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Japanska hönnuna
rstúdíóið Daisuke
legan hægindas
Motogi kynnti
2010. Stóllinn tól á hönnunarsýningun
skemmtini DesignTid
er hannaður
e Tokyo
þannig að hægt
kyns hlutum
inn
hans, eða skreytaá milli laga. Það má geyma er að stinga alls
bækur í hliðum
stólinn með
blómum og
skrauti.

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu

46. TBL.

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

15. NÓVEMBER 2010

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

Þarftu að selja fasteign?
Seldu fasteignina hjá okkur!

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi
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Fyrir fjölbreytta starfsemi

Sögufrægt hús með útsýni yfir
Dómkirkjuna, Alþingishúsið
og Austurvöll.
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Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473 Þórdís
Íslendingar
Hermannsdóttir
eru með afbrigðum
thordish@365.is
neysluglöð
512 5447
þjóð en Páll
Gestsson verkfræð
ingur sker
sig úr fjöldanum
.

FASTEIGNIR.IS
Þú hringir, við seljum! 512 4900

Allt
Fasteignir.is

15. nóvember

Sölufulltrúar:
Jóna María
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irkjuhvoll við Kirkjutorg 4,
gegnt Alþingi og Dómkirkju er til leigu. Um er að
ræða tvær hæðir og óinnréttað
rými, samtals um 600 fermetrar,
á
efstu hæð í húsinu. Húsnæðið
þykir henta fyrir fjölbreytta starfsemi, svo sem hótelíbúðir, skrifstofur og þar fram eftir götum.
Fjórar fullbúnar íbúðir, samtals 300 fermetrar, með húsgögn„Það getur
vakið furðu
um eru í samliggjandi húsnæði
fólks í veislum
og
þegar ég bið
geta fylgt með og veitir það möguum almennileg
an bolla undir
kaffið,“ segir
leika á samtals fjórtán rekstrarg hef yfirleitt
Páll.
reynt að
FRÉTTABLAÐIÐ/V
einingum í húsinu.
takmarka
ILHELM
sem er líka
umhverfisskemmtilegt,“
sóðaskap og
Húsið hefur verið endurnýjað að
hann brosandi.
segir
í matvörub
lágmarki. halda sóun í
utan í nánu samstarfi við HúsafriðPáli er sérdeilis
úð þegar hann
Hef til dæmis
ýmist gengið
götvaði of
illa við
plasti síðan
seint að hann uppunarnefnd og THG arkitekta sem
og vinnu þanneða hjólað í skóla
hann las um sóun á
með poka
mengun úthafann
aldarfjórðung
með sér. „Ég var ekki
plastsem ég hef
teiknuðu húsið, til að færa það
í fanginu,
a. „Vegna
náhaft
bundinna
stakk í vasanahélt á öllu
staðPáll Gestsson bílpróf,“ segir
hafstraum
lægt upprunalegu útliti. Það var
bananakn
a þá safnast
rusl, aðallega
verkfræðingur.
á
ippi í hettuna. og setti
Hann er meðvitað
að leit ég afskapleg
Auðvitþremur hæðum, en í framkvæmdvaxna flekki. plast, saman í risari um mengun
Húsið hefur verið mikið endurnýjað
í heiminum
a heimskulega út en
að utan til að færa það
unum var bætt við fjórðu hæðógnvænleg. Stærðin á þeim er
nálægt upprunalegu
það
útliti.
sem meðal en gengur og
Stærsti flekkurin
því. Prinsipp er bara gaman að
annars birtist gerist,
er í Kyrrahaf
inni, um það bil 80 fermetrum
eru prinsipp.“
n
hann notar
í því
i og hann er
Páll
komnar stórar nýjar að
býst
aður
aldrei
svalir
ekki við að
framáætltíu sinnum
er kenndur
einnotavið
eða bolla
ofan á mitt húsið. Þar er gert
veriðAðrir
glasaþver
starfrækt
glös
stærri en
og segir það
í
ráð
an á húsið til viðbótar
móðska hans plastÍsland.
flekkir
suðursvölfurðu
húsinugeta
fyrir stórum veröndum/þakgarði
vakið
síðan
kostleg áhrif
fólks í veislum
hafi
1978. Í íþví
er einn- eru að safnast upp
Atlantsha
um sem fyrir voru. biður
en telur ekki stórþegar hann
fi og I dl
um al
af ð
ig Vínbarin
beggja
V iti
Ö
h

Nota aldrei
einnota glö
s
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Skáldlegir trémunir
Félag trérennismiða sýnir
rennda muni í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur.
allt 2
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Mánudagur

Þýdd yfir á mandarín
Leikgerð Jóhannesar
Hauks og Rúnars Freys á
Hellisbúanum sett upp í
Kína.
Fólk 25

Eftirlegukindur
Baugsmálið og Íraksmálið
eru eins og eftirlegukindur
úr mislukkuðu partíi, skrifar
Guðmundur Andri.
Í dag 17

Vill spara milljarð króna
í rekstri grunnskólanna
Samband sveitarfélaga vill að rekstrarkostnaður grunnskóla lækki um milljarð. Kennslustundum verði fækkað. Formaðurinn segir ekki vegið að menntun. Sveitarfélög standa frammi fyrir milljarða tekjulækkun.
STJÓRNMÁL Sveitarfélögin verða að mæta átta
milljarða króna tekjulækkun með lækkun
rekstrarkostnaðar.
Horft er til allra rekstrarliða og telur Halldór Halldórsson, formaður Sambands sveitarfélaga, mögulegt að lækka rekstrarkostnað
grunnskólanna um milljarð króna.
Kostnaður við þá er um helmingur rekstrarkostnaðar sveitarfélaga.
„Við höfum ekki lengur efni á að gera allt
sem við höfum gert og þurfum að taka út
ýmislegt sem hefur bólgnað fullmikið út á
síðustu árum,“ segir Halldór. „Þetta á við um
lengri kennslutíma, meira val og alls konar
þætti sem eru auðsjáanlega of dýrir.“
Sveitarfélögin hafa meðal annars lagt til
svokallaða 5,4,3 leið. Í henni felst að fækka
kennslustundum elsta grunnskólastigsins um
fimm á viku, fjórar hjá miðstiginu og þrjár

Tekjur og gjöld
Að óbreyttu stefnir í að tekjur sveitarfélaganna
lækki um átta milljarða króna á næsta ári miðað
við tekjur þeirra á þessu ári. Framlög ríkisins í
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga lækka um rúma tvo
milljarða og lækkun fasteignamats og annað
skerðir tekjurnar um allt að sex milljörðum.
Árið 2009 var nettórekstrarkostnaður
grunnskólanna 52,5 milljarðar króna. Laun og
launatengd gjöld námu 35,6 milljörðum og
annar rekstrarkostnaður 20,4 milljörðum. Á móti
innheimtu skólarnir tekjur upp á 3,5 milljarða.

hjá yngstu krökkunum. Óskað hefur verið
eftir samstarfi við menntamálaráðherra því
sparnaðarleiðirnar geta kallað á breytingu á

lögum og reglum. „Það þarf alvöru samstarf
ríkis og sveitarfélaga við að ná niður kostnaði og auka sveigjanleika,“ segir Halldór sem
telur skólastarfið ráðast um of af kjarasamningum kennara. Dæmi séu um að kennarar
fari á yfirvinnukaup við kennslu á miðjum
degi þar sem kennsluskyldunni þann daginn
sé lokið. Að kennslustund lokinni sinni þeir
svo öðrum þáttum starfsins á dagvinnukaupi
því þeim beri að vera í vinnunni til klukkan
fjögur.
Halldór telur ekki vegið að menntun þó
sparað verði um milljarð í grunnskólunum.
„Stundum er sagt að það megi ekki svipta
ungdóm landsins möguleikum á að mennta
sig. En það er enginn að tala um það. Það er
ýmislegt hægt að gera án þess að það komi á
nokkurn skapaðan hátt niður á menntuninni.“
- bþs

Munir Bernie Madoff seldir:

Flauelsinniskór
á 700 þúsund

Björgvin til Þýskalands
Björgvin Páll Gústavsson
mun skrifa undir samning
við Magdeburg í dag.
sport 28

veðrið í dag
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HVESSIR SV-TIL Í dag má búast
við tiltölulega hægri suðlægri átt en
suðvestan til hvessir heldur er líður
á daginn. Þar má búast við slyddu
síðdegis en annars verður nokkuð
bjart, einkum N- og A-til. Hlýnar.
VEÐUR 4

Fórnarlömbum fjársvikarans Bernie Madoff, sem
töpuðu meira en
fimmtíu milljörðum dollara
á svindli hans,
tókst að ná til
baka rúmum
tveimur milljónum dollara
eftir uppboð á
persónulegum
BERNIE MADOFF
munum hans.
Alls voru tæplega 500 munir Madoffs og eiginkonu hans seldir í New York.
Þar á meðal var demantstrúlofunarhringur sem seldist á sextíu
milljónir króna, og svartir flauelsinniskór með gylltri BLMáletrun sem voru slegnir á sjö
hundruð þúsund krónur. Madoff
afplánar margfaldan lífstíðardóm
sinn í fangelsi í Norður-Karólínu.

BANDARÍKIN

VETRARRÍKI FYRIR NORÐAN Þessir kappar voru að koma úr sleðaferð í Glerárdal þegar ljósmyndari rakst á þá á Akureyri í gær, en sérlega mikill snjór er nú norðan heiða miðað við árstíma.

Fjórða endurskoðun áætlunar stjórnvalda og AGS langt komin:

AGS vill flýta skuldauppgjöri
EFNAHAGSMÁL Formaður sendinefndar Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins (AGS) telur það efnahagslega
mikilvægt að hraða endurskipulagningu á skuldum íslenskra heimila. Fjórða endurskoðun áætlunar
íslenskra stjórnvalda og AGS er langt komin.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu AGS sem send var
fjölmiðlum í gær, en sendinefnd á vegum sjóðsins
dvaldi hér á landi síðustu tólf daga. Þar kemur fram
að gengislánadómarnir sem féllu í júní og september hafi haft takmörkuð áhrif. Aðaláherslan í við-

- fb

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

ræðum við stjórnvöld, aðila vinnumarkaðarins og
sérfræðinga í heimsókninni var lögð á endurskipulagningu á fjárhag heimila og fyrirtækja, fjárlög
næsta árs og starfsemi bankanna.
Julie Kozack, formaður sendinefndarinnar, segir
heimsóknina hafa verið gagnlega. Jákvæð merki
séu lækkandi verðbólga og að vöruskiptajöfnuður sé
jákvæður.
Stefnt er að því að leggja áætlunina fyrir stjórn
AGS seint í desember eða í byrjun nýs árs.
- shá

Skjöldur og sverð
gegn streitu
Hefur þú þurft að þola
langvarandi neikvætt álag,
félagslegt, andlegt eða líkamlegt?
Vilt þú ná betri árangri
í streitustjórnun?
Vilt þú öðlast heilbrigðari
lífstíl og betri heilsu?

Átt þú erindi?
Nánari upplýsingar á
www.heilsuborg.is og www.hnlﬁ.is

!SPHALIA p .¹TTÒRULEGUR SVEFN
&¾ST Å APËTEKUM OG HEILSUBÒÈUM

Streituskóli HNLFÍ og Heilsuborgar
Faxafeni 14 - Reykjavík
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Forvarnarteymið Gróska í Grafarvogi kvartar yfir nýju bíói í Egilshöll:

Nammibar freistar barna á leið á æfingar
HEILBRIGÐISMÁL Forvarnarteymið Gróska í

Friðrik, eru Norðmennirnir
með hreina samvisku?
„Ef svo er ekki þá ættu þeir að
minnsta kosti að geta þvegið hana.“
Friðrik Weisshappel segir augljóst að
hugmyndinni að Café Laundromat-stað í
Ósló hafi verið stolið frá sér, en Friðrik er
eigandi tveggja slíkra staða í Kaupmannahöfn og annars sem senn opnar
í Reykjavík.

Grafarvogi ætlar að senda frá sér kvörtunarbréf til borgaryfirvalda, Sambíóanna og Egilshallar vegna nammibars í nýja Egilshallarbíóinu.
Sameiginlegur inngangur er fyrir þá sem
ætla í bíó og þá sem stunda íþróttir í höllinni.
Nammibarinn er á fyrstu hæðinni og allir
geta notað hann, hvort sem þeir ætla í bíó eða
ekki. Þetta telur forvarnarteymið ekki vera
við hæfi, enda margir krakkar sem ganga um
þetta svæði og líta nammibarinn girndaraugum á leið sinni á og af æfingum.
„Allir sem koma inn í Egilshöll, hvort sem
þeir eru að fara í bíó eða að stunda íþróttir,
ganga beint inn í sælgætisbarinn, popplykt-

ina og allt sem þessu fylgir. Það er algjörlega
fráleitt að setja þetta svona upp,“ segir Hera
Hallbera Björnsdóttir frístundaráðgjafi.
„Þetta er íþróttamannvirki og þarna eru
börn að koma á íþróttaæfingar. Þarna er líka
frístundaheimili fyrir fötluð börn og þessir aðilar þurfa að fara þarna í gegn. Við erum
búin að heyra óánægjuraddir vegna þessa.
Foreldrar eru í vandræðum með að ná börnunum sínum þarna í gegn,“ segir hún.
Forvarnarteymið vill helst að nammibarinn
verði fluttur upp á aðra hæð, þar sem bíóið er,
rétt eins og raunin er í Smárabíói. „Við erum
hins vegar mjög ánægð með bíóið. Það er bara
fyrirkomulagið á sjoppunni sem við erum
ósátt við,“ segir Hera.
- fb

NAMMIBARINN Forvarnarteymið Gróska í Grafarvogi er

óánægt með staðsetningu nammibarsins í Egilshöll.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rafbíllinn fyndinn
þar til fór að kólna
MONA SAHLIN Axlar ábyrgð á lélegu
gengi flokksins í kosningum.
NORDICPHOTOS / AFP

Leitað að nýjum leiðtoga:

Mona Sahlin
segir af sér
SVÍÞJÓÐ Mona Sahlin, leiðtogi

sænskra jafnaðarmanna, sagði
af sér sem formaður flokksins í
gær. Sahlin segir að með afsögninni vilji hún axla ábyrgð á lélegu
gengi í þingkosningunum fyrir
tveimur mánuðum.
Bandalag jafnaðarmanna og
vinstri flokka beið nauman ósigur í kosningunum fyrir bandalagi
mið- og hægrimanna, en jafnaðarmenn hlutu þar sína verstu
útreið frá árinu 1914.
Leit að nýjum formanni hefst á
morgun. Nafn Margot Wallström,
sem starfar hjá Sameinuðu þjóðunum í New York, hefur verið
nefnt, eins og nöfn nokkurra
fyrrverandi ráðherra jafnaðarmanna.
- sh

Allsherjar útkall slökkviliðs:

Mikinn reyk
lagði frá risíbúð
LÖGREGLUMÁL Allt tiltækt lið
slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var sent að íbúð við
Laugaveg 40 á tíunda tímanum í
gærkvöldi. Mikinn reyk lagði þá
frá húsinu.
Orsök reyksins var glóð við
rafmagnstengil í risíbúð, en
umbætur standa þar yfir. Íbúðin var mannlaus þegar að var
komið.
Slökkvilið var enn við störf
þegar blaðið fór í prentun.
- shá

Borgarstjórinn Jón Gnarr segist hafa gefist upp á indverskum rafbíl og vill
nú að keyptur verði metanbíll til almennra nota fyrir ráðhúsið. Innflytjandi
rafmagnsbíla gagnrýnir Jón fyrir að nýta sér ekki nýjustu tækni í slíkum bílum.
SAMGÖNGUR „Það var rok og viður-

styggilegur kuldi. Við þurftum að
labba illa klæddir og kvefaðir út í
HR því miðstöðin í bílnum er svo
léleg að hún hefur viðhaldið kvefinu í okkur síðustu daga,“ segir
borgarstjórinn Jón Gnarr, sem
hefur ekið um á indverskum rafmagnsbíl af gerðinni Reva í starfi
sínu síðustu mánuði. Jón segist
endanlega hafa gefist upp á bílnum
á föstudagskvöld þegar sprakk á
honum þar sem hann, ásamt Birni
Blöndal aðstoðarmanni sínum, var
á leiðinni í Háskóla Reykjavíkur til
að vígja þar nýja skólabyggingu.
„Auk þess er ekki nægilegur
kraftur í bílnum til að drífa upp
brekku ef stoppað er í henni, þá
þarf maður að bakka niður og taka
tilhlaup. Ég sé þetta ekki ganga
upp í vetur,“ segir Jón.
Hann segist hafa verið ákveðinn
í að kynna vistvæna samgöngumöguleika þegar hann tók við
stöðu borgarstjóra í júní síðastliðnum og ferðaðist því um á vetnisbíl
sem borgin fékk að láni fyrstu tvo
mánuðina í embætti, eða þar til sá
bíll bilaði. „Þá fengum við þennan
rafmagnsbíl sem Orkuveitan á en
var ekkert að nota. Það var voðalega fyndið fyrst, þangað til fór að
kólna,“ segir Jón. Hann býst við að
keyptur verði metanbíll sem hafður verði til almennra nota fyrir
ráðhúsið. „Þá get ég notað hann
líka þegar ég þarf á bíl að halda,
sem er reyndar ekkert mjög oft.
Þessi gamli háttur, að borgarstjórinn hafi embættisbíl og bílstjóra,
er dauður.“
Sighvatur Lárusson, framkvæmdastjóri Northern Lights
Energy sem flytur inn Reva-rafmagnsbíla, segist hafa hlegið

BLÁFJÖLL Prýðilegt skíðafæri var í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gott skíðafæri um helgina:

Þúsundir sóttu
Bláfjöllin
ÚTIVERA Um fjögur þúsund manns

sóttu Bláfjöll í gær og nutu góðviðrisins á skíðum.
Prýðilegt færi var í fjallinu í
gær, heiðskírt og logn. Þetta var
fyrsta opnunarhelgin í Bláfjöllum
það sem af er vetri, en nokkrum
tíðindum sætir að skíðasvæðið
opni svo snemma.
Í stjórnstöð skíðasvæðanna var
góður andi í gær og sagði starfsfólk í fjallinu að um algjöran
draumadag væri að ræða.

Vopnaður maður yfirbugaður:

Hrifsuðu hníf
af ræningja
RAFMAGNSBÍLL Jón Gnarr borgarstjóri segir vel koma til greina að draga rafmagnsbíl-

inn aftur fram í vor.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auk þess er ekki
nægilegur kraftur
í bílnum til að drífa upp
brekku ef stoppað er í henni,
þá þarf maður að bakka
niður og taka tilhlaup.
JÓN GNARR
BORGARSTJÓRI

þegar hann heyrði af umkvörtunum borgarstjórans. Þessi ákveðna
gerð hafi verið flutt inn til landsins
af öðrum aðilum í gegnum norska

umboðsaðila, en það hefði aldrei
átt að gerast.
„Það voru flutt inn um fimm
stykki af þessari ákveðnu gerð,
sem byggir á margra ára gamalli
tækni og hefur ekki sömu gerð af
rafhlöðum og eru í öllum nýjustu
rafmagnsbílunum. Reva hefur hins
vegar hannað mjög góða bíla sem
ætlunin er að markaðssetja á þessu
ári. Mér þykir dálítið kjánalegt af
borgarstjóra sem vill vera grænn
að nýta sér svo gamla tækni, að
vera á gamalli dollu sem hann
kvartar svo undan,“ segir Sighvatur.
kjartan@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Maður um fertugt
réðst inn í verslun Krónunnar
við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði á laugardag vopnaður hnífi.
Ræninginn heimtaði peninga af
afgreiðslufólki og ógnaði fólki í
versluninni með hnífnum.
Maðurinn hafði dálítinn ránsfeng upp úr krafsinu og stökk á
flótta. Starfsmaður verslunarinnar vildi ekki láta hann komast upp með brotið, hljóp á eftir
honum út og sneri hann niður.
Hann fékk aðstoð frá viðskiptavini við að rífa hnífinn úr höndum ræningjans. Lögregla kom á
staðinn háltíma síðar. Starfsmaðurinn og viðskiptavinurinn gættu
ræningjans þangað til.
- sh

Kirkjuþing fjallar um 330 milljóna króna niðurskurð á næsta ári:
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Fjölbreytt og gott
veganesti fyrir lífið

Kjarngóð næring
Ósaltað
Ósykrað
Engin aukaefni

www.barnamatur.is

Fækka prestum og selja eignir
ÞJÓÐKIRKJAN Lagt var til á Kirkjuþingi í gær að

leggja niður fimm prestsembætti í sparnaðarskyni.
Þá á að selja eignir fyrir 120 milljónir. Rekstraráætlun ársins 2011 gerir ráð fyrir um tíu prósent
niðurskurði í almennum rekstri.
Heildartekjur Þjóðkirkjunnar í frumvarpi
til fjárlaga árið 2011 eru áætlaðar 3,5 milljarðar króna. Áætlaðar greiðslur til Þjóðkirkjunnar
lækka um 330 milljónir króna á milli áranna 2010
og 2011 eða um 8,6 prósent ef miðað er við fjárlög
2010.
Búið er að ákveða að leggja niður Holtsprestakall og Kálfafellsstaðarprestakall í febrúar og maí
2011, en þau eru bæði í Suðurprófastsdæmi.
Þá er lögð til lækkun launakostnaðar starfsmanna biskups Íslands og kirkjumálasjóðs sem
samsvarar fækkun um 5,2 stöðugildi og námsleyfi
presta verða þrír mánuðir á árinu 2011 í stað 36
mánaða árið 2009.
Þær eignir sem reynt verður að selja eru aðallega jarðir. Útlit er fyrir að 26 jarðir verði seldar,
flestar í Suðurprófastsdæmi og Kjalarnesprófastsdæmi.

HART Í ÁRI Kirkjan þarf að grípa til stórtækra aðgerða til að ná
endum saman.

Sigríður Dögg Geirsdóttir, fjármálastjóri Biskupsstofu, sagði í viðtali við RÚV í gær að margar
minni sóknir ættu í fjárhagserfiðleikum, en kirkjusóknir á Íslandi eru 273 talsins.
- shá

Heitasta
parið í
bænum!
Ódýra
sti 3G
Nokia
farsím
inn hjá
Nova.

1.490 kr.

/ 12 mán.

Nokia 2730
Bíókort og 500 kr. símnotkun
á mánuði í 12 mánuði fylgir!
16.990 kr. staðgreitt
Gildir með 3G áskrift og 3G frelsi.

.
sti 3G
Ódýra nn hjá Nova
i
ím
snertis

1.490 kr.

/ 12 mán.

Huawei U7510

dagur & steini

Bíókort og 500 kr. símnotkun
á mánuði í 12 mánuði fylgir!
16.990 kr. staðgreitt
Gildir með 3G áskrift og 3G frelsi.

Bíókort 6 x í bíó og 500 kr. símnotkun á mánuði
í 12 mánuði fylgir símatilboðum Nova!
Ef þú átt nú þegar farsíma getur þú fengið Bíókort í næstu
verslun Nova: 3.990 kr. (Fullt verð 6.600 kr.)

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 12.11.2010

Bandaríkjadalur

111,65

112,19

Sterlingspund

179,29

180,17

Evra

153,00

153,86

Dönsk króna

20,524

20,644

Norsk króna

18,835

18,945

Sænsk króna

16,359

16,455

Japanskt jen

1,3592

1,3672

SDR

174,43

175,47

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
205,0163
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Varaformaður samninganefndar telur kost að flýta sér hægt í viðræðum við ESB:

Hundum fjölgar í Grindavík:

Hugmyndin sögð óraunhæf

Vilja sérstakt
hundasvæði

EVRÓPUMÁL „Það myndi brjóta blað
í sögu samningaviðræðna Evrópusambandsins við önnur ríki ef
þetta gengi eftir“, segir Þorsteinn
Gunnarsson, annar varaformaður
samninganefndar Íslands, um fullyrðingu Ögmundar Jónassonar,
dóms- og mannréttindaráðherra,
í fjölmiðlum um að mögulegt sé að
ljúka viðræðum við Evrópusambandið á tveimur mánuðum.
Þetta telur Ögmundur raunhæft
ef því sem hann kallar aðlögunarferli yrði hætt og upp yrðu teknar
raunverulegar aðildarviðræður,
eins og hann rakti í Morgunblaðs-

ÞORSTEINN
GUNNARSSON

á byrjun næsta árs verði löggjöf
Íslands og ESB borin saman og
þegar því verði lokið taki sjálfar
aðildarviðræðurnar við. „Reynslan sýnir í aðildarviðræðum annarra ríkja að þær taka eitt til tvö
ár.“
Þorsteinn segir óráðlegt að flýta
viðræðunum. „Ef við ætlum að ná
fram vönduðum samningi þá þarf
meira en tvo mánuði til að útkljá
það. Við þurfum vandaða umfjöllun og til þess þarf tíma. Ég held að
hagsmunir Íslands séu frekar þeir
að menn taki sér meiri en minni
tíma í að ná niðurstöðu.“
- shá

ÖGMUNDUR
JÓNASSON

grein á laugardaginn.
Þorsteinn bendir á að fyrir liggur viðræðuáætlun Íslands og ESB.
Sú áætlun gerir ráð fyrir að fram

GRINDAVÍK Umhverfisnefnd
Grindavíkurbæjar leggur til við
skipulags- og bygginganefnd
að hún taki til skoðunar að gera
svæði norðan við bæinn að sérstöku svæði fyrir hundaeigendur
til að viðra hundana sína. Þetta
kemur fram á vef Víkurfrétta.
Svæðið sem um ræðir var áður
notað undir losun garðaúrgangs
og telur nefndin það hentugt til
að viðra hunda. Á fundi umhverfisnefndar Grindavíkur kom fram
að alls eru 163 aðilar með leyfi til
hundahalds í bænum.
- kh

Hókípókí-vinnubrögð við
útboð á borun á Vaðlaheiði
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða er í greiðslustöðvun. Það fór bakleið að borverki á Vaðlaheiði í gegnum
nátengt fyrirtæki. Ólíðandi hundakúnstir, segir annar bjóðandi. Skrítið en löglegt, segir vegamálastjóri.
FRAMKVÆMDIR Ræktunarsamband Flóa og

AUNG SAN SUU KYI Lýðræðissinninn
ætlar að halda áfram að berjast fyrir
auknum mannréttindum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Suu Kyi laus úr stofufangelsi:

Vill ræða við
herforingjann
BÚRMA, AP Lýðræðissinninn Aung
San Suu Kyi frá Búrma, sem
hefur verið látin laus eftir sjö
ára stofufangelsi, ætlar að halda
áfram að berjast fyrir mannréttindum og vill á næstunni ræða
við Than Shwe, leiðtoga herforingjastjórnarinnar, undir fjögur augu. Suu Kyi hélt ræðu fyrir
framan um fimm þúsund manns
í gær þar sem hún stappaði stálinu í fylgismenn sína. „Ef við viljum fá það sem við sækjumst eftir
verðum við að gera það á réttan máta. Annars náum við ekki
markmiði okkar, sama hversu
réttmætt og gott það er,“ sagði
hún.
- fb

LEIÐRÉTTING
Mishermt var í Fréttablaðinu á laugardag að Vinnueftirlitið geti ekki stöðvað notkun byggingarkrana. Það getur
Vinnueftirlitið gert ef kranar uppfylla
ekki öryggiskröfur. Eins og fram kom
í blaðinu getur Vinnueftirlitið hins
vegar ekki fyrirskipað að byggingarkranar séu teknir niður.

Skeiða (RSFS) borar nú rannsóknarholur á
Vaðlaheiði þrátt fyrir að hafa ekki mátt bjóða
í verkið vegna þess að það er í greiðslustöðvun. Sambandið fór bakleið að verkinu, sem
undirverktaki nátengds
fyrirtækis. Vegamálastjóri segir þetta skrítið
en þó löglegt.
RSFS bauð lægst í
Við verðum
verkið en kom ekki til
bara að fylgja
greina vegna greiðslustöðvunarinnar. Næstþeim lögum
lægsta boðið, 40 milljsem gilda, þó
ónir, var frá Geotækni
að manni finnist
ehf., fyrirtæki með þrjá
starfsmenn sem skráð
þau stundum
er með sama heimilissvolítið skrítin.
fang og RSFS. Framkvæmdastjóri Geotækni
HREINN HARALDSSON
er verkefnisstjóri í jarðVEGAMÁLASTJÓRI
vinnudeild RSFS. Geotækni fékk verkið.
Friðfinnur K. Daníelsson,
forstjóri þriðja bjóðandans,
Alvarrs ehf., var ósáttur við
þetta og sendi Vegagerðinni
bréf þar sem hann viðraði
þá skoðun sína að Geotækni
væri lítið annað en leppur
RSFS. Hann spurði
jafnframt um reynslu
HREINN
Geotækni af jarðborunum
HARALDSSON
og hvaða mannskap og
búnað þeir hygðust nota. Í svari til hans
kemur fram að RSFS verði undirverktaki
Geotækni í verkinu „og er vísað til þess
fyrirtækis um tækjabúnað, tæknilega
reynslu, og reynslu starfsmanna þess sem
áætlað er að vinna muni verkið“.
„Mér finnst þetta alveg vitaótækt með
öllu,“ segir Friðfinnur. „Þetta er hókípókíaðferð til að koma sér fram hjá hindrunum
sem Vegagerðin leggur fyrir menn. Þetta eru

VAÐLAHEIÐI Rannsóknarholurnar eru boraðar til að undirbúa Vaðlaheiðargöng. Verkið er langt komið.

FRÉTTABLAÐIÐ / KK

fóru fram og aftur yfir
þetta með tilliti til þess
hvernig Geotækni tengist
Ræktunarsambandinu
og þeirra fjárhagsstöðu
og niðurstaðan var sú að
það væri ekki hægt að
ganga fram hjá Geotækni,“
segir Hreinn Haraldsson
vegamálastjóri.
FRIÐFINNUR K.
Samkvæmt
DANÍELSSON
útboðsgögnum megi
verktakar vera með
undirverktaka og engin krafa sé um að þeir
séu ekki í greiðslustöðvun. Spurður hvort
þetta sé ekki gloppa í lögunum segir Hreinn
vel geta verið að úr þessu þurfi að bæta.
„En við verðum bara að fylgja þeim lögum
sem gilda, þó að manni finnist þau stundum
svolítið skrítin.“
stigur@frettabladid.is

Þetta er hókípókí-aðferð til að
koma sér fram hjá hindrunum
sem Vegagerðin leggur fyrir menn.
FRIÐFINNUR K. DANÍELSSON
FORSTJÓRI ALVARRS EHF.

bara hundakúnstir sem eiga ekki að líðast í
viðskiptum.“ Menn séu í örvæntingu að fara
á svig við anda laganna, sem sé bara hægt
vegna þess að lögin séu götótt.
Friðfinnur bendir á að ef verkið hefði kostað
50 milljónir eða meira hefði það flokkast sem
stórt verk, aðrar reglur hefðu gilt og fyrirkomulagið ekki fengist samþykkt. Friðfinnur
hefur síðan fundað með vegamálastjóra og
samgönguráðherra vegna málsins.
„Mér fannst líka fyrst að þetta væri
eitthvað skrítið en okkar lögfræðingar

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

697 kr/kg
Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

HLÝNAR Í dag
hlýnar heldur í
veðri þó áfram
verði frost norðan
og austan til. Búast
má við strekkingi
við S- og V-ströndina er líður á daginn en á morgun
verður vindur skaplegur. Á miðvikudaginn hvessir á
Vestfjörðum og
horfur eru á snjó- 2
komu þar.
Á MORGUN
5-10 m/s
Hvassara austan til.
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MIÐVIKUDAGUR
Hægur vindur en
strekkingur NV-til

19°

Basel

14°

Berlín

11°

Billund

10°

Frankfurt

4

10

Alicante

4
4

4

9°

Friedrichshafen

10°

Gautaborg

11°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

23°

London

8°

Mallorca

18°

New York

16°

Orlando

26°

Ósló

1°

París

12°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

8°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is

1970 - 2010 TOYOTA Á ÍSLANDI

Að aka meira og meira,
meira í dag en í gær
Sértilboð á rafgeymum, rúðuþurrkum og ljósaperum
Bílaleiga Húsavíkur

%¬ODWDQJLVDƪU¯L

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bifreiðaverkstæðið Ásinn
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Kópavogi
Toyota Reykjanesbæ

á

Þr
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Toyota Selfossi

Ökum betur í vetur – Engin vandamál, bara lausnir

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
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KJÖRKASSINN

Fyrsta barnið fætt á nýrri fæðingardeild byggðri af Íslendingum í Malaví:

Breytt ríkisstjórn Frakklands:

Önnur fæðingardeild í bígerð

Sarkozy skipar
tvo ráðherra

HJÁLPARSTARF Fyrsta barnið fæddist

Var rétt ákvörðun að hætta við
að reisa samgöngumiðstöð í
Vatnsmýrinni?
JÁ
NEI

58%
42%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu búin(n) að setja vetrardekk undir bílinn?
Segðu skoðun þína á visir.is

fyrir nokkrum dögum á nýrri fæðingardeild spítalans sem Íslendingar hafa byggt upp í borginni
Apaflóa í Malaví.
Stefán Jón Hafstein, umdæmisstjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) í Malaví, segir
atburðinn afar gleðilegan og deildin sé bylting frá fyrri aðstöðu þar
sem aðeins var rúm fyrir tvær fæðandi konur hverju sinni. Nú séu átta
fæðingarbekkir komnir á rúmgóða
og bjarta deild þar sem hægt sé að
þjóna alls 24 konum og börnum
þeirra. Á degi hverjum látast að

FYRSTA BARNIÐ FÆTT Starfsfólk sjúkrahússins, Stefán Jón Hafstein og unga
stúlkan sem ól fyrsta barnið á nýju
deildinni.

meðaltali sextán konur af barnsförum í Malaví og er það með því
hæsta sem gerist í heiminum.

„Það er eitt af þúsaldarmarmiðunum að fækka dauðsföllum
af þessum sökum og leitast við
að tryggja sem flestum konum
möguleika á að ala börn í öruggu
umhverfi. Við spítalann í Apaflóa
hefur nú verið starfrækt skurðstofa
í rúmt ár og þar eru gerðir keisaraskurðir. Nú fá konur sem þurfa
að jafna sig eftir slíkar aðgerðir
aðstöðu til þess á nýju deildinni,“
segir Stefán. Í framhaldi af opnuninni er búið að taka grunn að annarri fæðingardeild, sem verður tilbúin í maí árið 2011, í afskekktri
sveit.
- sv

PARÍS, AP Nicolas Sarkozy, forseti

Frakklands, stokkaði í gær upp í
ríkisstjórn sinni og skipaði nýja
utanríkis- og varnarmálaráðherra.
Michele Alliot-Marie tekur við
sem utanríkisráðherra af Bernand
Kouchner á meðan Alain Juppe,
fyrrverandi forsætisráðherra,
verður varnarmálaráðherra í stað
Herve Morin. Fyrr um daginn var
Francois Fillon endurskipaður
sem forsætisráðherra, skömmu
eftir að hann hafði hótað því að
segja starfi sínu lausu.
- fb

Stjórnvöld gagnrýnd:

Gjaldeyrisreglur
ekki birtar með
réttum hætti
HERMENN Ellefu manns fórust í átökum
í Afganistan í gær, þar á meðal danskur
hermaður.

Hörð átök í Afganistan:

Fimm hermenn
NATO féllu
AFGANISTAN,AP Ellefu manns fór-

ust í átökum í Afganistan í gær,
þar á meðal fimm hermenn
NATO og þrír afganskir lögreglumenn.
Einn af hermönnum NATO sem
féllu var danskur og gerðist það
í suðurhluta Afganistans eftir
að vegasprengja sprakk. Túlkur
særðist einnig í árásinni, að sögn
danska hersins. Um sjö hundruð
danskir hermenn eru í Afganistan, flestir í Helmand-héraðinu.
Þar var einnmitt breskur hermaður drepinn í gær. Það sem af
er þessum mánuði hefur 31 meðlimur sambandsríkjanna látist í
landinu.
- fb

Kirkjuþing skipar nýja nefnd:

Rópert Spanó
leiðir nefndina
ÞJÓÐKIRKJAN Starfsreglur um

rannsóknarnefnd um viðbrögð og
starfshætti Þjóðkirkjunnar vegna
ásakana á hendur Ólafi Skúlasyni
biskupi um kynferðisbrot voru
afgreiddar á kirkjuþingi í gær.
Forsætisnefnd kirkjuþings
gerði tillögu um að Róbert R.
Spanó, prófessor og forseti lagadeildar Háskóla Íslands, yrði formaður nefndarinnar. Svo var lagt
til að dr. Berglind Guðmundsdóttir, sálfræðingur og klínískur
dósent við sálfræðideild Háskóla
Íslands, og Þorgeir Ingi Njálsson,
dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness og aðjúnkt við lagadeild
Háskólans í Reykjavík, sætu í
rannsóknarnefndinni.
Tillagan var samþykkt samhljóða.

VEGARKAFLINN SEM UM RÆÐIR Hraðakstur hefur verið vandamál á þessum vegarkafla og hafa nokkur umferðarslys orðið þarna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Borgin vill minnka
hraða á Hringbraut

VIÐSKIPTI Gjaldeyrisreglur Seðlabankans voru ekki birtar með
réttum hætti fyrr en í október
síðastliðnum og voru því óskuldbindandi, að mati hæstaréttarlögmanns.
Ef það verður niðurstaða dómstóla gæti það haft áhrif á fjölda
mála þar sem menn eru grunaðir
um að brjóta gegn höftunum.
Reimar Pétursson, hæstaréttarlögmaður, hefur skrifað grein
um gjaldeyrisreglur Seðlabankans í nýjasta tölublað Lögmannablaðsins sem kemur út í desember næstkomandi. Reimar telur
að gjaldeyrisreglurnar hafi ekki
verið réttilega birtar fyrr en í
október síðastliðnum og þar með
hafi þær verið óskuldbindandi
fyrir þann tíma.
- þþ

Vegagerðina og borgaryfirvöld greinir á um hvernig skuli draga úr slysahættu á
kafla á Hringbraut. Umferðarstofa telur að minni hraði gæti skapað hættu.
SAMGÖNGUR Borgaryfirvöld og
Vegagerðin eiga í viðræðum um
aðgerðir til að minnka slysahættu
á ákveðnum kafla Hringbrautar.
Um er að ræða þann hluta vegarins sem er á mörkum Miklubrautar og Hringbrautar við Bústaðavegsbrúna. Vegagerðin vill setja
upp vegrið á svæðinu en borgaryfirvöld hallast að því að lækka
umferðarhraða á svæðinu.
Nokkur umferðarslys hafa átt
sér stað á þessum kafla Hringbrautarinnar og eru menn á einu
máli um að auka þurfi öryggi á
staðnum.
„Við höfum rætt mikið um að
lækka þurfi hraða á þessum kafla.
Það er mat einhverra sem ég hef
rætt við í ráðinu og skoðun mín
sem stendur að í stað þess að setja
upp vegrið sem veitir fólki þá tilfinningu að það geti keyrt hraðar,
þá sé betra að reyna að láta fólk
virða þann hámarkshraða sem
er í götunni,“ segir Karl Sigurðsson, formaður umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur, og bætir

Það að taka hraðann
niður á afmörkuðum
kafla stofnbrautar skapar
mikla truflun á flæði umferðar og hættu.
EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON
UPPLÝSINGAFULLTRÚI UMFERÐARSTOFU

við að taka verði tillit til fleiri sjónarmiða en eingöngu þess að bílasamgöngur séu greiðar, svo sem
heilsu og ánægju íbúa í nágrenni
vegarins.
„Það mætti kannski fara í einhverjar lækkunaraðgerðir eða þá
að sjá til þess að hraðinn haldist í
sextíu kílómetrum á klukkustund
með eftirliti,“ segir Karl.
Jónas Snæbjörnsson, umdæmisstjóri hjá Vegagerðinni, segir það
standa til af hálfu Vegagerðarinnar að reisa vegrið á þessum vegarkafla. „Það er okkar hugmynd. Við
ætlum nú að ræða aðeins betur við
borgaryfirvöld en við teljum nauð-

synlegt að gera þetta meðan aðrar
betri hugmyndir hafa ekki komið
fram,“ segir Jónas. „Við eigum
eftir að fá samþykki borgaryfirvalda en ef svo ber undir gerum
við þetta í óþökk þeirra.“
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu,
telur óráðlegt að lækka hámarkshraða á staðnum. „Það að taka
hraðann niður á afmörkuðum
kafla stofnbrautar skapar mikla
truflun á flæði umferðar og hættu.
Það jafnframt dregur úr virðingu
ökumanna fyrir leyfðum hámarkshraða þegar hann er algjörlega á
skjön við vegaðstæður,“ segir
Einar.
Spurður um þessa gagnrýni
segir Karl Sigurðsson: „Þetta eru
ákveðin sjónarmið en ég er ekki
sammála þeim. Það er nú bara
staðreynd að hámarkshraði er ekki
virtur þarna eins og er og ég get
ekki séð að menn muni bera minni
virðingu fyrir honum verði hann
lækkaður.“
magnusl@frettabladid.is

Á GRÁSLEPPU Hrognin eru afar verð-

mæt.

FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Smábátasjómenn

Mikið af grásleppu í flottroll
SJÁVARÚTVEGSMÁL Mikið af grá-

sleppu veiðist sem meðafli í flottroll við síld- og makrílveiðar.
Þetta kom fram á aðalfundi
Landssambands smábátaeigenda
fyrr í þessum mánuði.
Grásleppuveiðimenn lýstu
áhyggjum sínum vegna þessa og
töldu brýnt að veiðieftirlit Fiskistofu hefði meira eftirlit með
löndun þessara skipa. Aðalfundur LS samþykkti eftirfarandi
um málefnið: „Fundurinn lýsir
áhyggjum sínum vegna þeirra
hundraða tonna af grásleppu, sem
veiðast sem meðafli í flottroll. - shá

Ríkisstjórnin hefur brugðist heimilum landsins
Hvar er ASÍ ?
Með leiðréttingu lána munu allir hagnast;
Bankarnir
Lífeyrissjóðirnir
og öll þjóðin

Betri ríkisstjórn
Strax
Leiðréttið lán heimilanna Strax
Hættið hræðsluáróðri
Strax

Við erum úr öllum flokkum
Gönguhópurinn

Þú færð meira, meira
eða miklu meira
Ef þú færir
nýttá og
betra
Vodafone Gull
Vertu
með þig
allt íþitt
einum
stað,
nýtt og betra Vodafone Gull
Kynntu þér málið í næstu verslun
Kynntu
þérí 1414
málið í 1414 eða á vodafone.is
okkar eða

vodafone.is

Dagur íslenskrar tungu er á morgun
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ATHAFNAVIKA: Ráðherra setur Alþjóðlega athafnaviku

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR Iðnaðarráðherra segir brýnt fyrir stjórnvöld að styðja við sprotafyrirtæki og nýsköpun til að tryggja fjöl-

breytt atvinnulíf í framtíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fagnaðudegi
íslenskrar tungu

Bankarnir hömluðu
meðBKIkaffi nýsköpun í landinu
Dagur íslenskrar tungu er á morgun!
Á fæðingardegi Jónasar
Hallgrímssonar er dagur
íslenskrar tungu haldinn
hátíðlegur. Jónas Hallgrímsson
fæddist árið 1807 að Hrauni í
Öxnadal. Jónas var afkastamikill
maður og gætir áhrifa hans enn
í dag. Jónas var einn Fjölnismanna og í Fjölni birtust mörg
kvæða hans í fyrsta skipti.
Jónas er stundum nefndur fyrsta nútímaskáld
Íslendinga. Undir áhrifum rómantíkur og evrópskrar
stjórnmálabaráttu var hann atkvæðamikill í skáldskap sínum og þjóðfrelsisbaráttu.
Njóttu hressandi bolla af BKI kaffi á meðan þú veltir
fyrir þér kjarnyrtri og göfugri íslensku. Fáðu þér
ilmandi bolla af BKI kaffi og fagnaðu degi íslenskrar
tungu.
Njóttu dagsins. Gríptu tækifærið, fáðu þér BKI kaffi.
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Einnig til 25ð0agn birgðir endast
á me
BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

NÝSKÖPUN Katrín Júlíusdóttir

iðnaðarráðherra setur Alþjóðlega
athafnaviku klukkan 17 í dag. Er
þetta í annað sinn sem vikan er
haldin hér á landi og segir Katrín
ljóst að framtakið í fyrra hafi
skapað nauðsynlegt og skemmtilegt
umtal um þau tækifæri sem í boði
eru.
„Vikan vekur athygli á hinu
jákvæða sem er að gerast og
hversu ótrúlegur endurnýjunarkraftur er í atvinnulífinu,“ segir
hún. „Við erum að sjá atvinnugreinar í dag sem eru orðnar gríðarlega stórar og mikilvægar stærðir í okkar efnahagskerfi, eins og
hugverkaiðnaðurinn, tölvuleikjabransinn. Það þekktist ekki fyrir
nokkrum árum.“
Hátt í tvö hundruð ný fyrirtæki
hafa litið dagsins ljós síðan árið
2008 í tengslum við Frumkvöðlasetur nýsköpunarmiðstöðvar.
Katrín segir augljóst að efnahagshrunið hafi ýtt undir frumkvöðlastarfsemi hér á landi og veitt fólki
nýja sýn á þá möguleika sem eru
fyrir hendi.
„ F r u mk vöðlasta rfsemi og
hátækniiðnaður fór niður á við
í aðdraganda bankahrunsins og
náði ekki vexti á meðan bólan gekk
yfir,“ segir hún. „Bankarnir sugu
ekki bara orku úr samfélaginu
heldur líka mannafla úr þessum
greinum.“ Katrín segir að verði
áfram lögð áhersla á stuðning við

Aðild að ESB lykilatriði fyrir fyrirtækin
Iðnaðarráðherra telur aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) algert lykilatriði til þess að nýsköpunar- og sprotafyrirtæki geti vaxið í alvöru stærðir
hér á landi.
„Þetta eru oftar en ekki útflutningsfyrirtæki sem eru að flytja út hugverk
og þá skiptir stöðugur gjaldmiðill gríðarlegu máli,“ segir hún. „Innan ESB
eru gríðarlega mikil tækifæri fyrir
nýsköpun og sprota. Mikil
áhersla og sívaxandi og þá
ekki síst tengt loftslagsmarkmiðum. Ég held að það verði
öllum ljóst sem skoða þetta.
Þar er markvisst og flott starf
sem ég held að muni gagnast
okkur gríðarlega vel,“ segir
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra.

sprotafyrirtæki og nýsköpun muni
verða afar fjölbreytt atvinnutækifæri í landinu í framtíðinni.
Iðnaðarráherra hefur farið
fram á kynjagreiningu á bókhaldi
sjóða- og stoðkerfis ráðuneytisins
og býst við að fá niðurstöðurnar
bráðlega.
„Ég hef óskað eftir upplýsingum
um það hvernig kerfið er að nýtast kynjunum. Hvort konur sæki
í sjóðina og sömuleiðis hvernig
hlutfallið skiptist í úthlutunum,“
segir hún.
Á næstunni verður lagt fram
frumvarp sem tilgreinir breyting-

ar á endurgreiðslum vegna rannsóknarþróunar innan fyrirtækja.
Ríkisstjórnin er nú að meta árangurinn á þeim lögum sem voru sett á
um síðustu áramót og segir Katrín
að ástæða sé til að rýmka forsendurnar nú þegar. Einnig bendir hún
á að iðnaðarráðuneytið hafi varið
þetta kerfi algjörlega fyrir niðurskurði.
„Það er stórt miðað við það
ástand sem við stöndum frammi
fyrir í dag. En við erum með áætlanir um það að þegar betur árar þá
verði þetta kerfi styrkt enn frekar,“ segir hún.
sunna@frettabladid.is
www.lyfja.is

– Lifið heil

Danatekt
Án parabena ilm- og litarefna

BKI Extra
Snöggristað við háan hita.
Þannig næst fram ríkara
kaffibragð við fyrsta sopa
en léttur og mjúkur keimur
fylgir á eftir.

Kauptu BKI fyrir
dag íslenskrar tungu
Kíktu á bki.is

DANATEKT línan er krem, húðmjólk
og hársápa fyrir alla fjölskylduna.
Kremin næra þurra og viðkvæma
húð og hlífa henni. Hársápan er svo
mild að hana má nota á allan líkamann.
Svansmerkið tryggir heilnæmi og gæði.

www.lyfja.is
Nánari
upplýsingar á www.portfarma.is

Nýtt
í Lyfju
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Angan af
kaffi kemur
bragðlaukunum af stað
og ilmurinn
segir til um
ríkt bragðið
af BKI kaffi.
Helltu upp
á gott BKI
kaffi.

Alþjóðlega athafnavikan hefst klukkan 17 í dag. Framtakið vekur athygli á
hinni ótrúlegu endurnýjun sem er í íslensku atvinnulífi, segir iðnaðarráðherra.
Mikil gróska í frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun eftir efnahagshrunið.

NÓVEMBER
TILBOÐ!
FRÁBÆRT

CORSICA

VERÐ!

Queen Size (153x203cm)

3AFS0LÁT%TUR!

Fullt verð 230.000 kr.

30% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM KING KOIL RÚMUM Í NÓVEMBER

FRÁBÆRT

AMELIA

Queen Size (153x203cm)

VERÐ!

3AFS0LÁT%TUR!

FRÁBÆRT

GRAND HAVEN

Queen Size (153x203cm)

VERÐ!

Fullt verð 149.700 kr.

3AFS0LÁT%TUR!

Fullt verð 308.700 kr.
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Íslendingar á vegum Rauða krossins berjast við kólerufaraldur á Haití:
®

Hundruð manna hafa látist
HAÍTÍ Þrír íslenskir sendifulltrú-

ar Rauða krossins á Haítí taka nú
þátt í að berjast gegn kólerufaraldri sem stöðugt verður skæðari. Sjúkdómurinn hefur náð inn
til höfuðborgarinnar Port-auPrince og er eins og tifandi tímasprengja í flóttamannabúðum þar
sem hundruð þúsunda manna hafast við.
Birna Halldórsdóttir, rekstrarstjóri tjaldsjúkrahúss Rauða
krossins í Carrefour, segir í tilkynningu frá Rauða krossinum að
um tíu þúsund manns hafi veikst
og um 643 dauðsföll megi rekja til

BARIST GEGN KÓLERU Kristjana

Þorláksdóttir við störf á sjúkrahúsinu í
Carrefour.
MYND/RAUÐI KROSSINN.

kóleru. „En mörg tilfelli hafa ekki
verið skráð og sumir segja að það

sé hægt að tvöfalda þessar tölur,“
bætir hún við.
Með Birnu í Carrefour eru
hjúkrunarfræðingarnir Kristjana Þorláksdóttir og Ragnheiður
Þórisdóttir, sem fór upphaflega til
Haítí í lok maí. Alls 27 fulltrúar
Rauða kross Íslands hafa farið til
Haítí frá því að jarðskjálftinn reið
þar yfir í byrjun árs.
Kólera veldur miklum niðurgangi sem leiðir til þess að líkaminn ofþornar, en Rauði krossinn hefur einnig verið að vinna að
forvörnum, sem felast aðallega í
bættu hreinlæti.
- þj
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Hannaðu þín
eigin spil eða
jóladagatal
á oddi.is
ROTTA Í ÞJÁLFUN Rotturnar eru þjálfaðar í að þefa uppi sprengiefni. Þær eru léttari en hundar og því minni hætta á að

sprengjurnar springi.

NORDICPHOTOS/AFP

Rottur látnar þefa
uppi jarðsprengjur

Farðu inn á www.oddi.is
og búðu til persónulega gjöf.
Spil og jóladagatöl með þínum myndum.

Afrískar risarottur þykja hafa staðið sig vel í að hreinsa jarðsprengjusvæði. Með
aðstoð þeirra vinnst verkið mun hraðar en þegar menn standa einir að verki.
Hundar hafa einnig verið notaðir til þessara verka með góðum árangri.
TANSANÍA Í tveimur Afríkuríkj-

um, Tansaníu og Mósambík, hafa
rottur verið notaðar með góðum
árangri til þess að hreinsa jarðsprengjusvæði.
Jarðsprengjur eru vandamál
í meira en hundrað löndum. Þær
hafa undanfarin tíu ár kostað
nærri tuttugu þúsund manns lífið
og limlest tugi þúsunda að auki.
Hættulegt er að hreinsa jarðsprengjusvæði, en sé það ekki gert
verða íbúar landanna í hættu um
ókomna framtíð. Fyrirtæki í Tansaníu, sem nefnist APOPO, hefur
því brugðið á það ráð að þjálfa upp
rottur til þess að sinna þessu þjóðþrifaverkefni.
Hundar hafa einnig verið notaðir með góðum árangri til að þefa
uppi jarðsprengjur í sumum löndum, en annars er oftast notast við
gamaldags málmleitartæki eða
nýlegri ratsjárbúnað.

Ómissandi

Rotturnar hafa þann kost að þær
eru léttari en hundar og því miklu
minni hætta á að sprengjurnar
springi þegar þær eru að athafna
sig. Afar sjaldgæft er
að slíkt gerist. Þjálfun þeirra tekur einnig skemmri tíma en
þjálfun hunda, auk
þess sem hundarnir
eru dýrari og þurfa
meiri umönnun.
Reyndar
mu nu vís indamenn
í Kanada
hafa komist að því
að
hunangsflugur
STÓRAR OG RÓLEGAR
er hægt að
Afrísku risarotturnar
nota til að
þykja afskaplega ljúfar
finna jarðog hafa verið notaðar
sprengjur.
mikið sem gæludýr.

Þær eru sagðar bæði nákvæmari
og fljótari en hundar og rottur.
Rotturnar eru gæddar góðu þefskyni. Þær eru þjálfaðar til að þefa
uppi sprengiefni. Síðan eru þær
sendar út á jarðsprengjusvæði.
Nákvæmlega er fylgst með þeim
og þegar þær nema staðar og byrja
að krafsa í jörðina er staðurinn
merktur inn á kort. Þegar svæðið allt hefur verið kortlagt eru
menn sendir með málmleitartæki til að fjarlægja
sprengjurnar.
Þessi aðferð er miklu
hraðvirkari en hefðbundin jarðsprengjuleit.
Tveir menn eru venjulega
heilan dag að hreinsa 200
fermetra svæði af jarðsprengjum, en með aðstoð
tveggja rottna tekur það
ekki nema tvo klukkutíma. gudsteinn@frettabladid.is
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Handbært fé frá rekstri neikvætt um 74 milljarða á fyrstu níu mánuðum ársins:

Hrein íslensk náttúruafurð

ms.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

Staða ríkissjóðs betri en spáð var
EFNAHAGSMÁL Staða ríkissjóðs

fyrstu níu mánuði ársins var nítján milljörðum króna betri en áætlanir gerðu ráð fyrir, að því er fram
kemur í nýjum tölum fjármálaráðuneytisins.
Handbært fé frá rekstri var neikvætt um tæpa 74 milljarða en í
áætlunum var gert ráð fyrir að það
yrði neikvætt um tæpa 93 milljarða. Á sama tímabili í fyrra var
handbært fé frá rekstri neikvætt
um tæpa 89 milljarða.
Handbært fé frá rekstri sýnir
það fé sem regluleg starfsemi
ríkisins skilar. Er það í raun mismunur á inn- og útgreiðslum ríkissjóðs.
Tekjur ríkissjóðs fyrstu níu

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ Ríkið innheimti

fimm milljörðum króna meira í tekjuskatt af einstaklingum fyrstu níu mánuði
ársins miðað við sama tímabil í fyrra.

mánuðina námu 336 milljörðum
en gjöldin voru 392 milljarðar. Til
viðbótar gjöldunum bætist staða

rekstrartengdra eigna og skulda
sem er neikvæð um rúma sautján
milljarða.
Tekjurnar voru þrettán milljörðum króna meiri en áætlað var
í fjárlögum og munar þar einkum
um hagnað af svonefndu Avenssamkomulagi. Snýst það um kaup
Seðlabankans á tilteknum eigum
Landsbankans í Lúxemborg.
Tekjuskattur einstaklinga nam
rúmum 64 milljörðum fyrstu níu
mánuðina sem er aukning um
fimm milljarða frá í fyrra. Tekjuskattur lögaðila dróst hins vegar
saman um þrjá milljarða. Skattur á fjármagnstekjur dróst mikið
saman á milli ára en breyting á
innheimtu ræður þar miklu. - bþs

VIÐSKIPTAVINA
ÁNÆGÐIR

DÆMI UM UMMÆLI
ÚR ÞJÓNUSTUKÖNNUNINNI

Samkvæmt nýrri þjónustukönnun eru meira en
90% viðskiptavina okkar ánægðir með þjónustuna.
„Fólkið er frábært og yndislegt.
Halda því áfram.“
„Mæli með ykkur og veit að sumir af mínu
fólki og vinum hafa komið til ykkar.“

Við erum stolt af þessum frábæra árangri enda eru viðskiptavinir
okkar kröfuharður hópur sem hefur reynslu og samanburð af
viðskiptum við stóru bankana.
Komdu við í útibúum okkar eða hringdu og kannaðu hvers vegna
viðskiptavinir okkar eru svona ánægðir.

„Æðisleg þjónusta.“
„Er nýlega flutt yfir til MP banka.
Mjög ánægð og hef engu við það að bæta.
Takk fyrir mig og mína.“
„MP er frábær banki. Takk fyrir mig.“
„Keep up the good work!“
„Starfsfólk bankans á mikið hrós skilið.“

Ármúla 13a | Borgartúni 26 | 540 3200 | www.mp.is

„Svona eiga bankar að vera!“

6,8%
HVORKI NÉ
2,7%

ÓÁNÆGÐIR

Þjónustukönnunin var gerð af Capacent fyrir MP banka í september

15. nóvember 2010 MÁNUDAGUR

12

ALLT Á FLOTI Þó nokkrar ár flæddu

yfir bakka sína í Belgíu í gær vegna
mikils úrhellis þar að undanförnu.
Götur í sumum bæjarfélögum voru á
floti, eins og þessi unglingur fékk að
kynnast í bænum Geraardsbergen.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skógrækt virðist henta á eldvirkum svæðum miðað við reynsluna frá því í ár:

Ráðstefna um trúmál:

Birkiskógar dafna eftir eldgos

Vilja vinna á
trúarfordómum

SKÓGRÆKT Birkiskógar og birkikjarr dafna í íslensku loftslagi
og þola vel áföll, sem búast má
við af náttúrunnar hendi, ekki
síst öskufall úr eldgosum. Þetta
kom fram í máli Hreins Óskarssonar, skógfræðings og verkefnisstjóra Hekluskóga, á málþingi
á Reykjum um birkirækt síðastliðinn föstudag.
„Í nýafstöðnu eldgosi í Eyjafjallajökli kom berlega í ljós að
hugmyndafræði Hekluskóga er að
virka. Þar féll töluverð aska yfir
skóga Þórsmerkur og Goðalands,
allt upp í 360 tonn á hektara eða

Í ÞÓRSMÖRK Myndin er tekin 25. maí í

Þórsmörk. Þá höfðu tré laufgast, en voru
tæpri viku fyrr þakin hörðu öskulagi.
MYND/HREINN ÓSKARSSON

þriggja sentimetra lag,“ sagði
Hreinn og kvað lítið sem ekkert

fok hafa verið í sjálfum skógunum. „Stórar sem smáar birkiplöntur lifðu öskufallið af sem og
skógargróður almennt.“
Hreinn segir að í ljós hafi
komið eftir sumarið að öskufallið
hafi eingöngu verið til bóta, enda
töluverð næring í öskunni. Hreinn
sagði framtíðarsýn sína að verkefni á borð við Hekluskóga verði
stofnuð víða um land. „Svo sem á
eldvirkum svæðum í Þingeyjarsýslum, í kring um SkjaldbreiðHaukadalsheiði, á Þorlákshafnarsöndum, í kring um Eyjafjöll og
Mýrdalsjökul.“
- óká

TRÚMÁL Samfélag Ahmadiyyamúslima á Íslandi stendur fyrir
ráðstefnu í Norræna húsinu í dag
þar sem umfjöllunarefnið er líf og
starf stofnenda trúarbragða.
Eygló Jónsdóttir segir frá
Shakyamuni, stofnanda búddisma, dr. Pétur Pétursson fjallar
um Jesú Krist og loks mun dr. Iftikhar Ayaz fjalla um spámanninn
Múhameð. Aðstandendur vonast til að ráðstefnan muni koma á
framfæri meginatriðum trúarbragðanna, vinna á fordómum og
færa fólk nær hvert öðru.
- þj

Nýjar tölur frá Íbúðalánasjóði:

Barack Obama og Dimitry Medvedev funduðu um mikilvæg málefni:

Heildarútlán
nema tæpum
23 milljörðum

Fækkun kjarnaodda sett í forgang

EFNAHAGSMÁL Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu tæpum 2,5 milljörðum króna í október. Samtals
útlán á fyrstu tíu mánuðum ársins námu tæpum 23 milljörðum
samanborið við rúma 36 milljarða
á sama tímabili í fyrra. Samtals
hafa lánin því dregist saman um
13 milljarða miðað við árið 2009.
Meðalútlán almennra lána
voru um 9,6 milljónir í október
en sama tala var 10,2 milljónir í
september.
Heildarvelta íbúðabréfa nam
70 milljörðum í október samanborið við 199 milljarða í október
í fyrra. Það sem af er ári hefur
heildarvelta íbúðabréfa verið um
708 milljarðar króna en árið 2009
var heildarveltan 809 milljarðar
á sama tímabili.
- mþl

JAPAN, AP Barack Obama, forseti

Bandaríkjanna, fullvissaði Dmitry
Medvedev, forseta Rússland, í gær
á fundi þeirra í Japan um að það
væri forgangsmál stjórnar hans
að fá bandarísku öldungadeildina
til að samþykkja kjarnorkuvopnasamninginn START.
„Ég lagði áherslu á vilja minn
til að klára START-samninginn,“
sagði Obama, sem var að ljúka
tíu daga ferðalagi sínu um Asíu.
Þar tók hann meðal annars þátt í
leiðtogafundi G-20 ríkjanna sem
fór fram í Suður-Kóreu. STARTsamningurinn snýst um að fækka
kjarnaoddum úr 2.200 í 1.550 hjá
hvorri þjóð um sig. Einnig felst í
honum samkomulag um að þjóðirnar muni beita nýjum aðferðum við
að rannsaka vopnabúr hvor annarrar. Samningurinn hefur mætt
mótstöðu, sérstaklega hjá rep-

úblikönum sem eru í minnihluta í
öldungadeildinni.
Obama og Medveded náðu vel
saman á fundi sínum. Obama
þakkaði Rússum fyrir samstarfið varðandi stríðið í Afganistan og
þátttöku þeirra í málefnum MiðAusturlanda og Súdan. „Það var
mjög ánægjulegt fyrir mig að eiga
þennan fund og ræða um alls konar
málefni við kollega minn. Samstarf
okkar er mjög gott og við skiljum
hvorn annan mjög vel,“ sagði Medvedev.
Ferðalag Obama til Asíu var það
lengsta sem hann hefur farið í síðan
hann varð forseti. Áður en hann
lagði af stað heim á leið notað hann
tækifærið og skoðaði þrettán metra
háa styttu af Búdda í Japan sem var
smíðuð árið 1252. Hann var sex ára
þegar hann sá hana síðast.
- fb

NÁÐU VEL SAMAN Forsetarnir Barack Obama og Dimitry Medvedev náðu vel saman

á fundinum.

Fólk án atvinnu
fær frystingu
á húsnæðislánum
Ræddu við ráðgjafann þinn í útibúinu þínu um úrræði Íslandsbanka

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4000

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ZTK-120
Barkalaus þurrkari með
tímastillingu
Stór lúga 43x33 cm
Kerfi fyrir viðkvæman og
venjulegan þvott
Niðurkæling á taui
Tekur allt að 6 kg af taui
Verð áður kr 94.900

6

KG

27%

EWF-146310W
Mest selda þvottavélin okkar.
Ótrúlega lág bilanatíðni. Vélin er
hlaðin þægindum og nýrri tækni.
1400 sn. stillanlegur vinduhraði
Tekur allt að 6 kg. af taui
Hraðval 30-55% tímasparnaður
á algengum kerfum
Seinkun á gangsetningu 0-23 klst.
Stórt hurðarop
Tímaskjár
A/A einkunn fyrir orkunýtni og
þvottahæfni
Verð áður kr 124.900

6

KG

1400

Hvít eða stál

SN

ÞÚ SPARAR

Verð nú

ÞÚ SPARAR

ÞÚ SPARAR

25.000

69.900

Verð nú

35.000

89.900

CM

45
dB

ESF-66814X
Toppgerðin frá Electrolux með
einstakri hljóðeinangrun, aðeins
45 desibil og lúxus innréttingu
5 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi og
pottakerfi og glasakerfi
5 hitastig 45-70°C
Aqua Sensor óhreinleikaskynjari
Innrétting breytanleg
XXL Real Life innrétting og tækni
Mjög öflug vatnslekavörn
Án toppplötu
Verð áður kr 169.900
V

Toppmódel!

Verð nú

3xA
47
dB

ÞÚ SPARAR

40.000

129.900

!
L
L
A
K
T
LOKAÚ

GS-240WTA
165 lítra frystiskápur (nettó)
Orkuflokkur A
6 skúffur
HxBxD 144x54x58 cm
Verð áður kr 84.900

104

40.000

99.900

3xA
Verð nú

ESF-65050W / ESF-65050X
Hljóðlát uppþvottavél með Fuzzy
Logic þvottatækni sem skynjar
óhreinindi í vatni og aðlagar tíma,
vatnþörf og hitastig eftir aðstæðum
Aðeins 47 dB(A)
5 þvottakerfi þ.á.m. hraðkerfi,
pottakerfi og sparnaðarkerfi
3xA einkunn f. orku/þvott/þurrkun
Mjög vönduð innrétting
Án toppplötu
Skjár sem sýnir tíma
Verð áður kr 139.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú

25.000

27%

59.900

Vandaðar ryksugur frá Electrolux og Tristar.
Komdu og skoðaðu úrvalið og fáðu 25% afslátt.

ALLAR RYKSUGUR

ÞÚ SPARAR

Verð nú

20.000

54.900

ÞÚ
ÚS
SPARAR
PAR
RAR
R

ECN-1156
102 lítra frystikista (nettó)
Orkuflokkur A+
1 grind fylgir
HxBxD 85x55x60 cm
Verð áður kr 74.900

AFSLÁTTUR

ÞÚ SPARAR

ERL-6298XX
Tvöfaldur kæli- og frystiskápur með klakavél
Kámfrítt stál, stálhandföng
Mismunandi kælisvæði fyrir kjöt/fisk/grænmeti
HxBxD: 176x90.5x68 cm
Verð áður kr 549.900

ERB-34233W / ERB-34233X
Nýjung. Mismunandi kælisvæði fyrir
grænmeti, kjöt og fisk með Frezh Zone
Stór og góður frystir með 3 skúffum
Sjálfvirk affrysting í kæli
HxBxD: 175x59,5x60 cm
Verð áður kr 159.900

Verð nú

40.000

99.900

EOB-42100X / EOB-42100X
Vandaður blástursofn með ekta heitum blæstri,
grilli, klukku og kjöthitamæli
6 eldunarkerfi
Fæst í hvítu eða kámfríu stáli
Með kjöthitamæli sem sýnir kjarnhita á skjá
Verð áður kr 139.900/149.900

Hvítur eða stál
Kjöthitamælir

1,76
m

Toppmódel!

1,75
m

Hvítur eða stál

ÞÚ SPARAR

Verð nú

150.000

399.900

Heitur blástur
ELK-12022HV
Mjög vönduð eldavél með ekta
blástursofni og keramik helluborði
Ekta heitur blástur
Alls 8 eldunarkerfi
Hraðhellur
Sjálfhreinsandi ofn
Kæld þríglerjuð hurð
2 plötur, 1 ofnskúffa og 1 grind
HxBxD: 85/90x59,5x60 cm
Verð áður kr 159.900

Sjálfhreinsandi
ÞÚ SPARAR

Verð nú

30.000

129.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú

30.000

119.900

Opið
virka daga 10-18
laugardaga 11-16

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Uppvakninga í umræðu þarf að kveða niður.

Skottulækningar
eru bannaðar

T

il þess að hér geti orðið efnahagsbati og hagvöxtur á
ný þarf að flýta úrlausn skuldavanda heimila og fyrirtækja án þess að það íþyngi ríkissjóði um of. Þetta
er áréttað í tilkynningu sem Julie Kozack, nýr yfirmaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sendi
frá sér í gær, í lok hálfsmánaðar fundalotu sendinefndarinnar
með ráðamönnum hér vegna fjórðu endurskoðunar efnahagsáætlunar Íslands.
Hingað til hafa þeir sem hæst hefur látið í um skuldavandann
fundið frjóan svörð fyrir skoðanir sínar meðal þess fólk sem
komið er í hvað mestar kröggur
með sín fjármál. Það má hins
SKOÐUN
vegar velta fyrir sér hversu
Óli Kristján
ábyrgur þessi málflutningur
Ármansson
hefur verið.
olikr@frettabladid.is
Skottulækningar eru ekki
bannaðar að ástæðulausu.
Andalæknar, handayfirleggjarar, höfuðbeinalesarar og lithimnusérfræðingar eru nefnilega í kjörstöðu til þess að hagnýta sér örvæntingu dauðveikra.
Örvæntingin getur stundum borið skynsemina ofurliði, jafnvel
svo að fólk hafni meðulum sem kunna raunverulega að gera
gagn.
Ef til vill þyrfti líka að koma lögum yfir þá sem boða töfralausnir í efnahagsmálum því ítrekað skjóta aftur upp kollinum
draugar sem kveðnir höfðu verið niður áður með góðum rökum.
Má þar nefna drauga á borð við einhliða upptöku annarrar
myntar og flata afskrift skulda.
Síðan í ársbyrjun 2009 hefur reglulega þurft að árétta að
almenn og flöt niðurfærsla skulda er vanhugsað og heimskulegt
ráð sem kostar mikið og gagnast fáum. Veltir maður fyrir sér
hvað þeim í raun gangi til sem enn eru að berja höfðinu við þann
stein, sér í lagi eftir að kunn er sú niðurstaða sem sérfræðingahópur forsætisráðuneytisins reiknaði sig að fyrir helgi.
Raunar er furðulegt að þurft hafi að hafa flötu afskriftirnar
með í þeim útreikningum sem ráðist var í en ef til vill er það til
marks um það endalausa rót sem virðist á efnahagsumræðunni.
Og kannski ósanngjarnt að kvarta yfir aðgerðaleysi þegar taka
þarf eitt skref aftur á bak í umræðunni fyrir hver tvö áfram.
Þeir sem þekkja til barnauppeldis vita að börnin eiga ekki
að fá að ráða ferðinni þótt þau séu önug og þreytt. Þá þarf rödd
skynseminnar að koma annars staðar frá. Hér virðist hins vegar
stundum sem hlaupið sé á eftir dyntum hræddrar og þreyttrar
þjóðar. Óttinn við að einhver reki upp ramakvein má hins vegar
ekki verða til þess að nauðsynlegar aðgerðir sitji á hakanum.
Nú gengur ekki að tvístigið sé öllu lengur frammi fyrir valkostunum. Slá þarf töfralausnirnar endanlega út af borðinu og
klára þau mál sem liggja fyrir, hvort sem það er endurskipulagning skulda heimila og fyrirtækja, endurreisn fjármálakerfisins,
eða samningar um Icesave. Við þurfum að komast áfram.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Nàttúruleg vellíðan

Tilvitnanir
Prófessor Hannes Hólmsteinn
Gissurarson hefur gefið út ritið Kjarna
málsins – mikinn doðrant fullan af
miseftirminnilegum tilvitnunum.
Þetta framtak er allrar athygli
vert, í ljósi þess að fáir Íslendingar hafa lent í jafnmiklum
vandræðum með tilvitnanir í
bókum sínum og Hannes.
Hann er greinilega búinn
að taka sig á.

Laxness, Shakespeare og …
Í bókinni segir Hannes
að séu eingöngu fleyg

www.natracare.is

Haft var á orði að hlutverk Ferðamálastofu hefði rýrnað verulega með
tilkomu Íslandsstofu, undir stjórn
Jóns Ásbergssonar. Íslandsstofa
tók jú yfir allt markaðsstarf
þeirrar fyrrnefndu. Ólöf Ýrr
Atladóttir ferðamálastjóri virðist
sammála því að stofnunin sé
ekki jafnburðug og áður. Hún
hugsar sér að minnsta kosti
til hreyfings og hefur sótt um
embætti framkvæmdastjóra
Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands.
stigur@frettabladid.is

Hæg heimatökin
Kaldastróðssagan

VIÐKVÆMA HÚÐ?

LÍFRÆNAR HREINLÆTISVÖRUR

Ferðamálastjóri á útleið?

HALLDÓR

ERTU MEÐ
Finnur þú fyrir þurrki í leggöngum, kláða, sveppasýkingu
eða færðu sár við notkun dömubinda?
Prófaðu þá Natracare lífrænar hreinlætisvörur, án klórs,
ilm- og plastefna.

ummæli sem öll eigi það sameiginlegt að vera söguleg eða vel
sögð. Vitnar Hannes meðal annars í
Halldór Laxness, William Shakespeare og Reyni Traustason.
Framlag Reynis er vandræðaleg nauðvörn, hljóðrituð í
laumi af undirmanni hans,
um það hvernig DV hefur
pönkast á Björgólfi
Guðmundssyni út í
hið óendanlega.
Hvort skyldi
Hannesi
hafa þótt
það vel sagt
eða sögulegt?

Svavar
Gestsson

1.

Álfheiður Ingadótir hafði frumkvæði
að því á dögunum að Alþingi fjallaði
um eftirlitsstarfsemi bandaríska sendiráðsins. Tilefnið var að bandaríska sendiráðið í Ósló hafði ráðið eftirlaunalöggur til þess að fylgjast með mannaferðum
í höfuðstað Noregs og það komst upp.
Hafði þessi starfsemi viðgengist án þess
að norska utanríkisráðuneytið hefði hugmynd um málið. Dómsmálaráðherra hét
því að láta kanna þetta mál sérstaklega á
Íslandi og kvaðst hann hafa falið ríkislögreglustjóra að fjalla um málið. Verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því.
Ekki er nóg að skoða þetta mál í augnablikinu. Það þarf að upplýsa um sögu þessarar starfsemi í bandaríska sendiráðinu
og það með hvort bandaríska sendiráðið
hefur stundað þessa starfsemi með vitund
og vilja einhvers annars íslensks aðila en
utanríkisráðuneytisins.
2. Fyrir nokkrum árum upplýsti Kjartan
Ólafsson fyrrverandi alþingismaður um
hleranir á símum fjölda íslenskra vinstri
manna. Hvar eru hlerunarskýrslurnar?
Voru þær allar brenndar í tunnu fyrir
ofan Geitháls? Fengu aðrir en lögreglan
aðgang að þessum skýrslum? Hverjir?
3. Vorið 1963 birti Þjóðviljinn yfirlit

yfir skráningu á stjórnmálaskoðunum
vinstri manna á Íslandi sem blaðið fullyrti
að hefðu verið unnar fyrir Sjálfstæðisflokkinn og jafnvel bandaríska sendiráðið.
Þessar fréttir þarf að kanna betur.
4. Fyrir nokkrum árum bar svo við að
rætt var í blöðum og víðar um fyrirbæri
sem kallað var „íslenska öryggisþjónustan“. Ekki kom þá fram hvað það var né
hvar það starfaði. Þeir sem skrifuðu virtust þó sumir þekkja vel til þessa fyrirbæris. Þeir sem þá blogguðu og spurðu
voru Ögmundur Jónasson, nú verðandi
innanríkisráðherra og Össur Skarphéðinsson, nú utanríkisráðherra. Það færi vel
á því að upplýst yrði af þessu tilefni hvar
íslenska öryggisþjónustan er niður komin
um þessar mundir, hvort hún hefur verið
lögð niður og hvar hún hafi starfaði og á
ábyrgð hverra. Eða var hún uppspuni? Það
ættu að vera hæg heimatökin.
Allt það sem hér hefur verið nefnt þarf
að skoða; það er hluti af kaldastríðssögunni, hersetusafninu, sem senn verður
stofnað. Upplýsingarnar eru nær eingöngu
um liðna tíð. Þess vegna ætti að vera unnt
að opna þær upp á gátt. Það þarf að gera
áður en safnið sjálft verður opnað.
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Eftirlegukindur
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

T

vö mál sem neita að fara.
Tvö mál sem hanga yfir
okkur eins og eftirlegukindur úr
mislukkuðu partíi sem við höfum
ekki þrek til að reka heim þótt
við komumst ekki til að taka til
fyrir þeim. Tvö mál, og ég finn
hvernig tvö hár grána við það
eitt að skrifa þau: Baugsmálið og
Íraksmálið.
Lærdómarnir af þessum
málum skipta samt máli um það
hvað við ætlum að verða þegar
við verðum stór.

Keppt í dauðasyndum
Jónína Benediktsdóttir segir
frá sinni hlið af Baugsmálum í
nýrri bók. Þar öðlumst við innsýn í vissa kima mannlífisins á
þeirri trylltu öld sem nú er til
allrar hamingju liðin og kemur
vonandi aldrei til baka, þegar
„íslenska efnahagsundrið“ tifaði
enn og Ísland var föðurland kapítalismans með þeim afleiðingum að vænsta fólk fór að haga sér
eins og það hefði fengið loftstein
í hausinn. Af fréttum að dæma
virðist mega draga frásögn Jónínu saman í setningu sem önnur
völva á öðrum tíma sagði: „Hart
er í heimi, hórdómur mikill.“
Og ekki kemur mér til hugar að
draga neitt í efa af því sem Jónína hefur að segja okkur, og hvað
þá að dæma hana og samferðamenn hennar fyrir ýmsar yfir-

HEIMASÍMI

sjónir í þessum feiknum öllum.
En við verðum að gjalda varhug
við meginniðurstöðu Jónínu: að
allt væri hér gott ef ekki hefði
verið fyrir Baugsmenn og meðreiðarsveina þeirra. Ég held að
það sé mikilvægt að draga rétta
lærdóma af þessum ósköpum
öllum – það er nú eiginlega það
minnsta sem hægt er að gera.
Við höfum alltaf átt og munum
alltaf eiga snaróða stráka hér á
landi og menn sem voru óvandir
að meðulum í viðskiptum. En það
var ekki fyrr en upp á tíunda áratug síðustu aldar sem aðstæður
hér á landi buðu slíkum náungum
upp á þær aðstæður að þeir gátu
látið að sér kveða svo að um munaði. Hér var óða-kapítalismi innleiddur af ósegjanlegu gáleysi.

glámskyggni á stöðu Íslands í
heiminum, leiddu til þess að hér
voru haldnir ólympíuleikarnir í
dauðasyndunum sjö.

Íslenska efnahags(t)undrið
Ekki skal gert lítið úr afglöpum Baugsmanna og viðskiptalegra venslamanna þeirra. En
rót hrunsins liggur í hinu svokallaða „íslenska efnhagsundri“
sem Hannes Hólmsteinn Gissurarson útmálaði skilmerkilega í
þættinum Ísland í dag árið 2007
og taldi eiga sér þá skýringu að
virkjað hefði verið fjármagn sem
„áður lá dautt: fiskistofnarnir hefðu verið „verðlausir áður
fyrr“, það er að segja þeir fiskar
sem óveiddir synda um í sjónum
og eiga sig auðvitað bara sjálf-

Aðstæðurnar, samfara óvenju einbeittri
glámskyggni á stöðu Íslands í heiminum, leiddu til þess að hér voru haldnir
ólympíuleikarnir í dauðasyndunum sjö.
Óða-kapítalisma fylgja óðir kapítalistar. Hömlulaus markaðshyggja virkjar tiltekna mannlega eiginleika sem búa í okkur
öllum í mismiklum mæli en lög
og reglur hefta og siðaboð, trúarbrögð og önnur hugræktarkerfi
kenna okkur að bæla við eðlilegar
kringumstæður.
Þetta voru ekki eðlilegar
kringumstæður. Þetta var okkar
þriðja ríki. Ofdramb, ágirnd, ofát,
öfund, ofsi, hóglífi, losti … Ekkert af þessu fundu íslensku útrásarvíkingarnir upp – en aðstæðurnar, samfara óvenju einbeittri

GSM

ir, eru þannig lagað „verðlausir“
rétt eins og allt annað sem ekki
er vara á markaði. Fiskistofnarnir, sagði Hannes, hefðu verið
„óframseljanlegir, óveðhæfir“
en seinna orðið er hér lykilorð:
kvótahafar komust sem sé upp
með að veðsetja fyrir svimandi
upphæðir þessa óveiddu fiskistofna – óorðin verðmæti – til að
eyða þeim peningum í „útrás“.
Hitt sem Hannes nefndi í hinu
fræga sjónvarpsviðtali sem meginskýringu á íslenska „efnahagsundrinu“ var einkavæðingin;
ríkisfyrirtækin „þau lágu dauð“

AF NETINU

Gnarr
og fyrirtækin voru seld og „þá
verður til fjármagn“. Kögun,
Frumherji og önnur Framsóknarfyrirtæki eru dæmi um þetta, og
bankarnir …
Nú vitum við að þetta var allt
lánsfé að utan. Ekki síst frá Þjóðverjum sem gerðu sér ekki grein
fyrir því að allt í einu var ekki
lengur hægt að treysta Íslendingum því þeir höfðu fengið loftstein
frjálshyggjunnar í hausinn.

Hinn staðfasti
Sömu menn og skópu þetta kerfi
stóðu fyrir því að setja Ísland
á lista „hinna viljugu þjóða“.
Davíð Oddsson ritar um málið í
Reykjavíkurbréfi og heimtar að
Broddi Broddason lesi í útvarpinu það heiti sem hann sjálfur
gaf þessum lista – „listi hinna
staðföstu þjóða“. Raunar er staðfesta Davíðs slík að hann virðist alls ekki úrkula vonar um að
kjarnorkuvopn finnist í Írak. En
vitaskuld var þessi stuðningur Íslands við bröltið á Bush og
Blair bara vitlaus spekúlasjón
og átti að tryggja að Bandaríkjamenn héldu hér úti herstöð enn
um sinn. Íslenskir ráðamenn
létu undir höfuð leggjast að búa
þjóðina undir hina óhjákvæmilegu brottför bandaríska hersins. Stundum er eins og þeir séu
enn ekki búnir að fatta það, haldi
að Bandaríkjamenn snúi bráðum
aftur hingað með her sinn og auð
handa hinum útvöldu – hinum
staðföstu. Á slíkum órum byggist
andstaða þeirra við aðild að Evrópusambandinu, sem þeir telja
sósíalískt samsæri, sem er ámóta
firra og hjá hinum eftirlegukindum kalda stríðsins, gömlu kommunum, að það sé samsæri heimsvaldasinnaðra auðvaldsríkja.

INTERNET

EKKI LÁTA SÍMAFÉLAGIÐ
ÞITT SEGJA ÞÉR HVAR
ÞÚ ÁTT AÐ SPARA.
HJÁ OKKUR RÆÐUR ÞÚ.
KOMDU Á TAL.IS, HAFÐU SAMBAND Í 1817 EÐA KÍKTU Í KAFFI Í NÆSTU VERSLUN
OG SEGÐU OKKUR HVERNIG ÞJÓNUSTU ÞÚ VILT OG HVAÐ ÞÚ VILT BORGA. ÞÚ RÆÐUR.

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.

Fyrir borgarstjórnarkosningarnar var
maður mjög svag
fyrir framboði Besta
flokksins. Hefði vel
getað hugsað mér
að kjósa flokkinn. Gerði það samt
ekki. Kaus mína sósíaldemókrata
á endanum. Enda vissi ég nokkurn
veginn fyrir hvað þau stóðu. En
um stjórnmálamanninn Jón Gnarr
vissi maður ekki mikið.
Jón Gnarr hefur sem borgarstjóri
þegar farið fram úr væntingum. Ég
þykist sjá fingraför Besta flokksins víða um borgina. Reiðhjólastígurinn á Hverfisgötu var góð
hugmynd, jafnvel þó að hún hafi
mistekist. Einnig lokun miðbæjarins, leyfi til götusala, útleiga
söluturnsins og strætóstoppistöð
við Iðu. [...] Það þarf að hrista upp
í flokkakerfinu við og við og koma
hreyfingu á hlutina. [...]
Besti flokkurinn er nauðsynlegt
spark í rassgatið á hefðbundnum
stjórnmálamönnum.
andres.eyjan.is
Andrés Jónsson

Raunir borgarstjórans
Raunir borgarstjórans eru miklar.
Djobbið ekki
einsog hann hélt,
veiktist af tattúinu,
glímir við að hætta
að reykja, hefur verið veikur og sloj
og hefur átt í vanda með að setja
sig inn í flóknari mál. Margt af
þessu er nokkuð sem hefðbundið
fólk glímir við, kannski ekki alla
daga, en oft. Án þess að kveinka
sér.
sme.midjan.is
Sigurjón M. Egilsson
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Framtíð verkfræðináms á Íslandi
Háskólar
Jóhanna Harpa
Árnadóttir
formaður
Verkfræðingafélags
Íslands

F

lest okkar eru sammála um að
öflugir háskólar eru forsenda
framþróunar nútíma þjóðfélags.
Hlutverk kennslu og rannsókna er
ótvírætt og til hagsbóta fyrir samfélagið. Innan veggja háskólanna
er að finna fræðimenn sem sinna
störfum sínum af kostgæfni og
hugsjón. Þar, eins og víða annars
staðar, á sér stað hagsmunabarátta
þegar rekstrarfénu er deilt niður
því allir vilja jú veg sinna fræða
sem mestan. Á tímum niðurskurðar
og óvissu, verða stjórnvöld að axla
þá ábyrgð að marka langtímastefnu
um menntun og hlutverk háskólanna í samvinnu við háskólasamfélagið.
Í ljósi aðstæðna var fyrirsjáanlegt að niðurskurður í ríkisfjármálum yrði verulegur í fjárlagafrumvarpi komandi árs sem nú er til
umfjöllunar á Alþingi. Hvernig að
þeim niðurskurði verður staðið mun
snerta flest alla fleti velferðarkerfisins og á því einnig við um menntastofnanir landsins. Háskólanir fara
ekki varhluta af niðurskurðinum en
undrun sætir að verulegur mismunur er gerður eftir fögum. Framlög
til námsbrauta á sviði tækni- og
raungreina eru skert mun meira
en framlög til annarra greina. Það
þýðir að hætt er við að skorið verði
niður í verklegum fögum hjá deildum í verk- og tæknifræði, en þau
eru jú kostnaðarsamari en hin bóklegu. Fyrir vikið verður kennslan
rýrari og erfitt að sjá hvernig hægt
verði að tryggja hinn skapandi þátt
námsins og halda uppi gæðum þess
til lengri tíma. Á meðan ekki er til
staðar stefnumótun, eða framtíðarsýn, um menntun á háskólastigi á
Íslandi er ekki hægt annað en að
túlka þessar aðgerðir sem stefnumarkandi fyrir málaflokkinn.
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STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

Breytingar samhliða niðurskurði
Verkfræðingafélag Íslands (VFÍ)
er fagfélag sem m.a. stendur vörð
um hið lögverndaða starfsheiti
og gæði verkfræðinámsins. Samkvæmt lögum hafa þeir menn einir
rétt til að kalla sig verkfræðinga,

sem fengið hafa til þess leyfi ráðherra, enda hafi þeir lokið námi
frá fullgildum verkfræðiskóla. Í
samvinnu við iðnaðarráðuneytið
hefur VFÍ sett fram þær menntunarkröfur sem þarf til að öðlast
starfsheitið verkfræðingur. Forystu félagsins er fyrirhugaður
niðurskurður áhyggjuefni og var
það erindi fundar með ráðherra
menntamála, Katrínu Jakobsdóttur, í sl.viku.
Ráðherra sýndi málinu skilning
en taldi að stjórnendur skólanna
hefðu verið upplýstir um fyrirhugaðar breytingar á líkani því,
sænsku að uppruna, sem lagt er til
grundvallar útreikningum á nemendaígildum. Því hefði niðurstaðan ekki átt að koma á óvart. Hvert
svo sem upplýsingaflæðið hefur
verið, samhliða vinnu við fjárlögin, er ljóst að víðtækara samráð hefði þurft að eiga sér stað á
milli ráðuneytisins, stjórnenda

Hvernig viljum við vera?
Framan af 20. öldinni þurftu
íslenskir verkfræðingar að sækja
menntun sína til útlanda. Hinir
fyrstu komu heim með menntun
sem þeir náðu að aðlaga og nýta
við mjög svo erfiðar aðstæður.
Með tilkomu verkfræðináms við
Háskóla Íslands á sínum tíma
höfum við svo getað sinnt æ
stærri og flóknari verkefnum, til
góðs fyrir almannaheill. Öflugir verkfræðingar og tæknifræðingar eru forsenda þess að tæknivædd þekkingarfyrirtæki geti
fæðst, vaxið og dafnað í landinu.
Okkur er eiginlegt að bera okkur
saman við Norðurlandaþjóðirnar sem skýrist af hlutdeild okkar
í hinum norræna menningararfi.
Bæði Finnar og Svíar brugðust
við kreppum, óháð tilurð þeirra, á
síðasta áratug 20.aldar með því að
leggja sérstaka áherslu á að efla
tækninám. Það ætti því að vera

Öflugir verkfræðingar og tæknifræðingar
eru forsenda þess að tæknivædd þekkingarfyrirtæki geti fæðst, vaxið og dafnað
háskólanna og annarra sérfræðinga eftir því sem við á. Þannig
hefði mátt vinna að útfærslu sem
væri í takt við yfirlýsta stefnu
stjórnvalda um nauðsyn þess að
styðja við nýsköpun og uppbyggingu þekkingariðnaðar í stað þess
að höggva í undirstöðurnar með
skerðingu á framlögum til tækniog raungreinanáms umfram aðrar
greinar. Það hefur eflaust verið
löngu tímabært að auka framlög til félagsvísindanna en miður
að það sé nú gert á kostnað annarra greina. Slík áherslubreyting,
samhliða niðurskurði, er augljóslega innlegg í þróun menntamála
og með því er dregið úr gæðum
verk-og tæknifræðimenntunar.
Lítilsháttar aukning, eða minnkun, á grunnbreytu í líkani getur
haft margfeldisáhrif þegar niðurstaðan er fundin. Það þarf ekki
að fjölyrða um mikilvægi þess að
til staðar sé gegnsæi, við útreikninga á framlögum til háskólanna,
svo það liggi ljóst fyrir hverjar
forsendurnar eru og hvernig niðurstaðan er fengin.

nærtækt að beita sambærilegum
aðferðum og þessar þjóðir gerðu
með góðum árangri. Staðreyndin er hins vegar sú að íslenskir háskólar fá aðeins um 46% af
þeim framlögum sem háskólar
í Danmörku fá og 61% af þeim
framlögum sem háskólar í Svíþjóð fá. Sá munur er meiri í tæknigreinum en félags- og hugvísindum. Með ítrekuðum niðurskurði
í framlögum til háskóla á Íslandi
hafa stjórnendur skólanna þurft að
aðlaga sig þeim veruleika í von um
að upp muni birta um síðir. Í máli
menntamálaráðherra kom fram að
til stæði að farið yrði í endurskoðun á þeim flokki í líkaninu sem
verk-og tæknifræðinámið er sett
í. Í stað þess að miða við fjársveltar greinar tækni- og raunvísinda
við íslenska háskóla við ákvörðun
framtíðarfjárveitinga, vill forysta
Verkfræðingafélags Íslands hvetja
ráðherra/stjórnvöld til að horfa til
nágrannaþjóða okkar í fyrirhugaðri endurskoðun, og finna okkur
stað meðal þeirra þjóða sem við
viljum bera okkur saman við.

Athugasemd
Mál Níumenninga

Nýtt námskeið í

meðgöngujóga

Einar
Steingrímsson
stærðfræðingur

Á

sta R. Jóhannesdóttir var
ekki orðin forseti Alþingis þegar skrifstofustjóri þingsins sendi beiðni til lögreglu vegna

umræddra atburða. Því var e.t.v.
harkalegt af mér að hvetja til þess
að Ásta yrði sett af í grein hér í
Fréttablaðinu sl. föstudag. Hins
vegar er rétt að benda á að skrifstofustjórinn nefnir 100. grein
hegningarlaga í beiðni sinni. Því
tel ég að Ásta ætti, sem yfirmaður skrifstofustjórans, að láta hann
gera heyrinkunnugt, og tjá það
saksóknara, að hann telji rangt að
þetta varði við 100. greinina.

Tynes og Gillz
Símaskráin
Óli
Tynes
fréttamaður

Nú er að fara af stað nýtt námskeið í meðgöngujóga hjá okkur. Við förum í öndun
og slökun, losum um mjaðmir og styrkjum kvið og bak. Sleppum taki á hræðslu
og lærum að slaka á milli hríða. Við tengjum okkur við okkur sjálfar og fóstrið.
Jóga stuðlar á betri meðvitund á líkama sál og huga.
í boði verður að taka einn, tvo eða þrjá mánuði og eru verðin eftirfarandi:
Einn mánuður – 10.000,Tveir mánuðir – 18.000,Þrír mánuðir – 22.000,Skráning hjá Ágústu í síma 772-1025. Eða á jogastudio.is

Seljavegur 2 - 101 Reykjavík
www.jogastudio.is - jogastudio@hotmail.com

Í

grein í Fréttablaðinu 11. nóvember sl. mótmælti ég því að
Gillzenegger væri bannað að
skreyta Símaskrána. Ég sagði
þar að virtir rithöfundar hefðu
hafið herferð gegn því; þau Kristín Helga Gunnarsdóttir og Hallgrímur Helgason. Þetta er rangt.

Ég tók þetta hrátt og gagnrýnislaust úr pistli í Fréttablaðinu. Án
þess að kanna sannleiksgildið. Og
án þess að vita að þetta hafði verið
leiðrétt í blaðinu.
Skömm mín er enn meiri þar
sem ég vann með Kristínu Helgu
í mörg ár á fréttastofu Stöðvar
2. Ég hefði í raun ekki þurft að
hugsa í meira en hálfa sekúndu til
að vita að svona myndi hún einfaldlega ekki gera. Ég hef í engu
breytt þeirri skoðun minni að Gillz
eigi rétt á að vinna. Þau Kristínu
Helgu og Hallgrím Helgason bið
ég hins vegar innilega fyrirgefningar.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

1
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Japanska hönnunarstúdíóið Daisuke Motogi kynnti skemmtilegan hægindastól á hönnunarsýningunni DesignTide Tokyo
2010. Stóllinn er hannaður þannig að hægt er að stinga alls
kyns hlutum inn á milli laga. Það má geyma bækur í hliðum
hans, eða skreyta stólinn með blómum og skrauti.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Íslendingar eru með afbrigðum neysluglöð þjóð en Páll Gestsson verkfræðingur sker sig úr fjöldanum.

Nota aldrei
einnota glös
„Það getur vakið furðu fólks í veislum þegar ég bið um almennilegan bolla undir kaffið,“ segir Páll.

É

g hef yfirleitt reynt að
takmarka umhverfissóðaskap og halda sóun í
lágmarki. Hef til dæmis
ýmist gengið eða hjólað í skóla
og vinnu þann aldarfjórðung
sem ég hef haft bílpróf,“ segir
Páll Gestsson verkfræðingur.
Hann er meðvitaðri um mengun
í heiminum en gengur og gerist,
sem meðal annars birtist í því
að hann notar aldrei einnota glös
eða bolla og segir það geta vakið
furðu fólks í veislum þegar hann
biður um almennilegan bolla
undir kaffið. „Þetta leiðir oft til
umræðu um umhverfismál sem
er af hinu góða og sumir hrista
hausinn yfir þessari sérvisku

sem er líka skemmtilegt,“ segir
hann brosandi.
Páli er sérdeilis illa við sóun á
plasti síðan hann las um plastmengun úthafanna. „Vegna staðbundinna hafstrauma þá safnast
rusl, aðallega plast, saman í risavaxna flekki. Stærðin á þeim er
ógnvænleg. Stærsti flekkurinn
er í Kyrrahafi og hann er áætlaður tíu sinnum stærri en Ísland.
Aðrir flekkir eru að safnast upp
í Atlantshafi og Indlandshafi,“
lýsir hann og nefnir ofnotkun
á plastflöskum sem eina hlið á
þessum peningi. Plastburðarpokar eru líka komnir á bannlistann hjá honum og hann kveðst
hafa þurft að nota útsjónarsemi

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

í matvörubúð þegar hann uppgötvaði of seint að hann var ekki
með poka með sér. „Ég hélt á öllu
í fanginu, stakk í vasana og setti
bananaknippi í hettuna. Auðvitað leit ég afskaplega heimskulega út en það er bara gaman að
því. Prinsipp eru prinsipp.“
Páll býst ekki við að plastglasaþvermóðska hans hafi stórkostleg áhrif en telur ekki veita
af að vekja athygli á umhverfismálum. „Á Íslandi eru allar
forsendur til að vera til fyrirmyndar í því að takmarka áhrif
á umhverfið,“ segir hann. „Með
hreint vatn og orku drjúpandi af
hverju strái.“
gun@frettabladid.is

Sofðu vel um jólin
IQ-Care heilsudýnur.
Verð Queen 153x203 cm á
íslenskum botni: 179.900 kr.

BOAS
Leður hægindastóll.
Verð 79.900
7

Íslens
Íslenskur
höfuðgafl
öfuðg 84.900 kr.
(Sé
é keypt rúm
m fæst
fæs 20%
afsláttur af höfuðgafli.)

Leður hægindasófi 3 sæta
Verð frá 169.900
Svefnsófi verð frá 169.900
00

ListhÞSINU ,AUGARDAL   s "ALDURSNESI  !KUREYRI  
/PI¡ VIRKA DAGA KL   n LAUGARDAGA  

Úrval af stillanlegum
rúmum.
úmu
2x80x200 cm með
2x80
okkar
k
bestu
u IQ-care
IQ-ca
heilsudýnu.
u.
Verð frá 339.900
39.900 kr.
k

Hollenski hönnuðurinn Jeroen van Laarhoven of Tjep
hefur hannað skemmtilega stóla. Þá kallar hann LAT sem
stendur fyrir Love.Approach.Together en stólarnir eru festir
saman, tveir og jafnvel þrír.

M e ira p ró f

Hægt er að
losna við
vonda lykt
úr ísskáp
með því að
láta 2 til 3
tsk. af matarsóda standa í opnu
íláti í ísskápnum.
blogs.myspace.
com
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Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum
Basel Sófasett 3+1+1

Skáldað í tré
Sýning Félags trérennismiða á Íslandi stendur nú yfir í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur. Þar sýna fjórtán trérennismiðir muni sína en
yfirskrift sýningarinnar er Skáldað í tré, horft til framtíðar.
„Áhuginn á rennismíði er að aukast, sýningin er vel sótt,“ segir
Karl Helgi Gíslason sýningarstjóri en þetta er í fjórða sinn sem
félagið sýnir í Ráðhúsi Reykjavíkur. „Við höfum eignast fjóra nýja
félaga eftir að sýningin opnaði
fyrir rúmri viku. Félag trérennismiða er 17 ára gamalt og meðlimir eru um 250 manns um allt land.
Meðalaldurinn er reyndar nokkuð
hár hjá okkur, á sýningunni eru
meðal annars gripir eftir Guðmund Sveinsson, 86 ára,“ útskýrir Karl Helgi og segir jafnframt
sýninguna gefa góða mynd af þeim
fjölbreytileika og frumleika sem
býr í íslenskum smiðum.
Rennismíði er ekki vernduð iðngrein og er félagið áhugamannafélag. Félagsmenn eiga margir eigið
verkstæði en félagið hefur aðstöðu
á smíðadeildinni í Kennaraháskóla
Íslands. „Á fundum félagsins fer
fram sýnikennsla í rennismíði
og fengnir eru fyrirlesarar með
fróðleik um bæði
trjárækt og meðferð viðarins. Það
er varla að neinn
hafi atvinnu af
þessu en menn fá

Verð frá 360.900 kr

Yfir 80 mismunandi sófagerðir.
Mál og áklæði að eigin vali.

Púðar í úrvali

Verð frá 2.900 kr

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16

OPIÐ HÚS
AFS-skiptinemasamtökin á Íslandi verða með
opið hús á morgun, þriðjudag kl. 17-19, í húsakynnum
samtakanna, Ingólfsstræti 3, Reykjavík.
Allir sem vilja forvitnast um skiptinemadvöl,
sjálfboðaliðadvöl eða starfsemi okkar almennt,
eru hvattir til að líta við og kynna sér það sem
við höfum upp á að bjóða.

  
    

Rýmum fyrir
jólavörunum
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AFS á Íslandi • Sími 552 5450 • www. afs.is
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MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem
setja „like“ við Vísi á Facebook geta
unnið óvænta vinninga í hverri viku.

Nýtt Kortatímabil
Lín Design Laugavegi 176
Sími 533 2220 www.lindesign.is

Karl Helgi Gíslason, sýningarstjóri Félags
trérennismiða, en félagið sýnir nú í
Ráðhúsi Reykjavíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

öðru hvoru verkefni. Hvað mig
varðar finnst mér verkefnin fleiri
núna en áður. Eins eru nokkrir sem renna pílára í handrið og
endastólpa í stiga og fleira,“ segir
Karl Helgi og bætir við að efniviðurinn sé nægur.
„Við nýtum okkur garðviðinn
sem kemur inn á Sorpu og ef heyrist í keðjusög einhvers staðar labbar maður þangÁ sýningunni
að og athugar
má sjá
hvað er verið
listmuni og
að fella. Gullnytjahluti
regn er dásameftir fjórtán renni- legur viður að
renna, lerki er
smiði.
mjög gott og
birkið líka. Ilmreynir er
líka mjög skemmtilegur ef
maður fær góðan bol, með
skrautlegum kjarna.“
Sýningin stendur til 21. nóvember. Sjá www.trerennismidi.
is
heida@frettabladid.is

FASTEIGNIR.IS
46. TBL.

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

15. NÓVEMBER 2010

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

Þarftu að selja fasteign?
Seldu fasteignina hjá okkur!

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Þú hringir, við seljum! 512 4900

Fyrir fjölbreytta starfsemi
3¥¨5-²,!   2%9+*!6¥+ 3¥-)  

')34)(%)-),)  6%34&*®2¨5-

Sögufrægt hús með útsýni yfir
Dómkirkjuna, Alþingishúsið
og Austurvöll.

K
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6EGNA MIKILLAR SÎLU VANTAR OKKUR EIGNIR ¹ SKR¹ (ÎFUM ¹ SKR¹
¹HUGASAMA KAUPENDUR SEM BÅÈA EFTIR RÁTTU EIGNINNI
%F ÖÒ ERT Å SÎLUHUGLEIÈINGUM HAFÈU Ö¹ SAMBANDI VIÈ SÎLUMENN
OKKAR Å SÅMA  
&ASTEIGNAMIÈLUN Å  ¹RA FASTEIGNAMIDLUNIS

irkjuhvoll við Kirkjutorg 4,
gegnt Alþingi og Dómkirkju er til leigu. Um er að
ræða tvær hæðir og óinnréttað
rými, samtals um 600 fermetrar, á
efstu hæð í húsinu. Húsnæðið
þykir henta fyrir fjölbreytta starfsemi, svo sem hótelíbúðir, skrifstofur og þar fram eftir götum.
Fjórar fullbúnar íbúðir, samtals 300 fermetrar, með húsgögnum eru í samliggjandi húsnæði og
geta fylgt með og veitir það möguleika á samtals fjórtán rekstrareiningum í húsinu.
Húsið hefur verið endurnýjað að
utan í nánu samstarfi við Húsafriðunarnefnd og THG arkitekta sem
teiknuðu húsið, til að færa það nálægt upprunalegu útliti. Það var á
þremur hæðum, en í framkvæmdunum var bætt við fjórðu hæðinni, um það bil 80 fermetrum
ofan á mitt húsið. Þar er gert ráð
fyrir stórum veröndum/þakgarði
beggja vegna. Önnur hæðin er 240
fermetrar, þriðja hæðin 200 fermetrar og eru þær báðar innréttaðar sem skrifstofur í dag. Hægur
leikur er að breyta öllum hæðunum í til dæmis íbúðahótel enda

Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan til að færa það nálægt upprunalegu
útliti.

komnar stórar nýjar svalir framan á húsið til viðbótar suðursvölum sem fyrir voru.
Skrifstofur Alþingis voru í húsinu til margra ára ásamt læknaog lögfræðistofum. Félag í eigu
Karls Steingrímssonar, Kirkjuhvoll sf., eignaðist húsið 1985 og
hefur verslunin Pelsinn sem Karl

er kenndur við verið starfrækt í
húsinu síðan 1978. Í því er einnig Vínbarinn, Veitingahúsið Við
Tjörnina og Ungbarnakaffihúsið
Iðunnareplið.
Frekari upplýsingar veitir Aron
P. Karlsson í síma 861 3889. Hægt
er að senda fyrirspurnir á aronpk@
gmail.com.
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,AUFRIMI JA HERB
'ËÈ  FM ÅBÒÈ SEM ER VEL
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Vegna mikillar
sölu undanfarið
vantar allar gerðir
eigna á söluskrá.
Nánari upplýsingar
hjá sölumönnum.

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

Óskar R.
Harðarson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S.
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur
fasteignasali,

Halldór Ingi
Andrésson,
lögg.
fasteignasali

Guðrúnu
Pétursdóttur
skjalagerð

Hilmar
Jónasson
sölufulltrúi

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Elín
Viðarsdóttir
lögg.
fasteignasali

Ólafur
Finnbogason
sölufulltrúi

Bleikjukvísl

Sævargarðar

Hraunbær 52

Fallegt 316 fm einbýlihús
Góðar stofur
Fjögur herbergi
Laust við samning
Arinn, svalir og góð
staðsetning

Gullfallegt raðhús
Góð verönd með heitum
potti
Frábært útsýni
Vinsæl staðsetning

Björt 3ja herbergja
yfirtakanleg lán ca 13 millj kr
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði

Einbýli

v. 0,0 m.

Raðhús

v. 54 m.

3ja

v 17,9 m

Borgarholtsbraut

Boðagrandi

Kristnibraut

214 fm einbýli í vesturbæ
Kópavogs
stór bílskúr og stór lóð
fimm svefnherbergi
möguleiki á aukaíbúð

2ja herbergja
Suður svalir
Hús nýlega málað
Góð staðsetning

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign

Einbýli

v. 42 m.

2ja

v. 17,9 m.

4ra

v. 25,9 m.

Búagrund

Leifsgata

Seljavegur

Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr
172 fm
4 svefnherbergi

Góð 2ja herbergja
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Yfirtaka lána

Stúdíóíbúð
Vestast í Vesturbænum
Bohem loft
Stutt í bæinn

Einbýli

v. 32,5 m.

2ja

v. 12,9 m.

Stúdíó

v. 11,9 m.

Hverfisgata

Kríuhólar

Logafold

Stór 3-4ra herbergja
Vel viðhaldið fjölbýli
3.hæð
Góð áhvílandi lán

3ja herbergja
6.hæð í lyftublokk
Rúmgóð og björt
Svalalokun

Parhús með bílskúr 157,8 fm
Vandaðar innréttingar
Gott skipulag
Stór sólpallur
Heitur pottur
Frábær staðsetning

3ja

3ja

v. 19,9 m.

v. 17,9 m.

Parhús

v. 44 m.

Auðarstræti

Espigerði

Njörvasund

Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg eign
Alls 165,3 fm
Skipti koma til greina

Falleg 165 fm íbúð
Lyftuhús
Góður staður í austurborginni
Sérlega hagstætt lán / mikið
áhvílandi

Neðri hæð í tvíbýli
Þarfnast viðhalds
Stór gróinn garður
3ja herbergja
Bílskúr

Sérhæð

v. 39,9m.

v. 38 m.

Skeljagrandi

Ásendi

Rúmgóð 3ja herbergja
Stærð 85,4 fm
Stæði í bílageymslu
Töluvert endurnýjuð
Sérinngangur

Efri sérhæð
Mikið uppgerð
5 herbergja
Vel skipulögð

3ja

v. 20,9 m.

Sérhæð

3ja

v. 18,9 m.

Álfheimar
Efri hæð og bílskúr
189 fm, vinsæl staðsetning
Mikið endurnýjað
Áhvílandi lán getur fylgt

v. 24,5 m.

Sérhæð

v. 41,9 m.

Lækjasmári

Lindarvað

Klukkurimi

4-5 herbergja, 135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni
eign

Skemmtileg neðri sérhæð
4ra herbergja 128 fm
Allt sér
Laus strax

Gott 170 fm tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Bjart og skemmtilegt hús
Góð bílastæði

4-5 herb

4ra

v. 29,9 m.

v. 31 m.

Parhús

v. 39,9 m.

Vatnsstígur

Engjasel

Eskivellir

Falleg 120 fm íbúð í bakhúsi
Tvær stofur, eitt herbergi
Möguleiki á að bæta við
herbergi
Bóhem íbúð

Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

4ra herbergja
Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á
minni eign í Reykjavík

3ja

v. 29 m.

4ra

v. 22,9

4ra

v. 22,5 m.
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6ESTURGATA  4IL SÎLU EÈA LEIGU UM  FM HÒSEIGN ¹ TVEIMUR H¾ÈUM (ÒSN¾ÈIÈ
HENTAR VEL UNDIR SKRIFSTOFU ÖJËNUSTU EÈA VERSLUN &ULLKOMNAR TÎLVULAGNIR 6ESTURGATA
A TIL SÎLU EÈA LEIGU UM  FM SNYRTILEGT SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI INNRÁTTAÈ ¹ SMEKKLEGAN
H¹TT FULLKOMNAR TÎLVULAGNIR )0 SÅMKERFI GËÈ FUNDARAÈSTAÈA MËTTAKA ¹ FYRSTU H¾È GËÈ
STARFSMANNA AÈSTAÈA ELDHÒS OFL
,EIGIST SAMAN EÈA SITT Å HVORU LAGI .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU

"ERGSTAÈASTR¾TI

3KILDINGANES

&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS TV¾R H¾ÈIR OG RIS AUK UM  FM ÖAKGARÈS ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å ¶INGHOLTUNUM (ÒSIÈ VAR MIKIÈ ENDURNÕJAÈ ¹RIÈ  OG VAR Ö¹ MA
SKIPT UM J¹RN ¹ HÒSI OG ÖAKI AUK ÖESS SEM SKIPT VAR UM GLER OG GLUGGA 4VENNAR SVALIR
ERU ¹ HÒSINU &ULL LOFTH¾È ER Å KJALLARA 5M  FM VIÈBYGGING ER VIÈ HÒSIÈ SEM NÕTT HEFUR
VERIÈ SEM VINNUAÈSTAÈA %IGNARLËÈ MEÈ SÁR BÅLAST¾ÈI 6ERÈ  MILLJ

&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ INNB BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ Å
3KERJAFIRÈINUM %IGNIN SKIPTIST MA Å SAMLIGGJANDI RÒMGËÈAR STOFUR ARINSTOFU ELDHÒS
MEÈ ÖVOTTAHERBERGI INNAF SJËNVARPSSTOFU  HERBERGI  ¹ TEIKNINGU OG BAÈHERBERGI AUK
GESTA SNYRTINGAR   FM EIGNARLËÈ (ITI Å INNKEYRSLU OG STÁTTUM FYRIR FRAMAN HÒS
6ERÈ   MILLJ

3TARHËLMI +ËPAVOGI
'L¾SIB¾R
&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È AÈ MEÈTÎLDUM   FM BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM
FR¹B¾RA STAÈ VIÈ %LLIÈA¹RDALINN %IGNIN SKIPTIST MA Å HOL MEÈ ÒTGANGI ¹ VERÎND
SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ ARNI ELDHÒS MEÈ GËÈRI BORÈAÈSTÎÈU ÖRJÒ HERBERGI FJÎGUR ¹
TEIKN OG BAÈHERBERGI (ÒSIÈ ER NÕM¹LAÈ OG VIÈGERT AÈ UTAN 2¾KTUÈ LËÈ MEÈ VIÈAR
OG HELLULÎGÈUM SKJËLGËÈUM VERÎNDUM OG SKJËLVEGGJUM 6ERÈ   MILLJ

6IND¹S p JA HERB
6EL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È MEÈ SKJËLGËÈUM SUÈURSVÎLUM OG
SÁR ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 2ÒMGËÈ STOFA
SJËNVARPSHOL OG  GËÈ SVEFNHERBERGI
3ÁR GEYMSLA INNAN ÅBÒÈAR OG
SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHERB ¹ H¾ÈINNI
6ERÈ   MILLJ

6EL SKIPULAGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹ FALLEGUM STAÈ INNST Å
BOTNLANGAGÎTU %IGNIN ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ NÕLEGA MA HEFUR VERIÈ SKIPT UM N¹NAST ÎLL
GËLFEFNI INNRÁTTINGU OG T¾KI Å ELDHÒSI BAÈHERBERGI ¹ EFRI H¾È ENDURNÕJAÈ RAFLAGNIR OFL
3TËRAR SAMLIGGJANDI STOFUR SJËNVARPSSTOFA  HERB ¹ TEIKN  HERBERGI OG  BAÈHERBERGI
(ÒS NÕLEGA M¹LAÈ AÈ UTAN 2¾KTUÈ LËÈ MEÈ STËRRI VERÎND TIL SUÈURS OG GRËÈURHÒSI
6ERÈ   MILLJ

+IRKJUSANDUR bPENTHOUSEÅBÒÈm  SÁR ST¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU
'L¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È AUK   FM SÁR GEYMSLU OG TVEGGJA SÁR BÅLAST¾ÈA
Å BÅLAKJALLARA ¥BÒÈIN ER INNRÁTTUÈ ¹ AFAR VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT 'L¾SILEGAR
RÒMGËÈAR STOFUR ARINSTOFA OG BORÈSTOFA SJËNVARPSHOL VEL ÒTBÒIÈ ELDHÒS  HERBERGI OG
BAÈHERBERGI AUK GESTA WC 4VENNAR FLÅSALAGÈAR SVALIR
²TSÕNI YFIR BORGINA SUNDIN OG VÅÈAR (ÒSVÎRÈUR %IGN SEM VERT ER AÈ SKOÈA

%FSTIHJALLI p +ËPAVOGI RA
HERB

-ARÅUBAKKIp RA HERB
p LAUS STRAX

RA HERB   FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ
SÁRINNGANGI ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
RÒMGOTT HOL RÒMGËÈA OG BJARTA STOFU
ELDHÒS MEÈ BORÈKRËK  SVEFNHERB OG
BAÈHERB MEÈ ÖVOTTAAÈSTÎÈU ,ÅTILL REITUR
FRAMAN VIÈ ÅBÒÈ ÖAR SEM MÎGULEIKI ER
AÈ SETJA SËLPALL (ÒS M¹LAÈ AÈ UTAN SL
SUMAR
6ERÈ   MILLJ

RA HERB   FM VEL SKIPULÎGÈ ÅBÒÈ ¹ 
H¾È AUK   FM SÁR GEYMSLU Å KJALLARA
3TËRAR SVALIR TIL SUÈURS ¶VOTTAHERBERGI
INNAN ÅBÒÈAR 2ÒMGOTT ELDHÒS MEÈ
LJËSUM VIÈARINNRÁTTINGUM 2ÒMGËÈ OG
BJÎRT STOFA
6ERÈ   MILLJ

3TIGAHLÅÈ JA HERB

!ÈALSTR¾TI p JA HERB

"JÎRT OG VEL SKIPULÎGÈ   FM JA
HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
HOL STOFU ELDHÒS  SVEFNHERBERGI OG
BAÈHERBERGI 3VALIR Å SUÈVESTUR 3ÁR
RÒMGËÈ GEYMSLA Å KJALLARA
3TUTT Å SKËLA OG ÖJËNUSTU
6ERÈ   MILLJ

  FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ H¾È EFSTU
Å HJARTA BORGARINNAR 'ËÈAR SVALIR
TIL SUÈVESTURS ÒT AF STOFU ²TSÕNI
¶VOTTAHERBGEYMSLA INNAN ÅBÒÈAR
(ÒSIÈ VAR ALLT ENDURNÕJAÈ AÈ UTAN
¹RIÈ 
6ERÈ   MILLJ

"ORGARHOLTSBRAUT
p +ËPAVOGI %FRI SÁRH¾È

(¹ALEITISBRAUT RA HERB

+RISTNIBRAUT RA HERB
MEÈ BÅLSKÒR
-JÎG FALLEG   FM RA HERB¹SAMT SÁR
GEYMSLU OG   FM BÅLSKÒR Å GËÈU FJÎLBÕLI
Å 'RAFARHOLTINU 2ÒMGËÈ OG BJÎRT STOFA
BORÈSTOFA MEÈ ÒTGENGI ¹ SUÈURSVALIR
,JËSAR VIÈARINNRÁTTINGAR Å ELDHÒSI OG 
RÒMGËÈ HERBERGI (ÒS Å GËÈU ¹STANDI AÈ
UTAN OG SAMEIGN TIL FYRIRMYNDAR
6ERÈ   MILLJ

(RÅSMËAR 'ARÈAB¾ JA
HERB

  FM MIKIÈ ENDURNÕJUÈ EFRI SÁRH¾È
AUK   FM BÅLSKÒRS (¾ÈIN SKIPTIST Å
RÒMGOTT HOL STËRT ELDHÒS MEÈ NÕLEGUM
INNRÁTTINGUM BÒRÖVOTTAHERB INNAF
ELDHÒSI SAMLIGGJANDI BJARTAR STOFUR
MEÈ ÒTSÕNI TIL SUÈURS  SVEFNHERBERGI
OG NÕLEGA ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI
3UÈURSVALIR 'RËIN LËÈ
,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM
RA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU
FJÎLBÕLI Å AUSTURBORGINNI ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFUHOL RÒMGËÈA STOFU
MEÈ ÒTGANGI ¹ SVALIR TIL SUÈVESTURS
ELDHÒS MEÈ GËÈRI BORÈAÈSTÎÈU
ÖVOTTAHERBERGIBÒR INNAF ELDHÒSI OG
 SVEFNHERBERGI OG BAÈHERBERGI ¹
SVEFNGANGI 3ÁR GEYMSLA Å KJALLARA
(ÒSIÈ VAR ALLT VIÈGERT OG M¹LAÈ AÈ UTAN
FYRIR NOKKRUM ¹RUM 6ERÈ   MILLJ

,ANGALÅNA 3J¹LANDI
'ARÈAB¾ JA HERB

,AUGAVEGUR JA HERB

'RETTISGATA

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT
  FM SÁR GEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST
Å FORSTOFUGANG OPIÈ ELDHÒS MEÈ
NÕLEGUM INNRÁTTINGUM OG ÒTGANGI ¹
SUÈURSVALIR BJARTA STOFU  SVEFNHERBERGI
OG BAÈHERBERGI MEÈ STURTUKLEFA -IKIL
LOFTH¾È "ÒIÈ ER AÈ ENDURNÕJA MA
GLER RAFLAGNIR GËLFEFNI BAÈHERBERGI
OG ELDHÒS
6ERÈ   MILLJ

%NDURNÕJUÈ  FM ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM Å MIÈB¾NUM %IGNIN SKIPTIST
MA Å  SKIPTANLEGAR STOFUR ELDHÒS 
HERBERGI BAÈHERBERGI OG  GEYMSLUR
!UKIN LOFTH¾È OG FALLEGIR GIFSLISTAR OG
RËSETTUR Å LOFTUM %YJA Å ELDHÒS KL¾TT
GR¹STEINI (RINGSTIGI MILLI H¾ÈA
6ERÈ   MILLJ

(VERÙSGATA p JA HERB

3TÅÚUSEL p JA HERB

&RAMNESVEGUR  HERB

'ËÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È
MEÈ SUÈURSVÎLUM Å LITLU FJÎLEIGNARHÒSI
¥BÒÈIN SKIPTIST Å GANG ELDHÒS MEÈ
UPPGERÈUM INNRÁTTINGUM  HERBERGI
RÒMGËÈ OG BJÎRTSTOFAANNAÈ NÕTT SEM
SJËNVARPSHERBERGI OG BAÈHERBERGI
MEÈ ÖVOTTAAÈST ,ÅTIL SÁR GEYMSLA FYRIR
FRAMAN ÅBÒÈ
6ERÈ   MILLJ

'ËÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È
Å GËÈU FJÎLBÕLI ÖMT SÁR GEYMSLA Å
KJALLARA 3UÈURSVALIR ÒT AF STOFU 
RÒMGËÈ SVEFNHERBERGI "AÈHERBERGI
FLÅSALAGT Å GËLF OG VEGGI (ÒS Å GËÈU
¹SIGKOMULAGI HIÈ YTRA OG SAMEIGN GËÈ
6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT   FM
SÁR GEYMSLU Å GËÈU STEINHÒSI Å GAMLA
VESTURB¾NUM 3TËRAR SAMLIGGJANDI
STOFUR MEÈ ÒTSÕNI TIL SJ¹VAR 3TËRT ELDHÒS
MEÈ NÕLEGUM INNRÁTTINGUM OG GËÈRI
BORÈAÈSTÎÈU .ÕLEGA ENDURNÕJAÈ
BAÈHERBERGI 4VÎ SVEFNHERBERGI OG
ER ÒTGANGUR ¹ SUÈURSVALIR ÒR ÎÈRU
HERBERGINU
6ERÈ   MILLJ

%LDRI BORGARAR
6ESTURGATA JA HERB

2¹NARGATA JA HERB

3TRANDVEGUR 3J¹LANDI
'ARÈAB¾ JA HERB

&ALLEG OG VÎNDUÈ   FM JA HERB
ÅBÒÈ ¹  H¾È Å VEL STAÈSETTU FJÎLBÕLI
Å 3J¹LANDINU 3ÁR ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
3TËRT OPIÈ ELDHÒS MEÈ EYJU 2ÒMGËÈ
OG BJÎRT STOFA &LÅSALAGÈAR SVALIR TIL
AUSTURS  SVEFNHERBERGI MEÈ GËÈUM
SK¹PAUM .¾TURLÕSING Å GËLFUM OG
VEGGJUM )NNFELLD LÕSING Å LOFTUM AÈ
HLUTA
6ERÈ   MILLJ

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK   FM
SÁR GEYMSLU Å HÒSI ELDRI BORGARA VIÈ
6ESTURGÎTU ¶JËNUSTUMIÈSTÎÈ ¹ VEGUM
2EYKJAVÅKURBORGAR AUK SAMEIGINL
MATSALAR OG MÎTUNEYTIS
,AUS TIL AFH STRAX
6ERÈ   MILLJ

-IKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM JA HERB
ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ÖRÅBÕLISHÒSI 2ÒMGËÈAR
OG BJARTAR SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ
ÒTGENGI ¹ UM  FM SVALIR ELDHÒS MEÈ
FALLEGRI VIÈARINNRÁTTINGU OG VÎNDUÈUM
T¾KJUM RÒMGOTT SVEFNHERBERGI OG
FLÅSALAGT BAÈHERBERGI
3ÁR BÅLAST¾ÈI ¹ LËÈ FYLGIR ÅBÒÈINNI
6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB
ÅBÒÈ MEÈ TVENNUM SVÎLUM ¹ H¾È Å
NÕVIÈGERÈU FJÎLBÕLI Å MIÈB¾ 'ARÈAB¾JAR
'ËÈ BORÈAÈSTAÈA Å ELDHÒSI OG ÒTGANGUR
¹ SVALIR TIL NORÈUR ²R HJËNAHERBERGI ERU
SVALIR TIL AUSTURS ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR
,AUS FLJËTLEGA

6EL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È MEÈ SÁR VERÎND OG SÁR ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU 2ÒMGËÈ STOFA ELDHÒS
OPIÈ VIÈ STOFU OG  RÒMGËÈ HERBERGI
ÒR HJËNAHERBERGI ER ÒTGANGUR ¹ VERÎND
MEÈ SKJËLVEGGJUM ¶VOTTAHERB INNAN
ÅBÒÈAR
6ERÈ   MILLJ

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
S: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson, Guðmundur
framkvæmdastjóri, Sigurjónsson,
lögg. fasteignasali lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson, Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

'ARÈAFLÎT  EINBÕLI ¹ EINNI H¾È
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'OTT OG VEL VIÈ HALDIÈ EINBÕLISHÒS ¹ FLÎTUNUM Å 'ARÈAB¾ (ÒSIÈ ER SKR¹È   FM OG ÖAR AF ER BÅLSKÒRINN SKR¹ÈUR   FM
'ARÈURINN ER SÁRSTAKLEGA GRËÈURS¾LL OG FALLEGUR 9FIRBYGGÈUR SËLSK¹LI MEÈ HEITUM POTTI
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(¹TEIGSVEGUR  NÕLEG FULLBÒIN EIGN
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Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

w w w. e i g n a m i d l u n . i s

'R¾NATÒN  FALLEGT ÒTSÕNI

3

0)¨

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali
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&ALLEGT MJÎG VEL SKIPULAGT TALSVERT ENDURNÕJAÈ EINBÕLISHÒS ¹ FÅNUM ÒTSÕNISSTAÈ Å +ËPAVOGI (ÒSIÈ ER   FM MEÈ
INNBYGGÈUM TVÎFBÅLSKÒR 3UÈURVALIR MHEITUM POTTI %NDURNÕJAÈ ELDHÒS BAÈHERBERGI ¹ EFRI OG NEÈRI H¾È PARKET OG FLÅSAR
'ËÈUR GARÈUR
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%LDRI BORGARAR

2AÈHÒS

3

¶RASTARLUNDUR RAÈHÒS MEÈ ÒTSÕNI

!FLAGRANDI  H¾È

'OTT  FM RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ
AUKAÅBÒÈ Å KJALLARA OG INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
(ELLULÎGÈ VERÎND ER TIL SUÈURS MEÈ HEITUM
POTTI -JÎG FALLEGT ÒTSÕNI 'ËÈ LOFTH¾È ER
¹ EFRI H¾È SEM HEFUR VERIÈ ENDURNÕJUÈ AÈ
HLUTA "AÈHERBERGI OG STOFA HAFA EINNIG VERIÈ
STANDSETT Å KJALLARA 6   M 

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ 
H¾È ¥BÒÈIN ER Å MJÎG GËÈU ¹STANDI 3VALIR ERU
YFIRBYGGÈAR MEÈ FLÅSUM ¹ GËLFI
6   M 
6ÎNDUÈ FULLBÒIN RA HERBERGJA ÅBÒÈ   FM Å ENDURBYGGÈU LYFTUHÒSI ¹ GËÈUM STAÈ Å
MIÈBORGINNI !LLAR INNRÁTTINGAR GËLFEFNI HREINL¾TIST¾KI OG FL ENDURNÕJAÈ  ¥BÒÈIN ER MEÈ 
SVEFNHERBERGJUM STOFU ELDHÒSI ÖVOTTAHÒSI OG  BAÈHERBERGJUM 3VALIR %NDURNÕJAÈ HÒS
/0)¨ (²3 ¥ $!' -.5$!' &2 +,   6   M

(ELLISGATA

6ÅÈIMELUR MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
-JÎG GËÈ  FM NEÈRI SÁRH¾È AUK   FM
BÅLSKÒR ¹ GËÈUM STAÈ Å VESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR
(¾ÈIN HEFUR MIKIÈ VERIÈ ENDURNÕJUÈ &ALLEG
OG GËÈ EIGN Å SÁRSTAKLEGA GËÈU ¹STANDI
6   M 

%INBÕLI

VINALEGT EINBÕLI

"ÒLAND  FALLEGT HÒS
&ALLEGT OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ   FM RAÈHÒS
FYRIR NEÈAN GÎTU ¹SAMT   FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ
ER MIKIÈ ENDURNÕJAÈ MA GËLFEFNI ELDHÒS OG
FL AUK ÖESS VAR ÖAÈ VIÈGERT OG M¹LAÈ AÈ UTAN
OG SKIPT HEFUR VERIÈ UM J¹RN ¹ ÖAKI 'ARÈURINN
ER TIL SUÈURS MEÈ GËÈRI TIMBURVERÎND OG
GEYMSLUSKÒR 6   M 

"ARMAHLÅÈ ENDURNÕJAÈ GL¾SILEGT HÒS
'L¾SILEG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  FM
RA HERBERGJA NEÈRI SÁRH¾È Å FALLEGU
ENDURSTEINUÈU HÒSI ¹ FÅNUM STAÈ Å
HLÅÈUNUM 3ÁRINNGANGUR 4VÎ SVEFNHERB 4V¾R
SAMLIGGJANDI STOFUR ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI
0ARKET OG FLÅSAR .ÕJAR SVALIR 3ÁRBÅLAST¾ÈI
6   M 

"AUGANES 3KERJAFJÎRÈUR

-IKIÈ ENDURNÕJAÈ EINBÕLISHÒS VIÈ (ELLISGÎTU Å (AFNARFIRÈI (ÒSIÈ ER SKR¹È   FM OG ER ¹ EINNI
H¾È (ÒSIÈ LÕTUR VEL ÒT AÈ UTAN OG VIRÈIST NÕLEGA B¹RUJ¹RNSKL¾TT MEÈ NÕLEGUM GLUGGUM OG
J¹RNI ¹ ÖAKI ,AGNAKJALLARI ER UNDIR HÒSINU 6   M 

(RAUNTUNGA

6IRÈULEGT OG VEL BYGGT   FM EINBÕLI ¹
BAKLËÈ Å 3KERJAFIRÈI (ÒSIÈ ER TV¾R H¾ÈIR
¹SAMT KJALLARA OG AUK ÖESS FYLGIR HÒSINU
BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER EITT FYRSTA FUNKIS HÒS SEM
BYGGT VAR Å BORGINNI 6   M 

3IGVALDAHÒS

(OFGARÈAR  3ELTJARNARNES
&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ
TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ SKIPTIST Å &ORSTOFU
GESTASNYRTINGU ELDHÒS ÖVOTTAHÒS BORÈSTOFU
STOFU ÖRJÒ SVEFNHERBERGI OG INNBYGGÈAN
BÅLSKÒR (ÒS OG ÖAK ER NÕM¹LAÈ AUK ÖESS SEM
SKIPT HEFUR VERIÈ UM GLER Å GLUGGUM
6   M 

%INARSNES  ENDARAÈHÒS
'L¾SILEGT ENDARAÈHÒS MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR SAMTALS UM   FM ¹ MJÎG
EFTIRSËTTUM STAÈ Å 3KERJAFIRÈINUM (ÒSIÈ HEFUR
ALLT VERIÈ ENDURNÕJAÈ ¹ SL ¹RUM AÈ INNAN OG
UTAN 'L¾SILEGUR GARÈUR 6   M 

(¹VALLAGATA GL¾SILEG SÁRH¾È
3TËRGL¾SILEG SÁRH¾È Å FALLEGU HÒSI ¹SAMT
BÅLSKÒR VIÈ (¹VALLAGÎTU Å 2EYKJAVÅK
3AMTALS ER EIGNIN SKR¹È  FM OG SKIPTIST
Å SÁRH¾È KJALLARA MEÈ SÁRINNGANG MEÈ
ÒTLEIGUHERBERGJUM OG BÅLSKÒR SEM HEFUR
VERIÈ INNRÁTTAÈUR SEM ÅBÒÈ 6   M 

"RÒNALAND  &OSSVOGUR
&ALLEGT OG MIKIÈ ENDURNÕJAÈ   FM RAÈHÒS
¹SAMT   FM BÅLSKÒR SAMTALS   FM
(ÒSIÈ ER FYRIR OFAN GÎTU OG ERU BÅLAST¾ÈI VIÈ
ÒTIDYRNAR (ÒSIÈ SKIPTIST ÖANNIG !NDDYRI
SNYRTING HOL BORÈSTOFA ELDHÒS BÒR STOFA
HÒSBËNDAHERBERGI FJÎGUR SVEFNHERBERGI
BAÈHERBERGI SJËNVARPSHERBERGI ÖVOTTAHÒS OG
GEYMSLA 6   M 

0ARHÒS

LFHËLSVEGUR  GL¾SILEGT ÒTSÕNI
&ALLEG   FM EFRI H¾È Å ÖRÅBÕLISHÒSI VIÈ
LFHËLSVEG Å +ËPAVOGI "ÅLSKÒR   FM -JÎG
GËÈUR ÒTSÕNISSTAÈUR (ÒS KL¾TT AÈ UTAN ¹
ÖRJ¹R HLIÈAR %NDURNÕJAÈAR OFNALAGNIR OG OFNAR
¹SAMT ELDHÒSI ,AUS STRAX LYKLAR ¹ SKRIFSTOFU
6   M 

&ALLEGT MJÎG VEL UMGENGIÈ CA  FM RAÈHÒS ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ VIÈ (RAUNTUNGU Å
+ËPAVOGI (ÒSIÈ ER EITT AF ÖESSUM RËMUÈU 3IGVALDAHÒSUM OG ER STAÈSETNING ÖESSA HÒSS EFST
Å BOTNLANGA   SVEFNHERB 4VÎ BAÈHERB 3ËLSTOFA OG FLÅSALÎGÈ VERÎND 3TËR STOFA OG BORÈSTOFA
'L¾SILEGT ÒTSÕNI )NNBYGGÈUR GËÈUR BÅLSKÒR 6   M 

3PËAHÎFÈI

GL¾SILEG H¾È
,¾KJARHJALLI FALLEGT PARHÒS
&ALLEGT MJÎG VEL SKIPULAGT PARHÒS SAMTALS
  FM INNST Å BOTNLANGA VIÈ ,¾KJARHJALLA
Å +ËPAVOGI 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR &JÎGUR
SVEFNHERBERGI  BAÈHERBERGI 'OTT ÒTSÕNI
'ËÈUR BÅLSKÒR (ITI ER Å PLANI %INSTAKUR STAÈUR
VIÈ GÎNGULEIÈIR Å DALINN 6   M 

"LIKAHJALLI  GL¾SILEGT HÒS
'L¾SILEGT UM   FM   FM TVÅLYFT
ENDARAÈHÒS ¹ FALLEGUM ÒTSÕNISSTAÈ ,ËÈIN ER
ÎLL NÕLEGA STANDSETT OG MJÎG GL¾SILEG (ÒN
ER MEÈ STÎLLUÈ OG MEÈ GËÈRI VERÎND STËRU
UPPHITUÈU BÅLAPLANI FYRIR  BÅLA OFL (ÁR ER UM
MJÎG GL¾SILEGA EIGN AÈ R¾ÈA
6   M 

(¾ÈIR

"JARKAR¹S  NEÈRI SÁRH¾È
&ALLEG   FM NEÈRI SÁRH¾È Å NÕLEGU HÒSI
EFST Å SAHVERFINU Å 'ARÈAB¾ ¹SAMT ST¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU 3ÁR LËÈ OG SÁRINNGANGUR ¥BÒÈIN
ER TIL AFHENDINGAR VIÈ KAUPSAMNING
6   M 

RA  HERBERGJA

3KIPHOLT MEÈ BÅLSKÒR
.ORÈURBRÒN MIKIÈ ENDURNÕJAÈ
-JÎG FALLEG   FM EFRI SÁRH¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR OG MIKLU ÒTSÕNI TEIKNAÈ AF
+JARTANI 3VEINSSYNI VIÈ 3PËAHÎFÈA Å -OSFELLSB¾ 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ER YFIR GOLFVÎLLINN NIÈUR AÈ
,EIRVOGINUM OG ÒT ¹ &AXAFLËA OG TIL %SJUNNAR -JÎG STËRAR VERANDIR ERU Å KRINGUM HÒSIÈ (EITUR
POTTUR &R¹B¾R STAÈSETNING 6   M 

'L¾SILEGT TVÅLYFT   FM PARHÒS MEÈ
INNBYGGÈUM   FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER MJÎG
MIKIÈ ENDURNÕJAÈ (ÒSIÈ STENDUR ¹ RËLEGUM
OG FALLEGUM ÒTSÕNISSTAÈ ÖAR SEM %SJA BLASIR
VIÈ ÒR STOFU OG ELDHÒSGLUGGA
6   M 

6ÎNDUÈ EINSTAKLEGA VEL STAÈSETT EFRI H¾È Å
FALLEGU BAKHÒSI VIÈ 3KIPHOLT ¹SAMT BÅLSKÒR
¥BÒÈIN ER SKR¹È   FM OG BÅLSKÒRINN ER
  FM %NDURNÕJAÈ HÒS OG ÖAK  STËR
SVEFNHERB 4V¾R STOFUR .ÕLEG GËLFEFNI AÈ
MESTU 3ÁRINNGANGUR 3ÁRÖVOTTAHÒS &R¹B¾R
STAÈSETNING 'ËÈAR SVALIR MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI
6   M 

4ORFUFELL
RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
¹LKL¾DDU HÒSI MEÈ YFIRBYGGÈUM SVÎLUM
¶RJÒ SVEFNHERBERGI ,INOLÅUM DÒKUR ¹ FLESTUM
GËLFUM 'ËÈ SAMEIGN 3ÁRÖVOTTAHÒS ,AUS
STRAX 6   M 

3MIÈJUVEGUR

"L¹HAMRAR SÁRGARÈUR

"L¹SALIR SÁRINNGANGUR
-JÎG GËÈ   FM RA HERBERGJA H¾È MEÈ
SÁRINNGANG Å FJËRBÕLI (¾ÈIN ER MJÎG VEL
SKIPULÎGÈ OG ER EINSTAKLEGA FALLEGT ÒTSÕNI TIL
SUÈURS -JÎG GËÈ LOFTH¾È ER Å ÅBÒÈINNI AÈ
HLUTA 'ARÈURINN ER FALLEGUR
6   M 

GËÈ STAÈSETNING

(ELLUVAÈ   VÎNDUÈ ÅBÒÈ
-JÎG FALLEG RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹
 H¾È Å NÕLEGU LYFTUHÒSI 0ARKET ¹ GËLFUM
%IKAR INNRÁTTINGAR 3T¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
&ALLEGT HÒS OG GËÈ BÅLAST¾ÈI -JÎG GOTT
ÒTSÕNI OG FJALLASÕN ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX
6   M 

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ JA HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI OG
SÁRGARÈI %IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFU HOL TVÎ
SVEFNHERBERGI ELDHÒS STOFU OG BAÈHERBERGI
3TUTT Å LEIK OG GRUNNSKËLA6   M 

6ERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹ EINNI H¾È AUK MILLILOFT SKR¹È   FM
"YGGINGAREFNI ER ST¹L SAMKV¾MT &ASTEIGNASKR¹ ¥SLANDS (ÒSIÈ ER
BYGGT ¹RIÈ  ,ËÈIN ER SAMEIGINLEG   FM
6   M

(ËLMGARÈUR 3ÁR INNGANGUR

3TËRAGERÈI MEÈ BÅLSKÒR
&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI
¹SAMT BÅLSKÒR SEM ER   FM GENGT HÒSINU
(ÒSIÈ ER AÈ SJ¹ Å GËÈU STANDI ¥BÒÈIN HEFUR
VERIÈ ENDURNÕJUÈ AÈ HLUTA NÕLEGT PARKET ¹

&ROSTAFOLD  LAUS STRAX
2ÒMGËÈ  HERBERGJA   M ÅBÒÈ ¹ EFSTU
H¾È AUK   M BÅLSKÒRS SAMTALS   FM
&JÎGUR SVEFNHERBERGI ¥BÒÈIN ER ¹  OG  H¾È
MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI OG STËRUM SUÈURSVÎLUM
6   M 

!TVINNUHÒSN¾ÈI

JA RA HERB BJÎRT OG GËÈ   FM ÅBÒÈ MEÈ
SÁR INNGANGI ¥BÒÈIN SKIPTIST Å STOFU  HERB
ELDHÒS BAÈH FORSTOFU OG GEYMSLU SEM NÕTT
ER SEM HERBERGI (ITI ER Å STÁTTUM
6   M 

'J¹HELLA GOTT HÒSN¾ÈI

2ÒGAKUR  GL¾SILEG ÅBÒÈ
&ÅFUSEL GL¾SILEGT ÒTSÕNI
"LÎNDUBAKKI GËÈ EIGN
RA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å GËÈU
FJÎLBÕLI  SVEFNHERB GËÈ STOFA SUÈURSVALIR
%NDURNÕJAÈAR INNIHURÈIR 3ÁRÖVOTTAHÒS 'OTT
LEIKSV¾ÈI VIÈ HÒSIÈ !FAR BARNV¾NT UMHVERFI
'ËÈ SAMEIGN (ÒS AÈ SJ¹ Å GËÈU STANDI
6   M 

&ALLEG OG BJÎRT   FM RA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È EFSTU ER SKIPTIST Å HOL
STOFU ELDHÒS BAÈHERBERGI ÖRJÒ HERBERGI OG
ÖVOTTAHÒS -JÎG FALLEG ÒTSÕNI ER ÒR ÅBÒÈINNI
6   M 

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU
VÎNDUÈU ¹LKL¾DDU LYFTUHÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU OG SÁRGEYMSLU ¥BÒÈIN ER FULLBÒIN
MEÈ EIKARINNRÁTTINGUM EIKARPARKET OG FLÅSAR
¹ GËLFUM &ATAHERBERGI INNAF HJËNAHERBERGI
¥BÒÈIN ER NÕM¹LUÈ ,AUS STRAX 6   M 

-JÎG GOTT IÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ 'J¹HELLU 
¹ 6ÎLLUNUM Å (AFNARFIRÈI (ÒSN¾ÈIÈ SEM
ER SAMTALS   FM AÈ ST¾RÈ ER ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM OG SKIPTIST Å   FM VINNUSAL OG
  FM ËINNRÁTTAÈAN SKRIFSTOFUSAL ¹ EFRI H¾È
%INNIG ER TIL SÎLU EINING VIÈ HLIÈ ÖESSARAR
JAFNSTËR OG Å SAMA ¹STANDI 6   M 

"AKKABRAUT
'OTT   FM ATVINNUHÒSN¾ÈI MEÈ MIKILLI
LOFTH¾È OG ¹TTA INNKEYRSLUDYRUM 'ËLFFLÎTUR ER
  FM OG MILLILOFT ER  FM ,ËÈIN ER  
FM 6   M 

&ISKISLËÈ TIL LEIGU
4RÎNUHRAUN GOTT VERÈ
)ÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ 4RÎNUHRAUN Å (AFNARFIRÈI
(ÒSN¾ÈIÈ SEM ER SKR¹È   FM (ÒSN¾ÈIÈ
SKIPTIST Å MËTTÎKU STËRAN VINNUSAL SNYRTINGU
OG ¹ MILLILOFTI ER KAFFISTOFA OG LAGER (¹TT TIL
LOFTS OG STËR INNKEYRSLUHURÈ6   M

,EIFSGATA

,YNGHAGI UPPGERÈ Å VESTURB¾
-JÎG GËÈ  FM ÅBÒÈ MEÈ SÁRINNGANG
VIÈ ,YNGHAGA Å 6ESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR
¥BÒÈIN ER Å GËÈU STANDI OG HEFUR TÎLUVERT
VERIÈ ENDURNÕJUÈ ¥BÒÈIN ER Å HEILD MJÎG
BJÎRT OG RÒMGËÈ 3TËR GRËINN OG SKJËLS¾LL
SUÈURGARÈUR ¹SAMT GËÈUM GEYMSLUSKÒR ER Å
BAKGARÈI 6   M 

%NDURNÕJUÈ FJÎGURRA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ H¾È
¥BÒÈIN SKIPTIST Å GANG TVÎ GËÈ SVEFNHERBERGI
OG TV¾R STOFUR H¾GT AÈ SKIPTA OG HAFA
BORÈSTOFU SEM ÖRIÈJA SVEFNHERBERGIÈ
BAÈHERBERGI OG STËRT ELDHÒS 6   M 

3UNNUVEGUR (AFNARFJÎRÈUR
&ALLEG JA HERBERGJA MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
ÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È Å GËÈU FR¹B¾RLEGA VEL
STAÈSETTU TVÅBÕLI RÁTT VIÈ L¾KINN Å (AFNARFIRÈI
.ÕL ELDHÒS INNIHURÈIR OG FL 3AMEIGINLEGT
ÖVOTTAHÒS ¹ H¾ÈINNI 'ËÈUR R¾KTAÈUR GARÈUR
&ALLEGT STEINHÒS ,AUS STRAX 6   M 

&ISKISLËÈ ,AUST STRAX
6ELSTAÈSETT   FM ATVINNU OG
SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ &ISKISLËÈ Å 2EYKJAVÅK
6ERSLUNARHÒSN¾ÈI SEM ER SAMTALS   FM VIÈ %IGNIN SKIPTIST Å   FM GRUNNFLÎT OG  
(VERFISGÎTU (ÒSN¾ÈIÈ ER ¹ JARÈH¾È OG ER
FM ¹ ANNARRI H¾È MEÈ SKRIFSTOFUM OG
GOTT HJËLASTËLA AÈGENGI AÈ VERSLUNINNI .ÕLEG STARFSMANNA AÈSTÎÈU 'ËÈAR INNKEYRSLUDYR
ÒTIDYRAHURÈ 'ËÈUR OG STËR ÒTSTILLINGARGLUGGI
ERU ¹ RÕMINU OG G¾TI HÒSN¾ÈIÈ HENTAÈ UNDIR
6   M 
ÕMISKONAR STARFSEMI 6   M 

(VERFISGATA

NALAND  &OSSVOGUR
'ËÈ FJÎGURRA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ Å
&OSSVOGI ¹SAMT   FM BÅLSKÒR SAMTALS  
FM 5M ER AÈ R¾ÈA JARÈH¾È Å FIMM ÅBÒÈA
FJÎLBÕLI EN AÈEINS ER EIN ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
'ËÈUR SÁRAFNOTAREITUR FYLGIR ÅBÒÈINNI
6   M 

%NGJAVELLIR  LAUS STRAX

3TEINHELLA LANGTÅMA LEIGUSAMNINGUR
.ÕLEGT FULLBÒIÈ  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
Å LANGTÅMALEIGU 'ËÈUR FJ¹RFESTINGARKOSTUR
(ÒSIÈ STENDUR ¹  FM AFGIRTRI LËÈ
(ÒSN¾ÈIÈ ER LEIGT TIL 4HOR $ATA #ENTER
SEM REKUR GAGNAVER Å HÒSN¾ÈINU OG ER
LEIGUSAMNINGURINN TIL  ¹RA -¹NAÈARLEIGA
ER   MILLJ ¹ M¹NUÈI ¹N VSK OG ER HANN
VÅSITÎLUBUNDINN FR¹ JANÒAR 
6   M 

9&)24!+! ,.! 'REIÈSLUBYRÈI  ÖÒS

-JÎG GËÈ   FM RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANG VIÈ %NGJAVELLI
Å (AFNARFIRÈI ¥BÒÈIN VIRÈIST VÎNDUÈ MEÈ
GËÈUM INNRÁTTINGU 'ËÈ TIMBURVERÎND ER VIÈ
ÅBÒÈINA (ÒSIÈ ER STEINSTEYPT OG BYGGT ¹RIÈ
 6   M

6ATNSSTÅGUR 'L¾SILEG ÅBÒÈ MEÈ ÖAKGARÈI
&ULLBÒIN OG GL¾SILEG RA HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ Å HINU NÕJA 3KUGGAHVERFI ¥BÒÈIN ER
STAÈSETT ¹  H¾È MEÈ   FM ÖAKGARÈI
¥BÒÈIN ER MJÎG BJÎRT MEÈ H¾RRI LOFTH¾È EN
ALMENNT GERIST 6   M 

&LOTT NÕTT ATVINNUHÒSN¾ÈI NEÈST ¹ &ISKISLËÈ
VIÈ SJ¹VARSÅÈUNA (ÒSIÈ ER TILBÒIÈ TIL
AFHENDINGAR FLJËTLEGA %IGNARHLUTAR ERU
 (ÒSIÈ ER ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ SEX
STIGAGÎNGUM  EFSTU H¾È ERU GL¾SILEGAR
ÒTSÕNISSVALIR (¾GT ER AÈ LEIGJA EINN EÈA FLEIRI
EIGNARHLUTA (AGST¾TT LEIGUVERÈ 

2ÒMGËÈ OG FALLEG   FM ÅBÒÈ ¹ H¾È
¹SAMT BÅLAST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU ¥BÒÈIN SKIPTIST
Å FORSTOFUGANG ÖVOTTAHERBERGI GEYMSLU
BAÈHERBERGI TVÎ RÒMGËÈ HERBERGI STËRA STOFU
OG ELDHÒS HVÅLANDI CA   MILLJ
6   M 

JA HERBERGJA

JA HERBERGJA
6ALLARHÒS SÁRINNGANGUR
-JÎG GËÈ CA  FM ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
AUK RIS ¥BÒÈIN ER MEÈ SÁR INNGANG OG HEFUR
MIKIÈ VERIÈ ENDURNÕJUÈ (ÒSIÈ VAR ALLT M¹LAÈ
AÈ UTAN SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR SVO OG ÖAK ¥BÒÈ Å
MJÎG GËÈU ¹STANDI SEM VERT ER AÈ SKOÈA
6   M 

SUFELL JA HERB Å LYFTUHÒSI
(OFSVALLAGATA
!USTURSTRÎND JA BÅLGEYMSLA 3J¹VARÒTSÕNI
%INSTAKLEGA FALLEG   FM ÅBÒÈ ¹ H¾È
¹ ÖESSUM VINS¾LA STAÈ MEÈ STËRRI VERÎND
OG GL¾SILEGU SJ¹VARÒTSÕNI ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
FORSTOFU GANG GEYMSLU BAÈHERBERGI TVÎ
SVEFNHERBERGI ELDHÒS MEÈ BORÈKRËK OG STOFU
MEÈ SVALADYRUM ÒT ¹ HELLULAGÈA VERÎND
6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR "ÅLAGEYMSLA OG ER
INNANGENGT ÒR SAMEIGN Å BÅLAGEYMSLU
6   M 

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å VESTURB¾
2EYKJAVÅKUR 3TËR GEYMSLA ER Å KJALLARA MEÈ
GËÈUM GLUGGUM SEM G¾TI NOTAST SEM
ÅBÒÈARHERBERGI 3AMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS ER Å
KJALLARA 6   M 

3ELTJARNARNES SKIPTI ¹ DÕRARI
4IL SÎLU RAÈHÒS VIÈ "OLLAGARÈA ¹ 3ELTJARNANESI Å SKIPTUM ¹ EINBÕLI Å SAMA
HVERFI %INBÕLIÈ ÖARF AÈ VERA   FM OG M¹ KOSTA ALLT AÈ  MILLJ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +JARTAN (ALLGEIRSSON Å SÅMA  
(RAUNB¾R GËÈ JA HERB MJÎG GOTT VERÈ

'ARÈHÒS SÁRINNGANGUR
-JÎG GËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å TVÅBÕLI
¥BÒÈIN ER ¹ NEÈRI H¾È MEÈ SÁRINNGANG OG
STEYPTA VERÎND ÒT FR¹ STOFU SEM AUÈVELT V¾RI
AÈ BYGGJA YFIR 6   M 

'ËÈ JA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å
GËÈU HÒSI EFST Å (RAUNB¾NUM (ÒSIÈ ER KL¾TT
AÈ HLUTA 0ARKET NÕLEGT ELDHÒS OG INNIHURÈIR
'ËÈ SAMEIGN 6   M 

%INBÕLISHÒS Å 6ESTURBORGINNI ËSKAST SKILEG ST¾RÈ   FM
4RAUSTUR KAUPANDI ËSKAR EFTIR   FM EINBÕLISHÒSI Å 6ESTURBORGINNI
'ËÈAR GREIÈSLUR Å BOÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3VERRIR +RISTINSSON Å SÅMA  
JA HERBERGJA ÅBÒÈIR ËSKAST
&J¹RSTERKUR KAUPANDI ËSKAR EFTIR NOKKRUM JA HERBERGJA ÅBÒÈUM Å
LYFTUHÒSUM ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¥BÒÈIRNAR VERÈA STAÈGREIDDAR EF UM
SEMST
!LLAR N¹NARI UPPL VEITIR -AGNÒS 'EIR 0¹LSSON SÎLUMAÈUR ¹ %IGNAMIÈLUN

.EÈSTALEITI -JÎG GËÈ ÅBÒÈ
RA HERBERGJA Å BÒÈ ¹ EFRI H¾È Å LITLU FJÎLBÕLI
VIÈ .EÈSTALEITI Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN ER SKR¹È
  FM OG ST¾ÈI Å LOKUÈUM BÅLAKJALLARA
SKR¹È  FM ¥BÒÈIN ER Å EINSTAKLEGA GËÈU
¹STANDI OG MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI 3AMEIGN
ER RÒMGËÈ EN AÈEINS FJËRAR ÅBÒÈIR ERU Å
STIGAGNAGI 6   M 

JA HERBERGJA  FM ÅBÒÈ VIÈ "OÈAGRANDA
'EYMSLA OG SAMEIGINLEGT ÖVOTTAHÒS ERU ¹
JARÈH¾È 6   M 

6EL SKIPULÎGÈ  FM TVEGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ Å
LYFTUHÒSI MEÈ SUÈURSVÎLUM ¥BÒÈIN SKIPTIST Å
FORSTOFUHOL BAÈHERBERGI STOFU MEÈ ELDHÒSI
INNAF SVEFNHERBERGI MEÈ SVALADYR ÒT ¹
SUÈURSVALIR OG GEYMSLU Å KJALLARA
6   M 

%IGNIR ËSKAST

3TËRAGERÈI MEÈ BÅLSKÒR
&ALLEG TALSVERT ENDURNÕJUÈ   FM RA
HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ H¾È EFSTU Å GËÈU
VIÈGERÈU HÒSI ¹SAMT BÅLSKÒR %NDURNÕJAÈ
ELDHÒS BAÈHERBERGI INNIHURÈIR OG FL &ALLEGT
ÒTSÕNI 6   M 

"OÈAGRANDI

%FSTIHJALLI
3TIGAHLÅÈ
JA RA HERBERGJA  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È
3ÁR GEYMSLA FYLGIR Å KJALLARA ¥BÒÈIN ER ÎLL NÕ
M¹LUÈ ,!53 342!8 6   M 

JA HERBERGJA FALLEG   FM ÅBÒÈ ¹ 
H¾È EFSTU  ¥BÒÈIN HEFUR TÎLUVERT VERIÈ
ENDURNÕJUÈ MA SK¹PAR ELDHÒSINNRÁTTING
BAÈHERBERGI OFL 6   M 

%INBÕLISHÒS Å ¶INGHOLTUNUM ËSKAST STAÈGREIÈSLA
«SKUM EFTIR   FM EINBÕLI Å ¶INGHOLTUNUM 6ERÈ M¾TTI VERA ¹ BILINU
  MILLJËNIR !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3VERRIR +RISTINSSON

6
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson,
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3KRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU
3UÈURLANDSBRAUT   H¾È

(LÅÈARVEGUR +ËPAV%INB
TVÅBÕL

4IL LEIGU  SKRIFSTOFUHERBERGI ¹
SKRIFSTOFU OKKAR VIÈ !LLUR AÈGANGUR
OG GËÈ AÈSTAÈA 6ERÈ  ¹ HVORT
HERBERGI !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR +ARL 'UNNARSSON HJ¹ ,UNDI
FASTEIGNASÎLU Å SÅMA   OG
 

%INBÕLI ¹  H¾ÈUM MEÈ
INNBYGGÈUM RÒMLEGA FM BÅLSKÒR
3ÁRÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È -ÎGULEIKI ER
AÈ GERA HÒSIÈ AÈ  SAMÖYKKTUM
ÅBÒÈUM ÖE FM  FM EFRI
SÁRH¾È OG BÅLSKÒR OG  FM NEÈRI
SÁRH¾È 6   M 

RA HERBERGJA Å *ÎKLAFOLD
'RAFARVOGUR

3ÁRH¾È Å ,AUGAR¹SNUM
'L¾SILEGT ÒTSÕNI

  FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ
TVENNUM SVÎLUM ¹SAMT   FM
BÅLSKÒR (ÒSIÈ VAR SPRUNGUVIÈGERT
OG M¹LAÈ SUMARIÈ  OG ER ÎLL
SAMEIGN SNYRTILEG OG UMHVERFI
¹KAFLEGA FRIÈS¾LT %IGNASKIPTI KOMA
EKKI TIL GREINA 6   M 

,AUGAR¹VEGUR  FM RA 
HERBERGJA EFSTA SÁRH¾È Å ÖRÅBÕL
3ÁRINNGANGUR 'ËÈUR  FM BÅLSKÒR
3AMTALS  FM 0ARKET OG FLÅSAR ¹
ÎLLUM GËLFUM 6   M 

3ÅMI

&OSSVOGUR +ËPAVOGUR SKIPTI (AMRABERG 3KIPTI ËSKAST

%KRUSM¹RI +ËPAVOGUR

4ALSVERT STANDSETT EINBÕLI ¹  H¾ÈUM
CA FM OG SÁRST¾ÈUR  FM BÅLSKÒR
SAMTCAFM STAÈSETT AUSTANVERT Å
&OSSVOGSDAL %FRI SÁRH¾È OG ¹ NEÈRI
H¾È ERU TV¾R JA HERBCA 8 FM
BÒÈIR Å ÒTLEIGU,ËÈ RÒMLFM 3KIPTI ¹
CA FN IBÒÈ MEÈ STËRUM BÅLSKÒR
6   M 

¥ SKIPTUM FYRIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ
MEÈ BÅLSKÒR 0ARHÒS ¹  H¾ÈUM
SAMT FM STËR SVEFNHERBERGI
'ËÈAR STOFUR VERÎND OG ¹G¾TUR
GARÈUR 'EYMSLURIS YFIR EFRI H¾ÈINNI
6   M 

'OTT RAÈHÒS ¹ EINNI H¾È ¹SAMT
INNBYGGÈUM BÅLSKÒR3AMT FM
'ËÈAR STOFUR SVEFNHB 'ËÈ
LOFTH¾È Å BÅLSKÒR!FLOKAÈUR
SUÈURGARÈURVERÎND "ÅLAST¾ÈI OG
LËÈ FRAMAN VIÈ HÒS ERU HELLULÎGÈ
  BÅLAST¾ÈI 6   M 

3¾BËLSBRAUT +ËPAVOGUR

'ËÈ JA HERBERGJA VIÈ
LFHEIMA STUTT Å ALLT

JA HERBERGJA EFRI SÁRH¾È VIÈ
,AUGARNESVEG

ÅBÒÈ ¹  H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI ¥BÒÈIN
ER EINKAR RÒMGËÈ UM  FM AUK
SÁRGEYMSLU OG SKIPTIST Å HOL GËÈAR
STOFUR MEÈ SUÈVESTUR SVÎLUM 
HERBERGI ELDHÒS OG BAÈ 3AMEIGN ER
ÎLL GËÈ OG GËÈUR REKSTUR ¹ HÒSFÁLAGI
6   M 

"JÎRT OG FALLEG JA HERB  FM EFRI
H¾È Å TVÅBÕLI Å LOKUÈUM BOTNLANGA
VIÈ ,AUGARNESVEG 3KIPTI MÎGULEG ¹
ST¾RRA SÁRBÕLI TD RAÈHÒSI EÈA PARHÒS
¹ VERÈBILINU  TIL  MILLJ
6   M 

&ALLEG RÒMGËÈ OG TALSVERT
ENDURNÕJUÈ RA HERBERGJA CA  FM
ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È EFSTA H¾ÈIN
Å  ÅBÒÈA HÒSI NEÈST Å &OSSVOGSDAL
'ËÈ SÁRGEYMSLA Å KJALLARA 3NYRTILEG
SAMEIGN 3TUTT Å GËÈ ÒTVISTARSV¾ÈI
&OSSVOGUR.AUTHËLSVÅK
6   M 
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'OTT CA  FM RAÈHÒS ¹  H¾ÈUM
 SVHERBERGI 3UÈUR GARÈUR 4ALSVERT
ENDURNÕJUÈ EIGN MA GLUGGAR GLER
LËÈ OG VERÎND
6   M 

(ÒS Å LAUSU3M¹HÕSI

!UÈBREKKA

4RÁSMIÈJAN !KUR HEFUR TIL SÎLU
SM¹HÕSI ¶AU GETA HENTAÈ EIN OG SÁR
FYRIR Ö¹ ER REKA FERÈAÖJËNUSTU EÈA
SEM GESTAHÒS VIÈ SUMARBÒSTAÈI
(ÒSIN ERU  M  M OG  M
OG 

'OTT  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
'ËÈUR SALUR SKRIFSTOFA LAGERPL¹SS
OG SNYRTING


LUNDURIS

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI

-%,!"2!54 3%,4*!2.!2.%3)
(ÎFUM Å EINKASÎLU ÖETTA FALLEGA
OG VANDAÈA EINBÕLISHÒS ¹ MJÎG
GËÈUM STAÈ ¹ 3ELTJARNARNESI (ÒSIÈ
ER   FM MEÈ TVÎFÎLDUM  
FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ SKIPTIST Å STOFUR
SJËNVARPSHERBERGI ÖRJÒ SVEFNHERBERGI
ELDHÒS MEÈ GL¾SILEGRI INNRÁTTINGU
BAÈHERBERGI HOL ÖVOTTAHERBERGI OG
FORSTOFA -JÎG Ö¾TILEGT OG FÅNT HÒS

Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími 520
9595 Fax 520 9599 • www.fasttorg.is

'5..!2 6!,33/.
3   GUNNAR FASTTORGIS

Lind

Ég bíð uppá verðmat þér að kostnaðarlausu
innan höfuðborgarsvæðisins.
Ég legg mig fram um að veita bestu
mögulega þjónustu.

2AÈHÒS ¹ EINNI H¾È  FM
¹SAMT  FM BÅLSK %LDHÒS MEÈ
NÕJUM INNRÁTTINGUM OG T¾KJUM OG
¹ SÁRGANGI ERU  SVEFNHERBERGI OG
NÕLEGA STANDSETT BAÈHERBERGI MEÈ
BAÈKARI SÁR STURTUKLEFI &ALLEGUR
SÁRGARÈUR 6   M 

'«¨"/2'!2!2 
*®+5,'25..
(ÎFUM TIL SÎLU ALGJÎRA DRAUMAEIGN
FYRIR  ¹RA OG ELDRI RAÈHÒS Å HLAÈINU
HJ¹ $!3 (ÒSIÈ ER EIN H¾È   FM
RÒMGËÈ GL¾SILEG JA HERB ÅBÒÈ
!LLT SÁR 'ËÈUR GARÈUR ®RSTUTT Å ALLA
ÖJËNUSTU HJ¹ $!3
,AUST VIÈ KAUPSAMNING
6ERÈ   MILLJ

6%)4) 4/00 ¶*«.5345 !,,! ,%)¨

Ertu í söluhugleiðingum
eða viltu kaupa?

LUNDUR

2AÈHÒS Å "ÒSTAÈAHVERFI
4UNGUVEGUR

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

6),45 3%,*! ¶¥.!
&!34%)'.

Framúrskarandi árangur

o

2AÈHÒS VIÈ 6ÎLVUFELL MIKIÈ
ENDURNÕJUÈ EIGN

,%2+)(,¥¨
(ÎFUM Å EINKASÎLU GL¾SILEGT
EINBÕLISHÒS INNST Å LOKAÈRI GÎTU (ÒSIÈ
ER   FM MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
6ÎNDUÈ FALLEG EIGN FYRIR VANDL¹TA
-JÎG VEL STAÈSETT EIGN ¹ EFTIRSËTTUM
STAÈ 6ERÈ   MILLJ

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

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

FYRIR
229 KRÓNUR
FÆRÐ
FÆ
ÆRÐ ÞÚ:
ÆRÐ

vhs spólu í
kolaportinu
eða

Hringdu núna

893 2121

frábæra skemmtun í
heilan sólarhring fyrir
alla fjölskylduna

Edwin Árnason
Sölufulltrúi
edwin@remax.is
Sími: 893 2121

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. Fasteignasali

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild.
Tryggðu þér áskrift í dag!
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5NUFELL

RA HERBERGJA ÅBÒÈ
&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ RA HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È VIÈ 5NUFELL  Å 2EYKJAVÅK
¥BÒÈIN SKIPTIST Å HOL STOFUR  SVEFNHERBERGI
BAÈHERBERGI ELDHÒS OG ÖVOTTAHÒS ¹SAMT
SÁRGEYMSLU ¹  H¾È 'OTT VERÈ
6   M 

%INAR 0¹LL +J¾RNESTED
LÎGG FASTEIGNASALI
EINAR FASTMOSIS
+*!2.!

¶6%2(/,4)  o  -/3&%,,3" o 3¥-)   o &!8  
777&!34-/3)3

3TËRIKRIKI   -OSFELLSB¾R
4ILB

ÒN

AR

TIL

AFH



2ÒGAKUR  JA MST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
2ÒMGËÈ OG GL¾SILEG   M JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
 H¾È Å JA H¾ÈA LYFTUHÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA
VIÈ 2ÒGAKUR  Å 'ARÈAB¾ ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
HOL BAÈHERBERGI STOFU BORÈSTOFU ELDHÒS RÒMGOTT
SVEFNHERBERGI OG HJËNAHERBERGI MEÈ FATAHERBERGI
¥BÒÈINNI FYLGIR BÅLAST¾ÈI ¹SAMT STËRRI SÁR GEYMSLU Å
LOKUÈUM BÅLAKJALLARA 'L¾SILEGAR INNRÁTTINGAR OG FALLEG
GËLFEFNI ¥BÒÈIN ER NÕM¹LUÈ OG TILBÒIN TIL AFHENDINGAR
,¾KKAÈ VERÈ 6   M 

"REIÈAVÅK

JA HERBERGJA
&ALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ SÁR INNGANGI ¹
 H¾È ¹SAMT GEYMSLU OG YFIRBYGGÈU BÅLAST¾ÈI
VIÈ "REIÈUVÅK  Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN SKIPTIST
Å FORSTOFU TVÎ SVEFNHERBERGI ÖVOTTAHÒS
BAÈHERBERGI ELDHÒS OG STOFU FALLEG ÒTSÕNI
%IGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
6   M 

(ELGALAND 
.¾FUR¹S  JA HERBERGJA
2ÒMGËÈ  JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È VIÈ .¾FUR¹S
 Å 2EYKJAVÅK %IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFUHOL GANG STËRT
HJËNAHERBERGI MEÈ FATASK¹P BAÈHERBERGI MEÈ BAÈKARI
OG STURTU AUKAHERBERGI GLUGGALAUST STOFU ELDHÒS M
BORÈKRËK OG ÖVOTTAHÒS INN AF ELDHÒSI 6   M 

.ÕJAR OG GL¾SILEGAR  OG RA HERBERGJA ÅBÒÈIR Å JA
H¾ÈA LYFTUHÒSI MEÈ BÅLAKJALLARA VIÈ 3TËRATEIG  Å
-OSFELLSB¾ ¥BÒÈIRNAR ERU TIBÒNAR TIL AFHENDINGAR
MEÈ FALLEGUM EIKARINNRÁTTINGUM &LÅSAR OG PARKET
ERU ¹ GËLFUM 6ERÈ FR¹   M 

!USTURBERG RA HERB MBÅLSKÒR
&ALLEG RA HERBERGJA   M ÅBÒÈ ¹  H¾È ¹SAMT 
M BÅLSKÒR VIÈ !USTURBERG  Å 2EYKJAVÅK 'ËÈ YFIRBYGGÈ
SËLSTOFA SEM ER EKKI INNI Å FERMETRATÎLU ÅBÒÈAR 3ELJANDI
SKOÈAR SKIPTI ¹ ST¾RRA SÁRBÕLI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
3TUTT Å SKËLA OG ALLA ÖJËNUSTU 6   M 

 M EINBÕLISHÒS

3

/

0 )¨

(²

-JÎG FALLEGT EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR VIÈ (ELGALAND Å
-OSFELLSB¾  EFRI H¾ÈINNI ER FORSTOFA ÖVOTTAHÒS ELDHÒS STOFA BORÈSTOFA BAÈHERBERGI
OG FJÎGUR SVEFNHERBERGI  NEÈRI H¾ÈINNI ER STËRT BAÈHERBERGI ÖRJÒ HERBERGI HEITUR
POTTUR OG GUFUBAÈ 'RËIN OG SKJËLGËÈ EIGNARLËÈ MEÈ FALLEGRI TJÎRN -ÎGULEIKI ER AÈ GERA
SÁRÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È 3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN Å -OSFELLSB¾

/PIÈ HÒS Å DAG M¹NUDAG FR¹ KL  TIL 

HAUST-TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

44 mm bjálki / Tvöföld nótun / Tvöfalt gler

SÉRTILBOÐ Gestahús
- GARÐHÚS 10
10 m²
Sértilboð
m²
kr. 399.000 án/fylgihluta - áður kr. 499.000

25.000 kr. lækkun á öllum GARÐHÚSUM.

kr. 590.000 m/fylgihlutum - áður kr. 690.000

Allt á að seljast, fyrstur kemur fyrstur fær.

Sértilboð Gestahús 16 m²
kr. 599.000 án/fylgihluta - áður kr. 699.000
kr. 840.000 m/fylgihlutum - áður kr. 940.000

VH/10 - 18

40 % afsláttur
af heimsendingu á
GARÐHÚSUM
og GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda

Nánari upplýsingar
á heimasíðu:

Sértilboð Barnahús 2,1m²
kr. 109.900 án/fylgihluta - áður kr. 139.000

www.volundarhus.is
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

7

HAUST-TILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

kr. 314.000 án/fylgihluta - áður kr. 339.000
kr. 334.900 m/fylgihlutum - áður kr. 359.900

8

15. NÓVEMBER 2010

FASTEIGNIR.IS

Hæðarsel 1
109 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað hús

Stærð: 241,3 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 47.650.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag?
Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

699 5008

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
hannes@remax.is
Sími: 699 5008

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. Fasteignasali

Mánudaginn kl. 18-18.30

Verð: 51.900.000

«SKA EFTIR ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å (LÅÈUNUM
«SKA EFTIR p HERBERGJA ÅBÒÈ
TIL LEIGU Å (LÅÈUNUM
3KILVÅSUM GREIÈSLUM OG GËÈRI
UMGENGNI HEITIÈ
5PPLÕSINGAR VEITIR 3VANHILDUR
Å SÅMA  

REMAX-Senter og Þóra kynna glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Breiðholti. Húsið stendur á
hornlóð, vel afgirt og er sérstaklega barnvænt utandyra sem innan. Hluti garðs er rúmgóð afgirt timburverönd í
suður, þar sem er mikið leikpláss, góð aðstaða til að vera með grill og garðhúsgögn í góðu skjóli ásamt
sérsmíðuðum hyrslum fyrir grill ofl.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum með sérsmíðuðum innréttingum, náttúrustein og
gegnheilu parketi á gólfi neðri hæðar. Tvær rúmgóðar stofur ásamt stóru, opnu og vel búnu eldhúsi eru á
neðri hæð. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi, sjónvarpshol og gott baðherbergi. Til viðbótar er 15 fm. ris með
gluggum og góðri vinnuaðstöðu sem ekki er inni í fermetra tölu. Húsið hentar einstaklega vel fyrir stóra
fjölskyldu og hefur verið gert ráð fyrir sér herbergjum og sameiginlegum fjölskyldurými þann að vel fer um alla.
Bílskúrinn hefur verið innréttaður með góðum skápum sem geymsla með hurð út í garð.
Allar
frekari
upplýsingar
veitir
Þóra
Birgis.
í
s.
777-2882
eða
thora@remax.is.

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur og seljendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
...ég sá það á Vísi

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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
www.partaland.is - 567
4100

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARATÆKI

Notaðir varahlutir í Mitsubishi bíla,
PARTALAND, Stórhöfða 18, Rvk.
Varahlutir í primera ‚98. Baleno Wagon
‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon
‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98.
Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99.
Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97,
Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97
og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94.
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

SÖLULAUN FRÁ AÐEINS
17.500KR

NISSAN NOTE TEKNA. Árgerð 2006,
ekinn aðeins 59.þ km, SJÁLFSKIPTUR.
Verð 1.790.000. Rnr.300170.Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

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

VILTU SELJA BÍLINN ÞINN FYRIR LÍTIL
SÖLULAUN FYRIR AÐEINS 17500KR EF
BÍLLINN KOSTAR UNDIR 1MILLJÓN Á
DÝRARI BÍLUM ERUM VIÐ LÍKA MEÐ
BESTA VERÐIÐ ÞÚ ÞARFT AÐEINS
AÐ SKRÁ BÍLINN Á BIFREIDASALAN.
IS OG SENDA MYNDIR AF BÍLNUM
Á BIFREDASALAN@BIFREIDASALAN.IS
MIKIL EFTIRSPURN AF BÍLUM UNDIR
MILLJÓN

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

LEIGÐU
LENGRI
VINNUDAG!
RAFSTÖÐVAR
4-160KW
OG
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI.
561-8373 www.dslausnir.is

Aukahlutir í bíla
Vantar sjáfskitpingu FDH fyrir wv golf
4-1,6 lítra vél, 2001 árgerð. þarf að
vera í lagi Uppl. í síma 857 0755. eftir
kl 16:00.

Hjólbarðar
Ford Explorer LTD árg. 2006 ekinn 68Þ.
km. Leður 6 manna dvd. Einn með öllu.
898-2811.

4 Nelgd Jeppadekk til sölu , stærð
235-75 R15. Nánast óslitin. Uppl. í s.
841 1495.
Til sölu 4 sóluð,lítið slitin nagladekk,
185/70 R14, verð 4500 stk, 1 stk.
Michelin snjódekk á 5 gata felgu,
185/70 R14, 1 stk. 165/80 R 13 neglt
á 4 gata felgu. 5 stk nokkuð slitin dekk
185/70 R 14 á 14“ felgum. Upplýsingar
í síma 862 9238.

Varahlutir
Hyundai Starex 4x4 Diesel árg. 12 2005
ekinn 91þ. km 8 manna góður bíll verð
2,680. S: 898-2811.

250-499 þús.
Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Til sölu VWPolo 1.4 16v árg2000 ekinn
79þús Góður bíll skoðaður . 2 eigendur.
s8956595

Bílar óskast

Vörubílar
Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur,
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.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

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

partabílar.is 770-6400

Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos
98-03, dodge carvan 97, dodge neon
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80,
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 9901, twingo 99, felisa 99, swift 05-09,
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00,
primera 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. 892 7852.

ÞJÓNUSTA
Sendibílaþjónusta

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 gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Pípulagnir
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

HÅcjbVÂ\{i
]{a`jcc^
Kælivagn árg. 2000 3ja öxla á einföldu
, einn lyfti öxull,heiloppnun á báðum
hliðum Höfum fl vinnubíla og tæki á
söluskrá einnig varahlutaþjónusta fyrir
vörubíla og vinnuvélar O.K.Varahlutir
ehf S:696-1050.okspares@simnet.is

Fjórhjól

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala
í hjólum. Komdu við, láttu okkur
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík
Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Dodge Ram 6,7 Diesel Laramie árg.
2007 ekinn 33 þús. Leður hús á palli.
Fallegur bíll. S: 898-2811.

Nýja

HVai`Zgd\
hVaiYgZ^[VgVg

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund.
Helst í góðu lagi en má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772 5450.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Til sölu

Golf, Polo, Micra eða
Lancer óskast

KRÓKUR

VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.is 565-6020.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt

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

Erum að byrja að rífa VW Caddy 05,
Octavia 4x4, bensín og disel ‚05 og
‚07. Patrol ‚96, Honda CRV 00, Terios
99, marga Benz bíla, Pajero, disel 99.
Partahúsið opið 8:30-18 virka daga og
10-14 laugardaga. S. 555 6666.

Musso varahlutir.

Til sölu VW Passat árg. ‚98. Tilboð óskast. S. 663 2811.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík
Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Bílapartasala

Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru,
Lanos, Galloper, Discovery, H1,S anta
Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper,
Ford 250, Clio 00, Megan Scenic 98,
Freelander, Impreza 97, Baleno 96.
Kaupum bíla til niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. S.864
0984.
Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Óska eftir að kaupa vél í Suzuki Vitara
árg.‘95 eða nýrri. Uppl. í s. 564 2099
og 892 8290.

Can-am Outlander 800 27“bighorn árg.‘08, ek.7100, einn eigandi.
Ásett:2300 S.894 8509.

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

=g^c\]ZaaV+''&=V[cVg[_gÂjgHb^/*(*'**%
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Faglærðir Píparar

Öryggis- og peningaskápar.

Tölvur

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Veitingastaðir
Til sölu hitaafgreiðsluborð á hjólum. Lengd 193 cm, dýpt 85 cm.
Kjúklingahitaskápur á hjólum leng.97
cm, hæð 200 cm. Uppl. í s. 893 7249.

Húsaviðgerðir

Pípulagnir
HRAÐLAGNIR EHF
Pípulagingarþjónusta

Viðhald og breytingar eru okkar fag. S:
662-6277.

Hreingerningar

20% afsláttur fyrir eldri
borgara, öryrkja og húsfélög.

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla.
Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnaðarlausu. Haukur, S. 777 3374.

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

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

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

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

Húsaviðhald

Vilt þú vera með hreint og fínt hús.
Hringið í mig. S. 772 8512.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.
ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Handriðaplast

Efni og ásetning. 27 ára góð reynsla.
Uppl. í síma 8408282 , www.pyrite.is

Nudd
NUDD - TILBOÐ - NUDD
Dekur f. 2 kr. 9900,Skrúbb, heitur pottur,
nudd f. 2 kr. 9900,-.
Detox - f. 2 kr. 9900.. Margar teg. nudds,
alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf.
Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir
s. 823 8280. JB Heilsulind
Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.Líkamsnudd !

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Dulspekisíminn 908-6414

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!
Er farin að taka fólk til mín aftur eftir
löng veikindi. Les í lófa, spil og spái
í bolla. Löng reynsla! S. 557 5725 &
848 5025.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is
Flott hlaupabretti til sölu, ÁRG. ‚07,
notað 40klst nordic treck EX 3600 m.TV
verð 250þ S. 777 6322.

Frábær þjónusta. Tilboð í dag. S. 693
0348 eða 661 8272

Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, frystiskápur, eldavélar, stólar, video, fartölva,
bílavarahlutir, dekk. S : 896 8568.

Whole body massage. S. 849 5247.

Borðtennisborð í fullri stærð,í góðu
standi, 2spaðar og net. Óska eftir tilboði. S. 663 3953.

Spádómar

Önnur þjónusta
Símaspá 859 9119
Tilfinningamál, fjármál, ársspá,
andleg hjálp, bein miðlun og
tarot. Laufey spámiðill. Löng
reynsla.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00
visa/euro.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661,
897 4996 & 699 2502. Opið virka
daga 8-18.

Húsasmíðameistari

Get bætt við mig verkefnum í
nýsmíði,viðhaldi eða byggingastjórn,
fyrir einstaklinga eða húsfélög. S - 611
7081 Gunnar.

KEYPT
& SELT
Til sölu

PYLSUPOTTUR Hendy Wurst Wärmer
til sölu. Mjög lítið notaður og sér varla
á honum. Verð 75.000.- Upplýsingar í
síma 6504000.

Óskast keypt
Kaupi gull !Ég, Magnús
Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og
gull skartgripi. Kaupi allt gull,
nýlegt, gamalt og illa farið.
Leitið til fagmanns og fáið góð
ráð.
Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrjuð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Gegnheil eik. 10mm stafirnir okkar
loksins komnir aftur. verð aðeins 3.400
kr .vsk Parketlagnir og parketslípun
frá 2.000 kr fm. Allir þröskuldar teknir
frítt með.Sjáið myndir á www.parketsliparinn.is Visa Euro raðgreiðslur. simi
7728100

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com
892 1565 - Húseignaþjónustan
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500%
teygjanl.)
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Kaupi notaða skartgripi og buningasilfur. Gr. hæsta verð á markaðnum f.
gull Kaupi einnig alla mögulega gamla
muni Geri tilboð í restar úr dánarbúum og rými geymslur. Uppl. í síma
6945751.

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

Vélar og verkfæri

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

Málarar
Málarameistari

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

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími:
5520110 www.pon.is
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Ökukennsla Akstursmat.

Til bygginga

HEILSA
Heilsuvörur

Húsnæði í boði

Kenni á M.Benz C180. Get bætt við
mig nokkrum nemendum. Eiríkur Hans
Sigurðsson, löggiltur ökukennari. S. 895
8125. www.renta.is

geymslur.com

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

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

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Vinnupallur óskast. Óska eftir að kaupa
góðan ál vinnupall breidd 1.4m. hæð
8-10m. Uppl í s. 8934535 , vidvikehf@
simnet.is .

Verslun

STAY APARTMENTS VIKULEIGA

Silfurhundur tík á lausu

Weimaraner tík tilbúin til afhendingar.
Foreldrar eru alþjóðlegir-, íslenskir- og
amerískir meistarar. Hvolparnir afhendast með ættbók frá HRFÍ. Nánari uppl.
um tegundina er hæt að nálgast á
www.weimaraner.is og í síma 8950484 og 894-0067

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Til leigu 2 herb. kjallaraíbúð í
Bústaðahverfi. 85þ kr/mán m/hita.
Sími 821 5050.

Til Leigu Strax

Ný 3 herb. íbúð til leigu í nýju fjölbýlishúsi í Eskivöllunum í Hfj. Langtímaleiga.
Uppl. hjá Agnari í S. 699 5532.

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

UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA
YKKUR
MEIRI VÍSI?

Leigumiðlanir
Leigumiðlun-Leigumiðlun

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

Hæ strákar hringið í okkur.
Opið þegar ykkur langar.

Rizzo Grensásvegi 10
We want to hire good person
for dishwashing and cleaning at
our restaurant.
Those who are interested can
come by and fill out a form or
call 898 9979 Sigfús

Flottasta myndin - samkeppni
Ljósmyndasamkeppni hefur hafist á
kanínunni og eru verðlaun á bilinu kr.
50.000 - 200.000 í boði fyrir stigahæstu
ljósmyndina í hverjum flokk. Þátttaka í
keppninni er ókeypis en skoðun mynda
í keppnisalbúmum + einkunnagjöf er
bundin áskrift. PurpleRabbit.eu.

LR óskar eftir fólki til sölu og markaðsstarfa. S. 866 6063.

Ókeypis einkaspjall Einkaspjallið
er frítt hjá öllum notendum kanínunnar. Textaspjall + „full screen“ videóspjall m/hljóði (hugbúnaður frá
Flashcoms.com). Samskiptin eru heit á
PurpleRabbit.eu.

Spennandi vídeó
íslenskra kvenna óskast

Spennandi vídeó
íslenskra kvenna óskast

Samskiptavefurinn PurpleRabbit.eu vill
kaupa spennandi myndskeið huggulegra íslenzkra kvenna til birtingar á
vef sínum. Allar nánari upplýsingar á
PurpleRabbit.eu.

Samskiptavefurinn PurpleRabbit.eu vill
kaupa spennandi myndskeið huggulegra íslenzkra kvenna til birtingar á
vef sínum. Allar nánari upplýsingar á
PurpleRabbit.eu.

Tilkynningar

Reykjavíkurborg

Vegna mikillar eftirspurnar vantar allar tegundir húsnæða á skrá á
Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.
Við erum sanngjörn og skilvirk.
Leigumiðlun.com - Lögfræðistofa,
Hamraborg 1, 200 Kópavogi Sími 445
3500 leigumidlun@leigumidlun.com

Til sölu tvö samliggjandi endabil í geymsluhúsnæði að Móhellu
4 í Hafnarfirði, 26,3 m2 hvort. VSK
kvöð. Afgirt og vaktað svæði. Verð
kr. 7.800.000 - Ekkert áhvílandi. Sími
588 7050.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu á Ártúnshöfða.Bjart og hlítt
70fm, atvinnuhúsnæði ásamt 13fm
millilofti stórar innkeyrsludyr, útiaðstaða. S. 568 1075/899 1075.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Auglýsing um breytingar
á deiliskipulagi
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagi í
Reykjavík.

Kristnibraut 65 - 67
Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags
fyrir Grafarholt svæði 3B, sérákvæði fyrir L laga
fjölbýlishús. Í breytingunni felst að íbúðum er
fjölgað um eina, úr 18 í 19 á lóðinni Kristnibraut
65–67.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Furuborg, leikskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð
Borgarspítalans vegna leikskólans Furuborg
við Áland. Í breytingunni felst stækkun á lóð og
byggingarreit ásamt fjölgun á bílastæðum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

...ég
g sá það
þ á Vísi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Spjalldömur 908 5500

Skipulags- og byggingarsvið

HÚSNÆÐI
SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinna í boði

Labradorhvolpar

Hrfí. draumheimaræktun ótrúlega fallegir og blíðir, tilbúnir til afhendingar.
Sími 695 9597/482 4010.

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

Einkamál

Húsnæði til sölu

Whole bode massage 841 8529.

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Leigjendur, takið eftir!

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

Svæði 108. Til leigu 13 fm herbergi
Innifalið sjónvarp, símatengi og húsgögn. Aðgangur að eldh., WC, baði og
þvottahúsi. Laus. V: 35 þús. Uppl. í s.
699 3966

FRÉTTIR

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Herbergi til leigu í 101, ca 25fm. Með
eða án húsgagna.Laus 1.des. Reyklaus.
Uppl í s. 618 2100

Til leigu lítil falleg 3herb íbúðí tvíbíli í
rólegu hverfi í hafnarfirði (norðurbæ).
Hentar einstaklega vel fyrir fjölskyldufólk. Aðeins traust og reglusamt fólk
kemur til greina. Uppl. s: 899-6699.

Hundagalleríið auglýsir

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage. Unique
experience for men, women and
couples. Tel: 698 8301 www.tantratemple.com

Þrítugur íslenskur karlmaður óskar eftir
vinnu. Allt kemur til greina. Uppl. í s.
663 1902.

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

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

TANTRA MASSAGE

Atvinna óskast

ATVINNA

Fæðubótarefni

Nudd

www.geymslaeitt.is

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

Dýrahald

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

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

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

Vantar þig pening og frjálsan vinnutíma? Okkur vantar gott fólk til að
starfa við heimakynningar á kvöldin
og um helgar. Góð töluð íslenska
algjört skilyrði. Góðir tekjumöguleikar.
Upplýsingar í síma 517-8000 eða á
golfefnaval@golfefnaval.is

TILKYNNINGAR

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

Loksins LR vörur á Austurlandi. Frábærar
Aloe Vera, snyrt, heilsu og megrunarvörur. Ef þú heldur kynningu færðu fríar
jólagjafir.Endilega hafið samband Míla
sími 483 1808,692 6756 milahalli@
simnet.is

HEIMAKYNNINGAR

Geymsluhúsnæði

HARMAGEDDON
ALLA VIRKA DAGA

KL. 15 – 17:30

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið
sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins.
Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

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

Reykjavík, 15. nóvember 2010
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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ÁRNASON
60 HJÁLMAR
„Ég er búinn að vera tólf ár á þingi, glæsileg ár og skemmtileg
framkvæmdastjóri Keilis, er sextugur í dag.

timamot@frettabladid.is

ár og ég fer saddur og glaður.“
ÞETTA GERÐIST: 15. NÓVEMBER 1985

Neyðarástand í Breiðholti
Á þessum degi árið 1985 gekk óveður yfir
landið sunnan- og vestanvert með þeim
afleiðingum meðal annars að þakplötur
fuku af húsum í Reykjavík og rúður fuku inn
í heilu lagi eða brotnuðu. Þó nokkrir íbúar í
Breiðholti yfirgáfu íbúðir sínar meðan veðrið
gekk yfir í öryggisskyni.
Vindhraðinn í verstu hviðunum fór upp í
83 hnúta og í Hvalfirði mældust mest 105
hnútar. Lögreglan og björgunarsveitarmenn
SILKITOPPA Hver tegund hefur sinn matseðil.

MYND/JÓHANN ÓLI

Munið eftir
smáfuglunum
Jarðbönn og snjór eru nú á
Norðurlandi þar sem fjöldinn allur af smáfuglum
berst fyrir lífi sínu. Fuglavernd hvetur Norðlendinga og aðra landsmenn til
að hugsa til þessara smáu
meðbræðra nú þegar vetur
er genginn í garð af fullum þunga. Fuglarnir þurfa
fjölbreytta fæðu og eiginlega hefur hver tegund sinn
matseðil og í kuldum brenna
þeir miklu til að halda á sér
hita. Fita er það fóður sem
hentar flestum fuglum vel
í kuldum. Sem dæmi um
mat má nefna brauð, epli,
fitu, kjötsag, matarafanga

handa þröstum, störum og
hröfnum, sólblómafræ eða
páfagaukafræ handa auðnutittlingum og kurlaðan maís
og hveitikorn handa snjótittlingunum.
Nauðsynlegt er að gefa
reglulega og hugsa fyrir
því að hafa vatn aðgengilegt. Fuglarnir þurfa mest
á næringu að halda kvölds
og morgna. Ýmsir framandi
gestir úr heimi fugla sem
hafa lent hér í hrakningum
leita oft á staði þar sem fuglum er gefið. Nánari upplýsingar má finna á vef Fuglaverndar, www.fuglavernd.
is.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorleifur Bragi
Guðjónsson
frá Fáskrúðsfirði, Nýbýlavegi 102,
Kópavogi,

sem andaðist þriðjudaginn 9. nóvember, verður
jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn
16. nóvember kl. 15.00.
Úrsúla Von Balszúm
Reynir Carl Þorleifsson
Jenný Þóra Eyland
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Hannes Flosason
fv. tónlistarskólastjóri og
tréskurðarmeistari
Fannafold 187, Reykjavík,

aðstoðuðu fólk við að komast á milli staða,
skólabörn að komast heim til sín og á mörgum stöðum þurfti aðstoð við að festa lausa
hluti niður. Þá varð kona á Kleppsvegi fyrir
fjúkandi járnplötu og slasaðist.
Veðurofsinn olli ekki aðeins tjóni í
Reykjavík heldur skemmdust mannvirki á
Snæfellsnesi og á Húsafelli fuku húsvagnar
og trégólf á brúnni yfir Geirdalsá í Reykhólasveit fauk af í heilu lagi.

FYRSTA SPIL SINNAR TEGUNDAR: UM KYNFERÐISMÁL OG SAMSKIPTI KYNJANNA

Fróðleikur og hlátur í senn
Kynstrin öll er nýtt og öðruvísi
spurninga- og partíspil sem Jóna
Ingibjörg Jónsdóttir, hjúkrunar- og
kynfræðingur, hefur síðustu mánuði staðið í ströngu við að búa til en
spilið er það fyrsta sinnar tegundar
á Íslandi og, að því er Jóna Ingibjörg
telur, hefur slíkt spil ekki verið gert
erlendis heldur. Jóna Ingibjörg hefur
í mörg ár verið frumkvöðull í því að
fræða Íslendinga um kynferðismál
og rekur Kynstur ráðgjafastofu.
„Síðasta vetur var ég að spila með
vinafólki og hugsaði með mér að það
væri gaman að hafa spurningar með
um þetta efni, sem voru þá ekki til,
þannig að ég ákvað að vinda mér í að
búa til svona spil sjálf,“ segir Jóna
Ingibjörg. „Spilið fjallar um samskipti kynjanna og kynferðismál og
er bæði á léttum og fyndnum nótum
auk þess að vera fræðandi. Spilið er
ekki spil af því tagi sem kallast „sexgame“, engar verklegar æfingar, ekki
deilt af persónulegri reynslu eða slíkt
heldur fyrst og fremst umræðuvekjandi og þeir sem hafa mest gaman af
því er fólk eldra en 15 ára.“
Jóna Ingibjörg samdi ókjörin öll af
spurningum og fór svo yfir þær og
grisjaði með hjálp ungs fólks. Auk
þess fékk hún ólíka hópa til að spila
spilið síðasta vor og fínpússaði það
enn frekar í kjölfarið. Kynstrin öll
er bæði íslensk hugarsmíði og hönnun en grafíski hönnuðurinn Finnur
Jóhannsson Malmquist hannaði útlit
þess.
„Spurningunum er skipt niður í
nokkra flokka er tengjast menningu,
samböndum, líkamanum og kynhegðun þar sem nokkrir valmöguleikar
eru gefnir í svörunum og fróðleiksmolar fylgja með. Fimmti flokkurinn inniheldur viðhorfsspurningar og
vekur oft mikla kátínu. Fólk hlær oft
svo mikið að það kemst ekkert áfram
í spilinu – sem er nú líka hluti þess að
spila saman – þetta er efni sem öllum
þykir gaman að tala um. Ég tek það
hins vegar fram að ég er fagmanneskja, veit hvað ég er að gera, og spilið fjallar ekki um að hnýsast í persónulega hagi fólks og einkalíf. Spilið
gefur hins vegar fólki tækifæri til að
tala um kynferðismál á uppbyggilegan og jákvæðan hátt.“
juliam@frettabladid.is

LITRÍKT OG FLOTT SPIL Spilið Kynstrin öll er hugarsmíði Jónu Ingibjargar Jónsdóttur, hjúkrunar-

og kynfræðings, og útlitshönnun er Finns Jóhannssonar Malmquist.

sem lést þann 6. nóvember s.l., verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju, þriðjudaginn 16. nóvember, kl. 13.00.
Kristjana Pálsdóttir
Páll Hannesson
Haukur F. Hannesson
Elín Hannesdóttir
Ingibjörg Hannesdóttir
og barnabörn

Höfundar kynntir

Sarah Buckley
Jörgen Boman

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Ásdís Gíslína Ólafsdóttir
Miðtúni 7, Sandgerði,
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FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þriðjudaginn
9. nóvember. Útförin fer fram frá Safnaðarheimilinu
í Sandgerði, fimmtudaginn 18. nóvember kl. 14.00.
Arthúr Guðmannsson
Ólafur Arthúrsson
Eygló Antonsdóttir
Guðrún Arthúrsdóttir
Eggert Þór Andrésson
Hallgrímur Arthúrsson
Inga Jóna Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Árleg höfundakynning Bókasafns Seltjarnarness verður
á morgun klukkan 20.
Höfundakynningarnar eru
orðnar fastur liður í bæjarlífi Seltjarnarness. Kynnt
verða verk misreyndra höfunda, allt frá byrjendum til
verðlaunahöfunda. Söguformið er ólíkt, ævisögur,
smásagnasafn, spennusögur og skáldsögur en að þessu
sinni lesa fjórir höfundar úr
bókum sínum.
Þeir höfundar sem fram
koma á þriðjudaginn eru:
Á rni Þ órari nsson með
Morgunengil, Bragi Ólafsson með Handritið að kvikmynd Arnar Featherby og

LES UPP Árni Þórarinsson er
meðal þeirra sem kynna verk sín

Jóns Magnússonar um uppnámið á veitingahúsinu eftir
Jenný Alexson, Guðni Th.
Jóhannesson með Gunnar Thoroddsen: ævisaga og
Sigríður Pétursdóttir með
Geislaþræði.

Forskotið eykst!
Fréttablaðið er nú með

187% meiri lestur en Morgunblaðið.

74,7%

Enn eru yfirburðir Fréttablaðsins á dagblaðamarkaði staðfestir. Það sést greinilega á
lestrartölum milli ára. Morgunblaðið dalar
en Fréttablaðið bætir við sig.
Við vitum sem er að dagblað á að vera
skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem
skipta okkur máli.
Við hlustum á raddir lesenda og erum
lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti.
Af þessum ástæðum hefur forskot
Fréttablaðsins aukist úr 143% í 187%

MORGUNBLAÐIÐ
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

2010

71,4%

2009

2010

29,3%

2009

26%

FRÉTTABLAÐIÐ
Allt sem þú þarft...
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krossgáta
2

1

7

4

LÁRÉTT
2. gas, 6. persónufornafn, 8. nugga, 9.
gogg, 11. tónlistarmaður, 12. sljóvga,
14. yfirstéttar, 16. ólæti, 17. gagn, 18.
flott, 20. eyrir, 21. spyrja.

5

8

9

10

12

11

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. öfug röð,
4. sýklalyf, 5. hald, 7. matarlím, 10.
óvild, 13. of lítið, 15. bakhluti, 16. ái,
19. ónefndur.
LAUSN

13

14

15

16

17

18

19

Hljóðlátur aumur api
BAKÞANKAR
Júlíu
Margrétar
Alexandersdóttur

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. on, 4. fúkalyf, 5.
tak, 7. gelatín, 10. fæð, 13. van, 15.
stél, 16. afi, 19. nn.

6

3

20

LÁRÉTT: 2. loft, 6. ég, 8. núa, 9. nef,
11. kk, 12. slæva, 14. aðals, 16. at, 17.
nyt, 18. fín, 20. fé, 21. inna.

21

A

umar skemmtanir halda gjarnan fyrir
mér vöku. Í þeim gírnum eigra ég til
að mynda um Barnaland, les þar hvernig mála megi bolla, skoða myndir af hundi
sem fannst í Norðlingaholti, hvernig
beygja eigi nafnið Hervör og fer yfir leiðbeiningar um lifrarpylsusuðu. Það finnst
mér gaman.

og ár aftur í tímann, lesið langar bunur og
kynnst alls ókunnugu fólki og frændgarði
þess. Aðdráttaraflið er líklega það að lífið
er alltaf ótrúlegra en skáldskapurinn. Sem
sagt. Mér finnst gaman að sitja uppi í tré,
hlusta og horfa og enginn sér. Ekki mikið
merkilegra en haga sér eins og hljóðlátur api.

MÉR finnst líka gaman að fletta upp í

MANNS aumu skemmtanir koma stund-

Þjóðskrá, gúgla, lesa blogg og mjög svo
sérhæfðar spjallsíður sem koma mér
ekkert við og að engu gagni, svo sem
fólks sem á gæludýr sömu ættar
eða deilir sams konar áhugamálum
– sem ég hef ekki. Ég get gleymt mér
tímunum saman og er alæta á internetið og bloggsíður. Sting hausnum
jafnt ofan í tunnurnar lengst til hægri
sem og lengst til vinstri. Kem fljótt
upp úr kafinu enda er þröngsýni sama
tóbakið hvort sem hún tilheyrir hægri
eða vinstri væng stjórnmálanna.

um aftan að manni og veita manni innsýn
í eitthvað óvænt og enn skemmtilegra.
Nýjasta auma skemmtunin mín er að lesa
lítinn dálk, oft til hægri eða vinstri á
blogg- og fésbókarsíðum, þar sem höfundar skrifanna lýsa sjálfum sér, hverjir þeir
eru og hvað þeir standa fyrir. Það forvitnilega þar er alger viðsnúningur á óskráðri
gamalli reglu um bann við sjálfshóli.
Kannski er það uppgerðarhógværð fortíðarinnar sem á ekki erindi við okkur í dag
en fyrr hefði ég orðið vitni að því að amma
pantaði sér pitsu en að hún hefði útlistað
í orðum hversu dugleg og kraftmikil hún
væri (sem hún var). Slíkt tal var óhugsandi. Maður skilgreindi ekki sjálfan sig
á þann hátt enda hégómi þá enn ofarlega
á blaði sem dauðasynd. Þessi lesning er
hins vegar afbragðs skemmtun hvað sem
má segja um hógværð eða hégóma. Enda
má þar finna klausur á borð við „beittasti
penni Íslands“ og „málefnaleg og hnyttin“.

SÉRSTAKA ánægju hef ég af því
að lesa bloggfærslur þar sem
fólk færir líf sitt í letur, deilir myndum úr öllum skírnarveislum og Eurovisionpartíum
sem það hefur farið í síðustu
fimm árin og mundar skoðanir sínar með öðru hvoru. Ég
hef rakið mig marga mánuði

NÝTT
LIN
FYRIR JÓ

■ Pondus
Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Afsakið!
Ég hélt að Zkítt með
þú værir... það! Zjáðu
hárið!
björn!

Góðan
daginn
Günther!

Dönsk lifrakæfa,
sveppir og beikon

Jólasíldarsalat

Eftir Frode Øverli

FRÁ SÓMA ER KOMINN
■ Gelgjan

TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

Forrétturinn
var góður en
ekkert morð og
eftirrétturinn
var til að drepa
mann.

30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

EÐALBAKKI

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Brokkólí-pottrétturinn var hins
vegar algert morð.

Takk Palli,
en fallegt!

GAMLI GÓÐI
20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI

■ Handan við hornið

Fyrir 10 manns

Eftir langan og
erfiðan dag í
helíumverksmiðjunni á Brynjar
mjög erfitt með
að ná athygli
sonar síns...

20 bitar

ÁVAXTABAKKI

DESERTBAKKI

a
u í sím
Pantað

00
5e6ða5á w6ww0.snodmingi.is*
imse
Frí he

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Þrífðu nú
þessa holu...

50 bitar

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

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

VERTU MEÐ VIÐSKIPTIN
Í RASSVASANUM
m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

Eftir Tony Lopes

■ Barnalán
Jæja krakkar, ætli það
sé ekki tímabært að við
förum heim.
Mamma,
má Lóa fá
tyggjó?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Tyggjó? Ha...

Greini- Og þú ert krakkinn
lega
sem finnst eplaEKKI SETJA ÞETTA UPP Í ÞIG!! ekki.. mauk ógeðslegt.
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menning@frettabladid.is
BYRJAÐU AÐ SAFNA STRUMPUNUM STRAX Í DAG.

NÝTT Á

DVD!

Fiðrildi leikur á mandólín
Bækur/★★★★
Sýrópsmáninn
Eiríkur Guðmundsson
Bjartur
Það er ekki algengt að mann langi
til að hrópa „loksins loksins“ við
lestur nýrra íslenskra bóka en það
gerðist þó við lestur fyrstu bókar
Eiríks Guðmundssonar, 39 þrep
á leið til glötunar, árið 2004. Þar
kvað við svo ferskan tón að ekki
varð um villst að nýr „alvöru“höfundur var kominn fram á sjónarsviðið. Skáldsagan Undir himninum árið 2006 náði ekki alveg að
heilla mann upp úr skónum, þótt
góð væri, en viðhélt þó fullvissunni um að hér væri á ferð einn
ritfærasti höfundur síðustu ára.
Sýrópsmáninn staðfestir það rækilega. Textinn er eins og hunang
sem maður festist í og smjattar á
og veit að maður á eftir að sækja í
aftur og aftur.
Fyrri hluti bókarinnar minnir á
39 þrepin, fullur af ógleymanlegum myndum, óvæntum vísunum
og glænýrri sýn á raunveruleikann. Hver myndin annarri betri
er dregin upp og lesandinn ýmist
skellihlær eða kyngir kekkinum í
hálsinum. Myndirnar af afanum
með rússnesku loðhúfuna og skott

Volgunnar stútfullt
af ljóðum rússneskra
sk á ld a , verkstæði
grímugerðarmannsins, rauðum skó í vegarkanti, heimsókn
þeirra félaga sögumanns og vinarins
Alfreðs í risaspiladósina við höfnina
og þeirri súrrealísku
hugmynd að ræna
Kristjáni Karlssyni
skáldi, loka hann
inni og láta hann
yrkja ljóð eða þýða Faulkner við
undirleik ærandi rokktónlistar
vefjast hver um aðra og sveifla
lesandanum milli væmni og ofsakæti. En undir krauma stríðari öfl,
ástin og dauðinn og vegalengdirnar milli manneskjanna í jarðlífsþokunni. Leiðarstef bókarinnar er
setningin: Lífið kremur mann, sem
gengur aftur, aftur og aftur í textanum og boðar það sem verða skal,
jafnvel í gráglettnustu köflunum.
Ísland er umlukið þoku, hlutir,
fólk og mannvirki hverfa og Ítalía
reynist litlu skárri með ógnandi
skóginn, myrkur hans og leyndardóma sem skilja sögumanninn,
konu hans og son frá umheiminum
á sama hátt og þokan gerði heima.
Hið eina sanna föðurland eru bókmenntirnar, eins og gjarnan áður

hjá Eiríki. Mandelstam
og Nabokov og Majakovskí og jafnvel Byron
eru höfundar tilverunnar, haldreipi, leiðarstjörnur.
Í tveimur síðustu hlutum bókarinnar fjarar
eilítið undan sögunni,
hún missir heljartökin
sem hún hafði á lesandanum og endurtekningarnar, sem í upphafi voru
eins og hjartsláttur í gegnum textann, fara að missa
marks, verða höktandi og
áhrifalausar. Textinn heldur þó
áfram að vera listilega saman
settur, enda aðalsmerki Eiríks þau
ógnartök sem hann hefur á tungumálinu.
Þetta er ekki bók sem nauðsynlegt er að lesa frá fyrstu til öftustu
síðu í beit. Meira eins og ljóðabók sem liggur á stofuborðinu og
maður grípur í aftur og aftur, les
nokkrar línur hér og hvar og fagnar því að máttur orðanna skuli enn
vera þess megnugur að lyfta manni
yfir gráma hversdagsins.
Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Listilega samansettur
texti og myndir sem sveima lengi
í huga lesandans. Bók sem gripið
verður til aftur og aftur.

Heiðarlegt portrett af listaverki

einta

k?

afar veigamikið hlutverk, sé í
raun sögumaður myndarinnar
því ekki er notast við samtöl eða
sögumann. Tónlistin er í höndum
Curvers Thoroddsen og Davíðs
Þórs Jónssonar, en sá síðarnefndi

hefur einmitt unnið með Ragnari
Kjartanssyni að fjölda verkefna.
Samhliða námi vinnur Ragnheiður nú að heimildarmynd um
listamanninn Hrein Friðfinnsson.
- kg

9134
9
91
1340
1

VILTU

dóttur um verkið Endalok, sem sýnd verður í Bíó Paradís.

•

STRUMPASAFNIÐ 7!

PORTRETT Ragnar Kjartansson og Páll Haukur Björnsson í mynd Ragnheiðar Gests-

SÍA

EST ST7 Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

•

SENDU SMS SKEYTIÐ

„Þetta er heimildarmynd, en helst
myndi ég vilja kalla þetta heiðarlegt portrett af verkinu. Portrett
sem rekur það sem listamaðurinn
og fyrirsætan gengu í gegnum á
meðan þeir voru fastir í Feneyjum,“ segir Ragnheiður Gestsdóttir, sem frumsýndi í gær í Bíó
Paradís hálftíma langa mynd um
verkið Endalokin sem listamaðurinn Ragnar Kjartansson setti upp
á Feneyjatvíæringnum á síðasta
ári. Einungis verða tvær almennar sýningar á myndinni, þriðjudaginn 16. og fimmtudaginn 18.
nóvember klukkan 20 báða dagana.
Sjálf stundar Ragnheiður framhaldsnám í myndlist við Barbháskólann í New York. Hún segist
strax hafa orðið forvitin um verk
Ragnars í Feneyjum, en hann málaði eitt málverk á dag af fyrirsætunni Páli Hauki Björnssyni í hálft
ár. „Áhorfendur myndarinnar eru
staddir í rýminu með strákunum
og ganga í gegnum sama ferlið.
Mér skilst á þeim að þetta sé mjög
raunveruleg lýsing á því sem átti
sér stað,“ segir Ragnheiður.
Hún bætir við að tónlistin leiki

PIPA TBW
PIPAR\
BW
W
WA

R
10 . H V E !
R
U
N
IN
V

oryggi.is
yggi.is

Hollráð gegn innbrotum
Setjið öryggiskerfi ávallt á vörð
Jafnvel þó heimilið sé einungis yfirgefið í skamma
stund. Setjið öryggiskerfi á „næturstillingu“
þegar fjölskyldan fer að sofa.

www.strumpar.is
Vinningar
V
Vinn
ninngar
ar af
afh
afhentir
fhen
hentitir
i í EL
ELKO
ELK
O Lind
Lindum.
d
199 kr/skeytið. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Fleiri hollráð gegn innbrotum er að finna á oryggi.is
Hringdu í

570 2400

og fáðu ókeypis öryggisráðgjöf heim!
eim!
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Íslenskur Hellisbúi þýddur á mandarín
Tónlist ★★★
Undraland
Valdimar

Flott frumraun
Hljómsveitin Valdimar bætist í
hóp þeirra íslensku hljómsveita
sem spila lágstemmda tónlist
með reggí/djass-ívafi. Þar eru
auðvitað fremstir í flokki Hjálmar,
ein besta hljómsveit Íslands.
Helsta áskorunin hjá Valdimar var
því að skapa sér sinn sjálfstæða
tón, falla ekki í þá gryfju að apa
upp tuggurnar sem Hjálmar hafa
tuggið. Valdimar virðist hafi tekist
ætlunarverkið að mestu leyti.
Vissulega má finna inni á milli
lagasmíðar sem svipa óneitanlega
til Hjálma. En það er fyrirgefanlegt á fyrstu plötu. Inni á milli
eru hins vegar frábær lög sem
verðskulda mikið lof. Nægir þar
að nefna Hverjum degi nægir sín
þjáning og svo Yfirgefinn, þétt og
flott lag með glæsilegri bassalínu.
Aðallagahöfundar sveitarinnar,
þeir Valdimar Guðmundsson og
Ásgeir Aðalsteinsson, eru nokkuð
lunknir við að smíða skemmtilegar laglínur og rödd Valdimars er
ákaflega þægileg en um leið kraftmikil. Allur tónlistarflutningur er
til fyrirmyndar og þegar á heildina
er litið geta Valdimars-liðar verið
nokkuð stoltir af þessari frumraun
sinni.
Freyr Gígja Gunnarsson

Niðurstaða: Flott frumraun hjá
hljómsveitinni Valdimar sem lætur
vonandi meira að sér kveða í
nánustu framtíð.

Tónlist ★★★
Here
Anna Halldórsdóttir

Fín lög, frábærar
útsetningar
Anna Halldórsdóttir sendi frá
sér tvær plötur sem þóttu lofa
góðu undir lok síðustu aldar.
Síðan hefur farið frekar lítið fyrir
Önnu, en hún hefur undanfarið
búið og starfað í New York. Þessi
nýja plata, Here, var tekin upp á
íslenskum sveitabæ seint í fyrra.
Öll lög og textar eru eftir Önnu,
en það var Davíð Þór Jónsson
sem sá um upptökustjórn og spilaði á flest hljóðfærin. Auk hans
og Önnu komu m.a. við sögu
Sæunn Þorsteinsdóttir sellóleikari
og Ólöf Arnalds sem spilaði á
fiðlu, víólu og charango.
Ég verð að viðurkenna að ég
hafði ekki hugmynd um hverju
ég átti að búast við þegar ég setti
þessa plötu í tækið. Útkoman
kom skemmtilega á óvart. Anna
er fínn lagasmiður og góður
túlkandi og hljóðfæraleikur og
hljómur á Here eru fyrsta flokks.
Tónlistin er róleg og persónuleg.
Hún minnir stundum á Tori Amos
eða jafnvel Kate Bush, en stærsti
kostur plötunnar felst í því hvað
útsetningarnar eru vel heppnaðar.
Þær gefa hverju lagi karakter og
búa til sterka og sannfærandi
heild úr þessum þrettán lögum.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Tólf árum eftir
síðustu plötu kemur sterk og
persónuleg plata frá Önnu Halldórsdóttur.

„Ég er algjörlega að fíla þetta. Mér finnst
reyndar leiðinlegt að skilja þetta tungumál
ekki,“ segir Jóhannes Haukur Jóhannesson
leikari. Leikgerð hans og Rúnars Freys Gíslasonar upp úr einleiknum Hellisbúinn hefur
verið þýdd yfir á kínversku og verður frumsýnd á næsta ári. Að sögn Jóhannesar voru
alþjóðlegir rétthafar verksins himinlifandi
með breytingarnar sem þeir tveir gerðu á
verkinu en leikgerð er þegar eitthvað er fært
til í leikverki, atriðum breytt eða einhverjum
bætt við.
Leikgerð Jóhannesar og Rúnars Freys
hefur þegar verið sett upp í Bandaríkjunum
og á Ítalíu og Jóhannes segir um ágætan pening að ræða fyrir heimilisbókhaldið, allavega
eins og staðan á krónunni er nú. „Þeir buðu

okkur út á frumsýningu og það er nú örugglega ekki ókeypis að koma tveimur leikurum
frá Íslandi til Kína með flugi. En við erum
báðir uppteknir í leikhúsinu, ég í Þjóðleikhúsinu og Rúnar Freyr í Borgarleikhúsinu, svo
við urðum að afþakka það.“ Jóhannes aftekur hins vegar ekki með öllu að þeir tveir láti
jafnvel slag standa og skelli sér til Kína. „Ég
bíð bara spenntur eftir heimasíðunni.“
Jóhannes áttar sig hins vegar fljótlega á því
að verkið hefur ef til vill þurft að standast ritskoðun hjá hinu opinbera eftirliti kínverska
alþýðulýðveldisins og það sé ekki víst að kínverskur almenningur sé öllum hnútum kunnugur þegar hlutir eins og Facebook eru bornir
á borð fyrir þá. „Hvað næst? Íslenskur Hellisbúi í arabalöndunum?“
- fgg

TIL KÍNA Leikgerð þeirra Jóhannesar Hauks og Rúnars

Freys hefur verið þýdd yfir á mandarín og því verður
kínverskur Hellisbúi frumsýndur eftir áramót.
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Sími: 553 2075

- bara lúxus

Fékk rúma milljón í styrk

JACKASS 3D – ÓTEXTUÐ

6 , 8 og 10.15

12

UNSTOPPABLE

8 og 10.15

12

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 6 -ÍSL TAL

7

STONE

8 og 10.15

16

ÚTI ER ÆVINTÝRI

6 -ÍSL TAL

L

„Það er ekki hægt annað en vera ánægður með
styrkinn. Þetta er svakalegur heiður. Núna get ég
loksins keypt mér almennilegan trompet,“ segir
trompetleikarinn efnilegi Baldvin Oddsson.
Forsvarsmenn bandaríska útvarpsþáttarins From
the Top hafa veitt Baldvini styrk að upphæð tíu þúsund dollara, eða um 1,1 milljón króna. Styrkurinn
kemur úr sjóði sem Jack Kent Cook, fyrrverandi
eigandi körfuboltaliðsins Los Angeles Lakers, stofnaði. 25 ungir nemendur hljóta styrkinn sem skal
nota til hljóðfærakaupa og/eða til að standa straum
af kostnaði við sumarnámskeið.
Baldvin, sem er aðeins sextán ára, kemur fram
í From the Top í dag. Þátturinn verður sendur út á
um 250 útvarpsstöðvum og er talinn eiga sér um sjö
hundruð þúsund dygga aðdáendur, eins og komið
hefur fram í Fréttablaðinu. Einnig verður hægt að
hlusta á þáttinn á síðunni Fromthetop.org. Upptökur
fóru fram 24. október fyrir fullu húsi í tónlistarskólanum New England Conservatory of Music í Boston.
„Að taka þátt í svona þætti er náttúrulega heiður og
frábær lífsreynsla,“ segir Baldvin.
Yfir tvö þúsund ungir tónlistarmenn á aldrinum átta til átján ára hafa komið fram bæði í sjónvarps- og útvarpsútgáfu From the Top. Útsendarar

VIÐ UPPTÖKUR Baldvin við upptökur á útvarpsþættinum í Bos-

ton á dögunum. Hann hefur fengið rúma eina milljón króna í
styrk frá From the Top.

þáttarins heyrðu Baldvin spila á tónlistarhátíðinni í Brevard í Norður-Karólínu í sumar og buðu
honum að vera með. Baldvin stundar nám við Interlochen-listmenntaskólann í Michigan. Þar gengur
honum vel og vann hann þar einleikarakeppni fyrir
skömmu ásamt skólafélaga sínum.
- fb

FM hnakkar í eldhúspartíi
Eldhúspartí útvarpsstöðvarinnar FM 957 hóf göngu
sína á skemmtistaðnum
Austri fyrir skömmu. Þeir
sem tróðu upp voru Friðrik Dór, Blaz Roca, Bjarki
og félagarnir Steindi Jr. og
Ásgeir.

앲앲앲앲

HOLLYWOOD REPORTER

앲앲앲

Þeir sem koma fram í næstu
tveimur eldhúspartíum eru Páll
Óskar, Dikta, Haffi Haff og Jón
Jónsson. Stemningin er órafmögnuð og þægileg í þessum partíum
rétt eins og í frægri tónleikaröð
sjónvarpsstöðvarinnar MTV.

EMPIRE

BRUCE WILLIS,
MORGAN FREEMAN,
JOHN MALKOVICH OG
HELEN MIRREN ERU
STÓRKOSTLEG Í ÞESSARI
ÓTRÚLEGA SKEMMTILEGU
GRÍNMYND

LET ME IN
JACKASS-3D
DUE DATE

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20

DUE DATE
kl. 8 - 10:20
RED
kl. 5:50 - 8 - 10:20
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 6
LET ME IN
kl.10:30
ÓRÓI
kl. 8 - 10:20
THE TOWN
kl. 8
THE TOWN
kl. 5:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 6
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D
DUE DATE
GNARR

12

ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 3.55 og 6

L

10

DUE DATE
kl. 3.50 - 5.45 - 8 og 10.20
GNARR
kl. 6 - 8 og 10.10
RED
kl. 3.45 - 5.50 - 8.10 og 10.30
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 3.45
ÓRÓI
kl. 8
LET ME IN
kl. 10.20

10

12
L
16
10

SAMAN Á AUSTRI Vinkonurnar Lára, Indíana, Sunna og María mættu skemmtistaðinn

L
12
7

Austur.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Í ELDHÚSPARTÍI Margrét, Sara og Hekla

létu sig ekki vanta í partíið.

10
16

16

L

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

L
10

GNARR
kl. 5:50 - 8 - 10:20
DUE DATE
kl. 8 - 10:20
RED
kl. 10:20
THE SWITCH
kl. 5:50 - 8
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50

L
10
12
L
7

L

KIDDI OG GUFFI Kiddi Lár og Guðfinnur
Sveinsson, meðlimur hljómsveitarinnar
For A Minor Reflection, litu inn.

SYSTKINI MÆTTU Systkini söngvarans
HEIÐAR OG VIKTOR Félagarnir Heiðar og

NÝTT Í BÍÓ!

Viktor mættu í eldhúspartíið.

Sjáðu Jackass eins og þú hefur
aldrei séð áður!

Franskir rokkarar til Íslands
Þungarokkssveitirnar Changer og
hin franska L´esprit du clan spila
á tvennum tónleikum í Hellinum
og á Sódómu 19. og 20. nóvember.
Hljómsveitin Angist hitar upp.
„Þeir höfðu upphaflega samband við okkur vegna þess að þeir
voru að plana Bandaríkjatúr. Þeir
ætluðu að stoppa við á Íslandi en
svo datt þessi túr upp fyrir. Þeir
ákváðu að koma bara samt og taka
smá frí í leiðinni,“ segir Kristján
B. Heiðarsson, forsprakki Changer, um frönsku gestina. „Þetta er
band sem nýtur sín vel á tónleikum. Þeir eru í svo fantagóðu formi
að það er ekki fyndið. Þetta verð-

SÍMI 564 0000

FULLKOMIN GÆÐI

JACKASS 3D
JACKASS 3D LÚXUS
UNSTOPPABLE
EASY A
ARTHÚR 3
MACHETE
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2
SOCIAL NETWORK
EAT PRAY LOVE
AULINN ÉG 3D
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Friðriks Dórs, þau Hanna Borg og Jón
Ragnar, voru á tónleikunum ásamt
góðum félögum.
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JACKASS 3D
EASY A
ARTHÚR 3

ur hörkupartí.“ Hann bætir við að
hugsanlega spili Changer í Frakklandi í framhaldi af tónleikum
L´esprit du clan hér á landi.
Changer gaf fyrir tveimur
mánuðum út sína þriðju stóru
plötu, Darkling. „Hún er svolítið afturhvarf til fortíðarinnar.
Núna erum við komnir í „trashið“, gamla góða gírinn okkar. Við
kunnum alltaf best við okkur þar,“
segir Kristján. Titillag plötunnar
er ellefu mínútna langt og einnig
er þar fyrsta ballaða sveitarinnar. „Þetta er sú fyrsta og alla vega
eins og planið er núna, sú eina.“
- fb

FRANSKIR ROKKARAR L´esprit du clan
spilar á tvennum tónleikum á Íslandi 19.
og 20. nóvember.
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Rachel Weisz með Batman og Bond
Rachel Weisz þykir líklegust til að
hreppa hið eftirsóknarverða aðalkvenhlutverk í næstu Batmanmynd bandaríska leikstjórans
Chris Nolan. Þetta kemur fram á
afþreyingarvefnum Contactmusic.
com.
Fjöldi frægra leikvenna hefur
lýst áhuga sínum á hlutverkinu og
nægir þar að nefna Gossip Girlstjörnuna Blake Lively og Natalie
Portman. Nolan hefur þegar fengið breska leikarann Tom Hardy í
hlutverk nýs þrjóts en það verður vægast sagt forvitnilegt að sjá
hvort Nolan takist að fylgja eftir
gríðarlegum vinsældum Dark

Knight. Christian Bale mun endurtaka hlutverk Leðurblökumannsins í þriðja sinn en myndinni hefur
verið gefið nafnið Dark Knight
Rises.
Og Weisz hefur heldur betur
verið í kastljósi fjölmiðla beggja
vegna Atlantshafsins. Því hún
skildi nýverið við eiginmanninn,
leikstjórann Darren Aronofsky.
Ástæðan fyrir skilnaðinum var
ekkert venjuleg því sjálfur James
Bond eða Daniel Craig er talinn
hafa komist upp á milli hjóna.
Weisz er sögð hafa fallið fyrir
Craig þegar þau léku saman í kvikmyndinni Dream House.
- fgg

SAMAN EÐA EKKI Rachel Weisz er orðuð við bæði Batman og James Bond. Hún á

reyndar að leika í næstu Batman-mynd en er sögð eiga í ástarsambandi við Daniel
Craig sem leikur Bond.
NORDIC PHOTOS/GETTY

ELSKAÐ AÐEINS EINN Emma Watson

hefur aðeins elskað einn en vill ekki
segja hver það er.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Varð einu
sinni ástfangin
Breska leikkonan Emma Watson viðurkennir í samtali við
Bang Showbiz að hún hafi einu
sinni orðið ástfangin. Hún hafi
hins vegar aldrei lent í ástarsorg.
„Ég vil ekki segja hver það var,
það væri ósanngjarnt gagnvart
hinum,“ sagði Emma.
Emma hefur verið bendluð við
tónlistarmanninn George Criag,
fjármálagúrúið Jay Barrymore
og spænska tónlistarmanninn
Rafael en henni virðist hafa tekist að halda einkalífinu út af fyrir
sig. Emma hefur nú leikið Hermoine Granger í sex myndum og
síðustu myndirnar eru væntanlegar í kvikmyndahús heimsins á
þessu og næsta ári.
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Syngur með
8 ára dóttur

KÁNTRÝ Gwyneth Paltrow söng lag á
amerísku kántrý-verðlaunahátíðinni. Og
fékk prýðilega dóma.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Fékk ráð
hjá Beyonce
Gwyneth Paltrow leitaði ráða hjá
Beyonce Knowles áður en hún
steig á svið og söng lag úr kvikmynd sinni Country Song á amerísku kántrý-verðlaunahátíðinni
sem fram fór á dögunum. Í samtali við Access Hollywood sagðist Paltrow ekki hafa getað sofið
nóttina áður en hún kom fram
en með því að læra tækni hjá
Knowles hafi hún getað róað taugarnar. „Ég er svo heppin að geta
leitað til svona frábærra listamanna,“ segir Paltrow.
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Tólf jólalög sem eru öll í sérstöku uppáhaldi hjá söngkonunni
Regínu Ósk eru á nýrri jólaplötu
hennar sem nefnist Regína Ósk …
um gleðileg jól. Þetta er fjórða
sólóplata hennar og inniheldur
hún ný íslensk jólalög í bland við
erlend lög með íslenskum textum. Eitt laganna samdi Regína til
dóttur sinnar Anítu, sem er átta
ára. Aníta syngur einmitt dúett
með mömmu sinni í laginu Bráðum koma blessuð jólin. sem er
nýtt jólalag eftir Trausta Bjarnason. Í framhaldinu af útgáfunni
fer Regína á flug með Frostrósum og syngur með þeim á þrjátíu
tónleikum í desember.
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SIGFÚS SIGURÐSSON skoraði eitt mark með sínu nýja liði, Emsdetten, er það
vann óvæntan sigur á toppliði Minden í þýsku B-deildinni í handbolta. Sigfús gekk í
raðir félagsins í síðustu viku enda á þjálfari liðsins, Patrekur Jóhannesson, í miklum
vandræðum vegna meiðsla leikmanna..

Björgvin til Magdeburg
Björgvin Páll Gústavsson hefur ákveðið að skrifa undir samning við þýska
úrvalsdeildarfélagið Magdeburg þar sem Íslendingar hafa gert garðinn frægan.
Björgvin ætlar sér að verða einn af fimm bestu markvörðum heims.
RÓLEGUR Ólafur lét sér nægja að skora
eitt mark í gær.
NORDIC PHOTOS/BONGARTS

HANDBOLTI Landsliðsmarkvörð-

SIGURSÆL Ragna er hér með Katrínu

Atladóttur en þær unnu tvíliðaleikinn
saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Iceland International:

Tvöfalt hjá
Rögnu
BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir
gerði sér lítið fyrir og vann tvöfalt á Iceland International-mótinu um helgina. Hún vann einliðaleikinn og tvíliðaleikinn með
Katrínu Atladóttur.
Ragna mætti Anitu Raj Kaur
frá Malasíu í úrslitum í einliðaleik og vann í tveim lotum, 21-17
og 21-18.
Ragna og Katrín lögðu Tinnu
Helgadóttur og Erlu Björg Hafsteinsdóttur í úrslitum tvíliðaleiksins í tveim lotum, 21-14 og
21-13.
Daninn Kim Bruun vann einliðaleik karla en hann lagði landa
sinn, Jacob Damsgaard Eriksen, í
úrslitaleiknum.
- hbg

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum
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urinn Björgvin Páll Gústavsson
mun í dag skrifa undir tveggja ára
samning við þýska úrvalsdeildarfélagið Magdeburg. Björgvin Páll
mun ganga í raðir félagsins næsta
sumar og mun því klára tímabilið með svissneska liðinu Kadetten
Schaffhausen.
„Ég var í viðræðum við tvö frábær úrvalsdeildarlið. Hitt liðið
vildi fá mig 2012 en Madgeburg
vill fá mig næsta sumar. Ég tel mig
vera tilbúinn til að fara í úrvalsdeildina núna og var ekki til í að
bíða í eitt ár í viðbót. Þannig að
ég mun semja við Magdeburg og
er mjög ánægður með það,“ sagði
Björgvin Páll við Fréttablaðið í
gær.
Magdeburg er fornfrægt félag
og með sterkar tengingar til
Íslands. Alfreð Gíslason þjálfaði
liðið á sínum tíma og gerði það
að Evrópumeisturum er Ólafur
Stefánsson lék með liðinu. Sigfús
Sigurðsson var einnig á mála hjá
félaginu sem og Arnór Atlason.
Félagið var í miklum fjárhagsvandræðum en hefur unnið sig úr
þeim og leiðin liggur upp á við.
Fjárhagsstaðan er aftur orðin
góð og félagið er smám saman að
byggja upp sterkt lið á nýjan leik.
Magdeburg er í áttunda sæti í
þýsku úrvalsdeildinni sem stendur.
„Ég vildi fara í lið þar sem ég
fæ að spila mikið. Þetta er félag á
uppleið og ég mun fá að spila mikið
þarna. Það er hollenskur markvörður til staðar og við munum
skipta tímanum á milli okkar.
Ég tel að þetta sé hárrétt skref
fyrir mig á þessum tímapunkti.
Ég hef viljað taka rétt skref fram
á við á mínum ferli en þau mega
ekki vera of stór. Ég þarf að spila
og vaxa sem markvörður. Þetta
er lið í efri hluta deildarinnar og
mun bara styrkjast á næstu árum,“
sagði Björgvin Páll sem orðinn er
25 ára gamall.
Björgvin Páll á sér háleita
drauma og hefur verið óhræddur
við að gefa út markmið sín.
„Ég ætla að verða einn af bestu
markvörðum heims. Þarna fæ ég
að spila gegn bestu mönnum heims
og stefnan er að festa sig í sessi
sem markvörður í þýsku úrvalsdeildinni.
Allt frá því ég var 14 ára gamall
hef ég sett stefnuna á að verða einn
af fimm bestu í heimi. Með því að

Löwen tapaði fyrir Flensburg:

Fyrsta tap
Guðmundar
HANDBOLTI Eftir ellefu leiki í röð

án taps kom að því að RheinNeckar Löwen tapaði leik undir
stjórn Guðmundar Guðmundsson.
Flensburg lagði Löwen, 32-31,
í fyrsta leik sínum undir stjórn
Svíans Ljubomir Vranjes.
Leikurinn var æsispennandi
allt til enda en leikmenn Löwen
héldu ekki út.
Ólafur Stefánsson skoraði eitt
mark fyrir Löwen og Róbert
Gunnarsson var á bekknum eins
og vanalega.
Lærisveinar Dags Sigurðssonar í Fuchse Berlin unnu góðan
sigur á Friesenheim, 36-32, þar
sem Alexander Petersson skoraði
sex mörk fyrir Berlin.
Löwen og Berlin hafa bæði 19
stig í þriðja og fjórða sæti deildarinnar.
- hbg

BIKARMEISTARI Garðar fagnar hér í
landsleik en hann fagnaði með Strömsgodset í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Á RÉTTRI LEIÐ Landsliðsmarkvörðurinn magnaði mun spila í þýsku úrvalsdeildinni

næsta vetur.

gefa út markmið mín kemur meiri
pressa og ég vil hafa það þannig.
Ég er berjast fyrir þessu markmiði á hverri einustu æfingu,“
sagði Björgvin Páll.
„Ég tel mig vera á réttri leið.
Það eru mjög fáir markverður á
mínum aldri sem eru komnir þetta
langt og með þá reynslu sem ég
hef. Menn eru venjulega að toppa
eftir þrítugt og ég á enn mörg ár
í það.“
Björgvin segist hækka lítillega
í launum við það að fara til Þýskalands en hann er með góðan samning hjá Kadetten.

FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

Ég stefni á að verða
einn af fimm bestu
markvörðum heims.
Þarna fæ ég að spila með
bestu mönnum heims.
BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON

„Ég er ekki að horfa bara á
samningana heldur framtíð mína.
Ég hefði verið áfram hér næstu tíu
árin ef ég væri bara að hugsa um
peninga og að hafa það huggulegt.“

Norski boltinn:

Garðar bikarmeistari
FÓTBOLTI Garðar Jóhannsson og
félagar í Strömsgodset urðu í
gær bikarmeistarar er þeir lögðu
Follo, 2-0, í úrslitaleik.
Garðar byrjaði á bekknum en
fékk að leika síðustu fjórar mínútur leiksins.
Follo er B-deildarlið og Öskubuskuævintýri þeirra í bikarnum
fékk ekki hinn fullkomna endi.
Liðið gerði sér lítið fyrir og lagði
Noregsmeistara Rosenborg á leið
sinni í úrslitaleikinn.
- hbg

Þjóðverjinn ungi, Sebastian Vettel, ók best allra í spennuþrungnu lokamóti:

Yngsti heimsmeistari sögunnar
FORMÚLA 1 Hinn 23 ára gamli Þjóð-

verji, Sebastian Vettel, varð í gær
yngsti heimsmeistarinn í Formúlu
1 frá upphafi. Hann vann þá lokamótið í Abu Dhabi og sigurinn
þar dugði honum til þess að verða
heimsmeistari.
Mikil spenna var í mótinu en
alls áttu fjórir ökumenn möguleika
á heimsmeistaratitlinum en það
hefur aldrei gerst áður fyrir lokamót. Fernando Alonso stóð best að
vígi fyrir mótið en hann varð að
sætta sig við sjöunda sætið í gær.
Hann varð því annar í keppni
ökumanna. Mark Webber varð
þriðji en hann náði aðeins áttunda
sætinu í Abu Dhabi. Lewis Hamilton varð annar í gær og endaði í
fjórða sæti í keppni ökumanna.
Vettel grét af gleði í bíl sínum
þegar ljóst var að hann hefði unnið
titilinn. „Þetta hefur verið ótrúlegt
ár. Við misstum aldrei trúna á liðið

MEISTARINN Vettel lyftir hér bikarnum í Abu Dhabi í gær.

og bílinn okkar. Ég hafði svo alltaf
trú á sjálfum mér. Ég er orðlaus.

NORDIC PHOTOS/AFP

Bíllinn var frábær í dag,“ sagði
Vettel.
- hbg

NÝ ÚTGÁFA AF EINUM
VINSÆLASTA SPORTJEPPA LANDSINS:

Nissan Qashqai hefur hlotið fleiri stig fyrir öryggi fullorðinna í árekstrarprófunum en nokkur annar bíll.

Nissan Qashqai hefur farið sigurför um Evrópu og verið mest seldi bíllinn í sínum
flokki undanfarin misseri. Nú er komin glæný og mikið endurnýjuð útgáfa af þessum
frábæra sportjeppa, sem líka má fá í 7 manna útfærslu, Qashqai+2.
Komdu við hjá okkur í dag, kynntu þér magnaðan fjölskyldubíl og mátaðu hvor
útgáfan af Nissan Qashqai hentar þér betur.

Qashqai fylgir ríkulegur staðalbúnaður, m.a.:
• Bluetooth
símsvörunarbúnaður
• Bakkskynjarar
• Regnskynjarar á
rúðuþurrkum

•
•
•
•
•

17” álfelgur
Tvöföld loftkæling
ESP stöðugleikastýring
Glerþak (Qashqai+2)
7 sæti (Qashqai+2)

Verið velkomin í reynsluakstur

7

NNA2
MAH
QAI+
QAS

Qashqai kostar frá:

4.990.000 kr.

NISSAN QASHQAI

NISSAN QASHQAI+2

NÝ SENDING!
Eigum bíla til afhending
ar

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
www.nissan.is

SHIFT_the way you move
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Enn hitnar undir Mancini
Roberto Mancini er sagður vera valtur í sessi eftir annað markalaust jafntefli í
röð. Sjálfur segist hann ekki finna fyrir pressunni. Roy Hodgson hjá Liverpool
er einnig undir pressu eftir tap gegn Stoke þar sem Liverpool gat ekkert.

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin:
CHELSEA - SUNDERLAND

0-3

0-1 Nedum Onuoha (45.), 0-2 Asamoah Gyan
(52.), 0-3 Danny Welbeck (87.).

EVERTON - ARSENAL

1-2

0-1 Bacary Sagna (35.), 0-2 Cesc Fabregas (47.),
1-2 Tim Cahill (88.)

HRESSIR Asamoah Gyan og Jordan
Henderson fagna í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Chelsea missteig sig:

Hrun gegn
Sunderland
FÓTBOLTI Chelsea var ekki nema
skugginn af sjálfum sér í gær
þegar Sunderland kom í heimsókn.
Gestirnir réðu lögum og lofum
allan leikinn og unnu sanngjarnan stórsigur, 0-3. Þetta var fyrsta
tap Chelsea á heimavelli í vetur
og fyrstu mörkin sem liðið fær á
sig á heimavelli.
„Fyrir aðeins tveim vikum
spilaði liðið einn sinn slakasta
leik undir minni stjórn en þessi
í dag var einn sá besti,“ sagði
Steve Bruce, stjóri Sunderland, í
sjöunda himni eftir leikinn.
„Það klikkaði allt sem gat
klikkað. Við spiluðum ekki vel
og gerðum ekkert af því sem við
ætluðum að gera,“ sagði Carlo
Ancelotti, stjóri Chelsea.
„Það var mikill andi í liði Sunderland og það spilaði frábæran
leik. Þetta var vondur dagur hjá
okkur.“
Arsenal er aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea eftir góðan
sigur á Everton.
„Við sýndum mikinn aga og
löngun til þess að vinna. Við
vorum algjörlega á tánum allan
leikinn. Þess vegna fengum við
þrjú stig í dag. Ef menn mæta
ekki með rétt hugarfar á Goodison Park þá tapa þeir,“ sagði Arsene Wenger, stjóri Arsenal. - hbg

FÓTBOLTI Stuðningsmenn Man. City

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED

ærðust af reiði þegar Roberto
Mancini, stjóri félagsins, tók
Carlos Tevez af velli gegn Birmingham þegar tíu mínútur voru
eftir af leiknum. Í hans stað kom
miðjumaðurinn Gareth Barry.
Staðan þá var 0-0 og enginn skildi
af hverju stjórinn tók aðalmarkaskorara liðsins af velli fyrir miðjumann.
Leikstíll Mancini þykir vera afar
varnarsinnaður og stuðningsmönnunum fannst þetta of langt gengið
enda City á heimavelli og að spila
gegn liði sem það á að vinna á
venjulegum degi.
„Carlos hefur verið lítillega
meiddur og ég taldi okkur eiga
meiri möguleika á að skora ef hann
færi af velli. Fólk verður að skilja
að lið skorar ekki endilega fjögur
mörk þó svo það séu fjórir framherjar á vellinum. Svona hugsa
stuðningsmenn en ég get ekki leyft
mér það. Ég verð að hugsa eins og
knattspyrnustjóri,“ sagði Mancini
eftir leikinn en hann þvertók fyrir
að þetta hefði verið varnarsinnuð
skipting.
Breskir fjölmiðlar staðhæfa
að það sé farið að hitna verulega
undir Mancini en sjálfur er stjórinn pollrólegur.
„Hvaða pressa? Af hverju? Þið
blaðamenn eruð alltaf að halda því

1-0 Ashley Young (71.), 2-0 Marc Albrighton
(75.), 2-1 Federico Macheda (80.), 2-2 Nemanja
Vidic (84.).

ERFITT Hodgson var svekktur um helg-

ina.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

STOKE CITY - LIVERPOOL

2-2

2-0

1-0 Ricardo Fuller (55.), 2-0 Kenwyne Jones
(90.), 2-0 Kenwyne Jones (90.).

TOTTENHAM - BLACKBURN ROVERS

4-2

1-0 Gareth Bale (15.), 2-0 Roman Pavlyuchenko
(41.), 3-0 Peter Crouch (68.), 4-0 Gareth Bale
(74.), 4-1 Ryan Nelsen (79.), 4-2 Gael Givet (89.).

WIGAN ATHLETIC - WBA

1-0

1-0 Victor Moses (69.).

WOLVES - BOLTON WANDERERS

2-3

0-2 Johan Elmander (61.), 0-3 Stuart Holden
(66.), 1-3 Kevin Foley (68.), 2-3 Steven Fletcher
(77.).

STAÐAN:

FURÐULEG SKIPTING Mancini tekur hér Tevez af velli og setur Gareth Barry inn á.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

fram að ég sé undir pressu. Hvaða
pressu? Er ég undir pressu af því
stuðningsmenn vilja fleiri framherja á völlinn eða af því að blaðamenn segja að ég sé varnarsinnaður þjálfari? Ég er ekki undir neinni
pressu. Við erum í fjórða sæti en
við vitum að við getum bætt okkar
leik.“
Leikmenn Liverpool voru heillum horfnir er þeir sóttu Stoke
heim. Stoke hreinlega yfirspilaði
Liverpool nær allan leikinn og
vann sanngjarnan 2-0 sigur en sá
sigur hefði hæglega getað orðið
stærri.
„Ég er svekktur yfir því að góð
lota hjá okkur hafi runnið sitt
skeið. Við vissum að þetta yrði erfiður leikur og það kom líka á daginn,“ sagði Roy Hodgson, stjóri
Liverpool. „Mér fannst við verj-

ast vel í leiknum. Mér fannst leikmenn alls ekki gefast upp í þessum leik.“
Það er pressa á Hodgson rétt
eins og Mancini enda vilja fjölmargir stuðningsmenn félagsins
hann á burt. Vilji þeirra er að fá
Kenny Dalglish aftur sem stjóra
og sungu fjölmargir stuðningsmenn Liverpool nafn Dalglish á
leiknum.
„Auðvitað er pínu svekkjandi að
heyra um þetta. Það lítur út fyrir
að þetta verði hluti af lífi mínu hjá
félaginu. Við erum að gera okkar
besta og ég veit ekki til þess að
svona söngvar hjálpi einhverjum.
Ég heyrði ekki sjálfur sönginn
en ég er viss um að það eru líka
margir sem finna til með okkur og
hafa skilning á því sem við erum
að gera.“
henry@frettabladid.is

Chelsea
Arsenal
Man. United
Man. City
Bolton
Sunderland
Tottenham
Newcastle
Aston Villa
Stoke City
Liverpool
WBA
Everton
Blackburn
Blackpool
Fulham
Wigan
Birmingham
Wolves
West Ham

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
6
6
4
4
5
5
4
5
4
4
3
4
4
2
3
2
2
1

1
2
7
4
7
7
4
3
5
1
4
4
6
3
3
8
5
7
3
6

3
3
0
3
2
2
4
5
4
7
5
5
4
6
6
3
5
4
8
6

28-8
26-12
26-15
15-10
21-19
15-13
18-17
21-16
15-18
15-18
13-17
16-22
14-13
15-18
19-26
13-13
10-21
14-17
13-23
11-22

28
26
25
22
19
19
19
18
17
16
16
16
15
15
15
14
14
13
9
9

United spilaði illa en fékk stig:

Fergie ósáttur
HANDBOLTI Man. Utd spilaði skelfi-

lega í 80 mínútur gegn Aston
Villa, lentu tveim mörkum undir
en tókst samt að næla sér í stig.
Liðið er þar með búið að spila 26
leiki í röð án þess að tapa.
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.
Utd, var eðlilega óánægður við
leik sinna manna.
„Við vorum kærulausir í seinni
hálfleik og sendingarnar lélegar. Venjulega stýrum við leikjum
en það gekk ekki í þessum leik.
Þetta var ekki nógu gott,“ sagði
Ferguson sem þó var sáttur við
stigið.
- hbg

Íslandsmeistaramótið í sundi í 25 metra laug:

Kristinn setti alls níu
aldursflokkamet
SUND Hinn stórefnilegi sundkappi,

Kristinn Þórarinsson úr Fjölni,
gerði sér lítið fyrir um helgina
og setti níu aldursflokkamet á
Íslandsmeistaramótinu í 25 metra
laug.
Eygló Ósk Gústafsdóttir úr
Ægi stóð sig mjög vel. Hún setti
Íslandsmet í 200 metra baksundi
í gær er hún synti á 2:12,38 mínútum. Hún setti einnig Íslandsmet í
100 metra baksundi sem hún synti
á 1:02,18 mínútum. Hún sló met
Önju Ríkeyjar Jakobsdóttur en
gamla metið var 1:02,81 mínúta.
Fleiri met voru sett á mótinu.
Hrafnhildur Lúthersdóttir úr SH
setti Íslandsmet í 400 metra fjórsundi en hún kom í mark á 4:47,58
mínútum. Hún bætti met Ingu
Elínar Cryer um þrjár sekúndur.
Ragnheiður Ragnarsdóttir setti
einnig Íslandsmet í 100 metra
skriðsundi. Hún átti gamla metið
sjálf sem var 54,76 sekúndur en
nýja metið er 54,65 sekúndur.
Sérstakur atburður átti sér stað
í úrslitum í 200 metra fjórsundi
karla. Þá komu þeir Anton Sveinn
McKee úr Ægi og Hrafn Traustason úr SH í mark á nákvæmlega
sama tímanum - 2:07,92 mínútum.
Ekki á hverjum degi sem slíkt gerist.
Mótið heppnaðist í alla staði
mjög vel og var mikil ánægja með

JOHN TERRY Þarf að hvíla sig.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Terry ekki með gegn Frökkum

Þarf tíma til
að jafna sig

FRÁBÆR HELGI Kristinn Þórarinsson var
ánægður með metin sín níu um helgina
eins og sjá má.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

mótið meðal mótshaldara. Nokkuð af fólki lagði leið sína í Laugardalslaugina og fylgdist með. - hbg

FÓTBOLTI John Terry gat ekki leikið með Chelsea gegn Sunderland
í gær vegna meiðsla og hann mun
heldur ekki geta leikið með enska
landsliðinu á miðvikudag gegn
Frökkum vegna meiðslanna.
„Hann prófaði að æfa en var
mjög slæmur eftir æfinguna.
Hann verður því ekki klár fyrir
landsleikinn,“ sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea.
„Ég veit samt ekki hvort hann
þarf að láta sjá sig hjá landsliðinu
en við bíðum skilaboða frá enska
knattspyrnusambandinu. Ef hann
fær fína hvíld þá getur hann
hugsanlega leikið með okkur í
næsta leik. Við erum að vonast til
þess. Hann hefur haft fína stjórn
á þessu vandamáli um tíma en nú
er nóg komið.“
- hbg
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Snæfell enn á toppi Iceland Express-deildar karla eftir góðan sigur á ÍR:

Snæfell kláraði ÍR á lokasprettinum
KÖRFUBOLTI „Við byrjuðum leikinn í

BARÁTTA Það var ekkert gefið eftir í Seljaskóla.

IE-deild karla:
ÍR-Snæfell

92-105

Stigahæstir hjá ÍR: Kelly Biedler 28, Nemanja
Sovic 20, Karolis Marcinkevicius 10.
Stigahæstir hjá Snæfelli: Sean Burton 26, Jón
Ólafur Jónsson 22, Emil Þór Jóhannsson 14, Ryan
Amoroso 18.

Keflavík-Haukar

101-88

Stig Keflavikur: Gunnar Einarsson 21, Hörður Axel
Vilhjálmsson 20, Lazar Trifunovic 19, Valention
Maxwell 16, Sigurður Þorsteinsson 14, Þröstur
Leó Jóhannsson 10, Gunnar Stefánsson 1.
Stig Hauka: Gerald Robinson 28, Semaj Inge 17,
Sævar Ingi Haraldsson 12, Davíð Páll Hermannsson 10, Örn Sigurðarson 6, Haukur Óskarsson
5, Sveinn Sveinsson 5, Óskar Ingi Magnússon 3,
Emil Barja 2.

Tindastóll-Hamar

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í sínu liði. „Menn lögðu sig fram.
En það er margt sem ég hefði getað
verið ánægðari með, aðallega hefði
ég viljað sjá okkur spila betri vörn.
Þegar á reyndi sýndi liðið þó góðan
varnarleik,“ sagði Ingi.
„ÍR er alls ekki lélegt lið. Það er
enginn leikur í þessari deild þannig
að maður geti reiknað með stigum
í hús. Við vorum að keppa við lið
sem er bara með einn sigur en ég
skil í raun og veru ekki af hverju
liðið hefur ekki fleiri sigra.“ Breiðholtsliðið var með forystuna stærstan hluta leiksins og voru gestirnir lengi í gang. En þegar skammt
var eftir af leiknum var eins og ÍR-

ingar lentu á vegg og Snæfellingar
kláruðu dæmið.
„Þetta er mjög svekkjandi. Ég er
ekki alveg viss hvað gerðist,“ sagði
Eiríkur Önundarson, leikmaður ÍR.
„Það fór allt á móti okkur og mér
fannst við ekki vera að fá dóma sem
við hefðum átt að fá. En það er eins
og gengur og gerist í þessu.
Þegar lið er búið að tapa mörgum
leikjum er það oft þetta sem vantar.
Hafa kjarkinn og þorið til að klára
leikina. Við höfðum klárlega tækifærið í kvöld. Við erum í algjörum
skítamálum en það þarf einn sigurleik til að koma þessu í gang.“
- egm

ÍSLENSKA / SIA.IS / LAE 52147 10/10

ÚRSLIT

bulli,“ sagði Ingi Þór Steinþórsson,
þjálfari Snæfells, eftir að liðið vann
útisigur á ÍR 92-105 í gær.
Staða þessara tveggja liða er
ólík, Snæfellingar tróna á toppnum en Breiðhyltingar hafa aðeins
tvö stig og eru í fallsæti.
„Við spiluðum alveg skelfilega
vörn í fyrri hálfleik. Svo misstum
við akkerið okkar undir körfunni
út af á einkennilegan hátt en svona
er boltinn. Það býr mikið í liðinu
og eftir að við lentum tólf stigum
undir í seinni hálfleik náðum við að
snúa dæminu við.“
Ingi var ánægður með baráttuna

Til sölu

92-78

Stig Tindastóls: Hayward Fain 23, Dragoljub
Kitanovic 22, Sean Cunningham 17, Friðrik
Hreinsson 9, Helgi Rafn Viggósson 8, Hreinn
Birgisson 5, Halldór Halldórsson 5, Helgi Margeirsson 2.
Stig Hamars: Andre Dabney 23, Darri Hilmarsson
19, Snorri Þorvaldsson 9, Hilmar Guðjónsson 6,
Ragnar Nathanaelsson 6, Bjarni Lárusson 6, Ellert
Arnarson 5, Kjartan Kárason 3, Svavar Pálsson 1.

STAÐAN:
1
1
2
2
3
4
2
3
4
4
5
6

689-640 12
542-467 10
559-501
8
518-494
8
623-610
8
601-634
6
507-505
6
475-473
4
527-546
4
462-520
4
535-601
4
620-654
2

Hrólfsskálamelur
á Seltjarnarnesi
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Snæfell
Grindavík
KR
Stjarnan
Keflavík
Haukar
Hamar
KFÍ
Fjölnir
Njarðvík
Tindastóll
ÍR

2-8

Hrólfsskálamelur 2, 2 íbúðir, 283,1 birtir m 2
Hrólfsskálamelur 4, 5 íbúðir, 791,1 birtir m2
Hrólfsskálamelur 6, 6 íbúðir, 704,4 birtir m2
Hrólfsskálamelur 8, 6 íbúðir, 891,3 birtir m2

10-18
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Fasteignirnar afhendast á ólíkum byggingarstigum.
Hrólfsskálamelur 10-18, byggingarréttur, um 3.800 brúttó m 2 ofanjarðar.

Norðurbakki
í Hafnarfirði

FAGNAÐ Zlatan fagnaði vel er hann

skoraði gegn sínu gamla félagi.
NORDIC PHOTOS/AFP

Norðurbakki 15, 5 íbúðir, 652 birtir m2
Norðurbakki 17, 25 íbúðir, 2.998 birtir m2
Norðurbakki 19, 20 íbúðir, 1.976 birtir m2

19

Fasteignirnar afhendast á ólíkum byggingarstigum.

Zlatan sá alveg
um Inter

Norðurbakki 21, byggingarréttur, 3.817,9 birtir m 2.
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FÓTBOLTI AC Milan er með eins
stigs forskot á toppi ítölsku
úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 sigur
á Inter. Það var Zlatan Ibrahimovic, fyrrum leikmaður Inter,
sem skoraði eina mark leiksins úr
vítaspyrnu á fimmtu mínútu.
Hann sýndi stuðningsmönnum
Inter enga virðingu og fagnaði
markinu vel.
Inter er í fimmta sæti deildarinnar eftir leikinn.
Real Madrid er á toppi
spænsku deildarinnar eftir
sigur á Sporting Gijon í gærkvöldi. Gonzalo Higuain skoraði
eina mark leiksins á 82. mínútu.
Naumur sigur hjá Madrid sem
er með eins stigs forskot á toppi
deildarinnar.
Barcelona er í öðru sæti en
þessi stóru félög eru þegar farin
að slíta sig frá öðrum liðum í
deildinni og munu eflaust berjast
hatrammlega allt til enda.
- hbg

Hjall

Spánn og Ítalía:
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Eignirnar eru til sölu í heild eða að hluta. Ekki er tekið við tilboðum í minni einingu en sem nemur einum stigagangi.
Tilboðum í eignirnar óskast skilað eigi síðar en fyrir kl. 16:00, 19. nóvember nk.
Nánari upplýsingar á skrifstofu félagins
Hátúni 2B, í síma 594 4210, gsm 660 4210
eða hjá thorsteinn@landey.is

Hátúni 2b | 105 Reykjavík
Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | www.landey.is

-BOEFZFIGFSE¥UUVSGMBH"SJPOCBOLBPHGFSNFíFJHOBSIBMECBOLBOTOîCZHHJOHVNPHGBTUFJHOBïS¥VOBSWFSLFGOVNTFNCBOLJOOIFGVSUFLJíZÝS

15. nóvember 2010 MÁNUDAGUR

32

> Will Smith

VIÐ TÆKIÐ: SARA MCMAHON STELST TIL AÐ HORFA Á JERSEYLICIOUS

„Ég veit ekki hver æðri
köllun mín er, en ég trúi því
að ég sé hér vegna einhvers
mikilvægs. Ég þrái að verða
eins og söguhetjurnar í
mannkynssögunni.“

Ástir og raunir hárgreiðslufólks
Nú ætla ég að viðurkenna nokkuð, dálítið sem
ég taldi ólíklegt að ég ætti nokkru sinni eftir
að deila með fólki. Ég á mér nefnilega dulda
nautn. Þessi nautn er nokkuð ný af nálinni
og lýsir sér svo að ég get með engu móti
slitið mig frá þáttum sem sýndir eru á
Style Network sjónvarpsstöðinni og
kallast Jerseylicious. Þættirnir fjalla um
starfsfólk Gatsby Salon hár- og snyrtistofunnar og er fólkið sem þar starfar
engu líkt.
Gayle Giacomo er eigandi stofunnar og hjá henni vinna meðal annars
förðunardaman síkáta Olivia Sharpe
og hin eitilharða hárgreiðsludama
Tracy Dimarco auk Anthony, GiGi og

Will Smith fer með aðalhlutverk í spennumyndinni I am
Legend sem er á dagskrá Stöð
2 bíó í kvöld.

SJÓNVARPIÐ

Alexu. Starfsfólkið er bandarískt af ítölskum ættum og þegar
þau tala hljóma þau eins og persónurnar úr Sopranos sjónvarpsþáttunum.
Það er aldrei lognmolla í kringum starfsfólk Gatsby-stofunnar og í einum þættinum réðst Tracy á Oliviu með klóm
og kjafti fyrir utan kaffihús vegna þess að sú síðarnefnda
hafði farið á stefnumót með fyrrum kærasta Tracy.
Kærastinn fyrrverandi virtist ekki stíga í vitið en Olivia
sá hvort sem er ekki sólina fyrir upphandleggsvöðvum
kauða. Í öðrum þætti sóttu stúlkurnar hraðstefnumót að
vinnudegi loknum og endaði það einnig með slagsmálum þegar einn pilturinn móðgaði Alexu með því að
kalla hana hæfileikalausa.
Þættirnir eru stórkostleg skemmtun og þar flæðir
allt í tilfinningum og áhorfandinn grætur, hlær og
berst með þessum litríku stúlkum allt til þáttarloka.

STÖÐ 2

16.35 Á ljóðsins vængjum Þáttur um
110 ára fæðingarafmæli Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Landinn (e)
18.00 Sammi (32:52)
18.07 Franklín (13:13)
18.30 Skúli skelfir (19:52)
18.40 Andarungar
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Saga vísindanna – Hvert er
leyndarmál lífsins? (5:6) (The History of
Science) Heimildamyndaflokkur frá BBC.

20.55 Á meðan ég man (4:9) Þáttaröð
gerð í tilefni af 80 ára afmæli Ríkisútvarpsins. Þessi þáttur nær yfir árin 1981-1985.

21.25 Önnumatur (8:9) (AnneMad) Í
þessari dönsku matreiðsluþáttaröð töfrar
kokkurinn Anne Hjernøe fram kræsingar.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Handboltinn Fjallað verður um
leiki í N1-deildinni í handbolta.

22.40 Leitandinn (19:22) (Legend of
the Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð.
23.25 Þýski boltinn Mörk og tilþrif úr
síðustu leikjum í Bundesligunni.

00.20 Kastljós (e)
00.45 Fréttir (e)
00.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego,

07.00 Spænski boltinn. Sporting -

áfram!, Bratz, Scooby-Doo og félagar

Real Madrid

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Þúsund andlit Bubba
10.50 White Collar
11.45 Falcon Crest (1:28)
12.35 Nágrannar
13.00 Rock Star
14.45 Frasier (4:24) S
15.10 ET Weekend
15.55 Ofurmennið
16.15 Barnatími Stöðvar 2 Scooby-Doo

16.00 Flensburg - RN Löven
17.30 Children‘s Miracle Network
Classic Útsending frá Children‘s Miracle
Network Classic-mótinu í golfi.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Matarklúbburinn (1:6) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.40 Rachael Ray (e)
09.25 Pepsi MAX tónlist
12.00 Matarklúbburinn (1:6) (e)
12.25 Pepsi MAX tónlist
16.25 Game Tíví (9:14) (e)
16.55 Dr. Phil
17.35 Rachael Ray
18.20 Spjallið með Sölva (8:13) (e)
19.00 Skrekkur 2010 Útsending frá árlegri hæfileikakeppni nemenda í 8. til 10.
bekk í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins.
Þegar hafa fjórar forkeppnir farið fram.

og félagar, Áfram Diego, áfram!

17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.58 The Simpsons (21:25)
18.23 Veður Markaðurinn
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (7:19)
19.45 How I Met Your Mother (3:22)
20.15 Glee (1:22) Önnur gamanþáttaröðin
um metnaðarfullu menntaskólanemana.

21.00 V (10:12) Vandaðir spennuþættir sem segja á afar raunverulegan hátt frá
því þegar nokkur risavaxin geimskip taka sér
stöðu yfir stærstu borgum heims.

08.00 Daddy Day Camp
10.00 French Kiss
12.00 Shrek 2
14.00 Daddy Day Camp
16.00 French Kiss
18.00 Shrek 2
20.00 The Naked Gun
22.00 I Am Legend
00.00 Fierce People
02.00 See No Evil
04.00 I Am Legend
06.00 You Don‘t Mess with the Zohan

SKJÁR EINN

21.50 The Event (7:13) Hörkuspennandi
þættir um venjulegan, ungan mann sem
lendir í þeirri skelfilegu lífsreynslu að kærustunni hans er rænt og hann grunaður.
22.35 Dollhouse (7:13) Spennuþáttaröð
sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem
gera út sérstaka málaliða.
23.25 Unhitched (3:6)
23.50 Cougar Town (22:24)
00.15 White Collar
01.00 The Shield (9:13)
01.45 Winter Passing
03.25 After School Special
04.55 The Trail

19.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir
af Opruh Winfrey.

19.45 E.R. (2:22) Sígildir þættir sem gerast
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

20.30 That Mitchell and Webb Look
(1:6) Skemmtilegur grínþáttur uppfullur af frábærum sketsum með þeim félögum David
Mitchell og Robert Webb.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Hlemmavídeó (4:12) Frábærir gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni
sem leikur Sigga sem er fráskilinn og býr einn
rétt hjá Hlemmi og rekur gamla vídeóleigu
sem hann erfði eftir föður sinn.

22.15 The Mentalist (6:22) Þriðja serían
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane,
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
23.00 Numbers (4:16) Sjötta þáttaröðin í
vönduðum spennuflokki.

20.30 Veitt með vinum Farið verður á

23.45 The Pacific (9:10) Magnaðir verð-

framandi slóðir að þessu sinni og Grænland
heimsótt og skoðað hvernig er að veiða hjá
þessari nágrannaþjóð.

21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska
boltanum.
21.45 The U
23.35 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker Main Event þar sem allir bestu spilarar heims eru mættir til leiks.

00.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu.

07.00 Chelsea - Sunderland
15.05 West Ham - Blackpool
16.50 Sunnudagsmessan
17.50 Premier League Review 2010/11
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og
krufðir til mergjar.

18.45 PL Classic Matches: Newcastle
- Man Utd, 2001

19.15 Aston Villa - Man. Utd.
21.00 Premier League Review 2010/11
22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

22.30 Stoke - Liverpool

launaþættir.

21.15 Friday Night Lights (11:13) Dramatísk þáttaröð um ungmenni í smábæ í
Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið
skólans.

00.35 Spaugstofan
01.00 E.R. (2:22)
01.45 The Doctors
02.25 Sjáðu
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

22.05 CSI: New York (15:23) Bandarísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í
New York.
22.55 Jay Leno
23.40 Dexter (1:12) (e)
00.30 United States of Tara (6:12) (e)
01.00 CSI: Miami (17:25) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

18.15 Að norðan með Hildu Jönu
Gísladóttur Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt mannlíf.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Dr. Vilhjálmur Ari Arason og Solla Eiríks.
06.00 ESPN America
10.55 Golfing World (e)
11.45 The Open Championship Official Film 2009 (e)

12.40 JBwere Masters 2010 (4:4) (e)
17.10 Golfing World (e)
18.00 Golfing World
18.50 JBwere Masters 2010 (4:4) (e)
23.20 PGA Tour Yearbooks (5:10) (e)
00.10 ESPN America

20.30 Nýju fötin keisarans Steinunn
Ketilsdóttir fékk mikið hrós fyrir fyrsta þáttinn.

21.00 Frumkvöðlar Þættir Elínóru njóta
stórvaxandi vinsælda.
21.30 Eldhús meistarana Heimsókn í
veislueldhús Hyrnunnar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

F í t o n / S Í A

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.15
Glee
Önnur
þáttaröðin
um metnaðarfullu
menntaskólanemana sem
halda áfram
að keppast
við að vinna
söngkeppnir á landsvísu. Þau eru
enn að kljást við klappstýrukennarann Sue sem nýtir hvert tækifæri til
þess að koma höggi á söngkennarann Will og hæfileikahópinn hans.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
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 10.03 Veðurfregnir 10.13
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hringsól 14.03 Bak við stjörnurnar 15.03
Útvarpssagan: Himnaríki og helvíti 15.25 Fólk
og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30
Kvika 21.10 Ópus 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.05
Lostafulli listræninginn 23.45 Heimsókn til listamanna 00.05 Næturtónar

12.30 The Weakest Link 13.15 Deal or No Deal
13.50 Monarch of the Glen 14.45 Absolutely
Fabulous 15.15 Absolutely Fabulous 15.45
Last of the Summer Wine 16.15 Waterloo Road
17.05 The Weakest Link 17.55 Deal or No Deal
18.30 Only Fools and Horses 19.00 Keeping
Up Appearances 19.30 QI 20.00 Harry and
Paul 20.30 Waking the Dead 21.20 Keeping Up
Appearances 21.50 QI 22.20 Harry and Paul
22.50 Come Dine With Me 23.15 Come Dine
With Me 23.40 EastEnders

12.20 OBS 12.30 Grøn glæde 13.00 DR1
Dokumentaren 14.00 DR Update - nyheder og
vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 Hjerteflimmer
Classic 15.30 Svampebob Firkant 15.50 Nik & Jan
16.00 Karlsson på taget 16.30 Stor & Lille 16.40
Peddersen og Findus 17.00 Aftenshowet 17.30
TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 Aftenshowet
2. del 18.30 Jamie Olivers eget køkken 19.00
Lulu og Leon 19.45 Det søde liv 20.00 TV Avisen
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Miss
Marple 22.35 OBS 22.40 Nabokrig 23.10 Naruto
Uncut 23.35 Boogie Mix

12.10 Takk for sist 12.50 Førkveld 13.30 Fredag
i hagen 14.00 NRK nyheter 14.10 Sjukehuset
i Aidensfield 15.00 Derrick 16.00 NRK nyheter
16.10 En Noman i Pakistan 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00
Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.45 Puls 19.15
Matlyst 19.45 Smil til det skjulte kamera 19.55
Distriktsnyheter 20.30 Borgen 21.30 En sterk
historie 22.00 Kveldsnytt 22.15 Dalziel og Pascoe
23.55 Nytt på nytt

SVT 1
12.20 Tillfällets hjältar 13.05 Landstormens lilla
Lotta 14.35 Hannah Montana 15.00 Rapport
15.05 Gomorron Sverige 15.55 Livet på landet
16.25 Robins 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15
Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna 18.15
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi
19.00 Ung & bortskämd 20.00 Våra vänners liv
21.00 Grotesco 21.30 Huset vid Tara Road 23.10
The Event 23.55 Dansbandskampen

NÝ ÞÁTTARÖÐ HEFST Í KVÖLD KL. 20:15
Besti sjónvarpsþátturinn á Golden Globe
Besti leikarinn á Golden Globe
Besta leikkonan á Golden Globe
19 Emmy tilnefningar

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Uppáhalds sjónvarpsþátturinn
minn er Mad Men. Ég elska
tímabilið og fatnaðinn, og bara
allt við þennan þátt.“
María Nielsen, fatahönnunarnemi í
Tækniskólanum.
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Rekur hótel á slóðum Sopranos-fjölskyldunnar
„Til að byrja með var ég sérlegur aðstoðarmaður Jarls Haugedal en svo var ég gerður að
hótelstjóra,“ segir Magnús Guðbergur Jónsson.
Hann er nú hótelstjóri á lúxusíbúðahótelinu
NYC-JC sem er á besta stað í Jersey. Frá hótelinu er útsýni yfir alla skýjakljúfana á Manhattan og Frelsisstyttuna og segir Magnús þetta
vera einstakt, að horfa yfir Hudson-ána og yfir
til New York. „Þeir sem eru staddir í New York
sjá ekki þetta.“
Magnús vakti mikla athygli fyrr á þessu ári
þegar hann kom til Íslands og hélt keppnina
Hr. Hinsegin í Þjóðleikhúskjallaranum en hann
hafði keypt opinbera réttinn að þessari keppni.
Sjálfur keppti Magnús í Mr. Gay Europe árið
2008 og hafnaði í öðru sæti. Og til að gera langa
sögu stutta varð sú þátttaka til þess að hann er
nú hótelstjóri í Jersey City. „Ég kynntist eig-

Í GÓÐUM MÁLUM Magnús Guðbergur, eigandi Hr.
Hinsegin-keppninnar, rekur nú lúxusíbúðahótel í Jersey
eftir að hafa misst vinnuna sem flugþjónn í Kaupmannahöfn.

andanum, Jarl Haugedal, í Mr. Gay World þar
sem hann sat í dómnefnd. Þetta er frekar lít-

ill hópur í kringum þessa keppni og þegar ég
missti vinnuna sem flugþjónn og bjó í Kaupmannahöfn þá hafði hann samband við mig og
bauð mér þessa vinnu,“ útskýrir Magnús sem
tók henni fegins hendi.
Hótelið er í nágrenni við Sopranos-hverfið
svokallaða en þar voru hinir víðfrægu mafíusjónvarpsþættir teknir upp. Jersey gerir töluvert út á þá staðreynd en Magnús viðurkennir að hann hafi aldrei verið mikill aðdáandi
þeirra. „En ég verð að bæta úr því og kíkja á
þessa staði.“ Í blaðagrein um hótelið í norska
Séð og heyrt kom fram að fjöldi frægra hafi
gist á hótelinu og nægir þar að nefna Robert de
Niro og Beyoncé. Magnús segist ekki enn hafa
rekist á stjörnu enda sé háannatímabilið hjá
Bandaríkjamönnum liðið. „Nú erum við bara að
taka á móti fólki frá Skandinavíu.“

ÁSDÍS SVAVA: BÚIN AÐ VERA Í SÖMU FÖTUNUM Í EINN OG HÁLFAN MÁNUÐ

„Hörkuspennandi og Ferðast búrkuklædd
nístingsköld“
með pílagríma til Mekka
Los Angeles Times

Kiljulisti – 03.–09.11.10

Hyldjúp og spennandi saga
eftir einn fremsta glæpasagnahöfund heims.
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„Hér er allt frábrugðið öllu því
sem maður er vanur,“ segir Ásdís
Svava Hallgrímsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning, sem um
þessar mundir flýgur með pílagríma til Mekka. Ásdís Svava,
sem keppti fyrir Íslands hönd í
Ungfrú Heimi árið 2006, hóf störf
sem flugfreyja hjá breska flugfélaginu Astraeus í júní, en Astraeus
er systurfélag Iceland Express.
„Hver múslimi á samkvæmt
trú sinni að heimsækja borgina
Mekka að minnsta kosti einu sinni
á ævinni ef hann hefur efni á og
heilsu til,“ segir Ásdís, en árlega
fljúga flugfélög með pílagríma
til að taka þátt í athöfninni „hajj“
sem fer fram í Mekka.
Ásdís sótti um sumarstarf hjá
Iceland Express fyrir ári og var
ein af fimmtíu sem fengu starfið. „Í vor fengum við svo að vita
að Astraeus vantaði flugliða til að
starfa hjá sér á Ítalíu. Ég fór til
Ítalíu í júní og starfaði þar í allt
sumar. Í kjölfarið var mér svo
boðið að vinna í þrjá mánuði hér
í Jeddah í Sádi-Arabíu.“
Spurð að því hvernig það sé að
fljúga með pílagrímum segir Ásdís
að ekkert flug sé eins. „Margir
múslimanna hafa aldrei stigið upp
í flugvél á ævi sinni. Einn vinnufélagi minn fékk til dæmis spurningu í 35 þúsund feta hæð hvort
hægt væri að opna gluggann því
það væri svo heitt,“ segir Ásdís.
En hvernig fer um Íslendinginn
í arabalandinu? „Það fer ansi vel
um mig hérna, þrátt fyrir þá miklu
frelsissviptingu sem fylgir því að
vera kvenmaður í þessu landi.
Við þurfum að klæðast búrkum í hvert skipti sem við förum
út af hótelherberginu okkar og
við megum alls ekki vera einar,“
segir Ásdís. „Ég er búin að vera
í sömu fötunum í einn og hálfan
mánuð. Það getur verið ofsalega

èCG8

ALLAR Í BÚRKUM Konurnar í Sádíi-Arabíu klæðast búrkum alla daga. Ásdís Svava, til

hægri á myndinni, er ánægð í starfi sem flugfreyja í pílagrímaflugi.

þægilegt að þurfa bara að vippa
sér í þetta eina klæði en ég verð
að viðurkenna að ég hlakka mikið
til að geta klætt mig upp á þegar
ég kem heim og fundist ég vera
pínu pæja,“ segir Ásdís, sem flyt-

ur aftur heim um jólin. „Ég ætla
að skella mér í húsmæðraskólann
í janúar og fljúga svo með Iceland Express næsta sumar,“ segir
Ásdís að lokum.
kristjana@frettabladid.is

Aðstoða fræga
ítalska stjörnu
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FRAMLEIÐA TÓNLISTARMYNDBAND

Hrefna Hagalín og Kristín Bára Haraldsdóttir framleiða tónlistarmyndband fyrir
eina stærstu poppstjörnu Ítala.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hrefna Hagalín og Kristín Bára
Haraldsdóttir reka saman framleiðslufyrirtækið Krúnk og
aðstoða ítalskt tökulið við tökur
á tónlistarmyndbandi með einni
stærstu poppstjörnu Ítala.
Tökuliðið kemur hingað til
lands í vikunni og mun þá taka
upp nýtt myndband með Luciano Ligabue, einni stærstu poppstjörnu Ítalíu. „Við eigum að
redda öllu sem redda þarf fyrir
verkefnið, finna leikara og tökulið, leigja græjur og finna tökustaði. Við vorum meðal annars beðnar um að finna hverfi
í Reykjavík sem minnir á Los
Feliz-íbúðarhverfið í Los Angeles, sem er svolítið flókið,“ segir
Hrefna og bætir við að þær séu
enn að leita að rétta hverfinu.

„Myndbandið á að fjalla um
strák og stelpu sem búa í sömu
götu og eru ástfangin. Við erum
að leita að leikurum í hlutverkin núna og það er komið nokkuð
langt á leið, leikstjórinn bað sérstaklega um leikara með hefðbundið íslenskt útlit.“
Hrefna og Kristín Bára hafa
áður tekið að sér að framleiða
auglýsingar og stuttmyndir auk
þess sem þær unnu að gerð myndbandsins við Eurovisionlag Heru
Bjarkar í fyrra.
Inntar eftir því hvort þær hafi
kynnt sér tónlist Lucianos Ligabue svarar Hrefna því játandi.
„Við erum búnar að hlusta aðeins
á hann og ætli það megi ekki lýsa
þessu sem týpísku ítölsku poppi.“
- sm

FRÁBÆRT ÚRVAL
T U N G U S Ó FA O G H V Í LDA R S T Ó L A Í Ö LLU M S TÆ R Ð U M O G LI T U M

Þægindin í fyrirrúmi
BJ Ó Ð U M E I N N I G U P P Á D Ö N S K G Æ Ð A R Ú M F R Á
PA S S I O N O G A M E R Í S K U D Ý N U N U M F R Á S E R TA

Kíktu í heimsókn og
uppfylltu drauma
þína um betri hvíld.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Óvæntur aðdáandi
Rokksveitin Gildran fagnaði útgáfu
plötunnar Vorkvölds með glæsilegum tónleikum í Austurbæ á föstudagskvöldið. Sveitin á sér traustan
aðdáendahóp sem lét sig ekki
vanta en eitt andlit skar sig nokkuð
úr áhorfendaskaranum.
Var þar um að ræða Eurovisionfarann Jóhönnu
Guðrúnu Jónsdóttur
sem virtist skemmta sér
hið besta. Áhugi
Jóhönnu á tónlist
Gildrunnar er
ekki nýr af nálinni því hún
var einmitt
viðstödd
tónleikana
í Hlégarði
1. maí síðastliðinn þegar platan
var tekin upp. Jóhanna Guðrún
er fædd árið 1990 sem er einmitt
sama ár og lagið Vorkvöld í Reykjavík, þekktasta lag Gildrunnar, kom
út.

Góður hópur til
Þýskalands
Á ferðalögum erlendis blandast
oft saman ólíkir hópar fólks sem
eiga það eitt sameiginlegt að vera
á leiðinni á sama stað. Einmitt það
gerðist á föstudag í flugi frá Leifsstöð til Berlínar. Grínistinn Steindi
Jr., rapparinn Bent, tónlistarmaðurinn Berndsen og útvarpskonan
Margrét Erla Maack voru öll á
leiðinni til Þýskalands. Til að toppa
það var enginn annar en Helgi
Björns í sömu vél og sá til þess að
farið var alla leið.
- hdm, afb

Mest lesið
1

Gæti fengið sjö ár fyrir að
stórslasa kvikmyndastjörnu

2

Hetjan frá Akureyri: Bjargaði
barni undan snjóhengju

3

Unnur Birna í Bláa lónið

4

Björn Bjarna fundaði með
Jóni Ásgeiri: Gunnar Smári
bitbeinið

5

Mexíkósk yfirvöld leita að tólf
ára leigumorðingja

6

Segir kraftaverkadrykkinn
skaðlausan

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

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

