
í Tékklandi fyrir jól. „Þetta er 
frekar stór mynd á tékkneskan 
mælikvarða. Hún var tilnefnd 
til ellefu ljóna og fékk verðlaun 
fyrir aðalleik, kvikmyndatöku og 
hljóð,“ segir Karl. 

Á kvikmyndahátíðinni voru 
veitt verðlaun í þrettán flokkum 
og þrír tilnefndir í hverjum. „Það 
vakti athygli að útlendingur væri 
á meðal tilnefndra og enn meiri 
athygli að ég skyldi vinna.“ - ve

Kvikmyndahátíð í Prag:

Karl fékk Tékk-
neska ljónið

KARL ÓSKARSSON

Hlýnar í veðri   Í dag ríkja 
suðlægar áttir, 3-8 m/s NA-til en 
annars 5-10 m/s.  Sunnan- og 
vestanlands má búast við skúrum 
en annars staðar á landinu verður 
heldur skýjað en úrkomulítið.
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Póker í 
sjónvarpið
Pókerborð með tíu 
myndbandsupptöku-
vélum hefur verið 
flutt til landsins. 
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SJÁVARÚTVEGSMÁL „Ég tel að næsta 
skref sé að hugleiða hvort ekki 
sé rétt að setja fiskveiðistjórnun-
armálið næst í þjóðaratkvæða-
greiðslu,” segir Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra.  

„Það deilumál hefur klofið þjóð-
ina í marga áratugi og ríkisstjórnin 
hefur einsett sér að leiða þær deilur 
til lykta. Það færi vel á því að mínu 
mati, að niðurstaða sáttanefndar-

innar, sem nú er að störfum um 
málið, yrði lögð fyrir þjóðina.“

Jóhanna telur mikilvægt að búið 
sé að ryðja brautina fyrir þjóðar-
atkvæðagreiðslur almennt og það 
sé það jákvæða við atkvæðagreiðsl-
una nú. „Ég býst við að þjóðarat-
kvæðagreiðslur verði fyrir vikið 
algengari í framtíðinni og vonandi 
næst samstaða um það á Alþingi 
að setja lög um þennan rétt fólks. 

Fólkið á að hafa þennan rétt en ekki 
bara forsetinn. Það má hugleiða að 
ef fólkið fær þennan rétt í lögum, 
að forsetinn hefði hann þá ekki.“

Hlutverk sáttanefndar í sjáv-
arútvegi er að endurskoða ýmis 
ákvæði í fiskveiðistjórnunarkerf-
inu og stuðla að sátt um eignarhald 
og nýtingu auðlinda sjávar. Ekki 
liggur fyrir hvenær nefndin mun 
skila áliti sínu.  - shá

Forsætisráðherra segir að næsta atkvæðagreiðsla geti orðið um fiskveiðistjórnun:

Þjóðaratkvæði um sjávarútveg

LAND OG STRAND Fiskiskipið Óskar Halldórsson, sem nú er notað sem flutningaskip, strandaði í Hafnarfjarðarhöfn um miðjan 
dag í gær. Skipið festist í leðju en var dregið aftur á flot laust fyrir klukkan 20 í gærkvöldi. Samkvæmt Kristni Aadnegaard, yfir-
hagsögumanni í höfninni, virðist sem vélarbilun hafi orsakað óhappið, en rannsókn fer fram í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL Formenn stjórnarflokk-
anna telja að samningaviðræður 
við Breta og Hollendinga um lausn 
Icesave-málsins eigi að halda áfram 
þar sem frá var horfið fyrir helgi. 
Forystumenn stjórnarandstöðunnar 
segja hins vegar að leggjast þurfi 
yfir samningsmarkmiðin að nýju 
í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæða-
greiðslunnar áður en viðræðurnar 
geta haldið áfram.

„Það þarf að vera einhver sam-
hljómur hjá mönnum um það hvað 
er ásættanlegt sem niðurstaða í 
málinu ef til viðræðna kemur,“ 
segir Bjarni Benediktsson, for-
maður Sjálfstæðisflokksins. „Það 

er ekkert sjálfgefið, eftir þessa 
þjóðaratkvæðagreiðslu, að menn 
sjái hlutina með sömu augum.“

Birgitta Jónsdóttir, þingflokks-
formaður Hreyfingarinnar, tekur í 
sama streng og segir samningsfor-
sendur gjörbreyttar. „Fyrir mér 
gerir samninganefndin ekki eitt 
eða neitt í mínu umboði fyrr en ég 
er búin að ræða við þetta fólk. Ef 
samninganefndin á að halda áfram 
eins og ekkert hafi í skorist mun 
ég segja mig frá þessu.“

Steingrímur J. Sigfússon reiknar 
með því að kalla til formenn allra 
flokka í dag til viðræðna um fram-
haldið. Einnig mun hann ræða við 

formann íslensku samninganefnd-
arinnar um næstu skref. Þá verður 
staðan að lokinni atkvæðagreiðslu 
rædd á þingi í dag.

„Ég túlka orð stjórnarandstöð-
unnar ekki með þeim hætti að 
samstaðan um frekari samninga-
viðræður sé brostin. Ég vil alla-
vega ekki gefa mér það fyrr en á 
reynir,“ segir Steingrímur. „Við 
byrjum að sjálfsögðu á því að 
láta á það reyna hvort ekki verð-
ur haldið áfram þar sem frá var 
horfið. Ég trúi því ekki að menn 
ætli að hlaupa frá þessu núna því 
ég sé ekki í grófum dráttum hvers 
vegna það ætti að vera.“ 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra er sama sinnis og segir 
það nauðsynlegt „að taka sem 
fyrst upp samningaviðræðurnar 
þar sem frá var horfið“.  

„Nei, ég íhugaði ekki afsögn á 
neinum tímapunkti af alvöru,“ 
segir Jóhanna um orð Steingríms 
í útvarpsþættinum Sprengisandi 
í gær en hann sagðist hafa íhug-
að afsögn eftir að Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, vísaði 
lögunum til þjóðarinnar í janúar. 
„Auðvitað kom þetta til tals á milli 
okkar Steingríms. En hann vill 
taka slaginn eins og ég.“  

  - shá, sh / sjá síður 4 og 6

Óvíst um framhald viðræðna
Stjórnarandstaðan vill leggjast á ný yfir samningsmarkmið vegna Icesave í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæða-
greiðslunnar. Stjórnin vill halda áfram þar sem frá var horfið. Stefnt að því að funda um framhaldið í dag.

Takk fyrir mig
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir 
skrifar um alþjóðlegan baráttu-
dag kvenna.
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Bjóðum heildarlausnir þegar endurnýja á gól�eppi 
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göngum í málið.
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MENNTUN Lögfræðingar frá laga-
deild Háskóla Íslands skara fram 
úr lögfræðingum frá öðrum laga-
deildum í prófum til að öðlast rétt-
indi sem héraðsdómslögmaður.

Að beiðni Bjargar Thoraren-
sen, deildarforseta í lagadeild 
Háskóla Íslands, tók nefnd, sem 
annast umsjón með prófum til að 
öðlast málaflutningsréttindi fyrir 

héraðsdómstól-
um, saman upp-
lýsingar um 
árangur þeirra 
sem tóku próf-
in árin 2005 til 
2009.

„Þetta stað-
festir það sem 
við höfum sagt; 
að bæði fræði-
leg undirstaða 
og þjálfun sem 

veitt er hér í lagadeild Háskóla 
Íslands veiti bestan undirbún-
ing til að að standast kröfur lög-
mannsprófsins og starfa sem 
lögmenn,“ segir Björg um niður-
stöðurnar.

Úr töflu sem prófnefndin tók 
saman má lesa árangur eftir því 
úr hvaða lagadeildum próftak-
arnir komu. Kemur þá í ljós að af 
193 sem komu úr Háskóla Íslands 
náðu 137 eða 71,0 prósent prófun-
um í fyrstu tilraun. Af 45 lögfræð-
ingum frá Háskólanum í Reykja-
vík náðu sextán, eða 26,3 prósent, 
prófunum í fyrstu tilraun. Frá 
Bifröst náðu fimm af nítján próf-
unum í fyrstu tilraun. Það svarar 
til 26,3 prósenta. Frá Háskólanum 
á Akureyri náði enginn af aðeins 
fjórum sem sátu námskeiðin 
prófunum í fyrstu atrennu.

Bryndís Hlöðversdóttir, deild-
arforseti lagadeildar á Bifröst, 
segir fjölda einstaklinga þaðan í 
gögnum prófnefndarinnar svo lít-
inn að samburður sé ómarktækur. 
„Þetta eru of fáir einstaklingar 
til að hægt sé að draga ályktan-
ir um námið hjá okkur sem slíkt. 
Ef samanburðurinn hefði verið 
árið 2006 þá hefði Bifröst verið 
í toppsætinu,“ segir Bryndís og 
vísar til þess að árið 2006 náðu 
báðir lögfræðingarnir frá Bifröst 

sem þreyttu prófin að standast 
þau og árangurinn þar með 100 
prósent.

Þórður S. Gunnarsson, deild-
arforseti lagadeildar Háskólans 
í Reykjavík, hafnar því algjör-
lega að gæði námsins þar séu 
síðri en í Háskóla Íslands. Tölur 
prófnefndarinnar endurspegli 
aðallega gæði námskeiðsins sem 
í boði sé.

„Það er skoðun okkar að þetta 
námskeið sé fyrst og fremst fram-
lenging á Háskóla Íslands og hafi 
verið það í gegnum tíðina. Við 
höfum ekki átt þess kost að fara 
yfir þessar upplýsingar en ef þær 
reynast réttar þá kallar það auð-
vitað á endurskoðun á námskeið-
inu. Upplýsingar sýna að nemend-
ur frá einni lagadeild virðast af 
einhverri ástæðu fá betri árang-
ur út úr þessu og það verður ekki 
rakið til námsgetu,“ segir Þórður 
S. Gunnarsson.   gar@frettabladid.is

Nemendur HÍ bestir 
á lögmannsprófum
Lögfræðingar frá Háskóla Íslands ná mun frekar en lögfræðingar frá öðrum 
lagadeildum prófum til að fá réttindi héraðsdómslögmanna. Endurspeglar að 
námskeiðið er framlenging á HÍ, segir forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík.

Í DÓMSAL LAGANEMA Í HÁSKÓLA ÍSLANDS Deildarforseti lagadeildar Háskóla Íslands 
segir tölur um árangur í prófum fyrir réttindi til að starfa sem héraðsdómslögmaður 
staðfesta að HÍ veiti bestan undirbúning fyrir lögmannsstörf. Forsetar annarra laga-
deilda eru ósammála. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

BJÖRG 
THORARENSEN ÁRANGUR Á PRÓFUM 

TIL AÐ ÖÐLAST RÉTTINDI 
HÉRAÐSDÓMSLÖGMANNS
Úr prófum árin 2005 til 2009
Skóli Skráðir Náðu Hlutfall
Háskóli Íslands 193 137 71%
Háskólinn í Rvík 45 16 36%
Bifröst 19 5 26%
Háskólinn á Ak. 4 0 0%
 Heimild: Prófnefnd Lögmannafélags Íslands. LÖGREGLUMÁL Maður var handtek-

inn eftir líkamsárás fyrir utan 
Hótel Örk í Hveragerði laust 
fyrir klukkan þrjú í fyrrinótt. 
Honum var gefið að sök að hafa 
slegið annan mann í andlitið með 
þeim afleiðingum að sá nefbrotn-
aði og missti nokkrar tennur.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Selfossi voru menn-
irnir gestir á árshátíð fyrirtækis 
og báðir nokkuð ölvaðir. Árásar-
maðurinn gisti fangageymslur 
um nóttina og var svo sleppt. - kg

Líkamsárás í Hveragerði:

Nefbraut mann 
eftir árshátíð

Knútur Hallsson, fyrrverandi 
ráðuneytisstjóri í mennta-
málaráðuneytinu, andaðist 
föstudaginn 5. mars, 86 ára að 
aldri.

Eftir nám 
við MR og 
Háskóla 
Íslands nam 
Knútur hag-
sýslu- og 
stjórnun-
arfræði í 
Stokkhólmi 
og síðar í 
Helsinki og Ljungskile. Hann 
varð héraðsdómslögmaður 
árið 1953.

Knútur starfaði í mennta-
málaráðuneytinu frá 1954, þar 
af ráðuneytisstjóri frá 1983 
til 1993. Einnig sinnti Knútur 
fjölmörgum nefndarstörfum 
á vegum ráðuneytisins. Hann 
varð formaður Kvikmynda-
sjóðs Íslands frá 1979 til 1990 
og hlaut árið 2003 heiðursverð-
laun Eddunnar fyrir fram-
lag sitt til kvikmyndamála á 
Íslandi.

Knútur var kvæntur Ernu 
Hjaltalín, loftsiglingafræðingi 
og yfirflugfreyju. Þau áttu 
einn son og tvö barnabörn.

Knútur Halls-
son látinn

HEILBRIGÐISMÁL Landspítalinn 
verður lýstur upp með gulum 
ljósum í tilefni endóvikunnar 
sem hefst í dag en henni er ætlað 
að vekja athygli á sjúkdómnum 
sem hrjáir að minnsta kosti 1-2 
prósent íslenskra kvenna. 

Endómetríósa eða legslímu-
flakk lýsir sér þannig að slímhúð 
sem á eingöngu að vera í leginu 
finnst utan legsins og þá oftast 
í kviðarholinu. Því fylgja meðal 
annars miklir verkir, ófrjósemi 
og oft miklar fjarvistir frá vinnu.

„Samtök kvenna með endó-
metríósu voru stofnuð árið 2006 
og vinna þau meðal annars að 
stofnun göngudeildar fyrir konur 
með endómetríósu og aukinni 
fræðslu um sjúkdóminn. Meðal-
greiningartími sjúkdómsins er 
frá sex og upp í tíu ár og er mark-
miðið að minnka hann til muna,“ 
segir Sara Valný Sigurjónsdóttir 
varaformaður samtakanna. Endó-
vikunni lýkur með ráðstefnu á 
Landspítalanum 13. mars. - ve

Endóvikan hefst í dag:

Landspítalinn 
lýstur gulur

LÖGREGLUMÁL Karlmanni um sex-
tugt, sem bjargað var meðvit-
undarlausum úr íbúð sem eldur 
kom upp í á laugardag, var haldið 
sofandi í öndunarvél á gjörgæslu-
deild Landspítalans í gær. Sam-
kvæmt vakthafandi lækni er 
maðurinn þungt haldinn, en hann 
fékk mikla reykeitrun og alvarleg 
brunasár í andliti og á höndum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu var maðurinn einn í 
íbúð sinni við Sóleyjarrima í 
Grafar vogi þegar eldurinn kom 
upp. Kalla þurfti til reykkafara 
til að sækja hann inn í íbúðina. 
Tildrög brunans liggja ekki 
fyrir en tæknideild lögreglunnar 
rannsakaði málið í gær. - kg

Manni haldið sofandi:

Þungt haldinn 
eftir elsdvoða

DANMÖRK Fjörutíu og sjö ára 
gamall Íslendingur er grunaður 
um að hafa myrt annan Íslend-
ing, 42 ára að aldri, rétt fyrir 
miðnætti á föstudagskvöld. Hinn 
látni var stunginn margsinnis í 
hálsinn með hníf í suðvesturhluta 
borgarinnar. 

Að sögn danskra fréttamiðla 
eru báðir mennirnir óreglumenn 
og sátu að drykkju eða fíkniefna-
neyslu áður en morðið var fram-
ið. Hinn grunaði var í of annar-
legu ástandi til að unnt væri að 
yfirheyra hann strax.  - sh

Í gæsluvarðhaldi í Danmörku:

Stakk annan Ís-
lending til bana

Jón, var þetta eggjandi 
frammistaða?

„Það var allavega engum eggjum 
kastað.“

Jón Svavar Jósefsson óperusöngvari 
fagnaði frumraun sinni með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands með því að blanda 
sér „Eggjasnaps bjarnarins Balú“ upp úr 
Matreiðslubók Mikka Músar.

FJÖLMIÐLAR Anton Brink Hansen og Valgarður Gísla-
son, ljósmyndarar Fréttablaðsins, hlutu á laugardag-
inn verðlaun fyrir bestu ljósmyndir ársins í flokki 
íþróttamynda og daglegs lífs í blaðaljósmyndara-
keppninni Myndir ársins. Myndirnar voru báðar birt-
ar í helgarblaði Fréttablaðsins. Rakel Ósk Sigurðar-
dóttir, ljósmyndari DV, hlaut verðlaun fyrir mynd 
ársins.

Verðlaun í blaðaljósmyndarakeppninni voru afhent 
um leið og blaðamannaverðlaun Blaðamannafélags 
Íslands við athöfn í Gerðarsafni í Kópavogi. Blaða-
mannaverðlaunin hlaut Jóhann Hauksson, blaðamað-
ur á DV, fyrir fréttaskýringar um stjórnarskipti og 
þjóðfélagsmál. Þórður Snær Júlíusson, Viðskiptablað-
inu, fékk verðlaun fyrir rannsóknarblaðamennsku en 
hann skrifaði meðal annars um aflandsfélög, skatta-
skjól og einkavæðingu bankanna. Verðlaun fyrir 
bestu umfjöllun ársins hlaut Lóa Pind Aldísardóttir 
á Stöð 2, fyrir fréttaskýringar um ýmis flókin mál, 
svo sem fjármál heimilanna og aðild Íslands að ESB. 
Svavar Hávarðsson, blaðamaður Fréttablaðsins, 
var tilnefndur til verðlauna fyrir bestu umfjöllun 

ársins fyrir fréttaskýringaflokk um endurskoðun 
stjórnarskrárinnar. - kg

Verðlaun fyrir blaðamennsku og blaðaljósmyndir voru veitt um helgina:

Tvenn verðlaun til Fréttablaðsins

SIGURVEGARAR Valgarður Gíslason og Anton Brink Hansen, 
ljósmyndarar Fréttablaðsins, við verðlaunaafhendinguna á 
laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HEILBRIGÐISMÁL Álfheiður Inga-
dóttir heilbrigðisráðherra ætlar 
að kanna hvort bið fólks sem 
sjúkratryggt er hér á landi eftir 
frjósemismeðferð hafi lengst 
vegna aukinnar ásóknar útlend-
inga í þjónustuna hér á landi.

Íslenska ríkið er með samning 
við læknastofuna Art Medica um 
frjósemismeðferðir. Á síðasta ári 
fengu tæplega 400 íslensk pör 
meðferð sem ríkið greiddi fyrir 
að hluta. Til viðbótar fengu um 
150 pör meðferð sem þau greiddu 
fyrir að fullu án aðkomu ríkisins. 

Af þeim fjölda 
var um þriðj-
ungur útlend-
ingar sem komu 
sérstaklega 
hingað til lands 
til að sækja sér 
þessa þjónustu.

Álfheiður 
segir lykilatriði 
hvort þjónusta 
Art Medica við 

þá sem ekki falli undir samning-
inn við ríkið lengi biðtíma þeirra 
sem eigi rétt á niðurgreiðslu 

frá ríkinu. Það verði kannað á 
næstunni.

Álfheiður hefur gagnrýnt 
áform um uppbyggingu einkarek-
ins sjúkrahúss á Reykjanesi. Hún 
segir reginmun á því að bjóða 
erlendum ríkisborgurum að nýta 
sér umframgetu í íslenska heil-
brigðiskerfinu og að reisa sér-
staklega spítala. Þar með sé verið 
að koma upp tvöföldu kerfi. Þá 
sé óásættanlegt að ríkið eigi að 
kosta endurbætur á sjúkrahúsinu 
eins og áformað hafi verið. 

 - bj

Heilbrigðisráðherra ætlar að skoða frjósemismeðferð útlendinga hér á landi:

Kannar hvort biðin hafi lengst

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

SPURNING DAGSINS
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2.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!
Gildir í áskrift og frelsi.

Frábær
snertisími á 
frábæru verði
Snertisími, GPS tæki, net og sjónvarp

SnertisímSnertisími, GPS tæki, net og j

Með símkort frá Nova í farsímanum kemstu á netið 

og getur horft á sjónvarpið. Það kostar ekkert að 

flytja símanúmerið til Nova. Skiptu núna!

Afborgun 2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði

og 2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

og 2.00

33.990  kr./ stgr.

og getur horft á sjónvarp

flytja símanúmerið til Nova. Skip

ði í 12 mánuði

9.990 kr. útborgun

Nokia 5230

Það kostar 0 kr. að flytja GSM símanúmer til Nova frá öðru símafyrirtæki.  Mánaðarleg afborgun 2.000 kr. greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.  Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort.  Það er ódýrara að staðgreiða!
Áskrift 490 kr. mánaðargjald en 0 kr. í frelsi. 0 kr. Nova í Nova: 1.000 mín. og 500 SMS/MMS á mán.
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
sagði í viðtölum á sjónvarpsstöðv-
unum í gær að niðurstaða þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar hefði verið 
skýr og kveðst mjög ánægður 
með úrslitin.

Sigmundur segir niðurstöð-
una lýsa miklu vantrausti á ríkis-
stjórnina og telur að dagar stjórn-
arinnar séu taldir. Hann vill að 
kosið verði til Alþingis í vor, sam-
hliða sveitarstjórnarkosningum. 
Þangað til muni sitja starfsstjórn 
allra flokka sem sameinast skuli 

um aðgerðir handa heimilunum.
Fréttablaðið náði ekki tali af 

Sigmundi í gær.  - sh

„Ég var bara mjög ánægð með 
þjóðina mína að hafa ákveðið að 
fjölmenna svona rækilega á kjör-
stað,“ segir Birgitta Jónsdóttir, 
þingflokksformaður Hreyfingar-
innar. Kjörsóknin hafi verið mjög 
góð miðað við þjóðaratkvæða-
greiðslur almennt í heiminum.

„Nei-ið var líka mjög afgerandi,“ 
segir hún, sem gefi okkur betri 
samningsstöðu í Icesave-málinu. 
„Nú eru það ekki bara þingflokk-
ar sem eru að fara fram á eitthvað 
heldur meirihluti þjóðarinnar. 
Það gefur okkur gríðarlega sterkt 
umboð.“

Hún segist ekki kalla eftir kosn-
ingum í kjölfar atkvæðagreiðsl-
unnar. „En það væri mjög snjallt 
hjá þeim sem eru á þingi og ráða-

mönnum að gera með sér bandalag 
um að hafa einhvers konar þjóð-
stjórn sem kæmi sér saman um 
hver væru allra brýnustu málin 
sem við þurfum að taka á fyrir 
heimilin í landinu.“ Hefðbundið 
stjórnarmynstur geti ekki skilað 
nauðsynlegum árangri við þessar 
aðstæður, sama hver heldur um 
stjórnartaumana.  - sh

Icesave-lögunum frá því í desem-
ber var á laugardag hafnað með 
yfirgnæfandi meirihluta atkvæða 
í fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslunni 
sem haldin hefur verið á lýðveld-
istímanum. Rúmlega 62 prósent 
kosningabærra manna greiddu 
atkvæði og yfir 93 prósent þeirra 
merktu við ‚nei‘ á kjörseðlinum.

Niðurstaðan þýðir að Icesave-
lögin síðari, sem samþykkt voru á 
þingi í lok desember og snerust um 
breytingar á fyrri Icesave-lögum, 
eru fallin úr gildi. Ekki þarf neina 
sérstaka athöfn til að afnema þau 
formlega, að sögn Sigurðar Líndal 
lagaprófessors.

Þau lög kváðu á um að fjármála-
ráðherra, fyrir hönd íslenska ríkis-
ins, fengi leyfi til að ábyrgjast lán 
sem íslenski innstæðutrygginga-
sjóðurinn hafði tekið til að greiða 
Icesave-skuldina, samkvæmt skil-
málum sem samið var um við Breta 
og Hollendinga á haustmánuðum.

Þegar þau breytingarlög hafa 
verið felld gilda þeirra í stað upp-
runalegu Icesave-lögin frá því í 
september. Þau snúast einnig um 
það að Íslendingar skuli greiða 
Icesave-skuldina en samkvæmt 
þeim eru skilmálar greiðslnanna 
aðrir og byggja á fyrirvörum sem 
Alþingi hafði áður ákveðið.

Í þeim lögum er ríkisábyrgðin þó 

háð þeim fyrirvara að viðsemjend-
ur Íslendinga, Bretar og Hollend-
ingar, samþykki skilmála Alþing-
is frá því í september. Bæði ríkin 
hafa hins vegar lýst því yfir að þau 
séu ekki tilbúin til þess. Því er enn 
ósamið um málið.

Fyrir helgi var stefnt að því að 
íslenska samninganefndin myndi 

halda áfram viðræðum við Breta 
og Hollendinga um nýja samn-
inga strax í þessari viku. Nú kalla 
stjórnarandstæðingar hins vegar 
eftir því að samningsmarkmið-
in verði endurmetin í ljósi nýrrar 
stöðu, ella sé samstaðan um við-
ræðurnar út um þúfur.

Gunnar Helgi Kristinsson, próf-
essor í stjórnmálafræði, segir að 
þótt atkvæðagreiðslan og niður-
staða hennar hafi í raun litlu breytt 
efnislega, enda hafi þjóðin í raun 
bara staðið frammi fyrir einum 
raunhæfum valkosti, þá sé líklegra 
en ekki að nokkuð góð þátttaka og 
afgerandi niðurstaða hjálpi Íslend-
ingum í komandi samningaviðræð-
um. „Sennilega eru þetta skilaboð 
til viðsemjanda okkar um að það 
þýði ekkert fyrir íslensku samn-
inganefndina að koma heim með 
veikan samning,“ segir hann.

Erfitt sé þó að túlka niðurstöðuna 
sem mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. 
„Ef menn hefðu viljað stilla þessari 
atkvæðagreiðslu þannig upp að hún 
snerist um líf ríkisstjórnarinnar, 
þá hefði þurft að gera það í síðustu 
viku. Það er hins vegar mjög erf-
itt að koma með þá túlkun eftir á,“ 
segir Gunnar Helgi. Í stjórnmálum 
sé það dæmigerður leikur að túlka 
allt sem andstæðingurinn lendir í 
honum í óhag. stigur@frettabladid.is

Þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave
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MILDIR DAGAR   
Fram undan eru 
mildir dagar, skap-
legur vindur og 
ágætlega hlýtt í 
veðri. Áfram verða 
suðlægar áttir með 
tilheyrandi vætu 
sunnan- og vest-
anlands en norð-
austan og austan 
til verður úrkomu-
lítið og bjart með 
köfl um. 

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Íslendingar kolfelldu 
Icesave-lögin síðari
Icesave-lögin frá því í desember eru fallin úr gildi eftir nær einróma niðurstöðu 
úr þjóðaratkvæðagreiðslu. Styrkir sennilega samningsstöðu okkar en snerist 
hins vegar ekki um líf ríkisstjórnarinnar, segir prófessor í stjórnmálafræði.

Á KJÖRSTAÐ Tæplega 63 prósent kosningabærra manna greiddu atkvæði í þjóðaratkvaæðagreiðslunni. FRÉTTABLAÐIÐ / DANÍEL
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„Þetta er mjög afgerandi niður-
staða og þetta er líka söguleg þjóð-
aratkvæðagreiðsla,“ segir Bjarni 
Benediktsson, formaður Sjálfstæð-
isflokksins. „Ég er ekki í nokkrum 
vafa um að með henni hefur ísinn 
verið brotinn og þjóðin hefur tekið 
mjög afgerandi afstöðu til þess að 
hún er reiðubúin að taka þátt og 
segja hug sinn í stórum málum. 
Jafnvel þótt forysta ríkisstjórn-
arinnar hafi talið að hér væri um 
algera markleysu að ræða var 
þjóðin á annarri skoðun,“ segir 
Bjarni.

Spurður um stöðu ríkisstjórnar-
innar að lokinni atkvæðagreiðslu 
segist Bjarni telja að hún standi 
mjög tæpt. „Ríkisstjórnin hlýtur 
að meta stöðu sína í kjölfar þess 
áfalls sem niðurstaðan er fyrir 
hana,“ segir hann. „Ég er ekki að 

fara að bera upp vantrauststil-
lögu á ríkisstjórnina, en ég treysti 
henni ekki til að leysa þau verkefni 
sem þjóðfélagið kallar eftir.“

Bjarni segir að þjóðstjórn geti 
ekki komið að gagni nema í mjög 
stuttan tíma, og að þótt hann 
mundi ekki setja sig upp á móti 
þingkosningum fyrr en síðar væri 
of snemmt að hafa þær samhliða 
sveitarstjórnarkosningunum nú í 
vor.  - sh

Bjarni Benediktsson segir ísinn hafa verið brotinn:

Stjórnin stendur tæpt

Birgitta Jónsdóttir er stolt af þjóðinni:

Styrkir umboð okkar

Formaður Framsóknarflokksins vill stjórnina frá:

Vill kosningar í vor
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HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

LJÓST HÁR
Sérhönnuð hárvörulína fyrir

Lengir tímann sem liturinn endist í hárinu

Þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

Bresk og hollensk stjórnvöld 
líta á þjóðaratkvæðagreiðsluna 
um Icesave sem innanríkismál 
á Íslandi sem litla þýðingu hafi 
fyrir framhald viðræðna um lausn 
Icesave-málsins. 

Alistair Darling, fjármálaráð-
herra Breta, sagði í viðtali við 
breska ríkisútvarpið BBC í gær að 
hann efaðist ekki um að Íslendingar 
greiddu lán vegna Icesave til baka. 
Hins vegar væri ekki hægt að ætl-
ast til þess að smáríki, sem væri á 
stærð við borgina Wolverhampton, 
greiddi skuld sem þessa til baka 
á stuttum tíma. „Við höfum reynt 
að vera sanngjarnir. Aðalatriðið 
er að fá fjármunina til baka. Hins 
vegar erum við tilbúnir að vera 
sveigjanlegir hvað varðar skilyrði 
og greiðsluskilmála.“ Hann ítrek-
aði að mörg ár myndu líða áður en 
að skuldin væri að fullu greidd en 
það væru ekki hagsmunir Breta 
að ganga of hart fram og að Ísland 
einangraðist á alþjóðavettvangi.

Jan Kees De Jager, fjármála-
ráðherra Hollands, lítur á niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
sem innanríkismál Íslendinga. Í 
tilkynningu frá De Jager sem birt 
var á heimasíðu hollenska fjár-
málaráðuneytisins í gær segir að 

það séu vonbrigði að samkomulag 
á milli þjóðanna hafi ekki náðst. 
Stjórnvöld í Hollandi hafi skýrt 
það út í bréfi til Steingríms J. Sig-
fússonar í vikunni að stjórnvöld 
þar í landi séu staðráðin í að finna 
lausn á deilunni í samræmi við 
alþjóðlegar venjur. Í tilkynning-
unni kemur fram skilningur á því 
að stjórnvöld á Íslandi þurfi tíma 
til að vinna úr niðurstöðu þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar. 

Niels Redeker, talsmaður hol-

lenska fjármálaráðuneytisins, 
segir að frekari viðræður hafi ekki 
verið skipulagðar og það ekki verið 
rætt hvernig staðið verður að þeim 
í framhaldinu. Talsmaður breska 
fjármálaráðuneytisins sendi svipuð 
skilaboð til fjölmiðla í gær. Unnið 
yrði að því að ná samkomulagi við 
Íslendinga og niðurstaða þjóðarat-
kvæðagreiðslunnar kæmi Bretum 
ekki við þar sem hún væri innan-
ríkismál Íslendinga.

 svavar@frettabladid.is

Hefur ekki áhrif á 
framhald viðræðna  
Bresk og hollensk stjórnvöld líta niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar sömu 
augum. Hún sé innanríkismál Íslendinga og hafi litla þýðingu fyrir áframhald 
samningaviðræðna um Icesave. Greina má sáttatón hjá fjármálaráðherra Breta.

ALISTAIR DARLING Greina mátti mildari tón hjá fjármálaráðherra Breta í viðtali BBC en Íslendingar hafa fengið að kynnast.
 NORDICPHOTOS/AFP

Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra segir að 
svo hafi verið búið um 
málið gagnvart viðsemjend-
um Íslands að viðræðurnar 
héldu áfram að þjóðarat-
kvæðagreiðslunni lokinni. 
„Okkur hefur orðið vel 
ágengt í því ef horft er til 
viðbragða að utan í dag 
(í gær). Ég hef fengið 
skilaboð og veit að hugur 
manna stendur til þess. 
Þörfin til að klára þetta hefur ekki minnkað og ég held að það sé skýlaus 
krafa þjóðarinnar að gengið verði til þess verks án tafar. Það þarf vart að 
minna á öll þau efnahagslegu rök sem eru fyrir því að það verði gert.“

STEINGRÍMUR UM FRAMHALDIÐ

„Stjórnarandstaðan hagar sínum málflutningi 
þannig að þjóðaratkvæðagreiðslan snúist um líf 
ríkisstjórnarinnar. Það er auðvitað fjarri lagi. 
Líf ríkisstjórnarinnar snýst um það hvort hún 
hafi þingstyrk til að takast á við öll þau stóru 
verkefni sem eru fram undan,“ segir Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra. 

Jóhanna segir að stjórnarandstaðan hafi notað 
málið til að koma höggi á ríkisstjórnina. Hún segir 
það vanvirðingu við þá sem fóru á kjörstað „og 
sögðu nei við þessum lögum sem enginn studdi og 
enginn talaði fyrir. Það er ábyrgðarhluti að ganga 
fram með þessum hætti og þjóðin þarf síst af öllu 
á stjórnarkreppu eða upplausn í stjórnmálum að 
halda núna. Við erum að fá rannsóknarskýrsluna 
innan fárra daga og mikilvægt að það sé ekki gert 
í einhverri upplausn á Alþingi“.

Jóhanna telur mikilvægt að búið sé að ryðja 
brautina fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum almennt 
og það sé það jákvæða við atkvæðagreiðsluna nú. 
„Ég býst við að þjóðaratkvæðagreiðslur verði fyrir 
vikið algengari í framtíðinni og vonandi næst sam-

staða um það á Alþingi að setja lög um þennan rétt 
fólks. Fólkið á að hafa þennan rétt en ekki bara 
forsetinn. Það má hugleiða að ef fólkið fær þennan 
rétt í lögum að forsetinn hefði hann þá ekki.“   - shá

Forsætisráðherra gagnrýnir stjórnarandstöðuna hart fyrir málflutning hennar:

Sýna fólkinu vanvirðingu

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Eins og alþjóð veit kaus forsæt-
isráðherra að kjósa ekki í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hér er 
hún með aðstoðarmanni sínum, Hrannari B. Arnarssyni.

Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eftir kjördæmum
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Viðskiptavinir Varðar eru ánægðustu viðskiptavinir 
íslenskra tryggingafélaga*.

www.vordur.is

EINFALDAR TRYGGINGAR FYRIR FLÓKIÐ LÍF

*Samkvæmt niðurstöðum íslensku ánægjuvogarinnar fyrir árið 2009.

Borgartúni 25 - 105 Reykjavík - Sími 514 1000
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Hjörtur Jónasson,
Námufélagi 
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Námufélögum standa til boða veglegir námsstyrkir 
á framhalds- og háskólastigi árið 2010. 

Veittir verða styrkir í fjórum flokkum: 
3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr.
3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr.
4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr. 
4 styrkir til listnáms, 350.000 kr. 

Sæktu um námsstyrk Námunnar á 
landsbankinn.is. 

Umsóknarfrestur er til 8. mars.

NÁMAN   |  landsbankinn.is  |  410 4000

 

Opið hús! 
9. og 11. mars kl. 13:30-16:30 
Leiðsögn um skólann og opnar kennslustundir í : 

o almennu námi 
o byggingagreinum – húsasmíði – pípulögnum  
o hársnyrtiiðn  
o listnámi – hönnun – útstillingum  
o málmiðnum – rennismíði – vélvirkjun  
o rafiðnum - rafvirkjun 
o tækniteiknun   

 

Allir velkomnir!  
9. og 10. bekkingar sérstaklega hvattir til þess að koma  

og kynna sér nám við skólann 
 

           

 Iðnskólinn í Hafnarfirði   Flatahrauni 12   220 Hafnarfjörður   www.idnskolinn.is 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

DÓMSMÁL Helgi Ingólfur Jónsson, 
dómstjóri í Héraðsdómi Reykjavík-
ur, segir að eftir metfjölda einka-
mála í fyrra þyngist enn róðurinn 
hjá dómstólum.

„Það má reikna með að nú fari 
að streyma inn mál út af kröfum í 
þrotabú bankanna. Þau geta skipt 
hundruðum,“ segir Helgi og vísar 
til þess að hátt í þrjátíu þúsund kröf-
ur hafi borist í þrotabú stóru bank-
anna; Glitnis, Kaupþings og Lands-
bankans. Mörgum kröfum hafi 
slitastjórnir hafnað eða muni hafna. 
„Þá geta kröfuhafar borið það undir 
dómstóla og það má reikna með að 
þessum málum fari mjög fjölgandi 
á næstu mánuðum.“

Að sögn Helga eru þegar í gangi 
um þrjátíu mál kröfuhafa í Straumi-
Burðarási auk alls konar mála 
vegna gjaldþrota stórra fyrirtækja. 
„Síðan má reikna með verulegum 
fjölda mála sem skiptastjórar höfða 
til riftunar á ýmsum gerningum. 
Þá er sérstakur saksóknari búinn 
að boða fyrstu málin í vor þótt það 
verði ekki stærstu málin. Þau munu 
koma seinna og verða gríðarlega 
stór og flókin,“ segir Helgi.

Um síðustu áramót hækkuðu 
þingfestingargjöld hjá dómstólum 
allverulega. Gjaldið var áður 3.900 
krónur en varð eftir hækkun á bil-
inu 15.000 til 90.000 krónur eftir 
fjárhæð þeirrar kröfu sem stefn-
endur gera. Ætlunin er sú að þeir 
peningar sem þannig fást til viðbót-
ar renni til þess að auka við mann-
afla hjá dómstólunum. Helgi segir 
að auglýst hafi verið eftir fimm 
nýjum dómurum sem starfa eigi í 
Reykjavík, Hafnarfirði og Selfossi 
og að bætt hafi verið við aðstoð-
armönnum. Lögmenn telja hins 
vegar að mikil hækkun þingfest-

ingargjalda fæli suma frá að leita 
til dómstóla.

„Ég hef heyrt að það sé umræða 
meðal lögmanna um það að þeir hiki 
við að leggja mál fyrir dómstóla,“ 
játar Helgi. „Kröfuhafarnir verða 
alltaf að leggja út fyrir kostnaði 
þannig að það þarf að vega það og 
meta hvort mál séu til árangurs fall-
in; hvort að skuldarinn geti borgað. 
En það má benda á að fimmtán þús-
und krónur ná ekki einum tíma á 
lögmannsstofu. Í hinu stóra sam-
hengi myndi maður telja að þetta 
væri ekki sú fjárhæð að hún ætti að 
ráða úrslitum um það hvort menn 
leggi mál fyrir dómstóla.“  

 gar@frettabladid.is

Dómstjóri 
býst við fjölda 
riftunarmála
Von er á fjölda riftunarmála frá skiptastjórum þrota-
búa. Sömuleiðis hundruðum mála frá kröfuhöfum 
gömlu bankanna. Dómstjóri segir hækkun þingfest-
ingargjalda ekki ráða úrslitum um málshöfðun.

HELGI INGÓLFUR JÓNSSON Dómstjórinn í Héraðsdómi Reykjavíkur segir að verið sé 
að ráða fimm nýja héraðsdómara auk þess sem aðstoðarmönnum hafi verið fjölgað 
til að anna miklum málafjölda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við teljum þetta ganga gegn rétti 
fólks til að fá úrlausn sinna mála 
fyrir dómstólum og höfum bent 
stjórnvöldum á það,“ segir Ingimar 
Ingimarsson, framkvæmdastjóri 
Lögmannafélags Íslands, um 
hækkun þingfestingargjalda og 
annarra dómsmálagjalda.

Ingimar segir eðlilegt að hækk-
un dómsmálagjalda um síðustu 
áramót fæli suma frá dómstólum. 
„Það kæmi mér alls ekki á óvart, 
tala nú ekki um í þessu árferði 
þegar fólk hefur minna umleikis. 
Sama á við um möguleika fólks á 
að fá gjafsókn en það hefur geng-
ið verulega á þau réttindi síðustu 
ár, bæði með tekjuviðmiðunum 
og með því að takmarka gjafsókn-
arfjárhæð við tiltekna upphæð,“ 
segir hann. 

Dómsmálagjöld 
skerða rétt fólks

SKÓLAMÁL Þorbjörg Helga Vigfús-
dóttir, formaður leikskólaráðs, 
segir ekki alls kostar rétt að 
leikskólaráð ætli að endurskoða 
ákvörðun sína um að afnema syst-
kinaafslátt eins og fram kom í 
máli Oddnýjar Sturludóttur, borg-
arfulltrúa Samfylkingarinnar, í 
Fréttablaðinu á laugardag. 

„Tillagan felur aðeins í sér að 
borgarlögmaður skoði jafnræð-
isregluna gagnvart því að hleypa 
systkinum barna fram fyrir eldri 
börn,“ segir Þorbjörg Helga. „Það 
er ekki fyrr en eftir að álit hans 
liggur fyrir sem hægt verður 

taka afstöðu til endurskoðunar.“
Oddný sagði fulltrúa í leikskóla-

ráði varla hafa fengið fleiri kvart-
anir frá foreldrum um einstakt mál 
en afnám systkinaforgangs. Þor-
björg Helga segir foreldra barna 
sem ekki áttu systkini í leikskólum 
sömuleiðis hafa verið mjög ósátta 
við að yngri börn kæmust fram 
fyrir þeirra börn áður en systkina-
forgangur var afnuminn 2008. „Í 
raun snýst þetta um að forgangur 
fyrir fleiri þýðir lengri bið fyrir 
alla. Einfaldast er að miða við 
kennitölur nema ef um sérþarfir 
eða greiningar er að ræða.“ - ve

Formaður leikskólaráðs um afnám systkinaafslátts:

Beðið eftir áliti lögmanns



Hafðu samband

Fjármálafræðsla 
fyrir þig.

Næstu námskeið

Reykjavík  — 10. mars
Fjármál heimilanna 

Reykjavík — 11.  mars
Lífeyrismál á mannamáli 

 
Reykjavík  — 17. mars

Greiðslur úr lífeyrissjóðum. 
Hvað ber að hafa í huga?

 
Akureyri — 18. mars

Lífeyrismál á mannamáli

Kynntu þér röð námskeiða 
á arionbanki.is

FJÁRmál Arion banka

FJÁRmálum  

Komdu og njóttu góðra veitinga í bland við fróðleik 

sem kemur sér vel. 

Allir velkomnir - Skráðu þig á arionbanki.is.

Ókeypis aðgangur.

Arion banka 
444 7000
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20 mismunandi bækur 
sem dæma þarf af kápunni.

UMHVERFISVOTTUÐ 
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

www.kiropraktik.is

Magni Bernhardsson D.C. 

hefur hafið störf á 

Kírópraktorstofu 

Egils Þorsteinssonar að 

Laugarvegi 163 E.

Tímapantanir í síma 553-4400 

  

"Af stað".    

Ertu með vefjagigt?
Haldið verður 3ja kvölda fræðslunámskeið fyrir fólk 
með vefjagigt miðvikudagana 10., 17. og  24. mars í 
húsnæði félagsins að  Ármúla 5, Reykjavík, á 2 hæð, 

sjá www.gigt.is.

Upplýsingar og skráning er á skrifstofu félagsins 
í síma 530-3600.

Gigtarfélag Íslands

sumarferdir.is

... þegar fríið þitt 
skiptir máli. 

SVEITARSTJÓRNIR Rannveig Rist, 
forstjóri Alcan á Íslandi, vill að 
bæjar yfirvöld í Hafnarfirði styðji 
við áform fyrirtækisins ef aftur 
verður efnt til íbúakosningar um 
stækkun álversins í Straumsvík.

„Sem forstjóri álversins hlýt 
ég að lýsa áhyggjum af því hvaða 
áhrif önnur synjun í íbúakosn-
ingu gæti haft á áhuga eigenda 
fyrirtækisins fyrir því að fjár-
festa frekar á Íslandi. Stuðn-
ingur bæjaryfirvalda myndi 
draga verulega úr þeim áhyggj-
um,“ segir Rannveig í svarbréfi 
til Bjarka Jóhannessonar, sviðs-
stjóra skipulagssviðs í Hafnar-
firði.

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri 
segir aðspurður að sér sé ekki 
ljóst hvort Alcan séu að biðja 
bæjaryfirvöld um stuðning í 
aðdraganda íbúakosningarinnar. 
„Við höfum litið svo á að það væri 
ósk íbúanna að þeir ættu að kjósa 

í þessu máli. 
Það hefur ekk-
ert verið rætt 
að bæjaryfir-
völd séu að gefa 
út einhverjar 
yfirlýsingar af 
eða á í þessu 
máli ,“ segir 
bæjarstjórinn.

Hafnfirðingar 
synjuðu naum-

lega í íbúakosningu 2007 deili-
skipulagi sem gert hefði Alcan 
kleift að stækka álverið í Straums-
vík í 460 þúsund tonn. Nokkuð er 
síðan tilskilinn fjöldi undirskrifta 
náðist til að láta bæinn endur-
taka kosninguna. Bæjaryfirvöld 
og Alcan hafa átt í viðræðum um 
forsendur hennar. 

Í áðurnefndu bréfi segir Rann-
veig Rist að ótímabært sé að svara 
ýmsum spurningum sem bæjar-
yfirvöld hafa sett fram. Meðal 

annars eigi fyrirtækið ekki leng-
ur forgang að orku sem það hafi 
áður verið búið að tryggja sér.

Lúðvík segir það hafa verið mat 
bæjarráðs að bréf Rannveigar 
svaraði ekki með nægjanlega skýr-
um hætti þeim fyrirspurnum sem 
beint hafi verið til álversins og því 
hafi hann komið því til skila.

„Þetta snýst meðal annars um 
hvort menn vilji fara fram með 
það skipulag sem er uppi eða hvort 
þeir telji ástæðu til að gera þar 
einhverjar breytingar á og hver sé 
hugur þeirra til að taka málið fyrir 
í kosningu núna því það er ekki 
hægt að fara fram með kosning-
ar sem snúa að þriðja aðila nema 
í samráði við hann. Svörin í þeim 
efnum eru ekki nógu afdráttarlaus 
eins og málið hefur legið fyrir. 
Fyrsta skrefið er að það liggi ljóst 
fyrir um hvað á að kjósa ef það 
á að kjósa um málið aftur,“ segir 
Lúðvík Geirsson.   gar@frettabladid.is

Bæjaryfirvöld styðji 
álver í íbúakosningu
Forstjóri Alcan á Íslandi óttast áhrif þess að Hafnfirðingar synji aftur álverinu 
í Straumsvík um stækkun í íbúakosningu og vill stuðning bæjaryfirvalda. 
Bæjarstjórinn segir ekkert ákveðið með yfirlýsingar af eða á. Ýmis svör vanti.

RANNVEIG RIST

ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK Til að umdeild stækkun álversins geti orðið að veruleika þarf að leggja talsvert land til viðbótar undir 
verksmiðjuna og færa Reykjanesbrautina á kafla.

ÍRAK Að minnsta kosti 35 manns 
létu lífið í hryðjuverkaárásum 
í Írak í gær, en þá var kosið til 
þings í landinu í annað sinn frá 
innrásinni í landið árið 2003.

Sprengju-, handsprengju- og 
flugskeytaárásir voru gerðar í höf-
uðborginni Bagdad og fleiri borg-
um, þar á meðal Mosul, Falluja, 
Baquba og Samarra. Alls féllu 25 
manns í einni árás þegar íbúðahús 
í norðurhluta Bagdad var sprengt 
snemma dags.  

Al-Kaída-samtökin höfðu hótað 
hryðjuverkaárásum í aðdrag-
anda kosninganna. Tengd samtök 

dreifðu meðal annars bæklingum 
í Bagdad þar sem væntanlegir 
kjósendur voru varaðir við því að 

fara á kjörstað. Forsætisráðherra 
Íraks, Nouri-al Maliki, hvatti kjós-
endur hins vegar til að nýta sér 
atkvæðisréttinn.

Á fréttavef BBC kemur fram 
að kosningaþátttaka hafi verið 
góð þrátt fyrir árásirnar. Barack 
Obama, forseti Bandaríkjanna, 
sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar 
sem hann hrósaði Írökum fyrir að 
láta ekki hættuna á hryðjuverkum 
aftra sér frá því að nýta kosninga-
rétt sinn. Um 6.200 frambjóðendur 
frá 86 stjórnmálaflokkum börðust 
um 325 þingsæti í kosningunum.
 - kg

Á fjórða tug manna féll í hryðjuverkaárásum í Írak í gær:

Mannfall á kosningadegi 

SPRENGING Alls létust 25 manns þegar 
íbúðahús var sprengt upp í norðurhluta 
Bagdag, í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP



Þökkum frábærar viðtökur

Baðinnréttingar eru úr eik með vönduðum tækjum.

Eikarinnréttingar eru í eldhúsi með góðu skáparými

Parket er fljótandi eikarparket, eins stafa.

Um þriðjung íbúðanna er þegar búið að taka frá eða festa með bindandi hætti, og er 

gert ráð fyrir að fyrstu íbúarnir geti flutt inn um miðjan apríl. Íbúðirnar eru misstórar 

eða allt frá 80 fermetrum og upp í um 140 fermetrar og afhendast fullbúnar með 

glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Bílageymsla er undir öllum húsunum með 

góðri lýsingu, lofthæð og loftræstingu.

Verði hefur verið stillt í hóf til að gera sem flestum kleyft að geta búið í þessum nýju 

og fallegu íbúðum en þær eru seldar með íbúðarrétti. Í því felst að kaupendur greiða 

30% kaupverðs í upphafi og síðan mánaðarlega leigu.

Við hvetjum áhugasama til að hafa samband og panta skoðun, því sjón 
er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar er hægt að fá í síma 530-6100 til klukkan 15 alla virka 
daga. Utan þess tíma er hægt að fá frekari upplýsingar í síma 897-8080 
og 618-9200 eða með því að senda póst á netfangið morkin@morkin.is.

Félag í eigu dvalar- og hjúkrunarheimilisins Grundar, 

festi nýverið kaup á Mörkinni, 78 íbúðum að Suðurlands-

braut 58-62. Þar verður boðið upp á fyrsta flokks íbúðir 

fyrir fólk frá sextugu.

Strax frá fyrsta degi hafa viðtökurnar verið frábærar.

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri
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Í dag langar mig að þakka fyrir 
það að ég hef kosningarétt. Mig 

langar að þakka fyrir það að hafa 
fengið að mennta mig í háskóla. 
Ég vil þakka konunum sem á 
undan komu fyrir alla þeirra 
vinnu sem hefur skilað árangri 
fyrir mig og kynsystur mínar. 
Takk fyrir réttinn til að stunda 
launaða vinnu og eiga mínar 
eigin eignir. Takk fyrir frelsið til 
að velja.

Hetjurnar sem á undan komu
Í dag er alþjóðlegur baráttu-
dagur kvenna. Hann er haldinn 
hátíðlegur um allan heim til að 
minnast þess árangurs sem hefur 
náðst í því að jafna rétt kvenna 
og karla en ekki síður til að 
minna á hvað á eftir að gera. Kon-
urnar sem á undan mér komu og 
gerðu að veruleika þau mannrétt-
indi og lífsgæði sem mér þykja 
sjálfsögð þurftu að leggja mikið á 
sig. Konur þurftu að berjast fyrir 
þeim með blóði, svita og tárum. 
Olympe de Gouges sem skrifaði 
yfirlýsingu um réttindi kvenna 
á tímum frönsku byltingarinnar 
var síðar líflátin. Bandarískar 
kvenfrelsiskonur í upphafi 20. 
aldarinnar voru fangelsaðar og 
fóru í hungurverkfall fyrir mál-
stað sinn; það að konur fengju að 
kjósa. Íslenskar kvenréttinda-
konur þurftu að þola það að vera 
álitnar nornir, óhæfar mæður og 
haldnar einhverju óeðli þegar 
þær settu fram kröfur sínar um 
jafnrétti til náms og kjörgengis. 

Dauðans alvara
Það að konur hætti lífi sínu fyrir 
málstaðinn er ekki eitthvað sem 
heyrir sögunni til. Í sumar hitti 
ég yfirkonu UNIFEM í Afganist-
an sem sagði mér að starfsfólkið 
hennar væri í stöðugri hættu. 

Þetta eru raunverulegar aðstæð-
ur kvenna víða um heim. Konur 
leggja þetta á sig vegna þess að 
baráttan er upp á líf og dauða. 
Ein af hverjum þremur konum 
verður fyrir ofbeldi á lífsleið-
inni og kynbundið ofbeldi dreg-
ur jafnmargar konur til dauða 
og krabbamein ár hvert. Ofbeldi 
gegn konum er mun algengari 
ástæða fyrir heilsubresti kvenna 
en umferðarslys og malaría til 
samans. Aðalritari Sameinuðu 
þjóðanna hefur lýst ofbeldi gegn 
konum sem faraldri sem þurfi 
að stöðva. Hann segir að þetta sé 
eitthvert útbreiddasta og algeng-
asta mannréttindabrot í heimi. Á 
kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna 
í síðustu viku sagði hann meðal 
annars að vinnu að friði, öryggi 
og sjálfbærri þróun í heiminum 
sé stefnt í voða ef ekki er sér-
staklega unnið að því að frelsa 
konur og stúlkur undan misrétti 
og fátækt.

Vikivaki jafnréttisins
Í ár eru liðin 100 ár síðan konur 
úr verkalýðshreyfingunni komu 
saman í Ungdomshuset í Kaup-
mannahöfn og ákváðu að tileinka 
einn dag árlega alþjóðlegri bar-
áttu fyrir jafnrétti kynjanna. 
Síðan þá hefur margt áunnist en 

engu að síður svipar þessari bar-
áttu frekar til vikivaka en beinn-
ar vegferðar þar sem stigin eru 
tvö skref fram og eitt til baka. 
Við sjáum jákvæðar breytingar 
með aukinni menntun kvenna, 
þátttöku á vinnumarkaði og í 
stjórnmálum. Þó að konur skipi 
aðeins 18% þingsæta í heiminum 
hafa þær nú réttinn til þátttöku 
í langflestum ríkjum heims. En 
á sama tíma verður umfang ann-
arra vandamála eins og mansals 
stærra og alvarlegra. Í sumar fer 
fram heimsmeistaramótið í knatt-
spyrnu í Suður-Afríku. Þess er 
beðið með mikilli eftirvæntingu 
og vona suður-afrískar konur 
og karlar að mótið muni færa 
landinu efnahagslega velmegun. 
Kvennahreyfingar í Afríku og 
alþjóðlegar eru þó á nálum því 
nokkuð ljóst þykir að mansal frá 
fátækum nágrannaríkjum kemur 
til með að aukast í tengslum við 
keppnina.

Krafturinn
Á Íslandi eigum við enn langt í 
land með jafnréttið en það sem 
íslenskum konum þykir sjálfsagt 
mál eins og að geta menntað sig, 
valið sér sinn eigin maka og eign-
ast börn með aðstoð læknis eða 
ljósmóður er fjarlægur veruleiki 
systra okkar víða um heim. Um 
allan heim starfa kvennahreyf-
ingar af miklum krafti. Um allan 
heim er fjöldi fólks að vinna að 
því að binda enda á ofbeldi gegn 
konum. Leyfum þeim að njóta 
sín og blómstra. Nýtum alþjóð-
legan baráttudag kvenna til að 
íhuga hvernig hægt er að leggja 
hönd á plóg og láta til sín taka í 
baráttunni fyrir jafnrétti og friði.

Höfundur er framkvæmdastýra 
UNIFEM á Íslandi.

STEINUNN GYÐU- OG GUÐJÓNSDÓTTIR 

Í DAG | Alþjóðlegur 
 baráttudagur kvenna 
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Ryksugudagar
í mars
Allar ryksugur 
á frábæru 
tilboðsverði.

20%
afsláttur af
aukahlutum 

Takk fyrir mig 

Forsetinn hylltur
Það hefur eflaust ekki farið fram hjá 
neinum að potturinn og pannan 
í þjóðaratkvæðagreiðslunni um 
helgina var forseti Íslands. Á kjördag 
skýrði hann frá því hvernig erlendir 
blaðamenn féllu í stafi eftir að hann 
tók upp vasareikninn og umreiknaði 
Icesave-skuldina úr krónum í 
pund. Þá vafðist ekki fyrir honum 
hvert mikilvægi  „ákvörðunar 
minnar“ væri. Þar flugu á loft 
orð á borð við „lýðræðishátíð … 
lengra verður ekki komist í lýð-
ræðisþróuninni … aðrar þjóðir 
spyrja hvernig þær 
geta orðið eins og 
við …“  Hér gildir 

hið fornkveðna: Ef enginn hrósar 
manni er best að gera það sjálfur. 

Sammála
Forystumenn stjórnmálaflokkanna 
á þingi hittust í Silfri Egils í gær. Allir 
voru þeir sammála um hversu brýnt 
og mikilvægt væri að hætta öllu arga-

þrasi, snúa bökum saman og 
vinna sig sameiginlega 
upp úr vandanum. 
Enginn var þó sam-
mála um hvernig væri 
best að fara að því 

og var þrasað 
talsvert um 
það. 

Uppurið traust ekki nóg
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, sagði í Silfrinu í gær 
að ríkisstjórnin væri rúin trausti og 
að hann treysti henni ekki til þeirra 
mikilvægu verka sem þyrfti að ráðast 
í til að endurreisa efnahagslífið. Samt 
vildi hann ekki að ríkisstjórnin segði 
af sér. Þetta er undarleg afstaða að 
ríkisstjórn sem maður treystir ekki 
eigi ekki að segja af sér, sérstaklega 
hjá formanni stjórnarandstöðu-
flokks. Hvað þyrfti að ganga á hjá 
ríkisstjórninni til að Bjarna þætti 

ástæða til að hún segði af 
sér? 

bergsteinn@frettabladid.is

UMRÆÐAN
Elsa B. Friðfinnsdóttir skrifar 
um heilbrigðisþjónustu

Fyrirtækið Iceland Healthcare 
tilkynnti á dögunum um 

umfangsmiklar endurbætur á 
sjúkrahúsinu á Ásbrú í Reykja-
nesbæ. Þar á að opna sjúkrahús 
með þremur skurðstofum og 35 
legurýmum þar sem boðið verð-
ur upp á sérhæfðar meðferðir fyrir útlendinga.

Forsvarsmenn Iceland Healthcare leggja 
áherslu á að um gjaldeyrisskapandi verkefni sé að 
ræða, að kostnaðurinn verði greiddur af þeim sem 
þjónustunnar njóta. Íslensk stjórnvöld munu ekki 
leggja fé í þetta verkefni úr ríkissjóði. Þetta verk-
efni mun því ekki raska því jafna aðgengi Íslend-
inga að heilbrigðisþjónustu sem landsmenn hafa 
reynt að verja.

Í núverandi efnahagslægð er mikilvægt að efla 
atvinnulífið, örva nýsköpun og skapa ný atvinnu-
tækifæri. Íslendingar eru fámenn þjóð og til að 
geta áfram veitt fjölbreytta heilbrigðisþjónustu 
á heimsmælikvarða þarf að huga að tækifær-
um til að efla heilbrigðiskerfið og fjölga verkefn-
um. Þannig má halda uppi fjölbreyttri sérhæfingu 

og  koma í veg fyrir að sérþekking tapist úr landi. 
Hjúkrunarfræðingar, læknar og aðrir heilbrigðis-
starfsmenn leita í auknum mæli til annarra landa 
eftir atvinnu og er það áhyggjuefni.

Hér á landi verður næstu tvö til þrjú árin að 
minnsta kosti, gengið harkalega fram í niður-
skurði í heilbrigðiskerfinu. Skurðstofum verður 
lokað, leguplássum fækkað og sérhæfðum heil-
brigðisstarfsmönnum sagt upp. Sameining sjúkra-
húsanna í Reykjavík fyrir tíu árum og tilflutning-
ur verkefna til Landspítala hefur leitt til þess að  
þorri hjúkrunarfræðinga og annarra sérhæfðra 
heilbrigðisstarfsmanna er starfandi á þeirri stofn-
un einni. Þótt Landspítali sé góður vinnustaður og 
starfsánægja þar mikil, er ekki heppilegt að hann 
verði eini vinnustaður sérhæfðra heilbrigðisstarfs-
manna. Samkeppni um hæft starfsfólk er jafn 
nauðsynleg í heilbrigðisþjónustu og annarri þjón-
ustu. Slík samkeppni veitir stjórnendum aðhald og 
starfsmönnum tækifæri til þróunar í starfi, sem 
alla jafna leiðir til betri þjónustu.

Þau tækifæri sem munu skapast fyrir heilbrigð-
isstarfsmenn með hinu nýja aðgerðasjúkrahúsi í 
Reykjanesbæ eru kærkomin á tímum niðurskurð-
ar og uppsagna.

Höfundur er formaður Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga.

Tækifæri fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ELSA B. 
FRIÐFINNSDÓTTIR 

Ú
rslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Icesave-lögin á 
laugardag koma ekki á óvart. Miðað við að í raun var 
kosturinn já ekki lengur í boði og betri niðurstaða var 
í boði en sú, sem Alþingi samþykkti í desember, blasti 
við að langflestir hlytu að segja nei.

Menn verða að forðast að oftúlka niðurstöðuna, bæði hér heima 
og erlendis. Hún þýðir ekki að Ísland ætli ekki að standa undir 
innstæðutryggingunum vegna Icesave-reikninganna. Hún þýðir 
eingöngu að Ísland sættir sig ekki við kjörin og um þau þarf að ná 
nýju samkomulagi við Bretland og Holland, eins og reynt hefur 
verið á undanförnum vikum.

Það er hins vegar fráleitt af forystumönnum ríkisstjórnarinnar 
að gera lítið úr kjörsókninni í atkvæðagreiðslunni og gefa í skyn 
að hún þýði að almenningur hafi lítinn áhuga á málinu. Þvert á 
móti var kjörsóknin ágæt, bæði miðað við þjóðaratkvæðagreiðslur 
í öðrum löndum og miðað við þær atkvæðagreiðslur, sem fóru fram 
hér á landi á fyrri hluta síðustu aldar. Það sýnir að þjóðin lætur sig 
Icesave-málið miklu skipta.

Margir höfðu á orði í gær að niðurstaðan væri áfall fyrir ríkis-
stjórnina og hún væri rúin trausti. Erfiðleikar ríkisstjórnarinnar 
blöstu við fyrir löngu og þurfti ekki atkvæðagreiðsluna til að sýna 
fram á þá. Stjórnin getur ekki komið sér saman um ýmis mikilvæg-
ustu málin í endurreisninni. Stóriðjumál, önnur atvinnuuppbygging 
á vegum einkaframtaksins og Evrópumálin eru þar efst á baugi, 
fyrir utan Icesave-málið sjálft, sem hefur reynzt stjórninni þungt 
í skauti.

Þrátt fyrir getuleysi ríkisstjórnarinnar á mörgum sviðum nýtur 
hún enn stuðnings um helmings kjósenda, samkvæmt könnunum. 
Það bendir til að stjórnarandstaðan hafi enn ekki náð vopnum 
sínum þrátt fyrir vandræðaganginn á stjórnarheimilinu. Innan 
stjórnarandstöðunnar er heldur ekki samstaða um kröfu um að 
boða til kosninga, eins og kemur fram í umfjöllun Fréttablaðsins 
í dag. Forysta Sjálfstæðisflokksins, sem nú er stærsti flokkurinn 
samkvæmt könnunum, vill sennilega fá ráðrúm til að bregðast við 
niðurstöðum rannsóknarskýrslu Alþingis áður en flokkurinn telur 
sig tilbúinn í kosningaslag.

Ríkisstjórnin á þrjá kosti í stöðunni. Hún getur í fyrsta lagi byrj-
að að haga sér eins og starfhæf ríkisstjórn og komið í gegn málum, 
sem órólega deildin innan Vinstri grænna hefur til þessa haldið í 
gíslingu. 

Hún á líka þann kost að gefast upp á verkefninu og boða til kosn-
inga, en óvíst er að þær breyti valdahlutföllum flokkanna nógu 
mikið til að nýr, starfhæfur stjórnarmeirihluti verði til. 

Þriðji kosturinn er að ríkisstjórnin bjóði stjórnarandstöðunni 
upp á samstarf um lausn á ýmsum brýnum hagsmunamálum 
þjóðarinnar.

Góð byrjun væri að klára Icesave-málið sem allra fyrst og láta 
ekki samstöðuna bresta sem tekizt hefur með flokkunum undan-
farnar vikur. Allur dráttur á lausn í málinu hefur gífurlegan kostn-
að í för með sér fyrir land og þjóð. Flokkarnir þurfa allir að sýna þá 
ábyrgð sem þarf til að koma því farsællega í höfn. Þá verða önnur 
mál vonandi líka auðveldari viðfangs.

Vandi ríkisstjórnarinnar blasti við þótt ekki hefði 
komið til þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þrír kostir
ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR 
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

PwC á sér rætur í íslensku viðskiptalífi  frá 1924

... „Starfi ð hjá PwC er bæði fjölbreytt og krefjandi. Sem viðskiptafræðingur á endurskoð-
unarsviði fæst ég aðallega við endurskoðun og aðra sérfræðiþjónustu fyrir stærri og smærri 
fyrirtæki. Í þessu felast mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn. Ábyrgðin er 
mikil en hér leggjast allir á eitt við að skila faglegri vinnu og það er sönn ánægja að sinna 
viðskiptavinunum í svo öfl ugu teymi”.

Margrét Inga Guðnadóttir, viðskiptafræðingur á endurskoðunarsviði PwC

„Hér leggjast allir á eitt við að 
 skila faglegri vinnu”...
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UMRÆÐAN
Hörður Filippusson 
skrifar um háskóla

Sagt er að fjárveiting-
ar til háskólastigsins 

á Íslandi verði á næstu 
árum skornar um 25%. 
Slíkt verður ekki sárs-
aukalaust og háskóla-
starfið verður ekki svipur hjá 
sjón ef af verður. Staðfest var af 
Ríkisendurskoðun 2005 að í ger-
vallri Evrópu fyndist ekki tekju-
lægri háskóli en Háskóli Íslands 
nema í Króatíu. Fjárveitingar til 
kennslu hafa ekki batnað síðan 
þá. Hækkun fjárveitinga til rann-
sókna var hafin samkvæmt áætl-
un sem nú hefur verið stöðvuð. 
Útlitið er því vægast sagt ekki 
glæsilegt.

Hvað þarf marga 
háskóla á Íslandi?
Nú eru á Íslandi sjö háskólar, allir 
fjármagnaðir af opinberu fé, líka 
einkaskólarnir tveir sem fá sama 
kennsluframlag á hvern nemanda 
og ríkisskólarnir auk skólagjalda 
sem Lánasjóður námsmanna fjár-
magnar og jafngilda ríkisfram-
lagi að hálfu. Framlög ríkis til 
rannsókna eru hins vegar mis-
munandi eftir skólum enda eðli-
legt að ríkið styðji við rannsókn-
ir í háskólum þar sem það hefur 
byggt upp stofnanir, innviði og 
aðstöðu. 

Eru háskólarnir of margir? 
Berum okkur saman við önnur 
lönd. Í USA eru um 250 rann-
sóknaháskólar en þar eru íbúar 
1.000 sinnum fleiri en Íslending-
ar og samsvarandi fjöldi skóla á 
Íslandi um fjórðungur úr skóla. 
Bak við hvern bandarískan 
háskóla eru meira en ein milljón 
íbúa, eins er í Japan. Í Bretlandi 
er tæplega hálf milljón íbúa bak 
við hvern skóla. Er ekki eðlilegt 
að Ísland einbeiti sér að því að 
reka einn ríkisháskóla?

Á að sameina ríkisháskólana?
Nú eru ríkisháskólarnir fimm, 
HÍ, HA, Landbúnaðarháskól-
inn, Hólaskóli og Listaháskólinn. 
Tveir þeir fyrstnefndu eru fjöl-
deildaháskólar en hinir sérhæfð-
ir. Ef til vill væri hagkvæmt að 
sameina þá alla undir merkjum 

Háskóla Íslands. Við það 
mundi eitthvað sparast 
í yfirbyggingu en það 
kann að verða torsótt því 
allir hafa skólarnir metn-
að til sjálfstæðis. Það er 
líka eðlilegt að faglegt 
sjálfstæði einstakra ein-
inga innan háskóla sé sem 
mest. 

Hins vegar mætti hag-
ræða mjög innan háskóla-

kerfisins með verkaskiptingu. 
Milli líf- og umhverfisvísinda-
deildar HÍ og Hólaskóla er t.d. í 
gildi samningur um tveggja ára 
grunnnám við HÍ og síðan eins 
árs sérhæfingu á Hólum í þeim 
greinum sem Hólamenn kunna 
öðrum betur. Ef slík verkaskipt-
ing er vel útfærð skiptir minna 
máli hvort stofnun eins og Hóla-
skóli er formlega sjálfstæð eða 

hluti af Háskóla Íslands. Mikil-
vægast er að ekki séu reknar 
samskonar námsleiðir á mörg-
um stöðum og að innviðum svo 
sem rannsóknaaðstöðu og tækja-
búnaði sé ekki dreift úr hófi með 
auknum kostnaði og verri nýtingu 
sem af því leiðir.

Stofnun eins og Háskóli Íslands 
virðist býsna stór utanfrá séð 
en einstakar einingar hans eru 
margar hverjar litlar og fámenn-
ar, starfsmenn of fáir, sérhæfing 
og tækjakostur á of þröngu sviði 
og stoðþjónusta veikburða. Líkja 
má þessu við píanó þar sem ein-
stakar nótur eða jafnvel heilar 
áttundir vantar. Á slíkt hljóðfæri 
verða ekki leikin flókin tónverk. 
Það er skynsamlegt að efla starfs-
einingar á hverju fræðasviði á 
einum stað frekar en að dreifa 
aðstöðunni á margar stofnanir.

Hvað þarf mörg 
háskólapláss á Íslandi?
Háskólanemum hefur fjölgað 
mjög á Íslandi og kemur þar margt 
til, fjölgun háskólaplássa, eldra fólk 
hefur sótt í nám og atvinnuleysi 
hefur aukið aðsókn að námi. Árið 
2009 voru rúmlega 18.200 nemend-
ur við nám á háskólastigi á landinu 
og auk fjölmargra (2.380 árið 2008) 
við erlenda háskóla. Er þetta hæfi-
legur fjöldi nemenda?

Bretar settu sér það markmið að 
50% hvers árgangs lykju prófi á 
háskólastigi. Á Íslandi eru um 4.800 
einstaklingar í hverjum fæðingarár-
gangi. Það þarf 12.000 háskólapláss 
ef helmingur þeirra situr fimm ár 
í skóla. Við höldum úti yfir 20.000 
sætum fyrir nemendur í hefð-
bundnu háskólanámi. Ljóst er að til 
lengri tíma litið hlýtur íslenskum 
nemendum á háskólastigi að fækka 

verulega. Í riti OECD, Education at 
a Glance 2009, má sjá að Íslending-
ar brautskráðu 2007 flesta nemend-
ur úr hefðbundnu háskólanámi til 
fyrstu gráðu (Tertiary Type-A) en 
hins vegar miklu færri af starfsmið-
uðum brautum á háskólastigi (Terti-
ary Type-B). Er þetta eðlilegt?

Verði 25% skorin af fjárveiting-
um til háskóla hlýtur annað hvort 
undan að láta, magn eða gæði. Flat-
ur niðurskurður rýrir gæði mennt-
unar í öllum skólum og er því óvið-
unandi lausn. Óhjákvæmilegt 
verður fyrir ríkið að fækka nemend-
aplássum og skólum en jafnframt 
þarf að viðhalda kjarnastarfsemi 
ríkisháskólanna. Í þeim er að finna 
frjómagn framtíðaruppbyggingar 
Íslands.

Höfundur er prófessor í lífefna-
fræði við Háskóla Íslands.

Háskólakerfi í kreppu

HÖRÐUR 
FILIPPUSSON

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Á morgun, hinn 9. mars, eru þrjátíu 
ár liðin frá því að Ferðafélag Austur-
Skaftfellinga var stofnað. Rannveig 
Einarsdóttir, formaður félagsins, segir 
það augljóst að Íslendingar séu í aukn-
um mæli farnir að ferðast um landið 
sitt. Fólk kann greinilega að meta hið 
þróttmikla og fjölbreytta starf sem 
unnið er í deildum ferðafélaganna 
um allt land. Félagafjöldi eykst og vel 
bókast í skipulagðar ferðir.

„Ætli þetta sé ekki blessaðri 
kreppunni að þakka,“ segir Rannveig. 
Aukning var á gestakomum og gisti-
nóttum í Múlaskála á Lónsöræfum í 
fyrrasumar og mikið er um bókanir 
nú í sumar.

Rannveig segir meðlimi ferða-
félagsins ætla að gera sér glaðan dag 
í tilefni af afmælinu. „Það verður til 
að mynda afmæliskaffi í Nýheimum 
á Höfn 14. mars þar sem við munum 
gleðjast saman, líta yfir farinn veg og 
deila minningum og myndum,“ segir 
Rannveig og bætir því við að einnig 
verði dregið í lukkuleik strandgöng-
unnar. „Þá munum við einnig kynna 
fyrir félagsmönnum ferðadagskrá og 
starfsemi sumarsins,“ útskýrir Rann-
veig og af nógu verður að taka eins og 
ávallt. „Já, dagana 23.-25. júlí verður 
til dæmis afmælisgleði á Lónsöræfum 
þar sem boðið verður upp á ýmsar 
gönguferðir og skemmtilega samveru 
en rúsínan í pylsuendanum er eflaust 
hópferðin til Noregs dagana 17.-23. 
ágúst,“ segir hún. 

Rannveig segir mikilvægt að fólk 
átti sig á því að Ferðafélag Austur-
Skaftfellinga sé ekki einsleitt félag. 
„Fólk sem vill kynna sér starfsem-
ina getur lesið nánar um félagið og 
ferðadagskrá sumarsins á heimasíðu 
okkar, www.gonguferdir.is. Við leggj-
um áherslu á að bjóða upp á fjölbreytt-
ar ferðir og að allir geti fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Félagið okkar er síður en 
svo einhver einsleitur gönguklúbbur 
eins og margir halda, því við bjóðum 
upp á siglingar, jeppaferðir, léttar 

kvöldgöngur og krefjandi fjallgöng-
ur,“ útskýrir Rannvig og bætir því við 
að þau reyni að auðga ferðirnar með 
fróðleik um staðhætti, menningu og 
náttúrufar hvers svæðis. „Og við erum 
í góðu samstarfi við landeigendur og 

bændur,“ segir hún. Rannveig hvetur 
fólk til að kynna sér hina fjölbreyttu 
starfsemi ferðafélagsdeildanna um allt 
land á fi.is og taka virkan þátt. „Því 
gott er að vera í góðum hóp og gerast 
honum líkur.“ juliam@frettabladid.is 

FERÐAFÉLAG AUSTUR-SKAFTFELLINGA:   30 ÁRA Á MORGUN

Góður og hollur félagsskapur

Svartþrösturinn er þegar farinn að syngja sinn hljómfagra og þung-
lyndislega söng í görðum borgarinnar. Hann hefur upp raust sína 
snemma á morgnana, löngu fyrir birtingu og einnig seint á kvöldin. 
Hann byrjar að syngja seint í febrúar, sérstaklega í dumbungsveðri. 

Svartþröstur er nýr landnemi og frá árinu 1991 hafa svartþrestir 
orpið reglulega í Reykjavík. Vorið 1999 kom mikil ganga sem var 
gott ílag í stofninn og eftir það hefur hann vaxið hröðum skrefum. 
Svartþröstur er nú algengur varpfugl í grónum hlutum innnesja, 
frá Hafnarfirði í Mosfellssveit og gæti átt eftir að breiðast út þaðan 
um landið eins og starinn. Hann hefur orpið á nokkrum öðrum 
stöðum í flestum landshlutum og sést um land allt á veturna 
en það eru þá gestir eða hrakningsfuglar. Svartþrösturinn er stór 
þröstur, stærri en skógarþröstur. Karlfuglinn er kolsvartur með 
gulan gogg og augnhring, kvenfuglinn dökkmóbrúnn að ofan, 
ljósari að neðan, með dökkan gogg. Þekkist best frá stara á lengra 
stéli, jöfnum svörtum lit án díla og miklu meiri einstaklingshyggju. 
Hann verpir í trjám, í görðum og trjálundum og varpfuglarnir eru 
væntanlega staðfuglar. 

Varptími svartþrasta er langur og verpa þeir nokkrum sinnum 
yfir sumarið. Svartþröstur sækir í garða þar sem fuglum er gefið og 
er sólginn í epli og perur. www.fuglavernd.is

FUGL VIKUNNAR:  SVARTÞRÖSTUR

Vorboði í Reykjavík

SVARTÞRÖSTUR Svartþrastarkarlinn er svartur með gulan gogg. 
MYND/JÓHANN ÓLI

EKKI BARA GÖNGUKLÚBBUR Rannveig Einarsdóttir, formaður Ferðafélags Austur-Skaftfellinga, 
segir félagið bjóða upp á ýmiss konar ferðir, allt frá léttum kvöldgöngum upp í siglingar. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

JAMES VAN DER BEEK ER 
33 ÁRA Í DAG.

„Þetta er frjálst land 
og því er mér frjálst að 

þegja þegar ég vil.“

James Van Der Beek er 
bandarísk sjónvarps-

stjarna.

MERKISATBURÐIR
1843 Alþingi er endurreist með 

tilskipun konungs. Þing-
ið hafði þá ekki starfað í 
meira en fjóra áratugi.

1868 Jón Thoroddsen, sýslu-
maður og skáld, deyr, 49 
ára að aldri. 

1944 Alþingi afgreiðir frumvarp 
um stjórnarskrá fyrir lýð-
veldið Ísland.

1953 Lúðrasveit verkalýðsins er 
stofnuð.

1978 Fyrsta íslenska frímerkið 
með mynd af opinberri 
konu er gefið út. Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir verður 
fyrir valinu.

1983 Lög sett um að Ó, Guð 
vors lands sé þjóðsöngur 
Íslendinga.

Á þessum degi árið 1937 
gaf lögreglustjórinn í 
Reykjavík, Jónatan Hall-
varðsson, út fyrirskipun 
um bann gegn sam-
komum og skólahaldi í 
Reykjavík. Ákvörðunin var 
tekin vegna inflúensufar-
aldurs sem gekk í borginni 
en það var heilbrigðis-
stjórnin sem stóð að baki 
banninu.

Í banninu var sagt að það gilti, „uns öðruvísi 
verður ákveðið“. Nokkrum dögum síðar, 12. 
mars, var sams konar bann gefið út í Hafnarfirði 
og 16. mars sögðu blöðin frá því að í Reykholti 
væru um hundrað manns rúmfastir og væri 

inflúensan því komin út á 
land. Þannig væru sjötíu 
og sex af níutíu nem-
endum í Reykholtsskóla 
rúmliggjandi. 

Ýmislegt fór úrskeiðis 
í menningarlífinu vegna 
inflúensufaraldursins. 
Þannig hafði frumsýning á 
fyrstu óperunni sem flytja 
átti á Íslandi, Systrunum 
frá Prag, frestast oftsinnis 

vegna veikinda eins leikarans.
Á þessum árum var algengt að mannamót 

og skólahald væri bannað tímabundið vegna 
inflúensufaraldra en árið 1937 var þó ekki verst í 
þeim efnum.    

ÞETTA GERÐIST:  8. MARS 1937

Skólahald bannað vegna flensu

Frú Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, 
verður áttatíu ára hinn 15. 
apríl næstkomandi. Alli-
ance Francaise býður öllum 
sem vilja senda Vigdísi árn-
aðaróskir á þessum tíma-
mótum að skrá sig á lista og 
senda henni afmæliskveðjur 
á heimasíðu Alliance Fran-
çaise, www.af.is.

Vigdís hefur þónokkur 
tengsl við Frakkland. Hún 
stundaði nám í Frakklandi 
á sínum tíma, var frönsku-
kennari í MR, kenndi 
frönsku í sjónvarpi og var 
um skeið forseti Alliance 
Francaise. Auk þess hefur 
hún unnið að því að efla vin-
áttubönd þjóðanna tveggja, 
Frakka og Íslendinga.

Nöfn og kveðjur sem 
sendar verða í gegnum vef 
Alliance Francaise verða 
prentaðar út þegar líður að 

afmælisdeginum og Vigdísi 
afhentur listinn.

Senda Vigdísi 
árnaðaróskir

FRÚ VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR
Vigdís verður áttatíu ára í apríl 
og býður Alliance Francaise fólki 
að senda henni árnaðaróskir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Sigurjónsdóttir
áður Ásvegi 16, Reykjavík,

lést á Hrafnistu Reykjavík þriðjudaginn 2. mars. 
Útförin verður auglýst síðar.

Ólöf Einarsdóttir   Bogi Þórðarson
Sigurlaug Einarsdóttir
Erna Einarsdóttir   Bergþór Einarsson
Einar Örn Einarsson   Hulda Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

Okkar innilegustu þakkir fyrir auð-
sýnda samúð og stuðning við andlát 
og útför ástkærs sonar okkar, bróður, 
mágs og barnabarns, 

Harðar Heimis 
Sigurðssonar
Birkibergi 32, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks endurhæfingardeildar 
Landspítala á Grensási, líknardeildar Kópavogi, heila- 
og taugaskurðlækningadeildar, Fossvogi og gjörgæslu-
deildar, Fossvogi.

Margrét Elísabet Harðardóttir    Andrés Þórarinsson
Sigurður Einarsson            Guðbjörg 
 Guðmundsdóttir
Einar Örn Sigurðsson              Elín Björk Ragnarsdóttir
Daníel Freyr Andrésson             Kolbrún Edda    
 Haraldsdóttir
Þórarinn G. Andrésson         Emil Þór Sigurðsson
Óðinn Sigurðsson
Hörður Rögnvaldsson
Elínbjörg Guttormsdóttir
Hulda Hjálmarsdóttir



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

DRAUMKENNT HÚS  Haugen/Zohar arkitektar í Nor-

egi hönnuðu skemmtilegt hús sem líkist helst súkkulaði-

kossi frá Hershey. Það er gert úr endurunnu efni, er 

notalegt, hlýtt og ævintýri líkast enda með eldstæði í 

miðjunni. www.nextdoortomagic.com

„Þetta er nýr áskriftarklúbbur 
fyrir áhugafólk um handavinnu 
og hannyrðir sem er ætlað að 
mæta þörf fyrir íslenskt efni,“ 
segir Halla Bára um Saumaklúbb-
inn sem hún er komin á kaf í. Hún 
kveðst reyndar ekki hafa prjónað 
lengi en allir handgerðir, fallegir 
hlutir höfði til hennar. „Ég hef gert 
púða og alls konar dót á heimilið,“ 
segir hún glaðlega. 

Félagar í Saumaklúbbnum fá 
mánaðarlega sendingu sem inni-
heldur fjórtán til sextán upp-
skriftaspjöld og efnisflokkarn-
ir eru prjónað, heklað, saumað, 
föndrað, til heimilisins og eldað. 
„Þetta er mjög veglegur pakki í 
flottu pappaumslagi með teygju,“ 

segir Halla Bára. „Uppistaðan er 
nýtt efni frá íslenskum hönnuðum 
en líka erlent efni í vandaðri þýð-
ingu. Svo eru í hverri sendingu tvö 
spjöld með uppskriftum að klúbb-
réttum sem ættu að falla í kram-
ið. Fyrsti pakkinn okkar er farinn 
í prentsmiðju og á að verða tilbú-
inn um miðjan mars. Hann verð-
ur á hálfvirði, 845 krónur, en síðan 
er áskriftin 1.690 á mánuði með 
sendingarkostnaði.“

Maðurinn bak við Saumaklúbb-
inn er Kristinn Arnarson. Hann 
á Klúbbhúsið og hugmyndina að 
stofnun klúbbsins, upplýsir Halla 
Bára. Hennar hlutverk hefur 
verið að byggja upp klúbbinn frá 
grunni og viða að sér góðu fólki til 

samstarfs, meðal annars prjóna-
hönnuði, bæði íslenska og erlenda. 
Hún nefnir Malínu Örlygsdóttur 
og Ragnheiði Eiríksdóttur sem 
dæmi og tekur fram að tækni-
leg ritstjórn uppskrifta sé í hönd-
um Herborgar Sigtryggsdóttur 
vefnaðarkennara sem hafi mikla 
reynslu og þekkingu. Klúbburinn 
er líka í samstarfi við Ístex sem 
felst í því að í hverri sendingu er 
unnið með eina gamla uppskrift 
sem er endurhönnuð í takt við 
tísku dagsins í dag. „Við reynum 
að hafa efnið þannig að gaman sé 
að handleika það og það sé fólki 
hvatning til að gera fallega hluti. 
Það er svo jákvætt að fá líf inn á 
heimilin.“  gun@frettabladid.is

Vill fá líf inn á heimilin
Uppskriftir að prjónavörum og hannyrðum af ýmsu tagi verða í handhægri möppu sem áskrifendum 
Saumaklúbbsins berast mánaðarlega, sumar eftir íslenska hönnuði. Ritstjóri er Halla Bára Gestsdóttir.

„Við reynum að hafa efnið þannig að gaman sé að handleika það,“ segir Halla Bára um Saumaklúbbinn sem hefur heimasíðuna 
www.klubbhusid.is  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Takmarkað magn af IQ-Care heilsudýnum 
og Proflex stillanlegum rúmum 
á sértilboði frá framleiðanda

Proflex 2x80x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 339.900 - verð áður kr. 429.000

Proflex 2x90x200 með okkar bestu IQ-CARE heilsudýnu 
kr. 349.900 - verð áður 459.000

Listh

Fermingartilboð
sjá 

www.svefn.is
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Allt sem þú þarft…



CARSTEN HÖLLER  er belgískur hönnuður sem einnig hefur 

doktorsgráðu í líffræði. Það er því ekki að furða að hann leiti til náttúr-

unnar í leit að viðfangsefni. Sem dæmi má nefna þennan flotta svepp.

„Hugmyndina að lömpunum fékk 
ég fyrir tveimur árum en ég er að 
leika mér að því að bræða gamlar 
vínilplötur í ofni svo þær mynda 
skálarlaga form.  Í botninn á skál-
inni set ég díóðuljós og strengi 
svo silkidúk yfir. Formið minnir 
á Alvar Aalto-skálarnar en engin 
þeirra er eins,“ útskýrir Ágúst.

Hann segist hafa gaman af því 
að finna hlutum nýtt hlutverk og 
þar sem hljómplatan sé hálfúreld 
sómi hún sér vel í nýju hlutverki 
sem lampi. Hann notaði þó ekki 
gamla plötusafnið sitt í smíðina 
heldur sótti efniviðinn annað.

„Ég fór í plötuverslun á Hverfis-
götunni og keypti slatta af göml-
um plötum. Plötusalinn valdi bara 
fyrir mig það sem hann bjóst ekki 
við að selja. Ég sé ekki rómantíkina 
í því að eiga gamlan vínil en fólk 
sem skoðar lampana rekur stund-
um augun í einhverja gullmola, 
en það notar enginn vínilplötur 
lengur, nema þeir sem haldnir eru 
mikilli nostalgíu.“

Auk lampanna hefur Ágúst smíð-
að útvarp frá grunni. Hann 
er rafmagnsverk-
fræðingur 
að mennt 
svo smíði 
magnara 
og útvarps 
vafðist 
ekki fyrir 
honum. 
Framhlið 
útvarps-
ins prýðir 
lopaprjón 
og ofan á 
útvarpinu er lítill 
sandkassi.

„Mér fannst fallegt að hafa 
sandkassa þarna en hafði líka hug-
myndir um að gera hirslu þarna 

ofan á fyrir lykla og i-pod og þess-
háttar. Eins er hægt að tengja i-
podinn eða geislaspilara við magn-
arann í tækinu.“

Þegar Ágúst er inntur eftir því 
hvað drífi hann áfram, hvort hann 

stefni á fjöldaframleiðslu 
á hlutunum og 
jafnvel mark-
aðssetn-
ingu svarar 
hann af hóg-
værð. „Ég er 
lítið fyrir að 
trana hlut-
unum mínum 
fram. Ég er 
bara handóð-
ur og hef allt-

af haft gaman af því að 
búa eitthvað til, það er eina 

hvatningin.“
Þá sem langar hins vegar að for-

vitnast frekar um verk Ágúst geta 
haft samband við hann gegnum 
netfangið, agustr@gmail.com

heida@frettabladid.is

Hljómplatan 
endurnýtt
Ágúst Rafnsson, rafmagnsverkfræðingur hjá Landsvirkjun, hefur 
fundið gömlum hljómplötum nýtt hlutverk. Í vinnuaðstöðu sinni í 
Listamannakomplexinu í Skipholti umbreytir hann þeim í lampa.

Formið á lömpunum minnir á Alvar 
Aalto-vasann en enginn þeirra er eins.

Ágúst Rafnsson smíðar lampa úr gömlum hljómplötum í frístundum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Útvarp sem 
Ágúst smíðaði 
frá grunni.

Leyfi shafanámskeið 
fólks- og farmfl utninga

Með vísun til laga nr. 73/2001 
gengst Vegagerðin fyrir námskeiði fyrir

 fólks- og farmfl utninga í Ökuskólanum í Mjódd
15. mars  – 20. mars 

Þátttaka tilkynnist fyrir föstudaginn 12. mars
til Ökuskólans í Mjódd í síma 567-030

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

Ókeypis námskeið og ráðgjöf 

Mánudagur 8. mars

Miðvikudagur  10. mars

Fimmtudagur  11. mars
Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson kennir fólki að afla, varð-
veita og dreifa orku um líkamann. Tími: 12.00-13.00.

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

Prjónahópur - Lærðu að prjóna. Tími: 13.00 -15.00.

Nokkrar spaugilegar þrautir - Við leysum nokkrar
fyndnar þrautir sem tengjast kirkjunni. Tími: 14.30 -15.30.

Vinnum saman -  Ný viðhorf (Býflugurnar) - Vertu
með í skapandi hópi atvinnuleitenda. Tími: 14.00-16.00.

Baujan sjálfstyrking - Fullt!  Tími: 15.00 -17.00.

Skiptifatamarkaður -  Barnaföt - Tími: 16.00 -18.00.

Fluguhnýtingahópur - Við kennum og lærum hvert 
af öðru. Komdu með fluguhnýtingastand ef þú getur og 
taktu þátt. Skráning nauðsynleg. Tími: 12:00 -13.30.

Föndur, skrapp myndaalbúm og kort - Gott er að
hafa skæri meðferðis. Tími: 12:00 -14.00

Saumasmiðjan - Breytt og bætt. Tími: 13.00-15.00.

Þýskuhópur - Við æfum okkur í að tala saman á þýsku
um tónlist. Tími: 14.00-14.45.

Frönskuhópur - Við æfum okkur í að tala á frönsku um 
hús og híbýli. Tími: 15:00 -15.45.

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

Skip án skipstjóra - Ertu stefnulaus? Lærðu að setja 
þér markmið og fylgja þeim eftir. Tími: 12.15-13.00.

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

Meðvirkni og tilfinningar - Ráðgjafar Lausnarinnar 
fjalla um mikilvægi þess að vera meðvitaður um tilfinn-
ingar sínar og þekkja sjálfan sig. Tími: 13.15-14.15.

Hvernig stöndumst við álag - Hvað fær okkur til að 
snögg reiðast og pirrast yfir smámunum og hversdagsleg-
um atburðum? Tími: 14.30 -15.30.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu? Tími: 15.30-16.30. 

Föstudagur  12. mars 

LOKAÐ!

Allir velkomnir!

Briddsklúbbur - Hefur þú gaman af bridds? Langar 
þig að læra bridds? Tími: 14.00-16.00.

Líðan atvinnuleitenda - Umræður og vinnuhópar
Félagsvinir atvinnuleitenda stjórna. Tími: 15.30-16.30.

Þriðjudagur  9. mars

Rauðakrosshúsið

Samskipti í lit - Lísbet Einarsdóttir notar liti til að auka
skilning okkar hvert á öðru, efla umburðarlyndi og bæta
samskipti.  Skráning nauðsynleg. Tími: 12.30 -13.30.

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

Áhugasviðsgreining - Könnun og fagleg ráðgjöf. 
Skráning nauðsynleg. Tími: 14.00 -16.00.

Ráðgjöf fyrir innflytjendur - Sérsniðin lögfræðiráð-
gjöf og stuðningur við innflytjendur. Tími: 14.00 -16.00.

Atvinnuviðtalið - Við hverju má búast í atvinnuviðtali? 
Hvað á alls ekki að gera og segja? Gunnar frá Capacent
segir okkur allt um það og meira til. Tími: 14.00-15.00.

Barnið komið heim - námskeið fyrir verðandi og 

nýorðna foreldra hefst þann 13. mars. 

Skráning í síma 570 4000

Það er gott að hitta annað fólk!

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Alrými þar sem engin skil eru 
á milli eldhúss og stofu hafa 
verið vinsæl undanfarin misseri. 
Það er skemmtileg áskorun að 
samræma þetta rými inngangs, 
eldhús og stofu, þannig að úr 
verði falleg heild. Í skemmtilegri 
blokk í úthverfi Reykjavíkur búa 
tveir ólíkir en hugmyndaríkir 
heimahönnuðir.

EKKERT ÓÞARFA SKRAUT
„Við hugsuðum fyrst og fremst um 
hagnýtingu rýmisins, sem og hirsl-
ur sem bæði geyma dót og fela allt 
drasl,“ segir Ágústa Gísladóttir bros-
andi. „Stíllinn er frekar mínimalísk-
ur sem er engin tilviljun því hér búa 
þrír strákar, fjórir með húsbóndan-
um og þeim fylgir ýmislegt dót. Við 
lögðum því upp úr stílhreinu alrými, 
þar sem allir gætu haft sitt rými og 
hægt væri að taka til í á augabragði. 
Þess vegna er heldur ekki mikið af 
skrautmunum í stofunni.“

Ágústa segir að það sé saga á bak 

við sófasettið. „Hallgrímur Hans-
son, afi Hallgríms, sá sófasett þessu 
líkt sem verið var að flytja í hús við 
hliðina á honum fyrir mörgum ára-
tugum. Hann fékk að mæla það og 
smíðaði síðan nýtt. Við erfðum það 
og bólstruðum árið 2000 og það 
hefur alltaf haft sérstakan sess í 
huga okkar.“

Alrými útfær

Fjölskyldan Hallgrímur Jónasson og 
Ágústa Gísladóttir ásamt börnunum Vikt-
ori Gísla, Jasoni Helga og Alex Unnari.

Þau Ágústa og Hallgrímur ákváðu að innrétta íbúðina sína með mínimalisma að leiðar-
ljósi. Af þeim sökum er til dæmis lítið af skrautmunum í stofunni en meira af rúmgóðum 
hirslum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verkfærakassi með lágmarks-
útbúnaði þarf helst að vera til 
á hverju heimili. En hvað þarf 
að vera í kassanum til að hann 
standi undir nafni? 
- Hamar í millistærð, helst 
með klauf. 
- Naglbítur en ef ham-
arinn er með klauf 
dugar hún. 
- Naglar og skrúf-

ur í tveimur til 
þremur stærðum. 

Gott er að eiga skrúf-
ur í stein og tré. 

- Múrtappar sem passa 
skrúfunum. Séu gifs-
veggir á heimilinu þarf 

að eiga veggfestingar sem 
henta gifsi. 

- Skrúfjárn og helst skrúf-
járnasett en þau er víða hægt 

að fá í lágvörumörkuðum, 
stórmörkuðum og byggingar-
vöruverslunum. 
- Málband eða tommustokk. 
- Alhliða lím og trélím.
- Tangir.
- Skiptilykill. 
- Sexkantar til að herða húsgögn.
- Skæri. 
- Hallamál.

Margir eiga lúinn stól eða annað 
húsgagn sem þeir hefðu gaman 
af að gera upp á einhvern máta. 

Ein leiðin er að taka fallegt plak-
at eða annan skreyttan pappír 
og líma hann á húsgagnið. Hér 

er leiðarvísir að slíkri 
umbreytingu:

- Þrífið vel stólinn 
eða það húsgagn sem 

á að breyta. Fyllið í 
rispur og dældir ef þið 

getið.
- Takið hvítan pappír 

eða smjörpappír og teiknið 
á hann útlínur flatarins sem á 

að hylja. 
- Klippið út formið og 

leggið það síðan ofan á 
plakatið. Teiknið útlínurnar 
á það. 

- Notið vel beitt skæri 
þegar plakatið er klippt. 

- Berið lím á húsgagnið 

með mjúkum pensli, límið 
þarf enn að vera blautt þegar 
plakatið er sett á. 

- Setjið plakatið nú í vatn í 
smá stund til að mýkja pappír-
inn. 

- Setjið nú plakatið á límbor-
inn flötinn, hafið hendur blaut-
ar til að koma í veg fyrir að rífa 
pappírinn.

- Notið blautan svamp og lím-
rúllu til að þrýsta plakatinu vel 
á flötinn og jafna út allar ójöfn-
ur. Vinnið frá miðju og út að 
enda. 

- Næstu klukkutímana þarf 
að fylgjast vel með og jafna 
allar lofbólur út sem myndast. 
Látið þorna yfir nótt. 

- Berið á þrjú til fimm lög af 
akrýllakki með froðupensli.

Uppáhaldsplakatið sett á húsgagn

Það er bjart yfir íbúðinni enda hvíti liturinn í algleymingi 
og fer einstaklega vel með græna litnum. Rétthyrnd hornin 
fara einnig vel með gamaldags línum sófasettsins. Allra helstu nauðsynjar

VÉLAR & VERKFÆRI · Skútuvogur 1 C · 104 Reykjavík · Sími: 550 8500 · Fax 5508510 · www.vv.is

Hreinlætistækifæri

BIO JangPoong þurrkblásarar, gerildeyðandi

Bleiuskiptiborð, margar gerðirSápuskammtarar í úrvali

WAGNER

Hjá Vélum og verkfærum fæst úrval áhalda fyrir baðher-
bergi sem margir hafa aðgang að, allt sem tilheyrir góðri 
hreinlætisaðstöðu fyrir fyrirtæki, veitingahús, hótel og 
mötuneyti og önnur almenningssalerni. Skiptiborð, hand- 
þurrkunar-blásarar, handþurrkuhaldarar, sápuskammtarar, 
klósettrúllustatíf, í stuttu máli allt sem þarf til að búa út 
góða salernisaðstöðu. Viðurkennd traust vörumerki 
og fjölbreytt vöruúrval.

EWA R

Airdri þurrkblásarar, 
margar tegundir

SSE
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Fasteignasalan Heimili hefur í einkasölu vandað 
einbýlishús við Hamravík í Grafarvogi.

H úsið er glæsilega hannað, unnið og innréttað. 
Það er á tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr og er skráð 237,9 fm. Íbúðarrými er 213,3 

fm og bílskúr 24,6 fm. 
Húsið stendur á 660 fm lóð við óbyggð svæði. Út-

sýni er fagurt og skemmtilegar gönguleiðir í ósnertri 
náttúru í næsta nágrenni. Í bakgarðinum er stór afgirt 
timburverönd með heitum potti. 

Svefnherbergin eru fjögur og fjórar stofur. Á fyrstu 

hæð eru anddyri, gestasalerni, bílskúr, eldhús og stof-
ur. Á miðpalli er sjónvarpsstofa , stórt þvottahús með 
góðri innréttingu og geymslulofti, sem er ekki inni í 
fermetratölu hússins, og stórt vinnuherbergi. Af mið-
palli er gengið út á veröndina í bakgarðinum. Á efri hæð 
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og setustofa og frá 
henni mikið útsýni. Litlar svalir sem snúa í vestur. 

Allar innréttingar, gólfefni og tæki eru af vand-
aðri gerð. Flísar eru í forstofu, eldhúsi, þvottahúsi og 
baðherbergjum. Parket er á öllum öðrum gólfum og 
allar innréttingar úr hlyn. Falleg fullfrágengin lóð og 
upphitað bílaplan.

Stutt í ósnerta náttúruna
Heitur pottur er í bakgarðinum.
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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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Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Traðarland

Fallegt og velstaðsett
200 fm einlyft einbýli
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning 

v. 65 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður 

v. 25,9 m. 

Baughús

v. 41 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu

v. 21 m.

Framnesvegur

3 herbergja í 101 Rvk
Vel skipulögð
Kósý risíbúð
Nýlega standsett bað-
herbergi
Nýlegt eldhús
Frábær staður

v. 14,9 m.

Laugarnesvegur

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

v. 17,9 m.

Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til 
greina

v. 36,9m.

Vesturgata 

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

v. 19,9 m.

v. 24,9 m.

Akurhvarf

Glæsileg 108 fm 
3ja herb.
lyftublokk
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

Flétturimi

Falleg 96 fm 3ja herb. 
íbúð
Glæsilegt hús
Skipti á minni eign
Stæði í bílageymslu

v. 20,9 m.

Rauðamýri

Glæsileg íbúð 
108 fm. 
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Frábært verð

v. 22,7 m.

Vesturgata 

Einstaklingsíbúð
Frábær staður 
Gott skipulag 
Jarðhæð

v. 11,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús byggt 2000. 
154 fm á tveimur hæðum, 
3 svefnh., 2 baðh., 2 stofur 
og sjónv. hol, þv. hús. 
Suðurpallur og svalir út af 
hjónah. 27 fm flísalagður 
bílskúr v. 58,9 m.

Sólvallagata

Einbýlishús á 
frábærum stað
306 fermetrar
7 herbergi og 3 stofur
Reisulegt hús

v. 59,0 m.

Laugateigur

Glæsilegt 322 fm einbýli
Aukaíbúð í kjallara
Uppgert vandað 
og glæsilegt 
í Flamant stíl
Nánari uppl. 
á skrifstofu

v. 95,0 m.

Fitjasmári

Fallegt 194 fm parhús
Einstaklega velskipu-
lagt. 4 góð svefn-
herbergi, 90 fm 
verönd. Á besta 
stað í Smárahverfi 
Kópavogs.

v. 51,9 m.

Hamrakór 10

Fallegt 2ja hæða einbýli
228,5 fm m. innbyggðum 
bílskúr. Húsið er nánast 
tilb. til innréttinga
Laust strax.
Áhvílandi 21,8 milljón, ÍLS.

v. 36,5 m. 

Strandvegur
Stórglæsileg
sjávarútsýnisíbúð
4ra herbergja með 
fataherbergi
Stæði í bílageymslu
Stendur við sjóinn 
Einstaklega vandaðar 
innréttingar og gólfefni

v. 33,5 m. 

Jöklafold

Mjög falleg 3ja herb 
88 fm. 
Bílskúr 20,5 fm.
Eignin er vel staðsett
Stutt í þjónustu, skóla, 
leikskóla o.fl.
Fallegt hús

v. 21,9 m. 

Gauksstaðir

Einbýli í Gerðarhreppi
Heildarstærð 392,8 fm
6.600 fm eignarlóð.
Einstakt sjávarútsýni
Öðruvís eign fyrir þá sem 
vilja vera aðeins sér!

v. 0,0 m.

Fallegt 200 fm parhús 
m. aukaíbúð
Frábær staður
Glæsilegt útsýni
Skemmtilegt skipulag
Laus fljótlega

Þorláksgeisli

v. 48,9 m.

Einstaklega vel 
heppnað endaraðhús
með verönd
Vönduð eign í 
alla staði
Skipti á 4ra herbergja 
íbúð í Grafarholti

Gullengi

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

v. 24,9 m.

Álagrandi

Falleg 4ra herb 
á jarðhæð
60 fm pallur
Glæsilegar innréttingar
Vesturbærinn í sinni 
bestu mynd
Gott skipulag 

v. 29,9 m.



FASTEIGNIR.IS8. MARS 2010 7
Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -

Keilugrandi

Mikið endurnýjuð 
100 fm íbúð
Stæði í bílageymslu
Björt og falleg íbúð
Fallegt útsýni 

v. 26,9

Hvassaleiti

Góð 127 fm 4-5 herb.
íbúð
21.8 fm bílskúr
Gott skipulag
Frábær staðsetning 

v. 25,9 m.

 Háagerði

3ja herbergja risíbúð auk 
útleiguherbergis
Fallegt hús
Frábær staðsetning
Hagstæð áhvílandi lán

v. 19,5 m.

v. 12,9 m.

Hraunbær

Góð 2ja herbergja
2. hæð 56,4 fm
Húsið klætt að utan
Sanngjarnt verð 

v. 34,9 m.

Hafnargata

Fallegt 200 fm 
einbýlishús í Vogunum
Hús á einni hæð, 
fullbúið
Verönd, heitur pottur
Frístandandi bílskúr
Skipti á eign í Hfj.

Engjasel

Gott 206 fm raðhús
fimm svefnherbergi
Gott verð
Eign sem kemur á óvart!

v. 33,9 m.

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 24,5 m

Viðjugerði

Glæsilegt einbýli
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
317,5 fm skv. FMR

v. Tilboð

Grænlandsleið

Glæsileg neðri sérhæð
2-3 herbergja 83,0 fm.
Falleg íbúð
Skemmtileg eign

v. 17,5 m.

Barðastaðir

Stórglæsileg 4ra 
herbergja
Frábært útsýni
Golfvöllur í næsta 
nágrenni
119 + bílageymsla
Gott hús

v. 29,9 m

Auðarstræti

Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg 
mikið uppgerð hæð
Alls 165,3 fm.

v. 39,9 m.

Bólstaðarhlíð

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

v. 27,5 m. 

v. 18,9 m.

Vallarás

Falleg 3ja herb á 4. hæð
Endaíbúð
Björt og gott skipulag
Rúmgóð
Gott verð

Sunnubraut

131 fm einbýlishús með 
bílskúr
Suðurhlíðar Kópavogs
Eignin þarfnast stand-
setningar
Óskað er eftir tilboði!

v. Tilboð

Mótel Venus í Hvalfjarðarsveit. Um er að ræða 525,7 fm húsnæði á 
4.420 fm eignalóð á þessum frábæra stað við Borgarfjörð við þjóðveg 
1 með glæsilegu útsýni. Húseignin skiptist samkvæmt FMR í 484,7 
gistihús ásamt 41,0 fm íbúð. Um er að ræða sölu á eigninni ásamt 
rekstri mótelsins. Fyrirliggjandi eru pantanir fyrir sumarið 2010. 
Möguleiki er að taka eignina á leigu.

Mótel VenusRekagrandi

Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm íbúð með 
bílageymslu
2.hæð
rúmgóð herbergi
tvennar svalir
Frábær staðsetning

Reykás

130 fm. íbúð á efstu hæð 
og ris
Góður bílskúr
Nýlega uppgeð að hluta
Glæsilegt útsýni 

Galtalind

Rúmgóð 3ja herbergja
Björt með stóru eldhúsi
Skipti möguleg á stærri í 
sama hverfi
Falleg íbúð
Eign sem kemur á óvart!

v. 22,6 m.

v. 33,0 m.

v. 23,9 m.

Klapparstígur

Björt og falleg 67 fm 2ja 
herb.
Stór stofa
Mikið endurnýjuð
Svalir í vestur 

v. 17,9 m.

Klukkurimi

4ra herbergja
Stór pallur
Vandaðar innréttingar
gólfefni og tæki
góð herbergi

v. 24,4 m.

Það er engin ástæða til að selja ekki 

Hafðu samband
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Verðmetum 
eign þína frítt
samdægurs

Til leigu: Fákafen 9, 108 Reykjavík
Gott 678 fm. verslunarhúsnæði, 3 inngöngudyr, auðvelt að skipta húsnæðinu í tvö verslunarrými. Næg bílastæði. 
Áberandi og góð staðsetning – miðsvæðis í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Már  í s. 897 7086 / 534 1024, hmk@atvinnueignir.is

Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA, 
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali

Ólafur Jóhannsson, rekstarfræðingur,
löggiltur leigumiðlari
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Telma Róbertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Víðir Róbertsson
sölumaður
vidir@husin.is
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Fasteignasalar og nokkrir starfsmenn 365 miðla 
hittust á dögunum til að fagna góðum árangri 
leitarvefsins www.fasteignir.is

„Fasteignir.is er langstærsti fasteignaleitarvefur 
landsins, bæði hvað varðar sölu og leigu. Hann hefur 
að geyma allar fasteignir sem eru til sölu á Íslandi og 
svo hefur verið bætt inn á hann fasteignum til leigu,“ 
segir Grétar Jónasson framkvæmdastjóri Félags fast-
eignasala. Hann segir umferð um vefinn fara stöðugt 
vaxandi og heimsóknir á dag nú um 8.000 að meðaltali. 
Það er um 30 prósenta aukning frá sama tíma í fyrra. 

„Það er alltaf verið að þróa vefinn og gera hann að-
gengilegri þannig að hann sé sem bestur fyrir neyt-
endur sem eru að leita eftir fasteignum,“ tekur Grétar 
fram en er eitthvað að seljast? „Fólk er að leita tæki-
færa og það er talsvert mikill áhugi á kaupum en allt-
of mikið um að bankarnir synji fólki um fyrirgreiðslu 
þannig að kauptilboðin gangi ekki eftir vegna vand-

ræða með lán. Maður vonar bara að brátt sjáist fyrir 
endann á þessari Icsave-deilu svo bjartsýni fari að 
aukast í landinu.“  - gun

Stærsti fasteignavefurinn

Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, 
heldur tölu og Ari Edwald hlýðir á.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Soffía Theodórsdóttir, Freydís Þrastardóttir og Íris Hall 
skemmtu sér hið besta.

Ellert Róbertsson, Þórarinn Friðriksson og Sigþór Bragason létu 
sig ekki vanta.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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BÍLAR &
FARATÆKI

FLOTTUR ! Grand Cherokee Limited 4.7 
V8 árg 2000 ek 200 þ.km, upphækk-
aður á 33“ dekkjum, gott viðhald verð 
1390 ath skipti á ódyrari eða 100 % lán 
(eftir lokun Hlynur 849-8287)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

SUBARU LEGACY OUTBACK WAGON 
GX 4WD. Árg 2003, ekinn 117 þ.km, 
Sjálfskiptur. Verð 2,1 millj TILBOÐSVERÐ 
1,6 millj Rnr.129884

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

M.benz ML420 CDi, árg. 4/2007, 
ek. 38þús.km, sjálfsk, Dísel, 307hö, 
4WD, Hlaðinn búnaði, Stórglæsilegur 
umboðsbíll!, Einn eigandi, Ásett verð 
aðeins 9900þús.kr!!, bíllinn er á staðn-
um,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Toyota HiAce diesel árgerð 2003, 4x4, 
9 manna, ekinn aðeins 30 þús.km., 
einn eigandi, sk.‘11, verð kr. 2.490.000,- 
821-6292

Ford Econline 350 árgerð 2002, diesel 
7,3 , 4x4, extra langur, háþekja, ekinn 
220 þús., sk.‘11, verð tilboð, 821-6292

Ford Transit Minibus diesel, 15 manna, 
árg.2002, ekinn 210þús.km., sk.‘11, bíll í 
topplagi, verð kr. 1.890.000,- 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Til sölu MMC Pajero Sport dísel árg ‚99 
Ekinn 188 þús/km Uppls 6925525

Toyota Jeppi árg. ‚98 ek. 98þ. ssk. Verð 
400-500þ. S. 897 2518.

 1-2 milljónir

Toyota Corolla 1400 LX. árg.2006 Ek. 
55þ.Km. rauður. 4 dyra sedan 5 gíra. 
heilsársd. v/ brottfl. Helgi s:840 4368.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl fyrir ca. 100þ. stgr. 
Skoðaðan. Uppl. í s. 896 7021.

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

Polo, Golf eða Mazda 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450.

Óska e.að kaupa gamla bíla til niðurrifs. 
Nán.uppl.í s:866-0471

 Jeppar

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

 Vörubílar

MAN 6x6 árg. 2005 til sölu. Með snjó-
búnaði og undirtönn. Uppl. í síma 
899 3500.

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

 Mótorhjól

Rautt Þungt YAMAHA XVS bifhjól model 
2008 til sölu, upplýsingar í GSM 863 
7133

 Vinnuvélar

Höfum kaupanda að 4X4 tragtorsgröfu 
Árgerð skiftir ekki máli en gott ástand 
er skilyrði. Staðgreiðsla í boði fyrir góða 
vél. Höfum einnig kaupendur af flestum 
gerðum vinnuvéla og vörubíla Minnum 
á varahlutaþjónustu í vinnuvélar og 
vörubíla O.K.Varahlutir ehf S 897-1050 
696-1050 okspares@simnet.is

 Vélsleðar

Bílaþjónusta

Bjóðum upp á aðhliðar viðgerða 
aðstöðu á samt aðstöðu til olíu skipta, 
bón og þrif. Einnig tökum við að okkur 
viðgerðir og þrif á bíllum.  Opið alla daga 
9 - 23 Sími 555 7900, Hvaleyrabraut 2, 
220 Hafnarfirði.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Óska eftir beitningartrekt + magasíni 
og skurðarhníf. Uppl. í s. 847 6191.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

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

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.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‚96-‘09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626 og 323.

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.

Varahlutir - Peugeot
Er að rífa Peugeot 406, 307, 306. Kaupi 
peugeot til niðurrifs. S. 772 6777.

Varahlutir - Renault
Er að rífa Renault Laguna, Megane. 
Kaupi Renault til niðurrifs. S. 772 
6777.

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.

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

Bílasala
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KÓNGUR Í RÍKI SÍNU
„Alrými eins og þetta krefst þess 
vitaskuld að maður sé svolítið dug-
legur í eldhúsinu,“ segir Róbert Ró-
bertsson og hlær. „Það er ekkert 
hægt að loka það úti,“ segir hann 
en gerir samt lítið úr vandamálinu. 
„Uppþvottavél var keypt á heimilið 
fyrir nokkrum árum. Ég var reyndar 

fimm ár að taka ákvörðun um það en 
finnst hún nú ómissandi.“

Róbert segist mikill áhugamaður 
um endurreisnartímabilið og ef til 
vill endurspegli íbúðin það. „Mikið af 
þessum massívu, gömlu hlutum eru 
erfðagripir, eins og ljósakrónurnar. 
Mér líður eins og kóngi í ríki mínu,“ 
segir hann brosandi. - uhj

rð á tvo vegu

Feðgarnir Róbert Róbertsson og Þorri Hrafn við skenkinn sem ku eiga ættir sínar að rekja 
til Hannesar Hafstein.  Róbert segist leggja áherslu á gott rými og vill því ekki hafa of 
mikið af húsgögnum í stofunni. Sem dæmi um það keypti hann pullur í stað stóla. 

Hér er blandað saman nútímahúsgögnum og antík sem gefur alrýminu klassískt yfirbragð. 
Svörtu pullurnar, sem koma í stað stóla gefur meira gólfrými, léttar gardínurnar og litrík 
gyllt húsgögnin vega upp á móti svarta litnum.  

Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð auglýsenda 
komist áleiðis til mikilvægustu markhópanna.*

* Samkvæmt mælingum Capacent á hlustun í mínútum í aldurshópnum 18 – 49 ára, vika 40, 2009.

   Auglýsing á Bylgjunni birtist samtímis á Létt Bylgjunni og Gull Bylgjunni.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
Á

BYLGJAN 
Í  FYRSTA SÆTI
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Málverkum þarf að halda við með því að hreinsa eða skipta um gler svo þau skemmist ekki.

● ÚR FYLGSNUM FOR-
TÍÐAR  Fyrstu glergluggar 
sem bárust til Íslands voru 
settir í Skálholtskirkju um 1200 
og á næstu hundrað  árum 
voru settir slíkir gluggar í fleiri 
kirkjur landsins. 

Elstu minjar um glerglugga 
í íslenskum bóndabæ fundust 
á Bergþórshvoli, líklega frá 15. 
eða 16. öld en glergluggar 
fóru ekki að tíðkast til sveita 
hér á landi fyrr en á 18. öld. 
Áður voru það litlir skjáir sem 
báru ljósglætuna inn í bæina. 
Í þá voru notaðir líknarbelgir 
úr kúm sem voru strengdir og 
þurrkaðir. 

● NÝJUSTU FRÉTTIR 
AF BYGGINGARIÐNAÐ-
INUM  Heimasíðan Bygging-
ar.is var opnuð árið 2006 og 
er nú sem fyrr hafsjór fróð-
leiks um allt sem viðkemur 
byggingarframkvæmdum.

Upphaflegur tilgangur 
vefsíðunnar var að auka 
upplýsingaflæðið innan bygg-
ingariðnaðarins. Þó er einnig 
lögð rík áhersla á þjónustu 
við einstaklinga, sem geta á 
síðunni nálgast upplýsingar 
um hvert eigi að leita vegna 
einstakra verka, hvar sé hægt 
að fá góða fagmenn og þar 
fram eftir götunum.

Einnig er áhugasömum 
væntanlega mikill akkur í 
fréttasíðu Bygginga.is. Á 
þessum umbrotatímum 
hafa margir áhuga á nýjustu 
fréttum, samningum og 
samþykktum er varða bygg-
ingariðnaðinn og vefsíðan 
fyllist daglega af sjóðheitum 
fréttum þess efnis.

Mikilvægt er að hugsa 
vel um gömul málverk 
svo þau verði ekki fyrir 
skemmdum. Þannig er 
ágætt að láta hreinsa 
 olíumálverk á um 40 
ára fresti þar sem 
þau eru yfirleitt ekki 
varin með gleri og 
verða þar af leiðandi óhrein. Hafi gömul 
 mynd hins vegar verið römmuð inn með 
gleri getur verið gott að skipta um það 
þar sem myndin getur farið að loða við glerið  með tímanum.

Viðhald málverka FRÉTTA
BLA

Ð
IÐ

/VILH
ELM
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ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. 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.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

 Bókhald

 Skattframtöl 2010
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.000 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-3703

S. 661 3703. www.skatt.is

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir 

einstaklinga og verktaka. 
Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. 

Opið einnig um helgar.
Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 

S: 533 1533.

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

Málari óskar eftir verkefnum. Vönduð 
vinnubrögð og hagstæð kjör. S. 849 
4406.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

 

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði Uppl. í síma 899 
2924 

VISA - EURO - MASTER

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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.

Vandaðar tölvuviðgerðir
Microsoft vottun. 15 ára reynsla. 
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. 
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 
0690

 Nudd

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

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

Sælunudd í boði... Laura...s: 662 0841.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

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

 Rafvirkjun
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 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 S. 
517-0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Amerísk svefnherbergishúsgögn til sölu. 
Dökkt Mahony. Uppl. í s. 896 7021.

 Gefins

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

 Óskast keypt

Carat - Haukur
gullsmiður

Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Sprautuklefi, bílalyftur, verkfæri, loft-
pressa, loftverkfæri óskast keypt. Einnig 
kemur til greina verkstæði sem er í 
rekstri. S. 772 6888.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá 
kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með 
öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Óska eftir 20feta íbúðagám. Hafið sam-
band við Magnús í síma 8947600.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Gott nudd - good massage. S. 846 
1397.

NUDD TILBOÐ FYRIR 2 
KR. 9900

Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í 
DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir 
af nuddi, slökun, snyrting, veitingar, 
næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. 
Ekkert sex nudd, NO sex massage. 
Málverkasýning Unu á staðnum. 
Pantanir 445 5000.

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941. http://dreamoasis.magix.net

SúluForm(PoleFitness)
Byrjendanámskeið hefst þriðjud. 9. 
mars Skráning í s. 663 5822.

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 1/3, 29/3, 
26/4. Level II: 4 w. Md to Fr; st. 
19:45-21:15, st 1/3, 29/3, 26/4. Level 
III: 4w.13-14:30 st:1/3, 29/3. Level IV 
4w. Mnd-Fri 8-9:30/16-17:30; st.29/3. 
Level V: 4w. Mnd-Fri 8:00-9:30, st 
26/4. ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level 
I: 4 weeks; Md to-Fr; 10-11:30/17:30-
19:00 st. 1/3. Level II: 7 w; 10-11:30 
or 19:15-20:45 Md,We, Fri, st. 1/3. 
NORSKA; 4 vikur, mán til fös kl 19:45-
21:15, stig I, 29/3 stig II:1/3. ENSKA f. 
BÖRN 8-12 ára, 12 vikur; mið kl 16:30-
17:30: 5/3. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

 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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Óska eftir uppstöfluðum stólum 30 stk. 
T.d. Faxi eða Stakkó. Hafið samband í 
s. 695 1918.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Mjög gott hey í litlum böggum og 
rúllum til sölu á Álftanesi. Uppl. í s. 
896 5016.

Söðlasmiðurinn í mosó. Tökum að 
okkur viðgerðir á reiðtímum og fleira. 
S. 661 8864. Opnunartími 13-18.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

STAY APARTMENTS - 
VIKULEIGA

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

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Herbergi með bað til leigu í 108 Rkv. 
Uppl. í s. 696 8068.

Til leigu 4herb. falleg íbúð í frábæru 
hverfi (Hvassaleit,103.v.k) Öll ný upp-
gerð. Endilega hafið samband í s. 822 
2957. P.S laus strax.

 Húsnæði óskast

Ungt par, barn á leiðinni, ó.e 3. herb. 
íb. í 112 eða 113, helst á jarðhæð. 
Reglusöm og reyklaus, skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í S. 695 1580 
/ 845 5677.

Vantar íbúð í Hlíðunum 
105

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð í 
Hlíðunum. Uppl. sendist á erna-
maria74@gmail.com eða s. 866 0574.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 85m2 skrifstofu, lager eða 
vinnustofa á annari hæð að Laugarvegi 
12. Getur einnig nýst sem íbúð. Verð 
120.000kr. Upplýsinar í síma 8687950. 
Laus strax

320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi. Möguleiki á að skipta í tvö 
bil. Uppl. í síma 896 0551.

Til leigu, 90, 180, 360 og 1000 fm 
iðnaðar- og lagerhúsnæði í Hafnarfirði. 
Uppl. 660 1060.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingastaðurinn 
Kringlukráin

Óskar eftir starfsmanni á 
morgnana í ræstingu og upp-
vask. Starfshlutfall 50-60%. 
Íslenskukunnátta skilyrði, 
Icelandic skills required.

Upplýsingar á www.kringlu-
krain.is eða í síma 893 2323.

Ábyrgir aðilar, GÓÐAR TEKJURuppl. 868 
5357 / 846 7260

Villtu hressa vinnu? Vantar barþjóna 
og fólk í sal í hlutastarf á Kaffi Zimsen. 
Reynsla er kostur. Vinsamlega sendið 
umsókn m. mynd til Heiðu á heida-
jons@gmail.com eða hafið samband 
við Gísla í s:7720388.

Vélstjóri eða vélavörður óskast á 110 
tonna bát, vélast. 540 hestöfl. Gerður 
út á línu frá Hfj. Uppl. í s. 864 7622.

 Atvinna óskast

Fertugur karlmaður óskar eftir nætur-
vinnu uppl. á bjossib@simnet.is eða 
s. 8699647

 Viðskiptatækifæri

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Strákar spjallið
við dömuna 

S. 908 1010 alla daga

Óska eftir kynnum við konu á aldrinum 
55-65 ára. Upplýsingar í síma 8929512

ÞÁ ERUM VIÐ AÐ 
LEITA AÐ ÞÉR!

Allar nánari 
upplýsingar og fyrirspurnir 

má senda á

atvinna@saffran.is
Öllum fyrirspurnum er svarað 
og fullum trúnaði heitið

Atvinna

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

Gömlu fólki bregður einstaka sinnum 
fyrir í fjölmiðlum. Það er þá helst ef 

það á stórafmæli, getur gert sig skiljanlegt 
þrátt fyrir að vera hundrað ára eða er 
stillt upp á ljósmynd með fimm ættliðum 
í beinan kvenlegg. Að öðru leyti bregður 
eldra fólki sjaldan, og æ sjaldnar, fyrir í 
almennri umræðu og umfjöllun.

KASTLJÓS eyddi þó á dögunum tveimur 
dögum í röð í umfjöllun um eldri frú eina, 

101 árs. Umfjöllunin var fín og viðtalið 
eitthvað sem mér og mörgum þótti 

skemmtilegt. Um leið renndi það þó 
stoðum um það hvernig þróunin er 
orðin og hve langt við erum komin 
frá stórri kynslóð eldra fólks. Búa 

þarf til sérstakan þátt um gamla fólk-
ið til að það sé okkur „hinum“ sjáan-
legt og ég veit ekki hvort manni á að 
finnast það fagnaðarefni eða grátlegt 

– líkt og um sé að ræða innslag úr dýra-
garðinum þar sem ísbirnirnir eru 

heimsóttir. Tegund sem við sjáum 
ekki öllu jafna, geymd inni 

á stofnunum.

MANNLEGU efni, og þá sér-
staklega í sjónvarpi, hefur 
í seinni tíð, verið stillt upp 
sem andsvari við pólitísk 
þrætumál. Eftir tíu mínútna 

umræðu um Icesave er tíu 

mínútna umræða um dverg. Eða mann 
sem misst hefur putta eða konu sem 
gleypt hefur staf af lyklaborði. Áhorfand-
inn er verðlaunaður eins og barn, með 
sirkusatriði, eftir að hafa verið duglegur 
að hlusta á fullorðna fólkið tala um ábúð-
arfullu málin. Og atriðin hafa, líkt og um 
börn væri að ræða, tekið æ ævintýralegri 
stefnu og orðið fríksjóv. Mér óx skegg 
(hormónatruflanir) síðasta sumar og bjóst 
alltaf við því að Kastljósið eða Ísland í dag 
hefði samband. 

KANNSKI rak mann því enn frekar í vörð-
urnar þegar þátturinn um gömlu konuna 
var kominn í liðinn þar sem yfirleitt bregð-
ur fyrir óvenjulegum minnihlutahópum og 
vakti upp spurningar. Setjum við eldri kyn-
slóðina orðið í þann sama flokk? Og athygl-
in og ánægjan sem innslagið vakti, var 
hún tilkomin af því að í raun vantar þetta 
fólk algerlega inn í líf okkar, umræðu og 
fjölmiðlum? Þar sem okkur nægði að fá að 
sjá eldri konu gera dagsins eðlilegu hluti 
– fara í göngutúr og spila á spil. 

EFLAUST var dagskrárliðurinn fyrst og 
fremst óþægileg áminning. Hver veit. 
Kannski eftir nokkur ár verður innslag 
í Kastljósi um fólk sem eyðir stund með 
börnunum sínum. Allir að elda saman 
og svona. Eða vegfaranda sem hugar að 
liggjandi manni. 

Næst á dagskrá er gamalt fólk

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Finnst ykkur 
ekki ömurlegt 
þegar sumir 
gaurar líta á 
ykkur eins 

og þið séuð 
bara eitthvert 

eggaldin!

Bar hinna 
einhleypu 

grænmetis-
ætna

Fyrsti leikurinn 
á nýju tímabili 
og þú færð 
rautt spjald eftir 
þrjár mínútur! 
Til hamingju!

Takk! Ótrú-
lega gaman 

að vera 
kominn í 

gang aftur!

Góðan dag 
heimur…

Taktu 
mig nú í 
kennslu-
stund!

Getum við 
Hannes 

fengið súkk-
ulaðisjeik?

Ekki núna, 
það er alveg 

að koma 
matur.

Og?

Það myndi eyði-
leggja matarlystina 

ykkar og þið 
fengjuð ekki réttu 

næringuna til 
að verða stór og 

sterk.

Enginn sjeik og 
ekkert sjónvarp.Jæja...?En það er allt í lagi því þá 

þurfum við ekki vera alltaf 
í lýtaaðgerðaþáttum til að 
reyna að verða minni og 

grennri aftur!

Gorenje kæliskápur
 RK60358DE 
Ryðfrítt stál.
Nýtanlegt rými kælis 230 l.
Nýtanlegt rými frystihófs 86 l.
Hljóðstig 40 dB(A).
Hæð: 180 cm.
 

  Tilboð   149.900

Gorenje 
ísskápur

Reykjavík  .  Skútuvogur 1  .  Sími 562 4011
Akureyri  .  Draupnisgata 2  .  Sími 460 0800 Reyðarfjörður  .  Nesbraut 9  .  Sími 470 2020
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ÓDÝRT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

2.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995

Whirlpool heimilistæki 
frá stærsta framleiðanda 
í heimi - Mikið úrval!

Melissa 635134 

FÆST Í 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 19.995

17.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 22.995

17.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

89.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 84.995

69.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995

119.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 11.995

9.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 29.995

24.995

Nikon L21

Kenwood VC2790

United MWO9100

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.995

184.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 57.995

39.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 8.995

5.995

Philips 42PFL3604H

42 TOMMUR
LCD FULL HD

Philips BDP3000 

Philips HP8180

Beko WMD26145 

Scandomestic GS7 

Bauknecht GSFH1660IX

Philips MC147

Bauknecht TRAS6120
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115.000 GESTIR!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

10
16
16
14
14
10
L

THE GOOD HEART  kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION  kl. 8 - 10.15
SHUTTER ISLAND  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 5 - 8 - 11 LÚXUS
AVATAR 3D kl. 4.40
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.45 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

10
12
L
14
L

THE GOOD HEART kl. 5.50 - 8 - 10.10
PRECIOUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
LEAP YEAR kl. 8 - 10.15
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI        kl. 6 - 9   
MAMMA GÓGÓ   kl. 6

SÍMI 530 1919

16
16
10
12
L
16

FROM PARIS WITH LOVE kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION   kl. 5.45 - 8 - 10.15
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl. 8
NIKULÁS LITLI   kl. 6
EDGE OF DARKNESS kl. 10.30 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 

BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

16
14
16
L

FROM PARIS WITH LOVE             kl. 8 - 10
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI            kl. 6
SHUTTER ISLAND             kl. 9
ARTÚR 2            kl. 6

Þ.Þ. - Fbl

T.V. - kvikmyndir.isÓ.H.T. - Rás2

T.Þ.T. - DVD

Baráttan um 
mannkynið hefst 
þegar síðasti 
engillinn fellur.

Ó.H.T. - Rás2

★★★
S.V. - MBL

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

16

12

12

12

V I P

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

AKUREYRI

ALICE IN WONDERLAND 
kl.  5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)

ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE REBOUND kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30 - 8 - 10:30
AN EDUCATION kl. 5:50
UP IN THE AIR kl. 5:50

ALICE IN WONDERLAND 
kl. 5:40(3D) - 8(3D) - 10:20(3D)

SHUTTER ISLAND kl. 8 - 10:50
INVICTUS kl. 5:30
SHERLOCK HOLMES kl. 8
THE WOLFMAN kl. 10:30
BJARNFREÐARSON kl. 5:50

ALICE IN WONDERLAND kl. 8 - 10:20
THE REBOUND kl. 8 - 10:20

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FROM PARIS WITH LOVE kl. 5, 8 og 10-POWER 16

SHUTTER ISLAND kl. 7 og 10 16

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 7 og 10 14

IT’S COMPLICATED kl. 5.40 12

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2- ÍSL TAL kl. 5 L

Þ.Þ. -FBL

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

S.V. -MBL

TOPPMYNDIN Í DAG!FRÁ LEIKSTJÓRA TAKEN

POWERSÝNING
 

KL. 10.00

Leikkonan Jenni-
fer Aniston sendir 
á næstunni frá sér 
nýtt ilmvatn sem 
hún hefur verið að 
undirbúa síðustu 
tuttugu mánuði. 
Nafn ilmvatnsins 
er ekki komið á 
hreint en líklegast 
er að það verði ein-
faldlega Aniston. 

„Henni líst best 
á nafnið Aniston. Með nafn-
inu vill hún fanga hugmyndina 
um rómantík og frelsi, sama á 
hvaða aldri maður er. En það er 
erfitt að ná því með aðeins einu 
orði,“ sagði heimildarmaður. Með 
ilmvatninu fetar Aniston í fót-
spor stjarna á borð við Jennifer 
Lopez, Victoriu Beckham, Kate 
Moss og Söruh Jessicu Parker.

Ilmvatn frá 
Aniston

JENNIFER 
ANISTON

Breska leikkonan Helena Bonham 
Carter hefur verið þekkt fyrir 
leika utangarðspersónur sem 
dansa á línu heilbrigðrar skyn-
semi. Hún viðurkenndi í samtali 
við vefútgáfu Times að hún væri 
hrædd um að þurfa að takast á við 
geðsjúkdóm á einhverjum tíma-
punkti. „Geðveiki er arfgeng og 
ég veit að mamma mín, amma og 
langamma hafa þurft að glíma 
við geðsjúkdóma,“ sagði Helena 
en móðir hennar fékk taugaáfall 
þegar hún var 38 ára gömul. Hel-
ena viðurkennir jafnframt að hún 
hafi glímt við þunglyndi þegar hún 
var átján ára. „Ég kunni ekki við 
það, ég vissi ekkert hver ég var og 
hvert ég væri að stefna.“ 

Helena sem hefur verið í löngu 
sambandi við bandaríska leikstjór-

ann Tim Burton og hefur leikið í 
asni mörgum kvikmyndum hans, 
meðal annars Lísu í Undralandi 
sem nú er sýnd í kvikmyndahús-
um borgarinnar.

Helena er hrædd
við geðveikina

SMEYK Helena Bonham Carter er hrædd 
um að hún þurfi að glíma við einhvern 
geðsjúkdóm á lífsleiðinni.

Óskarsverðlaunahátíðin fór 
fram í nótt og eins og venju-
lega var Gyllta hindberið 
afhent degi fyrir hátíðina. 
Sandra Bullock kom öllum 
á óvart þegar hún mætti 
á hátíðina og tók við verð-
laununum og bættist þar 
með í fríðan hóp.

The Golden Raspberry, eða Gyllta 
hindberið, er veitt verstu myndun-
um á hverju ári. Þá fá leikarar og 
leikstjórar sem þykja hafa stað-
ið sig verst einnig verðlaunagrip, 
sem er að sjálfsögðu úr plasti. 

Transformers var valin versta 
myndin á hátíðinni á laugardag og 
Michael Bay, leikstjóri myndar-
innar, var valinn versti leikstjór-
inn. Jónas-bræðurnir voru valdir 
verstu leikararnir í aðalhlutverki 
og Sandra Bullock versta leikkon-
an. Hún kom öllum á óvart þegar 
hún mætti á hátíðina, tók við verð-
laununum og afhenti viðstöddum 
kvikmyndina All About Steve á 
DVD.

Afar óalgengt er að stjörnurn-
ar mæti á hátíðina. Leikstjórinn 
Paul Verhoeven var sá fyrsti til að 
mæta þegar hann tók við Gyllta 
hindberinu fyrir kvikmyndina 
Showgirls árið 1996. Síðan þá hafa 
ýmsir leikarar skotið upp kollinum 
á hátíðinni. Árið 2000 mætti leik-
arinn Robert Conrad á hátíðina og 
tók við verðlaunum fyrir mynd-
ina Wild Wild West þrátt fyrir 
að hafa ekki komið nálægt fram-

leiðslu hennar. Hann lék í þáttun-
um sem myndin var byggð á og tók 
við verðlaununum vegnar þess að 
honum fannst myndin viðbjóðsleg 
túlkun á þáttunum.

Árið 2002 mætti spéfuglinn Tom 
Green á hátíðina og tók við verð-
launum fyrir stórmyndina Freddy 
Got Fingered. Öryggisverð-
ir þurftu að draga hann af svið-

inu vegna þess að hann neitaði að 
hætta að spila á munnhörpu. Árið 
2005 mætti svo hin ótrúlega fagra 
Halle Berry á hátíðina og tók við 
verðlaunum fyrir leik sinn í kvik-
myndinni Catwoman. Hún hélt á 
Óskarsverðlaunastyttunni sem hún 
fékk fyrir leik sinn í Monster’s Ball 
á meðan hún flutti þakkar ræðuna.
 atlifannar@frettabladid.is

Sandra tók brosandi 
við skammarverðlaunum

HANDHAFAR GYLLTA 
HINDBERSINS 

Sandra Bullock fékk 
Gyllta hindberið um 
helgina. Hún mætti 
á hátíðina og tók við 
verðlaununum og 
fetaði þar með í fótspor 

Halle Berry og 
Toms Green.
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sport@frettabladid.is

N1-deild karla:
Grótta-Haukar   22-26 (11-9)
Mörk Gróttu (skot): Atli Rúnar Steinþórsson 6 
(6), Jón Karl Björnsson 5/4 (8/4), Hjalti Þór 
Pálmason 5 (10), Anton Rúnarsson 2 (9), Ægir 
Hrafn Jónsson 1 (1), Davíð Örn Hlöðversson 1 
(2), Arnar Freyr Theódórsson 1 (6), Davíð Bene-
dikt Gíslason 1 (6).
Varin skot: Gísli Guðmundsson 15 skot varin. 
37%.
Hraðaupphlaup: 2 (Anton, Hjalti)
Fiskuð víti: 5 (Atli 2, Arnar, Davíð)
Utan vallar: 12 mín.
Mörk Hauka (skot): Sigurbergur Sveinsson 11/5 
(16/5), Elías Már Halldórsson 7 (10), Jónatan 
Ingi Jónsson 3 (4), Tjörvi Þorgeirsson 3 (5), Freyr 
Brynjarsson 1 (3).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 23 skot 
varin. 51%.
Hraðaupphlaup: 5 (Elías 4, Freyr)
Fiskuð víti: 5 (Sigurbergur, Tjörvi, Jónatan, Heimir, 
Einar)
Utan vallar: 10 mín.
Stjarnan-HK   25-38

STAÐAN:
Haukar 14 11 2 1   360-323 24
Akureyri 14 8 2 4   368-350 18
FH 14 8 1 5   392-368 17
HK 14 8 1 5   381-362 17
Valur 14 7 2 5   349-333 16
Grótta 14 4 0 10   378-379 8
Stjarnan 14 3 1 10   326-371 7
Fram 14 2 1 11   361-398 5

N1-deild kvenna:
Haukar-Fram   24-26
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 11, Hanna 
G. Stefánsdóttir 5, Erna Þráinsdóttir 3, Nína B. 
Arnfinnsdóttir 3, Ester Óskarsdóttir 1, Þórunn 
Friðriksdóttir 1.
Mörk Fram: Karen Knútsdóttir 6, Anna María 
Guðmundsdóttir 5, Guðrún Þóra Hálfdánardóttir 
4, Stella Sigurðardóttir 4, Marthe Sördal 2, Pavla 
Nevarilova 2, Ásta Birna Gunnarsdóttir 1, Sigur-
björg Jóhannsdóttir 1, Hildur Þorgeirsdóttir 1.
Stjarnan-HK   27-18
Mörk Stjörnunnar: Elísabet Gunnarsdóttir 9, 
Harpa Sif Eyjólfsdóttir 5, Aðalheiður Hreinsdóttir 
4, Þorgerður Anna Atladóttir 4, Jóna Sigríður 
Halldórsdóttir 3, Alina Tamasan 1, Esther 
Ragnarsdóttir 1.
Mörk HK: Lilja Lind Pálsdóttir 5, Elín Anna 
Baldursdóttir 4, Elísa Ósk Viðarsdóttir 3, Elva 
Björg Arnardóttir 3, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 2, 
Heiðrún Helgadóttir 1.
Valur-Víkingur   44-13
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 6, Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir 6, Arndís María Erlingsdóttir 
5, Kristín Guðmundsdóttir 5, Rebekka Rut 
Skúladóttir 4, Soffía Rut Gísladóttir 4, Karólína 
Gunnarsdóttir 4, Hildigunnur Einarsdóttir 3, Katr-
ín Andrésdóttir 3, Íris Ásta Pétursdóttir 2, Nína K. 
Björnsdóttir 1, Brynja Steinsen 1. 
Mörk Víkings: Guðný Halldórsdóttir 6, Helga Lára 
Halldórsdóttir 3, Guðríður Jónsdóttir 2, Berglind 
Halldórsdóttir 2.
Fylkir-KA/Þór   24-23

ÚRSLIT

HANDBOLTI Það er ekkert lát á 
sigur göngu Valsstúlkna í N1-
deild kvenna en liðið hefur ekki 
tapað neinum af 20 leikjum sínum 
í deildinni.

Liðið vann hlægilegan 31 
marks sigur á Víkingi um helg-
ina. Enn ein niðurlægingin fyrir 
hið unga og óreynda lið Víkings 
sem hefur ekki enn fengið stig í 
vetur.

Fram heldur öðru sæti deildar-
innar eftir góðan sigur á Hauk-
um. Sá leikur var í járnum nær 
allan tímann en Fram skoraði 
síðustu mörk leiksins og tryggði 
sér bæði stigin. Það má mikið 
vera ef Fram missir annað sætið 
úr þessu þó svo að Stjarnan sæki 
fast að Framstúlkum.

Stjarnan vann auðveldan sigur 
um helgina á HK og er öruggt hið 
minnsta um þriðja sætið eins og 
stendur.

Haukar sitja sem fyrr í fjórða 
sætinu en Haukastúlkur hafa 
líklega misst af möguleikanum 
á þriðja sætinu með tapinu um 
helgina.   - hbg

N1-deild kvenna:

Valsstelpur enn 
ósigraðar

ÓSIGRAÐAR Valsstelpur unnu auðveldan 
sigur um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir sagði að þungu 
fargi væri af sér létt eftir að hafa 
klárað fimmþraut á sænska meist-
aramótinu í Stokkhólmi í gær.

Þetta var fyrsta þraut Helgu 
Margrétar síðan á Evrópumóti 
unglinga í fyrra en þá varð hún 
fyrir því óláni að meiðast er hún 
var komin með aðra höndina á 
gullið.

„Það var mikill andlegur léttir 
fyrir mig að klára heila þraut. Ég 
er ánægðust með að hafa klárað 
þrautina sem og að líkaminn hafi 
haldið. Ég er auðvitað mjög ánægð 
með Íslandsmetið líka,“ sagði 
Helga Margrét kát við Frétta-
blaðið í gær en hún glímdi við smá 
meiðsl á læri fyrir mótið.

Það var hin sænska Jessica 
Samuelsson sem vann mótið með 
4.476 stig en Helga Margrét varð 
önnur með 4.205 stig. Samuels-
son er sex árum eldri en Helga og 
þykir vera sú besta á Norðurlönd-
unum á eftir Karolinu Kluft.

„Þetta var nokkurn veginn eins 
og ég hafði vonast til. Ég ætlaði að 
bæta árangur minn í öllum grein-
um frá því í metþrautinni og það 
tókst. Þrautin var mjög jöfn hjá 
mér sem er gott. Ég var óánægð-
ust með kúluvarpið hjá mér enda 
get ég betur þar. Ánægðust var ég 
með langstökkið hjá mér og bara 
hvað það var gaman að stökkva 

aftur langstökk. Ég fann aftur 
gleðina í því. Ég var svolítið langt 
niðri eftir kúluna en fékk góðan 
stuðning að heiman og reif mig 
upp eftir það. Ég var líka ánægð 
með að halda haus,“ segir Helga 
Margrét en hún telur sig eiga enn 
meira inni enda hefur hún lítið 
verið að keppa heima í vetur.

Þessi efnilegi íþróttamaður 
kemur heim í dag og mun æfa 
grimmt næstu mánuði enda 
bíða hennar stór verkefni næsta 
sumar.

„Það verða væntanlega ein-
hverjar masókista-æfingar hjá 
Stefáni þjálfara næstu daga,“ 
segir Helga létt og hlær við. 

„Næsta mót er í Götzis í maí. 
Það er boðsmót og afar sterkt. 
Svo í júlí fer ég á heimsmeist-
aramót 19 ára og yngri í Kanada. 
Viku síðar er EM fullorðinna og 
það gæti verið mjög gaman að 
fara þangað ef ég næ lágmarkinu 
sem ég stefni að,“ segir Helga 
Margrét Þorsteinsdóttir.

 henry@frettabladid.is

Andlegur léttir fyrir mig
Frjálsíþróttakonan stórefnilega, Helga Margrét Þorsteinsdóttir, setti glæsilegt 
Íslandsmet í fimmþraut í Stokkhólmi í gær. Hún bætti eigið met frá árinu 2008 
og var með betri árangur í öllum greinum en í gömlu metþrautinni.

MÖGNUÐ Helga Margrét er einn efnilegasti íþróttamaður þjóðarinnar í dag. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍSLANDSMET HELGU
Hér má sjá árangur Helgu í gær 
samanborið við gamla Íslandsmetið 
en hún bætti sig í öllum greinum.
60m hlaup:  8,86 sek (8,90 sek)
Hástökk:  1,71 m (1,67 m)
Kúluvarp:  13,86 m (13,24 m)
Langstökk:  5,63 m (5,54 m)
800 m hlaup:  2:15,31 mín (2:20,67)

GLÍMA Pétur Eyþórsson úr 
Ármanni varð í gær tvöfaldur 
Íslandsmeistari í glímu. Hann 
sigraði bæði í -90 kg flokki sem 
og í opnum flokki á meistara-
mótaröðinni.

Pétur Þórir Gunnarsson frá 
Mývatni vann þó bikarglímuna 
í gær en hann varð í öðru sæti í 
mótaröðinni. 

Bikarglíman var æsispennandi 
en aðeins munaði hálfum vinn-
ingi á þrem efstu mönnum.

Snær Selja Þóroddsson tók 
bronsið í gær sem og í móta-
röðinni.   - hbg

Bikarglíman um helgina:

Pétur tvöfaldur 
Íslandsmeistari

Guðmundur E. Stephensen vann þrefalt á Íslands-
mótinu í borðtennis í gær. Hann vann í einliðaleik, 
tvíliðaleik sem og í tvenndarleik. Guðmundur var að 
vinna einliðaleikinn 17. árið í röð en hann vann fyrst í 
meistaraflokki aðeins 11 ára gamall.

„Þetta var æðislegt í dag, hrikalega gaman. Þetta er 
bara alveg eins og síðustu ár, sömu bikararnir og sama 
fólkið. Ég er kominn í úrslitakeppni á mínu tímabili í 
Svíþjóð þannig að ég er í hörkuformi. Ég finn að ég er miklu 
stöðugri og öruggari spilari heldur en áður, sagði Guð-
mundur Stephensen eftir úrslitaleikinn í gær en hann lagði 
Magnús Magnússon í úrslitum, 4-0.

Spurður hvort það væri ekki orðið þreytandi og leiðin-
legt að mæta á ári hverju og leika sér að öðrum kepp-
endum vildi hann meina að þetta væri undir sér sjálfum 
komið og pressan væri á honum að klára mótið.

„Þetta er örugglega óþolandi fyrir hina. Þetta er ekkert skemmti-
legasta mótið sem ég tek þátt í en það er auðvitað alltaf gaman að 
vera með. Þetta er allt undir mér komið,“ sagði Guðmundur.

Lilja Rós Jóhannesdóttir sigraði hjá konunum en hún lagði 
Guðrúnu Björnsdóttur í úrslitum, 4-0. 

„Þetta var æðislega gaman í dag en svolítið stressandi. Ég 
spilaði í undanúrslitum við Evu sem þekkir mig alveg út í 

gegn, þannig að ég var sérstaklega stressuð í þeim leik,“ 
sagði Lilja Rós Jóhannesdóttir, en þær vinkonur hafa 

spilað saman í fimmtán ár.
„Ég hef nú oft verið betri, en við höfum verið að 

æfa vel og það reyndist allavega nóg í dag til þess 
að vinna mótið. Ég er í betra formi núna en síðast 

þegar ég vann svo að þetta er allt á réttri braut,“ 
sagði Lilja Rós ánægð eftir mótið í gær.

ÍSLANDSMÓTIÐ Í BORÐTENNIS:  GUÐMUNDUR VANN SINN 17. TITIL Í RÖÐ OG LILJA VANN Í KVENNAFLOKKI

Þetta er örugglega óþolandi fyrir hina  

HANDBOLTI Haukar sigruðu Gróttu, 
22-26, í gær. Leikurinn var fjör-
ugur og spennandi en lengi fram-
an af voru heimamenn til alls lík-
legir. Gestirnir úr Hafnarfirði 
kláruðu leikinn undir lokin eftir 
að Gróttumenn misstu menn af 
velli fyrir klaufaskap og það varð 
þeim að falli.

„Ég vissi að þetta yrði erfiður 
leikur, við áttum líka mjög erfiðan 
leik á móti þeim í fyrri umferðinni 
þar sem leikurinn var jafn þegar 
korter var eftir. En það var eins í 
dag og þá að við náum að slíta þá 
frá okkur í lokin og vorum beitt-
ari þegar á reynir í lokin, það var 
mjög ánægjulegt,“ sagði Aron 
Kristjánsson, þjálfari Hauka, eftir 
sigurinn í gær.

Birkir Ívar Guðmundsson, 
markvörður Hauka, var frábær í 
markinu og varði tuttugu og þrjú 
skot en hann var gulls ígildi fyrir 
lið sitt í gær.

„Birkir var frábær í markinu 
og varnarleikurinn virkaði mjög 
vel hjá okkur. Svo stýrði Tjörvi 
Þorgeirsson sóknarleiknum 

vel á miðjunni og Sigurbergur 
Sveinsson stígur virkilega upp 
hérna í seinni hálfleik. Jónatan 
Ingi Jónsson var líka öflugur á 

línunni, en hlutirnir fóru loks að 
virka í seinni hálfleik. Ég var 
ekki nógu ánægður með liðið í 
fyrri hálfleik þar sem við náðum 
ekki að hreyfa liðið rétt en það 
er vonandi að það verði betra 
í næsta leik,“ sagði Aron eftir 
leikinn.

„Þetta var fínn leikur hjá okkur 
í dag, miklu betri en í síðasta leik. 
Við fengum á okkur þrjár klaufa-
legar tveggja mínútna brottvís-
anir í röð og þeir bara keyrðu á 
það eins og þeim einum er lagið. 
En það var margt gott í leikn-
um hjá okkar liði, vörnin var góð 
þegar við stilltum henni rétt upp 
og góð barátta í öllum leikmönn-
um. Við áttum líka fína spretti í 
sókninni en nú þurfum við bara 
að fara að bæta hraðaupphlaupin 
og þá getum við farið að tína inn 
mjög góð stig,“ sagði Atli Rúnar 
Steinþórsson, leikmaður Gróttu, 
eftir leikinn í gær.   - rog

Gróttumenn fóru illa að ráði sínu er Íslandsmeistarar Hauka heimsóttu þá á Nesið í N1-deild karla:

Sigurbergur of sterkur fyrir Seltirninga

MOTTU-MARS Fjölmargir leikmenn liðanna skörtuðu myndarlegu yfirvaraskeggi í 
gær. Gróttumaðurinn Atli Rúnar Steinþórsson var einn þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Rúrik og Sölvi á skotskónum

Danska úrvalsdeildin í fótbolta fór aftur af stað um 
helgina eftir langt vetrarfrí. Rúrik Gíslason 
skoraði annað marka OB í 2-2 jafnteflis-
leik gegn Midtjylland. Sölvi Geir Ottesen 
var einnig á skotskónum en hann skoraði 
mark SönderjyskE sem gerði 1-1 jafn-
tefli gegn Bröndby. Stefán Gíslason 
var ekki í liði Bröndby en hann er 
væntanlega á förum frá félaginu 
og brottför hans hefur staðið til 
í nokkuð langan tíma.
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VITA Sport býður upp á tvo frábæra 

knattspyrnuskóla í sumar.

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Knattspyrnuskóli 
Manchester United
Denstone England 
31.júlí – 7. ágúst
Æfðu hjá einu stærsta félagi heims 

Verð: 184.500* 
og 15.000 Vildarpunktar

Knattspyrnuskóli 
Kristjáns Bernburg  
Lokerern í Belgíu 
24. júlí – 01. ágúst
Gríðarlega vinsæll skóli með mikla reynslu

Verð: 184.500* 
og 15.000 Vildarpunktar

Æfðu eins 
og þeir bestu!

Tilvalin fermingargjöf

Enska bikarkeppnin:
Reading-Aston Villa   2-4
1-0 Shane Long (27.), 2-0 Shane Long (42.), 1-2 
Ashley Young (47.), 2-2 John Carew (51.), 2-3 
John Carew (57.), 2-4 John Carew, víti (90.)
Chelsea-Stoke City   2-0
1-0 Frank Lampard (35.), 2-0 John Terry (67.).
Portsmouth-Birmingham   2-0
1-0 Frederic Piquionne (67.), 2-0 Frrederic 
Piquionne (70.)
Fulham-Tottenham   0-0

Enska úrvalsdeildin:
Everton-Hull City   5-1
1-0 Mikel Arteta (17.), 1-1 Tom Cairney (32.), 2-1 
Mikel Arteta (39.), 3-1 Richard Garcia, sjm (51.), 
4-1 Landon Donovan (82.), 5-1 Jack Rodwell 
(86.).
Arsenal-Burnley   3-1
1-0 Cesc Fabregas (34.), 1-1 David Nugent (50.), 
2-1 Theo Walcott (60.), 3-1 Andrei Arshavin (90.)
West Ham-Bolton   1-2
0-1 Kevin Davies (10.), 0-2 Jack Wilshere (16.), 
1-2 Alessandro Diamanti (88.)
Wolves-Man. Utd   0-1
0-1 Paul Scholes (72.).

STAÐAN:
Man. United 29 20 3 6 67-24 63
Chelsea 28 19 4 5 65-26 61
Arsenal 29 19 4 6 69-32 61
Tottenham  28 14 7 7 50-27 49
Man. City 27 13 10 4 52-35 49
Liverpool 28 14 6 8 45-28 48
Aston Villa 26 12 9 5 37-21 45
Everton 28 11 8 9 44-40 41
Birmingham  27 11 7 9 26-28 40
Fulham 28 10 8 10 32-29 38
Stoke City 27 8 10 9 27-32 34
Blackburn  28 9 7 12 30-45 34
Bolton  28 7 8 13 32-50 29
West Ham  28 6 9 13 36-45 27
Sunderland 27 6 9 12 32-44 27
Wigan Athletic 27 6 7 14 26-53 25
Wolves 28 6 6 16 21-46 24
Hull City 28 5 9 14 26-59 24
Burnley 28 6 5 17 29-60 23
Portsmouth 27 5 4 18 23-45 19

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Svo gæti farið að Wayne 
Rooney spili ekki með Man. Utd 
í síðari leiknum gegn AC Milan í 
Meistaradeildinni.

Rooney spilaði tvo leiki á 
Wembley á fjórum dögum og 
meiddist í þeim báðum.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, er reiður út í leikmanninn 
fyrir að gefa kost á sér í lands-
leikinn gegn Egyptum þar sem 
hann var tæpur fyrir leikinn. 
Hann meiddist svo í landsleikn-
um en spilaði samt nánast allan 
leikinn.

„Wayne er afar tæpur fyrir 
leikinn gegn Milan. Wembley 
drap hann,“ sagði Ferguson og 
meinti þar að grasið á Wembley 
ætti sök að máli en völlurinn 
var ekki í góðu ástandi og á að 
skipta um gras á honum enn eina 
ferðina.   - hbg

Ferguson reiður við Rooney:

Wembley drap 
Rooney

FÓTBOLTI Spennan á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar er í hámarki 
eftir leiki helgarinnar. Þá var 
Chelsea í fríi þar sem liðið spilaði 
í bikarnum en bæði Man. Utd og 
Arsenal voru í eldlínunni.

Arsenal vann Burnley, 3-1, og 
hefur þar með jafn mörg stig og 
Chelsea en hefur leikið einum leik 
meira. Man. Utd lagði Wolves, 0-
1, og er með tveggja stiga forskot 
á toppnum en hefur leikið einum 
leik meira en Chelsea rétt eins og 
Arsenal.

Manchester United lék alls ekki 
gegn Úlfunum og mátti að lokum 
þakka fyrir 0-1 sigur. Paul Scholes 
skoraði eina mark leiksins en þetta 
var 100. mark hans fyrir félagið.

„Paul átti frábæran leik. Það að 
hann sé búinn að skora 100 mörk 
fyrir félagið er glæsilegur árang-

ur,“ sagði Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, eftir leikinn en honum 
fannst United eiga sigurinn skil-

ið þó svo að Úlfarnir hefðu fengið 
dauðafæri í uppbótartíma. 

Hann var súrsætur sigurinn 

hjá Arsenal gegn Burnley því 
liðið missti fyrirliðann sinn, Cesc 
Fabregas, af velli vegna meiðsla og 
er óvíst hversu lengi hann verður 
frá.

Daninn Nicklas Bendtner átti 
ótrúlegan leik hjá Arsenal en hann 
fékk líklega fleiri dauðafæri í þess-
um eina leik en alla síðustu leiktíð. 
Hann nýtti ekki eitt þeirra og var 
ótrúlegur klaufi upp við markið.

„Hann lætur í það skína að hann 
sé ekkert svo svekktur en ég veit 
að undir niðri er hann ótrúlega 
svekktur út í sjálfan sig,“ sagði 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
en hann hrósaði einnig Theo Wal-
cott fyrir að svara öllum gagnrýn-
isröddum eftir landsleikinn gegn 
Egyptum með góðri frammistöðu 
á vellinum og flottu marki. 

  - hbg

Arsenal er orðið jafnt að stigum við Chelsea og Man. Utd skaust á topp ensku úrvalsdeildarinnar:

Paul Scholes bjargaði meisturum Man. Utd

HETJAN Paul Scholes skoraði sitt 100. mark fyrir Man. Utd um helgina.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Íslendingaliðið Reading 
fór afar illa að ráði sínu gegn 
Aston Villa í gær. Reading leiddi 
2-0 í hálfleik en allur botn datt úr 
leik liðsins í síðari hálfleik þar sem 
það fékk þrjú mörk á sig á fyrstu 
ellefu mínútum hálfleiksins. 

„Mér fannst við leika frábær-
lega í fyrri hálfleik og þá hefð-
um við jafnvel getað skorað fleiri 
mörk. Ef maður ætlar aftur á móti 
að tapa leik þá gerir maður það 
svona,“ sagði Brian McDermott, 
stjóri Reading, í leikslok.

„Við þurftum að vera þéttir í upp-
hafi síðari hálfleiks en það gekk 
ekki. Þetta voru ekki taugarnar. 
Við vorum bara að mæta klassaliði 
sem er hugsanlega í Meistaradeild-
inni á næstu leiktíð.“

Ray Wilkins, aðstoðarstjóri 
Chelsea, hrósaði fyrirliða liðsins, 
John Terry, í hástert eftir að fyr-
irliðinn reif sig upp eftir daprar 
vikur og skoraði mark. Terry fékk 
það óþvegið frá stuðningsmönnum 
Stoke í leiknum en lét það ekki á 
sig fá.

„John verður bara að sætta 
sig við þetta. Ég er ekki ánægð-
ur með þetta en það er ekkert við 
þessu að gera. John reynir að taka 
á þessu eins og hann getur. Mér 
fannst hann standa sig frábær-
lega í leiknum,“ sagði Wilkins en 
hvað fannst honum um fagnið hjá 
Terry sem var líflegt. Hann reif 
upp handlegginn og benti á fyrir-
liðabandið.

„Hann var búinn að fá svolítið 
mikið af skítkasti og vildi undir-
strika það. Hann er frábær fyr-
irliði sem skiptir þetta lið miklu 
máli. Hann leiðir þetta félag 

áfram og skoraði frábært mark 
þar að auki. Við erum ánægðir 
með hann.”

Þó svo að Portsmouth sé gjald-
þrota þá hafa leikmenn og stuðn-
ingsmenn félagsins ekki gefist upp. 
Portsmouth tryggði sér sæti í und-
anúrslitunum á laugardag með 2-0 
sigri á Birmingham. Knattspyrnu-
stjórinn Avram Grant var í skýjun-
um eftir leikinn.

„Fótbolti er svo sannarlega 
meira en bara fótbolti. Sjáið bara 
hvað fólkið er ánægt. Það er hægt 
að drepa margt en það er ekki 
hægt að drepa andann í þessu liði 
sem og hjá stuðningsmönnunum,“ 
sagði Grant og hrósaði síðan eldri 
mönnunum í liðinu.

„Ég fyllist stolti þegar þegar ég 
sé eldri leikmenn eins og Hermann 
Hreiðarsson og David James gefa 
hjarta sitt til liðsins. Það er það 
sem telur þegar talað er um knatt-
spyrnuanda.“

Portsmouth fær 600 þúsund 
pund í tekjur fyrir að komast í 
undanúrslit og veitir ekki af á 
þessum síðustu og verstu. Félagið 
er skuldum hlaðið og hefur þegar 
haft fjóra eigendur í vetur.

Fulham og Tottenham þurfa að 
mætast á nýjan leik eftir marka-
laust jafntefli. Heurelho Gomes 
varði vel í marki Spurs og tryggði 
þeim annan leik.

„Þetta er ekki sami markvörður-
inn og ég sá fyrst árið 2008. Hann 
var þá að leika skelfilega en það er 
allt annað að sjá hann núna. Hann 
spilar af miklu sjálfstrausti og er 
markvörður í hæsta gæðaflokki,“ 
sagði Harry Redknapp, stjóri 
Spurs.  henry@frettabladid.is

Öskubuskuævintýri Reading á enda
Norðmaðurinn John Carew sá til þess að síðasti kaflinn í Öskubuskuævintýri Reading í enska bikarnum 
var skrifaður í gær. Hann skoraði þrennu í 2-4 sigri Aston Villa. Chelsea vann góðan sigur á Stoke þar sem 
John Terry skoraði. Chelsea mætir Aston Villa í undanúrslitum en Portsmouth fær Spurs eða Fulham.

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

Af litlum neista…

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

fótbolti Það voru sviptingar í 
spænska boltanum um helgina 
þegar Real Madrid náði loksins 
að hrifsa toppsætið af Barcelona.

Liðin eru reyndar með jafn 
mörg stig en markatala Madríd-
inga er tveimur mörkum betri en 
hjá Börsungum.

Barcelona lenti heldur betur í 
kröppum dansi gegn Almeria um 
helgina. Liðið lenti tvisvar undir í 
leiknum en Lionel Messi bjargaði 
meisturunum í bæði skiptin.

Börsungar urðu að sætta sig 
við jafntefli, 2-2, og það nýtti 
Real sér þegar liðið mætti Sevilla 
og vann 3-2 sigur.

Sá sigur var í meira lagi dram-
atískur. Sevilla komst 0-2 yfir en 
síðustu 30 mínúturnar hjá Real 
voru magnaðar.

Ronaldo minnkaði fyrst mun-
inn á 60. mínútu og Sergio Ramos 
jafnaði leikinn fjórum mínútum 
síðar.

Það var stanslaus skothríð að 
marki Sevilla á lokamínútunum 
en það var ekki fyrr en í upp-
bótartíma sem Hollendingurinn 
Rafael Van Der Vaart skoraði sig-
urmark leiksins.

Ótrúleg endurkoma hjá Madr-
id og stigin þrjú með þeim 
dýrmætustu í vetur. í vetur.   - hbg

Barcelona gefur eftir:

Real komið á 
toppinn

dramatík Van Der Vaart fagnar hér 
sigurmarki sínu í uppbótartíma.

norDic photos/getty images

hANDbolti Þýska liðið Rhein-
Neckar Löwen vann öruggan 
sigur á Bosna Gas frá Bosníu, 
30-24, í Meistaradeildinni um 
helgina..

Snorri Steinn Guðjónsson 
skoraði tvö mörk úr vítum fyrir 
Löwen í leiknum en Ólafur Stef-
ánsson fékk frí. Löwen er komið 
áfram í keppninni og var búið að 
því fyrir leikinn.

Aron Pálmarsson skoraði fjög-
ur mörk fyrir Kiel sem valtaði 
yfir Vardar Skopje, 39-23. Kiel 
vann sinn riðil þar sem Barce-
lona gerði jafntefli gegn Kolding.

FCK lið Arnórs Atlasonar lagði 
Alingsas en sá sigur dugði liðinu 
ekki til þess að komast áfram.

Kári Kristján Kristjánsson 
skoraði 3 mörk fyrir Amicitia 
Zurich sem tapaði naumlega fyrir 
Reale Ademar, 30-28. Amicitia 
var þegar úr leik í keppninni.

Andri Stefan Guðrúnarson og 
félagar í norska liðinu Fylling-
en fengu flengingu er liðið tók á 
móti Evrópumeisturum CiudadCiudad 
Real. Ciudad vann 22 marka 
sigur, 17-39, þar sem Andri skor-
aði eitt mark fyrir Fyllingen sem 
er langneðst í riðlinum.  - hbg

Meistaradeildin í handbolta:

Misjafnt gengi 
Íslendingaliða

fékk frí Ólafur stefánsson fékk frí um 
helgina í meistaradeildinni en lið hans 
vann öruggan sigur án hans.

norDic photos/bongarts

fótbolti KR varð Reykjavíkur-
meistari í gær eftir 3-2 sigur á 
Víkingi í hressilegum úrslitaleik 
þar sem mörg glæsileg tilþrif litu 
dagsins ljós.

Björgólfur Takefusa, Kjartan 
Henry Finnbogason og Gunnar 
Örn Jónsson skoruðu mörk KR. 
Halldór Smári Sigurðsson skoraði 
bæði mörk Víkings og þau voru 
af dýrari gerðinni. Langskot sem 
steinlágu í netinu.

Víkingar báru enga virðingu 
fyrir KR-ingum, spiluðu vel og 
KR þurfti að hafa mikið fyrir 
sigrinum..

„Þetta var flottur leikur. Spil-
uðum ágætlega en vorum lengi í 
gang. Við vorum svolitlir klaufar í 
sendingum fyrri hluta leiksins en 
það kom allt með tímanum,“ sagði 
Gunnar Örn Jónsson sem skoraði 
síðasta mark KR í leiknum.

„Það er lítið hægt að gera við 
svona mörkum sem við fengum 
á okkur. Ég hef aldrei séð svona 
áður frá einum manni í sama 
leiknum. Við lögðum upp með að 
pressa þá en þeir voru fastir fyrir. 
Þetta var erfitt verkefni en við 
leystum vel úr því,“ sagði Gunnar.Gunnar.. 
  - hbg, rog

Fyrsti stórleikur ársins í fótboltanum fór fram í gær:

KR Reykjavíkurmeistari

sterkur björgólfur takefusa skoraði eitt af mörkum Kr í gær.   fréttablaðið/anton
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (3:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (3:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

16.45 Game Tíví  (6:17) (e)

17.15 7th Heaven  (14:22)

18.00 Dr. Phil  S 

18.45 Worlds Most Amazing Videos 
 (5:13) Ótrúleg myndbrot sem fest hafa 
verið á filmu. Raunveruleikinn er lyginni lík-
astur og hjartað slær hraðar þegar þú sérð 
þessi einstöku myndbönd.  

19.30 Fréttir  Fréttir og veður frá frétta-
stofu Morgunblaðsins. 

19.45 Vitundarvika  (1:5) Yfirskrift fyrsta 
þáttarins er: matur er mannsins gaman.

20.15 How To Look Good Naked - 
Revisited  (6:6) Stjörnustílistinn Gok Wan 
heimsækir konur sem hann hefur áður 
hjálpað og við sjáum hvort aðgerðir hans 
hafi skilað árangri. 

21.05 One Tree Hill  (10:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Nathan og 
Clay eru ekki sáttir og það hefur einnig áhrif 
á Haley og Quinn. 

21.50 CSI  (1:23) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. 

22.40 Jay Leno

23.25 Dexter  (10:12) (e)

00.25 Fréttir  (e)

00.40 Vitundarvika  (1:5) (e)

01.10 Pepsi MAX tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (2:16) (e)

18.00 Pálína  (24:28)

18.05 Stjarnan hennar Láru  (19:22)

18.15 Pósturinn Páll  (12:28)

18.30 Eyjan  (2:18)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Leðurblökur  (Bat and Man) 
Frönsk heimildarmynd. Leðurblökur voru 
komnar til sögunnar á tíma risaeðlanna, fyrir 
60 milljónum ára. Þessi furðulegu dýr hafa 
ekkert breyst síðan en með rannsóknum á 
þeim vonast vísindamenn til að gera merk-
ar uppgötvanir á sviði lífverkfræði og sjúk-
dómavarna.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(11:18) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Einkaspæjari hverfur og margir 
gætu átt sök á því. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Trúður  (Klovn VI) (9:10) Dönsk 
gamanþáttaröð um rugludallana Frank og 
Casper. 

22.45 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives) (e)

23.30 Spaugstofan  (e)

23.55 Kastljós  (e)

00.30 Fréttir  (e)

00.40 Dagskrárlok

20.00 Úr öskustónni  Gestur Guðjóns 
Bergmann er Vilborg Oddsdóttir frá Hjálpar-
starfi kirkjunnar.   

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir 
Austur-Indiafélagið.   

21.00 Frumkvöðlar  Gestir Elinóru Ingu 
eru Gunnar Örn Sigurðsson gítarsmiður og 
Ómar Guðjónsson gítarleikari.   

21.30 Í nærveru sálar  Í Umsjón Kol-
brúnar Baldursdóttur. Gestur hennar er 
Guðmunda Jónsdóttir.

LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1
201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969
FAX 554 3100
WWW.LUR.IS
LUR@LUR.IS

www.lur.is

Úrval rúma, sófa og hvíldarstóla

10:00 – 18:00mán
fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Margir litir í boði – Frábær verð í gangi

08.00 The Truth About Love 

10.00 Goldfinger 

12.00 Shrek the Third 

14.00 The Truth About Love 

16.00 Goldfinger 

18.00 Shrek the Third 

20.00 Extreme Dating Spennu- og gam-
anmynd um fjóra vini á þrítugsaldri sem leita 
að ástinni en ekkert gengur.

22.00 The Covenant 

00.00 Broken Flowers 

02.00 Asylum 

04.00 The Covenant 

06.00 Ocean‘s Thirteen

07.00 Chelsea - Stoke Útsending frá leik 
í ensku bikarkeppninni.

15.20 Reading - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku bikarkeppninni.

17.00 PGA Tour 2010 Útsending frá 
Honda Classic-mótinu í golfi en mótið er 
hluti af PGA-mótaröðinni í golfi.

20.00 Ensku bikarmörkin 2010 Farið 
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku 
bikarkeppninni í knattspyrnu.

20.30 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu þar sem skyggnst er á bak við 
tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn og þjálf-
ara.

21.00 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltanum 
skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á 
einum stað.

22.00 Bestu leikirnir. ÍA - Keflavík 
04.07.07 

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 Ultimate Fighter Sýnt frá Ultimate 
Fighter þar sem margir af bestu bardaga-
mönnum heims sýna listir sínar.

07.00 Everton - Hull Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Everton - Hull Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

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

18.45 PL Classic Matches: West Ham 
- Bradford, 1999 

19.20 PL Classic Matches: Manchest-
er City - Tottenham, 1994 

19.50 Wigan - Liverpool Bein útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

23.30 Wigan - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 The Moment of Truth (25:25) 

11.00 60 mínútur 

11.45 Falcon Crest (6:18)

12.35 Nágrannar 

13.00 Kissing Jessica Stein 

14.45 ET Weekend 

15.30 Saddle Club 

15.53 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Apaskólinn og Tommi og Jenni.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (24:25) Lífið hjá 
Hómer og Marge Simpson gengur sinn vana-
gang en ekki líður sá dagur að þau eða börn-
in rati ekki í vandræði!

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (5:24) Hér 
er á ferðinni sjötta þáttaröðin um Charlie, fer-
tugan piparsvein sem nýtur mikillar kvenhylli 
og hefur gert það gott með því að semja 
auglýsingastef. Bróðir hans, Alan, flutti inn á 
hann þegar hann skildi við eiginkonu sína og 
deila þau forræði yfir syni sínum.

19.45 How I Met Your Mother (21:22) 
(21.22) Loksins þegar stefnumótaþjónusta 
kveðst hafa fundið sálufélaga Teds þá neyð-
ist hann til að aflýsa stefnumótinu til þess að 
rétta Lily hjálparhönd.

20.10 American Idol (16:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar.

21.30 American Idol (17:43)

22.55 American Idol (18:43)

23.40 Hung (9:10) Gamansamur þáttur 
með dramatísku ívafi frá HBO um Ray Dreck-
er, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem 
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi og selur ein-
mana konum blíðu sína. 

00.05 Kissing Jessica Stein 

01.40 XIII: The Conspiracy Fyrri hluti 

03.10 XIII: The Conspiracy Seinni hluti 

04.40 Two and a Half Men (5:24)

05.05 The Simpsons (24:25) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag 

Líðan ríkukalla þykir greinilega söluvænleg. Nú koma þeir 
einn af öðrum í flettiviðtölum og bera sig illa. Komast 
ekki á kaffihús fyrir aðkasti og eru gráir og guggnir eins og 
skugginn af sjálfum sér. Þeir iðrast smá, en ekki alveg, 
enda ekkert ólöglegt per se við athæfið.

„Tja, ég viðurkenni að við vorum blindfullir í partíinu, 
við átum allt úr frystikistunni, komum myndunum og 
húsgögnunum undan og lögðum svo pleisið í rúst. 
En hvað gátum við annað gert? Löggan kom aldrei og 
stoppaði okkur! Hvar var löggan eiginlega? Af hverju 
kom hún ekki og stoppaði okkur? Þetta er allt henni 
að kenna!“

Svona er inntak varnarræðunnar og maður 
ypptir öxlum, enda í megindráttum orðinn leiður 
á uppgjörinu, sem dragnast áfram eins og 

mýfluga í kviksyndi. Væri alveg til í að hlutaðeigandi yrði mokað í 
burt og svo yrði byrjað aftur með hreint borð. 

Þetta mun þó halda áfram enda er víst verið að moka flórinn. 
Alltaf kemur eitthvað nýtt, óskiljanlegar fréttir af ríkuköllum að 
snapa sér milljarð hér og þrjátíu milljarða þar. Orðið milljarður 
hefur fyrir löngu misst alla skerpu. Ég skil ekki milljarð, get 
ekki séð upphæðina fyrir mér því ég er svo minni háttar að 

ynni ég 100 þúsund kall í Happaþrennu væri ég í skýjun-
um dögum saman. Því varð ég þakklátur þegar einhver 
fréttamaður sagði „þrjátíu þúsund milljónir“ í staðinn fyrir 
„þrjátíu milljarðar“ í einhverri umfjöllun um daginn. Ég 

tók andköf og sperrti eyrun. Mætti ég því biðja um að 
mælieiningin milljarður verði aflögð í fréttum og milljón 

notuð í staðinn, svo maður hreinlega fatti hvað verið 
er að tala um. 

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI FYLGIST ÁFRAM MEÐ UPPGJÖRINU

Einn milljarður er þúsund milljónir
> Laurence Fishburne
 „Fólki er brugðið þegar 
það sér andlit mitt, enda 
lengi vel stóð mér ekkert 
annað til boða en að 
leika vonda menn.” 
Fishburne fer með 
hlutverk Dr. Raymonds 
Langston í þættinum CSI 
sem Skjáreinn sýnir í 
kvöld kl. 21.50.

19.50 Wigan – Liverpool, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

20.15 How To Look Good 
Naked - Revisited   SKJÁREINN

20.15 Réttur   STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Sporlaust   SJÓNVARPIÐ

23.40 Hung   STÖÐ 2
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Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
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 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.15 Landet runt 11.00 Rapport 11.05 
Sportspegeln 11.50 Plus 12.20 På resa i Estland 
13.00 Vargens väg - från fridlyst till fredlös 13.30 
Kamrater i vapenrocken 15.00 Rapport 15.05 
Gomorron Sverige 16.00 Hannah Montana 16.25 
Teatersupén 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med 
A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Fråga 
doktorn 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala 
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 Det 
kungliga bröllopet 20.00 Saltön 21.00 Miss Potter 
22.30 Melodifestivalen 2010 

10.35 Norge rundt 11.00 NRK nyheter 11.10 
Herskapelige gjensyn 11.40 Frilandshagen 12.10 
Berulfsens konspirasjoner 12.40 Mat med Anne 
13.10 Himmelblå 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 
Bedre puls 19.15 Klasse 10 B 19.55 Distriktsnyheter 
20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Steinhuggeren 21.30 
Hjernevask 22.10 Kveldsnytt 22.25 Poirot 

10.00 Kongehuset indefra 10.30 Skilt 11.00 DR 
Update - nyheder og vejr 11.10 21 Sondag 11.50 
Aftenshowet 12.20 Seinfeld 13.00 Rygepauser 
13.30 Kronprinsparrets nye hjem 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family 
Guy 15.30 Dragejægerne 15.55 Chiro 16.05 
Ni-Hao Kai Lan 16.30 Peter Pedal 16.55 Gurli 
Gris 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Det 
sode liv 19.00 Stillehavets tropiske eventyr 19.50 
Bagom 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 
SportNyt 21.00 Inspector Morse 22.45 OBS 22.50 
Hjernestorm 23.20 Boogie Mix 

10.45 Waterloo Road 11.35 Only Fools and Horses 
12.25 The Green Green Grass 12.55 My Hero 
13.25 Primeval 14.15 Primeval 15.05 Dalziel and 
Pascoe 15.55 The Mighty Boosh 16.25 Waterloo 
Road 17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 
18.30 Sensitive Skin 19.00 My Family 19.30 The 
Fixer 20.20 Waking the Dead 21.10 My Family 
21.40 Only Fools and Horses 22.30 The Green 
Green Grass 23.00 My Hero 23.30 The Fixer

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
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Brúin á 
Drinu
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Heimur hugmyndanna
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Einhver mun minnast 
vor
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

16.45 The Doctors  Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar á ólíkum sviðum veita aðgengilegar og 
gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.30 E.R. (10:22) 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.

18.15 Seinfeld (8:24) Elaine fær Jerry og 
George til að koma með sér til að eyðileggja 
brúðkaup keppinautar síns. Kramer verður 
fórnarlamb afmælisóskar.

18.45 The Doctors 

19.30 E.R. (10:22) 

20.15 Réttur (2:6) Fyrsti íslenski lögfræði-
krimminn. Söguhetjurnar eru þrír lögmenn 
sem starfa á lögmannsstofunni Lög og réttur 
og er Logi Traustason þar fremstur meðal 
jafningja. 

21.05 Fréttir Stöðvar 2 

21.30 Ísland í dag 

21.55 Cold Case (10:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið 
hefur verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.40 Twenty Four (7:24) Áttunda serían 
af spennuþætti um leyniþjónustumanninum 
Jack Bauer.

23.25 John Adams (7:7)

00.25 Seinfeld (8:24) 

00.50 Sjáðu 

01.15 Fréttir Stöðvar 2 

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Tíu bestu stelpurnar og tíu bestu 
strákarnir koma fram í kvöld, en 
fjórir keppendur munu þurfa að 
kveðja drauminn um að verða 
næsta söngstjarna Bandaríkjanna. 
Þetta er níunda þáttaröð þessa 
vinsæla skemmtiþáttar en nú þegar 
hafa draumar átta söngvara ræst.  
Eins og kunnugt er þá er Paula 
Abdul horfin af braut en í hennar 
stað kemur Ellen DeGeneres sem 
mun aðstoða Simon Cowell, Randy 
Jackson og Köru DioGuardi.

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol
Samtök verslunar og þjónustu standa 
fyrir átaki þessa dagana þar sem reynt 
er að beina sjónum fólks að mikil-
vægi þess að allir taki þátt í að snúa 
hjólum atvinnulífsins með viðskipt-
um, hvort sem þau eru lítil eða stór. 
SkjárEinn ætlar í tilefni af því að vera 
með sérstakt átak 8.-12. mars undir 
heitinu Vitundarvika með 
hálftíma þáttum sem sýndir 
verða í opinni dagskrá. 
Umsjónarmaður þáttanna 
er Þorsteinn J. Vilhjálmsson 
og yfirskrift fyrsta þáttarins 
er: matur er manns-
ins gaman.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Vitundarvika
SkjárEinn kl. 19.45

▼
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„Við erum óskaplega þakklátar 
Þjóðleikhúsinu fyrir að hafa tekið 
okkur svona vel. Þetta var alveg 
frábært,“ segir Þórunn Helga 
Traustadóttir. Hún fékk að vera 
viðstödd rennsli á leikritinu Fías-
ól, sem verður frumsýnt á næst-
unni, ásamt sjö ára barnabarni 
sínu Andreu Sólveigu Thierry-
Mieg.

Andrea Sólveig býr í Frakklandi 
og ákvað að nota vetrarleyfið sitt 
úr skólanum til að fljúga í fyrsta 
skipti alein til Íslands og sjá sýn-
inguna. Hún er mikill aðdáandi 
Fíusólar eftir að amma hennar 
las upp úr samnefndum bókum 
Kristínar Helgu Gunnarsdóttur 
fyrir hana í gegnum Skype-sam-
skiptatækið. „Ég passa upp á að 
rækta sambandið við barnabörnin 
í útlöndum eins og ég lifandi get. 
Meðal annars las ég fyrir hana 

allar bækurnar um hana Fíusól,“ 
segir Þórunn Helga. „Við hitt-
umst á Skype-inu þrisvar til fjór-
um sinnum í viku og ég les fyrir 
hana kvöldsöguna. Svo kyssumst 
við góða nótt og hún skríður í bólið 
sitt,“ útskýrir hún. „Þetta er frá-
bært tæki fyrir okkur sem eigum 
börn og barnabörn í útlöndum, 
þetta breytir öllu. Maður getur 
ræktað, ekki bara tilfinningarnar, 
heldur einnig tungumálið og allt 
verður svo miklu einfaldara og 
betra þegar þetta er til staðar.“

Þórunn segir að Andrea litla 
sé ennþá í skýjunum eftir að 
hafa séð sýninguna. „Við áttum 
alveg dásamlega stund. Þetta var 
þvílík upplifun fyrir barnið að 
verða nánast virkur þátttakandi 
og hoppa í bólinu hennar Fíu og 
kynnast öllum persónulega. Þetta 
var alveg stórkostlegt.“  -fb
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT
2. tilræði, 6. 49, 8. þrá, 9. taug, 11. 
á fæti, 12. skorða, 14. brambolt, 
16. fisk, 17. tala, 18. gegnsær, 20. 
skammstöfun, 21. treysta.

LÓÐRÉTT
1. hland, 3. kyrrð, 4. ástir, 5. skjön, 7. 
litbrigði, 10. ferskur, 13. tálknblað, 15. 
há bygging, 16. stefna, 19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. árás, 6. il, 8. ósk, 9. sin, 
11. tá, 12. stýfa, 14. brölt, 16. ál, 17. 
níu, 18. tær, 20. fr, 21. trúa. 

LÓÐRÉTT: 1. piss, 3. ró, 4. ástalíf, 5. 
ská, 7. litblær, 10. nýr, 13. fön, 15. 
turn, 16. átt, 19. rú. 

„Ég er að horfa sérstaklega 
mikið núna á Curb Your 
Enthusiasm. Ég er líka að detta 
inn í einn og einn þátt af That 
Mitchell and Webb Look. Það 
eru sketsaþættir sem er gaman 
að detta reglulega í aftur.“  

Steindi Jr. grínisti. 

„Ég segi kannski ekki að við séum að loka 
akkúrat núna. En ef þetta heldur svona 
áfram þá verður gengið á eigur Kattavina-
félagsins og það finnst mér ekki rétt,“ 
segir Sigríður Heiðberg, framkvæmda-
stjóri Kattholts. Sigríður staðhæfir að ef 
Kattholti berist ekki aðstoð frá yfirvöldum 
við reksturinn sé raunveruleg hætta á 
að Kattholti verði lokað. „Við getum ekki 
rekið þetta áfram á þessum forsendum, 
Reykjavíkurborg borgar sjö daga fyrir 
óskiladýr, Mosfellsbær og Seltjarnarnes 
líka en önnur sveitarfélög greiða ekki neitt 
þótt við séum að taka við dýrum frá þeim. 
Og svo erum við að borga meira en eina 
milljón í fasteignagjöld á ári. Við ráðum 
einfaldlega ekki við þetta,“ segir Sigríður 
og bætir því við að efnahagskreppan hafi 

orðið til þess að verð á allri þjónustu hafi 
hækkað.

Sigríður segist hafa óskað eftir 
fundi með borgarstjóranum, Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, en veit ekki 
hvenær af því verður. „Samstarfið 
við borgina hefur reyndar verið með 
hreinum ágætum en við getum ekki 
staðið undir þessum greiðslum,“ 
segir Sigríður en bætir því við að 
það myndi skapast ófremdarástand 
í kattarmálum ef Kattholti yrði lokað. 
„Það yrðu bara heimilislausir kettir 
úti um allt,“ segir Sigríður en á aðeins 
tveimur mánuðum hafa 76 kisur komið 
í Kattholt, kettlingafullar læður og 
litlir kettlingar. 25 af þeim eru farnar 
til síns heima.  - fgg

Lokun vofir yfir Kattholti

VANDRÆÐAÁSTAND Sigríður Heiðberg í 
Kattholti segir rekstur kattaheimilisins 
vera erfiðan. Hún hefur óskað eftir fundi 
með Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, borgar-
stjóra Reykjavíkurborgar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í BÓLI FÍUSÓLAR Andrea Sólveig og Þórunn Helga fengu að hitta sjálfa Fíusól í Þjóð-
leikhúsinu og höfðu mjög gaman af. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flaug til Íslands fyrir Fíusól

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

„Það er frábært fyrir hinn 
almenna pókeráhugamann að geta 
fylgst með mótum á Íslandi. Séð 
hendurnar sem verið er að spila 
og hvernig menn spila þær,“ segir 
Valur Heiðar Sævarsson, sem er í 
forsvari fyrir pókerklúbbinn 53.

Vefspilavítið Betsson hefur 
flutt inn pókerborð með tíu inn-
byggðum myndbandsupptöku-
vélum. Fyrsta mótið sem verð-
ur tekið upp fyrir sjónvarp fer 
fram í maí, en Betsson heldur það 
í samstarfi við póker klúbbinn 53. 
Útvöldum verður boðið að taka 
þátt í mótinu ásamt því að sigur-
vegari áskorendamótaðar Audda, 
Sveppa og Gillz fær tækifæri til 
að taka þátt.

Valur segir að viðræður séu í 
gangi við sjónvarpsstöðvar hér 
á landi um sýningarrétti á mót-
inu. „Það er mikill áhugi. Það er 
bara spurning hvar lendingin 
verður,“ segir Valur. Hann bætir 
við að ýmsar vangaveltur séu um 
hvers konar pókersjónvarpsefni 
verði framleitt á Íslandi í náinni 
framtíð.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins kostaði borðið á aðra millj-
ón króna og vegur hátt í 250 kíló. 
Það er handsmíðað í Bandaríkjun-
um og hefur aðeins einu sinni verið 
notað. Það var að sjálfsögðu í Las 
Vegas, en þar var leikið til úrslita 
á borðinu á stórmóti.

Póker er vinsælt sjónvarpsefni 
erlendis og flest stærri mót eru 
tekin upp fyrir sjónvarp. Bestu 
pókerspilarar heims njóta mikilla 
vinsælda og Valur segir að við-
ræður hafi átt sér stað við mörg 
stór nöfn um að koma til Íslands 
og spila. Spurður hvort reglulegar 
sjónvarpsútsendingar frá íslensk-
um pókermótum komi til með að 
breyta almenningsáliti á spil-
inu segir Valur að svo gæti farið. 
„Þetta verður kannski til þess 

að spilið verði útbreiddara, þrátt 
fyrir að almenningur sé reyndar 
byrjaður að taka þátt í póker. Þetta 
opnar kannski augu fólks fyrir 
því að þetta spil byggist ekki upp 
á heppni og sé ekki beintengt við 
fjárhættuspil,“ segir hann. „Það 

er ekki ástæðulaust að alþjóðleg 
pókersambönd eru að taka upp 
samstarf við hugaríþróttasambönd 
um allan heim og aðskilja sig frá 
fjárhættuspilum. Bestu pókerspil-
arar í heimi eru ekki heppnustu 
menn heims.“  atlifannar@frettabladid.is

VALUR SÆVARSSON:  SJÓNVARPSSTÖÐVARNAR MJÖG ÁHUGASAMAR

Pókermót tekin upp 
fyrir sjónvarp á Íslandi

SJÓNVARPSBORÐIÐ 
FRÁ LAS VEGAS
Betsson hefur flutt inn þetta 
pókerborð. Tíu myndbandsupp-
tökuvélar fylgdu borðinu sem 
vegur hátt í 250 kíló og kostaði 
á aðra milljón króna. Valur og 
félagar í pókerklúbbnum 53 
standa fyrir fyrsta pókermót-
inu sem verður tekið upp fyrir 
sjónvarp í maí í samstarfi við 
Betsson.

Útvarpsmaðurinn Hermann 
Fannar Valgarðsson, þekktastur 
sem Hemmi feiti á X-inu, og Úlfar 
Linnet, fyrrverandi 
fyndnasti maður 
Íslands og bjór-
skólastjóri, héldu 
sameiginlega þrí-
tugsafmælisveislu 
síðasta föstudags-
kvöld. Þar var margt 
um góða gesti og 
veislustjórn var í 
höndum hins 
geðþekka 
Jóns 
Mýrdal. 
Söngvarinn 
og fótboltamaðurinn Jón Ragnar 
Jónsson tróð upp í veislunni. Hann 
vakti athygli í síðustu viku þegar lag 
hans Gildin okkar lak á Netið, en 
það var upphaflega aðeins ætlað 
starfsfólki Landsbankans. Jón slapp 
ekki úr veislunni fyrr en hann hafði 
flutt Gildin okkar við gríðarlegan 
fögnuð viðstaddra.

Krummi og félagar í 
hljómsveitinni Mínus 

hafa undanfarið æft 
stíft fyrir upptökur 
á nýrri plötu. Upp-
tökurnar eiga að 
fara fram í mars 
og verður þetta 

fimmta plata 
hljóm-
sveitar-
innar og 
sú fyrsta 

eftir að bassafanturinn Þröstur og 
gítarleikarinn Frosti yfirgáfu skipið. 

Starfsfólk Iceland Express fékk 
óvæntan glaðning á 
árshátíð fyrirtæk-
isins um helgina. 
Forstjórinn Matthías 
Imsland tilkynnti 
að allir myndu fá 
300.000 króna bónus 
vegna þess hversu vel 
gekk á síðasta ári 
sem verður að 
teljast öfunds-
verður árangur 
í hrikalegustu 
fjármálakreppu 
síðari ára. - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI
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...eru betri en aðrar

Portúgal tryggir þér og fjölskyldunni frábæra gististaði 
sem valdir hafa verið af kostgæfni og ánægðir 
ferðalangar sækja í aftur og aftur.

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í íbúð á 
Hótel Apartamentos Presidente með einu 
svefnherbergi í viku. Brottför: 10. júní.

frá

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á 
skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Portúgal
89.703 kr.*

Sólarstaður fjölskyldunnar

Praia da Rocha

SUMAR 2010



Mest lesið

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp

Nýr 
iPod nano

1 Steingrímur íhugaði að segja 
af sér eftir synjun forsetans

2 Liggur þungt haldinn eftir 
eldsvoða

3 Lilja hafnar ásökunum 
Jóhannesar

4 Segir sólbaðsfíkn dauðans 
alvöru

5 Stærstu eigendur Byrs 
„misnotuðu aðstöðu sína“

Vill verða dagskrárstjóri
Umsóknarfrestur fyrir stöðu 
dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins 
rann út í gærkvöldi. Á föstudag 
greindi Fréttablaðið frá því að 
Björn Þórir Sigurðsson, mark-
aðsstjóri Morgunblaðsins, hefði 
sótt um stöðuna og tiltók einnig 
nöfn nokkurra reynslubolta sem 
orðaðir hafa verið við eitt valda-
mesta starfið í íslensku sjónvarpi. 
Felix Bergsson, leikari, útvarps- og 
sjónvarpsmaður, greindi svo frá 
því seint í gærkvöldi á 
Facebook-síðu sinni 
að hann hefði sótt um 
starfið. Hann hefur 
meðal annars verið spyrill 
í spurningaþættinum vin-
sæla Popppunkti á RÚV.
 - kg

Flugelds-fögnuður
Einhverjir flissuðu í gær yfir frétt á 
vefsíðu BBC um þjóðaratkvæða-
greiðsluna á laugardag, en fyrir-
sögn fréttarinnar var „Ísland fagnar 
höfnun Icesave-samningsins“. Til 
að undirstrika hinn mikla fögnuð 
Íslendinga sem rætt var um fylgdi 
með fréttinni myndskeið af rakettu 
sem sprakk á himni yfir ótilgreind-
um stað á Íslandi. Höfðu sumir 
á orði að myndatökumanni BBC 
hefði líklega tekist að festa á filmu 
eina flugeldinn sem skotið var upp 
af þessu tilefni.

Vitlausar spurningar
Þráinn Bertelsson lýsti því yfir í 
síðustu viku að 5 prósent þjóðarinn-
ar væru fábjánar. Mörgum þykir það 
hóflega áætlað hjá þingmanninum, 
en þrátt fyrir það vöktu ummælin 
mikla athygli. Í kjölfarið bárust 
Fréttablaðinu tölvupóstssamskipti 
sem áttu sér stað áður en ummælin 
féllu. Í þeim spyr kjósandi Þráin 

um töf á störfum allsherjar-
nefndar og hann svarar að 
bragði að spurningin sé 
sú vitlausasta sem hann 
hafi fengið áður en hann 

bendir á formann 
nefndarinnar.  - afb
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