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Sögulegur áfangi
Fyrsta víetnamsk-ís-
lenska og íslensk-
víetnamska orða-
bókin komin út.
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is
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Leynist þvottavél 

eða þurrkari frá

í þínum pakka

VIÐSKIPTI Þreifingar eru um að 
taka aftur upp bónuskerfi í Arion 
banka, Íslandsbanka og Lands-
banka, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Slíkt kerfi var við 
lýði í bönkunum fram að hruni 
haustið 2008. Bónuskerfi hafa ekki 
verið tekin upp í bönkunum síðan 
þá. Gangi allt eftir munu bónus-
kerfin einskorðast við tvö svið, 
eignastýringu og fyrirtækjaráð-
gjöf.

„Það er mikilvægt að halda 
launahvatakerfi innan skynsam-
legra marka og að þeir einir fái 
kaupauka sem eiga hann skilið,“ 

segir Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra. Reglur um árangurs-
tengdar greiðslur eru hluti af 
viðamiklum breytingum ríkis-
stjórnarinnar á lögum um fjár-
málafyrirtæki, sem liggja á borði 
viðskiptanefndar Alþingis. Í þeim 
segir meðal annars að jafnvæg-
is eigi að gæta á milli launa- og 
bónusgreiðslna. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins eru laun hjá bönkunum 
þremur þau hæstu innan fjár-
málageirans, ef frá eru skildar 
skilanefndir bankanna. Meðal-
laun hjá skilanefndum Kaupþings 

og Landsbankans hér á landi voru 
um 450 þúsund krónur á mánuði í 
fyrra en 1,1 milljón hjá skilanefnd 
Glitnis. 

Flestir starfsmenn skilanefnda 
eru með hagfræði- eða viðskipta-
fræðimenntun. Miðgildi mánaðar-
launa viðskipta- og hagfræðinga 
nam 581 þúsund krónum í fyrra, 
samkvæmt kjarakönnun Félags 
viðskiptafræðinga og hagfræð-
inga, sem gerð var í fyrrahaust. 
Þetta var átta prósenta hækkun 
milli ára. 

Þá eru heimildir fyrir því að 
skilanefndir hafi freistað starfs-

manna nýju bankanna með allt að 
þrisvar sinnum hærri launum. 

Bankarnir hafa verið tregir til 
að upplýsa um launakjör. Arion 
banki og Íslandsbanki vísa í að 
upplýsingarnar muni koma fram í 
væntanlegum ársreikningi. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Lands-
bankanum eru meðallaunin um 480 
þúsund krónur. Ásmundur Stefáns-
son bankastjóri er með 1,5 millj-
ón króna í laun á mánuði. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru framkvæmdastjórar bankans 
með um eina milljón króna á mán-
uði.  - jab

Bankarnir vilja blása lífi í 
bónuskerfi starfsmanna
Skilanefndir bankanna bjóða bankastarfsmönnum þreföld laun fyrir vistaskipti. Í skoðun er að taka upp 
bónuskerfi í bönkum. Mikilvægt er að þeir einir fái bónus sem eiga hann skilið, segir viðskiptaráðherra. 

ÞORSTEINN JÓNÍNUSON

Á stórkostlega borvél 
sem hrærir steypu
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

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

„Það er gott að eiga góðan hamar, góða sög og bítara til að klippa sund-ur rafmagnsvíra. Svo er frábært að eiga gott skrúfjárnasett og juðari er nauðsynlegur ef maður er í máln-ingarframkvæmdum,“ byrjar Þor-steinn. Segir þetta allt hluti í eigin eigu. „Eitt það besta er þó að eiga góða batterísborvél. Hún þarf að vera til á öllum heimilum, að ég tel. Ég gæti að minnsta kosti ekki lián h

geturðu notað borvél til að hræra. Ég hef gert það. Bara rosalega lítið í einu,“ upplýsir hann og kveðst marga fjöruna hafa sopið í þessum efnum. En hvaða sögu á þessi borvél hans og af hvaða tegund er hún?„Ég fékk þessa vél fyrir svona þremur árum. Keypti hana sjálfur. Þetta er Hitachi vél með höggi oger bara stórk

ir henni. Þannig að notagildið er heilmikið.“ 
Inntur eftir endingu rafhlöðunnar kemur Kristján með dæmi úr dag-lega lífinu. „Segjum að ég sé að búa til sólpall, þá get ég skrúfað stans-laust frá átta til hálf ellefu. Auðvitaðverð ég þá með ann ð bþ

Tólf volta borvél hentar ekki mínu vaxtarlagiAllir þurfa að einhverntíma að grípa til smíðaáhalda vegna viðhaldsverka á heimilunum. Sumir eiga 

meira af þeim en aðrir. Þeirra á meðal Þorsteinn Jónínuson sem titlar sig sérfræðing í símaskránni. 

„Það er hægt að skrúfa allt saman og svo sundur aftur,“ segir Þorsteinn sem hér er á verkstæðinu sínu heima sem er um það bil 

tveir fermetrar að stærð.  

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PÁSKARNIR NÁLGAST.   Benda má á að eggjaskurn er bráðskemmtilegt föndurefni. Ýmis-legt má búa til úr henni, til dæmis kertastjaka. Þá 
er brotið ofan af egginu, skurnin tæmd, máluð og 
sett í hana vax og þráður. Egginu er tyllt í eggjabik-
ar og kveikt í. Fyrirtaks skraut á páskaborðið.

Hringdu í síma

HÍBÝLI OG VIÐHALD

Harpan er farin að 
taka á sig mynd 
Sérblað um híbýli og viðhald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FASTEIGNIR.IS15. MARS 2010

11. TBL.

Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu vel skipulagt þriggja hæða einbýlishús í Langagerði í Reykjavík. 

H úsinu, sem er samtals 302,7 fm, hefur verið vel við-haldið og er sérstaklega vel staðsett, innst í botnlangagötu og hentar því barnafjölskyldum vel en stutt er í alla almenna þjónustu 

og skóla. Tvær aukaíbúðir eru í húsinu ásamt bílskúr, með heitu og köldu vatni, rafmagni og hurðaopn-ara. Hitalagnir eru í stétt. Fallegur garður í rækt er í kringum húsið sem býður upp á mikla mögu-leika. 
Aðalhæðin skiptist í forstofu, tvær stórar stofur með útgengi út á verönd, eldhús, baðherbergi, hjóna-herbergi og tvö auka svefnherbergi og hol. Gólf og veggir baðherbergis 

eru klæddir með marmara og í hjónaherbergi eru góðir skápar og innfellt snyrtiborð. Í risi eru tvö herbergi og snyrting ásamt tveggja herbergja ósamþykktri íbúð sem hentar vel til útleigu. Í kjallaranum er einnig ósamþykkt tveggja her-bergja íbúð með sérinngangi. Þar er einnig þvottaherbergi, snyrting og nokkrar geymslur. Parket er á nær allri aðalíbúð og plastparket á aukaíbúðum.

Frábært fjölskylduhús

Húsið við Langagerði er með tveimur aukaíbúðum sem hægt er að leigja út.

S. 562 1200   862 3311
TRAUST

ÞJÓNUSTA Í 
ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,Sigrún Sigurpálsdóttir,lögg. fasteignasali.

Til sölu gullfalleg, vönduð 3ja herbergja 125,9 fm íbúð á efri 

hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Íbúðin er rúmgóð stofa, tvö stór 

herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi og gangur. Í 

bílageymslu (innangengt) fylgja tvö stæði. Stór geymsla. 
Aðeins fjórar íbúðir í stigagangi. Mjög góður staður.

STAKKAHLÍÐ 17  OPIÐ HÚS  frá kl. 17 – 18,  íbúð 203
Opið hús

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Úrkomulítið   á landinu í dag.  
Það léttir til austanlands en vest-
antil verður skýjað og að mestu 
leiti úrkomulaust.  Hiti verður víða 
á bilinu 1 til 7 stig.
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Í hlutverki karls
Ilmur Kristjánsdótt-

ir leikur Jón 
Grindvíking í Ís-
landsklukkunni 
í Þjóðleikhús-

inu.
FÓLK 26

FÓLK Húsfyllir var í Þjóðminjasafninu í gær þegar 
gestum gafst kostur á að skoða búninga safnsins. 
Þeir sem mættu í þjóðbúningi fengu frítt inn.  

„Dagurinn er kjörið tækifæri fyrir þá sem eiga 
þjóðbúning að klæðast honum en þeim konum 
hefur fjölgað mjög sem sauma sér búning,” segir 
Helga Vollertsen, kynningarstjóri Þjóðminjasafns 
Íslands. „Þarna mátti sjá marga fallega faldbún-
inga og skautbúninga, upphluti og peysuföt, bæði 
erfðagripi og sérsaumaða búninga. Sérstaklega 

var gaman að sjá alla barnabúningana en þeir 
voru fleiri í ár en í fyrra.“

Í tengslum við daginn hefur verið sett upp sýn-
ing á þjóðbúningabrúðum Sigríðar Kjaran sem hún 
gaf Þjóðminjasafninu árið 2001. 

Helga segir þjóðbúningadaginn hafa tekist afar 
vel og mikla lukku hafi vakið þegar félagar í Þjóð-
dansafélagi Reykjavíkur hafi boðið upp í dans. 
Hún vonast til að hefð skapist fyrir þjóðbúninga-
deginum og hann verði að árlegum viðburði.  - rat

Þjóðbúningadagur haldinn í annað sinn á Þjóðminjasafni Íslands:

Vinsælt að sauma búninga

Hæfileikamaðurinn 
Einar Már Jónsson skrifar um 
embættismann, sem fékk að 
kynnast því að laun heimsins eru 
oft vanþakklæti. 

Í DAG 12

GRÆNLAND Jarðrannsóknir bresks 
námufyrirtækis í Isukasia á 
vesturströnd Grænlands gefa til 
kynna að þar sé umtalsvert magn 
af járngrýti í jörðu.

Námufyrirtækið London Min-
ing telur að um 951 milljón tonna 
af járni sé að finna í jörðinni við 
Isukasia, um 150 kílómetrum 
fyrir norðan höfuðstaðinn, Nuuk.

Þetta er um 65 prósentum 
meira en félagið hafði áætlað 
þegar það hóf rannsóknir þar.

Grænlenska útvarpið segir að 
námuvinnsla gæti hafist 2014 og 
að hún geti skapað allt að fimm-
hundruð störf. 

Nú mun breska fyrirtækið 
sannreyna að gæði járnins 
séu jafn mikil og sýnist, en að 
óbreyttu mætti vinna járn úr 
slíkri námu í allt að áttatíu ár.

 - kóþ

Telja 500 störf geta skapast:

Mikið járngrýti 
finnst í jörðu á 
Grænlandi 

Rooney skor-
ar og skorar
Manchester 

United, Chelsea 
og Arsenal unnu 
öll leiki sína um 
helgina.

ÍÞRÓTTIR 20

FÓSTURLANDSINS FREYJUR Olga Kristjánsdóttir, í faldbúningi, og Oddný Kristjánsdóttir, í upphlut, setja faldblæju á Dóru G. 
Jónsdóttur gullsmið. Dóra er klædd skautbúningi, skartið smíðaði hún sjálf. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Auður Capital veitir ábyrga 
   fjármálaþjónustu 

Opinn kynningarfundur 
þriðjudaginn 16. mars kl. 17:15 
að Borgartúni 29.
        Allir velkomnir

Hverjum treystir þú 
      fyrir þínum sparnaði?

Eignastýring og 
 séreingarsparnaður

NEYTENDUR Heimavíngerð hefur 
aukist frá því snemma á síðasta ári 
á kostnað innflutts áfengis í versl-
unum ÁTVR. 

Skýringin liggur í mikilli verð-
hækkun á áfengi, bæði af völd-
um gengishruns krónunnar sam-
fara hækkun á virðisaukaskatti 
á áfengi úr 24,5 prósentum í 25,5 
prósent og tíu prósenta hækk-
un á áfengisgjaldi um áramótin. 
Þá bættist við fimmtán prósenta 
hækkun áfengisgjaldsins í maí í 
fyrra. Alþingi hefur heimild til að 
hækka áfengisgjaldið aftur í jan-
úar á næsta ári.

Áfengisgjaldið miðast við 
áfengisstyrk. Gjaldið er lægra 
á bjór en vodka og aðra sterka 
áfenga drykki. Vodki er tiltölulega 
ódýr í innkaupum. Það skilar sér 
hins vegar ekki í hilluverði ÁTVR 
enda áfengisstyrkur vodkans alla 
jafna um fjörutíu prósent og því 
hækkar áfengisgjaldið. Líkt og sjá 
má á myndinni gleypa álögur hins 
opinbera nær alla vodkaflöskuna.

Áfengisgjald skilaði 6,7 milljörð-
um króna í ríkiskassann árið 2008 
og er áætlað að það hafi numið 7,8 
milljörðum króna í fyrra. Þessa 
dagana er verið að taka saman 
upplýsingar um áfengissölu. Stefnt 
er að því að ársskýrsla ÁTVR komi 
út í lok mánaðar.

Viðmælendur Fréttablaðsins 
hafa efasemdir um að hærri álögur 
skili sér í ríkiskassann. Þeir benda 
á að áfengisverð hafi hækkað í tví-
gang á síðasta ári og séu vísbend-
ingar um að það geti leitt til aukins 
smygls á víni auk þess að fleiri búi 
til sín eigin vín en áður. 

Rúmlega tuttugu milljón lítrar 
af áfengi seldust í fyrra og er það 
1,4 prósenta samdráttur milli ára. 
Einar S. Einarsson framkvæmda-
stjóri sölu- og þjónustusviðs Vín-
búða ÁTVR, segir erfitt að segja 
til um þróun áfengissölu á árinu.  
 jonab@frettabladid.is

Ríkið hirðir 80 prósent
Verð á áfengi hefur hækkað mikið með falli krónunnar. Þá hefur ríkið hækkað 
álögurnar verulega og hefur heimild til hækkunar á næsta ári. Um 80 prósent 
þess sem neytendur greiða fyrir vodkaflösku í ÁTVR rennur í ríkissjóð.  

Montecillo Crianza 
Rauðvín Áfengismagn: 750 
ml Áfengisstyrkleiki: 13,5% 

Árgangur: 2008 Verð: 
1.999 kr.

Absolut
Vodki Áfengismagn: 700 
ml Áfengisstyrkleiki: 40% 

Verð: 4.998 kr.

Álagning ÁTVR 

18% 
359,82 kr.

Skattur 

51%
1019,49 kr.

Innkaupsverð 

31% 
619,69 kr.

Becks
Bjór Áfengismagn: 500 ml 

Áfengisstyrkleiki: 5% 
Verð: 349 kr.

Álagning ÁTVR 

12,15%
42,4035 kr.

Skattur 

56,5%
197,185 kr.

Innkaupsverð 

31,4%
109,586 kr.

Álagning ÁTVR 

15,2%
759,696 kr.

Skattur

78%
3.898,44 kr.

Innkaupsverð 

6,8%
339,864 kr.

Svona skiptist verðið á áfenginu

Meðalverðbreyting milli ára
Áfengistegund Maí ‘09 Janúar ‘10
*Rauðvín 750 ml 1.698 1.999
Bjór 500 ml 269 313
Vodki 700 ml 3.880 4.767

Magnús Axelsson, rekstr-
ar-stjóri og einn eigenda 
Ámunnar, segir versl-
unina hafa átt tryggan 
viðskiptavinahóp um 
árabil, líka í góðærinu 
þegar verð á innfluttum 
flöskuvínum lækkaði 
mikið. Hann bætir við að 
löngum hafi verið ódýrara 
að gera vínin sjálfur en 
kaupa þau út úr búð. Nú 
sé munurinn talsverð-
ur. Fordóma hafi áður gætt í garð 
heimagerðra vína. Þeir hafi horfið í 
tímans rás enda bilið á milli góðra 
heimagerðra vína og framleiddra í 
verksmiðju orðið nánast ekki neitt 
í dag. „Fólk er að búa til góð vín 

til að njóta þeirra,“ segir 
hann og bendir á að helst 
finni byrjendur í víngerð 
fyrir muninum. „Þeir 
byrja stundum að neyta 
afurðarinnar áður en hún 
nær toppgæðum. Gott og 
bragðmikið rauðvín þarf 
allt frá tveimur og upp í 
sex mánuði á flöskum. 
Eftir því sem þau eru 
geymd lengur verða þau 
betri,“ segir hann. 

Þrúgur til bruggunar á rauðvíni og 
hvítvíni kosta frá tæpum tíu þúsund 
krónum til tæpra tuttugu þúsund 
króna. Því má ætla að hver flaska af 
heimagerðu víni kosti frá um 440 til 
720 króna.  

Fleiri gera vínin heima

MAGNÚS AXELSSON

VINNUMARKAÐUR Verkalýðsfélag 
Akraness krefst þess að launþeg-
ar Norðuráls (Century Alumini-
um) fái sömu kjör og launþegar 
Rio Tinto Alcan í Straumsvík.

„Þetta er krafan, sem ég vil 
kalla leiðréttingu. Það er eðli-
legt að kjör í sambærilegum iðn-
aði séu hin sömu. En það munar 
tugum þúsunda,“ segir Vilhjálm-
ur Birgisson, formaður félags-
ins.

Vilhjálmur segir aðspurður að 
launakjör hjá einu fyrirtæki komi 
ekki endilega öðrum fyrirtækjum 
við: „En það kemur launþegunum 

við. Þegar menn 
eru að móta 
kröfur bera 
þeir sig saman 
við sambæri-
lega hópa.“

Þegar erlend-
ir eignaraðil-
ar fái aðgang 
að ódýrri raf-
orku og mann-
auðnum sé það 

„algjör skylda okkar að reyna að 
ná sem mestu út úr því. Ef Alcan 
í Straumsvík getur borgað þessi 
laun sé ég engar forsendur fyrir 

því að ekki sé hægt að gera það 
sama hjá Norðuráli“.

Norðurál verði að taka mið af 
ástandinu í samfélaginu. „Hér er 
vandanum öllum varpað út í verð-
lagið og því farið að þyngja í hjá 
fólki,“ segir Vilhjálmur.

Óþreyju sé farið að gæta í við-
ræðunum, en samningar runnu 
út þann 1. janúar. Vilhjálmur 
vill þó ekki ræða um verkfalls-
aðgerðir að svo stöddu: „Ég leyfi 
mér að halda því fram að hægt sé 
að leysa þetta.“ Vilhjálmur hittir 
forsvarsmenn Norðuráls hjá rík-
issáttasemjara í dag. - kóþ

Verkalýðsfélag Akraness vill að aðgangur að auðlindum endurspeglist í launum:

Krefjast sömu launa og í Straumsvík

VILHJÁLMUR 
BIRGISSON

Hvar er Binni?

„Binni er bara í húsinu sínu á fullu 
að laga til.“

Örn Marinó Arnarson var einu handa-
bandi frá hinum eftirlýsta Osama bin 
Laden við gerð nýrrar heimildamyndar. 
Hvar er Valli? eru vinsælar bækur þar sem 
hinn röndótti Valli er í felum.

Karlmaður á þrítugsaldri lét 
lífið þegar bíll hans fór út af 
veginum á Vallavegi, um tíu 
kílómetra sunnan við Egils-
staði, laust fyrir klukkan átta 
á laugardagsmorgun.

Maðurinn var einn í bíln-
um þegar slysið varð. Tildrög 
slyssins eru til rannsóknar hjá 
lögreglunni á Egilsstöðum og 
rannsóknarnefnd umferðar-
slysa. 

Ekki er unnt að greina frá 
nafni hins látna að svo stöddu. 
 - fb

Lést í bílslysi

FÆREYJAR Færeyingar búsettir í 
Danmörku geta nú farið í blóð-
prufu fyrir CTD-erfðasjúk-
dómnum, sem er um hundraðfalt 
algengari í Færeyjum en víðast 
hvar.

Færeyski Sósíalurinn grein-
ir frá því að þar sem CTD sé lítt 
þekkt í Danmörku hafi Færey-
ingar þar í landi hingað til ekki 
viðeigandi þjónustu vegna sjúk-
dómsins.

Eins og greint hefur verið frá 
í Fréttablaðinu eiga Færeyingar 
á Íslandi kost á því að láta skima 
blóð sitt fyrir veikinni, sem 
getur verið einkennalaus uns hún  
leggst á fólk af fullum þunga.  - kóþ

Færeyingar og CTD-veikin:

Mega láta prófa 
sig í Danmörku

BANGKOK, AP Þúsundir mótmælenda komu saman í 
Bangkok, höfuðborg Taílands í gær. Mótmælend-
urnir, sem kenndir eru við rauðar skyrtur, vilja 
að stjórnvöld leysi upp þingið og efni til kosn-
inga. Þannig vonast þeir til að Thaksin Shina-
watra, fyrrverandi forsætisráðherra, komist aftur 
til valda en hann var settur af með hervaldi árið 
2006 vegna meintrar spillingar og misbeitingu 
valds.

 Rauðu skyrturnar vilja meina að núverandi 
forsætisráðherra, Abhisit Vejjajiva, hafi komist 
ólöglega til valda með aðstoð hersins og gamalla 
valdastétta sem hafi óttast vinsældir Thaksins, 
einkum meðal fátækari stétta landsins. Lögreglan 
áætlaði að meira en hundraðþúsund mótmælendur 
hefðu safnast saman í borginni en mótmælin fóru 
friðsamlega fram. 

Thaksin talaði til fjöldans gegnum vefmynda-
vél og hvatti fólk til að halda mótmælunum áfram 
á friðsamlegum nótum. Abhisit forsætisráðherra 
lýsti því yfir í útvarpssendingu í gærmorgun að 
hann hygðist ekki leysa upp þingið og að mótmæl-
in yrðu ekki barin aftur með valdi. 

Talsverður ótti er í Bangkok við að til átaka 
komi en mótmæli Rauðu skyrtanna í apríl síðast-
liðnum enduðu með óeirðum þar sem tveir létust 
og yfir 120 manns særðust.  - rat

Mótmælendur í Taílandi vilja að þingið verði leyst upp og efnt til nýrra kosninga:

Vilja Thaksin aftur til valda

KREFJAST NÝRRA KOSNINGA Mótmælendur í Bangkok vilja 
fyrrverandi forsætisráðherra Thaksin Shinawatra aftur til valda.

NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Ágreiningur er um 
grundvöll frekari Icesave-við-
ræðna milli Íslands, Hollands og 
Bretlands. Því hafa engar við-
ræður verið boðaðar, þótt einhver 
óformleg samskipti hafi verið 
milli þjóðanna.

Samkvæmt upplýsingum 
úr fjármálaráðuneytinu lagði 
íslenska samninganefndin fram 
ákveðnar hugmyndir áður en 
þjóðaratkvæðagreiðsla um Ice-
save var haldin. Viðsemjendur 
nefndarinnar höfnuðu viðræðum 
á þeim grundvelli.  - kóþ

Ekkert rætt um Icesave:

Ágreiningur 
um framhaldið

DUBAI Breskt par hefur áfrýjað 
fangelsisdómi sem það fékk eftir 
að það var sakað um kossaflens á 
veitingastað í Dubai. 

Parið var handtekið í nóvember 
eftir að yfirvöldum barst kvörtun 
vegna kossa á almannafæri. Þau 
voru fundin sek um ósæmilega 
hegðun og önnur brot og voru því 
dæmd í eins mánaðar fangelsi. 

Sjálf segja þau að einungis hafi 
verið um koss á kinn að ræða og 
ætla ekki að una dómnum. Áfrýj-
unin verður tekin fyrir 4. apríl 
næstkomandi.  - rat

Ósæmileg hegðun í Dubai:

Fangelsi fyrir 
koss á kinn

BANDARÍKIN, AP Almennt er reikn-
að með að stýrivöxtum í Banda-
ríkjunum verði haldið óbreyttum 
í 0,25 prósentum í vikunni. 

Stýrivextir í Bandaríkjunum 
stóðu hæst í 5,25 prósentum 
sumarið 2007, eða þar til snarpt 
vaxtalækkunarskeið hófst í sept-
ember sama ár líkt og víðar. 
Stýrivextir í landinu hafa aldrei 
verið lægri en nú. 

Gangi vaxtaspár eftir fetar 
bandaríski seðlabankinn í fót-
spor Evrópska seðlabankans og 
Englandsbanka, sem báðir héldu 
stýrivöxtum óbreyttum á dögun-
um.  - jab

Spá óbreyttum stýrivöxtum:

Fylgja í fótspor 
Evrópubúa

BERNANKE BANKASTJÓRI Margir búast 
við óbreyttum stýrivöxtum í Bandaríkj-
unum í vikunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Harður skjálfti
Jarðskjálfti skók Japan í gærmorgun. 
Skjálftinn mældist 6,6 stig á Richter 
og átti upptök sín um 80 kílómetra 
undan austurströnd landsins. Ekki 
höfðu borist fregnir af mannfalli af 
völdum skjálftans í gærkvöld.  

JAPAN

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

2.000kr. notkun 

á mánuði í 
18 mán. fylgir!
Gildir í áskrift og frelsi.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

Símatilboð 
Nova snerta 
við öllum!

1.000kr. notkun 

á mánuði í 
12 mán. fylgir!
Gildir í áskrift og frelsi.

Netið ísímann1 GB/mán.fylgir út
2010!

146.990  kr./ stgr.

iPhone 3GS

Flottasti
snertisíminn

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 9.900 kr. á mán. í 18 mán. 
2.000 kr. notkun á mán. í 18 mán. fylgir.

33.990  kr./ stgr.

Nokia 5230

Vinsælasti
snertisíminn

Útborgun: 9.990 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

24.000  kr./ stgr.

Huawei U7510

Ódýrasti
snertisíminn

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

227,5494
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,22  125,82

189,82  190,74

172,60  173,56

23,192  23,328

21,537  21,663

17,781  17,885

1,3868  1,3950

192,49  193,63

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

STJÓRNMÁL Formaður Frjálslynda 
flokksins, Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, ætlar ekki að gefa kost 
á sér til for-
mennsku í 
flokknum á 
landsþingi 
flokksins um 
næstu helgi.

Guðjón mun 
þó gefa kost á 
sér í miðstjórn 
flokksins og 
vera þannig 
áfram virkur 
í flokknum, að því er segir í til-
kynningu frá frjálslyndum. 

Guðjón hefur verið formaður 
flokksins síðan 2003, en var áður 
félagi í Sjálfstæðisflokknum. - kóþ

Frjálslyndi flokkurinn:

Guðjón hættir 
sem formaður

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

NOREGUR Norski fjármálaráðherr-
ann er að verða einn umsvifa-
mesti fasteignafjárfestir heims.

Til stendur að ráðstafa fimm 
prósentum af norska olíusjóðn-
um til alþjóðlegra fasteignavið-
skipta. Þetta eru 130 milljarðar 
norskra króna, 2.805 íslenskir 
milljarðar.

Aftenposten hefur eftir ráð-
herranum, Sigbjørn Johnsen, að 
markmiðið sé að festa féð í var-
anlegum gæðum. Þannig megi 
dreifa áhættunni á skynsamleg-
an hátt. - kóþ 

Norski olíusjóðurinn:

2.805 milljarðar 
í fasteignakaup

PRÓFKJÖR Eyþór Arnalds hlaut 
512 atkvæði í fyrsta sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokks í 
sveitar-félaginu Árborg. Alls 

kusu 948 en á 
kjörskrá eru 
1.512 og var 
kjörsókn 63 
prósent.

Í öðru sæti 
varð Elfa 
Dögg Þórðar-
dóttir með 
652 atkvæði. 
Í þriðja sæti 

varð Ari Björn Thorarensen 
með 345 atkvæði, í fjórða sæti 
varð Sandra Dís Hafþórsdótt-
ir með 367 atkvæði.  Í fimmta 
sæti varð Gunnar Egilsson með 
441 atkvæði og í sjötta sæti 
varð Kjartan Björnsson með 
473 atkvæði.  - rat

Prófkjör D-lista í Árborg:

Eyþór í fyrsta 
sæti listans

EYÞÓR ARNALDS

PRÓFKJÖR Jón Björn Hákonarson 
sigraði í prófkjöri Framsóknar-
félags Fjarðabyggðar sem fram 
fór um helg-
ina. Jón hlaut 
368 atkvæði en 
alls greiddu 593 
atkvæði. 582 
atkvæði voru 
gild og 11 ógild.

Guðmund-
ur Þorgríms-
son lenti í öðru 
sæti með 212 
atkvæði, Eiður 
Ragnarsson 
hafnaði í þriðja sætimeð 331 
atkvæði, Snjólaug Eyrún Guð-
mundsdóttir í fjórða sæti með 
413 atkvæði, Jósef Auðunn Frið-
riksson í því fimmta með 419 
atkvæði og Svanhvít Aradóttir 
í því sjötta. Einn frambjóðandi 
dró framboð sitt til baka og tekur 
Svanhvít sjötta sætið til að jafna 
stöðu kynja á listanum. - rat

Prófkjör B-lista í Fjarðabyggð: 

Jón Björn bar 
sigur úr býtum

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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-3°Á MORGUN 
Strekkingur með S- og V-

strönd annars hægari.

MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur/allhvasst V-

til annars hægari.
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LÉTTIR TIL  Það 
verða lítilsháttar él 
norðaustanlands 
fyrri hluta dags 
en svo léttir til þar 
eins og annars 
staðar á austan-
verðu landinu í 
dag. Vestantil verð-
ur skýjað að mestu 
í dag en úrkomu-
lítið. Á morgun fer 
hins vegar að rigna 
sunnan- og vestan-
lands.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

SKIPULAGSMÁL Algjör óvissa ríkir 
um uppbyggingu á Hljómalindar-
reitnum svokallaða en fasteigna-
félagið Festar ehf., sem á flestar 
eignir þar, stendur afar illa. Fyr-
irtækið skuldaði tæpar 1.800 millj-
ónir króna samkvæmt ársskýrslu 
2008 og eigið fé fyrirtækisins var 
neikvætt um tæpar 700 milljónir 
króna. Langstærstur hluti skuld-
anna er við Landsbankann, eða um 
1.250 milljónir króna. Stærstur 
hluti skuldanna er gengistryggður 
og því má gera ráð fyrir að staða 
fyrirtækisins sé mun verri nú en í 
lok árs 2008. 

Festar ehf. eru í eigu Benedikts 
T. Sigurðssonar húsasmíðameist-
ara sem fór mikinn í kaupum á 
húsnæði á og við Laugaveg árin 
fyrir efnahagshrun. 

Hugmyndir voru uppi um að 
reisa hótel, verslunar-, veitinga- og 
þjónusturými á Hljómalindarreitn-
um. Hjá borgaryfirvöldum liggja 
fyrir teikningar að nýju skipulagi 
en nú er óvíst hvað verður. 

Benedikt segist hafa verið að 
vinna í því að leysa vanda Festa 
ehf. með Landsbankanum. Ekki sé 
þó komin niðurstaða í málið. Hann 
segir að fyrirtækið hafi ekki getað 
staðið í skilum með lán. Spurður 
hvort hann óttist að missa fyrir-
tækið segir Benedikt: „Það getur 
alveg gerst. En það er eitthvað 
sem er ekki hægt að segja til um 
á þessari stundu. Við vitum ekki 
hvað þessi lægð varir lengi en við 
vitum að fasteignirnar fara ekk-
ert. Þær eru þarna og bankinn er 
með tryggingu í þeim.“ 

Benedikt segir að í hans huga 

snúist málið um hvort bankinn hafi 
þolinmæði til að láta verðfall fast-
eigna líða yfir og að ráðist verði 
í framkvæmdir. „Það hafa ekki 
komið fram neinar aðrar hugmynd-
ir frá bankanum. Það er vissulega 
ekki áhugavert að fara í svona verk-
efni í dag en þó vita allir sem hafa 
komið að því að það mun verða þörf 

á svona húsnæði í nánustu framtíð 
því það er það mikil niðurníðsla á 
miðborgarsvæðinu,“ segir Bene-
dikt.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er verið að skoða mál Festa 
ehf. hjá Landsbanka Íslands og talið 
að þau muni skýrast innan tveggja 
mánaða.   kristjan@frettabladid.is

Uppbygging í óvissu 
á Hljómalindarreit
Fasteignafélagið Festar ehf. sem hugði á uppbyggingu á Hljómalindarreitnum 
stendur afar illa. Óvíst er um framhaldið. Fyrirtækið skuldar tæpa tvo millj-
arða og gæti farið í þrot. Landsbankinn á langstærstu kröfuna á félagið.

HLJÓMALINDARREITURINN Búið er að teikna upp nýjan Hljómalindarreit þar sem 
er gert ráð fyrir hóteli og þjónustu. Óvíst er hvað gerist nú þar sem Festar gæti 
verið á leið í þrot.   MYND/ARKITEKTUR.IS
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MEÐAL EIGNA FESTA EHF

LÖGREGLUMÁL  Allt tiltækt lið 
slökkviliðs höfuðborgarsvæðis-
ins var kallað að íbúðablokk við 
Hraunbæ um klukkan hálf tólf á 
laugardagskvöld eftir að tilkynn-
ing barst um eld í íbúð á annarri 
hæð. Íbúðin var mannlaus og 
gekk greiðlega að slökkva eldinn. 
Skemmdir voru engu að síður 
miklar. Rýma þurfti blokkina og 
voru strætisvagnar sendir til að 
veita íbúunum húsaskjól. 

Að sögn slökkviliðsins var 
ein kona flutt á slysadeild með 
væga reykeitrun. Eldsupptök eru 
ókunn. Þá urðu einnig miklar 
skemmdir á sameign af völdum 
reyks og sóts.  - fb

Eldur í blokk í Hraunbæ:

Mannlaus íbúð 
mikið skemmd

JÓN BJÖRN 
HÁKONARSSON

EFNAHAGSMÁL Fjármögnunarfyrir-
tækin stunduðu ekki ábyrga lána-
starfsemi. Þau verða að taka á sig 
byrðar eins og allir, að sögn Árna 
Páls Árnasonar félagsmálaráð-
herra. 

Fréttablaðið greindi frá því um 
helgina að ráðherrann hafi knúið 
fjármögnunarfyrirtækin fjögur til 
að afskrifa hluta bílalána en taka 
sjálf á sig fjárhagslegan skell, með 
svipuðum hætti og bankarnir, vegna 
hugsanlegra afskrifta í tengslum við 
greiðsluaðlögun íbúðalána í fyrra-
haust. 

Árni Páll segir viðvörunarbjöll-

ur hafa átt að hringja þegar sala á 
bílum á borð við Range Rover hafi 
verið meiri hér um tíma en saman-
lagt í Danmörku og Svíþjóð. Vafi 
leiki á því hvort fyrirtækin hafi 

kannað greiðslugetu fólks áður en 
þau lánuðu til bílakaupanna. 

SP Fjármögnun, Avant og Íslands-
banki Fjármögnun eru öll í eigu 
bankanna en Lýsing heyrir undir 
Existu. Hætt er við að fyrirtækið 
geti farið í þrot. 

Deutsche Bank er helsti lánar-
drottinn Lýsingar og tók við stjórn 
fyrirtækisins eftir hrun bankanna 
haustið 2008. Fréttastofa Stöðvar 2 
sagði um helgina ekki útilokað að 
bankinn fari í skaðabótamál gegn 
ríkissjóði verði hann fyrir fjárhags-
legum skaða vegna afskrifta á bíla-
lánum.       - jab

Ráðherra segir fjármögnunarfyrirtækin ekki hafa stundað ábyrga lánastarfsemi:

Allir verða að taka byrðar á sig
ÁRNI PÁLL 
Fjármögnunar-
fyrirtækin verða 
að taka á sig 
fjárhagslegar 
byrðar líkt og 
bankarnir, segir 
félagsmálaráð-
herra.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Dell Optiplex 780Dell Poweredge 
T310

Dell EMC AX4-5 Dell 5130 litalaser
prentari

Dell 23" Pro
LCD skjár

Dell Latitude™ 
E6400

Góður alhliða netþjónn, 
einn fjögurra kjarna 
Xeon örgjörvi, tveir eða 
fjórir Hot Plug diskar. 
Allt að 32GB vinnslu-
minni.

Sennilega hraðvirkasti A4 
geislaprentari í lit. Mögnuð 
prentgæði, áreiðanleiki og 
hraði.

Einföld og hentug SAN 
gagnageymsla. Fáanleg 
bæði í iSCSI og FC útgáfum. 
Stækkanleg í 60 diska, SAS
eða SATA.

Hönnuð fyrir atvinnulífið 
til að hámarka afköst, 
hlaðin nýjungum, 
áreiðanleg og örugg.

Tölvan sem hentar best fyrir 
atvinnulífið, endingargóð, 
einföld í umgengni og 
umsjá.

Vandaður skjár í góðri 
stærð með fjölda 
tengimöguleika.
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Öflugur og áreiðanlegur netþjónn frá Dell 
eykur skilvirkni og tryggir gagnaöryggi 
fyrirtækisins. 

Fimm ára ábyrgð

Það er 
bara eitt 
sem er alveg 
á tæru 
til 2015

Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel 
Corporation in the U.S. and other countries.

Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 4M Cache)

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og ófyrirsjáanlegar breytingar. Öll tilboð gilda á meðan birgðir endast. 
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TÓNLIST Íslensku tónlistarverðlaunin voru veitt í 
sextánda sinn við hátíðlega athöfn í Íslensku óper-
unni á laugardagskvöld. Hljómsveitin Hjaltalín var 
verðlaunuð fyrir poppplötu ársins, Terminal, sem 
er önnur plata þessarar eftirtektarverðu sveitar. 
Dúettinn Feldberg, sem er skipaður Einari Töns-
berg og Rósu Ísfeld, átti besta lagið, Dreamin .́ Sig-
ríður Thorlacius, söngkona Hjaltalín, var valin rödd 
ársins og Davíð Þór Jónsson tónlistarflytjandi árs-
ins. 

Daníel Bjarnason hlaut tvenn verðlaun, eða fyrir 
tónverk ársins, Bow to string, og sem höfundur árs-
ins fyrir tónverkin á plötunni Processions.

Jón Nordal, tónskáld og fyrrverandi skólastjóri 
Tónlistarskólans í Reykjavík, fékk heiðursverðlaun 
fyrir sjötíu ára framlag sitt til íslenskrar tónlistar 
og uppskar hann mikið lófaklapp í salnum. 

Sveitin ADHD hlaut verðlaun fyrir bestu djass-
plötuna og píanókonsertar Haydns í flutningi Eddu 
Erlendsdóttur og Sinfóníuhljómsveitar Íslands var 
valin besta platan í flokki sígildrar- og samtímatón-
listar. Þá var hljómsveitin Dikta valin vinsælasti 
flytjandinn, auk þess sem Emilíana Torrini fékk 
útflutningsverðlaunin. Bjartasta vonin var kjörin 
hljómsveitin Sudden Weather Change.   - fb

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Þvottavél
WM 14E261DN

á hreint
frábærum kjörum.

Tekur mest 6 kg,
vindur upp í 1400 sn./mín.
Með 15 mínútna þvottakerfi
og íslensku stjórnborði.

Tækifærisdagar
í verslun okkar!

129.900129.900
Tækifærisverð:
129.900 kr. stgr.
(Verð áður: 169.900 kr.)

HAFNARFJARÐARKIRKJA.IS

Skráning er hafi n á síðasta

hjóna og sambúðarnámskeið 
vetrarins í Hafnarfjarðarkirkju. 

Námskeiðið verður haldið dagana 13. og 20. apríl en þessi námskeið hafa 
nú verð haldin samfellt  frá árinu 1996.  Alls hafa á þrettánda þúsund manns 
tekið þátt í námskeiðunum frá upphafi . Leiðbeinandi er sr.Þóhallur Heimisson.
Á námskeiðunum er nú lögð sérstök áhersla á hvernig hægt er að styrkja 
innviði fjölskyldunnar og samband hjóna á þeim erfi ðu tímum sem ganga yfi r 
land og þjóð. 

Skráning fer fram á thorhallur33@gmail.com. 
Nánari upplýsingar um námskeiðin er að fi nna á hafnarfjardarkirkja.is
Athugið að takmarkaður fjöldi kemst að í hvert skipti.

sumarferdir.is

... eru betri en aðrar. 

Eldur í búkollu
Ökumann sakaði ekki þegar eldur 
kviknaði í stórri vörubifreið, svokall-
aðri búkollu, við Suðurstrandaveg 
við Hlíðarvatn um hálf ellefu leytið 
í gærmorgun. Að sögn lögreglunnar 
á Selfossi byrjaði að rjúka úr vélar-
rými bifreiðarinnar og var vélin mikið 
brunnin. Er hún líklega ónýt. Slökkvilið 
Þorlákshafnar réð niðurlögum eldsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Hafa hin ýmsu hagsmuna-
samtök verið sanngjörn í gagn-
rýni sinni á ríkisstjórnina?
Já  59,9
Nei  40,1

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti félagsmálaráðherra einnig 
að knýja fram afskriftir á hús-
næðislánum?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

STJÓRNMÁL Stjórn Sambands ungra 
framsóknarmanna (SUF) fagnar 
því að umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu sé í eðlilegum 
farvegi, eftir að framkvæmda-
stjórn ESB ákvað að mæla með 
því að hefja aðildarviðræður.

Svo segir í tilkynningu frá SUF.
Mikilvægt sé að Ísland mæti til 

viðræðna með reisn, þrátt fyrir 
Icesave-deiluna. Ekki eigi að gefa 
eftir í henni vegna umsóknarinn-
ar. Vanda beri til verka, enda um 
að ræða þróun Evrópusamstarfs-
ins til framtíðar.  - kóþ

Ungir framsóknarmenn:

Fagna gangi 
ESB-viðræðna

MENNTAMÁL Þórður S. Gunnars-
son, forseti lagadeildar Háskólans 
í  Reykjavík, gagnrýnir harðlega 
tilhögun námskeiða og prófa sem 
lögfræðingar taka til að fá réttindi 
sem héraðsdómslögmenn.

„Forseta lagadeildar Háskóla 
Íslands er það skiljanlega mikið 
kappsmál að nemendum deild-
arinnar gangi vel á hdl.-prófinu 
svokallaða. Það er því með öllu 
óásættanlegt og brýtur í bága 
við vandaða stjórnsýsluhætti 
og hæfisreglur að eiginmaður 
deildarforsetans, Markús Sigur-
björnsson hæstaréttardómari, með 
fullri virðingu fyrir honum, skuli 
vera prófdómari á hdl. námskeið-
inu,“ segir Þórður.

Þá segir Þórður að hafa verði 
í huga í þessu sambandi að próf-
raunin sem Markús sé prófdóm-
ari í sé munnleg. „Það er reynd-
ar sjálfsögð og eðileg krafa að öll 
prófin á námskeiðinu verði eftir-
leiðis skrifleg og tekin á prófnúm-
erum en ekki undir nafni,“ segir 
hann.

Að sögn Þórðar hefur verið stað-
fest að einn af kennurunum á nám-
skeiðinu, sem jafnframt sé kennari 
við lagadeild HÍ, hafi á undanförn-
um árum haft fyrir reglu að leggja 
fyrir nemendur á hdl. námskeiðinu 
að stórum hluta sömu prófspurn-
ingar og hann hefur áður lagt fyrir 
nemendur í prófum við lagadeild 
HÍ.

„Af þessum sökum hafa nemend-
ur lagadeildar HÍ haft mun meiri 
tíma og tækifæri til undirbún-
ings en nemendur frá öðrum laga-
deildum, sem aðeins fá tvo daga til 
undirbúnings. Þetta er óásættan-

leg mismunun og reyndar sérstakt 
athugunarefni hvers vegna þessi 
framkvæmd hefur verið látin við-
gangast,“ segir Þórður.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu á mánudaginn var, virðast 
tölur frá prófnefnd Lögmannafé-
lags Íslands sýna að lögfræðing-
ar úr Háskóla Íslands standi sig 

betur á áðurnefndu námskeiði en 
lögfræðingar úr öðrum háskól-
um hérlendis. Þórður segir þess-
ar tölur vera mjög villandi og að 
þeim beri að taka með miklum 
fyrirvara. Hann bendir á að af 
45 lögfræðingum útskrifuðum 
frá Háskólanum í Reykjavík, sem 
skráðu sig í hdl. prófið á árunum 
2007 til 2009, hafi 38 staðist prófið 
eða 84,4 prósent.

Þórður segist ekki vera að varpa 
rýrð á hdl.-námskeiðið í heild. „Ég 
hygg hins vegar að ég mæli fyrir 
munn margra þegar ég segi að 
löngu sé tímabært að endurskoða 
inntak námskeiðsins og fram-
kvæmd með hliðsjón af því hvaða 
tilgangi það eigi að þjóna.“  

 gar@frettabladid.is

Prófdómari víki af 
lögmannanámskeiði
Forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík segir óásættanlegt að eiginmaður 
forseta lagadeildar Háskóla Íslands sé prófdómari á námskeiði fyrir verðandi 
héraðsdómslögmenn. Kennari úr HÍ mismuni þátttakendum á námskeiðinu.

ÞÓRÐUR S. GUNNARSSON Segir lögfræðinga úr Háskóla Íslands njóta forskots á 
lögmannanámskeiði því kennari á náskeiðinu noti sömu spurningar og í lagadeild HÍ 
þar sem hann sé einnig kennari. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta er óásættanleg 
mismunun og reyndar 

sérstakt athugunarefni hvers 
vegna þessi framkvæmd hefur 
verið látin viðgangast.

ÞÓRÐUR S. GUNNARSSON
FORSETI LAGADEILDAR HÁSKÓLANS Í 
REYKJAVÍK.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært tvo menn fyrir að standa 
saman að innflutningi á tæpum 
fjórum kílóum af amfetamíni. Þeir 
ætluðu að selja efnið hér á landi. 

Mennirnir sem báðir sitja inni 
eru um fertugt. Þeir fluttu fíkni-
efnin til Íslands frá Rotterdam 
í Hollandi með flutningaskipinu 
Arnarfelli sem kom til landsins 
þriðjudaginn 12. janúar. 

Mennirnir hittust í nokkur skipti 
í Reykjavík á seinni hluta ársins 
2009. Skipulögðu þeir þá innflutn-
ing efnanna. Garðar Héðinn Sig-
urðsson tók við fíkniefnunum 4. jan-

úar í Breda í Hollandi og hafði þau 
í vörslu sinni þar til hann flutti þau 
til Rotterdam þar sem hann afhenti 

Jónþóri Þórissyni þau daginn eftir. 
Garðar Héðinn lét Jónþór síðan  fá 
rúmlega 400 þúsund sem greiðslu 
vegna innflutningsins. 

Jónþór sótti fíkniefnin um borð 
miðvikudaginn 13. janúar. Fund-
ust þau skömmu síðar innanklæða 
á honum þar sem hann var staddur 
við athafnasvæði Samskipa í Sunda-
höfn í Reykjavík. Eftir að lögregla 
lagði hald á fíkniefnin var gerviefn-
um komið fyrir í stað þeirra og að 
beiðni lögreglu afhenti Jónþór sam-
starfsmanninum Garðari Héðni 
gerviefnin eins og til hafði staðið.
 - jss

Tveir karlmenn ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnasmygl með flutningaskipi:

Með fjögur kíló af amfetamíni

Í FANGELSI Annar maðurinn situr á Litla-
Hrauni, hinn í Kópavogsfangelsi.

Íslensku tónlistarverðlaunin:voru afhent í sextánda sinn í Íslensku óperunni:

Hjaltalín með bestu plötuna

HELSTU VERÐLAUN:

HJALTALÍN 
Hljómsveitin 
Hjaltalín var 
verðlaunuð fyrir 
bestu poppplöt-
una.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Besta poppplatan - 
Terminal (Hjaltalín)

■ Rödd ársins - Sigríður 
Thorlacius

■ Lag ársins - Dreamin´ 
(Feldberg)

■ Tónlistarflytjandi ársins 
- Davíð Þór Jónsson

■ Tónverk ársins - Bow 
To String  (Daníel 
Bjarnason)

■ Höfundur ársins - Dan-

íel Bjarnason
■ Djassplata ársins - 

AHDH (AHDH)
■ Plata ársins í flokki 

sígildrar- og sam-
tímatónlistar - Haydn 
píanókonsertar (Edda 
Erlendsdóttir og 
Sinfóníuhljómsveit 
Íslands)

■ Heiðursverðlaun - Jón 
Nordal

Vilja leyfa staðgöngumæður
Rúmlega fimmtíu manns hafa skráð 
sig í félagið Staðgöngu sem berst 
fyrir því að staðgöngumæðrun verði 
lögleidd á Íslandi. Verði það ekki gert 
eru tvær konur í félaginu staðráðnar 
í að fara til útlanda með staðgöngu-
mæðrum barna sinna. Stofnendur 
Staðgöngu þurfa á staðgöngumæðr-
un að halda til að eignast börn.

SAMFÉLAGSMÁL

KJÖRKASSINN
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Bensín

Innkaupsverð
35,72%

Vörugjald
11,19%

Flutnings-
jöfnuður
0,18%

Bensíngjald
18,08%

Kolefnisgjald
1,27%

VSK
20,32%

Álagning, flutningur og fleira
13,26%

Dísilolía

Innkaupsverð
36,01%Olíugjald

26,21%

Kolefnisgjald
1,44%

Flutnings-
jöfnunargjald

*0,36%

VSK
20,32%

Álagning, flutningur og fleira
11,19%

Skipting kostnaðar á eldsneytislítranum

*Föst krónutala Heimild: FÍB
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af rúðuþurrkum og rúðuvökva

í dag!

Við höldum með þér!

25%
AFSLÁTTUR

Og að sjálfsögðu 

færðu aðstoð 

hjá starfsmönnum 

á plani.

NEYTENDUR Olíufélögin hafa hækk-
að lítraverð á bensíni um um það 
bil 20 krónur frá áramótum. 
Eftir fjögurra króna hækkun á 
eldsneytisverði á miðvikudag 
er algengt sjálfsafgreiðsluverð 
á bensínlítranum 208,2 krónur 
en dísillítrinn kostar víða 202,9 
krónur.

Eldsneytisverð hefur hækkað 
reglulega frá áramótum, þegar 
algengt sjálfsafgreiðsluverð á 
bensíni var 188,2 krónur og dísil-
olían kostaði 186,9 krónur. Hækk-
unin kemur þrátt fyrir að gengi 
krónunnar hafi styrkst nokkuð 
undanfarið.

Magnús Ásgeirsson, innkaupa-
stjóri eldsneytis hjá N1, segir 
skýringuna á hækkandi eldsneyt-
isverði mikla hækkun á heims-
markaðsverði undanfarið. Á síð-
ustu tæpu tveimur vikum hafi 
heimsmarkaðsverð á bensíni 
hækkað um átta prósent. Lítils-
háttar lækkun nýverið hafi geng-
ið margfalt til baka strax næsta 
dag.

Spurður hvort búast megi 
við lækkandi eldsneytisverði á 
næstunni sagðist Magnús svart-
sýnn á að það verði þróunin. „Ég 
myndi kannski ekki spá rosaleg-
um hækkunum á næstunni, en ég 
er ekki bjartsýnn á að við sjáum 

lækkanir á næstu vikum,“ segir 
Magnús. 

Hann segir undirliggjandi 
þrýsting hafa verið á hækkun 
undanfarið, en ákveðið hafi verið 
að bíða í lengstu lög með hækkan-
ir í þeirri von að heimsmarkaðs-
verð lækkaði á ný. 

Verri birgðastaða í Bandaríkj-
unum hefur leitt af sér hækkun á 
heimsmarkaðsverði á eldsneyti. 
Þá hefur heimskreppan einnig 
áhrif, enda halda þeir sem eiga 
peninga áfram að fjárfesta í hrá-
vörum á borð við eldsneyti og gull 
í staðinn fyrir að fjárfesta í hluta-
bréfum.   brjann@frettabladid.is

Lítrinn lækk-
ar ekki í bráð
Lítraverð á bensíni hefur hækkað um tuttugu krón-
ur frá áramótum. Styrking krónunnar vegur ekki 
upp hækkun á heimsmarkaðsverði. Sérfræðingur 
spáir ekki „rosalegum“ hækkunum á næstunni.

ELDSNEYTISVERÐ*
 Bensín Dísilolía
Atlantsolía 206,60 krónur 201,30 
krónur
N1 208,40 krónur 202,90 
krónur
Olís 208,20 krónur 202,90 
krónur
Orkan 206,50 krónur 201,20 
krónur
ÓB 206,60 krónur 201,30 
krónur
Skeljungur 208,20 krónur 202,90 
krónur

 *Algengt lítraverð í sjálfsafgreiðslu.
 Heimild: GSM Bensín

LÖGREGLUMÁL Fimm bílar, allir í 
eigu Pólverja, voru skemmdir á 
Akranesi í fyrrinótt. Stungið var 
á dekk fjögurra bílanna og lakk-
ið rispað á þeim fimmta. Bílun-
um var lagt víða um bæinn og því 
ekki talið að um handahófskennd-
an glæp sé að ræða. 

Lögreglan á Akranesi hefur ekki 
áður orðið vör við lögbrot sem 
þessi gegn Pólverjum í bænum og 
hvetur þá sem vita hver eða hverj-
ir frömdu skemmdarverkin að hafa 
samband í síma 444 0111. 

Talsverður erill var á Akra-

nesi í fyrrinótt. Auk skemmdar-
verkanna var karlmaður handtek-
inn á dansleik á skemmtistaðnum 
Breiðinni eftir að hann braut glas 
á höfði annars manns. Árásarmað-
urinn var fluttur í fangageymslu 
en gert var að sárum fórnarlambs-
ins á sjúkrahúsi. 

Þá voru þrír teknir höndum, 
grunaðir um fíkniefnabrot. Á 
tveimur mannanna fundust fíkni-
efni. Lögreglumenn stöðvuðu einn-
ig ökumann sem var ölvaður og 
sviptu hann ökuleyfinu samstund-
is.  - fb

Mikið um skemmdarverk á Akranesi:

Skemmdu bíla Pólverja

TÆKNI Skuggaþing er heiti á nýjum 
vef sem hefur það að markmiði að 
vera vettvangur málefnalegrar 
og lýðræðislegrar umræðu, segir 
Gunnar Grímsson einn aðstand-
enda vefsins. Tilgangur Skugga-
þings er að örva lýðræðislega 
umræðu og auka virkni og vægi 
almennings í stjórnun landsins 

Þeir sem skrá sig á vefinn geta 
valið hvort þeir styðja eða eru á 
móti einstökum málum og eins 

hvort rök séu gagnleg eða ekki. 
Gunnar bendir á að þannig hverfi 
léleg og ómálefnaleg rök en þau 
góðu lifi. „Samfélagið á vefnum 
stjórnar sér þannig sjálft.“

Auk þess að fylgjast með 
málum sem eru til afgreiðslu á 
þingi geta þátttakendur sett mál 
inn sjálfir sem notendur taka þá 
til umræðu ef áhuginn er fyrir 
hendi. Slóðin á vefinn er skugga-
thing.is.  - sbt

Nýr vettvangur lýðræðislegrar umræðu á netinu:

Þingræðum gefnar 
stjörnur á nýjum vef



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

ÍS
LE

N
SK

A 
SI

A.
IS

 V
O

R
 4

94
42

 0
2/

10



10  15. mars 2010  MÁNUDAGUR

Okkar hlutverk er að gera Škoda e

Þjónustuver og þjónustumóttökur: Opið frá 8-17 alla virka daga · Pantanasími 590 5030 · thjonusta@hekla.is. Netspjall á www.hekla.is.

100% þjónustulán án vaxta Val um upprunalega eða ódýrari varahluti Sérstök hraðþjónusta í boði
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Mikil ólga er í stjórn VR, 
stærsta stéttarfélags lands-
ins, nú þegar póstkosning 
um stjórn og trúnaðarráð 
stendur fyrir dyrum. Til-
tæki fjögurra stjórnar-
manna úr samtökunum 
Nýju Íslandi, að skila á síð-
ustu stundu inn mótfram-
boði við áður samþykktan 
lista uppstillingarnefndar, 
hefur vakið hörð viðbrögð 
félaga þeirra í stjórninni.

Póstkosning um sjö sæti í fimmtán 
manna stjórn VR og 82 manna trún-
aðarráð félagsins hefst í dag og mun 
standa í tvær vikur. Annars vegar 
verða þrír stjórnarmenn kosnir í 
einstaklingskosningu, og hins vegar 
fjórir stjórnarmenn og trúnaðarráð-
ið í heild í listakosningu, en sá listi 
sem hlýtur meirihluta atkvæða nær 
allur kjöri.

Stillti upp lista og bauð fram annan
Fyrir áramót kaus trúnaðarráð 
VR uppstillingarnefnd til að raða 
áhugasömum niður á framboðs-
lista og var sá listi samþykktur 
einróma á nýársfundi félagsins, 
án athugasemda, mótframboða eða 
breytingartillagna.

Rúmum tveimur mánuðum síðar, 
um miðjan febrúar, var hins vegar 
stofnað til nýs framboðs. Aðstand-
endur þess eru fjórir stjórnarmenn 
úr VR sem hafa sterk tengsl við 
samtökin Nýtt Ísland. Einn þeirra, 
Bjarki Steingrímsson, átti sæti í 
uppstillingarnefndinni sem lagði 
til fyrri framboðslistann og annar, 
Ragnar Þór Ingólfsson, tilnefndi 
fulltrúa í nefndina.

Þetta hefur farið illa í aðra stjórn-
armenn, sem telja óeðlilegt að fjór-
menningarnir – Bjarki, Ragnar, 
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og 
Bergur Þór Steingrímsson – bjóði 
fram gegn lista sem sumir þeirra 
stóðu að. Þá hafa stjórnarmenn rætt 
það sín á milli að framboðið sé hugs-
anlega ólögmætt, vegna þess að það 
hafi þann eina tilgang að ná völdum 
í félaginu til þess að stuðla að óróa 
á vinnumarkaði, sundra samtöðunni 
og grafa undan hagsmunum félags-
manna.

Þá hefur stefna samtakanna Nýs 
Íslands einnig farið nokkuð fyrir 
brjóstið á öðrum stjórnarmönn-
um VR. Þeir lýsa stefnunni sem 
lýðskrumi og taka undir gagnrýni 
sem heyrst hefur á meinta alræðis-
hyggju sem sjá megi í stefnuskrá 
samtakanna.

Nokkrir þeirra sem sæti áttu á 
fyrri trúnaðarráðslistanum höfðu 
hug á að færa sig um set yfir á nýja 
framboðslistann, en kjörnefnd tók 

fyrir það. Ekki væri hægt að breyta 
þegar samþykktum framboðslista.

Eldarnir logað frá hruni
Mjög hefur verið tekist á í VR síðan 
eftir bankahrun. Rekja má átökin til 
óánægju með fyrrverandi formann 
félagsins, Gunnar Pál Pálsson, sem 
setið hafði í stjórn Kaupþings fyrir 
hrun og sem stjórnarmaður komið 
að ýmsum umdeildum ákvörðun-
um.

Gunnar fékk í kjölfarið tvö mót-
framboð til formanns. Annað kom 
frá Lúðvík Lúðvíkssyni, sem nú er 
einn talsmanna Nýs Íslands. Hann 
naut stuðnings þess fólks sem nú 
stendur að mótframboðinu til stjórn-
ar. Það náði kjöri í stjórnina í fyrra 
undir merkjum L-listans, en Lúð-
vík, líkt og Gunnar Páll, laut í lægra 

haldi fyrir Kristni Erni Jóhannes-
syni, sitjandi formanni.

Síðan hefur ýmislegt geng-
ið á. Ragnar Þór Ingólfsson, einn 
þeirra sem stendur að mótframboð-
inu umdeilda, birti í fyrrasumar á 
bloggsíðu sinni tölvupóstssamskipti 
svokallaðrar ‚skuggastjórnar‘, sem 
samanstóð af fyrrverandi stjórn-
armönnum og samherjum Gunn-
ars Páls. Sá hópur gat illa sætt sig 
við að nýliðarnir í L-listanum, sem 
nú kenna sig flestir við Nýtt Ísland, 
hefðu haft sigur í trúnaðarráðskjör-
inu, og mátti af póstsamskiptunum 
ráða að fólkið hygðist freista þess að 
ná undirtökum í félaginu á ný.

Í haust birtust svo upplýsingar 
í fjölmiðlum um notkun stjórnar-
manna í VR á greiðslukortum 
félagsins og hefur L-listafólkið úr 

Nýja Íslandi verið sakað um að leka 
upplýsingunum til að koma höggi á 
aðra stjórnarmenn.

Vilja ráðast gegn verðtryggingunni
Afnám verðtryggingar er eitt helsta 
stefnumál þess arms í VR sem 
spyrtur hefur verið við Nýtt Ísland. 
Sá hópur hefur í kjölfar yfirlýsing-
arinnar um mótframboðið verið 
ötull í gagnrýni sinni á linkind 
félagsins og stjórnarmanna þess 
í garð stjórnvalda og Alþýðusam-
bandsins. Gagnrýnin hefur ekki síst 
beinst að tveimur fyrrverandi sam-
herjum þeirra; Ágústi Guðbjarts-
syni og Ástu Rut Jónasdóttur, vara-
formanni VR. Bæði náðu þau kjöri 
með L-listanum en hafa síðan geng-
ið af trúnni.

Gagnrýnin snýr meðal annars 
að því að þau, líkt og formaðurinn 
Kristinn Örn, hafi ekki viljað skrifa 
undir áskorun til stjórnvalda um 
afnám verðtryggingar, sem og því 
að Ágúst hafi látið af harðri and-
stöðu sinni við ASÍ eftir að honum 
var boðið sæti í miðstjórn sam-
bandsins.

Deilurnar lama stjórnina
Langvinnur kryturinn hefur dreg-
ið mjög tennurnar úr starfi félags-
ins að sögn þeirra sem til þekkja. 
Þannig hafi stór hluti stjórnar-
funda undanfarið ár mestmegnis 
gengið út á innbyrðis deilur. Eins 
og áður segir fæst botn í það eftir 
tvær vikur hverjir hafa betur í bar-
áttunni.

Innbyrðis deilur sliga stjórn VR

HÓFST MEÐ DEILUM UM GUNNAR Styrinn sem stóð um Gunnar Pál Pálsson í for-
mannsstóli VR í fyrra hefur heldur betur dregið dilk á eftir sér. Nú er stjórn félagsins 
nánast óstarfhæf vegna klofnings og deilna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VR – sem í dag stendur fyrir ‚Virðing, réttlæti‘ – er málsvari um 27 þúsund 
launþega í verslunarstétt, og er langfjölmennasta stéttarfélag landsins. 
Efling, sem er næstfjölmennast, hefur um helmingi færri félaga.

Félagið var stofnað árið 1891 og hét Verzlunarmannafélag Reykjavíkur þar 
til árið 2006, þegar nafninu var breytt í VR.

LANGSTÆRSTA STÉTTARFÉLAG LANDSINS

FRÉTTASKÝRING: Kosning í stjórn og trúnaðarráð VR hafin

FRÉTTASKÝRING
STÍGUR HELGASON
stigur@frettabladid.is
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Ókeypis forgreining

Þú getur treyst því að við gerum betur við Škoda
Maggi og félagar á þjónustuverkstæðinu tryggja að Škoda er ekki aðeins hagkvæmur kostur 

í akstri. Þú heldur áfram að spara þegar kemur að þjónustu, eftirliti og viðhaldi, því þú færð 

ókeypis forgreiningu og varahluti á hagstæðu verði. Láttu okkur gera betur við bílinn þinn.

SUÐURLAND Unnið er að stofn-
un nýs framboðslista fyrir 
sveitarstjórnarkosningar í Flóa-
hreppi. Samhljómur er í hópnum 
um að klára skipulagsmál hrepps-
ins sem fyrst, og berjast gegn 
Urriðafossvirkjun.

„Þessi hópur fólks á það sameig-
inlegt að vilja stuðla að bættu sam-
félagi í Flóahreppi,“ segir Almar 
Sigurðsson. Framboðið gæti leitt 
til þess að virkjunarmál verði 
stærsta kosningamálið í í vor.

Almar segir hópinn sem standi 
að nýju framboði ekki tengdan 
stjórnmálaflokkum eða hagsmuna-
samtökum. Kosið var milli tveggja 
ópólitískra lista í síðustu kosning-
um. Sveitarstjórnin öll hefur stutt 
áform um virkjun Þjórsár við 
Urriðafoss, þrátt fyrir að meiri-
hluti kosningabærra manna hafi 
lýst sig andsnúinn virkjununum.

Almar segir stefnumál nýs fram-

boðs ekki fullmótuð. Á undirbún-
ingsfundi hafi verið mikill áhugi 
á að ljúka skipulagsmálum sem 
fyrst, en án þess að Urriðafoss-
virkjun verði á aðalskipulagi, eins 
og sitjandi sveitastjórn áformi. Þá 
sé mikil áhersla á að koma vatns-
málum í hreppnum í lag, en vatns-
skortur hefur plagað hreppinn síð-
ustu sumur.  - bj

Nýtt framboð í Flóahreppi vill klára skipulagsmálin:

Ætla að berjast gegn 
Urriðafossvirkjun

URRIÐAFOSS Sveitarstjórnarkosningar í 
Flóahreppi í vor gætu snúist að miklu 
leyti um hvort virkja eigi Urriðafoss.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AFGANISTAN Að minnsta 
kosti 35 biðu bana í 
sprengjuárásum í Kanda-
har í Afganistan í fyrradag. 
Talsmaður Talibana lýsti 
því yfir í gær að árásirn-
ar hefðu verið aðvörun til 
Bandaríkjanna og banda-
manna þeirra í NATO. 
Árásunum væri ætlað að 
koma í veg fyrir að Banda-
ríkjamenn og bandamenn 
ykju við liðsstyrk sinn á svæðinu. 

Stanley McChrystal, 
hershöfðingi í Bandaríkja-
her, lét hafa eftir sér á dög-
unum að sókn gegn Tali-
bönum væri í undirbúningi 
en Kandahar er þeirra 
sterkasta vígi. 

„Við vorum að svara 
McChrystal hershöfðingja,“ 
sagði talsmaður Talibana 
og bætti við að þeir gætu 
gert árásir hvar sem er og 

hvenær sem er.   - rat

Talibanar senda Bandaríkjamönnum viðvörun:

Að minnsta kosti 35 
féllu í sprengjuárásum

STANLEY 
MCCHRYSTAL
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Ég var einu sinni sem oftar 
að hlýða á hádegisfréttir í 

frönsku útvarpsstöðinni „France-
Inter“, og þá kom þar skyndilega 
fram á öldur ljósvakans háðfugl 
sem túlkaði atburði líðandi stund-
ar með sínum sérstaka hætti.

„Í dag eru tvær stórar fréttir,“ 
sagði hann, „og er önnur góð en 
hin slæm. Við byrjum á vondu 
fréttinni. Skýrt hefur verið frá 
því að nú séu sex hundruð þúsund 
atvinnuleysingjar komnir á leiðar-
lok og búnir að missa öll réttindi 
til atvinnuleysisbóta. Hér eftir fá 
þeir sem sé ekki neitt, nix, ekki 
falskan tíeyring með gati. En þá 
er það góða fréttin. Henri Proglio, 
sem hefur verið forstjóri vatns-
veitunnar Veolia en á nú að taka 
við forstjóraembætti Rafveitunn-
ar mun fá leyfi til að halda fyrra 
embættinu áfram ásamt með hinu 
síðara og þiggur hann laun fyrir 
hvort tveggja, sem sé alls tvær 
miljónir evra á ári.“

Fyrir íslenska lesendur er 
kannske rétt að skýra þetta eilítið 
áður en lengra er haldið. Í Frakk-
landi eiga menn ekki rétt á full-
um atvinnuleysisbótum nema 
ákveðinn tíma, eftir það falla þær 
burt og þá er einungis gaukað 
að mönnum einhverju óverulegu 
smælki svo þeir detti ekki bein-
línis út úr samfélagi manna. Samt 
gera þeir það oft á tíðum. Þetta 
gildir þó einungis um þá sem voru 
í fastri vinnu í ákveðinn tíma 
áður en þeir urðu atvinnulausir 
og borguðu tilsett trygginga-
gjöld, en ekki um hina sem höfðu 
ekki unnið nema skamman tíma, 
kannske fyrir æsku sakir, voru í 
stopulli og breytilegri vinnu, eða 
á „tímabundnum vinnusamning-
um“ eins og sagt er, þeir fá ekki 
einu sinni þetta óverulega smælki, 
þeir eru bara settir umsvifa-
laust á guð og gaddinn. Og sam-
kvæmt blaðafréttum eru nú sex 
hundruð þúsund manns í þann 

veginn að lenda í þessari stöðu. 
Þeir eiga á hættu að missa allt 
og verða að flækingum, kannske 
hafa þeir þá ekki lengur þak yfir 
höfuðið til að hlusta á hagfræð-
ingana koma í útvarpið og útlista 
að helsta vandamálið í Frakklandi 
nú á dögum sé það að atvinnuleys-
ingjar fái of háar bætur, þær letji 
menn til vinnu. En fréttamenn 
telja að stjórnin geti lítið gert 
til að bæta neyð þessara manna, 
eftir alla aðstoðina við þá banka 
sem römbuðu á barmi gjaldþrots 
í fyrra hafi hún ekki fjárhagslegt 
svigrúm til þess.

Um Henri Proglio er það hins 
vegar að segja að hann var for-
stjóri hinnar einkavæddu vatns-
veitu Veolia sem hefur mikil 
umsvif, og fékk þar um 450.000 
evrur í árslaun. En Sarkozy for-
seti lagði hart að honum að gerast 
forstjóri Rafveitunnar sem nú er 
verið að einkavæða, og var hann 
í fyrstu tregur, en þegar gengið 
hafði verið að þeim kröfum hans 
að hækka forstjóralaunin hjá þess-

ari Rafveitu um rúmlega 45 af 
hundraði, upp í 1,6 miljónir evra, 
sló hann til. Og þá varð Sarkozy 
svo glaður að hann gekk umsvifa-
laust að þeirri kröfu hans að hann 
héldi fyrri stöðu og fyrri launum 
áfram, hefði sem sé rúmlega tvær 
miljónir á ári. Lét hann ráðherra 
sína verja þessa skipun mála, því 
hætta væri á því að þessi mikli 
hæfileikamaður myndi fara til 
útlanda ef hann væri hýrudreginn, 
og það mætti aldrei verða.

En þegar þetta komst í hámæli 
í Frakklandi varð mikill hvellur 
í landinu, eins og orð háðfuglsins 
voru reyndar til vitnis um. Sar-
kozy varð furðu lostinn, á dauða 
sínum hafði hann átt von en ekki 
þessu, en þegar hann gerði sér 
grein fyrir stöðunni, neyddi hann 
Henri Proglio að afsala sér laun-
unum hjá Veolia, þó svo að hann 
vermdi forstjórastólinn þar áfram. 
Honum vildi Proglio hins vegar 
ekki sleppa, með því að sitja þar 
áfram sem fastast, jafnvel launa-
laust, átti hann von á mikilli 
sporslu þegar hann færi á eftir-
laun, menn nefndu nokkrar miljón-
ir evra. En samkvæmt blaðafregn-
um var hann þó afskaplega sár og 
beiskur yfir þessari meðferð, hann 
skildi ekki þá öfund og mann-
vonsku að setja út á þessi lúsalaun 
sem hann átti samtals að hafa á 
tveimur stöðum og voru, að því er 
hann sagði, mun lægri en ýmsar 
aðrar toppfígúrur stórfyrirtækja 
fá í sína vasa. Hann var óþreyt-
andi að rifja upp allt sem hann 
hefði gert á sínum langa forstjóra-
ferli. 

En einn maður skildi hann þó 
sennilega betur en flestir aðrir, og 
það var háðfuglinn í France-Inter. 
Hann benti á að það væri erfitt 
og erilsamt verk, og verðskuldaði 
því hæstu laun, að loka fyrir raf-
magnið hjá sex hundruð þúsund 
atvinnuleysingjum sem gætu ekki 
lengur borgað.

Hæfileikamaðurinn

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Launafólk

Lét hann ráðherra sína verja 
þessa skipun mála, því hætta 
væri á því að þessi mikli 
hæfileikamaður myndi fara til 
útlanda ef hann væri hýru-
dreginn, og það mætti aldrei 
verða.

Samstaða 
UMRÆÐAN
Jón Gunnarsson skrifar um samstarf 
á Alþingi

Auðvitað á að ríkja meiri samstarfsvilji 
á milli allra flokka á Alþingi. Það hefur 

lengi verið skoðun sjálfstæðismanna. Þetta 
á ekki síst við í Ice Save málinu þar sem 
sést hefur hverju samstaða getur skilað. Í 
því máli lýstum við því yfir snemma á síð-
asta ári  að við værum tilbúin til að leggja okkar af 
mörkum með ríkisstjórninni við lausn málsins.  Á 
það var ekki hlustað og því er staðan eins og hún 
er. Þetta mál hefur tekið alltof langan tíma í öllu 
tilliti. 

Nú segjast ríkisstjórnarflokkarnir vilja víð-
tækara samráð um hin ýmsu mál og þá sérstak-
lega atvinnumál og málefni heimilanna. Í þess-
um málum hefur ríkisstjórnin sýnt algert getu- og 
viljaleysi. Þykir einhverjum ákall stjórnarflokk-
anna trúverðugt? Hefur það samstarf sem t.a.m. 
atvinnulífið hefur átt við þessa ríkisstjórn skilað 
einhverjum árangri?

Aðilar vinnumarkaðarins gerðu í fyrra „stöðug-
leikasáttmála“ við ríkisstjórnina. Sáttmálinn lof-
aði góðu og gaf vonir um frið á vinnumarkaði og að 

vinna hæfist við uppbyggingu atvinnulífs-
ins og lausn á vanda fjölda heimila. Nú eru 
þessir aðilar farnir að kalla þennan sátt-
mála, „kyrrstöðusáttmála“, vegna aðgerða-
, vilja- og getuleysis ríkisstjórnarinnar. 
Þolinmæði þeirra er skiljanlega á þrot-
um.  Óeiningin á Alþingi er fyrst og fremst 
innan stjórnarflokkanna og því fáránlegt 
að draga stjórnarandstöðuna til ábyrgðar 
vegna þeirrar erfiðu stöðu sem við blasir. 
Við höfum ekki annað til „saka“ unnið en 

að gagnrýna slæleg vinnubrögð ríkisstjórnarinnar 
sem er okkar verkefni. Veldur hver á heldur.

Ábyrgð Alþingis er mikil og samvinna og sam-
staða eru sem aldrei fyrr nauðsynleg til að koma 
málum áfram. Til þeirra verka erum við sjálf-
stæðismenn tilbúnir. Til að trúverðugleiki fylgi 
slíku samstarfi verður það að vera á réttum vett-
vangi. Ákall þjóðarinnar eftir meiri samstöðu er 
réttmæt krafa og henni verður eingöngu svarað 
með þjóðstjórn sem sameinast um brýnar aðgerðir 
til lausnar vanda atvinnulífs og heimila. Ef ríkis-
stjórnarflokkarnir eru ekki tilbúnir til slíks sam-
starfs sýnir það okkur að þar fylgir hugur ekki 
máli.

Höfundur er alþingismaður.

JÓN GUNNARSSON

Andvaraleysi
Nokkrir fulltrúar byggingariðnaðarins 
voru gestir í útvarpsþættinum Sprengi-
sandi í gær. Þeir voru ekki hressir. Jón 
Steindór Valdimarsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, átaldi til 
dæmis samfélagið fyrir andvaraleysi 
gagnvart samdrætti í byggingariðnaði; 
hann væri nú ekki nema um einn 
þriðji af því sem áður var. Í sama þætti 
gerði Finnbjörn A. Hermannsson, for-
maður Samiðnar, lítið úr offramboði 
á íbúðamarkaði og sagði ungt 
fólk ekki geta komið þaki yfir 
höfuðið við núverandi aðstæður. 
Lagði hann til að íbúðalán yrðu 
hækkuð í 80  prósent til að koma 
hjólunum aftur að stað.

Bólan  
Þetta er kunnulegt stef. Fyrir alþingis-
kosningarnar 2003 hét Framsóknar-
flokkurinn því að hækka lánshlutfall 
Íbúðalánasjóðs upp í 90 prósent, 
kæmist hann til valda. Svona til að 
koma hjólunum af stað. Það gekk 
eftir. Í kjölfarið blönduðu bankarnir 
sér í leikinn á fasteignamarkaði. 

Blásum í hana aftur
Áhrifin létu ekki á sér 
standa. Það myndaðist 
fasteignabóla 
á Íslandi. Hver 
sem var gat 
tekið lán 
og keypt 

íbúð. Íbúðaverð margfaldaðist; aldrei 
hafði verið jafn dýrt að koma þaki 
yfir höfuðið og eignamyndunin var 
örhæg. Sveitarfélögin á höfuðborg-
arsvæðinu tóku upp sukkstefnu í 
lóðamálum. Byggingargeirinn blés út 
og hver einasti sótraftur var dreginn 
á sjó. Hversu margar fréttir hafa verið 
sagðar af fúskurum sem byggðu 
heilu blokkarstæðurnar á mettíma, 
með skökk gólf og sprungna veggi? 
Að lokum gerði bólan það sem bólur 

gera og sprakk. Samt eru þeir til 
sem tala kinnroðalaust fyrir því 
að blása lífi í hana aftur. Og 
það í krafti skaðans sem hún 
upphaflega olli.  
 bergsteinn@frettabladid.isÁ 

Íslandi þrífst skipulögð glæpastarfsemi. Það er stað-
reynd, sem ekki þarf lengur að deila um. Í fréttaskýr-
ingu í helgarblaði Fréttablaðsins var fjallað um þann 
heim, sem hér er orðinn til, þar sem konum er haldið 
í kynlífsþrælkun, fólk er ánauðugt í vinnu, menn eru 

fluttir til Íslands gagngert til að brjóta af sér, fórnarlömbum og 
hugsanlegum vitnum er hótað og grófu ofbeldi er beitt.

Lögreglan hefur staðið sig vel í baráttunni við skipulögð glæpa-
samtök, sem teygja anga sína hingað. Í mansalsmálinu, þar sem 
dómur var felldur í síðustu viku, beittu lögregluyfirvöld nýjum 
aðferðum. Nauðsynlegt þótti að tryggja vitnum og fórnarlömbum 
sérstaka vernd. Unnið var hættumat á vegum greiningardeildar 
Ríkislögreglustjóra, sem löngu hefur sannað gildi sitt. Gott sam-
starf var við lögregluyfirvöld í Litháen og víðar, sem stuðlaði að 
því að upplýsa málið og að mansalsmennirnir fengju sinn dóm.

Lögreglan þarf hins vegar ríkari heimildir til að taka á skipu-
lagðri glæpastarfsemi. Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra 
nefndi í Fréttablaðinu tvennt. Annars vegar eru svokallaðar for-
virkar rannsóknarheimildir, sem heimila að hafin sé rannsókn 
og jafnvel fylgzt með tilteknum einstaklingum án þess að þeir 
séu grunaðir um tiltekið afbrot. Lögregluyfirvöld í langflestum 
nágrannalöndum okkar hafa þessar heimildir, en þær eru þar 
háðar ströngu eftirliti bæði dómsvaldsins og löggjafarvaldsins. 
Hins vegar vill ráðherra láta kanna hvort hægt sé að beita ákvæði 
stjórnarskrárinnar um að leysa megi upp félög með ólögmætan 
tilgang gegn samtökum á borð við Vítisengla.

Ragna segir að lögregluyfirvöld séu vel meðvituð um að berjast 
þurfi gegn skipulögðum glæpasamtökum. „En það þarf að fræða 
bæði stjórnmálamenn og almenning betur um það sem er að ger-
ast því að fæstir verða sem betur fer varir við þessa hluti í sínu 
daglega lífi. Dómsmálaráðuneytið og lögreglan geta ekki verið 
ein í þessari baráttu,“ segir dómsmálaráðherrann.

Full ástæða er til að samráðherrar Rögnu Árnadóttur í ríkis-
stjórninni hlusti á þessi orð og taki þau til sín. Það eru nefnilega 
helzt núverandi stjórnarflokkar sem á undanförnum árum hafa 
beitt sér gegn því að lögreglan fái í hendur þau tæki, sem hún 
þarf til að geta tekið á andstyggilegum glæpamönnum á borð við 
þá, sem héldu litháísku stúlkunni í kynlífsþrældómi. 

Þegar rætt var um auknar heimildir lögreglu og stofnun grein-
ingardeildar Ríkislögreglustjóra á Alþingi fyrir nokkrum árum 
voru Össur Skarphéðinsson og Ögmundur Jónasson þannig í hópi 
þeirra þingmanna, sem harðast mæltu gegn slíkum breytingum 
og töluðu um „leyniþjónustu“ og „njósnastarfsemi“.

Vonandi hafa menn síðan séð hverju stofnun greiningardeild-
arinnar hefur skilað, til dæmis í mansalsmálinu. Og vonandi 
nær dómsmálaráðherrann nú árangri í uppfræðslu félaga sinna 
í stjórnarliðinu, þannig að þeir opni augun gagnvart þeim vanda, 
sem við er að etja og vinni með dómsmálaráðuneytinu og lögregl-
unni að því að bregðast rétt við.

Skipulögð glæpastarfsemi er staðreynd. Stjórn-
málamennirnir verða að bregðast rétt við.

Opnið augun
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 leið-
beiningar. 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.

UMRÆÐAN 
Karl V. Matthíasson 
skrifar um sjávar-
útvegsmál

Ísland þarf á sjómönn-
um að halda. Þeir eru 

einn grundvöllur þess að 
Ísland getið risið úr rúst-
um græðginnar. Framlag 
íslenskra sjómanna til þjóðarbús-
ins fyrr og síðar er ómetanlegt. 
Sjómenn hafa háð harðvítuga bar-
áttu við sjóinn og fyrir kjörum 
sínum. Slysavarnir, vökulög, trygg-
ingar, jólafrí, reglulegt uppgjör og 
margt annað  kemur upp í hugann. 
Þó fyrirkomulag útgerðar breytist 
verða alltaf til sjómenn.  

Fiskimið íslensku þjóðarinn-
ar eru ein verðmætasta auðlind 
okkar. En það nægir ekki einni 
þjóð að eiga auðlindir ef hún gætir 
þeirra ekki. Ef fáeinir menn ráða 
yfir auðlindinni er hætta á aukinni 
misskiptingu og ranglæti. 

Til eru fátæk lönd sem rík eru 
af auðlindum. Þetta virðist mót-
sögn en samt er þetta nú svona. Í 
slíkum löndum nýtur viðkomandi 
þjóð í litlu auðlinda sinna því þar 
fara auðhringar með völdin og 
skeyta ekki í nokkru um hag fólks-
ins, heldur hugsa aðeins um eigin 
gróða.  

Peningaþorsti brenglar fólk svo 
mikið að gott siðferði gleymist. Við 
súpum nú seyðið af peningaþorsta 
og græðgi fárra einstaklinga. 

Það er brýnt að setja lög sem 
aflétta þeirri einokun, samþjöppun 
og klíkumyndunum sem átt hafa 
sér stað á síðust áratugum.

Hrunið á að verða okkur til lær-
dóms og þroska en ekki til þess að 
græðgi og eigingirni haldi áfram 
að vaxa í landinu. Bankarnir fóru 
á hausinn, stór hluti verslunarinn-
ar er í rauninni á hausnum, bygg-
ingariðnaðurinn er líka farinn yfir 
um og skuldir sjávarútvegsins eru 
mjög miklar og landbúnaðurinn er 
ekki í vænlegri stöðu.  

Hvernig eigum við að endur-
reisa þetta allt og byggja upp á ný? 
Gerum við það með því að reyna að 
koma öllu í fyrra horf af því að við 
höfum ekki kjark til þess að breyta 
og af því að meðvirkni og jafnvel 
spilling er svo mikil? 

Til að skapa nýtt þarf hug-
rekki en ekki ótta. Byrjum á því 
að breyta stjórnarskránni sem er 
grundvöllur samfélagsreglnanna. 
Þar koma lýðræðis- og auðlinda-
málin fyrst upp í hugann. 

Umræðan sem fer nú fram um 

auðlindamál sjávarins 
snýst allt of mikið um 
tæknileg atriði, en ekki 
hvernig hún geti nýst þjóð-
inni á sem víðtækastan 
hátt til atvinnusköpunar, 
gjaldeyrisöflunar og vel-
ferðar. 

Minna er rætt um 
hvernig atvinnufrelsi og 
möguleikar til nýliðunar í 
sjávarútvegi eigi að vera. 

Þess í stað er klifað á því að grein-
in sjálf verði að bera sig og engu 
megi breyta því þá sé voðinn vís. 
Alið er á ótta og skelfingu.

Við verðum að átta okkur á því 
að sú samþjöppun, frelsisskerðing 

og einokun í atvinnulífinu sem 
vaxið hefur á Íslandi í skjóli hag-
fræðikenninga um frjálsan mark-
að hafa leitt okkur í þær mestu 
ógöngur sem þjóðin hefur lent í. 
Var frelsið sem markaðurinn fékk 
tekið frá einstaklingunum? Eða 
hvaðan kom það? 

Til þess að þjóðir séu frjálsar og 
til þess að velsæld ríki í löndunum 
þá verður fólkið sem myndar þjóð-
ina að hafa yfirráð yfir auðlindum 
sínum og ákveða hvernig þær skuli 
nýttar öllum til hagsbóta. 

Ef auðlindir eru eftirsóknar-
verðar munu menn ávallt sækja 
í þær. Og þá er mikilvægt að 
aðgangurinn að þeim sé veittur af 

ríkisvaldinu en ekki auðhringjum 
sem mynda leiguliðakerfi um þær. 
Betra er að þjóðin leigi þeim sem 
nýta vilja á eðlilegu og sanngjörnu 
verði. 

Núverandi stjórnarflokkar lof-
uðu báðir breytingum á fiskveiði-
stjórnarkerfinu og hlutu góða 
kosningu fyrir vikið. Mjög brýnt 
er að breytingatillögurnar komi 
sem fyrst fram því allt verður gert 

til að tefja og bregða fyrir fæti.
Annað er það sem leggur stjórn-

völdum skyldur á herðar en það er 
úrskurður mannréttindanefndar 
Sameinuðu Þjóðanna um að fisk-
veiðistjórnarkerfi okkar sé brot á 
atvinnufrelsi og mannréttindum.  

Ég hvet alla landa mína til þess 
að hugsa alvarlega um það hvern-
ig auðlindir lands og sjávar nýtist 
okkur sem best til endurreisnar og 
börnum okkar til góðs í framtíð-
inni. Milljarðarnir eiga að fara til 
uppbyggingar landsins en ekki til 
örfárra einstaklinga.

Höfundur er prestur og fyrrver-
andi alþingismaður.

Þjóðin þarfnast auðlinda sinna 

KARL V. 
MATTHÍASSON

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Hrunið á að verða okkur til 
lærdóms og þroska en ekki til 
þess að græðgi og eigingirni 
haldi áfram að vaxa í landinu. 
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1905 Bæjarsíminn í Reykjavík er 

formlega opnaður. Leikið 
er á fiðlu í símann af til-
efninu.

1953 Þjóðvarnarflokkur Íslands 
er stofnaður. Flokkurinn 
starfar í áratug.

1956 Söngleikurinn My Fair Lady 
er frumsýndur á Broad-
way.

1961 Suður-Afríka segir sig úr 
Breska samveldinu.

1964 Leikkonan Elísabeth Taylor 
og leikarinn Richard Burt-
on ganga í hjónaband.

1983 Litlu munar að farþegaþota 
frá Arnarflugi og herflug-
vél lendi saman rétt við 
Vestmannaeyjar. 

ÞORSTEINN FRÁ HAMRI 
ER 72 ÁRA Í DAG.

„Fyrst maður tók það fyrir, 
kornungur maður, að fara að 
yrkja ljóð þá kemur eiginlega 
af sjálfu sér að þau verða að 

tungumálinu manns.“

Þorsteinn frá Hamri 
er ljóðskáld og rithöfundur.

Á þessum degi árið 1962 mældist 
frost í Möðrudal á Fjöllum 33 
gráður. Var það mesta frost sem 
mælst hafði síðan frostaveturinn 
mikla árið 1918 þegar frostið fór 
niður í 38 gráður á Grímsstöðum 
á Hólsfjöllum. Skafheiðríkt var á 
Möðrudal þessa nótt, logn og jörð 
snævi þakin að sögn Þjóðviljans 
þann 17. mars sama ár. Sömu 
nótt var mikið frost víða um land, 
30 gráður á Grímsstöðum, 27 á 
Egilsstöðum og á Akureyri mældist 
frostið 23 gráður. 

Tíminn talaði við Vilhjálm Gunnlaug Jónsson, 
bónda í Möðrudal, vegna frostfréttarinnar. Hann 
sagði að menn finndu lítið fyrir kuldanum vegna 

þess blæjalogns sem væri og allt 
væri fært.
Á Akureyri var Pollurinn ísilagður 
og voru minni bátnar frosnir inni 
og komust ekki úr höfn. Einnig 
voru skrifaðar fréttir um að Mývatn 
væri ísilagt og ísinn svo þykkur að 
bílum hefði verið ekið út á hann. 

Hiti hefur aldrei farið niður 
fyrir 35 gráður eftir 1918 en árið 
1998 fór frostið þó ansi nálægt 
því þegar það mældist 34,7 gráður 
nærri Neslandatanga við Mývatn. 

Lægsti hiti sem mælst hefur á ómannaðri 
veðurstöð á þessari öld er 30,7 stiga frost og á 
mannaðri veðurstöð mældust mínus 30,5 gráður 
í Möðrudal 25. janúar 2002.     

ÞETTA GERÐIST:  15. MARS 1962

Mesta frost í 44 ár mælist

Víetnömsk-íslensk og íslensk-víetnömsk 
orðabók kom fyrir stuttu út í fyrsta 
skipti á Íslandi. Anh Dao Tran ritstýr-
ir bókinni ásamt Valdísi Stefánsdóttur. 
Anh Dao segir bókina vera mörgum 
kærkomna.

„Hugmyndin að orðabókinni er upp-
haflega komin frá Guðrúnu Halldórs-
dóttur, fyrrverandi forstöðukonu Náms-
flokka Reykjavíkur, sem vildi gefa út 
orðabók til að auðvelda Víetnömum á 
Íslandi að læra íslensku. Fyrstu orðin 
sem unnin voru í bókina voru úr víet-
nömskum-norskum orðalista sem við 
þýddum svo yfir á íslensku en heil-
margt og margra ára vinna, hefur bæst 
við síðan þá,“ segir Anh Dao. Valdís og 
Anh Tran unnu saman að orðunum úr 
íslensku yfir í víetnömsku en Anh Tran 
vann ein listann sem tilheyrir kaflan-
um úr víetnömsku yfir í íslensku.

„Upphaflega hugmyndin var að gefa 
bókina út árið 1999, í tilefni þess að 
tuttugu ár voru liðin frá því að fyrstu 
Víetnamarnir settust að á Íslandi. Það 
tókst hins vegar ekki og um tíma flutt-
ist ég til Bandaríkjanna en kom aftur 
til landsins árið 2001. Þá beið bókin 
enn hjá Námsflokkunum og svo fór að 
ég fékk bókina til mín og fór að vinna 
í henni á ný. Úr varð svo að Björg 
Árnadóttir, forstöðukona Námsflokka 
Reykjavíkur á árunum 2005-2008, gerði 
samning við Iðnú um að þeir tækju bók-
ina í sínar hendur og þannig hélt sam-
starfið við bókina áfram og Iðnú gefur 
hana því út núna – í tilefni þess að rúm-
lega þrjátíu ár eru liðin frá komu Víet-
nama hingað til lands.“ 

Bókin er mikið verk og mun meira en 
orðabók að sögn Anh Dao. „Í bókinni 
má finna leiðbeiningar um íslenskan 
framburð með hliðsjón af víetnömsk-
um framburði. Víetmönsk málfræði er 
líka mjög ólík þeirri íslensku þar sem 
Víetnamar fallbeygja til að mynda 
ekki orð, nota bara nútíð og orð þeirra 
eru bara eins atkvæðis yfirleitt og það 
lengsta einungis sex stafir. Endanlegur 
frágangur orðabókarinnar hefur verið 
tímafrekur og má þar til dæmis nefna 
að handraða varð orðunum inn í rétta 
röð stafrófsins þar sem forrit gat ekki 
unnið slíka vinnu. Einnig varð að finna 
hugbúnað til að færa víetnömskuna á 
milli kerfa og þar hjálpaði Geoffrey 
Pettypiece til og eyddi miklum tíma í 

að hafa uppi á slíkum búnaði sem og við 
uppsetningu bókarinnar.“

Anh-Dao Tran segir að á Íslandi búi á 
milli fimm og sex hundruð manns sem 
eigi rætur sínar að rekja til Víetnam. 

„Margir hafa spurt um bókina í gegn-
um tíðina og beðið spenntir þannig að 
víst er að hún er mörgum fagnaðarefni 
og útgáfan auðvitað söguleg.“

 juliam@frettabladid.is

VÍETNÖMSK-ÍSLENSK OG ÍSLENSK-VÍETNÖMSK ORÐABÓK:   KEMUR ÚT Í FYRSTA SKIPTI

Margir beðið eftir bókinni

TÍMAFREKT EN GEFANDI VERK Anh-Dao Tran er annar af höfundum orðabókarinnar og segir 
verkið hafa verið tímafrekt enda tungumálin afar ólík.

55 ára afmæli

GaGa Skorrdal 
er 55 ára í dag 15. mars.

Hjartans þakkir færum við öllum sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug vegna 
andláts og útfarar föður okkar, tengda-
föðurs, afa og langafa,

Marinós Ásvaldar 
Sigurðssonar 
fyrrum bónda á Álfgeirsvöllum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 
Sauðárkróks.

Sigurður Marinósson Gróa Bjarnadóttir
Svandís Marinósdóttir Indriði Stefánsson
Jórunn Marinósdóttir Eysteinn Reynisson
Árný Marinósdóttir Úlfar Malmquist
Álfheiður Marinósdóttir Þórarinn Sigurðsson
Álfgeir Marinósson Karín Bæringsdóttir
afabörn  og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og bróðir,

Óskar Þórarinsson
Múlavegi 4, Seyðisfirði, 

sem lést á Sjúkrahúsi Seyðisfjarðar miðvikudaginn 
10. mars, verður jarðsunginn frá Seyðisfjarðarkirkju 
laugardaginn 20. mars kl. 14.00.

Gunna Sigríður Kristjánsdóttir
Sigurbjörg Þórunn Óskarsdóttir Gísli Ögmundsson
Inga Jóna Óskarsdóttir  Pálmi S. Steinþórsson
Sveinn Engilbert Óskarsson 
Gestur Þór Óskarsson  Sigríður Ásgeirsdóttir
barnabörn, barnabörn, systkini og aðrir aðstandendur.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og bróðir,

Ingimar K. 
Sveinbjörnsson 
fyrrverandi flugstjóri, 
Þinghólsbraut 70, Kópavogi, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þann 12. mars 
síðastliðinn.

Helga Zoëga
Ólafur Þór Ingimarsson Agnes Eyþórsdóttir
Halldóra Ingimarsdóttir Haukur Margeirsson
Guðmundur S. Ingimarsson Inga Rannveig Guðrúnardóttir 
Einar G. Sveinbjörnsson
og barnabörn.

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       

Upplýsingar um stærðir og verð, 
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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Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Finnbogi K. Eyjólfsson
Sóltúni 13,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju fimmtu-
daginn 18. mars kl. 13.00.

Guðrún Jónsdóttir
Katrín Finnbogadóttir  Oddur Eiríksson
                         Guðrún Oddsdóttir
Ragnar  Finnbogason  Lingdi Shao
                         Ósk Ragnarsdóttir

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.



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

„Það er gott að eiga góðan hamar, 
góða sög og bítara til að klippa sund-
ur rafmagnsvíra. Svo er frábært að 
eiga gott skrúfjárnasett og juðari er 
nauðsynlegur ef maður er í máln-
ingarframkvæmdum,“ byrjar Þor-
steinn. Segir þetta allt hluti í eigin 
eigu. „Eitt það besta er þó að eiga 
góða batterísborvél. Hún þarf að 
vera til á öllum heimilum, að ég tel. 
Ég gæti að minnsta kosti ekki lifað 
án hennar,“  segir hann hádrama-
tískur í rómnum. „Ég meina - ef þú 
átt heima í húsi með veggjum og 
ætlar að hengja eitthvað á veggina, 
eða laga eldhúsinnréttinguna af ein-
hverju viti þá þarftu borvél,“ bendir 
hann réttilega á. „Svo ef þú ætlar að 
flota hjá þér baðherbergisgólfið þá 

geturðu notað borvél til að hræra. 
Ég hef gert það. Bara rosalega lítið 
í einu,“ upplýsir hann og kveðst 
marga fjöruna hafa sopið í þessum 
efnum. En hvaða sögu á þessi borvél 
hans og af hvaða tegund er hún?

„Ég fékk þessa vél fyrir svona 
þremur árum. Keypti hana sjálfur. 
Þetta er Hitachi vél með höggi og 
er bara stórkostleg í alla staði því 
það er hægt að gera svo margt með 
henni. Það er hægt að skrúfa allt 
saman með henni og sundur aftur. 
Þú getur borað í alla létta steinveggi 
og meira að segja þunga steypu-
veggi líka ef farið er varlega. Það 
er hægt að hræra flot með henni og 
viðgerðarsteypu í litlum skömmtum 
ef maður notar spaðann sem fylg-

ir henni. Þannig að notagildið er 
heilmikið.“ 

Inntur eftir endingu rafhlöðunnar 
kemur Kristján með dæmi úr dag-
lega lífinu. „Segjum að ég sé að búa 
til sólpall, þá get ég skrúfað stans-
laust frá átta til hálf ellefu. Auðvitað 
verð ég þá með annað batterí klárt 
því það er hægt að hlaða þau 14.000 
sinnum.“ 

Borvélin hans Kristjáns er 14.4 
volt, þrjár amperstundir. „Þetta er 
iðnaðarvél,“ útskýrir hann. „Flest-
ar heimilisborvélar eru tólf volta en 
þær henta bara ekki mínu vaxtar-
lagi. Ég vil bara hafa alvöru tæki. 
Hún er svolítið þung þessi en ég er 
sterkur svo það er allt í lagi.“

gun@frettabladid.is

Tólf volta borvél hentar 
ekki mínu vaxtarlagi
Allir þurfa að einhverntíma að grípa til smíðaáhalda vegna viðhaldsverka á heimilunum. Sumir eiga 
meira af þeim en aðrir. Þeirra á meðal Þorsteinn Jónínuson sem titlar sig sérfræðing í símaskránni. 

„Það er hægt að skrúfa allt saman og svo sundur aftur,“ segir Þorsteinn sem hér er á verkstæðinu sínu heima sem er um það bil 
tveir fermetrar að stærð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PÁSKARNIR NÁLGAST.   Benda má á að 

eggjaskurn er bráðskemmtilegt föndurefni. Ýmis-

legt má búa til úr henni, til dæmis kertastjaka. Þá 

er brotið ofan af egginu, skurnin tæmd, máluð og 

sett í hana vax og þráður. Egginu er tyllt í eggjabik-

ar og kveikt í. Fyrirtaks skraut á páskaborðið.

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Íva Rut Viðarsdóttir innanhúss-
arkitekt er leiðsögumaður ferða-
langa sem keyrðir verða í rútu milli 
staða. Verk þriggja íslenskra inn-
anhússarkitekta verða skoðuð, allt 
kvenna, Hönnu Stínu Ólafsdóttur, 
Júlíu Petru Andersen og Thelmu 
Bjarkar Friðriksdóttur.

„Ferðin hefst hjá Félaginu, sem 
er miðstöð HönnunarMars í ár, 
staðsett í stóra turninum við Höfða-
tún 2 og er samstarfsverkefni Arki-
tektafélags Íslands, Félags hús-
gagna- og innanhússarkitekta og 
Félags íslenskra landslagsarki-

tekta. Eftir skoðunarferð um svæð-
ið verður lagt af stað í rútu og er 
það fyrstir koma – fyrstir fá sem 
gildir,“ segir Íva Rut en skoðunar-
ferðin hefst klukkan 13.

Fjórir staðir verða skoðaðir 
og fyrst í röðinni eru skrifstofur 
Auðar Capital sem Hanna Stína 
teiknaði, en Hanna nálgaðist skrif-
stofurýmið með því að gera það 
heimilislegt og hlýlegt. „Því næst 
verður farið á tvö heimili, annað 
teiknað af Thelmu Björk og hitt af 
Júlíu Petru. Rúm tuttugu ár skilja 
Thelmu Björk og Júlíu Andreu að 

í aldri þannig að gaman er að sjá 
mismunandi áherslur milli kyn-
slóða innanhússarkitekta,“ segir 
Íva Rut. Ferðinni lýkur á P-vínbarn-
um sem einnig er hönnun Hönnu 
Stínu og áætlað er að ferðin taki 
rúma tvo klukkutíma. 

„Hönnuðirnir munu mæta á þá 
staði sem tilheyra þeim og ræða 
rýmið sem þeir sköpuðu og fjalla 
jafnframt um helstu áherslur í 
sinni hönnun. Þetta verður því í 
rauninni eins konar lifandi Innlit-
Útlit og mikil upplifun fyrir alla.“   

juliam@frettabladid.is

Litið inn á íslensk heimili
Óvenjuleg uppákoma á Hönnunarmars, sem hefst í vikunni, er skoðunarferð sem er á dagskrá næsta 
laugardag. Verk þriggja íslenskra innanhússarkitekta verða skoðuð, þar á meðal tvö íslensk heimili.

Hanna Stína Ólafsdóttir hannaði meðal 
annars veitingastaðinn Dill. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Verkin sem skoðuð verða á laugardaginn eru öll eftir konur. Þetta rými er skapað af 
einni þeirra, Thelmu Björk Friðriksdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íva Rut Viðarsdóttir er innanhússarkitekt og verður leiðsögumaður í skoðunarferð 
innanhússarkitekta.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GAMALT HÚSRÁÐ  til að losna við ólykt úr ísskáp 

er að setja tvær til þrjár msk. af matarsóda í opið ílát 

inn í skápinn. Hann á síðan að draga í sig ólyktina. 

EatCakeBeMerry er 
bandarískt fyrirtæki sem 
leggur áherslu á hönnun 
í kökugerð. Frumkvöð-
ullinn Liz Shim uppgötv-
aði strax á unglingsaldri 
gleðina við að búa til 
æta list þegar hún lærði 
að búa til sykurblóm. 
Hún nam kökugerðar-
list og flutti svo til New 
York þar sem hún lærði 
enn frekar af listamönn-
um í kökuskreytingar-
fyrir-tækjunum Confetti 
Cakes og Lovin-Sulli-
van Cakes. Hugmynd-
in að baki EatCakeBeM-
erry er að bæta einfaldri, 
hreinni hönnun við ljúf-
fengar kökur. Afrakstur-
inn má sjá á www.eat-
cakebemerry.com.

Kökurskreytingar og gleði
KÖKUGERÐ GETUR VERIÐ HREINASTA LIST EF VEL ER GERT. ÞAÐ SÉST BERLEGA 
Á VERKUM LIZ SHIM HJÁ BANDARÍKSA FYRIRTÆKINU EATCAKEBEMERRY.

Sími 551 3366. 
Opið mán.-fös. 10-18, laugard. 10-14.

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

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

Ókeypis námskeið og ráðgjöf 

Mánudagur 15. mars

Miðvikudagur  17. mars

Fimmtudagur  18. 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.

Íslenskuhópur - Hefur þú lært íslensku en þarft að æfa
þig í að tala? Tími: 13.00 -14.00.

Markmiðasetning - að láta draumana rætast - 
Ingrid frá Þekkingarmiðlun fjallar um leiðir til að láta 
draumana rætast. Tími: 13.30-14.30.

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 - Komdu með fluguhnýtinga-
stand ef þú getur. Tími: 12:00 -13.30.

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

Ísgerð - Lærðu að gera gómsætan ís. Tími: 13:30 -15.00

Þýskuhópur - Í þessarri viku ræðum við á þýsku um mat.
Tími: 14.00-14.45.

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

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

Art of living - Sunil frá Indlandi kennir öndun, hug-
leiðslu og listina að lifa í núinu. Tími: 12.30-13.30.

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

Spurningakeppni - Keppt í liðum sem myndast á staðn-
um. Sýndu hvað þú kannt! Tími: 14.00 -15.00.

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

Föstudagur  19. mars 

Allir velkomnir!

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

Páskahátíðin - Árni Björnsson þjóðháttafræðingur fjall-
ar um hvaðan hinir ýmsu siðir koma. Tími: 14.00 -15.00.

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.

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  16. mars

Rauðakrosshúsið

Inn í hvaða leikrit fæddist þú? - Kolbrún frá Þekking-
armiðlun fjallar um leiksvið lífsins og hvernig við getum
aðlagað okkar hlutverk. Tími: 12.30 -13.30.

Er þetta ekki eitthvað fyrir þig?

Hvernig stöndumst við álag - Hvað fær okkur til að
pirrast og reiðast yfir smámunum? Tími: 12.30 -14.00.

Prjónahópur - Komdu og prjónaðu. Tími: 13.00 -15.00.

Enskuhópur - Æfðu þig í að tala ensku. Tími: 14.00 -15.00.

EFT og djúpslökun - Innleiddu EFT tæknina (Emotional
Freedom Techniques) inn í daglegt líf þitt og umbreyttu 
heftandi viðhorfum. Tími: 15.00 -17.00.

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

Charles Renn-

ie Mackintosh 

(1868-1928) 

var skoskur 

arkitekt og 

hönnuð-

ur. Hann 

hafði 

mikil 

áhrif á 

borgarmynd Glasgow 

en hannaði einnig 

markverð húsgögn.

wikipedia.org.
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Viðarvörn er mörgum ofarlega í 
huga þegar vorið nálgast og bústað-
ir, garðhúsgögn pallar og grindverk 
hafa veðrast. Gott er að ætla sér 
ekki of mikið og ákveða að taka eitt-
hvað eitt fyrir þetta sumar og annað 
næsta sumar. Mikilvægt er að leita 
ráða hjá fagmanni sem mun í byrj-
un ráðleggja fólki að þrífa viðinn vel 
og skrapa gamla málningu af áður 
en grunnolían er borin á. Veður-

far skiptir einnig 
máli og ekki 
er hægt 
að standa 
í vinnunni í 
úða eða rigninu 
og mælt gegn því 
að vinna fram á kvöld, held-
ur hætta um tveimur til þrem-
ur tímum fyrir sólarlag ef náttfall 
skildi leggjast á viðinn.    -jma

Framkvæmdir við tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið Hörpuna eru 
í fullum gangi enda þarf að 
halda vel á spöðunum ef það á 
að vera tilbúið fyrir næsta vor.

„Það er búið að steypa upp húsið og 
grófvinnu er að mestu lokið, fyrir 
utan glerhjúpinn sjálfan,“ segir 
Torfi Hjartarson verkefnastjóri 
hjá Portus ehf., sem sér um bygg-
ingu Hörpunnar. Glerhjúpurinn, 
sem hannaður er af listamanninum 
Ólafi Elíassyni, er þúsundþjalasmíð 
og þarfnast mikils nosturs. „Búið 
er að setja upp stóran hluta hjúps-
ins á norðurhliðinni sem snýr út að 
sjó og nú er verið að vinna í kubb-
unum á suðurhliðinni,“ segir Torfi 
sem er afar ánægður með úkomuna. 
„Þetta tekst eins vel og menn gerðu 
sér vonir um og jafnvel betur.“

Rúmlega þrjú hundruð manns 
vinna nú á byggingarsvæðinu. 
Þetta eru iðnaðarmenn úr hinum 
ýmsum geirum auk verkefnastjórn-
enda. Þá er rekið mötuneyti á svæði 
Íslenskra aðalverktaka sem fæðir 

allan skarann í hollum yfir dag-
inn. 

En hvað annað er verið að gera 
í byggingunni? „Unnið er að innri 
frágangi. Verið er að setja upp 
veggi, mála, setja loftræstilagnir, 
raflagnir og þetta klassíska. 

Einnig er unnið að því að setja 
upp sviðslýsingabúnað í sölunum 
auk hljóð- og samskiptakerfis sem 
notað er í sýningum,“ svarar Torfi. 
Hann bætir við að undirverktaki sé 
einnig að setja upp ýmsan sviðs- og 

sýningarbúnað. Til að mynda svo-
kallaða kanópíu eða hljómskjöld, 
sem hífður er upp og niður fyrir 
framan sviðið til að stilla hljóð-
magnið, auk ýmiss búnaðar sem 
fylgir honum. 

Og hvað er næst á dagskrá? „Nú 
er verið að keyra upp ganginn fyrir 
sumarið enda á að opna húsið form-
lega næsta vor,“ segir Torfi og býst 
við að verkamönnum fjölgi eitthvað 
á næstunni, líklega um fimmtíu ef 
ekki meira. - sg

Harpan skrýdd glerhjúpi
Stillansar þekja stóra salinn þar sem verktakar eru að koma fyrir ljósakerfi og ýmsu því sem framúrskarandi tónleikasalur þarf að 
búa yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Iðnaðarmenn eru byrjaðir að raða saman glerhjúpnum á suðurhlið hússins.

Glerhjúpurinn sem Ólafur Elíasson 
hannaði er eins og púsluspil sem verka-
mennirnir þurfa að raða saman.

Yfir þrjú hundruð manns vinna við byggingu Hörpunnar.

Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpan er farin að taka á sig mynd.

Borið á viðinn snemma dags

Mikilvægt er að skoða veður-
spána áður en farið er í að

 bera á viðarvörn eftir veturinn og
þá huga einnig að veðurspá

næstu nætur.
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Fasteignasalan Eignamiðlun 
hefur til sölu vel skipulagt 
þriggja hæða einbýlishús í 
Langagerði í Reykjavík. 

H úsinu, sem er samtals 302,7 
fm, hefur verið vel við-
haldið og er sérstaklega 

vel staðsett, innst í botnlangagötu 
og hentar því barnafjölskyldum vel 
en stutt er í alla almenna þjónustu 

og skóla. Tvær aukaíbúðir eru í 
húsinu ásamt bílskúr, með heitu og 
köldu vatni, rafmagni og hurðaopn-
ara. Hitalagnir eru í stétt. Fallegur 
garður í rækt er í kringum húsið 
sem býður upp á mikla mögu-
leika. 

Aðalhæðin skiptist í forstofu, 
tvær stórar stofur með útgengi út á 
verönd, eldhús, baðherbergi, hjóna-
herbergi og tvö auka svefnherbergi 
og hol. Gólf og veggir baðherbergis 

eru klæddir með marmara og í 
hjónaherbergi eru góðir skápar og 
innfellt snyrtiborð. Í risi eru tvö 
herbergi og snyrting ásamt tveggja 
herbergja ósamþykktri íbúð sem 
hentar vel til útleigu. Í kjallaranum 
er einnig ósamþykkt tveggja her-
bergja íbúð með sérinngangi. Þar 
er einnig þvottaherbergi, snyrting 
og nokkrar geymslur. 

Parket er á nær allri aðalíbúð og 
plastparket á aukaíbúðum.

Frábært fjölskylduhús

Húsið við Langagerði er 
með tveimur aukaíbúðum 

sem hægt er að leigja út.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

Til sölu gullfalleg, vönduð 3ja herbergja 125,9 fm íbúð á efri 
hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Íbúðin er rúmgóð stofa, tvö stór 
herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi og gangur. Í 
bílageymslu (innangengt) fylgja tvö stæði. Stór geymsla. 
Aðeins fjórar íbúðir í stigagangi. Mjög góður staður.

STAKKAHLÍÐ 17 
 OPIÐ HÚS  frá kl. 17 – 18,  íbúð 203

Opið hús

heimili@heimili.is
Sími 530 6500
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
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

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

Fitjasmári

Einstaklega falleg 
6 herb. parhús
90 fm verönd
Frábær staður 
í Kópavogi.
Vönduð eign, skipti 
koma til greina. 

v. 51,9 m.

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
120 fm 4ra herb
Skipti möguleg á minni 
eign
Mikil lofthæð - vandaðar 
innréttingar 

v. 34,9 m.

Akurgerði

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað
195,6 fm parhús með 
sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Áhv. hagstætt hlutfall af 
kaupverði. v. 41,5 m.

Meistaravellir

Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup 

v. 24,5 m.

Ofanleiti

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang

v. 24,5 m.

Akurhvarf 

Glæsileg 108 fm 3ja herb.
Eikarinnréttingar - vönduð í 
alla staði
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

v. 22,9 m. 

Barðastaðir

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

v. 29,0 m.

Flétturimi

Mjög rúmgóð 4ja herbergja
Stærð 112,6 fm
Stæði í bílageymslu
Var upprunalega 5 her-
bergja
Stór timburverönd
Jarðhæð

v. 24,8 m.

Suðurbraut

**LÆKKAÐ VERÐ**
3ja herbergja 79,3 fm
Gott skipulag
Viðhaldslítið hús
Fallegt útsýni

v. 18,8 m.

Stærðir frá 70 og upp í 180 fm. Tvennar svalir eða verandir. Gólfhiti – gluggar niður í gólf. Tvö stæði 
í bílageymslu með flestum íbúðum. Gott skipulag, stór svefnherbergi. Hægt að hafa pott á svölum í pent-
house íbúðum. Glæsilegt útsýni af efri hæðum. 2010 verð!

Komdu í heimsókn í dag og fáðu kynningarbækling.

Langalína 2, Garðabæ – 2010 verð!
Opið hús í dag, mánudag kl. 17 – 19

Flottar íbúðir á frábæru verði!
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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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Garðatorgi 5, 210 Garðabæ
sími 520 9595, fax 520 9599

Sigurður, 
fasteignasali, 
GSM: 898 6106

Opið hús mánudaginn 15.mars kl.18.30-19.00.

Mjög góð 4ra herbergja í búð í risi á frábærum stað í Túnu-
num. Að sögn eiganda er gólffl ötur um 100 fm. Íbúðin skiptist 
í stofu, eldhús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Þegar 
þakinu var lyft á húsinu stækkaði íbúðin til muna og hefur hún 
ekki verið mæld upp eftir það. Nýleg gólfefni eru á stofu. Á 
baðherbergi eru bæði baðkar og sturtuklefi . Góðar suðursvalir 
eru á íbúðinni. Þorsteinn sýnir eignina, sími 694-4700

Álfkonuhvarf 41, 
203 Kóp
Stærð 111,6 fm
Herb. 4
Verð. 25.900.000

OPIÐ HÚS mánudag 15. mars kl.17:30-18:00

Sérlega glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Svalir eru yfi rbyggðar með 
góðu útsýni. Eikarparket er á íbúðinni. Baðherbergið fl ísalagt í 
hólf og gólf, bæði með sturtuklefa og baðkari. Eldhúsið er með 
fallegri hvítri sprautulakkaðri innréttingu og borðkrók. Nánari 
upplýsingar veitir Þorsteinn í GSM: 694-4700

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16.mars kl.18:30-19:00

Fæst á yfi rtöku+sölukostnaður! LAUS STRAX, 4ra herbergja 
rúmgóð íbúð, á fjórðu hæð. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara 
í eldhúsi. Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara auk stórrar 
sérgeymslu. Fæst á yfi rtöku áhvílandi skulda + sölulaun. 
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn, sölufullt. Í GSM: 8-67-
37-07

Tungusel 1, 109 Rvk
Stærð 113,4 fm
Herb. 4
Verð. 21.500.000

Hjallabraut 33, 220 Hfj
93,3 fm
3ja herbergja
Ásett verð 25.800.000
Íbúð fyrir eldri borgara

Barónsstígur 23, 101 Rvk
Stærð: 82,9
Herb.: 3ja herb
Verð: 18.900.000

Miðtún 36, 105 Rvk
Stærð 72,1 fm
Herb. 4
Ásett verð. 19.900.000

Opið hús mánud. 15.mars kl. 18:00-19:00 

LAUS STRAX, vönduð 120 fm endaíbúð á 2 hæð, 4 herbergja 
með 2 herbergjum í kjallara, alls 6 herbergja. 
Íbúðin er opin og björt, stofa og eldhús eru samliggjandi. 
Tvennar svalir. Eldhúsið er með borðkróki, þvottaherbergi með 
opnanlegum glugga og búri innaf eldhúsinu. Baðherbergið er 
allt nýlega fl ísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtuaðstöðu. 3 
svefnherbergi ásamt 2 herbergjum í kjallara með aðgengi að 
snyrtingu. Sameign öll snyrtilegt. Sjón er sögu ríkari. Nánari 
upplýsingar veitir Sigurbjörn, sölufulltrúi í GSM: 8-67-37-07

OPIÐ HÚS mánud. 15.mars frá kl.18:00-18:30

Tveggja hæða einbýlishús með 28,8 fm bílskúr og aukaíbúð 
á jarðhæð, sem er í útleigu, ásamt góðum garði á frábærum 
stað í Kópavogi. Efri hæðin er með 3 svefnherbergjum, góðu 
baðherbergi sem og þvottaherbergi. Sjónvarpshol og stofa og 
borðstofa. Eldhúsið er með eikar innréttingu, góðum tækjum 
og borðkróki. Stofan og borðstofan eru eitt rými og útgengi 
út á góða afgirta timbur verönd. Nánari uppl. veitir Sigurður, 
fasteignasali í GSM: 898 6106.

Hvannhólmi 4, 200 Kóp
Stærð 199 fm
7 herbergi. 
Ásett verð kr. 47.900.000

Opið hús þriðjudaginn 16. mars kl 17.30-18.00

Falleg og rúmgóð íbúð á 2.hæð í mjög snyrtilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi  þar sem örstutt er í miðbæinn. Skipti á dýrari 
eign í 101, 107 og aðliggjandi hverfum koma til greina. Tvær 
bjartar og góðar stofur eru í eigninni og báðar með fallegu 
beykiparketi á gólfi . Svefnherbergi eignarinnar er einstaklega 
rúmgott og á baðherberginu er sturtuklefi . Eldhús eignarinnar 
er rúmgott með stórum glugga og eldri innréttingu. Allar 
nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir gsm 895-6107

Jörfabakki 8, 109 Rvk
4+2 herbergja, 
120 fm 
ásett verð 19.900.000

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00

Fallegt, mikið uppgert, vel við haldið og einstaklega vel skipu-
lagt parhús með bílskúr á góðum stað í Kópavogi. Öll þjónusta 
í næsta nágrenni.  Á neðri hæð er eldhús, borðstofa og stofa  
með óviðjafnanlegu útsýni en á efri hæð eru svefnherbergin 
fjögur, sjónvarpshol og baðherbergi. Garður fyrir framan og bak 
við hús og svalir ofan á bílskúr. Ef hægt er að segja um hús að 
það sé góður andi í húsinu þá er hann hér í þessu húsi. Allar 
nánari upplýsingar veitir Jóhanna Kristín Tómasdóttir í síma 
698 7695.

Álfhólsvegur 101, 200 Kóp
Stærð: 186,1 fm
Herb.: 5 herb
Verð: 45,700.000

Hafdís, 
sölustjóri, 
GSM: 895 6107

Berglind Hólm, 
fasteignasali, 
GSM: 694 4000

Þorsteinn, 
sölufulltrúi, 
GSM: 694 4700

Dórothea, 
sölufulltrúi,
GSM: 898 3326

Jóhanna Kristín, 
sölufulltrúi, 
GSM: 698 7695

Sigurbjörn, 
sölufulltrúi, 
GSM: 867 3707

Þóra, 
fasteignasali, 
GSM: 822 2225

Valur, 
sölufulltrúi, 
GSM: 857 9550

Bergsteinn, 
fasteignasali, 
S:520 9595

Bjóðum frítt söluverðmat, skuldbindingarlaust! Hringdu núna!

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR  

Opið hús mánudag 15. mars kl.19:00-19:30

LAUS STRAX! Glæsileg 3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara á 
jarðhæð með góðu útsýni á þessum vinsæla stað í Hafnarfi rði. 
Góð þjónusta er í húsinu, félagsaðstað, mötuneyti, hárgreiðs-
lustofa, leikfi mis- og handavinnuaðstaða o.fl . Íbúðin er með 
góðu eldhúsi og borðkrók, stofa og borðstofa eru sameiginleg 
með útgengi á góðar svalir. Gott gesta svefnherbergi og 
hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á svalir. Nánari 
upplýsingar veitir Sigurður, fasteignasali í GSM: 898 6106
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 18 - 20
LAUFENGI 152 
- ENDARAÐHÚS 
 Fallegt 120 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi og 
björt stofa. Útgengt á timburverönd 
úr stofu og þaðan í garð. Fallegar 
innréttingar. Parket og fl ísar á gólf-
um, teppi á stiga.  Verð  29,5 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 18 -19
KAMBASEL 29 JARÐHÆÐ 
- SÉR GARÐUR 
 Vorum að fá í sölu 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í góðu 
fjölbýlishúsi í Seljahverfi nu.  Ágætt 
eldhús. Björt stofa með útgengt á 
sér verönd og þaðan í garð til suð-
vesturs. Íbúðinni fylgir sér þvottahús 
og sér geymsla.  LAUS STRAX. Verð 
14,9 millj. 

AUSTURGATA 
- EINBÝLI - HFN. 
 Mjög skemmtilegt einbýlishús sem 
er tvær hæðir og ris, möguleiki að 
vera með séríbúð á jarðhæð. Rúm-
góð stofa og borðstofa á aðalhæð. 
3 góð svefnherbergi í risi. Eignin 
er laus nú þegar, sölumenn sýna.  
Verð 42 millj.

KLETTÁS - GARÐABÆ 
 Fallegt og velhannað 180fm enda-
raðhús á glæsilegum útsýnisstað 
í Ásahverfi nu í Garðabæ. Húsið 
sem er á byggingarstigi er tilbúið til 
afhendingar fullbúið að utan og lóð 
grófjöfnuð. Að innan afhendist húsið 
einangrað og rakavarið. Hiti kominn 
á húsið. Áhv. 24 millj. Íbúðarlána-
sjóður.    Verð 34 millj. 

DRÁPUHLÍÐ KJALLARI. 
 Falleg og mikið endurnýjuð 86 
fm 3ja herb. íbúð í kjallara með 
sérinngangi í góðu fjölbýli. Eldhús 
með fallegri nýl. innréttingu. Tvö 
rúmgóð herbergi. Stór og björt stofa, 
Baðherbergi nýlega endurnýjað. Hús 
í góðu standi.   Verð 17,5 millj.

ÖLDUGATA - FALLEG 
 Vorum að fá í einkasölu fallega og 
mikið endurnýjaða 3ja herb. 67 fm 
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Rúmgott 
herbergi og tvær stofur. Nýlegar 
innréttingar. Parket og fl ísar á gólf-
um. Sameign falleg og hefur verið 
mikið endurnýjuð.   Verð 18,2 millj. 
Eignin getur losnað fl jótlega. 

KRÍUHÓLAR LYFTUHÚS 
 Góð 45 fm einstaklingsíbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Stór og björt 
stofa með eldhúskrók. Útgengt á 
austursvalir með fallegu útsýni. 
Herbergi.  Dúkur á gólfum. Sameign 
er góð og vel við haldin. Húsið hefur 
fengið gott viðhald.  Verð 8,5 millj. 
LAUS STRAX

KÁRSNESBRAUT 
- IÐNAÐARHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu 88 fm iðnaðahús-
næði með göngu- og innkeyrslu-
hurð. Húsnæðið er nánast einn salur 
með snyrtingu. Eignin er laus nú 
þegar.  Verð 10,5 millj. 
  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
um

Telma Róbertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Víðir Róbertsson
sölumaður
vidir@husin.is

Fr
um

■ ■ ■

Tilvalin orlofsíbúð á góðum stað á Akureyri
Til sölu stúdíóíbúð ásamt sambyggðum bílskúr. 
Eignin er samtals 61,4 fm. að stærð en þar af er bílskúr 23,7 fm.
Ath! íbúðin er mjög vel staðsett skammt frá framhaldsskólum, FSA, 
sundlaug, tjaldstæði og miðbæ. Hentar því mjög vel til útleigu til 
skemmri eða lengri tíma. Verð 10,9 m.kr.

Stórglæsilegt einbýlishús
Til sölu

Stórglæsilegt samtals 281,4 m einbýlishús á frábærum útsýnisstað í 
Norðlingaholtinu rétt við ána Bugðu. 5 svefnherberi. Vandaðar innréttin-
gar og gólfefni. Stór og falleg verönd með skjólveggjum og heitum potti. 
Gólfhiti. Fallegt útsýni til Bláfjalla. Góður jeppaskúr.  Verð kr. 87 milljónir. 

Upplýsingar veitir : Þórhallur sími 896-8232 / email : thor@gardatorg.is
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að 
íbúðum í 101.

Leitum að eign á Ál anesi, 
einbýli eða parhúsi.

Leitum að 
einbýlishúsi í 101

Leitum að rað, par eða 
einbýli í skiptum fyrir hæð 

og hesthús.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk



Skemmtun í Vetrargarðinum
Regína Ósk syngur lög Carpenters
Friðrik Ómar syngur lög Elvis Presley
Hellisbúinn í þetta eina sinn utan Óperunnar
Afrekskona Létt Bylgjunnar kynnt og heiðruð
Hera Björk er gestgjafi kvöldsins og tekur lagið

Fordrykkur í boði K.Karlssonar

Glæsilegt happdrætti - aðalvinningar eru: 
Ævintýraferð fyrir 2 með Úrval Útsýn, árskort í 
Hreyfingu og gjafabréf að upphæð 20.000 í 
Smáralind.

Skemmtileg og lifandi stemning á göngum og í 
verslunum Smáralindar. 
Skemmtilegar uppákomur um allt hús.

Glæsilegt konukvöld Létt Bylgjunnar 
í Smáralind 24. mars 2010



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

BÍLAR &
FARATÆKI

FORD FOCUS AMBIENTE. Árgerð 
2003, ekinn 98 þ.km, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR,NÝ TÍMAREIM,NÝ DEKK. 
Verð 1.180.000. Rnr.123510. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Vegna mikillar 
sölu undanfarið óskum við eftir bílum 
á staðinn og á söluskrá okkar.WWW.
BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

BMW 545IA 19“ FELGUR 10/2003 
Ek.173þkm, sjálfsk., álfelgur, akst.tölva, 
dr.kúla, filmur, glertopplúga, kastarar, 
hraðast., leður, heilsársdekk. Tilboð: 
2990þús stgr.

TOYOTA RAV4 GX 5/2006 Ek.67þkm. 
Álfelgur, rafdr.speglar/rúður, cd/útv. 
Sjálfsk. Verð 2550þús. Stgr.

PORSCHE CAYENNE S 2004 Ek. 95þkm. 
20“ Álfelgur, akst.tölva, dr.beisli, leður, 
kastarar, litað gler, ný heilsársdekk. 
sjálfsk., Verð 4790þús., Gott stgr verð. 
Bíll í topp standi

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa 
oþh. á skrá, Skráið bílinn frítt hjá okkur, 
Sendið okkur skráningar á 100bil-
ar@100bilar.is eða í síma 517 9999, 
100bilar.is.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Almera 1800 árg.2000 ek.106 
þús beinsk með krók.Verð 650 tiboð 
490 þús.s:8973327

VW Golf GTI árg 2002 ekinn 130Þús 5 
dyra.Leður,Topplúga og Recaro.Góður 
bíll. Verð 1280.S: 898-2811

Til sölu Volvo V70 XC 4x4 ‚00 ekinn 
aðeins 152 þ.km. Verð 1.390þ. Ekkert 
áhv. Uppl 899 0410

Suzuki Grand Vitara 4x4 árg. 2007 
ekinn 67Þús. Sjálfskiptur.ATH skipti á 
ódýrari. Verð 2.780 S: 898 2811.

 2 milljónir +

Til sölu Toyota Landcruiser 120 VX árg 
2003 8 manna, ekinn 139.000. Tilboð 
óskast. uppl í síma 8609217

 Bílar óskast

Óska e.að kaupa Skoda Octavia 
árg.2000 eða yngri. Uppl.í s:8660471

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 250.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899 3939.

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.

 Jeppar

Nissan Patrol GR árg. 2004 ekinn 119. 
ARB loftlás að framan, loftdæla, loft-
kútur, aukatankur, toppgrind, spiltengi. 
44“ á 14“ felgum, kassi á afturhurð, 
smurbók frá upphafi.Verð 4,280. S: 
898-2811.

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

 Pallbílar

Dodge Ram 2500 Laramie 5,9 Diesel 
árg. 2004 ekinn 100Þús. km. Lok á 
palli. Leður. Góður bíll. Verð 3,280.S: 
898-2811.

 Vörubílar

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

 Fjórhjól

Vorum að fá nýja sendingu af vönduð-
um Töskum á fjórhjól. Margar gerðir í 
boði. Hagkaup Garðabæ. S: 563 5411.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu Gáski tilbúinn á grásleppuveið-
ar Hafðu samband við SAFIR skipasölu. 
Fleirri bátar á www.safir.is

Til sölu netaspil
Til sölu netaspil 3 rótora Sjóvélar ehf S: 
5533311 www.Sjo.is

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

Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg. 
03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616. 
www.senson.is senson@senson.is

Stjórnlokar, dælur, mótorar, slöngur og 
fl. Yfirf. netaborð, niðurleggjara og fl. 
vokvataeki.is 561 2209.

Vélavarahlutir
Varahluta- og viðgerðarþjónusta fyrir 
díselvélar s.s. Cummins, Perkins og 
Caterpillar, vélar og tæki. Bætir ehf. 
sími: 567-2050

22 feta flugfiskur. 200 hp. penta. Duo 
prop. Góður á strandveiði. V. 4,5 millj. 
S. 893 8102.

 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.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum 
á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 
4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á 
20þ. Uppl. í s. 896 8568.

 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.

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

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.

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

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

 Viðgerðir

Bílaviðgerðir
Tek að mér að lagfæra bíla og fara með 
í skoðun. Uppl. í s 893 3475.

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.
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 Garðyrkja

Trjáklippingar 
Trjáklippingar

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar, 
ánægðir viðskiptavinir frá 1988! Garðar 
Best ehf s. 698 9334 garðarbest.is

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

 Bókhald

 Skattframtal 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 ein-
staklinga og verktaka. Vönduð 

vinna. Ódýr þjónusta. Opið einn-
ig 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.

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjár-
málaþj., stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

 Fjármál

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

Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr. 
3.000. Framtalsþjónusta HR s. 663 
4141.

 Málarar

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

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 vinnubrögð. 
Komum og gerum tilboð að 

kostnaðarlausu.
Steingæði Uppl. í síma 899 

2924 
VISA - EURO - MASTER

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

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

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

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.

Húseigendur! 2 iðnaðarmenn taka að 
sér trésmíði, flísalögn, pípulögn ofl. 
Höfum gröfu til umráða, sanngjarnt 
verð, Lárus 893 3475 og Davíð 898 
4423.

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

Helgi Pípari
Viðgerðir breytingar hitamál og annað. 
Upplýsingar í síma: 8208604

 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

Whole body massage. S. 849 5247

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

Nudd Nudd Nudd. Whole body 
massage. S.841 1837.

Nudd Nudd Nudd.Exclusive Whole 
Body Massage.S. 6922126!

NUDD NUDD NUDDS:Exlusive whole 
body massage.S: 6922126

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásími Láru S. 908 
5050

Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um 
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

 Rafvirkjun

Get bætt við raflagnavinnu, einnig 
heimilistækjaviðgerðir uppl. s. 696 
4819.

 Trésmíði

Húsasmiður getur bætt við sig vinnu, 
er vanur viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlangnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum 
og gluggum, einnig flísalagnir og margt 
fleira. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í 
síma 8949529 Trausti

 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

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Til sölu ískápur 146cmx60x60, einbreitt 
rúm, sjónvarpsskeinkur og sófaborð. 
Uppl í S. 615 4588 & 445 4586

 Gefins

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, 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

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.

Vantar Lyftingatæki,bekkur og lóð. 
Áhugasamir hafa samband í síma 893 
3379

Fjölklippur fyrir járn í minni kantinum 
óskast keyptar. Sími 660 4420.

 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 húsabygg-
inga. 

 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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
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● VIÐHALD GLUGGA  Þegar mála á glugga þarf viðurinn að vera 
þurr, fitulaus og hreinn. Byrja þarf á að grunna nýtt tréverk með grunn-
fúavörn áður en málað er yfir með olíubæsi eða þekjandi fúavarnarefni 
í lit. Þegar mála á glugga sem þegar hafa verið málaðir en eru farnir að 
láta á sjá skal skafa burt og hreinsa gamla málningu og laust kítti. Þar 
sem viðurinn er ber skal blettamála með grunnfúavörn en mála síðan 
eina til tvær umferðir af viðeigandi fúavarnarefni. Ef málað er út á rúðu-
glerið er best að láta það þorna og skafa svo burt með rúðusköfu.

Gott er að hafa í huga áður en hafist er handa við málningarvinnu að 
viðeigandi þynningar og hreinsiefni séu við höndina. Hræra skal upp í 
málningardósinni þar sem efnin gætu hafa skilið sig í dósinni. Best er að 
málningin sé við svipað hitastig og flöturinn sem hún fer á. Ekki er snið-

ugt að mála glugga utanhúss 
seinnipart dags ef það skildi 
rigna um nóttina, en döggin 
getur mattað og upplitað máln-
inguna. Ef málning er byrjuð að 
springa er best að mála strax til 
að fyrirbyggja skemmdir. Betra 
er að leita ráða fagmanns ef eitt-
hvað er óljóst áður en hafist er 
handa til að fyrirbyggja mistök.

Sjá www.spartlarinn.is.

„Ég hef fengið alls konar verkefni, allt frá því að sprauta gamla hræri-
vél og upp í píanó,“ útskýrir Jóhannes Helgason húsgagnasprautari. Jó-
hannes hefur rekið Húsgagnasprautun Jóhannesar frá árinu 1982 en 
hann segir mikla aukningu hafa orðið á því eftir hrun að fólk láti hressa 
upp á gömul húsgögn.

„Fólk er hætt að henda fimm, sex ára gömlum innréttingum og fá 
sér nýjar. Nú lætur það sprautulakka gömlu skápana og fær þá eins og 
nýja til baka.“

Yfirleitt er fólk að láta sprauta innréttingar, og þá inni í eldhúsi eða 
á baðherbergjum, og húsgögn. Hvíti liturinn hefur haldið vinsældum 
sínum og oft með háglansáferð. Jóhannes segir hins vegar að hægt sé 
að sprautulakka nánast hvað sem er. „Til dæmis er ég að sprauta útstill-
ingargínur á verkstæðinu núna og eins er mjög vinsælt að sprauta gamla 
rókókkó stóla. Þeirri sem átti hrærivélina fannst hún vera farin að gulna 
eftir áralanga notkun og lét því sprautulakka vélina og hún varð eins og 
ný. Fólk getur komið með alls konar óskir og við finnum út úr því, það 
er minnsta mál. Þetta eru mjög endingargóð lökk og fólk verður yfirleitt 
hissa á hvað hlutirnir líta vel út á eftir.“ - rat

Gömul hrærivél 
gerð eins og ný

Jóhannes Helgason rekur Húsgagnasprautun Jóhannesar en hann segir það hafa 
aukist að fólk láti hressa upp á gömul húsgögn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Yfirburðir Fréttablaðsins aldrei meiri!
Fréttablaðið er með 212% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Munur á lestri Fréttablaðsins og Morgun-

blaðsins hefur aldrei verið meiri eins og 

nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Hjá Flísaverk.is færðu alla þjónustu 
sem þú þarft fyrir baðherbergið ofl

Flísalagnir • Parketlagnir • Niðurrif 
Förgun • Pípulagnir • Rafmagn

Múrverk • Smíðavinna 

Flísaverk • Sími 898-4990 

Gerum upp baðherbergið frá A–Ö 

Fagleg ráðgjöf við val 
    á hreinlætistækjum
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● GEGNHEILAR BORÐPLÖTUR SKAL OLÍUBERA  Gegnheilar viðarborð-
plötur eru hlýlegar í eldhúsið. Það kostar þó örlitla vinnu að halda þeim við og þarf að 
olíubera þær reglulega. Á nýja hreina ómeðhöndlaða plötu er olían borin með pensli 
yfir alla plötuna. Þá er olían slípuð ofan í plötuna með vatnspappír númer 600 og strok-
ið eins og liggur í viðnum. Svo er notuð mjúk bómullartuska, til dæmis gamall stutt-
ermabolur, til að þurrka olíuna af plötunni. Svo er ráð að fá sér kaffibolla í rólegheitun-
um og skoða plötuna að honum loknum, hvort þörf sé á annarri umferð. Ný plata gæti 
þurft þrjár umferðir, og þrjá kaffibolla, þar til hún verður góð.

Á eldri plötu sem komnir eru blettir á, til dæmis hringir eftir heitan pott, er sama 
aðferð notuð nema þá er bletturinn nuddaður með vatnspappírnum ofan í olíuna þar 
til hann er horfinn, áður en olían er svo þurkuð af. Á áður meðhöndlaðar plötur þarf 
yfirleitt bara eina umferð. Ef um dýpri skemmdir er að ræða þarf að slípa yfirborð plöt-
unnar niður fyrir skemmdirnar og byrja meðhöndlunina frá grunni.

Leiðbeiningar fengnar frá starfsmönnum málningardeildar Byko.

Íslendingar hafa verið iðnir við 
að gera upp og breyta heimilum 
sínum sjálfir, oft með afar góðum 
árangri. Þegar kemur að því að 
leggja parket er þó í flestum til-
fellum mælt með því að hafa fag-
mann með í ráðum enda að ýmsu 
að hyggja. 

Undirstaðan þarf til að mynda 
að vera slétt og felld, án skekkju, 
dælda eða upphækkana. Þá þarf 
rakastigið að vera rétt bæði hvað 
varðar loftraka, rakastig gólfflat-
arins og parketsins, en sé raka-
stigið í ólagi getur parketið ýmist 
þrútnað eða rýrnað. Þegar parket-
ið er lagt niður þarf síðan að gæta 
þess að ekki myndist holrúm á 
milli steins og trés. Þá velja sumir 
hljóðeinangrandi undirlag sem er 
límt á gólfið undir parketinu og 
þarf talsvert lag við það. Ómeð-
höndluð parketgólf eru síðan slíp-
uð og yfirborðsmeðhöndluð með 
lakki, olíu eða olíuvaxi. Best er 
að eftirláta fagmönnum þá vinnu 
en þó gætu laghentir mögulega 
spreytt sig sjálfir. - ve

Best að ráða 
fagmann

Rakastig er eitt af því sem skiptir máli 
við parketlagningu.

Gott er að fá sér kaffibolla meðan beðið er eftir að olían þorni ofan  í 
plötuna. NORDICPHOTOS/GETTY

● SVEPPIR  Sveppamyndun 
í þvottavélum leynir sér ekki, 
þvotturinn lyktar illa og svepp-
urinn sést til dæmis í sápuhólf-

inu og þá 
sem gulleitt 
eða dökk-
grátt slím. 
Sveppur-
inn þrífst 
í raka og 
virðist sem 

aukin notk-
un  mýk-
ingarefna 

og þvottaefna með ensímum 
eigi þarna sök á. Til að losna við 
sveppinn er best að byrja á að 
þrífa sápuhólfið með  óblönd-
uðu Rodalon, sem fæst í lyfja-
verslunum, nota bursta til verks-
ins og fara vel í öll horn þess. 
Efninu má einnig úða í hólfið og 
 skrúbba síðan. Best er að nota 
gúmmíhanska við verkið. Takið 
síu og sigti á sama hátt. Þrífið 
einnig gúmmíhring og gler í 
 hurð, helst með óblönduðu efn-
inu. Best er að setja Rodalon í 
sápuhólf og tromlu og láta vél-
ina taka inn á sig vatn  smá-
stund, slökkva síðan á henni 
og láta liggja í henni yfir nótt. 
Kveikið á henni aftur og látið 
prógrammið klárast.

Heimild: leidbeiningastod.is.

Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

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

66,3%

93%

6,8%

26,9%
Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara  
Morgunblaðið

Lesa bæði  Fréttablaðið 
og  Morgunblaðið
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Í gömlu uppgerðu húsi við Suður-
götu á Eyrarbakka er hægt að leigja 
rómantískt ástarhreiður. Húsið 
stendur á sjávarlóð við sjóvarnar-
garðinn og þar ríkir friður og ró. 
Enda segir eigandinn, Margrét 
Kristjánsdóttir, að húsið sé vinsælt 
meðal listamanna sem sæki þang-
að vinnufrið. „Reykvíkingar sækja 
hingað mikið um helgar en annars 
eru útlendingar í miklum meiri-
hluta á sumrin,“ segir Margrét.

Eyrarbakki er enda ágætur stað-
ur til að gera út frá fyrir ferða-
menn. Þaðan er ekki langt að fara 
á alla helstu ferðamannastaði á 
Suðurlandi. Gullfoss og Geysi, 
Þjórsárdal og Þingvelli. Þá er Þor-
lákshöfn í örskotsfjarlægð en þaðan 
fer Herjólfur daglega til Vest-
mannaeyja.

Litla húsið hennar Margrétar 
hefur einnig gegnt hlutverki leik-
myndar, en margir muna eflaust 
eftir sæta húsinu sem Daníel og 
Ylfa Dís gistu í eftir giftinguna í 
lokaþætti Fangavaktarinnar. 

Ef fullt er í ástarhreiðrinu geta 
menn einnig gist á Gistiheimilinu 
Rein sem er nýlegt hús en byggt í 
gömlum stíl sem einkennir nærri 
öll húsin í bænum. 

Eyrarbakki er lítill bær, varla 
nema ein löng gata. Því er allt í 
göngufjarlægð, líka eini veitinga-
staður bæjarins, Rauða húsið, 
sem getið hefur sér gott orð fyrir 
skemmtilegt andrúmsloft og fínan 
mat. Rauða húsið er opið bæði í 
hádeginu og á kvöldin og býður 
upp á sérstaka hádegis- og kvöld-
verðarmatseðla. Þar er skemmti-
legt að setjast niður og finna and-
rúmsloft liðinna tíma enda var 
elsti hluti hússins byggður af Guð-
mundu Nielsen árið 1919 en þá var 
veitingastofan verslun, Guðmundu-
búð, sem þótti glæsilegasta verslun 
austan fjalls.

Nánari upplýsingar um fyrr-
nefnda staði má nálgast á vefsíð-
unum: www.sudurgisting.is/www.
rein-guesthouse.is/www.rauda-
husid.is. solveig@frettabladid.is

Ástarorlof á 
Eyrarbakka
Ekki þarf að leita út fyrir landsteinana til að finna rómantíska 
áfangastaði. Borgarbúar þurfa ekki að aka nema í rúman hálftíma út 
fyrir bæinn til að finna ástarhreiður, og það á Eyrarbakka.

Svefnherbergið er bráðhuggulegt þrátt fyrir smæðina.

Í kjallaranum stendur baðkar úti á miðju 
gólfi með úrvali af ilmolíum.

Litla rómantíska húsið þekkja margir aðdáendur Fangavaktarinnar. Þar eyddu Daníel 
og Ylfa Dís brúðkaupsnóttunni. MYND/ÚR EINKASAFNI

Lítið og sætt eldhús í litlu sætu koti sem 
minnir á gamla tíma.

Pantaðu tíma í fría
heyrnarmælingu í síma
568 6880

Allt frá árinu 2001 hefur Heyrnartækni boðið upp á mikið úrval vandaðra heyrnartækja 
frá Oticon. Í dag er útlit heyrnartækja frá Oticon þannig að þau eru nánast ósýnileg 
bakvið eyrun og tæknin svo fullkomin að hún kemur notendum nær eðlilegri heyrn  
en nokkurn tímann fyrr. 

Heyrnartækni er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við heyrnarskerta á landsbyggðinni.        
Auk daglegrar þjónustu í Reykjavík þá bjóðum við reglulega upp á heyrnarmælingar og 
heyrnartækjaþjónustu á 18 stöðum á landsbyggðinni.

Bjóðum upp margar gerðir heyrnartækja í ólíkum verðflokkum.

Heyrðu betur
með vönduðu með vönduðumeð vönduðu

heyrnartæki

www.heyrnartækni . is
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Árangur með Herbalife í 30 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

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

Gott nudd - good massage. S. 844 
0329 & 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.  J. B. Heilsulind.

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

 Kennsla

Köfunarkennsla í boði. Kennt er eftir 
PADI stöðlum. Áhugasamir geta haft 
samband í síma 663-2610 eftir kl: 
15:00

 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

 Húsgagnaviðgerðir

VIÐBYGGINGAR
 Teikningar

www.kvardi.is  sími. 555-2020

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

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.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýs-
ir lausar íbúðir, leiguverð 
frá kr. 58.000. Reykjavík, 

Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð.
Sjá www.leigulidar.is eða 517 

3440.

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

SKAMMTÍMALEIGU
SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið-
bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is 
næg bílast 2-10 manna íbúðir

Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16 Hfj. 
Uppl. í s. 899 7004.

2 herbergja íbúð við Reykjavíkurveg í 
Hfj. til leigu. Uppl. í síma 899 7004

Til leigu stór íbúð í vesturbæ Reykjavíkur, 
bílskúr fylgir, langtímaleiga. Uppl. í síma 
8659611

2 herb. til leigu á svæði 104. Verð 80 
þús pr.mán. 2 room apartment for 
rent. Price 80 thous pr.month. contact 
number 698 3211.

Laus núna! 2-3ja herb. Vallarbarð Hfj. 
74 fm á jarðh. Sólpallur í suður. V. 105þ. 
Allt innif. Uppl. í s. 861 7667.

Laus í Mosó 150fm kjallaraíbúð 5 herb. 
í einbýlishúsi Sérinngangur allt innifalið 
kr.139.000mán. 8405408

 Húsnæði óskast

Læknahjón með 2 börn óska eftir leigu-
húsnæði á stór Reykjavíkursvæðinu i 
Júni, Júli og Águst með húsgögnum. 
Uppl. í síma 0046768844226 eða 
senda tölvupóst á posturr@hotmail.
com

Atvinnuhúsnæði 600-
800fm óskast

600-800fm, ráðstefnu/fundarhúsnæði 
til langtímaleigu. Uppl. í s. 698 2298 
Eiður.

 Geymsluhúsnæði

Bílskúr (28 fm2) í 101 til leigu. Leigist 
einungis sem geymsla, 27 þús. á mán. 
Uppl. 8499678.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 

þarf að hafa góða þjónustulund, 
vera röskur, 25 ára eða eldri, 
hafa hreint sakavottorð og 

íslenskumælandi.
Sendið inn umsókn á nings.is

Snyrtifræðingur/nemi óskast á Gallerí 
útlit. Verktakav,prósentur,leiga kemur 
til greina. Áhugasamir hafi samband 
s.820 4706 eða gudrun@galleriutlit.is

Aukavinna á kvöldin
Getum bætt við okkur fólki í síma-
sölu. Frá kl. 17:30-21:30 virka daga. 
Kauptrygging og bónusar. Uppl. í S. 868 
4551. Félagaþjónustan.

Förðunar og snyrtifræðingar óskast i 
áhugavert starf. Uppl. s. 662 5599.

Fjörukráin óskar eftir söngvörum. 
Erum að leita af hressum kvenkyns 
og karlkyns söngvörum til að syngja 
í Víkingaveilsum okkar. Upplýsingar í 
síma 893 6435.

Erum að leita að hressum fagmönnum 
í 100% og 50% stólaleigu á smart 
hársnyrtistofu í 101. Áhugasamir hafi 
samband á mojo@mojo.is eða í síma 
562-6161

 Viðskiptatækifæri

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið frá kl. 13:00 og frameftir á 
virkum dögum. Opið allan sóla-

hringin um helgar.
908 1616.

Samkynhn. KK ath:
Nú er allt vaðandi í nýjum auglýsingum 
samk.hn. KK og það bætast sífellt nýjar 
við! Þú auglýsir og vitjar skilaboða frítt í 
s. 535-9923 en heyrir auglýsingar ann-
arra í s. 905-2000 (símatorg) og 535-
9920 (Visa/Mastercard). Ertu búinn að 
heyra nýjustu auglýsingarnar í dag?

Flott stelpa leitar spennu! 21 árs dama 
vill kynnast karlmanni með allskonar 
skemmtilegheit í huga, bæði í síma en 
líka við nánari kynni. Auglýsingu hennar 
má heyra á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(Visa/Mastercard), augl.nr. 8875.

Ný upptaka: Hún og þú! Ung og bráð-
falleg kona ímyndar sér að hún sé 
með þér, fyrir framan þig, og hún lýsir 
því í smáatriðum sem er að gerast. 
Frábærlega heit og lifandi upptaka! Þú 
heyrir hana hjá Sögum Rauða Torgsins, 
sími 905-2002 (símatorg) og 535-9930 
(Visa/Mastercard), uppt.nr. 8327.

Strákar spjallið við döm-
una 

S. 908 1010 virka daga

Langar að kynnast konu á aldrinum 
50-70 ára með góða vináttu í huga, 
það er gott að þekkja eitthvern góðan. 
Er tæplega 70 ára í góðu standi. Mega 
allir hringja í mig. S. 554 5537.

Tilkynningar

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um 
deiliskipulag Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst tillaga að deiliskipulagi í Reykjavík. 

Breiðagerði 20 
Tillaga að deiliskipulagi  fyrir lóðina nr. 20 við 
Breiðagerði, lóð Breiðagerðisskóla. Í tillögunni er 
gert ráð fyrir að sameina lóð skólans og opið 
svæði sunnan við skólalóðina, staðsetja boltagerði 
í suðurhluta lóðar og staðsetja byggingarreit fyrir 
færanlegar stofur.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 15. mars 2010 til og með 29. apríl 
2010. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 29. 
apríl 2010. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti Þeir 
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillöguna.  

Reykjavík, 15. mars 2010 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Fundir

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn
bíður þín

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Fimmtudaga

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Fáðu öruggari 
öryggishnapp í mars

www.oryggi.is

570 2400 og fáðu öruggari öryggishnapp!Hringdu í 

Karl Kristinsson? Sæll, þetta er hjá 

Öryggismiðstöðinni. Við erum heima 

hjá mömmu þinni. Hún var að sjóða 

egg og gleymdi sér aðeins yfir 

fréttunum. Jú jú, það er allt í lagi með 

hana. Reykskynjarinn sem fylgdi 

öryggishnappnum gerði okkur viðvart. 

Það væri fínt ef þú gætir komið, henni 

er svolítið brugðið. Já, þetta hefði 

getað farið verr.
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Aukin þjónusta án aukakostnaðar

Öryggishnappur – 
armband eða hálsmen
Þegar þrýst er á öryggishnappinn 
berast boð strax til vaktmiðstöðvar 
Öryggismiðstöðvarinnar.

Beintengdur 
reykskynjari
Öryggishnappnum fylgir reykskynjari 
sem er beintengdur vaktmiðstöð 
Öryggismiðstöðvarinnar.

Hjúkrunarfræðingar 
á vakt
Hjá Öryggismiðstöðinni eru 
hjúkrunarfræðingar á vakt 
í vaktmiðstöð allan sólarhringinn.

Úttekt á húsnæði

Nýjum hnapphöfum stendur til boða 
að fá ókeypis úttekt á öryggi og 
aðgengi húsnæðis.
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lof mér að giska 
... Þú svafst yfir 
þig og misstir 
aftur af ormin-

um.

Hvað 
er 

þetta 
Roald?

Þetta? Þetta eru 
3000 teikni-

myndasögur! Ég 
gerði afmælis-
söguna í dag!

3000?

Hefur einhver af 
þessum 3000 
sögum komið 

fyrir sjónir 
almennings?

Skítt 
með 

það, við 
fögnum!

En... viltu 
ekki hafa 

í huga 
að...

3000 MYNDA-
SÖGUR! Aldrei 
hefði ég trúað 

því að ég 
myndi ná 3000 
myndasögum!

Hvað þá að 
askan af vindlin-
um væri svona 

eldfim!

Jæja 
Roald! 
Aftur á 
teikni-
borðið!

Hvað meinarðu með 
því að ég hafi ekki 
áhuga á öðru fólki?

Ég elska 
fólk.

Sumt fólk.
Sumar 
týpur 

af fólki.

Sumar týpur af fólki 
á mínum aldri sem 
hugsar eins og ég.

Ef þetta er ekki 
að vera opinn 
þá veit ég ekki 

hvað.

Elskan, ég var að sjá að það 
eru engar hreinar nærbuxur í 

skúffunni minni.

Ekkert mál.

Fáðu bara kvittun á 
þessa þvottabeiðni 
hjá réttum aðila.

Sem væri 
þú.

Bingó. Jóna Jóns, drottning 
óbeinna skilaboð.

HVAÐ ER Í MATINN? 
Á

 kynnir skemmtilegan sérvef um 
matargerð og hagkvæm matarinnkaup.

Með því að nota einfalt og skemmtilegt 
kerfi útbúum við handa þér matseðil eftir 
þínu höfði. 

Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra 
uppskrifta á Hvað er í matinn? á

...ég sá það á visir.is

Í Viðskiptablaðinu eru konur jafn sjald-
séðar og í vestmanneyskum veiðikofum. 

4. mars birtist þó frétt í blaðinu af því að 
Ragna Sara Jónsdóttir hefði verið ráðin 
yfirmaður samskiptasviðs Landsvirkjunar 
undir fyrirsögninni: „Landsvirkjun mýkir 
upp“. Í fréttinni er sagt að forveri hennar, 
Þorsteinn Hilmarsson, hafi verið látinn fara 
og blaðið hefur heimildir fyrir því að for-
stjóri Landsvirkjunar hafi viljað „mýkja 
upp“ ímynd fyrirtækisins. Ekki veit ég hvað 
leið um huga ykkar þegar Þorsteini brá 

fyrir í fjölmiðlum en aldrei fannst mér 
nú samansúrraðri harðneskju beint 
stafa af honum.

FYRIR ofan frétt Viðskiptablaðsins 
um ráðningu Rögnu Söru er sagt frá 
því að Þór Jónsson, fyrrum almanna-
tengill í Kópavogi, sé orðinn blaða-

maður á Pressunni. Og þar er mýktinni 
ekki fyrir að fara því fyrirsögnin er „Úr 

þægindum í atganginn“. Samkvæmt 
fréttinni þykja almannatengilsstörf 
„þægileg og vinsæl“ og nefnt sem 
dæmi að Sigríður Dögg Auðuns-
dóttir sinni slíkum störfum fyrir 
Mosfellsbæ. Ef kona er í brúnni 
hlýtur brúin að vera klædd plussi 
en kveiki karl á tölvu er hann 
umsvifalaust kominn í taumlausan 
hasar. Bæjarhátíðirnar hljóta auð-
vitað að rigga sér upp sjálfar.

ÞEIR á Viðskiptablaðinu eru nú samt eitt-
hvað að hugsa um jafnréttismál því í nýj-
asta tölublaðinu – og því fyrsta sem kemur 
út eftir 100 ára afmæli Alþjóðlegs baráttu-
dags kvenna – skrifar Sigurður Már Jóns-
son ritstjóri grein sem hefst á því að hann 
bendir á hvað staða kvenna sé góð á Norður-
löndunum, þ.m.t. Íslandi. Síðan viðrar hann 
áhyggjur sínar af því að á meðan íslenskar 
konur fari í langskólanám „aukist bilið 
á milli þeirra og ómenntaðra kynsystra 
þeirra. Þær verði þá þolendur í samfélag-
inu á meðan betur menntaðar konur keppist 
við að snúa valdahlutföllunum sér í hag og 
séu óþreytandi við að minna karlmenn á að 
ekki sé nú allt fullkomið í heimi jafnréttis 
og kvennabaráttu.“

SIGURÐI er heldur ekki sama um lög um 
kynjakvóta í fyrirtækjum og segir þeim 
„ætlað að auðvelda sprenglærðum nútíma-
konum aðkomu að stjórnarherbergjum karl-
anna. Um leið má velta því fyrir sér hvort 
jafnréttisbaráttan eins og hún birtist í þess-
um áherslum sé að gera heimilum landsins 
gagn á meðan nýjar tölur Stígamóta sýna 
að þar sé helst vansældar að leita.“ Sem 
sagt, sprenglærðar konur haldast ekki inni 
á heimilunum – þetta vill jú sífellt vera að 
vinna fyrir sér – og þess vegna herða karlar 
róðurinn í kynferðisofbeldinu. Hefur okkur 
ekki hér opnast innsýn í heim hinnar full-
komnu dellu?

Veröld sem var?



®

styrkir®
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

12
12
10
16
16
14
L
10

THE GREEN ZONE  kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE GREEN ZONE LÚXUS  kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.40
LEGION  kl. 8 - 10.15
SHUTTER ISLAND  kl. 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.45 íslenskt tal
AVATAR 3D kl. 4.40

SÍMI 462 3500

12
10
12
14
L

THE GREEN ZONE  kl. 8 - 10.30
THE GOOD HEART kl. 5.50 - 8 - 10.10
PRECIOUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI        kl. 6 - 9   
MAMMA GÓGÓ   kl. 6

SÍMI 530 1919

10
16
16
10
L

THE GOOD HEART  kl. 5.50 - 8 - 10.10
FROM PARIS WITH LOVE kl. 5.50 - 8 - 10.10
LEGION   kl. 8 - 10.15
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
NIKULÁS LITLI   kl. 6

SÍMI 551 9000

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 

BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

12
16
14
16

THE GREEN ZONE          kl. 8 - 10.10
FROM PARIS WITH LOVE          kl. 8 - 10
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI         kl. 5.20
SHUTTER ISLAND          kl. 5.20

Þ.Þ. - Fbl

T.V. - kvikmyndir.isÓ.H.T. - Rás2

T.Þ.Þ. - DV Ó.H.T. - Rás2

H.G. - Mbl.

★★★
S.V. - MBL

★★★
Ó.H.T. - Rás-2

★★★
-Dr. Gunni, FBL

FRÁ LEIKSTJÓRANUM PAUL 
GREENGRASS KEMUR EIN BESTA 
SPENNUMYND ÁRSINS

HEIMSFRUMSÝNING

EMPIRE

ROGER EBERT

116.000 GESTIR!

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskyldunaÁLFABAKKA KRINGLUNNI

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

AKUREYRI

AVATAR 3-D frumsýnd í 3d kl. 10:20
ALICE IN WONDERLAND kl. 8 

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

ALICE IN WONDERLAND kl. 5:40
THE REBOUND kl. 8 - 10:20
BROTHERS kl. 8 
BROTHERS kl. 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 8 - 10:40
SHERLOCK HOLMES kl. 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50
BJARNFREÐARSON kl. 5:50

THE BLIND SIDE kl. 5:50D - 8:10D - 10:50D

ALICE IN WONDERLAND 3D 
kl. 5:50(3D) - 8:10(3D) - 10:30(3D)

SHUTTER ISLAND kl. 8 - 10:50
INVICTUS kl. 5:30 Síðasta sýn. helgi 

VANN ÓSKARINN
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

S A N D R A  B U L L O C K

TEKJUHÆSTA MYND SÖNDRU BULLOCK FYRR OG SÍÐAR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GREEN ZONE kl. 5.45, 8 og 10.15-P 12

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

SHUTTER ISLAND kl. 7 og 10 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.35 12

T.V. -KVIKMYNDIR.ISÁ.J. -DV

S.V. -MBL Ó.H.T. -RÁS2

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

FRÁ LEIKSTJÓRA TAKEN

POWERSÝNING
 

KL. 10.15

dagur án eineltis
Dagskrá 17. mars 2010

14.15 Táknræn athöfn á tjarnarbakkanum hjá Iðnó
 Marta Guðjónsdóttir, formaður mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar

14.30 Veitingar/kynningar frá SAMFOK, Heimili og skóla, Námsgagnastofnun, 
 Vinnueftirlitinu, Lýðheilsustöð og Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur

14.45 Setning málþings
 Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri

14.50 Uppspretta eineltis 
 Gísli Árni Eggertsson, skrifstofustjóri  ÍTR

15.00 Félagslegt og andlegt vinnuumhverfi – áhættumat
 Guðmundur Kjerúlf, verkefnastjóri fræðsludeildar Vinnueftirlitsins 

15.10 Einelti: ofbeldi meðal barna, sýnishorn úr kvikmynd Viðars Freys Guðmundssonar
 Fanný Gunnarsdóttir, námsráðgjafi Álftamýrarskóla, kynnir

15.20 Höfum við sofið á verðinum? – rafrænt einelti 
 Árni Guðmundsson, námsbrautarstjóri tómstunda- og félagsmálafræðibrautar  
 MVS Háskóla Íslands

15.30 Hvernig náum við árangri?
 Þorlákur H. Helgason, framkvæmdastjóri Olweusaráætlunarinnar á Íslandi

15.40 Aðgerðir gegn einelti hjá SSR
 Lone Jenssen, verkefnastjóri starfsmannasviðs SSR   

15.50 Ég leita svara 
 Ingibjörg Baldursdóttir, Liðsmenn Jerico

16.00 Pallborðsumræður

16.15 Samantekt og lok málþings 
 Oddný Sturludóttir, borgarfulltrúi

Fundarstjóri er Hermann Valsson, varaborgarfulltrúi
Skráning fer fram með tölvupósti á netfangið jona.vigdis.kristinsdottir@rvk.is
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Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur

Um tvö þúsund manns hafa séð 
kvikmyndina The Good Heart, 
eftir Dag Kára Pétursson, hér-
lendis síðan hún var frumsýnd 5. 
mars. Aðsókn um nýliðna helgi er 
ekki inni í þessum tölum. 

Þórir Snær Sigurjónsson, annar 
framleiðendanna, vonast eftir 
því að 10 til 15 þúsund áhorfend-
ur muni á endanum sjá myndina. 
„Það er raunhæft markmið en 
aðalatriðið var að fá dreifingu í 
Bandaríkjunum sem við fengum. 
Við förum í 22 borgir og á VOD og 
í bíó 30. apríl,“ segir Þórir Snær. 
Myndin hefur einnig verið seld til 
um það bil 25 landa, m.a. Frakk-
lands, þar sem hún verður frum-
sýnd í fjörutíu sýningarsölum í 
næstu viku.

Aðspurður segir Þórir að þessi 
góða dreifing dugi þó ekki enn 
til að ná upp í kostnað myndar-

innar. „Upphæðirnar eru aðeins 
lægri en þær voru fyrir einu til 
tveimur árum þegar við gerðum 
myndina,“ segir hann um pening-
ana sem fást fyrir dreifinguna. 
„En við gerum okkur vonir um að 
ná endum saman. Hrunið fór líka 
illa með okkur í erlendum kostn-

aði. Þetta er ekki alveg komið en 
við gerum okkur vonir um að ná 
þessu saman.“

Hann tekur fram að heima-
markaðurinn sé mjög mikilvæg-
ur enda verður haldið áfram á 
fullu að markaðssetja myndina á 
Íslandi. „Orðsporið sem er komið 
frá þessum tvö þúsund manns er 
vonandi farið að breiðast út og 
viðbrögðin eru nokkuð jákvæð.“ 

Hann segir tvö þúsund áhorf-
endur fyrstu vikuna engin von-
brigði. „Þetta eru ekki ósvipað-
ar tölur og Nói [Albinói] var í á 
sínum tíma og hún endaði í tut-
tugu þúsundum. Ég held að hún 
taki þetta með tímanum. Ég held 
líka að þetta sé mynd fyrir alla.“ 

Um fimm þúsund manns sáu 
síðustu mynd Dags Kára, Voksne 
Mennesker, hér heima, töluvert  
færri en búist var við.   -fb

Vonast eftir 15 þúsundum

ÞRÍR GÓÐHJARTAÐIR Dagur Kári, leik-
stjóri The Good Heart, ásamt framleið-
endunum Þór Snæ Sigurjónssyni og 
Skúla Malmquist. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samfélagsverðlaun Frétta-
blaðsins voru afhent á 
fimmtudaginn. Slysavarna-
félagið Landsbjörg hlaut 
sem kunnugt er verðlaunin 
þetta árið en verðlaunaféð 
nemur einni milljón króna. 

Samfélagsverðlaunin afhent

Kristín Birgisdóttir, Kristín Thorlacius, Kristín Vilhjálmsdóttir og Anna Kristjana Torfa-
dóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hildur Helga Gísladóttir, Rósmarí Þor-
leifsdóttir, Sigurlaug Viborg, Una María 
Óskarsdóttir og Ása Steinunn Atladóttir 
hjá Kvenfélagasambandi Íslands.
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Þriðja útgáfa tónlistarleiksins 
Rock Band er væntanleg í vetur.  

Í Rock Band leika spilarar á 
hljóðfæri og „spila“ þekkta smelli 
eftir vinsæla tónlistar-menn. 
Samkvæmt sömu tilkynningu 
verður Rock Band 3 algjör bylt-
ing í tónlistarbransanum. 

Rock Band kom út í kjölfarið 
á hinum vinsæla Guitar Hero, 
en báðir leikirnir bjóða nú upp á 
trommur, gítar, bassa og söng.  

Það geta því fjórir spilað í einu, 
sem er mikil skemmtun. Spenn-
andi verður að sjá í hverju bylt-
ingin felst, en þessir leikir hafa 
flestir verið keimlíkir.

Í maí taka 39 lög þátt í Eurovision. 
Þetta er þremur löndum færra en 
síðast, Andorra, Tékkland, Ung-
verjaland og Svartfjallaland draga 
sig í hlé en Georgía snýr aftur til 
keppni. 

Oftast hefur verið hægt að ganga 
að nokkrum flipplögum vísum í 
keppninni, en nú, þegar 31 lag er 
komið fram, er aðeins eitt flipp-lag 
komið. Það er frá Litháen, heitir 
„East European funk“ og er flutt 
af hljómsveitinni Inculto. Hljóm-
sveitin hefur verið starfandi síðan 
2003 og gefið út tvær plötur. Lagið 
er hratt með fönkuðum ska-takti 
og hefst á því að meðlimirnir fimm 
syngja það án undirleiks. 

Að öðru leyti eru framlögin sem 
komin eru í keppnina frekar hefð-
bundin, þarna eru silkimjúkar 

ballöður, þjóðleg stuðlög og ekki 
svo þjóðleg stuðlög. 

Annað athyglisvert og gleðilegt 
við keppnina í ár er að mun fleiri 
þjóðir syngja nú á eigin tungumáli. 
Í fyrra voru bara níu lög sungin á 
öðru tungumáli en ensku, en nú 
verða þau að minnsta kosti 14.

 - drg

Flipp í Eurovision

INCULTO FRÁ LITHÁEN Verða þeir með 
eina flippið í ár?

Fyrsta lagið á væntanlegri plötu 
Michaels Jackson með óútgefnu 
efni sem hann tók upp áður en 
hann lést verður eftir Lenny Kra-
vitz. Lagið var tekið upp fyrir 
tíundu og síðustu hljóðversplötu 
Jackson, Invincible, sem kom út 
árið 2001. Það komst þó ekki á 
plötuna því það þótti of rokkað. 
Núna er það aftur á móti talið 
besta óútgefna lagið sem til er 
með Jackson. Kravitz segir að 
það hafi verið frábært 
að vinna með átrún-
aðargoði sínu. „Við 
hlógum allan 
daginn. Hann 
var fyndinn 
náungi og við 
bárum mikla 
virðingu 
hvor fyrir 
öðrum. 
Minningin 
um þetta 
samstarf er 
falleg.“

Með lag á 
plötu Jacko

Rock Band 3 
væntanlegur

Leikarinn 
Robert Pattin-
son úr Twilight-
myndunum var 
lagður í einelti 
í skóla í London 
vegna ástríðu 
sinnar fyrir 
leiklistinni. „Ég 
var laminn af 
mörgum þegar 

ég var yngri. Ég var hálfgerður 
asni en mér fannst árásirnar 
aldrei vera mér að kenna,“ segir 
hinn 23 ára Pattinson.

Var lagður í 
einelti í skóla

LENNY KRAVITZ 
Lenny á lag á 

væntanlegri plötu 
Michaels Jackson 

með óútgefnu efni 
sem hann tók upp 
áður en hann lést. 

Hér er hann með 
dótturinn Zoe.

„Þetta geta verið rosalega miklar 
tekjur fyrir íslenskar fjölskyldur, 
að leigja út sumarbústaði,“ segir 
frumkvöðullinn Haukur Guðjóns-
son.

Haukur og hönnuðurinn Steinar 
Ingi Farestveit hafa opnað vefinn 
Búngaló á slóðinni bungalo.is. Vef-
urinn er leigumiðlun fyrir sumar-
bústaði, en allir geta skráð bústað-
inn sinn á síðuna. Notendur vefsins 
geta svo fundið sumarbústaði til 
leigu í þeim landshluta sem þeir 
óska eftir.

„Við erum búnir að vera að vinna 
í vefnum undanfarna mánuði,“ 
segir Haukur. „Við fórum af stað 
með þessa hugmynd fyrst í kjölfar-
ið á því að við sjálfir höfðum verið 

að vesenast í því að finna bústaði. 
Okkur fannst vöntun á miðlægum 
grunni – einum stað sem maður 
getur farið á til að finna bústað-
ina.“

Vefurinn opnaði síðdegis á mið-
vikudag og viðbrögðin stóðu ekki 
á sér. Fólk er þegar byrjað að skrá 
sumarbústaði á síðuna, en það kost-
ar ekki neitt. Markmiðið er svo að 
ekki aðeins Íslendingar nýti síðuna, 
heldur einnig erlendir ferðamenn. 
„Það er fullt af fólki sem á bústaði,“ 
segir hann. „Það eru um 12.000 
bústaðir skráðir á Íslandi í dag og 
flestir eru nýttir innan við 20% 
á ári. Sem þýðir að við erum með 
rosalega mikið af sumarbústöðum 
sem eru illa nýttir.“   - afb

Opna markaðinn
SUMARBÚSTAÐAMIÐLUN Haukur Guðjónsson og Steinar Ingi, félagi hans, hafa 
opnað vefinn Búngaló.is. sem er leigumiðlun með sumarbústaði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM Þekkingarnet Íslands? 

D r a u m u r i n n  u m  s j á l f b æ r t  þ e k k i n g a r s a m f é l a g
Ráðstefna 23. mars 2010, Þekkingarnet Austurlands, Búðareyri 1 Reyðarfirði kl. 9:30.

Markmið ráðstefnunnar er að kynna niðurstöður úr þekkingaryfirfærsluverkefninu „Net-University“ 
þar sem fram koma lausnir og leiðir í átt að samræmdu dreifnámsframboði, stoðþjónustu og þróunar-     
um hverfi fyrir staðbundið nám. Nánari upplýsingar um verkefnið má finna á www.nethaskolinn.is.

Dagskrá
09:30-09:50 Ávarp mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir
09:50-10:20 Netháskólaverkefnið samantekt, Stefanía G. Kristinsdóttir,
 framkvæmdastjóri Þekkingarnets Austurlands 
10:20-11:20 Value of academic partnership and distributed education.
 Best practices from the University of Highlands network in Scotland. 
 Professor Frank Rennie, Lews Castle College
11:20-11:50 Universities role in lifelong learning and distributed education. 
 Svante Hultman, Jönköping University
11:50-12:30 Knowledge creation and distribution in Labrador – Newfoundland.
 Sheila Downer, SmartLabrador og Ivan Emke frá Sir Wilfred Grenfell College - Memorial 
12:30-13:10 Léttur hádegisverður  / lunch
13:10-13:30 Enhancement of regional development in Bornholm Denmark through MOLLY  
 „Master i Oplevelsesledelse i Yderområder“. Karin Topsø Larsen, consultant from CRT 
13:30-13:50 Stefnumótun og þróun sveigjanlegs náms við Háskólann á Akureyri. Dr. Guðrún  
 Rósa Þórsteinsdóttir, forstöðumaður RHA, Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar HA
13:50-14:10 Svæðasamstarf og Sóknaráætlun, verkefni á vegum menntamálaráðuneytisins. 
 Hellen Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu
14:10-14:30 Erum við komin inn í 21. öld eða ekki? Tillaga að samstarfsmódeli. 
 Sigurbjörg Jóhannesdóttir, sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
14:30-15:20 Hópavinna
15:20-15:30 Kaffi
15:30-15:50 Kynningar hópa
15:50-16:00 Samantekt ráðstefnustjóra, 
 Stefán Stefánsson deildarstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
Ráðstefnan er öllum opin en ráðstefnugjald er kr. 2.000, innifalið í því eru léttar veitingar.  
Skráning fer fram hjá Þekkingarneti Austurlands á sérstöku eyðublaði á vefsíðu www.tna.is
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið

ROBERT PATTINSON

Eins árs afmæli tónleika-
staðarins Sódómu Reykja-
víkur var fagnað á 
föstudagskvöld. Fjöldi 
hljómsveita skemmti og 
staðurinn var þéttsetinn af 
tónlistaráhugafólki. Ljós-
myndari Fréttablaðsins tók 
púlsinn á mannskapnum. 

Tónlistarveisla á Sódómu

Snorri og Roxý voru meðal gesta í eins árs afmæli Sódómu á föstudagskvöld.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Unnur, Lára og Anna tóku því rólega úti 
í horni.

Magnús og Ásta supu bjór og hlýddu á 
tónlistina.

Kjartan og Iðunn voru kát.

Albert og Sigurður voru til í slaginn á 
Sódómu.
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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 úrvalsdeildin
Tottenham-Blackburn  3-1
1-0 Jermain Defoe (45.+1), 2-0 Roman Pavlyu
chenko (55.), 2-1 Christopher Samba (80.) 3-1 
Roman Pavlyuchenko (85.). Eiður Smári Guðjo
hnen kom inn á sem varamaður á 89. mínútu.
Birmingham-Everton  2-2
0-1 Victor Anichebe (19.), 0-2 Aiyegbeni Yakubu 
(22.), 1-2 Cameron Jerome (26.), 2-2 Craig 
Gardner (51.)
Bolton-Wigan  4-0
1-0 Johan Elmander (11.), 2-0 Kevin Davies 
(49.), 3-0 Fabrice Muamba (55.), 4-0 Matthew 
Taylor (70.). Grétar Rafn Steinsson lék allan 
leikinn með Bolton.
Burnley-Wolves  1-2
0-1 Matthew Jarvis (25.), 0-2 Sjálfsmark (49.), 1-2
 Steven Thompson (73.)
Chelsea-West Ham  4-1
1-0 Alex (16.), 1-1 Scott Parker (30.), 2-1 Didier 
Drogba (55.), 3-1 Florent Malouda (77.), 4-1 
Didier Drogba (90.).
Stoke-Aston Villa  0-0
Hull-Arsenal 1-2
0-1 Andrei Arshavin (13.), 1-1 Jimmy Bullard, víti 
(28.), 1-2 Nicklas Bendtner (90.+2)
Manchester Unted-Fulham 3-0
1-0 Wayne Rooney (46.),  2-0 Wayne Rooney 
(84.), 3-0 Dimitar Berbatov (89.).
Sunderland-Manchester City x-x
1-0 Kenwyne Jones (9.)
STAÐAN Í DEILDINNI:
Man. United 30 21 3 6 70-24 66
Chelsea 29 20 4 5 69-27 64
Arsenal 30 20 4 6 71-33 64
Tottenham  29 15 7 7 53-28 52
Man. City 28 13 11 4 53-36 50
Liverpool 29 14 6 9 45-29 48
Aston Villa 27 12 10 5 37-21 46
Birmingham  29 12 8 9 30-31 44
Everton 29 11 9 9 46-42 42
Fulham 29 10 8 11 32-32 38
Stoke City 29 8 12 9 28-33 36
Blackburn  29 9 7 13 31-48 34
Bolton  30 8 8 14 36-54 32
Sunderland 29 7 10 12 37-45 31
Wigan  29 7 7 15 27-57 28
West Ham  29 6 9 14 37-49 27
Wolves 29 7 6 16 23-47 27
Burnley 30 6 6 18 31-63 24
Hull City 29 5 9 15 27-61 24
Portsmouth 28 5 4 19 24-47 19

MARKAHÆSTIR Í DEILDINNI:
Wayne Rooney, Manchester United  25
Didier Drogba, Chelsea  21
Darren Bent, Sunderland  18
Jermain Defoe, Tottenham  17
Carlos Tévez, Manchester City  15
Francesc Fabregas, Arsenal  14
Louis Saha , Everton  13
Fernando Torres, Liverpool 13

EBSKI BOLTINN

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
skoraði bæði mörk Reading í 
2-0 sigri á Bristol City í ensku b-
deildinni á laugardaginn. 

Gylfi skoraði bæði mörkin í 
fyrri hálfleik, það fyrra kom með 
skalla á 12. mínútu og það síðara 
skoraði hann úr vítaspyrnu á 
22. mínútu en Gylfi fiskaði vítið 
sjálfur.Í seinni hálfleik fékk 
Gylfi nokkur góð færi til að inn-
sigla þrennuna. 

„Gylfi er náttúrulegur marka-
skorari. Hann er sérstakur leik-
maður og hefur mikla hæfileika,“ 
sagði Brian McDermott, stjóri 
Reading, um Gylfa á heimasíðu 
félagsins. Kári Árnason skoraði 
einnig um helgina en hann kom 
Plymouth í 1-0 í 1-1 jafntefli á úti-
velli á móti Coventry. - óój

Enska b-deildin um helgina:

Gylfi nálægt 
þrennunni

TVÖ MÖRK Gylfi Þór Sigurðsson stendur 
sig vel hjá Reading. MYND/GETTY IMAGES

> Geir tekur við Gróttuliðinu

Geir Sveinsson mun þjálfa Gróttu út þetta tímabil í N1-
deild karla í handbolta, en Halldór Ingólfsson var rekinn 
frá Gróttu á föstudagskvöldið eftir að hann hafði tók 
boði um að þjálfa Hauka í sumar. Geir þjálfaði síðast lið 
Valsmanna fyrir sjö árum. Grótta er í mikilli fallbaráttu 
í deildinni, liðið tapaði sjö síðustu leikjum sínum undir 
stjórn Halldórs og vann síðast sigur í deild-
inni 3. desember á síðasta ári. Fyrsti 
leikur Gróttu undir stjórn Geirs verður 
gegn toppliði Hauka á Ásvöllum á 
fimmtudaginn.

FÓTBOLTI IFK Gautaborg byrjaði 
vel í sænsku úrvalsdeildinni um 
helgina þegar liðið vann 3-0 úti-
sigur á Kalmar í opnunarleik 
mótsins. Hjálmar Jónsson skoraði 
þriðja mark IFK Gautaborg á 76. 
mínútu með skoti af löngu færi 
en hann lék allan leikinn í vinstri 
bakverðinum. Theódór Elmar 
Bjarnason og Ragnar Sigurðs-
son léku allan leikinn með IFK 
Gautaborg eins og Hjálmar.  - óój

Sænska úrvalsdeildin:

Hjálmar skoraði

FÓTBOLTI Öll efstu liðin í ensku 
úrvaldsdeildinni unnu sína leiki 
um helgina. Chelsea burstaði West 
Ham 4-1 á heimavelli, Arsenal 
sigraði Hull 1-2 með sigurmarki í 
uppbótartíma og Manchester Unit-
ed vann öruggan 3-0 sigur á Ful-
ham. Staðan breyttist ekki meðal 
efstu þriggja liðanna og Totten-
ham náði auk þess tveggja stiga 
forskoti á Manchester City í bar-
áttunni um fjórða sætið. 

„Ég sagði fyrir löngu að það 
gæti enginn náð að skora 42 mörk 
á einu tímabili líkt og Ronaldo 
gerði en Rooney er kominn með 
32 mörk núna og þetta er áskorun 
fyrir hann,“ sagði Alex Ferguson, 
stjóri Manchester United, eftir 
leikinn í gær.

„Hann er líklegur til að skora í 
næstu átta leikjum liðsins í deild-
inni og svo eigum við möguleika 
á að spila fimm leiki í meistara-
deildinni. Það gera þrettán leiki 
og þú veist aldrei hvað gerist. Ég 
var ánægður þegar að hann var 
kominn í 30 mörk en við fögnum 
þessari markaskorun hans,“ sagði 
Ferguson sem er yfir sig ánægður 
með framherjann.

Chelsea fór létt með West 
Ham þar sem Didider Drogba 
og Florent Malouda fóru ham-
förum í sókninni.

„Við brugðumst vel við í 
dag. Eftir slakan leik gegn 
Manchester City þá þurftum 
að koma til baka og við gerð-
um það gegn West Ham. Mjög 
góður leikur hjá okkur,“ sagði 
Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea, 
eftir sigurinn í gær.

Arsenal nældu sér í þrjú dýr-
mæt stig í á lokasekúndum leiks-
ins gegn Hull. Það var Daninn 
Nicklas Bendtner sem skoraði sig-
urmarkið en hann hefur verið að 
spila vel fyrir Arsenal undanfarið.

„Þetta var ekki gott fyrir hjart-
að mitt en þetta var ekki slæmt 
fyrir titilbaráttuna. Við gáfum allt 
í þennan leik. Við náðum ekki að 
spila okkar besta leik en við héld-
um áfram allan tímann. Við þurf-
um öll stigin þrjú og við fengum 
þau eftir 90 mínútur,“  sagði Weng-
er að lokum. Eftir leiki helgarinn-
ar situr United á toppnum en rétt á 
eftir koma Arsenal og Chelsea með 
jafnmörg stig en Arsenal er með 
slakari markatölu en Chelsea.

Grétar Rafn Steins-
son og félagar í 
Bolton voru í 
stuði um helg-
ina en þeir 
unnu Wigan 
sannfærandi 
4-0 á heima-
velli.

„Þegar að 
ég tók við Bolt-
on var ég viss 
um að ég 

gæti haldið liðinu í úrvaldsdeild. 
Við erum komnir á rétta braut 
núna. Þetta snerist allt um að ná 
þessum þremur stigum. Þetta var 
mikilvægur sigur og gefur okkur 
smá tíma til að anda. En það er allt 
og sumt, nú þurfum við að einbeita 
okkur að næstu leikjum og hirða 
öll stig sem eru í boði,“ sagði Owen 
Coyle, stjóri Bolton eftir leikinn í 
gær. - rog

Efstu þrjú liðin unnu öll
Það breyttist ekkert á toppi ensku úrvaldsdeildarinnar um helgina. Wayne 
Rooney allt í öllu sem fyrr hjá United sem vann Fulham, Didier Drogba skoraði 
tvö mörk í 4-1 sigri Chelsea á West Ham og Nicklas Bendtner var hetja Arsenal.

KR-stúlkur sigruðu fyrstu rimmuna í undanúrslitunum eftir að hafa 
leikið sér fyrri helming leiksins. Hauka-liðið mætti ekki til leiks fyrr 
en eftir leikhlé og KR-ingurinn Hildur Sigurðardóttir var að 
vonum sátt með sigur liðsins í gær.
„Við mættum alveg rosalega tilbúnar í þennan leik og það 
kannski sló þær aðeins útaf laginu. Við misstum aðeins 
tökin í vörninni um tíma og þær eru með góða leikmenn 
sem má ekki gefa neinn tíma, annars setja þær þetta ofan 
í,” sagði Hildur Sigurðardóttir, leikmaður KR, eftir sigurinn 
í gær.
KR-stúlkur höfðu gjörsamlega yfirhöndina allt þar til í 
þriðja leikhluta þar sem gestirnir í Haukum náðu 
að vinna sig inn í leikinn og minnka muninn 
í sex stig. Það dugði þó skammt og kláruðu 
heimastúlkur leikinn sannfærandi í loka 
leikhlutanum.
„Já, ég leit á töfluna og sá að það var 

aðeins sex stiga munur, en svo stuttu síðar var þetta komið í þrjátíu 
stiga mun. Þetta var einbeitingarleysi en sem betur fer rifum við 
okkur aftur upp, tókum árás og kláruðum dæmið,” bætti Hildur við.
Hildur skemmti sér konunglega inn á vellinum í kvöld og er gríðar-
lega ánægð að fá að taka þátt í þessari úrslitakeppni. Það var gaman 

að horfa á KR-liðið spila í gær því leikgleðin og stemningin 
leyndi sér ekki.

„Leikurinn var fyrst og fremst skemmtilegur. Við mættum 
hér með bölvuð læti og hamagang alveg frá byrjun 

og þessi frábæra byrjun má alveg skrifast á lætin og 
stemninguna í liðinu. Við leggjum þetta upp þannig 
að allar séu með baráttuna til staðar og hafi gaman 

að því að spila í úrslitakeppninni. Það eru algjör for-
réttindi að taka þátt í þessu og maður verður að njóta 
þess,” sagði Hildur að lokum ánægð með sigurinn. En 

KR-stúlkur eru 1-0 yfir í þessari undanúrslitarimmu 
eftir leikinn í gær. - rog

HILDUR SIGURÐARDÓTTIR OG FÉLAGAR Í KR: UNNU 78-47 STÓRSIGUR Á HAUKUM Í FYRSTA LEIK UNDANÚRSLITANNA

Mættum með bölvuð læti og hamagang

24 MÖRK Í DEILDINNI 
Wayne Rooney skoraði 
tvennu í fjórða sinn í 
síðustu sex leikjum með 
Manchester United.  
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KRAFTLYFTINGAR Auðunn Jónsson 
úr Breiðabliki og María Guð-
steinsdóttir úr Ármanni urðu 
Íslandsmeistarar í kraftlyfting-
um um helgina, en mótið var nú 
haldið undir íþrótta- og lyfjaeftir-
litslögsögu Kraftlyftinganefndar 
ÍSÍ og Lyfjaeftirlits ÍSÍ. 

Auðunn Jónsson var aðal-
stjarna Íslandsmótsins 2010 er 
hann lyfti 390 kílóum í hné-
beygju, 265 kílóum í bekkpressu 
og 345 kílóum í réttstöðulyftu 
sem er samanlagt 1.000 kíló eða 
heilt tonn.

María Guðsteinsdóttir setti 
Íslandsmet í bæði bekkpressu 
(103 kíló) og réttstöðulyftu (175,5 
kíló) en árangur hennar í bekk-
pressu myndi duga til til verð-
launa á alþjóðlegum mótum. 
María lyfti 431 kg samanlagt

Lið Massa úr Njarðvíkum sigr-
aði í liðakeppninni. Júlían Jóhann 
Karl Júlíusson úr Ármanni var 
valinn besti unglingurinn á 
Íslandsmótinu. - óój

Íslandsmótið í Kraftlyftingum:

Auðunn lyfti 
tonni samtals

MEISTARAR Auðunn Jónsson og María 
Guðsteinsdóttir.

KARATE Elías Snorrason úr KFR 
og Hekla Helgadóttir úr Þórs-
hamri tryggðu sér Íslandsmeist-
aratitilinn í kata í Hagaskóla í 
dag. Hekla vann þriðja árið í röð.

Elías Snorrason vann Magnús 
Kr. Eyjólfsson úr Breiðabliki í 
úrslitum karla en Hekla Helga-
dóttir vann Aðalheiði Rósu Harð-
ardóttur frá Akranesi í úrslitum.

Í sveitakeppni kvenna varð 
Hekla einnig sigurvegari með 
sveit Þórshamars ásamt Eddu 
L. Blöndal og Diljá Guðmunds-
dóttur. Í sveitakeppni karla vann 
lið Þórshamars en í liðinu voru 
Tómas Lee Róbertsson, Bjarki 
Mohrmann og Davíð Örn Hall-
dórsson.  -óój

Íslandsmeistaramótið í kata:

Elías og Hekla 
urðu meistarar

MEISTARAR Elías Snorrason úr KFR og 
Hekla Helgadóttir úr Þórshamri. 

Áskorendakeppni Evrópu
Fram-Metalurg 26-29 (14-13)
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 8/2, Karen 
Knútsdóttir 7/5, Ásta Birna Gunnarsdóttir 5, Guð
rún Þóra Hálfdánsdóttir 5, Hildur Þorgeirsdóttir 
2, Pavla Nevarilova 2, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 1. 
Íris Björk Símonardóttir  varði 24 skot.
Metalurg-Fram 21-15 (8-6)
Mörk Fram: Marthe Sördal  5, Karen 4/1, Ásta 
Birna 2, Pavla 2 og Sigurbjörg 2. Íris Björk Símon
ardóttir varði 20 skot, þar af 2 víti.

Iceland Express kvenna
Undanúrslit, leikur 1

Hamar-Keflavík  97-77 (48-42)
Stig Hamars: Julia Demirer 25 (16 frák.), Kristrún 
Sigurjónsdóttir, 18 (8 fráköst, 8 stoðsendingar) 
Guðbjörg Sverrisdóttir 18, Koren Schram 11, Fan
ney Lind Guðmundsdóttir 10 (8 fráköst), Sigrún 
Ámundadóttir 8 (8 fráköst), Íris Ásgeirsdóttir 4, 
Hafrún Hálfdánardóttir 3.
Stig Keflavíkur: Kristi Smith 22, Birna Valgarðs
dóttir 15, Bryndís Guðmundsdóttir 14, Marín Rós 
Karlsdóttir 7, Pálína Gunnlaugsdóttir 7, Rannveig 
Randversdóttir 6, Hrönn Þorgrímsdóttir 4, Svava 
Ósk Stefánsdóttir 2.
KRHaukar 78-47 (36-19)
Stigahæstar: Unnur Tara Jónsdóttir 25, Jenny 
Finora 18 - Heather Ezell 15.

Iceland Express karla
Njarðvík-Snæfell  70-96 (39-57)
Stig NJarðvíkur: Nick Bradford 28 (12 frák.), 
Jóhann Árni Ólafsson 11, Guðmundur Jónsson 
9, Páll Kristinsson 7, Friðrik Stefánsson 5, Egill 
Jónasson 4, Hjörtur Hrafn Einarsson 3, Kristján 
Sigurðsson 2, Rúnar Ingi Erlingsson 1.
Stig Snæfells: Jón Ólafur Jónsson 25, Sean 
Burton 18 (7 stoðs.), Hlynur Bæringsson 15 (15 
frák.), Sigurður Þorvaldsson 13, Sveinn Davíðsson
 8, Emil Jóhannsson 5, Pálmi Freyr Sigurgeirs
son 4, Berkis 3, Egill Egilsson 3, Gunnklaugur 
Smárason 2.
Hamar-Stjarnan  73-96 (28-41)
Stig Hamars: Marvin Valdimarsson 18, Andre 
Dabney 16, Viðar Örn Hafsteinsson 11, Oddur 
Ólafsson 8, Bjarni Rúnar Lárusson 5, Ragnar Á. 
Nathanaelsson 4, Svavar Pall Palsson 3, Hilmar 
Guðjónsson 3, Páll Helgason 3, Hjalti Valur 
Þorsteinsson 2.
Stig Stjörnunnar: Djorde Pantelic 20, Jovan Zdra
vevski 17, Justin Shouse 17, Magnús Helgason 14, 
Kjartan Atli Kjartansson 10, Guðjón Lárusson 7, 
Fannar Freyr Helgason 4, Birkir Guðlaugsson 3
Ólafur J. Sigurðsson 2, Birgir Björn Pétursson 2
Breiðablik-Fjölnir  81-93 (35-42)
Stig Breiðabliks: Jonathan Schmidt 29, Jeremy 
Caldwell 14, Aðalsteinn Pálsson 10, Ágúst 
Angantýsson 7, Þorsteinn Gunnlaugsson 7, Daníel 
G. Guðmundsson 6, Hjalti Friðriksson 6, Rúnar 
Pálmarsson 2
Stig Fjölnis:  Christopher Smith 25, Tómas Heið-
ar  Tómasson 17, Magni Hafsteinsson 17, Ægir Þór 
Steinarsson 10, Níels Dungal 8, Sindri Kárason 
6, Garðar Sveinbjörnsson 5, Jón Sverrisson 3, 
Arnþór Freyr Guðmundsson 2.
Stig og röð liða: 1. KR 34, 2. Keflavík 30, 3. 
Grindavík 30, 4. Snæfell 28,  5. Stjarnan 28, 6. 
Njarðvík 28, 7. ÍR 14, 8. Hamar 14, 9. Tindastóll 
14, 10. Fjölnir 14, 11. Breiðablik 10, 12. FSu 2

N1 deild kvenna
KA/Þór-FH  28-25 (17-13)
Mörk KA/Þór: Arna Valgerður Erlingsdóttir 11, 
Unnur Ómarsdóttir 5, Martha Hermansdóttir 4, 
Inga Dís Sigurðardóttir 4, Ásdís Sigurðardóttir 4.
Mörk FH: Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 
9, Heiðdís Rún Guðmundsdóttir 7, Birna Íris 
Helgadóttir 4, Steinunn Snorradóttir 2, Berglind Ó 
Björgvinsdóttir 2, Ingibjörg Pálmadóttir 1.
HK-Haukar  28-41 (12-23)
Markahæstar: Elín Anna Baldursdóttir 9, Gerður 
Arinbjarnar 6, Elísa Ósk Viðarsdóttir 3, Elva Björg 
Arnarsdóttir 3 -  Hanna Guðrún Stefánsdóttir 16, 
Erna Þráinsdóttir 6, Nína Björk Arnfinnsdóttir 
5, Ester Óskarsdóttir 3, Ramune Pekarskyte 3.
Víkingur-Stjarnan  17-43 (4-23)
Markahæstar: Guðríður Ósk Jónsdóttir 7, Guðný 
Halldórsdóttir 4 -  Harpa Sif Eyjólfsdóttir 12, Jóna
 Sigríður Halldórsdóttir 11, Elisabet Gunnarsdóttir
8, Alina Daniela Tamasan 5.

Lengjubikar karla í fótbolta
Riðill 1: ÍA-Stjarnan  4-4 
Ólafur Valur Valdimarsson, Guðjón Heiðar 
Sveinsson, Eggert Kári Karlsson, Gísli Freyr 
Brynjarsson - Þorvaldur Árnason, Hilmar Þór 
Hilmarsson, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Víðir 
Þorvarðarson.
Riðill 1: Grindavík-Þór  3-2 
Þorsteinn Ingason, Kristján Magnússon - Orri 
Freyr Hjaltalín, Jóhann Helgason, Gilles Ondo.    
Riðill 1: Fylkir-Njarðvík  0-0
Riðill 3 HK-ÍBV 1-1
Þórður Birgisson - Matt Garner.
Riðill 2 KA-FH 3-3
Andri Fannar Stefánss. 3 - Gunnar Már 
Guðmundss., Pétur Viðarss., Atli Viðar Björnss.        
Riðill 3 KR-Keflavík 3-2
Óskar Örn Hauksson 2, Gunnar Örn Jónsson -  
Hörður Sveinsson, Guðjón Árni Antoníusson        
Riðill 3 ÍR-Grótta x-x     

Lengjubikar kvenna í fótb.
Þór/KA-Valur 2-2
Rakel Hönnudóttir, Danka Podovac - Björk Gunn
arsdóttir, Dagný Brynjarsdóttir
Stjarnan-KR 2-2
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Hugrún Elvarsdóttir 
- Katrín Ásbjörnsdóttir 2   

ÚRSLITN Í GÆR

FORMÚLA EITT Ferrari-mennirnir 
Fernando Alonso og Felipe Massa 
voru menn dagsins í Barein-kapp-
akstrinum þegar formúlu eitt tíma-
bilið fór af stað í gær. 

Þeir félagar tryggðu Ferrari-
liðinu tvöfaldan sigur.  Sebastian 
Vettel var á ráspólnum og leiddi 
kappaksturinn lengstum, en hann 
lenti í vandræðum með bílinn sinn 
og endaði að lokum í fjórða sæti á 
eftir Ferrari-mönnunum tveimur 
og Lewis Hamilton hjá McLaren 
sem varð fjórði.

Michael Schumacher endaði í 
sjötta sæti í sínum fyrsta kapp-
akstri í þrjú ár en hann hækkaði 
sig um eitt sæti frá ræsingunni 
og endaði einu sæti á eftir félaga 
sínum hjá Mercedes, Nico Ros-
berg.

„Ég hef bara jákvæðar tilfinn-

ingar eftir fyrsta kappaksturinn. 
Við enduðum um það bil þar sem 
við bjuggumst við,“ sagði Þjóðverj-
inn eftir keppnina. 

Báðir voru þeir Fernando Alonso 
og Felipe Massa að stíga fyrstu 
skrefin hvor á sinn hátt. Alonso 
var að keppa í fyrsta sinn fyrir 
Ferrari eftir tvö vonbrigðaár hjá 

Renault og þetta var fyrsta keppni 
Massa síðan að hann slasaðist lífs-
hættulega í Ungverjalandi í júlí á 
síðasta ári.

„Þetta var mjög sérstakur dagur 
fyrir mig og það er alltaf einstök 
tilfinning að fá að standa efstur á 
verðlaunapallinum. Það er gaman 
að byrja svona vel með Ferrari 
þar sem sagan er mikil og press-
an engu minni. Ég gat ekki byrjað 
betur,“ sagði Fernando Alonso og 
Felipe Massa var líka í skýjunum 
með fyrsta kappakstur ársins. 

„Við vorum heppnir með að 
Sebastian Vettel lenti í vandræðum 
og við komust því fram úr honum. 
Ég er mjög ánægður með annað 
sætið og þetta er mjög flott byrjun 
á tímabilinu fyrir mig,“sagði Fel-
ipe Massa sem þakkaði guði fyrir 
að sleppa ómeiddur. - óój

Ferrari vann tvöfaldan sigur í Barein-kappakstrinum þegar formúlan hófst í gær:

Alonso byrjar vel með Ferrari

TVÖFALT Ferrari-mennirnir Fernando 
Alonso og Felipe Massa.  MYND/AFP

HANDBOLTI Framkonur vita það best 
sjálfar hversu nálægt þær voru að 
komast í undanúrslit í Áskorenda-
keppni Evrópu eftir tvo leiki á móti 
Makedónska liðinu Metalurg í Sko-
pje um helgina. 

Fram vann fyrri leikinn 29-
26 en hitti síðan á lélegan dag í 
seinni leiknum í gær, tapaði með 
sex marka mun, 15-21, og er því úr 
leik í keppninni. Fram hefði orðið 
þriðja íslenska kvennaliðið til þess 
að komast alla leið í undanúrslitin 
í Evrópukeppni. 

„Þetta var alveg ömurlegt. Þær 
drápu tempóið og þetta var bara 
göngubolti. Þær fengu að komast 
upp með það sem var mjög erfitt 
að eiga við,“ sagði Einar Jónsson, 
þjálfari Fram eftir leikinn.

Metalurg byrjaði leikinn vel og 
var fljótlega komið fjórum mörk-
um yfir. Það var lítið skorað í fyrri 
hálfleik sem þýddi að Framliðið 
mátti ekki tapa með þremur mörk-
um því þá færi makedónska liðið 
áfram á mörkum skoruðum á úti-
velli. Fyrri leikurinn taldist nefni-
lega vera heimaleikur Fram.

Fram skoraði tvö síðustu mörk 
fyrri hálfleiks og minnkaði mun-
inn í tvö mörk en staðan var 8-6 
fyrir Metalurg í hálfleik. Metalurg 
skoraði þrjú mörk í röð um miðj-
an seinni hálfleik og breytti stöð-
unni úr 16-14 í 19-14 
og þessi slæmi kafli 
reyndist vera bana-
biti Framstelpna.

Karen Knútsdótt-
ir minnkaði munn-
inn í 19-15 þegar átta 
mínútur voru eftir en 
það reyndist vera síðasta 
mark Fram í leiknum og 
Metalurg tryggði sér sæti í 
undanúrslitunum með því að 
skora tvö síðustu mörk leiksins.

„Við áttum að vinna þetta í dag 
því við erum með betra lið. Við 
áttum að fara áfram að mínu mati 
en við hittum bara á skelfilegan 
leik sóknarlega. Það voru lykilleik-

menn í liðinu sem voru ekki með,“ 
sagði Einar og bætti við:

„Við klúðruðum þessu, því það 
eru þrír til fjórir leikmenn í liðinu 
sem eru með samanlagt í kring-
um 20/0 nýtingu. Báðar skytturn-
ar eru með um 10/0 nýtingu og það 
er erfitt að vinna leiki þegar svo-
leiðis er,“ segir Einar og vonbrigð-
in voru mikil.

Einar sagði liðið hafa gert vel 
í fyrri leiknum á laugardaginn. 
Markvörðurinn Íris Björk Sím-
onardóttir varði mjög vel í báðum 
leikjum samtals, 44 skot. Stella 
Sigurðardóttir skoraði átta mörk í 
fyrri leiknum en komst ekki á blað 
í þeim síðari.

„Það sem maður er sárastur yfir 
með fyrri leikinn er að við skyld-
um ekki hafa unnið þann leik 
stærra. Við vorum að spila mjög 
vel og það var miklu meiri hraði 
í leiknum sem 
hentaði okkur 
betur,“ segir 
Einar. 

„Ég var 
vongóður 
m e ð  a ð 
komast  í 
undanúrslit-
in en þetta er 
sennilega 
okkar 

slakasti leikur í vetur 
allavega sóknarlega. 

Við getum farið að ein-
beita okkur að þessu 
eina verkefni sem 
eftir er, sjálfu Íslands-
mótinu.  Við þurfum 
að gera það almenni-

lega og erum von-
andi búnar að taka 
út lélegasta leik-
inn í vetur,“ sagði 
Einar að lokum.

 ooj@frettabladid.is

Við erum með betra lið
Einar Jónsson, þjálfari kvennaliðs Fram, var að vonum svekktur eftir sex marka 
tap, 15-21, í seinni leiknum á móti Metalurg í Áskorendakeppni Evrópu í gær.

SVART OG HVÍTT Stella Sigurðardóttir var 
markahæst í fyrri leiknum en sk oraði 

ekki í þeim síðari.
  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 VONBRIGÐI
Einar Jónsson, 

þjálfari Framliðsins.

KÖRFUBOLTI Julia Demirer og 
Kristrún Sigurjónsdóttir fóru á 
kostum þegar Hamarskonur unnu 
20 stiga sigur á Keflavík, 97-
77, í fyrsta leik liðanna í undan-
úrslitum Iceland Express deildar 
kvenna í körfubolta í Hveragerði 
á laugardaginn. 

Julia Demirer var með 25 stig 
og 16 fráköst og Kristrún Sigur-
jónsdóttir bætti við 18 stigum, 8 
fráköstum og 8 stoðsendingum. 
Þær voru saman með 23 stig 
(Kristrún 12, Julia 11) í fyrsta 
leikhluta sem Hamar vann 25-9. 

Það lið kemst í lokaúrslitin um 
titilinn sem fyrr vinnur þrjá leiki 
en næsti leikur er í Keflavík á 
þriðjudaginn.  - óój

Hamarskonur komnar í 1-0:

Julia og Krist-
rún öflugar

KÖRFUBOLTI Snæfellingar fóru á 
kostum í Ljónagryfjunni í Njarð-
vík í Iceland Express deild karla 
í gærkvöldi þegar þeir skoruðu 96 
stig á heimamenn og unnu 26 stiga 
stórsigur, 96-70. Snæfellsliðið lagði 
grunninn að sigrinum með frábær-
um fyrri hálfleik sem Hólmararar 
unnu 57-39 og skoruðu þá 30 stig-
um meira úr þriggja stiga skotum 
en heimamenn í Njarðvík.

Þetta var annað stóra tap Njarð-
víkinga í röð en þeir töpuðu einn-
ig fyrir Keflavík með sannfærandi 
hætti á fimmtudagskvöldið. Liðið 
datt fyrir vikið niður í sjötta sæti 

deildarinnar og missti bæði 
Snæfell og lærisveina Teits 
Örlygssonar upp fyrir sig í 
stigatöflunni. 

Stjörnumenn komu til 
baka eftir tapið sára á móti 
KR á föstudagskvöldið og 
komust einnig upp fyrir 
Njarðvík með öruggum 96-
73 sigri á Hamar í Hvera-
gerði. 

Fjölnismenn felldu Breiða-
blik úr deildinni með því að 

vinna tólf stiga sigur á Blikum í 
Smáranum. Breiðablik er fjórum 
stigum á eftir liðunum í 7. til 10. 
sæti þegar aðeins tvö stig eru 
eftir í pottinum. 

Sigur Stjörnunnar á 
Hamar þýðir að Hamar 
er eitt af fjórum liðum 
deildarinnar sem eru 
jöfn að stigum með 14 
stig í sætum sjö til tíu 
en liðin í sætum 7 og 8 
komast í úrslitakeppn-
ina. Liðin fjögur eru 
ÍR, Hamar, Tindastóll 

og Fjölnir. - óój

Breiðablik er fallið úr Iceland Express deild karla í körfu eftir leiki gærkvöldsins:

Stórsigur Snæfells í Njarðvík

SJÓÐHEITUR Snæfellingurinn Jón 
Ólafur Jónsson.



WWW.HRADPENINGAR.IS
Sími þjónustuvers: 511-1917

Hjá Hraðpeningum geturðu fengið smálán

Í fyrsta sinn sem þú nýtir þér þjónustuna okkar færðu 10.000 kr. Við hvert skipti eftir það 
hækkar heimild þín þar til hámarki er náð, 40.000 kr.

Peningana þarftu síðan að endurgreiða innan 15 daga. Viðskiptavinir Hraðpeninga greiða 
fast þjónustugjald, enga vexti og engan falinn kostnað.

Stuðlum að skynsamlegri notkun

Þjónustan er ekki hugsuð sem lausn fyrir fólk í fjárhagsvandræðum heldur lausn fyrir fólk 
sem er tilbúið að greiða fyrir aukin þægindi. Við hjá Hraðpeningum stuðlum að heilbrigðri 
lán notkun og ýtum undir það að viðskiptavinir okkar sýni skynsemi.

   Að vera orðin/n lögráða (18 ára) 
   Mátt ekki vera á vanskilaskrá 

Hver eru skilyrðin?

10.000 kr 2.500 kr 12.500 kr

20.000 kr 4.750 kr 24.750 kr

30.000 kr 7.000 kr 37.000 kr

40.000 kr 9.250 kr 49.250 kr

Upphæð      Kostnaður    Samtals
VERÐSKRÁ

HRAÐPENINGAR  
SMÁLÁN

Hraðpeningar öfl ugt fyrirtæki á sviði smálána

hradpeningar.is
Sendu SMS í 

1917 Greitt strax
inn á reikning

SMS
1917

DEBIT

www.hradpeningar.is

TEKUR ENGA STUND SÓTT UM LÁN Í SMS - 1917, 
Á WWW.HRADPENINGAR.IS EÐA 

Í SIMA 511 1917

TEKUR AÐEINS 
ÖRFÁAR MÍNÚTUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Úr öskustónni  Guðjón Bergmann 
leitar leiða upp úr öskustónni.  

20.30 Eldhús meistaranna  Magnús Ingi 
Magnússon matreiðslumeistari heimsækir 
eldhúsið hjá Veisluturninum.    

21.00 Frumkvöðlar  Gestir Elinóru Ingu 
eru Dóri Braga blúsari og Jói byssusmiður.

21.30 Í nærveru sálar  Í umsjón Kolbrún-
ar Baldursdóttur. Stam og afleiðing þess að 
stama. Gestur er Jóhanna Einarsdóttir lektor.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.10 Spjallið með Sölva  (4:14) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (4:14) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

16.15 Game Tíví  (7:17) (e)

16.45 7th Heaven  (19:22)

17.30 Dr. Phil  

18.15 Vitundarvika  (3:5) (e)

18.45 Worlds Most Amazing Videos 
 (6:13) 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

19.45 King of Queens  (23:25) (e)

20.10 90210  (11:22) Liam og Dixon 
ætla að segja Naomi sannleikann um syst-
ur hennar og Navid rankar við sér á sjúkra-
húsi en man ekki hver hrinti honum niður 
stigann.

20.55 One Tree Hill  (11:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. 

21.40 CSI  (2:23) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. 

22.30 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi. Aðal-
gestur hans að þessu sinni er Idol-dómar-
inn Simon Cowell.

23.15 Dexter  (11:12) (e)

00.15 Fréttir  (e)

00.30 King of Queens  (23:25) (e)

00.55 Pepsi MAX tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Leiðin á HM  (3:16) (e)

18.05 Stjarnan hennar Láru  (20:22)

18.15 Pósturinn Páll  (13:28)

18.30 Eyjan  (Øen) (3:18)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Skrefin sex sem tengja  (Conn-
ected: The Power of Six Degrees) 
Heimildarmynd um hvernig samkvæmis-
leikurinn „Kevin Bacon og skrefin sex“ kunni 
að liggja til grundvallar meiri háttar uppgötv-
unum á sviði vísindanna. 

21.00 Sólkerfið  (Space Files) (12:13) 
Stuttir fræðsluþættir um sólkerfið.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(12:18) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Starfsmaður á spítala hverfur og 
hópur stríðsandstæðinga er grunaður um 
að hafa numið hann á brott. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Trúður  (Klovn VI) (10:10) 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

06.25 The Heartbreak Kid 

08.15 The Game Plan 

10.00 The Spy who Loved Me 

12.05 Nancy Drew 

14.00 The Game Plan 

16.00 The Spy who Loved Me 

18.05 Nancy Drew 

20.00 The Heartbreak Kid Rómantísk 
gamanmynd með Ben Stiller og Michelle 
Monaghan í aðalhlutverkum. 

22.00 Prizzi‘s Honor 

00.05 Secrets of Angels, Demons and 
Masons 

02.00 Lie With Me 

04.00 Prizzi‘s Honor 

07.00 Barcelona - Valencia Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

14.30 World Golf Championship 2010 
Útsending frá lokadegi CA Championship 
mótsins í golfi.

18.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-
þáttur 

19.00 KR - Keflavík Bein útsending frá 
leik í Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

21.00 Spænsku mörkin 2009-2010 
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltan-
um skoðaðir. 

22.00 Bestu leikirnir. KR - Fylkir 
17.08.09 

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 KR - Keflavík Útsending frá leik í 
Iceland Expressdeildinni í körfubolta.

01.00 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt 
frá UFC Live Events en í þessari mögnuðu 
íþrótt etja kappi flestir af færustu og bestu 
bardagamönnum heims.

07.00 Sunderland - Man. City Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 Stoke - Aston Villa Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.05 Man. Utd. - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

18.45 PL Classic Matches: Tottenham 
Hotspur - Portsmouth 

19.20 PL Classic Matches: Leeds - 
Liverpool, 2000 

19.50 Liverpool - Portsmouth Bein út-
sending 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 Liverpool - Portsmouth Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í 
næsta húsi, Tommi og Jenni, Apaskólinn

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.10 Hæðin (1:9) 

11.00 60 mínútur

11.45 Falcon Crest (7:18) 

12.35 Nágrannar 

13.00 The Sandlot 3 

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 (25:25) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (7:24) Gam-
anþáttur um bræðurna Charlie og Alan Harp-
er. 

19.45 How I Met Your Mother (3:22) 
Önnur sería gamanþátta um ungt fólk á þrí-
tugsaldri sem nýtur tilhugalífsins til hins ýtr-
asta en er samt farið að íhuga hvort ekki sé 
kominn tími til að finna lífsförunautinn. 

20.10 American Idol (19:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. 
Eins og kunnugt er þá er Paula Abdul horf-
in á braut en í hennar stað kemur Ellen De-
Generes.

20.55 American Idol (20:43) 

21.40 American Idol (21:43) 

22.25 Supernatural (3:16) Yfirnáttúruleg-
ir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean 
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum 
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

23.05 It‘s Always Sunny In Philadelp-
hia (12:15) 

23.30 Hung (10:10) 

00.00 Happy Endings 

02.10 The Sandlot 3 

03.45 American Idol (20:43) 

04.25 American Idol (21:43) 

05.10 Two and a Half Men (7:24) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

> Michelle Monaghan
„Það vilja allar leikkonur fá tækifæri til 
að leika eitthvað annað en fórnarlömb 
eða konur í vanda.“ 
Monaghan fer með hlutverk í 
myndinni  The Heartbreak Kid 
sem Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld kl. 
20.00.

19.00 KR – Keflavík, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

19.45 How I Met Your Mother  
 STÖÐ 2

21.40 CSI   SKJÁREINN

21.50 Réttur   STÖÐ 2 EXTRA

22.15 Trúður   SJÓNVARPIÐ

Í góðærinu varð ég eins og fleiri landar mínir hel-
tekin af þeirri hugmynd að ég þyrfti að búa í stærra 
húsnæði en ég geri. Ég leit í kringum mig í íbúðinni 
minni og fannst algjörlega eins og ég og mín fjöl-
skylda þyrftum meira pláss, annað herbergi, bílskúr. 
Til að athuga hvernig framboðið væri í íbúðarhæf-
um hverfum borgarinnar fór ég að skoða fasteigna-
auglýsingar á netinu, lesa lýsingar á herbergjafjölda 
og eiginleikum ýmiss konar. Verðið var náttúrulega 
uppsprengt á þeim tíma, og eignir komu og fóru hraðar en auga á 
festi. 

Ég fylgdist með af athygli, fór að þekkja verðmatið, lærði lingóið, var 
stundum spennt fyrir einstaka eign en áhuginn á stærri húsakynnum 
náði þó aldrei svo langt að ég tæki upp símtólið og færi að skoða.

Sambland af framtaksleysi og skynsemi réði því að ekkert varð 
úr flutningum. Ég vissi að ég ætti ekki gilda sjóði til ráðstöfunar, 

og þó að möguleikar á lánum virtust óþrjótandi þá 
var það ekki svo spennandi tilhugsun að safna meiri 
skuldum þegar allt kom til alls.

Þessar vangaveltur urðu hins vegar til að vekja fíkn 
sem að ég hef ekki náð tökum á enn, einu hruni síðar; 
fíknina að skoða fasteignaauglýsingar á netinu. Ég er 
sjúklega háð því að fylgjast með nýjustu eignum á fast-
eignir.is, ég fylgist eins og atvinnumaður með hreyfing-
um í hverfinu mínu og nágrannahverfum, sumar íbúðir 

eru orðnar mér fáránlega kunnuglegar því að hef skoðað þær oft, sala 
fasteigna gengur afar illa um þessar mundir eins og kunnugt er. 

Ég hef stundum reynt að ná tökum á þessar áráttu, sagt við sjálfa mig 
að það væri gáfulegra að verja tímanum í annað, en gengið frekar illa. 
Það er því tvennt í stöðunni, sætta mig við tímaþjófinn eða stofna sjálfs-
hjálparhópinn fasteignir anonymus og takast á við vandann með öðrum 
fíklum, ég er vonandi ekki ein!

VIÐ TÆKIÐ SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR ER FASTEIGNAFÍKILL

Allramesti tímaþjófurinn
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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

12.20 Extras 12.50 The Mighty Boosh 13.20 The 
Mighty Boosh 13.50 Jonathan Creek 14.40 Dalziel 
and Pascoe 15.30 Robin Hood 16.15 Extras 16.45 
Never Better 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 Robin Hood 22.25 Jonathan Creek 23.15 
The Fixer 

12.30 Seinfeld 12.50 Postkort fra Sydamerika 
13.00 DR1 Dokumentaren 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family 
Guy 15.30 Dragejægerne - Konkurrenten 15.55 
Chiro 16.05 Tagkammerater 16.15 Den fortryllede 
karrusel 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 

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 Hádegisútvarpið

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

12.20 På resa i Estland 13.00 Teatersupén 13.30 
Gäst i eget hus 15.00 Rapport 15.05 Gomorron 
Sverige 16.00 Hannah Montana 16.25 Paralympics 
2010 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekon-
omi 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 Irina Palm 22.40 
Melodifestivalen 2010 

12.10 Skavlan 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 Ulykkesfuglen 21.30 Hjernevask 22.10 
Kveldsnytt 22.25 Finnmarkslopet 22.55 Poirot. 
Det tause vitnet 

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir 
af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á ólík-
um sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 E.R. (11:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Seinfeld (12:24) Fyrir mistök hendir 
Elaine skinnkápu vinkonu sinnar og Jerry og 
George greinir á um mikilvægi seðlaveskja.

19.00 The Doctors 

19.45 E.R. (11:22)

20.30 Seinfeld (12:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Réttur (1:6) Handrukkarinn Stígur 
Anderssen er stórhættulegur glæpamaður. 
Það er ekkert grín að þurfa verja slíkan mann 
fyrir Héraðsdómi. Það standa öll spjót á Loga 
Traustasyni nú þegar við siglum inn í seríu 
tvö af þessu frábæra íslenska réttardrama.

22.35 Cold Case (11:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga 
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau 
halda áfram að upplýsa sakamál sem stung-
ið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann.

23.20 Twenty Four (8:24) Áttunda serían 
um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem 
þráir að draga sig í hlé.

00.05 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða mynd-
ir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. 

00.30 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Níunda þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins og kunn-
ugt er þá er Paula Abdul horfin á braut en í hennar stað kemur 
Ellen DeGeneres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy 
Jackson og Köru DioGuardi. 16 söngvarar eru eftir í keppninni 
og syngja í kvöld til að komast í topp 12 úrslitahópinn.

STÖÐ 2 KL. 20.10

American Idol. 

Heimildarmynd sem segir frá hvernig 
saklaus dægradvöl háskólanema varð 
með tímanum kveikjan að forvitni-
legum rannsóknum vísindamanna. 
Samkvæmisleikurinn „Kevin Bacon 
og skrefin sex“ gengur út á að tengja 
alla leikara Hollywood-
stjörnunni Kevin 
Bacon í aðeins sex 
tengslaþrepum. 
Vísindasamfélagið 
telur að þessi kenning 
um „litla heiminn“ eigi 
ekki aðeins við um fólk, 
heldur einnig um veirur, 
taugafrumur, prótín og 
jafnvel tískustrauma.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Skrefin sex sem tengja
Sjónvarpið kl. 20.15

▼
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

LÁRÉTT
2. andlegt áfall, 6. karlkyn, 8. munda, 
9. stormur, 11. tvíhljóði, 12. ráðagerð, 
14. fíflagangur, 16. tveir eins, 17. 
samræða, 18. hvoftur, 20. óreiða, 21. 
hávaði.

LÓÐRÉTT
1. listi, 3. tveir eins, 4. stappar, 5. 
vefnaðarvara, 7. örvandi efni, 10. 
eldsneyti, 13. bók, 15. að auki, 16. 
skörp brún, 19. ung.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lost, 6. kk, 8. ota, 9. rok, 
11. au, 12. áform, 14. flipp, 16. ee, 17. 
tal, 18. gin, 20. rú, 21. gnýr. 

LÓÐRÉTT: 1. skrá, 3. oo, 4. stampar, 
5. tau, 7. koffein, 10. kol, 13. rit, 15. 
plús, 16. egg, 19. ný. 

„Mér líst mjög vel á þetta, það 
verður mjög gaman að takast á 
við þetta hlutverk,“ segir Ilmur 
Kristjánsdóttir. Hún hefur tekið 
að sér hlutverk Jóns Grindvík-
ings í uppfærslu Þjóðleikhússins á 
Íslandsklukku Halldórs Laxness. 
Leikstjórinn Benedikt Erlingsson 
tekur óneitanlega mikla áhættu 
með þessu leikaravali sínu því 
Jón Grindvíkingur er sögulegur í 
íslenska leikhúsheiminum eftir að 
Lárus Pálsson fór á kostum í hlut-
verkinu og gerði það nánast ódauð-
legt.

Ilmur gerir sér vel grein fyrir 
þeirri pressu sem fylgir þessu 
hlutverki. „Ég fór einmitt á Þjóðar-
bókhlöðuna nýverið og fór að lesa 
ævisöguna hans Lárusar, rak þá 
augun í glefsur úr dómum sem 
birtust eftir frumsýninguna sem 
voru einróma lof. Á meðan ég var 
að glugga í þetta þá áttaði ég mig 
á því að Guðjón Pedersen, fyrrum 
leikhússtjóri í Borgarleikhúsinu, 
stóð fyrir aftan mig og var að lesa 
yfir öxlina á mér en hann lék líka 
þetta hlutverk,“ segir Ilmur sem 
er hvergi bangin þótt hún sé þarna 
að leika karl. „Ég las Íslandsklukk-
una þegar ég var sextán ára og 
mundi ekkert sérstaklega eftir 
þessum karakter. En ég hef lært 
ýmsilegt um hann, Hann var mikið 
bókanörd og bjargaði handriti sem 
brann með því að skrifa það upp 
eftir minni,“ segir Ilmur og viður-
kennir um leið að hún sé sjálf ekki 
mikið bókanörd. „Nei, ég er svona 
„wannabe“ bókanörd, ég er alltaf 
að bíða eftir ró og friði til að sinna 
því áhugamáli,“ segir leikkon-
an sem hefur nú tekið sér frí frá 
guðfræðináminu um stundarsak-
ir. „Allavega þetta ár og kannski 
það næsta. En maður er ekki búinn 
að loka neinum dyrum með þetta, 
sem betur fer.“

Ilmur segist hafa leikið mörg 
hlutverk um ævina, meðal annars 
sjálfa Sölku Völku úr samnefndri 
bók nóbelskáldsins. „En ég held að 
ég hafi aldrei séð pabba minn eins 
glaðan og þegar ég sagði honum 

að ég ætti að leika Jón Grindvík-
ing. Hins vegar brá samkenn-
ara hans við Fjölbrautaskólann á 
Akranesi svolítið, íslenskukennar-
anum, og áréttaði mjög alvarlegur 
að það mætti alls ekki gera grín 
að honum,“ segir Ilmur. Frumsýnt 

verður 21. apríl næstkomandi en 
með önnur hlutverk í sýningunni 
fara þau Lilja Nótt Þórarinsdóttir 
sem er sjálf Snæfríður Íslandssól 
og Ingvar E. Sigurðsson sem leik-
ur Jón Hreggviðsson.

 freyrgigja@frettabladid.is

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR: FETAR Í FÓTSPOR LÁRUSAR PÁLSSONAR 

Pabbi ánægður að ég fái 
að leika Jón Grindvíking

LEIKUR KARL Ilmur Kristjánsdóttir fer í skó Lárusar Pálssonar og leikur Jón Grindvík-
ing í uppfærslu Þjóðleikhússins á Íslandsklukkunni eftir Halldór Laxness.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Mig langar að gera Las Vegas-
sýningu með Sinfó,“ segir 
tónlistarmaðurinn Páll Óskar 
Hjálmtýsson.

Páll Óskar kemur fram ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands í nóv-
ember næstkomandi. Páll hyggst 
flytja mörg af vinsælustu lögum 
sínum ásamt þessari stærstu 
hljómsveit landsins, en þeir Þórir 
Baldursson, Haraldur Vignir 
Sveinbjörnsson og Samúel Jón 
Samúelsson, betur þekktur sem 
Sammi í Jagúar, sjá um útsetn-
ingar.

„Við liggjum í útsetningum á 
lögunum. Þetta er stærsta verk-
efnið mitt á árinu,“ segir Páll, 
sem var í óðaönn að undirbúa 

afmælisveislu sína  á 
Nasa þegar Frétta-
blaðið náði í hann 
á föstudag. Stóraf-
mæli poppstjörn-
unnar ber svo upp 
á morgun.

„Ég vil gera 
70‘s diskó-útgáf-
ur af þessum 
lögum. Taka það 
alveg þangað. 
Svo fæ ég tæki-
færi með Sinfó að 
taka stóru ballöð-
urnar og gera þær 
grand.“  - afb

Páll Óskar syngur með Sinfó í nóvember

LAS VEGAS-SÝNING Páll Óskar og Sinfó flytja 70‘s diskó-útgáfur af lögum hans.

„Ég horfi lítið á sjónvarp en 
svona þegar ég man eftir hef 
ég gaman af House og Boston 
Legal.“

Eyþór Ingi Gunnlaugsson, tónlistarmaður.

Heimildarmyndin Hringurinn II 
eftir Eystein Guðna Guðnason 
var frumsýnd á Laugaveginum í 
síðustu viku. Hún er endurgerð 
myndarinnar Hringurinn sem 
Friðrik Þór Friðriksson sendi 
frá sér fyrir 25 árum. Myndirn-
ar voru teknar upp í bíl sem ók 
hringinn í kringum landið 
án þess að leikarar 
kæmu við sögu. 
Frumsýningin gekk 
vel en Friðrik Þór 
sjálfur var þó hvergi 
sjáanlegur þrátt 
fyrir vonir 
Eysteins um 
að hann 
myndi líta 
við.

Sjónvarpsmanninum Loga 
Bergmann Eiðssyni og Svanhildi 

Hólm Valsdóttur, 
framkvæmdastjóra 
þingflokks Sjálfstæð-
isflokksins, fæddist 
stúlka á föstudags-
kvöld. Stúlkan var 

rúmar 17 merkur 
og 54,5 senti-

metrar. Þetta 
er sjötta stúlk-
an sem Logi 
Bergmann 
eignast.

Lítið hefur farið fyrir Birgi Ísleifi 
Gunnarssyni síðan hann fór fyrir 
hljómsveitinni The Motion Boys 
á plötu árið 2008. Birgir hefur þó 
ekki setið auðum höndum og 
bráðlega kemur fyrsta 
sólólagið hans út. 
Hann lýsir fyrsta 
laginu sem algjöru 
popplagi en það eigi 
ekki endilega við um 
öll lögin. Þrátt fyrir 
þetta sólóverkefni sé 
Motion Boys 
ekki hætt, 
það hafi 
hins vegar 
haft lam-
andi áhrif 
á bandið 
að Björn 
Stefánsson 
trommari 
flutti til 
Danmerkur. 
 -fb, drg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Maður er að reyna en það gengur mis-
vel. Þetta er líklegt en það á eftir að stað-
festa nokkra hluti hér og þar,“ segir Ólafur 
Jóhannesson kvikmyndagerðarmaður. 

Það vakti töluverða athygli þegar Ólaf-
ur setti á netið stiklu úr hugsanlegri kvik-
mynd sinni, Borgríki. Stiklan hafði heldur 
snubbóttan endi því áhorfendur voru kvaddir 
með þeim orðum að þetta væri myndin sem 
hefði getað orðið að veruleika ef ekki hefði 
komið til niðurskurðarins á kvikmyndasjóði 
og yfirlýsinga Páls Magnússonar, útvarps-
stjóra RÚV, um að ekki yrði keypt neitt inn-
lent efni.

En nú gæti Borgríki mögulega orðið að 
veruleika eftir allt saman. „Við ætlum að 
reyna á næstu vikum og mánuðum. Það eru 
margir að hjálpast að innan framleiðslunnar, 

reyna að finna nýjar leiðir til að framleiða 
kvikmynd,“ segir Ólafur. 

Með helstu hlutverkin í myndinni fara þau 
Ágústa Eva Erlendsdóttir og Ingvar E. Sig-
urðsson en Ólafur segir hana sýna undir-
heimana frá ólíkum sjónarhornum, þetta 
sé alvöru, harðsoðin glæpamynd. „Sagan 
verður sögð frá sjónarhóli íslenskra glæpa-
manna, serbneskra krimma og svo löggunnar 
og fleiri,“ útskýrir Ólafur. Leikstjórinn segir 
gulrótina fyrir leikarana vera þá að með 
þátttöku sinni fái þeir kærkomið frí frá öllu 
krepputalinu. „Maður gefst hreinlega bara 
upp á því að fylgjast með stöðugum Icesave-
fréttum og upp-komst-um-þennan-fréttum. 
Þetta gæti bara verið hálfgerð meðferð frá 
þessu öllu, tækifæri til að útiloka þetta allt,“ 
segir Ólafur.  - fgg

Gerir myndina sem aldrei átti að gera

LÆTUR SLAG STANDA Borgríki er ekta glæpamynd 
um íslenska og serbneska glæpamenn og baráttu 
lögreglunnar við þá. Ólafur Jóhannesson hyggst reyna 
að gera myndina þrátt fyrir niðurskurð kvikmyndasjóðs 
og yfirlýsingar Útvarpsstjóra.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín



Farfuglar ❚ Borgartúni 6 ❚ 105 Reykjavík ❚ Sími 552 8300 ❚ thorsmork@thorsmork.is ❚ www.thorsmork.is

Þórsmörk 
Fyrirtæki - skólar - vinahópar

Er hópurinn að huga að vorferð?
Komið í Húsadal og upplifið þessa náttúruperlu í aðeins 150 

km fjarlægð frá Reykjavík. Þórsmörk er ævintýraland náttúru-

unnenda með endalausum möguleikum á gönguleiðum og 

útiveru þar sem jöklar, ár, fjöll og gróður kallast á í mögnuðu 

landslagi.

Fjölbreytt gisting

Í Húsadal er fjölbreytt aðstaða fyrir einstaklinga og hópa til 

styttri eða lengri dvalar. Boðið er upp á gistingu í tveggja 

manna herbergjum, smáhýsum og skálum.

Frábær aðstaða

Í glæsilegum funda- og veitingasal eru sæti fyrir um 100 

manns, hvort sem um er að ræða fundi, ráðstefnur eða 

veisluhöld. Við getum boðið upp á fulla þjónustu í mat og 

drykk fyrir hópa. Auk þess er gufubað og sturtur á staðnum og 

hvað er betra eftir hressandi gönguferð en að skella sér í gufu?

Útbúum pakka fyrir hópa með gönguferðum, flúðasiglingum, kvöldvökum, grillveislum o.fl.  Hafið samband 
eða farið á vefsíðu okkar www.thorsmork.is til þess að fá frekari upplýsingar.

Sjáumst í Mörkinni!
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Eigum mikið úrval af 
hreinsiefnum fyrir heita potta.

Hreinsiefni
fyrir heita potta

Frábær veisla
Poppstjarna Íslands, Páll Óskar 
Hjálmtýsson, bauð vinum og 
vandamönnum til afmælisveislu 
á Nasa á laugardaginn. Nokkur 
hundruð manns fengu faðmlag 
og mynd af sér með goðinu þegar 
komið var á staðinn. Í veislunni 
léku svo Spilverk þjóðanna og 
Gylfi Ægisson og kynnir var Hemmi 
Gunn. Veitingar þóttu ekkert slor 
og gleðibros var á hverjum einasta 
gesti eftir veisluna. Nema kannski 

Birni Blöndal, ljós-
myndara á Séð og 
heyrt, sem fékk 
þau skilaboð við 
komuna að eng-
inn áhugi væri á 
því að myndir úr 
veislunni birtust á 
síðum blaðsins.

1 Mamma Maddíar biður fyrir 
ræningjunum

2 Efstur í mottukeppninni - missti 
bróður sinn í síðustu viku

3 Snjósleðamenn lentu í 
snjóflóði

4 Braut glas á höfði annars 
manns

5 Fjöldamorðum hótað í 
háskóla í Stokkhólmi

Óperan söng með Diktu
Hljómsveitin Dikta, sem var kjörin 
vinsælasti flytjandinn á Íslensku 
tónlistarverðlaununum, hitti 
rækilega í mark með tónlistaratriði 
sínu á hátíðinni. Þar fékk hljóm-
sveitin óvænta aðstoð tuttugu 
manna kórs og tíu trommuleikara í 
laginu Thank You sem hefur notið 

mikilla vinsælda að 
undanförnu. Kórinn 

stjórnaði á sama 
tíma fjöldasöng 
sem varð til þess 
að allur salurinn 
tók hressilega 
undir og myndað-

ist við það mikil 
stemning í 

Íslensku 
óperunni.

 - hdm, fb
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