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Laufabrauð á líndúkum
Hugrún Ívarsdóttir vinnur
með þjóðlegar hefðir og sækir
innblástur í laufabrauð.
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Ráðherrar borga 30 milljónir
gegn vilja Barnaverndarstofu
Gögn sem Fréttablaðið hefur undir höndum sýna að félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra ákváðu að
greiða eigendum meðferðarheimilis í Þingeyjarsýslu 30 milljónir. Létu Ríkislögmann ekki kanna bótaskyldu.

Tveir einleikir

FÉLAGSMÁL Árni Páll Árnason, þá

Fengu góð ráð frá Vigdísi
Finnbogadóttur.
tímamót 16

Heilluð af hippum
Bryndís Jóna Magnúsdóttir
gefur út bók um stelpurokk.
fólk 30

félagsmálaráðherra, og Steingrímur
J. Sigfússon fjármála ráðherra
sömdu í sameiningu um að greiða
hjónunum sem ráku meðferðarheimilið í Árbót í Aðaldal þrjátíu
milljónir í bætur fyrir lokun heimilisins, þvert á eindregin mótmæli
Barnaverndarstofu (BVS). Þeir
leituðu ekki til Ríkislögmanns til
að kanna bótaskylduna. Þetta sýna
gögn sem Fréttablaðið hefur fengið
afhent frá Barnaverndarstofu.
Gengið var frá samkomulaginu
13. október síðastliðinn eftir að
Guðbjartur Hannesson hafði tekið
við sem félagsmálaráðherra. Tólf
milljónir hafa þegar verið greiddar
úr sjóðum BVS og gert er ráð fyrir
átján milljóna auka fjárveitingu
vegna málsins í fjáraukalagafrumvarpi næsta árs.

„Mjög að hitna í kolunum fyrir norðan“

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

STEINGRÍMUR
J. SIGFÚSSON

BVS ákvað að segja upp þjónustusamningnum við Árbót í lok síðasta árs. Þar hafði komið upp kynferðisbrotamál sem varð til þess
að barnaverndarnefndir hættu að
treysta heimilinu og nýting rýmanna þar hrundi. BVS nýtti því
uppsagnarákvæði í þjónustusamningnum vegna forsendubrests.
Þremur mánuðum eftir að

„Sæll félagi! Það er mjög að hitna í kolunum fyrir norðan út af samskiptum Braga/Barnaverndarstofu og Árbótarheimilisins.“ Svona hefst
tölvupóstur sem Steingrímur J. Sigfússon sendi á Árna Pál Árnason 22.
janúar, þar sem hann efast mjög um forsendur lokunarinnar og ýjar að
því að hana megi rekja til samskiptaörðugleika Braga Guðbrandssonar
og Árbótarhjóna. Hann muni ekki samþykkja tilfærslur fjármuna í önnur
verkefni Barnaverndarstofu nema málið verði skoðað betur. Pósturinn er
birtur í heild í blaðinu í dag.

samningnum var sagt upp með
samþykki félagsmálaráðuneytisins
bárust forstjóra BVS boð úr ráðuneytinu þar sem sagði að til stæði
að semja um uppgjör við hjónin í
Árbót. Hann svaraði því að BVS
teldi þau ekki eiga rétt á greiðslum
umfram sex mánaða uppsagnarfrest, enda hefði í öllu verið rétt
staðið að uppsögninni. Þá væru

það óvönduð vinnubrögð að láta
Ríkislögmann ekki kanna greiðsluskylduna. Í sumar barst forstjóra
BVS síðan skeyti úr ráðuneytinu
þar sem sagði: „Árni Páll og Steingrímur hafa náð samkomulagi um
ákveðna útfærslu samkomulags við
Árbót.“ Honum var gert að undirrita það gegn vilja sínum.
- sh, th / sjá síður 10 og 12

Fyrirsætan Anna Þóra:

Leikur í myndbandi Hurts

Sverre hrósar Haukum
Grosswallstadt rétt slapp
með sigur á móti Haukum í
Evrópukeppninni.
sport 24

FÓLK Anna Þóra Alfreðsdóttir,
fyrirsæta hjá Eskimo, leikur í
nýju myndbandi hinnar vinsælu
hljómsveitar
Hurts.
Þetta er í
annað sinn sem
Anna Þóra leikur í myndbandi
Hurts, en hún
fór einnig með
aðalhlutverkið
í myndbandi
lagsins Stay
ANNA ÞÓRA
ásamt söngvar- ALFREÐSDÓTTIR
anum Theo
Hutchcraft. Hún ber meðlimum
tvíeykisins vel söguna og segir þá
viðkunnanlega og sjarmerandi.
„Ég kynntist þeim mjög vel við
tökurnar og við Theo höfum verið
í reglulegu sambandi eftir það.
Hann er mjög indæll.“ - sm / sjá síðu 30

veðrið í dag
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HÆGVIÐRI Í dag má búast við
breytilegri átt um allt land. Víða
léttskýjað en norðanlands verður bjart
með köflum og horfur eru á stöku éljum norðaustantil. Hiti um frostmark.
VEÐUR 4

BUSLAÐ Í BÁSUM Tvíburasystkinin Auður Freyja og Hákon Freyr Sigurðarbörn skemmtu sér hið besta,
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Menntamálaráðherra segir unnið að greiningu á kostnaði við rekstur grunnskóla:
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Skerðing kennslu er síðasta úrræðið
STJÓRNMÁL Unnið er að því að greina kostnað við

grunnskólahald, en hann er nokkuð hærri á Íslandi
en í viðmiðunarlöndunum í OECD. Er reiknað með
að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku.
Sveitarfélögin, sem reka grunnskólana, standa
frammi fyrir átta milljarða tekjusamdrætti á
næsta ári. Vilja þau spara í skólastarfinu, en
helmingur gjalda þeirra rennur til þess.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir
farið verða yfir málið þegar greiningin sé afstaðin.
Fækkun kennslustunda er meðal sparnaðarhugmynda sveitarfélaganna. Katrín er ekki hrifin
af þeirri leið. „Ég hef litið á það sem síðasta
úrræði að skerða kennslutíma barna,“ segir hún.

Spjótin standa einnig á framhaldsskólunum.
Spara þarf í rekstri þeirra um fimm prósent.
Kennarar og stúdentar hafa mótmælt
áformunum og sagt að þegar hafi verið sparað svo
mikið að komið sé að þolmörkum.
Katrín segir framhaldsskólana ekki hafa verið
ofalda í gegnum árin. „Það er ekki af miklu að
taka enda búið að ganga að öllu sem hugsanlega er
hægt að tala um sem viðbót.“
Niðurskurðurinn á þessu ári nam einnig fimm
prósentum. Katrín segir að hans sjái merki í skólastarfinu. Kennsluframboð sé minna og yfir- og
aukavinna kennara hafi minnkað.
Fjárlaganefnd og menntamálanefnd hafa verið
kynnt áhrif niðurskurðarins á skólastarfið.
- bþs

Mjúkur og
bragðgóður
Hátíðarostur
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buslandi að Básum í Goðalandi um helgina. Móðir þeirra stóð álengdar og fylgdist með fjörinu.
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Utanríkisráðherra segir leiðtogafund NATO í Lissabon vera sögulegan:

Jarðskjálfti í sjó við Taívan:

Eitt risastórt faðmlag við Rússa

Skjálftinn var
5,6 til 6,1 stig

UTANRÍKISMÁL Ein stærstu tíðind-

Nanna, heldurðu að Frakkanum sé slátur í huga?
„Hann ætlaði allavega ekki að slátra
mér þegar ég var búin að fóðra
hann á slátrinu.“
Matgæðingurinn Nanna Rögnvaldardóttir
kynnti hefðbundna íslenska matargerð
fyrir frönskum sjónvarpsmanni með því
að bjóða honum í sláturgerð.

in af nýliðnum leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins, NATO, í
Lissabon voru þíðan sem virðist
vera komin í samskiptin við stóra
nágrannann í austri, Rússland.
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra sótti fundinn, sem hann
segir í viðtali við Fréttablaðið
að hafi á tímabili snúist upp í
„eitt risastórt faðmlag Rússa og
NATO“.
„Að því leyti var þetta sögulegur fundur sem verður lengi
minnst. Ef þróunin verður eins
og hún hefur verið síðustu mánuði

STÓRT FAÐMLAG Medvedev Rússlands-

forseti með starfsbræðurum sínum,
Obama frá Bandaríkjunum og Sarkozy
Frakklandsforseta.
NORDICPHOTOS/AFP

erum við að horfa fram á gjörbreytt umhverfi í heimsstjórnmálum.“

Össur segir einnig að breytt
afstaða Rússa sé jafnvel farin að
hafa áhrif hér á Íslandi, þar sem
samskipti við Rússa hafi að undanförnu einkennst af auknum skilningi á aðstöðu Íslendinga.
„ Þeir virðast mjög áfram
um það að sýna jafnt stórum
sem smáum þjóðum að þeim sé
alvara.“
Meðal mála sem Ísland tók virkan þátt í á fundinum segir Össur
hafa verið samvinnu með hópi
annarra ríkja um eyðingu kjarnavopna og aukna áherslu á virðingu
fyrir mannréttindum.
- þj

TAÍVAN, AP Sterkur jarðskjálfti

varð nærri austurströnd Taívans í gær. Engar spurnir eru af
skemmdum eða manntjóni.
Upptökin voru í um 135 kílómetra frá Taípei, höfuðborg Taívans. Að sögn veðurstofu Taívans
mældist skjálftinn 6,1 á Richter.
Bandaríska veðurstofan segir
hann þó aðeins hafa verið 5,6 stig.
Jarðskjálftar eru tíðir í Tævan
en flestir það vægir að engar
skemmdir verða. Árið 1999 reið
þó sterkur skjálfti yfir landið og
létust þá 2.300 manns.
- sm

Viðsnúningur í nýrri bók:

segir
Næstum helmingur Páfinn
smokkinn í lagi
drekkur heimabrugg
PÁFAGARÐUR, AP Notkun smokks-

Á SLYSSTAÐ Mikil spenna var á slysstað.
MYND/SLOKKVIBILL.IS

Par suður í þyrlu eftir bílslys:

Festist undir bíl
sem ók á hana
LÖGREGLUMÁL Kona og maður á

þrítugsaldri virðast hafa sloppið
vel eftir að hafa orðið fyrir bíl
í Víðidal í Vestur-Húnavatnssýslu um klukkan sjö í gærkvöld.
Konan og maðurinn stóðu við
Norðurlandsveg nærri bænum
Sólbakka þar sem verið var að
koma bíl sem lenti utan vegar
aftur inn á veg þegar þriðji bíllinn kom aðvífandi og endaði á
fólkinu, sem reyndi að forða sér á
hlaupum. Konunni skrikaði fótur
og festist undir bílnum, sem endaði utan vegar. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins og lokaði
lögregla Norðurlandsvegi fram
eftir kvöldi. Fólkið var síðan flutt
með þyrlu Landhelgisgæslunnar
á Landspítalann í Fossvogi. Bæði
voru með meðvitund.
- gar

Þrír menn veittust að einum:

Spörkuðu í
liggjandi mann
LÖGREGLUMÁL Fimm líkamsárásir
komu inn á borð hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu um helgina,
þar af ein mjög alvarleg.
Þar réðust þrír karlmenn á
annan mann fyrir utan skemmtistað í miðborg Reykjavíkur og
slógu hann með þeim afleiðingum að maðurinn féll í götuna.
Mennir slógu þá manninn og
spörkuðu ítrekað í höfuðið. Hann
var fluttur á slysadeild. Mennirnir voru handteknir.
- sm

Könnun Capacent fyrir Félag atvinnurekenda leiðir í ljós aukna neyslu á heimabrugguðu sterku víni. Nær helmingur unglinga hefur drukkið heimabrugg
síðasta árið. Fjörutíu prósent Íslendinga hafa neytt slíks eða orðið vör við neyslu.
VERSLUN 43 prósent ungmenna á

aldrinum 16 til 19 ára hafa neytt
sterks heimabruggaðs áfengis á
síðustu 12 mánuðum og alls hafa
þrír af hverjum fjórum unglingum
neytt eða orðið varir við neyslu.
Í heildina hafa tæp 40 prósent
landsmanna annað hvort neytt
heimabruggs eða orðið vör við
slíka neyslu.
Þetta kemur fram í nýlegri könnun sem Capacent gerði fyrir Félag
atvinnurekenda.
Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri félagsins, segir
þessar niðurstö ð u r kom a
þei m nokkuð
á óvart. Þær
megi þó rekja
til stefnu ríkisstjórnarinnar
í álagningu á
áfengi og séu
áhyggjuefni að
ALMAR
mörgu leyti.
GUÐMUNDSSON
„Það er okkar
túlkun að þessi skattastefna stjórnvalda verði til þess að bæði missi
þeir tekjur, þar sem neyslan fer
út fyrir opinbera markaðinn, og
síðan er það grafalvarlegt mál, frá
sjónarmiði forvarna, að verðstefna
stjórnvalda leiði til aukinnar
neyslu á heimabrugguðu áfengi.
Það hlýtur að vera umhugsunarefni ef ríkið er beinlínis að hvetja
til þess að neysla fari fram í gegnum aðila neðanjarðar, ef svo má
segja.“
Samkvæmt áfengislögum er með
öllu bannað að framleiða áfengi,
hvort sem er til einkaneyslu eða
sölu, og varða brot sektum eða
fangelsi allt að sex árum.
Áfengissala ÁTVR dróst talsvert

Framboð til stjórnlagaþings

Umfang neyslu heimabruggs síðustu 12 mánuði

Heildarniðurstaða

60,20%

Aldurshópurinn 16-19 ára

25,00%

Spurningar vakna í N-Kóreu:
39,80%

75,00%
Ég hef hvorki neytt né orðið vör/var við neyslu á sterku heimabrugguðu áfengi
Ég hef neytt eða orðið vör/var við neyslu á sterku heimabrugguðu áfengi
Heimild: Könnun Capacent

43%

unglinga hafa
neytt heimabruggs á síðustu
12 mánuðum.
CAPACENT

saman í kjölfar fjármálakreppunnar eftir stöðugan vöxt í góðærinu.
Frá 2008 til 2009 varð rúmlega
tveggja prósenta samdráttur á
áfengissölu, en samdrátturinn er
mun meiri hvað áhrærir sterk vín,
sem hafa styrkleika yfir 22 prósent. Þar varð samdrátturinn rúm
16 prósent, að því er fram kemur í
sölutölum ÁTVR.
Enn meiri samdráttur varð svo

á þessu ári þar sem neysla sterkra
vína dróst saman um rúman fjórðung fyrstu fimm mánuði ársins.
Frá hruni hafa áfengisgjöld
hækkað um rúm 40 prósent, en í
fjárlagafrumvarpinu sem nú liggur fyrir Alþingi eru meðal annars
hugmyndir um að taka upp sérstakt vörugjald á áfengi og tóbak í
verslun Fríhafnarinnar.
Almar segist vonast til þess að
áætlanir um auknar álögur muni
breytast í meðferð þingsins.
„Okkur finnst mun ráðlegra að
lækka gjöldin aftur til að sporna
gegn neyslu heimabruggs. Við
það myndu skatttekjur aukast og
neyslan yrði aftur sýnileg.“
thorgils@frettabladid.is

Flækir viðræður sendinefndar
NORÐUR-KÓREA, AP Norður-Kórea
er sögð kunna að vonast eftir
betri stöðu í kjarnorkuviðræðum
eða vilja efla stöðu arftaka Kim
Jong-il þjóðarleiðtoga með því að
svipta hulunni af nýrri auðgunarstöð fyrir úran. Siegfried Hecker,
bandarískur vísindamaður sem
heimsótti stöðina fyrir helgi,
kveðst hafa orðið hissa á hversu
nútímaleg hún var.
Auðgað úran má nota til að
framleiða kjarnorkuvopn, en
stjórnvöld í N-Kóreu segja nýju
verksmiðjunni aðeins ætlað að
framleiða raforku fyrir heimili.
Uppljóstrunin um stöðina er
sögð flækja viðræður sérstakrar
sendinefndar Bandaríkjastjórnar
sem í vikunni heldur til viðræðna
um málefni N-Kóreu við fulltrúa
S-Kóreu, Japans og Kína.
- sm

Geir H. Haarde sakar forseta landsdóms um vítaverð vinnubrögð:

Segir hagsmuni fólgna í sakfellingu

Ástrós

DÓMSMÁL Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráð-

Gunnlaugsdóttir
stjórnmálafræðingur

Tryggjum ungu fólki
áhrif við gerð nýrrar
stjórnarskrár.

„Ég borga þessa auglýsingu úr eigin vasa“.

Heimabrugg á Íslandi

ins er réttlætanleg, að mati Benedikts XVI páfa,
ef með henni
má draga á úr
líkum á HIVsmiti fólks.
Kaþólska kirkjan bannar þó
eftir sem áður
notkun hverskyns getnaðavarna.
FREDERICO
Afstaða páfa LOMBADI
kom fram í viðtali á laugardag sem tekið var í
tilefni af útkomu nýrrar bókar
um hann í þessari viku.
Séra Frederico Lombardi,
talsmaður Páfagarðs, áréttaði
við fjölmiðla í gær að ekkert
byltingarkennt væri við orð páfa
og þau fælu ekki í sér „breytingar eða endurskoðun“ á afstöðu
kaþólsku kirkjunnar til notkunar
getnaðavarna.
- sm

astrosg.is

herra, gagnrýnir Sigríði J. Friðjónsdóttir, forseta
landsdóms, harðlega fyrir að tefja að skipa honum
verjanda í málinu sem Alþingi ákvað að höfða gegn
honum vegna meintrar vanrækslu í ráðherraembætti.
Geir skrifaði forseta landsdóms bréf 15. nóvember
og krafðist þess að honum yrði skipaður verjandi án
frekari tafar í samræmi við lög og nefndi tiltekinn
hæstaréttarlögmann til þess. Í yfirlýsingu í gær segir
Geir að forseti dómsins hafi óskað umsagnar saksóknara Alþingis um ósk Geirs. Þetta segir Geir óskiljanlegt. Saksóknara sé ekki ætlað að veita umsögn um
skipun verjanda.
„Ég mun því mótmæla því harðlega við forseta
landsdóms að afgreiðsla þessa einfalda atriðis sé enn
tafin með þessum hætti,“ segir Geir.
Þá nefnir Geir að forseti landsdóms hafi undirbúið
breytingar á lagaumgjörðinni um mál Alþingis gegn
honum án þess að leita samstöðu um málið.
„Síðan hefur forsetinn sent þær tillögur til ráðherra
sem sjálfur greiddi atkvæði með málshöfðun gegn
mér og hefur, eins og hans pólitísku samherjar, mikla
pólitíska hagsmuni af því að ég verði sakfelldur,“

GEIR H. HAARDE Fyrrverandi forsætisráðherra segir Ögmund
Jónasson dómsmálaráðherra og pólitíska samherja hans hafa
mikla hagsmuni af sakfellingu í Landsdómi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

segir Geir og á þar við Ögmund Jónasson dómsmálaráðherra, sem í síðustu viku lagði fram fram frumvarp um lagabreytinguna. „Ég tel þessi vinnubrögð
vítaverð og skiptir í því sambandi ekki máli þótt sum
þau atriði sem lagt er til að verði breytt geti talist
minni háttar.“
- gar
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GENGIÐ 19.11.2010

Bandaríkjadalur

111,77

112,31

Sterlingspund

179,77

180,65

Evra

153,36

154,22

Dönsk króna

20,569

20,689

Norsk króna

18,757

18,867

Sænsk króna

16,375

16,471

Japanskt jen

1,3432

1,3510

SDR

174,40

175,44

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
205,0941
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Utanríkisráðherra ánægður með niðurstöðu flokksráðsfundar Vinstri grænna um ESB-viðræður:

Alls ekki í aðlögunarviðræðum við ESB
EVRÓPUMÁL Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra segist í
samtali við Fréttablaðið ánægður með niðurstöðu flokksráðs
Vinstri grænna (VG) þar sem
ályktanir þess séu í samræmi
við stefnu ríkisstjórnarinnar.
Á flokksráðsfundi sem fór
fram um helgina var samþykkt ályktun þar sem
andstaða VG við ESBaðild Íslands var áréttuð,
en að niðurstaða samnings yrði lögð fyrir
dóm þjóðarinnar. Þá

ÖSSUR
SKARPHÉÐINSSON

var kveðið á um að fram að því
þyrfti að tryggja að engar breytingar yrðu gerðar á lögum eða
stjórnsýslu til að laga að ESB.
Árni Þór Sigurðsson, þingmaður VG og formaður
utanríkismálanefndar,
sagði ályktunina hafa
verið samþykkta
afdráttarlaust þótt
margir hefðu viljað
ganga lengra.
„Þetta er lýðÁRNI ÞÓR
ræðisleg niðurSIGURÐSSON
staða flokks-

ráðs og ég vænti þess að allir forystumenn í
flokknum, þingmenn og aðrir virði þá niðurstöðu,“ sagði Árni.
Össur segir mótstöðu VG við aðlögun ekki
munu koma að sök í aðildarviðræðunum.
„Þessar samningaviðræður eru, þvert á
það sem andstæðingar ESB innan og utan
VG hafa haldið fram, alls ekki aðlögunarviðræður.“
Össur segir að Ísland hafi sérstöðu í
sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum og þó
að ESB-aðild feli í sér breytingar á þeim
sviðum muni ekkert slíkt gerast fyrr en
samningur hafi verið afgreiddur í þjóðaratkvæðisgreiðslu.
- þj

Héraðsdómur Reykjavíkur þarf meira pláss
BORGARNES Faðir grunnskólabarns
kvartaði undan spurningum um heilsufar barnsins.

Banna aðferðir Skólapúlsins:

Eyða gögnum
um skólabörn
PERSÓNUVERND Skólapúlsinn ehf.

kveðst munu eyða öllum gögnum sem fyrirtækið hefur safnað
um heilsufar grunnskólanema ef
foreldrar þeirra samþykkja ekki
gagnasöfnunina. Faðir barns í
Grunnskóla Borgarness kvartaði
undan því við Persónuvernd að í
stað þess að afla sér samþykkis
foreldra fyrir öflun heilsufarsupplýsinga frá börnunum notaði
Skólapúlsinn þá aðferð að líta svo
á að foreldrarnir væru samþykkir nema þeir tilkynntu fyrirtækinu annað sérstaklega. Persónuvernd segir óheimilt að vinna
viðkvæmar persónuupplýsingar
um nemendur án samþykkis foreldra.
- gar

LEIÐRÉTTINGAR
Rangt var farið með nafn viðmælanda
í fréttum í helgarblaði Fréttablaðsins
20. nóvember sl. um leit Kaþólsku
kirkjunnar að munkum í klaustur hér
á landi. Rétt nafn viðmælanda er
séra Jakob Rolland, kanslari biskupsdæmisins.
Ranghermt var í grein í helgarblaði
Fréttablaðsins að Marinó G. Njálsson
væri stjórnarmaður í Hreyfingunni.
Svo er ekki og það leiðréttist hér
með.

MÓTMÆLA OFBELDI Blaðamönnum var
sýnd samstaða í Moskvu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjölga á héraðsdómurum um fimm og hæstaréttardómurum um þrjá. Kostnaður vegna þess er 163,5 milljónir á ári. Honum verður mætt með hækkun dómsmálagjalda. Líklegt er að héraðsdómurum fjölgi enn frekar þegar fram í sækir.

Mótmæla ofbeldi í Moskvu:

Vilja rannsókn,
ekki saksókn

ALÞINGI Húsnæði Héraðsdóms

Reykjavíkur við Lækjartorg mun
ekki rúma aukin umsvif dómsins
og nauðsynlega fjölgun dómara
við hann. Því þarf að leigja fyrir
hann viðbótarhúsnæði með dómsölum.
Þetta kemur fram í kostnaðarumsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um frumvarp
dómsmálaráðherra um fjölgun
dómara.
Í frumvarpinu er lagt til að
dómurum við héraðsdómstólana
verði fjölgað um fimm, úr 43 í 48,
og hæstaréttardómurum um þrjá,
úr níu í tólf.
Fjölgun héraðsdómara á að taka
gildi 1. mars á næsta ári en hæstaréttardómurum á að fjölga frá og
með næstu áramótum.
Héraðsdómurum var fjölgað
fyrr á þessu ári úr 38 í 43. Áætlar
dómstólaráð að dómararnir þurfi,
þegar fram í sækir, að vera 53.
Fjölgunin frá því fyrr á árinu og
sú sem tekur gildi 1. mars á næsta
ári er tímabundin. Er gert ráð
fyrir að dómurum taki að fækka
á ný á árinu 2013. Verður það gert
með því að ráða ekki í stöður sem
losna.
Fjölgun hæstaréttardómara um
þrjá er óháð því að líklega verða
dómarar settir tímabundið við
réttinn vegna starfa fimm hæstaréttardómara í landsdómi. Því eru
horfur á að á nýju ári starfi átta
nýir dómarar í Hæstarétti.
Ástæða fjölgunar dómara, eins
og frumvarpið gerir ráð fyrir, er
aukið álag í dómstólunum vegna
mála er tengjast hruni bankanna.

RÚSSLAND, AP Hópur fólks safnaðist
saman í Moskvu í gær til að mótmæla ofbeldi gegn rússneskum
blaðamönnum. Rússnesk stjórnvöld eru sökuð um að sækja gagnrýna blaðamenn frekar til saka en
rannsaka árásir á þá.
Á meðal mótmælenda var Mikhaíl Bektov, fyrrverandi ritstjóri
blaðsins Khimkinskaja Pravda.
Hann missti málið og hlaut heilaskaða eftir árás árið 2008. Bektov
var þá að rannsaka umdeilda
hraðbrautarlagningu.
- sm

Kirkjuþingi lauk fyrir helgi:

Fækka prófastsdæmum í níu

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Dómhúsið við Lækjartorg

KIRKJUMÁL Prófastsdæmum Þjóð-

Húsakynnin samanstanda af tveimur húsum. Það stærra, sem aðalinngangur
dómsins er á, var reist undir Íslandsbanka og tekið í gagnið 1906. Hitt var
byggt um 1930 undir umboð, varahlutaverslun og verkstæði Páls Stefánssonar fyrir Ford-bíla. Hæðum húsanna hefur fjölgað í áranna rás. Útvegsbankinn reis á grunni Íslandsbanka og starfaði við Lækjartorg. Bankinn keypti hús
Páls og tengdi húsin tvö með millibyggingu. 1991 keypti ríkissjóður húsnæðið
undir Héraðsdóm Reykjavíkur.
Heimild: Héraðsdómur Reykjavíkur.

Fyrirsjáanlegt er að ágreiningsmál frá slitastjórnum vegna
krafna í þrotabú muni verða mörg
og umfangsmikil.
Héraðsdómi Reykjavíkur hafa
borist 532 slík mál á árinu og er
500 þeirra ólokið. Er reiknað með
að mál af þessum toga muni koma
fyrir héraðsdóm af fullum þunga
á næsta ári og meðferð þeirra

kirkjunnar verður fækkað úr tólf
í níu, samkvæmt niðurstöðum
kirkjuþings sem lauk á föstudag.
Þar var fjallað um þjónustu og
skipulag kirkjunnar.
Að auki var fjallað um fjármál kirkjunnar og þann niðurskurð sem kirkjan stendur nú
frammi fyrir. Þá var kosin þriggja
manna rannsóknanefnd sem á að
rannsaka alla starfshætti og viðbrögð kirkjunnar vegna ásakana
um kynferðisbrot á hendur Ólafi
Skúlasyni biskupi.
Framtíð kirkjunnar var einnig
rædd á þinginu ásamt því hvernig
kirkjan gæti tekið meiri þátt í
þróun íslensks samfélags.
- sm

standa yfir fram eftir ári 2012.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins hefur Héraðsdómur
Reykjavíkur fyrir löngu sprengt
utan af sér húsið við Lækjartorg.
Er hvert skúmaskot fullnýtt.
Tíu dómsalir eru í húsinu.
Rætt er um að finna dómnum
viðbótarhúsnæði í Austurstræti.
bjorn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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RÓLEGHEIT Veðrið
er með besta móti
þessa dagana og
litlar breytingar
fram undan. Það
sem einkennir
veðrið er hægur
vindur, lítil úrkoma
og víða bjartviðri.
Hitinn er víða
kringum frostmark,
heldur svalara
norðantil en sunnan og það kólnar
heldur á miðvikudaginn.
Á MORGUN
3-6 m/s,
Hvassara allra austast.
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Alicante

MIÐVIKUDAGUR
Hægur vindur
um allt land.
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París
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Rauði kross Íslands sendir þrjá hjálparstarfsmenn til aðstoðar á flóðasvæðum:

Ráðist á par í Reykjavík:

Óttast neyð í Pakistan í vetur

Ekkert pláss í
fangageymslum

HJÁLPARSTARF Tveir starfsmenn á

Telur þú að saklaust fólk hafi
verið dæmt í Geirfinnsmálinu?
Já

86,2
13,8

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Hlakkar þú til aðventunnar?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Aukið eftirlit á flugvöllum:

Clinton varar
við líkamsleit
BANDARÍKIN, AP Hillary Clinton,
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að yfirvöld í Bandaríkjunum eigi
að takmarka
þau óþægindi
sem fylgi hertum öryggisreglum á
bandarískum
flugvöllum. Nú
þurfa farþegar
meðal annars
HILLARY CLINTON
að gangast
undir líkamsleit
áður en farið er í flug.
Clinton segir þörf fyrir aukið
eftirlit á flugvöllum en að takmarka eigi þann fjölda fólks sem
þurfi að gangast undir líkamsleit.
„Líkamsleitirnar þurfa að vera
hnitmiðaðar og sársaukalausar,“
sagði hún.
- sm

vegum Rauða kross Íslands eru
nú við hjálparstörf í Pakistan og
sá þriðji bætist við í vikunni. Í tilkynningu frá Rauða krossinum
segir að þremenningarnir starfi
næstu misseri við neyðarverkefni
vegna flóðanna sem ollu búsifjum
á um 70 prósentum alls landsvæðis
í Pakistan í ágúst og september.
„Um ein milljón manna er enn
heimilislaus af völdum flóðanna
og mun hafast við í tjöldum nú
þegar vetur gengur í garð,“ segir
í tilkynningu Rauða krossins.
Lilja Óskarsdóttir hjúkrunar-

KIRKJUMÁL
Fagna landsins elsta orgeli
Orgelið í Landakotskirkju varð sextíu
ára hinn 7. nóvember síðastliðinn.
Orgelið er með elstu orgelum
landsins og hófst smíði þess í Kaupmannahöfn skömmu eftir stríð árið
1946. Hljóðfærið var vígt árið 1950.
Sif Knutsen, formaður orgelnefndar
Landakotskirkju, segir orgelið vera eitt
hið hljómfegursta hér á landi. „Þar
kemur saman hljómburður kirkjunnar og góð smíði,“ segir hún. Í tilefni
afmælisins verða haldnir tónleikar á
miðvikudagskvöld klukkan átta.

SAMGÖNGUR
Landeyjahöfn lokuð
Herjólfur siglir frá Vestmannaeyjum
til Þorlákshafnar í dag, mánudag,
vegna ófullnægjandi hafnarskilyrða
í Landeyjahöfn. Siglt hefur verið til
Þorlákshafnar síðan á föstudag. Fyrir
helgi kynntu fulltrúar Siglingastofnunar ráðherra samgöngumála tillögur
stofnunarinnar um aðgerðir við
Landeyjahöfn.

Umvafin öryggi
hjá sérfræðingum Skyggnis

Á VETTVANGI Hrafnhildur Sverrisdóttir,
er í miðið á þessari mynd frá Afganistan.

fræðingur og Jóhannes Sigfússon lögregluvarðstjóri eru þegar
ytra. Hrafnhildur Sverrisdóttir

fer utan í næstu viku til starfa sem
samskiptafulltrúi. Í starfi hennar
felst meðal annars aðstoð við íbúa
sem hafa orðið illa úti vegna vopnaðra átaka.
„Alþjóða Rauði krossinn óttast mikla neyð í Pakistan í vetur
vegna matarskorts, en flóðin eyðilögðu uppskeru allra helstu landbúnaðarhéraða landsins. Rauði
krossinn hefur því aukið neyðarbeiðni sína og kallar nú eftir
fimmtán milljörðum króna til
að mæta þörf tveggja milljóna
manna,“ segir Rauði kross Íslands.
- gar

LÖGREGLUMÁL Fangageymslur á
höfuðborgarsvæðinu voru svo til
fullar í gær eftir skemmtanahald
helgarinnar.
Á laugardagskvöld var par flutt
á slysadeild með nokkra áverka
eftir að hópur manna veittist að
þeim rétt við Hlemm. Þrír mannanna flúðu á braut en náðust síðar
og biðu í gær yfirheyrslu.
Ungur ökumaður var stöðvaður
á Sæbrautinni aðfaranótt sunnudags vegna hraðaksturs. Maðurinn var með eins dags gamalt ökuskírteini.
- sm

Hærri fjárhagsaðstoð
sögð eyða vinnuhvata
Sjálfstæðismenn í velferðarráði Reykjavíkur segja fjárhagslegan hvata til að
finna vinnu hverfa með jöfnun fjárstyrkja félagsþjónustunnar við tekjur þeirra
lægstlaunuðu. Formaður velferðarráðs segist vona að lægstu launin hækki.
FÉLAGSMÁL Sjálfstæðismenn í vel-

ferðarráði Reykjavíkur gagnrýna
samþykkt meirihluta Besta flokksins og Samfylkingarinnar um að
hækka fjárhagsaðstoð til þeirra
sem ekki eiga rétt til atvinnuleysisbóta eða aðeins hluta atvinnuleysisbóta.
„Það er umhugsunarvert þegar
ráðstöfunartekjur þeirra sem eru
á fjárhagsaðstoð eru orðnar hærri
en þeirra sem hafa atvinnuleysisbætur, og jafnháar ráðstöfunartekjum þeirra sem vinna fyrir
lægstu launum,“ bókuðu sjálfstæðismennirnir Geir Sveinsson
og Áslaug Friðriksdóttir á síðasta
fundi velferðarráðs. Á fundinum
samþykktu fjórir fulltrúar meirihluta Besta flokksins og Samfylkingarinnar að auka fjárhagsaðstoð
um samtals 350 milljónir króna.
Tillaga Geirs og Áslaugar um að
verja að minnsta kosti þriðjungi
af upphæðinni í svokölluð virkniúrræði var felld.
Geir og Áslaug sögðu samanburð
á ráðstöfunartekjum þeirra sem
eru á fjárhagsaðstoð, atvinnuleysisbótum og á vinnumarkaði sýna að
fjárhagslegur hvati til að sækja út á
vinnumarkaðinn þurrkaðist út með
hækkun fjárhagsaðstoðar um nítján prósent. Munur á ráðstöfunartekjum launamanns með tæplega
200 þúsund króna mánaðarlaun
og þess sem væri á fjárhagsaðstoð
yrði í raun lítill sem enginn.
„Í því ástandi sem nú ríkir, þar
sem almennt er talið erfitt að finna
sér vinnu og nokkuð vonleysi ríkir
almennt, er alls ekki heppilegt
að jafna fjárhagsaðstoð við stöðu
þeirra sem lægstu launin hafa því

Sviku að hækka til jafns við lægstu laun
Fulltrúi Vinstri grænna, Þorleifur Gunnlaugsson, sagði
á fundi velferðarráðs að meirihluti borgarstjórnar væri
að ganga á bak orða sinna um það að færa notendur
fjárhagsaðstoðar yfir lágtekjumörk.
„Verði þessi leið farin er hún hvati til undirheimaveraldar hjónaskilnaða, sambúðarslita og þess að fólk skrái
sig til heimilis annars staðar en það býr. Sömuleiðis
munu tillögurnar, nái þær fram að ganga, hindra fátækt
fólk í viðleitni til að gera lífið bærilegra með hagræðingu sem byggir á samvinnu og samnýtingu húsnæðis,“
ÞORLEIFUR
bókaði Þorleifur.
GUNNLAUGSSON
Björk Vilhelmsdóttir, formaður velferðarráðs, segir að
ef fjárhagsaðstoðin hefði farið að lágtekjumörkum nú hefði grunnframfærsla
einstaklinga orðið 157 þúsund krónur. „Þar með hefðu allir atvinnulausir átt
rétt á viðbótarframfærslu frá Reykjavíkurborg og þá værum við komin langt
út fyrir þann ramma sem fjárhagsaðstoð sveitarfélags er,“ segir Björk.

GEIR SVEINSSON

ÁSLAUG
FRIÐRIKSDÓTTIR

það mun valda því að fólki á fjárhagsaðstoð fjölgar og hægjast
mun á því að fólk sæki út á vinnumarkaðinn,“ sagði í bókun Geirs
og Áslaugar, sem kváðu virkniúrræði til að efla sjálfshjálp vera
raunverulega aðstoð við að brjótast
út úr fátækt. Því ætti að nýta peningana í svokölluð virkniúrræði og
önnur atvinnuskapandi úrræði.
Björk Vilhelmsdóttir, formaður

velferðarráðs,
segir mikla þverpólitíska samstöðu vera um
virkniúrræði.
„Þau eru í gangi
núna og verða á
næsta ári og það
eru lagðir töluverðir peningar í
BJÖRK
það en við getum
VILHELMSDÓTTIR
ekki látið það
verða á kostnað grunnframfærslunnar. Við sem unnum að þessum
tillögum vorum sammála um að
hún var of lág og að ekki sé hægt að
lifa af 125.500 krónum og ákváðum
að fara upp að atvinnuleysisbótum
sem nú eru 149.500. Ég vona að
þetta skref okkar verði til þess að
hækka lægstu laun og atvinnuleysisbætur,“ segir formaður velferðarráðs.
gar@frettabladid.is

Gögnin mín eru örugg því
Skyggnir tryggir mér:
t ½SVHHBBGSJUVO
t 7BSOJSHFHOWÓSVTVNPHUÚMWV¢SKØUVN
t "§HBOHTTUâSUVNIWFSGJ
t )ÈNBSLTVQQJUÓNBUÚMWVLFSGB
t KØOVTUVBMMBOTØMBSISJOHJOO

Skyggnir - Sérfræðingar í upplýsingaöryggi
Hafðu samband við söluráðgjafa Skyggnis til að fá frekari upplýsingar.
Síminn er 516 1000 og netfangið: sala@skyggnir.is
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H2 HÖNNUN

Íslendingar og Rússar ræða samstarf um sjávarútveg:

Þorskkvóti Íslands í Smugunni
verður 6.390 tonn á næsta ári
SJÁVARÚTVEGUR Íslendingar mega

veiða 6.390 tonn af þorski, 1.278
tonn af ýsu og 639 tonn af öðrum
tegundum á Smugusvæðinu í
Barentshafi á næsta ári, samkvæmt samningi við Norðmenn
og Rússa frá árinu 1999. Að auki
eiga íslenskar útgerðir rétt á að
kaupa 2.396 tonna þorskkvóta á
svæðinu.
Nefndir íslenskra og rússneskra
stjórnvalda um samstarf á sviði
sjávarútvegs hittust í Reykjavík í
vikunni og ræddu samstarf á sviði
veiðieftirlits og hafrannsókna og
stjórnun veiða úr sameiginlegum
stofnum úthafskarfa, kolmunna,
norsk-íslenskrar síldar og makríls.
Íslendingar lögðu áherslu á að ná
samkomulagi um stjórnun úthafskarfaveiða sem byggðist á vísindaþekkingu og ráðgjöf.

SMUGUSVÆÐIÐ Íslendingar deildu við Rússa og Norðmenn um rétt til veiða í
Barentshafi um miðjan síðasta áratug og náðu samningum árið 1999.

Í tilkynningu frá sjávarútvegsráðuneytinu segir að Rússar hafi
verið sammála Íslendingum um
mikilvægi þess að sem fyrst

næðust samningar um makrílveiðar sem tryggðu sjálfbæra
nýtingu stofnsins.
- pg

"EINT LÕÈR¾ÈI ÖJËÈIN
¹ AÈ GETA LOSNAÈ VIÈ
VALDHAFA HVEN¾R SEM
ER ¹ KJÎRTÅMABILINU
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Ríkisstjórn Írlands hefur fallist á að sækja um fjárhagsaðstoð frá Evrópusambandinu:

Írar önnur þjóðin sem sækir um aðstoð
ÍRLAND, AP Ríkisstjórn Írlands hefur fallist á

3TJËRNLAGAÖINGS
FRAMBJËÈANDI

að sækja um fjárhagslega aðstoð frá Evrópusambandinu (ESB) og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS) til að vinna bug á halla ríkissjóðs landsins.
Brian Lenihan, fjármálaráðherra landsins,
lýsti láninu aðeins sem „mjög stóru“ þegar
hann ræddi við írska ríkissjónvarið í gær.
Írland er annað Evrópusambandsríkið sem
hefur sótt um fjárhagslega aðstoð á árinu.
Önnur sambandslönd þrýstu á írsku ríkisstjórnina að sækja um aðstoð vegna ótta um
að fjárhagsörðugleikar landsins gætu haft
slæmar afleiðingar á fjárhag annarra Evrópusambandslanda.
Aðeins eru nokkrir dagar síðan írska ríkis-

"JÎRN %INARSSON

stjórnin aftók að nokkur þörf væri á fjárhagsaðstoð frá Evrópusambandinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Ríkisstjórnin kom saman í gær til að leggja
lokahönd á fjögurra ára niðurskurðaráætlun
á fjárlögum. Markmiðið er að vera ná fram
fimmtán milljarða evra sparnaði, eða sem
svarar 2.400 milljörðum króna, í ríkisútgjöldum fyrir árið 2014.
Brian Cowen, forsætisráðherra Írlands, og
stjórnmálaflokkur hans, Fianna Fail, hafa
aldrei mælst með jafn lítið fylgi og nú. Samkvæmt nýlegum könnunum mælist flokkurinn
aðeins með um sautján prósenta fylgi. Tveir
flokkar stjórnarandstöðunnar hafa aftur á
móti bætt við sig fylgi á síðustu dögum.
- sm

Auglýsingasími

Einkunnin var lækkuð og horfur sagðar slæmar:

L¾KNIR OG HEIMSPEKINEMI

Slæm staða eftir tvö ár

.R 
(EIMASÅÈA MEÈ MYNDSKEIÈI
WWWBJORNEINARSSONIS

EFNAHAGSMÁL Japanska lánshæfis-

www.lyfja.is

– Lifið heil

Án parabena ilm- og litarefna
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.

Nýtt
í Lyfju
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 51970 10/10

Danatekt

TÓM HÚS Íbúðarhús sem standa tóm í Castlemoynebyggð í Norður-Dyflinni á Írlandi. Castlemoyne er
ein margra draugabyggða sem skildar hafa verið eftir
hálfkaraðar víðs vegar um landið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

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

matsfyrirtækið R&I hefur lækkað
lánshæfiseinkunn Íslands og segir
neikvæðar horfur á að einkunnin
batni. Einkunn landsins var BBBen er nú BB+.
Í kjölfar hruns íslenskra fjármálafyrirtækja haustið 2008 lækkaði fyrirtækið einkunn Íslands í
BBB- og hefur síðan fylgst náið
með þróun mála hér, að því er fram
kemur í tilkynningu. „Þrátt fyrir
að tvö ár séu liðin frá hruni hefur
úrvinnsla á skuldastöðu heimila
og fyrirtækja ekki gengið eins og
búist var við og Ísland hefur ekki
enn fundið lykilinn að efnahagsbata sínum.“
Horfur á bættri einkunn eru
sagðar neikvæðar. Auk þess sem
snúa þurfi við efnahagssamdrætti og sýna afgerandi árangur
í úrvinnslu vanskilalána í bankakerfinu segir fyrirtækið forsendur

PENINGAR Ein af forsendum betri einkunn-

ar hjá S&I er að krónan sveiflist ekki mjög
eftir afléttingu hafta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þess að horfur verði færðar úr neikvæðum í stöðugar að gengi krónunnar sveiflist ekki stórvægilega
og verðbólga taki sig ekki upp
þegar gjaldeyrishömlum verði
aflétt.
- óká

www.volkswagen.is

Nýr Polo kostar aðeins

2.390.000 kr.
*Polo Trendline 1.2 MPI, 70 hestöfl, beinskiptur.

Aðeins 27.232 kr. á mánuði miðað við bílasamning
SP Fjármögnunar til 84 mánaða með breytilegum
vöxtum og 30% útborgun. Árleg hlutfallstala
kostnaðar er 10,39%.

2010. Besta árið fyrir Polo.
Nýr Volkswagen Polo hefur svo sannarlega slegið í gegn á árinu 2010.
Fyrir utan að vera mest seldi bíll landsins á árinu var hann valinn Alheimsbíll
ársins og Bíll ársins í Evrópu. Polo 1.6 TDI vann líka sparaksturskeppni Atlantsolíu
og fór 100 km á aðeins 2,93 lítrum. Það gerist einfaldlega ekki betra. Nýttu þér
hagstætt verð og njóttu allra kosta verðlaunabílsins Volkswagen Polo!

BÍLAÁ
BÍLAÁBYRGÐ HEKLU - Nýr VW Polo fæst með allt að fimm ára ábyrgð

Das Auto.

HÖRKUTÓL
DC743KB

RAFMAGNSBORVÉ
R L
Nett 2ja gíra 12 V borvél
Innbyggt LED ljós
Hersla 35 Nm
2x2,6 Ah rafhlöður
13 mm patróna
1 klst. hleðslutæki
Þyngd: 2 kg

39.900

m/vsk

49.900

m/vsk

VINNULJ
L ÓS
Pera: 38 W
Gengur fyrir 230 V
eða 12/18 V rafhlöðum

26.900

m/vsk

D27900

RYK-/VATNSSUGA
DW743

VELTISÖG
Mótor:
Blaðstærð:
Skurðarlengd:
Ristidýpt:
Gráður (h/v):
Halli:
Þyngd:

124.900

m/vsk

2.000 W
250 mm
140x68 mm
0–70 mm
45/45°
45°
37 kg

12 V 2 6 Ah NiMh

HÖRKU ÞRENNA

**,M/ 7ÊUÊ-ÊUÊ£äÓxä

1.200 W
4.020 l/mín.
27 l
< 1.500 W
7,5 kg

59.900

R HLÖÐUR
RAF

DWTRADEKIT1

3 vélar saman í pakka:
- SDS + borvél með meitlun
- 125 mm slípirokkur
- sverðsög
Taska á hjólum, borar, skífur
og blöð fylgja.

89.900

Afl:
Loftflæði:
Stærð tanks:
Tengill fyrir vélar:
Þyngd:

m/

www.sindri .is / sími 5 75 0000

15 500

LÆK

K AÐ

m/vsk

VER

Ð
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FRÉTTASKÝRING: Bætur til meðferðarheimilisins Árbótar
Tölvupóstsamskipti vegna samninga við Árbót

Tölvupóstur Steingríms J. til Árna Páls

ÁRBÓT Í AÐALDAL Starfsemi hófst á meðferðarheimilinu Árbót í Aðaldal, um átján kílómetra suður af Húsavík, árið 1992. Þar
störfuðu tólf manns auk stjórnenda.

Greiða 30 milljónir án
vissu um greiðsluskyldu
Tölvupóstsamskipti og
minnisblöð varpa ljósi á
mikil átök í stjórnkerfinu
um það hvort rétt sé að
greiða þeim sem ráku
meðferðarheimilið Árbót í
Aðaldal bætur fyrir uppsögn
þjónustusamnings. Árni Páll
Árnason og Steingrímur J.
Sigfússon sömdu við fólkið
um þrjátíu milljóna greiðslu
þvert á mótmæli forstjóra
Barnaverndarstofu og án
þess að kanna hvort ríkinu
bæri skylda til þess.
Meðferðarheimilið Árbót komst
í fréttir í fyrra þegar í ljós kom
að starfsmaður heimilisins hafði
brotið gegn stúlku sem þar var í
vist. Hæstiréttur dæmdi manninn, Jón Dagbjartsson, í tveggja
ára fangelsi vegna málsins nú í lok
október.
Eftir að málið komst upp breyttist viðhorf barnaverndarnefnda til
heimilisins. Þær hættu að senda
þangað stúlkur og sumar nefndir
sniðgengu heimilið algjörlega.
Þetta varð til þess að nýting
rýmanna sex í Árbót hrapaði.
Hún hafði verið um og yfir 80
prósent mörg undanfarin ár, en
fór hún niður í fimmtíu prósent.

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

Trausti
Hafliðason
trausti@frettabladid.is

rekstrarframlag til viðbótar, eða
Rekstrarkostnaður á hvert nýtt
rými var þá orðinn yfir 30 milljyfir hundrað milljónir.
ónir á ári í stað tæplega 15, sem
Barnaverndarstofa taldi ástæðuBarnaverndarstofa mat algjörlega
laust að skoða slíkt samkomulag,
óviðunandi. Af þessum sökum taldi
enda bæri stofnuninni aldrei skylda
Barnaverndarstofa að ekki væru
til að greiða meira en sex mánaða
lengur fjárhagslegar forsendur
uppsagnarfrestinn, og þrýsti á
fyrir rekstrinum og ákvað í lok árs
félagsmálaráðuneytið að fá að segja
þjónustusamningnum upp hið fyrsta
2009 að nýta uppsagnarákvæði í
þjónustusamningnum
til að draga úr kostnaði.
við Árbót.
Á það var að lokum fallÍ ákvæðinu er kveðið
ist og samningnum sagt
upp 30. desember 2009,
á um að „komi til ófyrirmeð þeim fyrirvara
séðra breytinga sem, að Tel ég það
að Barnaverndar stofa
mati annars eða beggja
væri enn reiðubúin að
samningsaðila, raski for- óviðeigandi
sendum samnings þessa, að skrifa undir semja um starfslok ef
fram kæmu raunhæfari
getur hvor aðili um sig
óskað endurskoðunar eða samkomulag
kröfur.
uppsagnar samningsins. sem felur í sér
Steingrímur kemur til
Hér getur t.d. verið um miklar fjárskjalanna
að ræða að eftirspurn
eftir þjónustu meðferðar- skuldbindingar Steingrímur J. Sigfússon
heimilisins verði til muna úr ríkissjóði
fjármálaráðherra blandminni en áætlað er...“
aði sér í málið með tölvuUppsagnarfresturinn var aðeins fáeinpósti sem hann sendi til
Árna Páls Árnasonar
sex mánuðir.
um klukkufélagsmálaráðherra 22.
stundum
Vildu 150 milljónir
janúar á þessu ári. Fjáráður en nýr
Félagsmálaráðuneytið
málaráðuneytið er aðili
er aðili að þjónustu- ráðherra tekur
að þjónustusamningnum
samningnum og því
þar sem þar eru gerðleitaði Barnaverndar- við embætti.
ar skuldbindingar um
stofa álits á uppsögninni
fjárútlát úr ríkissjóði til
BRAGI GUÐhjá ráðuneytinu, sem
lengri tíma en eins fjárBRANDSSON
kvaðst í fyrstu sammála
lagaárs.
FORSTJÓRI BARNAákvörðun inni og taldi
Í tölvupósti sínum lætur
VERNDARSTOFU
hana óhjákvæmilega.
Steingrímur í ljós miklar
Skömmu síðar var
efasemdir um forsendkomið annað hljóð í strokkinn.
urnar fyrir uppsögn samningsins
Boð bárust frá ráðuneytinu um að
við Árbót og segir að ef hugmyndir
seinka bæri uppsögn samningsins
séu um að auka umsvif sambæriog reyna að ná samkomulagi við
legrar starfsemi annars staðar séu
Árbótarhjónin um starfslok.
að hans mati vægast sagt veikar
Barnaverndarnefnd hóf í kjölforsendur fyrir því ef fjárfestingar
farið slíkar viðræður en komst
til uppbyggingar í Árbót eigi að
fljótlega að því að of mikið bæri
vera ónotaðar á móti.
í milli til að mögulegt væri að ná
Hann muni því hvorki samþykkja
lendingu. Árbótarhjónin kröfðust
aukafjárveitingar né tilfærslu
þess að fá greiddan sex mánaða
fjármuna eftir því sem slíkt þurfi
uppsagnarfrest – um 48 milljónir
– og auk þess þrettán mánaða
Framhald á síðu 12

Tæpum mánuði eftir að Barnaverndarstofa sagði upp samningnum við
Árbót sendi Bolli Þór Bollason,
ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu, Braga Guðbrandssyni forstjóra
Barnaverndarstofu afrit af tölvupósti
Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra til Árna Páls Árnasonar,
þáverandi félagsmálaráðherra. Bolli
Þór óskar sérstaklega eftir viðbrögðum
við orðum Steingríms J. Pósturinn fer
hér á eftir í heild sinni:
„Sæll félagi! Það er mjög að hitna
í kolunum fyrir norðan út af samskiptum Braga/Barnaverndarstofu og
Árbótarheimilisins. Þau hjón Hákon
og Snæfríður hafa nú meira og minna
helgað líf sitt uppbyggingu og rekstri
heimilisins í 22 ár. Þau eiga ótal
þakkarbréf bæði foreldra og ungmenna sem þar hafa dvalið á erfiðum
skeiðum lífs síns og fengið bót af
því að búa á heimilinu, vera með í
bústörfum, komast af stað í námi á
nýjan leik og svo framvegis. Aðsókn
eða eftirspurn-þörf eftir plássum hefur
nær allan tímann verið langt umfram
getu heimilisins og ekki er langt síðan
16 voru á biðlista. Barnaverndarstofa
hefur hvað eftir annað gripið til þess
ráðs að senda þangað erfiðustu tilfellin sem ekki hafði ráðist við annars
staðar. Á grundvelli samninga og
bréfa frá Barnaverndarstofu og Braga
Guðmundssyni sjálfum hafa þau
ráðist á undanförnum árum í miklar
fjárfestingar til að bæta aðstöðuna
og þar á meðal að byggja húsnæði til
skólahalds. Á þessum framkvæmdum
hvíla eðlilega lán þó mikið sjálfsaflafé hafi allan tímann farið í
uppbyggingu. Á þessum 22
árum hafa fjölmörg „heimili“
verið sett á fót en aðeins
hluti þeirra náð fótfestu, mörg
komist í þrot eða ekki náð
að halda mannskap
o.s.frv. (Skjöldólfsstaðir, Hvítárbakki,
Torfastaðir, o.fl. o.fl.)

Árbót hefur hins vegar verið í stöðugri
og traustri þróun og uppbyggingu og
eitthvað hlýtur það að segja okkur.
Ég ætla ekki að fara út í það sem
mér er sagt, vissulega aðallega frá
annarri hliðinni, um samskipti Braga
og heimilisins sem voru almennt
góð og áfallalaus þar til allt í einu
í haust varð annar uppi. Segi bara
þetta; Árbót er mikilvæg starfsemi
sem hefur gildi bæði staðbundið
sem vinnustaður og kjölfesta sem
margir njóta góðs af, svo sem önnur
þjónusta, skólahald, sálfræðiþjónusta
o.fl. Heimilið hefur tekið við mörgum
mjög erfiðum einstaklingum og nær
áfallalaust farist það vel úr hendi. Ef
hugmyndir eru um að auka umsvif
sambærilegrar starfsemi annars staðar
þá eru að mínu mati vægast sagt veikar forsendur fyrir slíku ef fjárfesting til
uppbyggingar í Árbót eiga þá að verða
ónotaðar á móti. Samningar hafa
legið fyrir og gert hefur verið ráð fyriwr
fjárveitingum til Árbótar a.m.k. fram
til 2012 með samþykkir fjárveitingavaldsins. Ég mun því hvorki samþykkja
aukafjárveitingar né tilfærslu fjármuna
eftir því sem slíkt þarf míns samþykkis
nema betur verði farið ofan í saumana
á forsendum þessa alls. Tek fram að
ég vil ekki taka afstöðu til hluta sem
ég hef ekki forsendur til, reyndar þekki
ég báða aðila málsins, þ.e. þau hjón í
Árbót og Braga af góðu einu, Braga þó
f.o.f. lítillega frá löngu liðnum tíma.
Biðst afsökunar á þessari langloku,
en ég tel málið alvarlegt og uppsögn
samnings á gamlársdag óheppilega í
jósi þess að heimilið hafði beðið um
umþóttunartíma a.m.k. mánuð. Ég
held að lítill tími sé til stefnu þar
til málið springur upp með látum
fyrir norðan, svo, einhver samskipti
og boð um að málið verði skoðað
áður en frekar verður aðhafst
væri mjög hyggileg.
bestu kveðjur/Stein22.1. 2010
grímur.“

Svarbréf Braga Guðbrandssonar
Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, svaraði tölvupósti Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra í
bréfi sem sent var 26. janúar á þessu
ári. Í bréfinu útskýrir og rökstyður Bragi
uppsögn þjónustusamningsins við
Árbót.
„Ástæður þess að Barnaverndarstofa vill nú binda enda á farsælt samstarf við hjónin í Árbót eru eingöngu
faglegar og fjárhagslegar og eiga sér
eingöngu stoð í minnkandi eftirspurn
eftir þjónustu heimilisins á síðasta ári
og því mati stofunnar að þeirri þróun
verði ekki snúið við. Þessi niðurstaða
er fengin eftir mikla vinnu sérfræðinga
Barnaverndarstofu í málefnum Árbótar
á síðastliðnu ári og að höfðu samráði
við barnaverndarnefndir stærstu
sveitarfélaganna [...] Ég vil sérstaklega
lýsa undrun minni á því að gefið
sé til kynna að einhverjir hnökrar á
samskiptum mínum við hjónin í Árbót
eigi hlut að máli varðandi uppsögn
Barnaverndarstofu á samningi við þau,
sbr. sem segir í tölvubréfi fjármálaráðherra um það sem honum hefur verið
sagt og kjósi ekki að fjalla um. [...] Ég

verð að treysta því að menn ætli að
málefnalegar ástæður liggi að baki
ákvörðunum opinberrar stofnunar á
borð við Barnarverndarstofu og leggi
ekki Gróusögur til grundvallar í mati
sínu á réttmæti stjórnsýsluákvarðana
sem fjölmargir sérfræðingar bæði
innan og utan stofnunarinnar hafa
komið að.
Fyrir liggur að dregið hefur verulega
úr eftirspurn eftir meðferð í Árbót.
Þannig hefur nýting rýma verið um
50% í Árbót á síðustu 6 mánuðum
starfseminnar en nú dvelja 3 börn þar.
[...] Þess má geta að liður í eftirlitshluverki Barnaverndarstofu er athugun
óháðs eftirlitsmanns, Jóns Björnssonar
sálfræðings. Í síðustu skýrslu hans frá
heimsóknum í Árbót í
október og nóvember
2009 er niðurstaðan
sú að „mönnun
meðferðarheimilisins
uppfylli ekki (lengur)
þær kröfur sem felast
í gæðastöðlum sem
Barnaverndarstofa
hefur sett.“

Hafa leigt af sjálfum sér fyrir 75 milljónir

TILBOÐ MÁNAÐARINS

HJARTAMAGNÝL

689 KR.
²

Ein meginástæðan fyrir því að ráðamenn telja að greiða skuli Árbótarhjónunum
bætur er sú að rekstur heimilisins sé mjög skuldsettur vegna dýrra endurbóta á
húsnæði þess. Þessu mótmælir Barnaverndarstofa og vísar í ársreikninga. Þeir
sýni að á rekstrinum hvíli langtímaskuldir upp á 2,6 milljónir, sem Barnaverndarstofa segir að geti ekki talist verulegt.
Á hinn bóginn sé annað félag í eigu hjónanna, Bragabót ehf., nokkuð skuldsett. Það félag er stofnað utan um fasteignir í Árbót. „Umræddar skuldir hafa
ekki verið taldar til rekstrarins í þeim gögnum sem forstöðumenn hafa sent til
Barnaverndarstofu hingað til,“ segir í tölvupósti Barnaverndarstofu til félagsmálaráðuneytisins.
Barnaverndarstofa bendir á að á árunum 2006 til 2008 hafi Meðferðarheimilið
Árbót ehf. greitt rúmlega 54 milljónir í húsaleigu til Bragabótar. Reikna megi með
að húsaleiga ársins 2009 hafi verið um 20,5 milljónir.
„Af þessum tölum er óhætt að draga þær ályktanir að greidd húsaleiga sl. 4
ár (2006-2009) hafi verið það há að hún hefði getað greitt upp áhvílandi lán á
Bragabót ehf. sem rekstraraðilar telja að séu tilkomin vegna fjárfestinga vegna
meðferðarheimilisins,“ segir í tölvupósti Barnaverndarstofu.
Samkvæmt ársreikningi Bragabótar frá 2009 eru skuldir félagsins tæpar 56
milljónir.

FISKBORGARINN MIKLI
FRÁ FISKIDÖGUM Á DALVÍK

FISKBORGARINN
MIKLI

995

kr/kg.

Merkt verð 1.259.-

10% afsláttur

af ferskum pökkuðum fiski
fáanlegt í Skeifunni, Smáralind, Spöng og Holtagörðum

Ýsa í humarsósu

Ýsa í mexíkósósu

Plokkﬁskur

Ýsuﬂök

Ýsa í raspi

Fiskibollur

700g

roðlaus og beinhreinsuð

GIRNILEG FISKBORÐ
í Kringlunni, Garðabæ,
á Eiðistorgi og Akureyri.
Gildir til 24. nóvember meðan birgðir endast.

700g

700g

540g
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Það er kaffitími núna

FRÉTTASKÝRING: Bætur til meðferðarheimilisins Árbótar
Framhald á síðu 10
hans samþykki nema betur verði
farið ofan í saumana á forsendum
Árbótarmálsins.
Ráðuneytisstjóri félagsmálaráðuneytisins áframsendi bréfið
á Braga Guðbrandsson og óskaði
viðbragða. Bréf Steingríms í heild
sinni má lesa hér til hliðar, sem og
samantekt á viðbrögðum Braga.

Fangaðu
kaffitímann

meðBKIkaffi
Taktu þér kaffitíma núna

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

Kaffitími er alþjóðlegt fyrirbæri sem
fólk í hverskonar verslun, þjónustu og
iðnaði nýtir sér til að taka stutta
hvíld frá störfum og hlaða rafhlöðurnar.
Talið er að allt frá 1951 hafi kaffitími
verið skráður í kjarasamninga.
Kaffitíminn er í dag nánast heilög
stund, líka utan vinnutíma.
Njóttu lausnar frá amstri hversdagsins
með góðu BKI kaffi. Finndu hvernig þú
hressist með rjúkandi bolla af BKI kaffi. Nýttu
tækifærið. Gefðu þér smá hvíld. Fáðu þér BKI
kaffi. Njóttu kaffiilmsins, hitans og bragðsins
og taktu svo daginn með trompi.
Það er kominn tími fyrir BKI kaffi.
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BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

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 kaffitímann

Kíktu á bki.is

Greiðsluskyldan aldrei könnuð
Það var síðan í mars sem boð komu
úr félagsmálaráðuneytinu um að
það hygðist ganga til samninga
um einhvers konar uppgjör við
Árbótarhjónin og var forstjórinn
Bragi Guðbrandsson beðinn um
að óska formlega eftir því að ráðuneytið tæki við málinu, enda málaflokkurinn að forminu til á forræði
Barnaverndarstofu.
Við því varð Bragi, en lét jafnframt í ljós það mat sitt að Árbótarhjónin ættu ekki lagalegan rétt
á neinum greiðslum umfram sex
mánaða uppsagnarfrestinn, enda
hefði í öllu verið rétt staðið að uppsögn þjónustusamningsins.
Í júní í ár var Braga tilkynnt að
til stæði að bjóða Árbótarhjónum
samning upp á þrjátíu milljóna
króna viðbótargreiðslu. Bragi mótmælti bréflega, sagðist ekki telja
það „samræmast góðri og vandaðri stjórnsýslu að gengið sé frá
málinu án þess að leitað sé sjónarmiða ríkislögmanns um greiðsluskyldu ríkissjóðs vegna uppsagnar
samningsins“.
Barnaverndarstofa hefur meðal
annars vísað til sambærilegs
máls vegna meðferðarheimilisins
Torfastaða. Þar var Ríkislögmaður
fenginn til að meta bótaskylduna og
niðurstaða hans var sú að úr því að
þjónustusamningnum hefði verið

sagt upp með lögmætum hætti bæri
ríkinu að hafna öllum kröfum um
bætur.

Ráðherrar semja í óþökk Braga
Hinn 11. júní barst Braga Guðbrandssyni tölvuskeyti úr félagsmálaráðuneytinu þar sem segir:
„Árni Páll og
Steingrímur hafa
náð samkomulagi um ákveðna
útfærslu samkomulags við
Á rbót. Með fylgjandi texti
er sa mi n n á
grundvelli þess.
ÁRNI PÁLL
Aðstoðarmaður
ÁRNASON
SJS er að skoða
textann, hef ekki
fengið viðbrögð frá honum enn.“
Þessu svaraði Bragi með því að
spyrja hvort ekki væri eðlilegast
að ráðuneytin tvö gengju frá samkomulaginu án aðkomu Barnaverndarstofu, enda ætti hún enga
aðild að því. „Engum ætti að koma á
óvart að ég er ósáttur við þessa niðurstöðu enda engin gögn séð sem
geti réttlætt þetta háar greiðslur
til hjónanna þótt þau séu alls góðs
makleg.“ Barnaverndarstofa muni
hins vegar hlíta því að verða aðili
að samkomulaginu ef ráðherra óski
þess. Hann fékk svar um að það
væri nauðsynlegt.
Í minnisblaði Braga frá því í
júlí segir af fundi með ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytisins
vegna málsins. Þar kemur fram
að Bragi hafi á fundinum staðfest að hann myndi tryggja
undirskrift Barnaverndarstofu á
samkomulagið. „Væri kallað eftir
sjónarmiði mínu af hálfu annarra
vegna samkomulagsins greindi ég
frá því að ég myndi alls ekki tjá
mig um það, hvorki verja það né

gagnrýna,“ segir í minnisblaði
Braga.

Átti að klárast á síðustu stundu
Til stóð að ganga frá samkomulaginu 2. september síðastliðinn, áður
en Guðbjartur Hannesson tók við
félagsmálaráðuneytinu af Árna
Páli Árnasyni sama dag.
Bragi Guðbrandsson sendi ráðuneytinu tölvupóst samdægurs
þar sem hann tilkynnti að hann
myndi ekki skrifa undir þann dag.
„Tel ég það óviðeigandi að skrifa
undir samkomulag sem felur í sér
miklar fjárskuldbindingar úr ríkissjóði aðeins fáeinum klukkustundum áður en nýr ráðherra tekur við
embætti. Telja verður rétt og skylt
að gefa hinum nýja ráðherra kost á
að kynna sér málið rækilega áður
en frá því er gengið enda kemur
það í hans hlut að fylgja málinu
eftir við afgreiðslu fjárlaga gagnvart Alþingi og axla endanlega
ábyrgð á málinu að öðru leyti,“
skrifar Bragi.
„Leitt að heyra þetta,“ er svarið
frá skrifstofustjóra í ráðuneytinu.
Málið var í kjölfarið tekið þar til
skoðunar.
Búið að greiða tólf milljónir
Samkomulagið var loks undirritað
13. október síðastliðinn af Braga
Guðbrandssyni, Guðbjarti Hannessyni, Steingrími J. Sigfússyni og
hjónunum í Árbót.
Það kveður á um að hjónin fái
þrjátíu milljónir greiddar í bætur
vegna uppsagnarinnar, tólf milljónir á þessu ári, sem Barnaverndarstofa hefur þegar greitt úr sínum
sjóðum, og átján milljónir á næsta
ári sem gert er ráð fyrir á fjáraukalögum næsta árs. Til samanburðar
var Barnaverndarstofu gert að
skera niður um fimmtíu milljónir
á þessu ári.

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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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Þrír flokkar eru klofnir í afstöðu til ESB.

Hagsmunir að
halda opnu

Þ

rír stjórnmálaflokkar eru klofnir í afstöðu sinni til aðildar
að Evrópusambandinu. Þetta eru Sjálfstæðisflokkurinn,
Vinstrihreyfingin – grænt framboð og Framsóknarflokkurinn. Í stað þess að horfast í augu við að skoðanir eru skiptar
og finna leiðir, sem færa deiluna af vettvangi flokkanna,
reyna flokksmenn í öllum þremur stjórnmálahreyfingum að knýja
fram „skýra afstöðu“, sem stuðlar fyrst og fremst að því að viðhalda
klofningi og deilum innan flokkanna.
Flokksstofnanir tveggja flokka funduðu um helgina. Á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins kallaði einn af þingmönnum flokksins,
Höskuldur Þórhallsson, eftir því að flokkurinn kæmi sér upp „skýrri
stefnu“ í málinu, en núverandi stefna er sú að sækja um aðild að ESB,
þó með skilyrðum, sem ekki einu sinni EES-samningurinn uppfyllir.
Sú stefna er dæmigerð fyrir málamiðlun í klofnum flokki, þar sem
sumir eru hlynntir ESB-aðild og aðrir á móti.
Flokksráð Vinstri grænna
SKOÐUN
felldi tillögu um að hætta aðildarviðræðum við ESB. VG vill líka
Ólafur Þ.
setja skilyrði fyrir áframhaldandi
Stephensen
viðræðum, sem sum hver virðast
olafur@frettabladid.is
fyrst og fremst munu stuðla að því
að undirbúningsvinnan verði ekki
eins vönduð og hún gæti orðið og
draga úr líkum á því að Ísland nái
eins góðum samningi og bezt verður á kosið. Flokksráðið ítrekar að
VG telji hagsmunum Íslands bezt borgið utan ESB. Þar talar fyrst og
fremst gamli flokkskjarninn frá tíma smáflokksins VG. Ýmsar kannanir hafa sýnt að margir af nýjum stuðningsmönnum flokksins geta
vel hugsað sér ESB-aðild og vilja halda aðildarviðræðunum áfram.
Afstaða Sjálfstæðisflokksins frá því á landsfundi í sumar er að
draga eigi aðildarumsóknina til baka. Það er í andstöðu við vilja
margra flokksmanna, ekki sízt í atvinnulífinu.
Hagsmunir allra þessara flokka eru að halda málinu opnu, halda
aðildarviðræðunum áfram og útkljá málið svo í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru sömuleiðis hagsmunir þeirra að baráttan fyrir
atkvæðagreiðsluna fari fram á vettvangi já- og nei-hreyfinganna
en rífi ekki flokkana í sundur. Það er ennfremur líklegt til að þjóna
hagsmunum allra þessara flokka að sem beztur samningur náist við
ESB. Þá geta Evrópusinnar innan þeirra ekki sagt, segi þjóðin nei við
aðildarsamningi, að brögðum hafi verið beitt til að koma í veg fyrir
að Ísland fengi bezta hugsanlega samning.
Vilji Framsóknarflokkurinn til dæmis ná betri fótfestu í þéttbýlinu,
heldur hann málinu opnu. Sama á við um VG, vilji flokkurinn halda
í ýmsa þá kjósendur, sem komu til hans í síðustu kosningum og eru
jákvæðir gagnvart ESB-aðild. Og þetta á við um Sjálfstæðisflokkinn
ef hann vill ná aftur til sín kjósendum, sem fóru yfir til Samfylkingarinnar vegna stefnunnar í Evrópumálum og ef hann vill hindra að
fyrir næstu kosningar verði til nýr Evrópusinnaður hægriflokkur.
Sjálfsagt geta allir þessir flokkar ýmislegt lært af norska Verkamannaflokknum, sem fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í Noregi
1972 keyrði harða EB-pólitík og klofnaði í kjölfarið. Tuttugu og
tveimur árum síðar hafði flokkurinn lært sína lexíu og umbar báðar
skoðanir.
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Opinbert leyndarmál?
Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi
viðskiptaráðherra, segir í nýrri bók
sinni að rekstur Icesave-reikninga í
Hollandi sé hneyksli og til marks um
óafsakanlegt ábyrgðarleysi stjórnenda Landsbankans. Þetta sé eitt
ömurlegasta málið í tengslum við
bankahrunið. Þessu hefur áður
verið haldið fram en hitt er
nýtt að Björgvin segist hafa
verið grunlaus um málið.
Hvorki hann né nokkur
annar ráðherra í ríkisstjórn
Geirs H. Haarde hafi
heyrt um málið fyrr en
síðsumars 2008. Þetta

Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar
á Kafﬁ Sólon þriðjudaginn 22. nóvember kl. 12–13.
Frummælandi
Aðalsteinn Leifsson,
lektor í viðskiptafræðideild HR

Allir velkomnir

www.xs.is

Uppgötvun vikunnar
Lilja Mósesdóttir, þingkona
VG, kom af flokksráðsfundi
um helgina og fór á Facebook og skrifaði orðsendingu um að flokkurinn sinn
minnti sig á gamal-

dags kommúnistaflokk. Af Facebook
rötuðu ummælin á skömmum tíma
inn í fréttir. Af þeim að dæma virtist
það hafa komið Lilju einlæglega á
óvart að uppgötva þessi líkindi milli
VG og gamaldags kommúnistaflokka.
Líklega hafa fáir aðrir orðið
hissa enda hefur það legið
fyrir alla tíð að VG rekur
uppruna sinn til gamaldags kommúnistaflokka
og margir af reyndustu og
þekktustu flokksmönnum VG öðluðust sína
pólitísku reynslu á þeim
vettvangi.
- óká, pg

HALLDÓR

Er Viðskiptaráð meðvirkt?
Peningamál

ESB aðild
og auðlindir

kemur á óvart vegna þess að í maí
2008 fluttu íslenskir fjölmiðlar fréttir
af því að Landsbankinn væri búinn
að opna Icesave-reikninga í Hollandi.
Miðað við bók Björgvins fóru þær
fréttir ekki bara framhjá viðskiptaráðherra og starfsmönnum ráðuneytis
hans heldur öllum tólf ráðherrum
þáverandi ríkisstjórnar.

Dr. Gísli
Hjálmtýsson
framkvæmdastjóri
Thule Investments

P

eningamálafundur Viðskiptaráðs sem
haldinn var á dögunum var athyglisverður.
Þar hélt Seðlabankastjóri hróðugur tölu
um árangur í efnahagsmálum, s.s. styrkingu krónunnar, vaxandi efnahagsstöðugleika og lækkandi verðbólgu. Hann sagði
jafnframt að unnið væri hörðum höndum
að afnámi gjaldeyrishaftanna, þótt raunar væri engra breytinga að vænta fyrr
en í mars á næsta ári hið fyrsta og hann
teldi ljóst að framlengja þyrfti lög um
gjaldeyrishöft, sem renna út síðsumars.
Skrítið hvernig hægt er að túlka þetta
sem skipulegt afnám gjaldeyrishafta.
Í framhaldinu tók við pallborð stórsérfræðinga sem ræddu afnám gjaldeyrishaftanna og fram komu efasemdir um að
af því gæti orðið í bráð. Þeir slógu fram
fullyrðingum á borð við að afnám hafta
yrði ekki fyrr en nokkru eftir að stjórnmálakreppunni lyki, að afnámið yrði ekki
fyrr en eftir fimm til tíu ár þegar búið
væri að byggja upp nægan gjaldeyrisforða, og að höftin yrðu svo lengi sem
krónan væri við lýði og hyrfu ekki fyrr en
við tækjum upp evruna.
Enginn í salnum mótmælti þessu, jafnvel þótt öllum sé ljóst að langvarandi

gjaldeyrishöft munu valda ómældu tjóni.
Eftir fundinn sátu í huga mér tvær
meginályktanir. Í fyrsta lagi að Seðlabankastjóri virðist lifa í sýndarveruleika
sem ég þekki ekki sem raunveruleikann
sem ég starfa í. Viðbrögðin við skilaboðum Seðlabankastjóra voru doði, jafnvel
uppgjöf – meðvirkni vandræðaheimilis
sem vill ekki tala hátt um hið augljósa.
Í öðru lagi virtust fundarmenn sammála um að krónan væri dauð sem gjaldmiðill og gjaldeyrishöft yrðu hér til langs
tíma, líklegast svo lengi sem við hefðum
krónuna. Eina lausnin væri að taka upp
evru. Flestum er ljóst að það verður ekki
til lengri tíma nema með inngöngu í ESB.
Því er rétt að spyrja:
Ef einhugur ríkir meðal meðlima Viðskiptaráðs um að krónan sé ónýt, hvers
vegna berst Viðskiptaráð ekki fyrir upptöku nýs gjaldmiðils? Ef einhugur ríkir um
að eini raunverulegi kosturinn fyrir annan
gjaldmiðil sé evran – hvers vegna beitir
Viðskiptaráð sér þá ekki fyrir upptöku evrunnar? Þar sem flestum er ljóst að upptaka
evrunnar til lengri tíma geti ekki orðið
nema með inngöngu í Evrópusambandið,
hvers vegna berst Viðskiptaráð ekki fyrir
inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
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Hlustum á Björk
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

V

ið eigum að hlusta á Björk.
Við eigum að hlusta á músíkina hennar og við eigum að
hlusta þegar hún talar.
Sumir segja að hún sé bara
stjarna – bara músíkant.
Kannski það. Kannski er ekki
sjáanlegt samhengi milli tónlistarhæfileika og þess að hafa
vit á þjóðfélagsmálum þótt að
vísu sé fátt betur til þess fallið
að gera fólk gáfað en iðkun tónlistar, því að hún nýtir og virkjar hluta heilans sem ella lægju í
dróma. Þegar maður iðkar tónlist á þann hátt sem Björk hefur
gert þá þjálfast maður í því að
rækta og göfga það sem maður
hefur sjálfur til brunns að bera,
fremur en að apa það sem aðrir
hafa gert. Maður þjálfast í
því að vera frjór. Maður lærir
að blanda saman áhrifum af
dirfsku svo að úr verður list
sem aldrei áður hefur verið til,
úr verður eitthvað sem enginn
hefur áður heyrt. Maður venst
því að horfa inn í sig en síðan
út úr sér og svo aftur inn í
sig. Maður fær samsetta sýn.
Maður horfist í augu við óvissuna – maður er virkur.

Uppbygging geðsins
Allt eru þetta eiginleikar sem
við verðum að hafa við uppbyggingu atvinnulífs á Íslandi

en ekki síður við uppbyggingu
geðsins sem hér verður að eiga
sér stað ef á að verða líft hérna í
þessu ríka og fámenna landi. Það
vantar meiri lífsgleði hér, meiri
áræðni, hugkvæmni, frumleika,
meira stolt, meiri geðprýði. Og
á meðan við reynum að tjasla
okkur saman þá skulum við
hlusta á Björk. Við getum farið
inn í ballöður hennar og baráttusöngva og sótt þangað næringu
og kraft því það getur verið á
við að fara út í virkilega gott
íslenskt rok að hlusta á tónlist
hennar.
Það er mikilsvert. Og við
eigum að hlusta þegar Björk

hefur vinnuna á Suðurnesjum
og getur ekki staðið skil á svimandi afborgunum á húsi sem leit
ágætlega út að borga af þegar
það var keypt – og engin von um
að hægt sé að selja það og byrja
upp á nýtt. Það getur enginn
alveg sett sig í slík spor sem ekki
hefur það reynt. En eru úrræði
Bjarkar óraunhæfari en úrræði
Árna Sigfússonar? Hans bjargráð gengu út á að selja allt sem
selt varð og leigja það svo dýrum
dómum af þeim sem keypti.
Og nú á að færa út kvíarnar og
stunda þetta á landsvísu. Nú á
að fara að kaupa orkuna af Ross
Beaty – orkuna sem þjóðin á.

Við verðum að velja hvort við ætlum að
vera fólk sem stundar hvalveiðar eða fólk
sem sýnir hvali – þetta fer ekki saman.
talar. Ekki vegna þess að hún sé
stjarna heldur vegna hins: hún
er búin að pæla í því sem hún er
að tala um. Hún er vel undirbúin.
Enda hafa stóriðjukallarnir að
þessu sinni ekki einu sinni reynt
að bregða henni um þekkingarskort – nema Ross Beaty sem
sagði í amerísku sjónvarpi að
henni hætti til að opna munninn
án þess að hafa vit á því sem hún
væri að segja. Svo sagði hann að
hér á landi væri óþrjótandi orka.
Sem er rangt.
Maður hefur stundum heyrt
látið að því liggja að Björk sé rík
og útlensk. Kannski það. Og auðvitað getur hún ekki að öllu leyti
sett sig í spor þess sem misst

Álver eða kálver
Það er búið að setja að sögn tugi
milljarða í hugsanlegt álver í
Helguvík, án þess að liggi fyrir
hvernig orkunnar verði aflað.
Það hljóta að verða einhver
ráð með það, segja menn borubrattir, þó að smám saman sé
að renna upp fyrir Íslendingum
að orkuöflun á Íslandi eru takmörk sett, að minnsta kosti með
þeirri tækni sem menn ráða
enn yfir, og jarðhitavirkjanir
eru ekki endurnýjanleg auðlind
heldur þarf að fara með gát þar
og hvíla svæðin eftir tiltekinn
nýtingartíma.
Hvort hljómar betur: álver
eða kálver? Hvort eigum við að

AF NETINU

Kæra kannski Ögmund
einbeita okkur að ylrækt eða
stóriðju? Á að veita afslátt fjölmörgum grænmetisbændum og
taka að byggja markvisst upp
á sviði vistvænnar matvælaframleiðslu? Eða á að finna einn
risa og hjúfra sig undir verndarvæng hans og vona að hann
verði góður, róta upp orkunni
með öllum ráðum, klára hana og
finna svo næsta bjargráð til að
rífa upp pening í hvelli?
Eigum við ekki að hætta að
umgangast landið okkar eins
og hirðingjar á leið eitthvert
annað?
Framtíðin er runnin upp.
Við þurfum að velja núna hvað
við ætlum að gera við orkuna
okkar.
Við verðum að velja hvort við
ætlum að vera fólk sem stundar
hvalveiðar eða fólk sem sýnir
hvali – þetta fer ekki saman.
Við þurfum að velja hvort við
ætlum að sýna gestkomandi
– og sjálfum okkur – af stolti
risastór álver, rafmagnslínur,
fimbulrör, möstur og önnur slík
mannvirki, eða náttúruperlur
sem fallega er gengið um.
Svo er alltaf hægt að hlusta á
Björk. Hún hefur bent á hversu
óheyrilegt það er að selja HS
Orku þessum aðvífandi kanadíska sölumanni sem sér hér bugaða þjóð með miklar auðlindir.
Og hyggst græða. Kannski er
Ross Beaty unaðslegur maður
sem elskar íslensku þjóðina,
en Magma Energy hefur samt
engu samfélagslegu hlutverki
að gegna á Íslandi – öðru en að
komast yfir auðlindir landsins –
og mikið ábyrgðarleysi að koma
mikilvægri íslenskri almannaþjónustu í slíkar hendur.

Því hefur heyrst fleygt að hópur
fólks innan Blindrafélagsins íhugi
nú að kæra
landskjörstjórn
eða dómsmálaráðherra fyrir
mannréttindabrot.
Telja forsvarsmenn
hópsins brotið á
blindu og sjónskertu fólki með því
að meina því að kjósa í einrúmi,
en gert er ráð fyrir að fólk hafi
með sér aðstoðarmann að eigin
vali og að fulltrúi kjörstjórnar
verði viðstaddur. Þar með telja
forsvarsmenn hópsins að hvorki
sé kosningin leynileg né fari fram í
einrúmi. Vitað er að Bergvin Oddsson, félagsmaður í Blindrafélaginu,
er á meðal þeirra sem hyggjast
leggja fram kæruna, en hann er í
framboði til stjórnlagaþings.
http://arnthorhelgason.blog.
is/blog/arnthorhelgason/
Arnþór Helgason

Merkilegt að mati Björns
Merkilegt er að enginn í flokksráði
vinstri-grænna virðist hafa vakið
máls því að sama
dag og ráðið sat
á rökstólum í
Hagaskólanum í
Reykjavík og lýsti
ofurtrú sinni á
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
sat sjálf Jóhanna leiðtogafund
NATO í Lissabon og samþykkti
fyrir hönd ríkisstjórnar sinnar nýja
grunnstefnu NATO og áform um
eldflaugavarnir - í grunnstefnunni
felst meðal annars stuðningur við
kjarnorkuvopn undir forsjá NATO.
www.bjorn.is
Björn Bjarnason

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
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MAE WEST kvikmyndaleikkona dó þennan dag árið 1980, 87 ára að aldri.

„Hjónabandið er fyrirmyndar stofnun, en ég er ekki stofnanamatur.“
timamot@frettabladid.is
ÞETTA GERÐIST 22. NÓVEMBER 1968

Merkisatburðir
1286 - Hópur grímuklæddra manna drepur Eirík klipping
Danakonung að næturlagi í hlöðu þar sem hann hafði
leitað sér skjóls í veiðiferð.
1617 - Akmeð 1. Tyrkjasoldán andast og bróðir hans Mústafa
1. tekur við.
1907 - Í Reykjavík fá giftar konur kosningarétt og kjörgengi
til sveitarstjórnar og nýta sér það nokkrum mánuðum
síðar.
1907 - Vegalög eru staðfest og kveða þau á um að vinstri
umferð sé í gildi á Íslandi.
1963 - John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, er myrtur í
borginni Dallas í Texas.
1986 - Fyrsti lottómiðinn er keyptur í Reykjavík af Steingrími
Hermannssyni, þáverandi forsætisráðherra.
2005 - Angela Merkel er kjörin kanslari Þýskalands af þýska
sambandsþinginu og verður fyrsta konan til að gegna
því embætti. Hún tók við af Gerhard Schröder.

Hvíta albúmið kemur út
The Beatles, níunda plata Bítlanna, kom út
á þessum degi árið 1968. Platan, sem er
tvöföld, er ævinlega kölluð Hvíta albúmið
þar sem umslagið er alhvítt og óskreytt öðru
en nafni hljómsveitarinnar. Þetta var fyrsta
platan sem Bítlarnir gerðu eftir lát umboðsmanns síns, Brians Epstein, og sú fyrsta sem
gefin var út af útgáfufyrirtæki þeirra sjálfra,
Apple.
Upphaflega átti platan að heita A Doll‘s
House en fyrr á árinu hafði breska hljóm-

sveitin Family sent frá sér plötuna Music in a
Doll‘s House þannig að horfið var frá þeirri
nafngift.
Platan fékk góða dóma og komst í fyrsta
sæti vinsældalista bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum fljótlega eftir að hún kom út. Hún
hefur haldið vinsældum sínum í gegnum árin
og árið 2003 lenti hún í tíunda sæti á lista
yfir 500 bestu plötur allra tíma í tónlistartímaritinu Rolling Stone.
Heimild: Wikipedia

AFMÆLI

EDDA
ARNLJÓTSDÓTTIR

INGVAR E.
SIGURÐSSON

leikari er 47
ára.

leikkona er
46 ára.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Soffía Sigurðardóttir
lést mánudaginn 15. nóvember. Útförin fer fram frá
Háteigskirkju miðvikudaginn 24. nóvember kl. 15.00.
Sigþór Másson
Björk Hafliðadóttir
Sigdís Þóra Sigþórsdóttir
Soffía Karen Magnúsdóttir
Þórdís Björt Sigþórsdóttir
Óskar Magnússon
Arnþór Freyr Sigþórsson
Einar Anton Birgisson

Kristín Arnþórsdóttir
Magnús B. Óskarsson
Ingvar Óskarsson

Elskulegur eiginmaður minn, sonur,
faðir, stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Pétur Magnús Birgisson
Lómasölum 7, Kópavogi,

lést mánudaginn 15. nóvember á Landspítalanum
við Hringbraut. Hann verður jarðsunginn frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 24. nóvember kl. 13.
Dagný Gylfadóttir
Ólöf Guðleifsdóttir
Gyða Margrét Pétursdóttir
Linda Hólmfríður Pétursdóttir
Jón Gylfi Woodard
Tómas Eric Woodard
barnabörn

Matthías M. D. Hemstock
Óskar Sveinsson
Gunnhildur Leifsdóttir
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 512 5000.

TVÆR KYNSLÓÐIR Leikskáldin Árni Kristjánsson og Snæbjörn Brynjarsson sýna einleiki sína í Iðnó í kvöld undir leiðsögn reynsluboltans Sveins

Einarssonar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÖFUNDASMIÐJA VONARSTRÆTISLEIKHÚSSINS: TVEIR EINLEIKIR SÝNDIR Í IÐNÓ

Elsta kynslóðin kemur yngstu
kynslóðinni á framfæri
Einleikirnir Uppljómunin og Á gólfinu verða sýndir saman í Iðnó í kvöld.
Bæði verkin hafa verið hluti af artFart
en höfundarnir hafa nú fengið leiðsögn
hjá Sveini Einarssyni, fyrrverandi Þjóðleikhússtjóra, auk þess sem Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi leikhússtjóri
Leikfélags Reykjavíkur, hefur setið á
æfingum og gefið góð ráð. Árni Kristjánsson er höfundur einleiksins Á gólfinu en Uppljómunin er eftir Snæbjörn
Brynjarsson.
„Höfundasmiðja Vonarstrætisleikhússins er hugmynd sem Sveinn fékk
þegar hann sá okkur Snæbjörn leika
einleikina okkar á artFart-hátíðinni,“
segir Árni. „Sveinn er einn af þessum
ótrúlegu leikhúslistamönnum af elstu
kynslóðinni sem enn fer á allt sem er
að gerast í íslensku leikhúsi. Hann sá
einleikinn hans Snæbjörns haustið 2008
og þegar ég setti svo upp minn einleik
í sumar þá fékk hann þá hugmynd að
skeyta þeim saman í eina kvöldstund
og leiðbeina okkur í leiðinni um hvernig við gætum gert þennan efnivið skil-

virkari og skorinorðari og þannig varð
höfundasmiðja Vonarstrætisleikhússins
til.“ En hvað er Vonarstrætisleikhúsið?
„Nafnið vísar náttúrlega bara í gamla
Iðnó,“ segir Árni, „en Vonarstrætisleikhúsið er framtak þeirra Sveins og
Vigdísar Finnbogadóttur, sem bæði
voru þar leikhússtjórar hjá Leikfélagi
Reykjavíkur á sínum tíma. Þau hittast
alltaf reglulega og ræða um leikhúsið
og lífið. Núna einbeita þau sér að yngstu
kynslóð leikhúsfólks þannig að segja má
að elsta kynslóðin í leikhúsheiminum
sé að koma yngstu kynslóðinni á framfæri.“
Þeir Snæbjörn og Árni útskrifuðust
báðir úr Fræðum og framkvæmd við
leiklistardeild LHÍ vorið 2008 og hafa
síðan verið virkir á jaðarsenu íslenskrar leiklistar og komið að fjölda sýninga.
Einleikur Snæbjörns, Uppljómunin, er í
fyrirlestrarformi og tekst á við grundvallarspurningar eins og: Ráðum við
okkar eigin lífi eða ræður lífið okkur?
Hvernig gerum við okkur sjálf og
komum hugmyndum okkar í fram-

kvæmd? Hvað er einstakt? Og er eitthvað einstakt við að vera einstaklingur?
Einleikur Árna, Á gólfinu, fjallar um
þá reynslu gamals manns að liggja
bjargarlaus og mjaðmarbrotinn á gólfinu heima hjá sér í einn mánuð og þrjá
daga. Árni kynntist þessum manni persónulega þegar hann vann á elliheimili
í Bergen sumarið 2009 og gat ekki hætt
að hugsa um söguna. „Þetta er einleikur
sem ég skrifaði núna í sumar og þurfti
sextán uppköst til að koma í leikform.
Það brann á mér að segja sögu þessa
gamla manns, en að finna henni réttan
farveg þvældist fyrir mér þangað til ég
sá ekki aðra leið en þá að beinlínis segja
frá þessu í einhvers konar frásagnarleikhúsi. Einleikjaformið hentar vel
leikhúsfólki sem er ekki bara leikarar
heldur á víðari skala, eins og við Snæbjörn erum báðir, með reynslu af því að
leikstýra og skrifa auk þess að leika.“
Aðeins verða tvær sýningar á verkunum, í kvöld klukkan 20 og á miðvikudagskvöld klukkan 20 og báðar að sjálfsögðu í Iðnó.
fridrikab@frettabladid.is

Nýtt norrænt landslag
Guja Dögg Hauksdóttir mun ásamt
systrunum Hafdísi og Dagnýju Bjarnadætrum, segja frá sýningunni „Nýtt
norrænt landslag“ (New Nordic Landscapes) sem haldin var í Shanghai í
sumar í tengslum við Expo 2010, í Norræna húsinu klukkan 20 annað kvöld.
Á fyrirlestrinum verða sýningin og
hönnunarferlið kynnt í máli, myndum
og hljóðum. Hljóðspuninn „Nýtt norrænt Landslag með kínversku ívafi“
verður flutt í lokin.
Fulltrúi Íslands á sýningunni var
jarðvarmavirkjun á Hellisheiði en
eitt sérvalið verk frá hverju Norður-

landanna ásamt Grænlandi fór á
sýninguna í Shanghai. Aðalhönnuður landslagsmótunar og fyrirkomulags mannvirkja á svæðinu er Finnur
Kristinsson landslagsarkitekt FÍLA
hjá Landslagi ehf. og mun hann kynna
verkefnið í stuttu máli. Hönnuður
bygginga er Tark arkitektastofa.
Markmið sýningarinnar var að vekja
athygli á vaxandi mikilvægi og möguleikum landslagsarkitektúrs í mótun
manngerðs umhverfis, ekki síst á
tímum þar sem vistvæn nálgun er í
brennidepli, nýting náttúruauðlinda,
byggðaþróun, samgöngumál, ferða-

NORRÆNA HÚSIÐ Jarðvarmavirkjun á Hellis-

heiði var fulltrúi Íslands á sýningarinnar Nýtt
norrænt landslag. Fyrirlestur um sýninguna
fer fram í Norræna húsinu annað kvöld
klukkan 20.

mennska og upplifunarhönnun í borgarumhverfinu.
Fyrirlesturinn fer fram í Norræna
húsinu á morgun klukkan 20.

1

22. nóvember 2010 MÁNUDAGUR

Blómapúði frá Bloomingville er á meðal þess sem fæst í
vefverslun Sirku sem einnig er með verslun að Skipagötu 5 á
Akureyri. Þar fæst úrval af gjafavöru, heimilisvöru og íslenskri
hönnun sem er hægt að skoða nánar á slóðinni www.sirka.is

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Stór og voldug silfurskeið tengir Hönnu Pálsdóttur myndlistarkonu við ömmu sína sem hún aldrei sá.
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MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

essi stóra silfurskeið er
einn af þeim hlutum sem
mér þykir vænst um.
Amma mín, Sigurborg
Sigurðardóttir í Hólum í Hornafirði, átti hana,“ segir Hanna Pálsdóttir myndlistarkona og heldur
áfram: „Ég hitti ömmu Sigurborgu
því miður aldrei, hún dó þegar ég
var tveggja ára og á milli okkar
voru reginfjöll og jöklar. En ég

hef heyrt vel af henni látið. Afi,
Þorleifur Jónsson í Hólum, skrifaði á henni lýsingu og segir þar
að hún hafi verið góðlynd, kát og
skemmtileg, vel gefin, verkhyggin
og velvirk og hún hafi verið höfðingi í lund. Mér þykir því ákaflega
vænt um að eiga þennan fallega
hlut úr búi ömmu og afa.“
Sjálf hefur Hanna erft hagleik
ömmu sinnar, segir hann reyndar

koma úr báðum ættum. Hún fór í
myndlistarskóla og lærði að teikna
og mála þegar hún fór á eftirlaun.
„Ég byrjaði á grunninum og mér
finnst dýrmætt að hafa eitthvert
áhugamál sem reynir á,“ segir hún.
Hanna er ein þeirra sem eru
með vinnustofu í Auðbrekku 6 og
þær vinnustofur verða allar opnar
um næstu helgi, 27. og 28. nóvember, milli 13 og 17. 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

Spörfuglaklemmur, sem fást á sölusíðunni www.designforuse.com, eru dæmi
um hvernig má fegra hversdagslega hluti. Klemmurnar eru svo sætar að líklega
tíma fæstir þeim á þvottasnúrurnar, enda má allt eins nota þær til að hengja upp
póstkort, barnamyndir eða annað smálegt á litlar vírsnúrur sem festar eru á vegg.

Laufabrauð á líndúkum

Auglýsingasími

Hugrún Ívarsdóttir rekur Laufabrauðssetrið við Strandgötuna á Akureyri en hún hefur í nokkur ár unnið
dúka, servíettur og svuntur með laufabrauðsmunstri. Á aðventunni heldur hún sýningu í Hofi.

VETRARDAGAR

20%
AFSLÁTTUR
AF SPARIFATNAÐI

„Ég mun opna jólasýningu í menningarhúsinu Hofi þann fyrsta í
aðventu en þá helgina hefst jóladagskrá í Hofi,“ útskýrir Hugrún
Ívarsdóttir, eigandi Laufabrauðssetursins á Akureyri.
Á sýningunni verða meðal
annars skúlptúrverk af laufabrauði unnin í plexigler og dúkar,
servíettur og löberar á borð sem
Hugrún hefur unnið undanfarin
ár. „Ég verð einnig með nýja vöru,
dúk með laufabrauðsmunstri sem
er 150 sentimetrar á breidd og fæst
í metratali. Þá er hægt að sérsníða
hann á borð eftir stærð.“
Hugrún er útstillingahönnuður
að mennt. Meðan hún bjó um tíma
í Noregi fyrir nokkrum árum vann
hún fyrir heimilisiðnaðarfélag þar
og fékk áhuga á að hanna nytjahluti með skírskotun í þjóðlegan arf. „Þegar ég kom heim valdi
ég laufabrauðið til að vinna með
en það þekkist ekki annars staðar í heiminum að skreyta brauð á
þennan hátt. Ég er Akureyringur
og ólst upp við að laufabrauð væri
skorið heima hjá mér en í gömlum
heimildum er laufabrauðið sagt
jólabrauð á Norðurlandi. Ég opnaði svo Laufabrauðssetrið fyrir
rúmu ári.“
Í nýrri vörulínu hefur Hugrún fært sig úr laufabrauðinu en hún lætur framleiða
værðarvoðir úr ull sem
hún kallar Blóm lífsins.
„Þær eru unnar upp úr
gömlum söðuláklæðum
sem konur sveipuðu um
sig þegar þær ferðuðust
ríðandi um landið.“
Nánar má forvitnast um
vörur Hugrúnar á vefsíðunni,
www.merkilegt.is.
heida@frettabladid.is

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum
H2
ófi 2
or ns rá
h
n
f
Lyo Verð
kr

.900
327

Íslenskir sófar
Yfir 90 mismunandi gerðir.
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
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

Á sýningunni í Hofi verða meðal annars dúkar, servíettur og svuntur með laufabrauðsmunstri.

Hugrún Ívarsdóttir vinnur með þjóðlegar hefðir og sækir innblástur meðal annars í
laufabrauð.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Dúkur sem fæst í metratali er nýjung frá
Hugrúnu.
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VIÐ BJÓÐUM BETUR
SANNKALLAÐ
JÓLAVERÐ Á ÖLLUM
INNRÉTTINGUM
LÁTTU REYNA Á ÞAÐ

Snjókúlur eru heillandi og er hægt að fá þær í
ýmsum stærðum og
gerðum á þessum tíma
árs. Sumum hefur þó
dottið í hug að gera þær
upp á eigin spýtur. Meðfylgjandi krukkur er að finna á www.anthropologie.
com en á slóðinni www.well.worn.com er að finna
lýsingu á því hvernig má bera sig að.
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Auglýsingasími

Heimild:www.anthropologie.com
Þvottavél með hæl sem var ein af ellefu útstillingum í Selfridges í London í október.

Ryksuga í skólíki
Gluggaútstillingin í Selfridges
í London vakti mikla athygli í
októbermánuði.
Í tilefni af opnun nýrrar skódeildar í verslunarhúsinu Selfridges í
London var hollenska hönnunartvíeykið Lernert og Sander fengið til að útbúa ellefu gluggaútstillingar.
Lernert og Sander
notuðu þekkt heimilistæki sem þeir
breyttu á súrrealískan og fyndinn hátt, og
settu form háhælaðra
skóa. Útkoman er bæði
flott og kostuleg.

Verk Lernert og Sander vöktu óskipta
athygli.
Handryksugur
sem
minna
á skó úr
smiðju
McQueen.

Skápur í nýjum búningi.

Garðhúsgögnin endurnýtt
HÚSGÖGNIN SEM VIÐ TÖKUM INN ÚR GARÐINUM EÐA AF SVÖLUNUM Á
HAUSTIN ÞURFA EKKI AÐ FARA BEINT Í GEYMSLUNA.

Það er óþarfi
að hrúga garðhúsgögnunum inn í
geymslu þótt veðrið
freisti ekki til útivistar. Bæði tágahúsgögn og tréhúsgögn er hægt
að mála í nýjum lit,
pullurnar má yfirdekkja upp á nýtt
með flottu efni og
þá eru komin þessi
fínu stofuhúsgögn. Veldu málningu í lit sem passar við önnur húsgögn og
saumaðu nokkra nýja púða í sófann úr sama efni og þú notar til að yfirdekkja pullurnar og þú verður hissa á hversu vel garðhúsgögnin falla inn
í umhverfið.
Þótt ekki sé sniðugt að stilla þeim öllum upp saman, eins og gert er
í görðum og á svölum á sumrin, lífgar stakur stóll úr tekki eða tágum
upp á stofuna, svefnherbergið eða unglingaherbergið. Borðin er hægt að
nota sem náttborð, skrifborð eða innskotsborð, allt eftir því hvaða húsgagn þig vantar til að fullkomna heildarmyndina. Sófarnir gætu jafnvel
notið sín í eldhúsinu ef plássið er nægt, í sjónvarpshorninu eða barnaherberginu.
Í raun er það bara hugmyndaflugið sem setur þér skorður í því hvernig
þú nýtir þessi húsgögn sem oftast taka bara pláss í geymslunni.

Jólahandbókin
kemur út
30. nóvember

Meðal efnis í blaðinu:
Allt um jólamatinn;
forréttir, aðalréttir,
eftirréttir og
borðskreytingar.
Fjölbreytt jólaskraut
og jólaföndur.
Ólíkir jólasiðir.
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Nánari upplýsingar veitir:
Ruth Bergsdóttir
512 5469/ 694 4103
ruth@365.is

Íslenskar og alþjóðlegar
uppskriftir að jólakökum
og jólasælgæti.

… allt sem þú þarft

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

BÍLAR &
FARATÆKI

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC,
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda,
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

Toyota Landcrusier 120 vx Dísel ekinn
60 þ.km Einn með öllu verð 7.700
þ skipti á ódýrari upplýsingar í síma
845-4630.

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

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

Toyota LAND CRUISER 100 VX 35“,
árg.7/2006, ek. 140þús.km, sjálfsk,
dísel, 35“ breyttur, leður, rafmagn,
Bakkmyndavél, Tölvukubbur, omfl, Lítur
út sem nýr! Ásett verð 8490þús.kr, er
á staðnum

KRÓKUR

Toyota Rav Vvti des ‚04 Sjálfskiptur
ekinn 56þ.km verð 2.280.þ Flottur bíll
skipti á ódýrari upplýsingar í síma 8454630.

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

Varahlutir, dekk og felgur í ýmsa bíla.
S. 896 8568.

www.partaland.is - 567
4100

Notaðir varahlutir í Mitsubishi bíla,
PARTALAND, Stórhöfða 18, Rvk.

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS
KR. 4900.+vsk DS-LAUSNIR EHF 5618373 www.dslausnir.is

Lyftarar

ÞJÓNUSTA
Sendibílaþjónusta

Til sölu rafmagns pallettutjakkur,notaður í 15 klst,lyftir 1300 Kg.Verð 160000.
Uppl.862 9238

Masda 5T Árg. 2006 7 mannabeinskiptur ekinn 93þ.km verð 2.390 þ. skipti á
ódýrari upplýsingar í síma 845-4630.

Glæsilegur bíll

Chrysler 300M árg. ‚99, 3.5 High Output
ekinn 102 þ. m sjálfskiptur, leður, 18“
álfelgur, cruise, rafmagn í öllu, CD,
skoðaður 2011, mikið endurnýjaður s.s.
tímareim, vatnsdæla, bremsur, spyrnur framan, glæsilegur bíll verð aðeins
890.000- ath skipti á ódýrari bíl uppl. í
síma 861 7600.

Dodge caravan 7 manna Árg. 2002
ekinn 121þ.km sjálfskiptur verð 1.180
þ. skipti á ódýrari upplýsingar í síma
845-4630.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Hringbraut.is
Varahlutasala

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Varahlutir

MMC Pajero 2,8 Tdi árg 1999 beinskiptur ekinn 168þ.km verð 820 þ. skipti á
ódýrari upplýsingar í síma 845-4630.

Íspartar - Vélavit
Til sölu Susuki XL7. Árg. 08 ‚04. Ek.103þ.
Sjálfsk. 7 manna. Verð 1990 þús. Uppl.
696 7002.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Veitingastaðir

VW Touran 7 manna Árg. 2003 ekinn
103þ.km beinskiptur verð 1.380 þ.
skipti á ódýrari upplýsingar í síma 8454630.

VW Touran 7 manna Árg. 2003 ekinn
103þ.km beinskiptur verð 1.380 þ.
skipti á ódýrari upplýsingar í síma 8454630.

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

SUZUKI BALENO WAGON 4WD GLX.
Árg 1997, ekinn 210 þ.km, bensin,
5 gírar. Verð 350. þús Rnr.152564 ...
óskum eftir bílum og sleðum á skrá ...

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn
og á skrá.
www.hofdabilar.is

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.
Renault Megane árg. ‚00 ek. 98.770
þús. Ásett v. 350 þús. Uppl. í s. 866
2685.
Daewoo Nubira árg. ‚98. Ek. 127 þ. Ný
tímareim. Sk. ‚11. Góður bíll. Gott verð:
390 þ. S. 772 4726.

250-499 þús.
‚99 árg. Suzuki Jimny til sölu ekinn
83 þ.km. Vel viðhaldið. 390 þ.kr. 8666900.

Nissan Terrano II Dísel sjálfskiptur 33“
Árg. 1998. 7 manna ekinn 182 þ.km
verð 990 þ.

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

Golf, Polo, Micra eða
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund.
Helst í góðu lagi en má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772 5450.
Ford Focus Station Árg. 2003 ekinn
117 þ.km verð 1.090 þ. skipti á ódýrari
upplýsingar í síma 845-4630.

Renault Laguna II Árg. 2002 beinskiptur
ekinn 110 þ.km verð 990 þ. skipti á
ódýrari upplýsingar í síma 845-4630.

Hjólbarðar

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Sinorient YW51 eru ódýr og góð dekk ,
þau eru óneglanleg með micro skornu
mynstri sem gefur gott grip í snjó ,
hálku og krapa Sinorent YW51 henta
vel sem heilsársdekk . A.T.H ! Frí heimsending á höfuðborgarsvæðið . þrjár
Stærðir : 185/65 , 195/65 og 205/55
þrjú Verð : 9000 ,10,000 og 12,500
krónur . Nánari upplýsingar í síma 8921897 og liba@liba.is
Dekk og felgur í ýmsa bíla, einnig varahlutir í bíla. Uppl. í síma 896 8568.

Setjum upp jólaseríur og annað skraut
fyrir fyrirtæki, húsfélög, einstaklinga og
stofnanir. Útvegum allt sem til þarf
og hjálpum til með hugmyndir. Sé
eldra skraut til staðar setjum við það
upp. Garðar best ehf, sími 698 9334,
heimasíða: garðarbest.is, netfang: gardarbest@gardarbest.is, facebook: Garðar
best

Bílapartasala

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

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

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

Japanskar Vélar
Varahlutasala

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

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.

partabilar.is 770-6400
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 9802 carvan97 neon01 mondeo98 jeep
grand 00 kia sportage 99 mazda323
96 m.benz e 1980 almera 99 terrano
01 vectra 99 twingo 99 felisia97 swift
05-2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98
kango 99 primera diesel 99 fiesta 98.
Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar

BARBORÐ TIL SÖLU!

Til sölu 5 stk barborð þar af 2 með skilrúmi. Uppl. Gunnar í s. 660 1050

Pípulagnir
HRAÐLAGNIR EHF
Pípulagingarþjónusta

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

Faglærðir Píparar

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

Pípulagnir

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

Hreingerningar

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

Málarar
Málarameistari

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

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

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

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
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Vantar fyrir ákveðin
kaupanda!
Óskum eftir 150-200 fm sérbýli
í norðanverðum Grafarvogi.
Víkur- staða- og borgarhverfi.

Sími 530 6500

fasteignasali
BogiPétursson lögg. Finnbogi
Finnbogi
DaníelDaníel
Bogi Bogi
Einar Einar
Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
Björnsson
Pétursson
Guðmundsson Björnsson
Hilmarsson
Pétursson
Guðmundsson
Hilmarsson
heimili@heimili.is
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari
lögg. leigumiðlari
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali
lögg. fasteignasalilögg. leigumiðlari
lögg. fasteignasalilögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur það er
mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég hef haﬁð störf
á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 897 5930
Sigurður Fannar Guðmundsson
Sölumaður
[+354] 897 5930
siggifannar@domusnova.is
siggifannar.domusnova.is

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is
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Öll eldhústæki eru frá AEG. Tveir ofnar eru í innréttingunni,
sem er hvítsprautulökkuð.

Stofan er björt og falleg. Strimlagardínur hanga fyrir
velflestum gluggum hússins.

Fallegt fjölskylduhús
Fasteignasalan Domusnova hefur til sölu uppgert og fallegt fjölskylduhús í Eyktarási í Árbæ
en húsið 296 fermetrar að stærð auk bílskúrs
sem er tæplega 34 fermetrar.

H

úsið, sem er á tveimur hæðum, er á góðum
stað í Árbænum, í elsta hluta Seláshverfisins,
en var allt gert upp árið 2007 og er sérstaklega vel skipulagt. Flísalagður bílskúr fylgir eigninni
með nýrri bílskúrshurð.
Komið er inn í anddyri sem er bjart og opið með
hvítum skápum og nýrri útihurð. Eldhúsið er allt gert
upp. Á eyju er spanhelluborð með háfi yfir og jafnframt er gert ráð fyrir vínkæli í eyjunni. Úr eldhúsi

er útgengt á hellulagða verönd. Eldhús, borðstofa og
stofa eru flísalögð og úr stofu er gengið út á svalir.
Á efri hæðinni er auk þess parketlagt svefnherbergi og barnaherbergi og baðherbergi með upphengdu salerni og sturtu.
Flísalagður stigi er milli hæða. Á neðri hæðinni er
svo flísalagt sjónvarpsherbergi með arin og þrjú stór
herbergi eru auk þess á hæðinni, með fataskápum,
auk þess sem gert er ráð fyrir fataherbergi í einu herbergjanna. Baðherbergi og þvottahús eru á hæðinni
og stór geymsla. Allar hurðir í húsinu eru hvítar.
Rafmagn í húsinu var tekið í gegn fyrir þremur
árum og hiti settur í gólf á efri hæðinni og hluta neðri
hæðar. Strimlagardínur eru fyrir flestum gluggum,
nema að myrkvunargardínur eru í svefnherbergjum.

Fálkahöfði - 3ja herbergja m/bílskúr
Vorum að fá í einkasölu fallega 91 m2, 3ja
herbergja íbúð með sér inngangi á 2. hæð
ásamt 27,6 m2 bílskúr. Eikar innréttingar og
eikarparket og flísar á gólfum. fallegt útsýni.
Golfvöllur, sundlaug, leikskóli og skóli í næsta
nágrenni. V. 23,5 m. 5035

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS
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Skólabraut - 270 Mosfellsbær
160,9 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegum stað
við Skólabraut. Frábær staðsetning! Stutt í skóla og
alla þjónustu. Stór lóð með timburverönd og fallegu
útsýni. V. 36,9 m. 4821
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Tröllateigur - 3ja herb. m/st. í bílageymslu
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Falleg og rúmgóð 121,9 fm, 3ja herbergja íbúð á
3. hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í glæsilegu
lyftuhúsi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð
og fallega innréttuð íbúð með fallegu útsýni
til suðvesturs. Eignin er nýmáluð og laus til
afhendingar strax! V. 24,5 m. 4517
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Breiðavík - 3ja herbergja
Nýjar og glæsilegar 3 og 4ra herbergja íbúðir í 3ja hæða lyftuhúsi með bílakjallara
við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru tibúnar til afhendingar með fallegum
eikarinnréttingum. Flísar og parket eru á gólfum. Verð frá 24,6 m. 4887

Helgaland 9 - 307 m2 einbýlishús
PIÐ

HÚ

S

Miðholt - 2ja herbergja
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í þriggja
hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist
í forstofuhol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir geymsla á sömu hæð með glugga.
Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er örstutt í
alla þjónustu, samgöngur og skóla. Eignin er laus til
afhendingar strax! V. 12,9 m.
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Laxatunga – Raðhús
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Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr við Helgaland í
Mosfellsbæ. Á efri hæðinni er forstofa, þvottahús, eldhús, stofa, borðstofa, baðherbergi
og fjögur svefnherbergi. Á neðri hæðinni er stórt baðherbergi, þrjú herbergi,heitur
pottur og gufubað. Gróin og skjólgóð eignarlóð með fallegri tjörn. Möguleiki er að gera
séríbúð á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign á höfuðborgarsvæðinu. V. 64,9 m.
4418 Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:30

Falleg 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á
2. hæð ásamt geymslu og yfirbyggðu bílastæði
við Breiðuvík 24 í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi, þvottahús,
baðherbergi, eldhús og stofu. falleg útsýni!
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 21,9 m.
5047
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Rauðamýri - 270 Mosfellsbær
Mjög flott 108,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð
sér inngangi á jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við
Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
hol, baðherbergi, þvottahús, tvö mjög rúmgóð
svefnherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar
innréttingar. Tvær timburverandir. Eignin er laus til
afhendingar fljótlega! V. 23,7 m. 4981
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Falleg raðhús á einni hæð. Húsin skiptast samkvæmt teikningu í forstofu, 2 svefnherb.,
baðherb., eldhús, þvottahús, geymslu, stofu og borðstofu. Hiti í gólfum. Falleg hús
á mjög góðu verði. Áhv. eru ca. 17,6 millj. kr. ÍLS lán. Húsin eru fullbúin að utan og
einangruð. Hús tilbúið til innveggja. V. 20,6 m.
Hús tæplega tilbúið til innréttinga, innveggir komnir, tilbúnir undir sandsparstl.
V. 23,9 m

2
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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

Einstakt einbýli ( Opið hús í dag frá kl. 17-17.45
Eitt af þessum sérstæðu húsum í Laugaráshverfinu er komið í sölu.
Til sölu 307 fm einbýlishús á glæsilegri hornlóð á gatnamótum
Hjallavegar og Ásvegar. Húsið hefur verið endurnýjað og
endurhannað að mestu leyti nánast frá grunni á sérstaklega
smekklegan hátt. Þetta er hús fyrir vandláta.
v 73 m
Húsið er skráð skv. FMR 276,1 fm.

Ólafur
Finnbogason
sölufulltrúi

Bleikjukvísl

Sævargarðar

Hjaltabakki

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

Mjög góð 2ja herbergja
Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Góð eign

Einbýli

v. 0,0 m.

Raðhús

v. 54 m.

2ja

v 15,5 m

Hverafold

Sörlaskjól

Kristnibraut

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

2ja herb 72 fm
kjallaraíbúð
Góð verönd
Frábær staðsetning
Skipti á 4ra herb

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign

3ja

v. 20,5 m.

2ja

v. 17,5 m.

4ra

v. 25,9 m.

Búagrund

Suðurbraut

Kópavogsbraut

Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr
172 fm
4 svefnherbergi

Rúmgóð 100,9 fm
4ra herbergja
Góð staðsetning
Efsta hæð

Glæsileg 134,0 fm neðri
sérhæð
Fjórbýlishús
Snýr til suð-vesturs
40 fm verönd
Tilbúin til innréttinga

Einbýli

v. 32,5 m.

Hverfisgata Hafnarfirði
Mjög sjarmerandi hús í
grónu hverfi
Gagngerar endurbætur að
utan og innan
Tvær samþykktar íbúðir
Nýtt hús á gömlum grunni

Einbýli

v. 35 m.

Heiðarhjalli
Vandað 214,6 fm parhús
Glæsileg staðsetning
Mikið útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr

Parhús

4ra

v. 19,9 m.

Logafold

Reisulegt 460 fm einbýlishús
Frábær staðsetning
Neðst við Sævang
Þrjár aukaíbúðir

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

Einbýli

v. 85 m.

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

v. 38 m.

Efri sérhæð
Mikið uppgerð
5 herbergja
Vel skipulögð

Parhús

v. 56 m.

Sérhæð

v. 18,9 m.

Glæsileg 4ra herbergja
129 fm
Frábær staður
Fullbúin íbúð
Vandaðar innréttingar
Laus strax

v. 24,5 m.

4ra

v. 29,9 m.

Klukkurimi

Selvogsbraut
Þorlákshöfn
Endaraðhús á einni hæð
4 svefnherbergi
Bílskúr
Skipti á eign á

Raðhús

3ja
Vindakór

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

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar og
gólfefni
Fullbúinn flísalagður
bílskúr

v. 42,9 m.

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

Ásendi

SUÐURMÝRI

Parhús

Espigerði

v. 59,5m.

v. 20,9 m.

v. 30 m.

Sævangur

Skeljagrandi

3ja

Sérhæð

v. 23,2 m.

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

Parhús

v. 39,9 m.

Marbakkabraut

Úthlíð

Kristnibraut

Einbýlishús með aukaíbúð
Pallabyggt
161 fm með bílskúr
Góð staðsetning

Skemmtileg rishæð
Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning

Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm
Sérinngangur af svölum
Sérverönd
Vönduð eign

Einbýli

v. 34,2 m.

Ris

v. 21,9

3ja

v. 19,9 m.
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ

Bókhlöðustígur.
Sögufræg húseign í hjarta miðborgarinnar. Húsið er kjallari, hæð og ris, samtals 283,3
fm. að stærð. Aukin lofthæð er á aðalhæð hússins og tvær fallegar kamínur í stofum.
Sérinngangur og innangengt er í efri hæð frá aðalhæð. Tvö verslunarrými eru í kjallara,
hvort með sér inngangi. Eignarlóð.
Verð 75,0 millj. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Kaldalind-Kópavogi
Glæsilegt 223,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar
stofur með útgangi á svalir til vesturs og norðurs. Þrjú stór svefnherbergi. Eldhús með
vönduðum innréttingum og góðri borðaðstöðu. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld
lýsing er í loftum. Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. Falleg ræktuð lóð með miklum
veröndum og grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum útsýnisstað.
Verð 69,0 millj.

TIL SÖLU EÐA LEIGU

Markarﬂöt- Garðabæ
Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús á einni hæð með innb. tvöf. bílskúr. Húsið skiptist
í forstofu með fataherbergi, hol, arinstofu með útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða
setustofu/borðstofu, eldhús, 5 svefnherbergi og baðherbergi.
Húsið stendur innst í götu á 1.450 fm lóð. Útsýni að Heiðmörkinni og að Reykjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj.

Grandavegur - 4ra
herb. eldri borgarar
4ra herb. 114,8 fm. útsýnisíbúð á
6.hæð auk sér stæðis í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í forstofu,
sjónvarpshol, eldhús, samliggjandi
stórar og bjartar stofur, 2 herbergi,
baðherbergi og þvottaherbergi.
Stórar yfirbyggðar svalir til vesturs.
Útsýni er yfir borgina til suðurs,
að Reykjanesfjallgarði og víðar.
Sameiginlegur matsalur á 10. hæð.
Húsvörður. Verð 31,9 millj.

Gvendargeisli- 4ra herb. með sér inngangi. Yﬁrbyggðar
svalir.

Vesturgata 10
Til sölu eða leigu um 100 fm húseign á tveimur hæðum.
Húsnæðið hentar vel undir skrifstofu, þjónustu eða verslun.
Fullkomnar tölvulagnir.

Vesturgata 10a
Til sölu eða leigu um 440 fm snyrtilegt skrifstofuhúsnæði
innréttað á smekklegan hátt , fullkomnar tölvulagnir, IP símkerfi,
góð fundaraðstaða, móttaka á fyrstu hæð, góð starfsmanna
aðstaða, eldhús o.fl.

Leigist saman eða í hlutum.

138,3 fm glæsileg íbúð með sérinngangi auk um 10 fm yfirbyggðra opnanlegra
svala og sér stæðis í bílageymslu. Rúmgóð og björt stofa, eldhús með fallegum
eikarinnréttingum, 3 svefnherbergi auk sjónvarpsherbergis og flísalagt baðherbergi.
Hús að utan og sameign til fyrirmyndar. Verð 29,9 millj.

Efstihjalli – Kópavogi. 4ra
herb.

Melás-Garðabæ. Neðri
sérhæð.

4ra herb. 102,9 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
rúmgott hol, rúmgóða og bjarta stofu,
eldhús með borðkrók, 3 svefnherb. og
baðherb. með þvottaaðstöðu. Lítill reitur
framan við íbúð þar sem möguleiki er
að setja sólpall. Hús málað að utan sl.
sumar Verð 21,9 millj.

Falleg 111,9 fm 5 -6 herb. neðri sérhæð
með sér bílastæði í Ásahverfinu. Hæðin
skiptist m.a. í rúmgóðar samliggjandi
stofur með útgangi á verönd, nýlega
endurnýjað baðherbergi, eldhús og 3
herbergi. Innaf eldhúsi (í bílskúr) er í
dag innréttað hjónaherbergi og inna
f því er þvottaherbergi/geymsla með
útgangi á lóð. Verð 24,9 millj.

Bogahlíð. 5 herb.

Álfheimar. 5 herb.

5 herb. útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu) í
nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi.
Rúmgott eldhús, samliggjandi stofur
með útgangi á suðursvalir og 3
herbergi. Glæsilegt útsýni út stofum.
Möguleiki að bæta við einu herb. innan
íbúðar. Íbúðinni fylgir sér íbúðarherb. í
kj. með aðgangi að baðherb. og er það í
útleigu í dag. Verð 26,9 millj.

Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti
í góðu fjölbýli við opið svæði í
Laugardalnum. Íbúðin skiptist í
fostofu, eldhús, rúmgóða stofu,
hjónaherb. með fataherbergi innaf,
2 barnaherbergi og baðherb. auk
rislofts, en þar eru 2 rúmgóð herbergi.
Góðar suðursvalir. Þvottaaðst. í íbúð.
Verð 24,9 millj.

Brekkubyggð – Garðabæ

Framnesvegur. 5 herb.

Freyjugata- 3ja herb.

Mjög fallegt 89,4 fm 3ja – 4ra herb.
miðjuraðhús á tveimur hæðum auk
bílskúrs á fallegum útsýnisstað í
Garðabænum. Húsið skiptít í forstofu,
hol, samliggjandi stofur, opið eldhús,
2 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottaherbergi. Útsýnis nýtur til sjávar,
að Snæfellsjökli og víðar. Ræktuð
lóð. Stutt í skóla, leikskóla og aðra
þjónustu. Verð 24,0 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 125,0
fm íbúð á 3. hæð að meðt. 11,0 fm.
sér geymslu í góðu steinhúsi í gamla
vesturbænum. Stórar samliggjandi
stofur með útsýni til sjávar. Stórt
eldhús með nýlegum innréttingum og
góðri borðaðstöðu. Nýlega endurnýjað
baðherbergi. Tvö svefnherbergi og
er útgangur á suðursvalir úr öðru
herberginu.Verð 32,9 millj.

69,2 fm endurnýjuð 3ja herb. íbúð með
sérinngangi í Þingholtunum.Íbúðin skiptist
í forstofu/gang, eldhús með nýlegri
innréttingu, 2 herbergi og endurnýjað
baðherbergi auk geymslu. Baklóð me
ðtimburverönd.
Verð 19,5 millj.

Skúlagata- 2ja herb.

Orrahólar -3ja herb. laus
strax

Reykás. 4ra herb.

Góð 63,6 fm íbúð á 3. hæð ásamt sér
stæði í bílageymslu í þessu eftirsótta
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu/
gang, eitt svefnherbergi, stofu með
útgangi á svalir til vesturs, e ldhús og
baðherbergi. Þvottaherbergi/geymsla
innan íbúðar. Fallegt útsýni. Gufubað,
heilsurækt, samkomusalur o.fl. í
sameign.
Verð 19,8 millj.

Vel skipulögð 92 fm íbúð á 7. hæð, efstu,
í góðu lyftuhúsi þ.m.t. sér geymsla í
kjallara. Suðursvalir. Frábært útsýni
er úr íbúðinni til suðurs, austurs og
norðurs. Þvottaherb. á hæðinni.
LAUS STRAX. Verð 18,9 millj.

Kristnibraut. 4ra herb.
með bílskúr.
Mjög falleg 105,3 fm 4ra herb.ásamt sér
geymslu og 26,2 fm bílskúr í góðu fjölbýli
í Grafarholtinu. Rúmgóð og björt stofa/
borðstofa með útgengi á suðursvalir.
Ljósar viðarinnréttingar í eldhúsi og 2
rúmgóð herbergi. Hús í góðu ástandi að
utan og sameign til fyrirmyndar.
Verð 27,5 millj.

Falleg 113,9 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð
auk bílskúrs. Ný endurnýjað eldhús
með fallegum hvítum innréttingum,
sjónvarpshol, 3 rúmgóð herbergi, stofa
með útgangi á suðursvalir og flísalagt
baðherbergi. Þvottaherb. innan íbúðar.
Hús álklætt að utan.
Verð 29,3 millj.

Maríubakki– 4ra herb.
– laus strax.

Hverﬁsgata – 3ja herb.

Vindás – 3ja herb.

Góð 78,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð
með suðursvölum í litlu fjöleignarhúsi.
Íbúðin skiptist í gang, eldhús með
uppgerðum innréttingum, 2 herbergi,
rúmgóð og björtstofaannað nýtt sem
sjónvarpsherbergi og baðherbergi
með þvottaaðst. Lítil sér geymsla fyrir
framan íbúð.
Verð 18,7 millj.

Vel skipulögð 85,2 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð með skjólgóðum suðursvölum
og sér stæði í bílageymslu. Rúmgóð
stofa, sjónvarpshol og 2 góð
svefnherbergi. Sér geymsla innan
íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. á
hæðinni.
Verð 17,9 millj.

Austurbrún. 2ja herb.

Ránargata. 3ja herb.

Barónsstígur. 4ra herb.

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja
herb. 47,6 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð í
fjölbýlishúsi við Laugardalinn. Nýleg
eikarinnrétting í eldhúsi. Svalir út af
stofu til vesturs, fallegt útsýni. Hús
nýlega viðgert og málað að utan.
Verð 14,7 millj.

Mikið endurnýjuð 91,8 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi. Rúmgóðar
og bjartar samliggjandi stofur með
útgengi á um 20 fm svalir, eldhús með
fallegri viðarinnréttingu og vönduðum
tækjum, rúmgott svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi.
Sér bílastæði á lóð fylgir íbúðinni.
Verð 28,2 millj.

Góð 4ra herb. 92,0 fm íbúð á 2. hæð í
góðu steinhúsi í miðborginni. Íbúðin
er mikið endunýjuð m.a. eldhús,
baðherbergi og gólfefni að hluta.
Samliggjandi stofur, opið eldhús, 2
rúmgóð herbergi auk herbergis við
inngang íbúðar. Sér geymsla í kj.
Laus fljótlega. Verð 26,5 millj.

4ra herb. 97,6 fm vel skipulögð íbúð
á 1. hæð auk 21,4 fm sér geymslu
í kjallara. Stórar svalir til suðurs.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Rúmgott
eldhús með ljósum viðarinnréttingum.
Rúmgóð og björt stofa.
Verð 19,9 millj.w
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Raðhús

Frostaskjól

S

Hrauntunga - Sigvaldahús
Fallegt mjög vel umgengið ca 240 fm raðhús
á frábærum útsýnisstað við Hrauntungu í
Kópavogi. Húsið er eitt af þessum rómuðu
Sigvaldahúsum og er staðsetning þessa húss
efst í botnlanga. 4-5 svefnherb. Tvö baðherb.
Sólstofa og flísalögð verönd. Stór stofa og
borðstofa. Glæsilegt útsýni. Innbyggður
góður bílskúr. V. 46,4 m. 6156
Fallegt og mikið endurnýjað 223,3 fm raðhús ásamt 22,4 fm bílskúr samtals 245,7 fm. Húsið
er fyrir ofan götu og eru bílastæði við útidyrnar. Húsið skiptist þannig: Anddyri, snyrting,
hol, borðstofa, eldhús, búr, stofa, húsbóndaherbergi, fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
sjónvarpsherbergi, þvottahús og geymsla.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 55,0 m. 6147

Lambastaðabraut - tvær íbúðir.

Vel staðsett 293,9 fm raðhús í botnlangagötu rétt við skóla og leikskóla vestast í vesturbænum.
Húsið er í leigu til 01.03.2011. Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris og með innbyggðum bílskúr.
Frostaskjól V. 56,5 m. 6164

Eldri borgarar
Þrastarlundur - raðhús með útsýni

Hverafold - einbýli með aukaíbúð

Aflagrandi - 9. hæð
Fallegt vel skipulagt og mjög vel staðsett einbýli/ tvíbýli. Húsið er klætt að utan. 2ja herb.
endurnýjuð séríbúð á jarðhæð og stór efri hæð m. bílskúr . Möguleiki að hagstæð lán fylgi
húsinu. Góðar innréttingar, parket, endurnýjuð baðherbergi, eldhús og fl. V. 59,9 m. 6185

Glæsilegt ca 300 fm einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr og 3ja
herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Húsið er mjög
vel staðsett með fallegu útsýni og stórum
suðurgarði. Húsið hefur fengið gott viðhald.
Mikil lofthæð er í húsinu. Miklar verandir eru
við suðurhlið eignarinnar. Fallegur garður.
Glæsilegt útsýni af báðum hæðum og úr
garði. Lóðin er skráð 784 fm. V. 75,0 m. 6084

Góð 69,2 fm 2ja herbergja útsýnisíbúð á 9.
hæð. Íbúðin er í mjög góðu ástandi. Svalir eru
yfirbyggðar með flísum á gólfi.
V. 21,0 m. 6146

Einarsnes 20 - endaraðhús

Stóragerði - rúmgóð sérhæð
Bauganes - Skerjafjörður
Virðulegt og vel byggt 206,7 fm einbýli á
baklóð í Skerjafirði. Húsið er tvær hæðir
ásamt kjallara og auk þess fylgir húsinu
bílskúr. Húsið er eitt fyrsta funkis hús sem
byggt var í borginni. V. 52,4 m. 6087

Kleppsvegur - 60 ára og eldri
Vönduð og vel umgengin 2ja herbergja 88,6
fm íbúð á jarðhæð fyrir 60 ára og eldri. Laus
strax. Mikil og góð sameign í húsinu með
samkomusal og fl. Íbúar í þessu húsnæði,
sem er í einkaeign, geta sótt ýmsa þjónustu
til Hrafnistu og eru með neyðarhnappa
tengda Hrafnistu. V. 21,8 m. 6017
Falleg og vel staðsett 131,2 fm neðri sérhæð ásamt geymslu í kjallara og 26 fm bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Sérgeymsla fylgir í kjallara ásamt sérþvottahúsi og bílskúr sem er næst húsi.
V. 30,9 m. 6190

Gott 235 fm raðhús á tveimur hæðum með
aukaíbúð í kjallara og innbyggðum bílskúr.
Hellulögð verönd er til suðurs með heitum
potti. Mjög fallegt útsýni. Góð lofthæð er
á efri hæð sem hefur verið endurnýjuð að
hluta. Baðherbergi og stofa hafa einnig verið
standsett í kjallara. V. 47,0 m. 6155

Einbýli

Glæsilegt endaraðhús með innbyggðum
bílskúr samtals um 174,5 fm. á mjög
eftirsóttum stað í Skerjafirðinum. Húsið
hefur allt verið endurnýjað á sl. árum að
innan og utan. Glæsilegur garður.
V. 50,0 m. 6127

Logaland 3 - fallegt raðhús
Hofgarðar 7 - Seltjarnarnes
Fallegt 193,7 fm einbýlishús á einni hæð með
tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í: Forstofu,
gestasnyrtingu, eldhús, þvottahús, borðstofu,
stofu, þrjú svefnherbergi og innbyggðan
bílskúr. Hús og þak er nýmálað auk þess sem
skipt hefur verið um gler í gluggum.
V. 49,0 m. 6013

Fallegt 198 fm endaraðhús á fjórum pöllum
ásamt 24 fm bílskúr. Gott aðgengi er að
húsinu og hægt er að leggja við enda hússins
ofan á bílskúrunum. Húsið er þó nokkuð
endurnýjað m.a. eldhús, þak og fl. Útsýni er
úr stofu og skjólgóður suðurgarður.
V. 51,9 m. 6000

Hæðir

Parhús

Bryggjuvegur - við Geysi

Ljósavík - hæð með sérinngangi
Mjög góð hæð með sérinngang og stóra
timburverönd út frá stofu. Hæðin er skráð
117,7 fm og bílskúrinn 28,6 fm.
V. 32,5 m. 6187

Hellisgata - vinalegt einbýli
Mikið endurnýjað einbýlishús við Hellisgötu
í Hafnarfirði. Húsið er skráð 96,4 fm og er
á einni hæð. Húsið lýtur vel út að utan og
virðist nýlega bárujárnsklætt með nýlegum
gluggum og járni á þaki. Lagnakjallari er undir
húsinu. V. 24,0 m. 6180

Grundargerði 7 - parhús með möguleikum.
Gott parhús á þremur hæðum ca 169
fm með aukaíbúð í kjallara ásamt 40 fm
sérstæðum bílskúr og 40 fm geymslu með
gluggum og sér inngang undir bílskúrnum
Lóðin er einstaklega gróðursæl. Hiti er
stéttum. Auðvelt væri að útbúa íbúð í
geymslu undir bílskúr. V. 42,0 m. 6004

Fullbúinn sumarbústaður við Geysi í Haukadal og rétt við golfvöllinn. Skipulagt svæði - mjög
fallegt umhverfi. Glæsilegt útsýni. Hellulagt bílaplan. Lóðin er eignarland 7000 fm. Bústaðurinn
er til afhendingar strax. V. 15,5 m. 6143

Norðurás - glæsilegt sumarhús

Skipholt - með bílskúr

Lækjarhjalli - fallegt parhús
Garðaflöt 17 - einbýli á einni hæð
Gott og vel við haldið einbýlishús á flötunum
í Garðabæ. Húsið er skráð 173,7 fm og þar
af er bílskúrinn skráður 27,3 fm. Garðurinn
er sérstaklega gróðursæll og fallegur.
Yfirbyggður sólskáli með heitum potti.
V. 45,0 m. 6172

Fallegt mjög vel skipulagt parhús samtals
222,5 fm innst í botnlanga við Lækjarhjalla
í Kópavogi. Vandaðar innréttingar. Fjögur
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Gott útsýni.
Góður bílskúr. Hiti er í plani. Einstakur staður
við gönguleiðir í dalinn. V. 49,5 m. 6060

Vönduð einstaklega vel staðsett efri hæð í
fallegu bakhúsi við Skipholt ásamt bílskúr.
Íbúðin er skráð 144,9 fm og bílskúrinn er
32,0 fm. Endurnýjað hús og þak. 3 stór
svefnherb. Tvær stofur. Nýleg gólfefni að
mestu. Sérinngangur. Sérþvottahús. Frábær
staðsetning. Góðar svalir með fallegu útsýni.
V. 38,5 m. 6157

Spóahöfði - glæsileg hæð
Grænatún 22 - fallegt útsýni
Glæsilegt fullbúið 84,2 fm sumarhús við Norðurás 9 í Kambshólslandi í Svínadal sem er um
50 mín. akstur frá Reykjavík. Húsið sem er afar vel innréttað er með 73,7 fm verönd, heitum
potti, gervihnattadiski, þjófavarnarkerfi, gólfhita og öllu því sem góður bústaður á að hafa.
Gott 45,2 fm svefnloft sem ekki er inni í opinberri skráningu. V. 18,9 m. 6177

Fallegt mjög vel skipulagt talsvert endurnýjað
einbýlishús á fínum útsýnisstað. Húsið er
286,9 fm með innbyggðum tvöf.bílskúr.
Suðurvalir m.heitum potti. Endurnýjað eldhús,
baðherbergi á efri og neðri hæð, parket og
flísar. Góður garður. V. 49,0 m. 6166

Norðurbrún - mikið endurnýjað
Glæsilegt tvílyft 254,9 fm parhús með
innbyggðum 27,1 fm bílskúr. Húsið er mjög
mikið endurnýjað. Húsið stendur á rólegum
og fallegum útsýnisstað þar sem Esja blasir
við úr stofu- og eldhúsglugga. Skipti á hæð í
sama hverfi koma vel til greina.
V. 55,9 m. 6107

Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með
innbyggðum bílskúr og miklu útsýni,
teiknað af Kjartani Sveinssyni við Spóahöfða
í Mosfellsbæ. Glæsilegt útsýni er yfir
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á
Faxaflóa og til Esjunnar. Mjög stórar verandir
eru í kringum húsið. Heitur pottur. Frábær
staðsetning. V. 45,9 m. 6161
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Atvinnuhúsnæði

Garðhús - sérinngangur
Engjavellir 6 - laus strax
Bjarkarás 19 - neðri sérhæð
Falleg 126,4 fm neðri sérhæð í nýlegu húsi
efst í Ásahverfinu í Garðabæ ásamt stæði í
bílageymslu. Sér lóð og sérinngangur. Íbúðin
er til afhendingar við kaupsamning.
V. 32,0 m. 5845

Mjög góð 118,2 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngang við Engjavelli í
Hafnarfirði. Íbúðin virðist vönduð með góðum
innréttingu. Góð timburverönd er við íbúðina.
Húsið er steinsteypt og byggt árið 2005.
V. 23,9 m. 6123

Mjög góð 77,3 fm 3ja herbergja íbúð í tvíbýli.
Íbúðin er á neðri hæð með sérinngang og
steypta verönd út frá stofu sem auðvelt væri
að byggja yfir. V. 19,5 m. 6159

Smiðjuvegur - góð staðsetning
Hverfisgata
Verslunarhúsnæði sem er samtals 54,1 fm við
Hverfisgötu. Húsnæðið er á jarðhæð og er
gott hjólastóla aðgengi að versluninni. Nýleg
útidyrahurð. Góður og stór útstillingargluggi.
V. 12,5 m. 6167

Verslunarhúsnæði á einni hæð auk milliloft,
skráð 629,7 fm. Byggingarefni er stál
samkvæmt Fasteignaskrá Íslands. Húsið
er byggt árið 1974. Lóðin er sameiginleg
15.356,0 fm V. 75,0 m. 6181

4ra-6 herbergja
Stigahlíð
Vallarhús - sérinngangur

Hjarðarhagi

Mjög góð ca 120 fm íbúð á tveimur hæðum
auk ris. Íbúðin er með sér inngang og hefur
mikið verið endurnýjuð. Húsið var allt málað
að utan síðastliðið sumar svo og þak. Íbúð í
mjög góðu ástandi sem vert er að skoða.
V. 28,5 m. 6124

Fimm herbergja 125, 3 fm endaíbúð á 2. hæð
í mjög velstaðsettu fjölbýli í Vesturbænum,
steinsnar frá Háskólanum. Fjögur svefnherb.,
endurnýjað baðherb. Sérþvottaaðstaða í íbúð.
Parket. Frábær staðsetning. Hús klætt að utan
að hluta. 6136

3ja-4ra herbergja 83 fm íbúð á 1. hæð.
Sér geymsla fylgir í kjallara. Íbúðin er öll ný
máluð. LAUS STRAX. V. 17,9 m. 6125

Gjáhella - gott húsnæði

Bláhamrar - sérgarður
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 85,4
fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og
sérgarði. Eignin skiptist í forstofu, hol, tvö
svefnherbergi, eldhús, stofu og baðherbergi.
Stutt í leik- og grunnskóla. V. 19,9 m. 6149

Mjög gott iðnaðarhúsnæði við Gjáhellu 5
á Völlunum í Hafnarfirði. Húsnæðið sem
er samtals 204,4 fm að stærð er á tveimur
hæðum og skiptist í 105,8 fm vinnusal og
98,6 fm óinnréttaðan skrifstofusal á efri hæð.
Einnig er til sölu eining við hlið þessarar,
jafnstór og í sama ástandi.
V. 18,0 m. 6042

Trönuhraun - gott verð
Iðnaðarhúsnæði við Trönuhraun í Hafnarfirði.
Húsnæðið sem er skráð 210,4 fm. Húsnæðið
skiptist í móttöku, stóran vinnusal, snyrtingu
og á millilofti er kaffistofa og lager. Hátt til
lofts og stór innkeyrsluhurð.
V. 15,5 m. 6173

Arnarás - vel skipulögð með útsýni
Mjög glæsileg 4ra herbergja íbúð með
sérinngang á útsýnisstað í Garðabæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, eldhús, stofu, þvottaherbergi
og geymslu. V. 32,5 m. 6022

Vesturberg - mikið endurnýjuð
Falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í góðu fjölbýli sem klætt hefur verið
að utan á þrjá vegu með Steni klæðningu.
Vandaðar innréttingar, parket og flísar á
gólfum. Mjög góð sameign. V. 21,9 m. 6170

Hólmgarður - Sér inngangur
Frostafold 25 - laus strax
Rúmgóð 6 herbergja 141,2 m2 íbúð á efstu
hæð auk 24,5 m2 bílskúrs, samtals 165,7 fm.
Fjögur svefnherbergi. Íbúðin er á 3. og 4. hæð
með frábæru útsýni og stórum suðursvölum.
V. 27,9 m. 6027

3ja-4ra herb. björt og góð 81,8 fm íbúð með
sér inngangi. Íbúðin skiptist í stofu, 2 herb.,
eldhús, baðh., forstofu og geymslu sem nýtt
er sem herbergi. Hiti er í stéttum.
V. 18,9 m. 4506

Fiskislóð - til leigu

Fiskislóð - Laust strax.

Flott nýtt atvinnuhúsnæði neðst á Fiskislóð
við sjávarsíðuna. Húsið er tilbúið til
afhendingar fljótlega. Eignarhlutar eru
24. Húsið er á tveimur hæðum með sex
stigagöngum. Á efstu hæð eru glæsilegar
útsýnissvalir. Hægt er að leigja einn eða fleiri
eignarhluta. Hagstætt leiguverð 5070

Velstaðsett 263,9 fm atvinnu og
skrifstofuhúsnæði við Fiskislóð í Reykjavík.
Eignin skiptist í 135,2 fm grunnflöt og 128,7
fm á annarri hæð með skrifstofum og
starfsmanna aðstöðu. Góðar innkeyrsludyr
eru á rýminu og gæti húsnæðið hentað undir
ýmiskonar starfsemi. V. 36,9 m. 7384

Lyngbakki - glæsilegt sumarhús

2ja herbergja

Bólstaðarhlíð - m. bílskúr - laus.
Falleg 116 fm íbúð á 3.hæð í mjög
velstaðsettu húsi ásamt bílskúr. Nýlegt
eldhús. Endurnýjað baðherbergi. Íbúðin er
rúmgóð með þremur herb. stofu ,borðstofu,
eldhúsi og baðherbergi. Fallegt útsýni,
tvennar svalir. V. 23,5 m. 6182

Fífusel - glæsilegt útsýni
Falleg og björt 98,1 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 3. hæð (efstu) er skiptist í hol,
stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og
þvottahús. Mjög falleg útsýni er úr íbúðinni.
V. 17,5 m. 5939

Miðholt - Mosfellsbær
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3.
hæð í þriggja hæða fjölbýli við Miðholt í
Mosfellsbæ. Eignin er laus til afhendingar
strax!
V. 12,9 m. 6202

Húsið sem er nýbygging er 150,2 fm auk 50,3 fm bílskúrs á eignarlóð sem er 1,16 hektarar.
Samtals er eignin því 200,5 fm. Húsið er að líkindum rúmlega tilbúið til innréttingar. Allar
hurðir og gluggar eru úr mahogany harðviði. Töluvert er af innréttingum og öðru byggingarefni
er í húsinu og á staðnum og fylgir það við sölu. V. 19,8 m. 6141

Eignir óskast
Háholt - útsýni
113,6 fm 4-5 herbergja endaíbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli á einstaklega góðum
útsýnisstað á Holtinu í Hafnarfirði. Fjögur
svefnherbergi. Suðursvalir. V. 17,9 m. 3943

Breiðvangur
Góð 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt
bílskúr. Samkvæmt skráningu er eignin 147,6
fm og þar af er bílskúrinn skráður 24,4 fm.
Fallegt útsýni er úr íbúðinni. V. 22,5 m. 6178

Sérhæð í Vesturborginni óskast

Ánaland 6 - Fossvogur
Góð fjögurra herbergja 121,7 fm íbúð í
Fossvogi ásamt 21,8 fm bílskúr samtals 143,5
fm. Um er að ræða jarðhæð í fimm íbúða
fjölbýli, en aðeins er ein íbúð á jarðhæð.
Góður sérafnotareitur fylgir íbúðinni.
V. 37,9 m. 4809

Miklabraut - falleg íbúð
Falleg og björt 2ja herbergja 64,0 fm íbúð á 1.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi,
rúmgott svefnherbergi og eldhús. Í
kjallara fylgir sérgeymsla ásamt sameignar
þvottaherbergi. Snyrtileg sameign.
V. 15,5 m. 6192

Vatnsstígur - Glæsileg íbúð með þakgarði
Fullbúin og glæsileg 4ra herbergja 142,1
fm íbúð í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er
staðsett á 3. hæð með 40, 3 fm þakgarði.
Íbúðin er mjög björt með hærri lofthæð en
almennt gerist. V. 53,0 m. 4594

3ja herbergja

Hofsvallagata
Góð 61,4 fm 2ja herbergja íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur. Stór geymsla er í kjallara með
góðum gluggum sem gæti notast sem
íbúðarherbergi. Sameiginlegt þvottahús er í
kjallara. V. 15,5 m. 6162

Traustur kaupandi óskar eftir 130 - 180 fm
sérhæð í Vesturborginni: (Melar, Hagar, Ægisíða,
Bárugata; Öldugata o. s. frv.)
Nánari upplýsingar Veitir Sverrir Kristinsson.
í síma 861-8514

Einbýlishús í Vesturborginni
óskast. Æskileg stærð
400-500 fm

Traustur kaupandi óskar eftir 400-500 fm einbýlishúsi í Vesturborginni.
Góðar greiðslur í boði.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson
í síma 861-8514

Torfufel
4ra herbergja 97,7 fm íbúð á 3. hæð í
álklæddu húsi með yfirbyggðum svölum.
Þrjú svefnherbergi. Linolíum dúkur á flestum
gólfum. Góð sameign. Sérþvottahús. Laus
strax. V. 16,3 m. 6168

2ja herbergja íbúðir óskast

Lundarbrekka - falleg
3ja herbergja falleg86,5 íbúð á 2. hæð með
sér inngangi af svölum. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, stofu, innri gang, tvö herbergi,
baðherbergi, eldhús og sérgeymslu í kjallara.
V. 18,9 m. 5210

Hraunbær - mjög gott verð
Góð 2ja herbergja 58,1 fm íbúð á 3.hæð í
góðu húsi efst í Hraunbænum. Húsið er klætt
að hluta. Parket, nýlegt eldhús og innihurðir.
Góð sameign. V. 12,9 m. 5991

Austurströnd 3ja - bílgeymsla Sjávarútsýni
Stóragerði - með bílskúr
Falleg 95,8 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli
ásamt bílskúr sem er 20,9 fm gengt húsinu.
Húsið er að sjá í góðu standi. Íbúðin hefur
verið endurnýjuð að hluta, nýlegt parket á
hluta, nýlegar innihurðir, endurnýjað eldhús.
Tvö svefnherbergi í dag en teiknuð þrjú.
Lyklar á skrifstofu. V. 20,9 m. 6150

Einstaklega falleg 86,5 fm íbúð á 3.hæð
á þessum vinsæla stað með stórri verönd
og glæsilegu sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í
forstofu, gang, geymslu, baðherbergi, tvö
svefnherbergi, eldhús með borðkrók og stofu
með svaladyrum út á hellulagða verönd.
Vandaðar innréttingar. Bílageymsla og er
innangengt úr sameign í bílageymslu
V. 22,7 m. 6148

Sæbólsbraut - Rúmgóð íbúð
Falleg mjög vel skipulögð 69 fm 2ja herb.
íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli. Mjög snyrtileg
sameign. Rúmgott herbergi. Góð stofa og
góðar svalir í suður. Stærð íbúðarinnar er
59,0 fm samkvæmt skráningu en sérgeymsla
íbúðarinnar sem er í kjallara er 10 fm að sögn
eiganda. V. 15,9 m. 5718

Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í
lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um
semst.

Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson
sölumaður á Eignamiðlun.

Einbýlishús í Þingholtunum
óskast - staðgreiðsla

Óskum eftir 300-400 fm einbýli í Þingholtunum. Verð mætti vera á bilinu
80-150 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson
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OKKUR VANTAR ALLAR
TEGUNDIR EIGNA Á SKRÁ.
VELDU TOPP ÞJÓNUSTU.
HRINGDU NÚNA.

Erum með ákveðna
kaupendur af
eftirfarandi eignum:
• Sérbýli, sérhæð við sjávarsíðuna
í Rvk, t.d. á Ægisíðu
• Sérbýli í 201 kópavogi (Linda- og
Salahverﬁ) lágmark 4ra herb.

Haukalind 14 – 201 Kóp

Verð: 57,9 m
Herbergi: 6 – Stærð: 230,9 fm

Akurgerði 48 - 108 Rvk

Barónsstígur 23 – 101 Rvk

Verð: 36,9 m
Herbergi: 5 – Stærð: 144 fm

Verð: 17,9 m
Herbergi: 3 – Stærð: 82,9 fm

OPIÐ HÚS mánud 22. nóv kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud 22.nóv kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 22.nóv kl. 18.30-19.00

Nýtt í sölu! Stórt og glæsilegt raðhús með auka 2ja
herb. íbúð í kjallara ásamt góðum bílskúr. Húsið er með
3 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, tveimur timbur
veröndum og góðu útsýni! Í húsinu er 2ja herb. íbúð í
útleigu með sér inngangi á hlið húsins. Góður 25 fm
bílskúr. Stutt er í alla þjónustu, sjón er sögu ríkari!
Nánari uppl. veitir Sigurður í gsm 898-6106

Mikið endurnýjað 5 herbergja parhús í smáíbúðarhverﬁnu með bílskúr. Eignin er á tveimur hæðum og vel
skipulögð. Örstutt er í alla þjónustu.
Nánari uppl. veitir Þorsteinn í gsm 694-4700

Mjög gott verð! Tilvalin fyrstu kaup og einnig hentug
til útleigu. Falleg íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýlishúsi í
miðborginni , tvær rúmgóðar stofur og göngufæri í alla
þjónustu.
Nánari uppl. veitir Þorsteinn í gsm 694-4700

Flétturimi 13 – 112 Rvk

Verð: 20,9 m
Herbergi: 4 – Stærð: 112,7 fm

Gullengi 23 – 112 Rvk

• 109 Reykjavík (Seljahverﬁ)
rað/parhús eða hæð 5 herbergja eða
meira.
• Einbýlishús í Garðabæ og 203
Kópavogur, allt að 100 milljónir. Lágmark 5 herbergja.
• Yﬁrtaka + sölukostnað
3ja til 4ra herbergja eignir á höfuðborgarsvæðinu sem fast gegn yﬁrtöku áhvílandi
lána!

Álfaborgir 9 – 112 Rvk

Verð: 21,9 m
Herbergi: 3 – Stærð: 114,8 fm

• 3ja og 4ra herbergja íbúð í 201
kópavogi

Verð: 18,9 m
Herbergi: 3 – Stærð: 86,6 fm

OPIÐ HÚS mánud 22.nóv kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánud 22.nóv kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud 22.nóv kl.17.30-18.00

Mjög rúmgóð íbúð á 2.hæð á barnvænum stað í Grafarvoginum. Svefnherbergi eru 3, gólfefni er linoleum
dúkur og gott útsýni úr íbúðinni. Þvottahús er innan
íbúðar. Nánari uppl. veitir Hafdís í gsm 895-6107

Mjög gott verð! Falleg og rúmgóð 3ja herb, með bílskúr,
á 2.hæð í góðu fjölbýli í Grafarvoginum. Um er að ræða
92,1 fm íbúðarrými og 22,7fm bílskúr. Eigendur skoða
skipti á stærri eign. Öll þjónusta í göngufæri og stutt í
leikskóla, skóla og framhaldsskóla.
Nánari uppl. veitir Hafdís í gsm 895-6107

Góð þriggja herbergja íbúð á 3.hæð með stórfenglegu
útsýni yﬁr sjóinn og Esjuna. Íbúðin er með sérinngangi
og gengið er upp á hæðina um utanáliggjandi stigagang.
Íbúðin er öll nýmáluð og mjög snyrtileg. Öll þjónusta er í
göngufjarlægð.
Nánari uppl. veitir Berglind Hólm í gsm 694-4000
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Eignir vikunnar
Neðstaberg Einbýli við Elliðárdalinn
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401
Stigahlíð 32
Ca. 54 fm. falleg íbúð á annari hæð í góðri blokk
v. Stigahlíð. Austursvalir frá stofu
Hagstæð lán að fjárhæð tæpar 12 millj. geta
fylgt. Verð 13,5 millj.

Einbýli

Vandað einbýlishús við Neðstaberg í Breiðholti. Skiptist í 3-4 svefnherbergi, stofur, ein þeirra m.
arni, eldhús og tvö baðherbergi. Einnig eru góðar geymslur og bílskúr. Fallegur garður og góður
pallur m. heitum potti. Vel staðsett, fallegt hús á góðu verði. Verð 44,9 millj.

Miðborgin- Einbýli m. aukaíbúð í
kjallara. Hentar vel til útleigu.
Ca. 135 fm fallegt hús sem stendur milli
Laugavegar og Grettisgötu. Húsið var endurbyggt
árið 1999 á mjög smekklegan hátt. Á hæðinni eru
stofur og 1 herbergi, eldhús og bað og í risinu
2 svefnherbergi og vinnuherbergi . Þar eru líka
svalir. Góð Séríbúð er í kjallara. Verð 34,9 millhj.

Framnesvegur
Ca. 118 fm. Íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi á góðum
stað í vesturborginni. Stofa, 3 svefnherbergi,
eldhús og bað. Íbúðin þarfnast standsetningar.
Kjörið tækifæri til að eignast íbúð á góðu verði í
vesturborginni. Verð 19 milljónir.

2ja herb.

Bollagata -Efri hæð
Dúfnahólar
Ca. 68 fm. vel skipulögð íbúð á 3 hæð við
Dúfnahóla. Suðaustursvalir. Skipti möguleg á
stærri eign.
Verð 14,5 millj

Sumarhús

4ra til 7b herb.

Kirkjusandur- glæsiíbúð m. bílskýli
Ca. 173 fm. glæsileg íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi
v. Kirkjusand. Rúmgóðar stofur og sólstofa m.
frábæru útsýni til vesturs yfir borgina, hafið og
Snæfellsjökul, 2 svefnherbergi auk bókaherbergis
m. svölum í austurátt, baðherbergi m. baðkari og
sturtuklefa. Parket á gólfum. Húsvörður sér um
sameign en þar er m.a. líkamsræktaraðstaða.
Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 49,5 millj.

Vallarbarð 14 -Hafnarfirði, yfirtaka
+600þús.-lág greiðslubyrði
Rúmlega 63 fm.góð íbúð með sérinngangi á
jarðhæð í tvíbýlishúsi á fallegum stað í Hafnarfirði.
Falleg lóð, bílastæði. Auðveld kaup.
Verð 15,5, áhvílandi langtímalán upp á ca. 14,9
millj.. greiðslubyrði ca. kr. 68. þús pr. mánuð

Sumarhús - Eyrarskógi -skipti á bíl
möguleg
Ca. 52 fm. Tvö góð svefnherbergi.Baðherbergi
m/ sturtuklefa. Stofa og eldhús samliggjandi ljós
viðarinnrétting í eldhúsi. Svefnloft. Rafmagn og
vatn.Pallur er á tvo vegu. Skipti á bíl möguleg,
Verð 7,9 millj tvnr.8062

Ca. 96 fm 4ra herbergja efri hæð í þríbýlishúsi v. Bollagötu. Skiptist í rúmgóðar stofur, 2
svefnherbergi, eldhús og bað. Frá stofu er gengt á suðursvalir m. útsýni yfir Klambratún. 1/2
ris fylgir íbúðinni og mögulegt að eignast allt risið. Verð 24,9 millj.

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

Óskum eftir:
Einbýlis og raðhúsum í
Kópavogi og Garðabæ, Grafarvogi,
Grafarholti, Árbæ, Breiðholti,
Vesturborginni og á Seltjarnarnesi
Verðbil 35-80 millj.

Sérhæðum í

3ja 4ra herb. íbúðum í

Hlíða og Vogahverfi,
Vesturborginni og á
Seltjarnarnesi

verðbil 15-25 millj.

Grafarholti, Grafarvogi og
Breiðholti, Vesturborginni og á
Seltjarnarnesi

verðbil 25-40 millj.

2ja herbergja
íbúðum á
höfuðborgarsvæðinu,
verðbil 10-17 millj.

SELT Í NÓVEMBER
Einbýli

D
L
E

S

Einbýli-Bergsmári 3 Kópavogi
Ca. 252 fm. gott einbýlishús á 2 hæðum á
frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Innbyggður
bílskúr, 4 rúmgóð svefnherbergi, parket á gólfum,
rúmgott og vandað baðherbergi. Verð 51,9 millj.

Rað og parhús

LD

Hæðir

D
L
E

S

Nesvegur hæð og bílskúr
Sérhæð auk 28 fm bílskúr í tvíbýlishúsi í
Vesturbæmum. Íbúðin skiptist í tvær stofur , tvö
svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Auðvelt
að gera 3 ja svefnherbergið á kostnað annarar
stofunnar. Húsið er vel staðsett innst í botnlanga.
Verð 31,9 millj.

D
L
E

S

Bólstaðarhlíð með bílskúr
Björt og góð 3-4 ja herb. íbúð með bílskúr og
góðum stað í Hlíðunum. Frábært útsýni.
Verð 19,9 millj.

4ra - 7 herb

D
L
E

S

SE

Parhús-Svöluási HafnarfirðiCa. 209 fm. fallegt nýlegt parhús á 2 hæðum. Á
neðri hæðinni eru stofur, gestasnyrting, eldhús,
hol og innangengt er í bílskúr. Einnig er gengt frá
stofu út í garð. Á efri hæð eru 4 svefnherbegi,
baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Verð 42,5 millj

3ja herb.

D

L
E
S

Kríuás - Hafnarfjörður
Ca. 121. fm mjög falleg og vönduð íbúð í þessu
vel staðsetta húsi í Ásunum í Hafnarfirði. Jaðarlóð.
Verð 29 millj.

Háteigsvegur
Sérlega falleg og talsvert endurnýjuð ca 100 fm
íbúð á jarðhæð með sérinngangi í reisulegu og
fallegu húsi á þessum vinsæla stað. Björt og góð
stofa með útgengi út í garð og þrjú svefnherbergi.
Verð 28,5 millj.

D
L
E

S

Rauðalækur
Falleg 3ja herbergja íbúð á frábærum stað við
Rauðalæk. Verð 22,9 millj.

2ja herb.

D
L
E

S

Seljaland- Fossvogi
Ca. 50 fm. góð íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta
stað. Geymsla innan íbúðar. Góð fjárfesting.
GOTT VERÐ 13,9 millj. Tvnr. 8682

D

L
SE

Valshólar-Útsýnisíbúð
Ca. 41 fm björt og falleg íbúð á annari hæð í
litlu fjölbýli. Eldhús og bað endurnýjað, parket á
gólfum. Suðursvalir frá stofu m. frábæru útsýni yfir
Elliðárdalinn. Verð 12 millj.

Eldri borgarar

D
L
E

S

Grandavegur-Íbúð fyrir 60+: Gott verð
Ca. 87 fm. íbúð á 5. hæð í vönduðu húsi fyrir
eldri borgara v. Grandaveg. Rúmgóð stofa og
yfirbyggðar suðursvalir, 2 svefnherbergi, þvottahús
innan íbúðar. Verð 17,9 millj.
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SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Gistihúsið Engimýri lll í
Öxnadal
Til sölu 284 fm. fullbúið gistiheimili í
góðum rekstri með mikla viðskiptavild,
ásamt 20fm viðbyggingu. Húsið er
staðstett á 27.900 fm. Eignarlóð í fallegu
umhverfi
Gistihúsið að Engimýri í Öxnadal er heilsárs gistihús byggt 1992-3 staðsett aðeins 34 km vestan Akureyrar við þjóðveg númer 1. Vel
útbúin veitingastaður er rekinn á staðnum samhliða gistingunni, 8 tveggja manna herbergi.
Ýmis skipti koma til greina Verð 57 m.kr.

Amtmannsstígur 5
Til leigu heil húseign í hjarta borgarinnar.
Í húsinu sem er 430 fm að
stærð eru fimm íbúðir auk
rýmis í kjallara. Íbúðirnar
hafa allar verið endurnýjaðar nýlega á smekklegan hátt. Húsið mun
verða fært í upprunalegt
form að ytra byrði á næstu
mánuðum eins og meðfylgjandi mynd sýnir.

Engimýri ll í Öxnadal.
Til sölu einbýlishús ásamt útihúsum og
gróðurhúsi.
Um er að ræða 20,500 fm. jörð sem á
er 233,2 fm. einbýlishús, 440 fm. útihús,
87,5 fm fullkomið nýtt gróðurhús.
Húsið hefur hlotið gott viðhald og er það
nokkuð endurnýjað.
Verð 35 m.kr. Hagstæð lán
áhvílandi.
Eignirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.

Eignin leigist aðeins í
heilu lagi og getur verið
laus fljótlega.

STEKKJARTÚN 13

"OÈAÖING FJÎLBÕLISHÒS
MEÈ  ÅBÒÈUM ALLT
HÒSIÈ TIL SÎLU

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Akureyri-Reykjavík
Stekkjartún 13 efri hæð.
Ath. skipti á fjögurra herbergja íbúð í Kópavogi.
Mjög glæsileg fjögurra herbergja 110 fm. íbúð á efri hæð í nýlegu keðjuhúsi.
Verð: 24,9 m.kr.

Tilboð óskast í Ketilsstaðaskóla í Mýrdalshreppi.
(ÒSIÈ ER AÈ MESTU LEYTI TILBÒIÈ TIL INNRÁTTINGAR ¥ HÒSINU SEM SKIPTIST Å  STIGAGANGA ERU  ÅBÒÈIR AUK  ST¾ÈA Å BÅLAK
JALLARA !LLIR MILLIVEGGIR ERU KOMNIR OG ERU ÖEIR HLAÈNIR OG PÒSSAÈIR OG ERU TILBÒNIR TIL SPÎRTLUNAR OG M¹LUNAR ,OFT ERU
SLÅPUÈ OG TILBÒIN TIL SPÎRTLUNAR OG M¹LUNAR 2AFMAGN ER AÈ MESTU FR¹GENGIÈ !LLAR PÅPU OG VATNSLAGNIR ERU KOMNAR
EINNIG OFNAR 3PRINKLER KERFI Å BÅLAGEYMSLU (ÒSIÈ VERÈUR FR¹GENGIÈ AÈ UTAN
!,,!2 ..!2) 500,µ3).'!2 6%)4! 3®,5-%.. %)'.!-)¨,5.!2

Auglýsingasími
Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Giljasel 7, Reykjavík.
14828. Um er að ræða 440 m² skólahúsnæði með viðbyggðum
bílskúr ásamt 150 m² sambyggðri íbúð og tilheyrandi lóðarleiguréttindum.
Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1967 og viðbygging er byggð árið
1986.
Íbúðin samanstendur af eldhúsi, stofu, fjórum svefnherbergjum,
baðherbergi, þvottahúsi og búri.
Skólahúsið samanstendur af anddyri, tveimur salernum, stórum sal,
göngum, eldhúsi, þremur herbergjum, þremur geymslum, búningsklefa með sturtum og bílskúr.
Á lóðinni er borhola og miðlunartankur sem tilheyrir Vatnsveitu
Ketilsstaða og verður eignarhluturinn í vatnsveitunni ekki seldur
með húseigninni.
Brunabótamat allrar eignarinnar er kr. 110.600.000,- og fasteignamat er kr. 22.823.000,-. Nánari upplýsingar má einnig finna á vef
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ásgeir Magnússon sveitarstjóra Mýrdalshrepps í síma 487 1210.
Tilboðsblöð liggja frammi ásamt reglum um frágang og útfyllingu á
tilboðseyðublaðinu á skrifstofu sveitarstjóra Mýrdalshrepps í Vík og
Ríkiskaupum, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10:00 þann 30. nóvember
2010 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Útboð skila árangri!

14940 - Giljasel 7, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða þriggja hæða steinsteypt einbýlishús. Eignarhlutur
ríkisins í heildareigninni er talinn vera 79,6% en ósamþykkt íbúð er á
neðstu hæð hússins.
Eignarhlutur ríkisjóðs er samtals 256,8 m². Íbúðarhúsnæðið er 194,3
m² og byggt árið 1979 en bílskúr og geymsla eru byggð árið 1982 og er
bílskúrinn 32,5 m² og geymslan 30,0 m².
Brunabótamat er kr. 42.320.000,- og fasteignamat er kr. 36.000.000,-. Í
eignarhluta ríkissjóðs var sambýli í umsjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra. Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, á skrifstofutíma
í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 7. desember 2010 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda
er þess óska.

Útboð skila árangri!
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(ÎFUM ÕMSAR GERÈIR EIGNA ¹ SKR¹ ,EITIÈ UPPLÕSINGA HJ¹ SÎLUMÎNNUM 3ÅMI  
4IL LEIGU

3T¾RRI EIGNIR

'RAFARVOGUR STËRKOSTLEG
PENTHOUSE ÅB
%IN FLOTTASTA PENTHOUSE ÅB LANDSINS ALLS 
FM M INNB TVÎF BÅLSKÒR -AGNAÈ ÒTSÕNI
TIL ALLRA ¹TTA 'L¾SIL SÁRSMÅÈAÈAR INNR  
SVEFNHERB -IKLAR STOFUR OG FL %IGN Å ALGERUM
SÁRFLOKKI 6ERÈ  MILLJ 3KIPTI ¹ ËD SKOÈAÈ
5PPL VEITIR )NGËLFUR 'ISSURARSON LGFS
 

3VÎLU¹S p (AFNARFJÎRÈUR
-JÎG GOTT TVEGGJA H¾ÈA ENDARAÈHÒS ¹
TVEIMUR H¾ÈUM  SVEFNHERB SËLPALLUR
-JÎG GËÈ STAÈSETNING M ÒTSÕNI 3KIPTI
MÎGULEG
6ERÈ  M 5PPL %RLENDUR 3  

$VERGABAKKI AUKA HERB Å KJALLARA
'ËÈ VEL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å
GËÈRI BLOKK ¶VOTTAHÒS Å ÅBÒÈ SUÈUR SVALIR
5PPL %LLERT 3   6 M

(¾ÈIR

&ÅFUHVAMMUR MIKIÈ ENDURNÕJUÈ
-IKIÈ ENDURNÕJUÈ JA HERB MEÈ SÁR INNGANGI
3KJËLS¾LL SËLPALLUR OG FR¹B¾R STAÈSETNING Å
NEÈSTU LÅNU 'L¾SILEG EIGN 6ERÈ   M UPPL
3IGÖËR  

SUFELL 6ERÈ AÈEINS   MILLJ
4IL SÎLU  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å LYFTUHÒSI (ÒS
NÕLEGA VIÈGERT AÈ UTAN OG M¹LAÈ &¾ST ¹
HAGST¾ÈU VERÈI AÈEINS   M
5PPL "¹RÈUR 3  

3UMARHÒS

+RËHH¹LS 4IL LEIGU
4IL LEIGU GOTT CA  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
MEÈ STËRRI INNKEYRSLUHURÈ ,OFTH¾È CA 
M .Õ M¹LAÈ OG MJÎG SNYRTILEGT "JART OG
SKEMMTILEGT HÒSN¾ÈI MEÈ GËÈUM GLUGGUM
OG MALBIKIÈU BÅLAPLANI 'ËÈ STAÈSETNING
5PPL 3IGÖËR SÅMI  

¥ BYGGINGU

!USTURFOLD 'L¾SILEGT EINBÕLI A
ÒTSÕNISSTAÈ
.ÕLEGT  FM EINBÕLISHÒS MEÈ 
SVEFNHERBERGJUM VIÈ !USTURFOLD Å 'RAFARVOGI
(ÒSIÈ ER SKEMMTILEGA HANNAÈ OG ER ALLT
¹ EINNI H¾È FYRIR UTAN BÅLSKÒRINN SETT
VERÈ  M ²TSÕNI ÒT ¹ SUNDIN
5PPL (EIÈAR  

(RAUNTUNGA %INBÕLI ¹ FR¹B STAÈ Å
SUÈURHLÅÈUM +ËPAV
¥ EINKASÎLU CA  FM EINB ¹ FR¹B STAÈ Å
SUÈURHLÅÈUM +ËPAV -IKIÈ ENDURN EIGN
 SVEFNHERB FALLEGT ÒTSÕNI STËRAR SVALIR OG
VERÎND NÕLEGT ELDHÒS OG BAÈ FL 6ERÈ  
M "EIN SALA EÈA SKIPTI ¹ MINNI EIGN M 
SVHERB Å NÕLHLUTA +ËPAVOGS EÈA 6 B¾ 2VK
5PPL VEITIR )NGËLFUR  

3TARRAHËLAR MEÈ BÅLSKÒR
.EÈRI SÁRH¾È  FM ÖAR AF  FM BÅLSKÒR
Å TVÅBÕLI VIÈ 3TARRAHËLA Å "REIÈHOLTI &JÎGUR
SVEFNHERBERGI FR¹B¾R STAÈSETTNING RÁTT VIÈ
%LLIÈ¹RDALINN !UÈVELD KAUP 6  M
.¹NARI UPP %LLERT  

3KIPALËN (AGST¾È ¹HV L¹N
.µ*!2 ',3),%'!2 ¥"²¨)2 &2"2
+!50 ,¥4), ²4"/2'5. HVÅLANDI
¥BÒÈAL¹NASJËÈUR CA   L¹N M  
VXT 'L¾SILEGAR LÒXUS ÅBÒÈIR MJÎG VÎNDUÈU
LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG ELDRI &¹ANLEGAR SEM
JA OG RA HERB 5PPL *ËN 2AFN 3  

(EIÈARGERÈI 'L¾SI ÅBÒÈ
'L¾SILEG NÕSTANDSETT  FM ÅBÒÈ Å KJALLARA
MEÈ SÁRINNGANGI ¹ FR¹B¾RUM STAÈ Å
SM¹ÅBÒÈAHVERFINU ¥BÒÈIN ER ÎLL NÕSTANDSETT ¹
MJÎG VANDAÈANN H¹TT AÈ INNAN
6ERÈ   M 5PPL "¹RÈUR  

JA HERB

2AUÈAL¾KUR GËÈ ÖAKH¾È
.ÕKOMIN Å EINKASÎLU SNYRTILEG  FM H¾È
EFSTA H¾È Å GËÈU FJËRBÕLI (UGGULEGT ELDHÒS
 SVEFNHERB GËÈAR STOFUR VESTUR SVALIR
ÖVOTTAAÈST Å ÅB 6ERÈ   M 5PPL VEITIR
)NGËLFUR  

!USTURBRÒN FALLEG ÒTSÕNISÅBÒÈ
.ÕKOMIN Å EINKASÎLU CA  FM STUDIO ÅBÒÈ ¹
 H¾È Å SUÈVESTUR 4ALSVERT ENDURNÕJUÈ MA
ELDHÒS BAÈ PARKET 'ËÈAR SUÈVESTUR SVALIR
STËRBROTIÈ ÒTSÕNI 3KULDLAUS 6ERÈ   M
5PPL )NGËLFUR  

3KJËLSALIR 'L¾SILEGT
(ÒSIÈ STENDUR Å RËLEGRI BOTNLANGAGÎTU VEL
INNRÁTTAÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ALLS  FM
¹ BESTA STAÈ Å +ËPAVOGINUM  RÒMGËÈ
SVEFNHERB ¹ NEÈRI H¾È 4VÎ BAÈHERB Å
HÒSINU 3TËR STOFA MEÈ 36 SVALIR "ÅLSKÒR M
HURÈAOPNARA 6   M 5PPL 3IGÖËR 3
 

,AUFENGI ENDARAÈHÒS ÒTSÕNI
.ÕKOMIÈ Å EINKASÎLU FALLEGT NÕLEGT  FM
ENDARAÈH ¹ FR¹B STAÈ Å 'RAFARVOGI ®RSTUTT Å
ALLA SKËLA VERSLANIR ÖJËNUSTU SUND ÅÖRËTTIR
%GILSHÎLL GOLF OG HEILLANDI GÎNGULEIÈIR 
SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI OG GESTASNYRTING
!FGIRTUR GARÈUR 3UÈUR VERÎND OG SVALIR
3KULDLAUST "EIN ¹KV SALA ENGIN SKIPTI 6ERÈ
 M 5PPL )NGËLFUR  

RA HERB FALLEG ÒTSÕNISÅBÒÈ MEÈ
BÅLSKÒR
FM RA HERB FALLEG ÒTSÕNISÅBÒÈ ÖAR AF
 FM SÁRST¾ÈUR BÅLSKÒR VIÈ -ARÅUBAUG Å
'RAFARHOLTI 2ÒMGOTT ELDHÒS OG BAÈHERBERGI
/PIÈ STIGAHÒS OG EINUNGIS EIN ÅBÒÈ ¹ H¾È
6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI -ÎGULEIKI
¹ SKIPTUM ¹ MINNI EIGN 6  UPPL VEITIR
(EIÈAR Å S 

+¹RSNESBRAUT H¾È M BÅLSKÒR
6ELSKIPUL  FM  RA HERB ÅB ¹ H¾È
 FM BÅLSKÒR 3UÈVESTUR SVALIR FALLEGT NORÈUR
ÒTSÕNI ÖVOTTAHÒS Å IB 46 HOL GOTT ELDHÒS
PARKET OG FL SETT VERÈ   M "EIN SALA EÈA
SKIPTI ¹ ST¾RRA SÁRBÕLI Å +ËPAVOGI
5PPL )NGËLFUR   OG 3IGÖËR
 

  HERB Å (LÅÈUM OG RA HERB ¥ .ORÈLINGAHOLTI

UPPL 3IGÖËR SÅMI  

6ERÈ ALLT AÈ   MILLJ 3IGÖËR SÅMI  

2AÈHÒS%INBÕLI  FM SV¾ÈI   
Å SKIPTUM FYRIR H¾È Å 6ESTURB¾ 3IGÖËR  
+RUMMAHËLAR ËDÕR EIGN
&ALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È .ÕLEG
ELDHÒSINNRÁTTING OG GËLFEFNI 3T¾ÈI Å
BÅLAGEYMSLU
6   M 5PPL ¶ËRARINN  

!NDRÁSBRUNNUR LYFTUHÒS MEÈ
BÅLAGEYMSLU
&ALLEG JA HERB  FM ¹  H¾È Å LYFTUHÒSI
VIÈ !NDRÁSBRUNN  ¹SAMT ST¾ÈI Å JA BÅLA
BÅLAGEYMSLU %IKARINNRÁTTINGAR 0ARKET OG
FLÅSAR 3TËRAR SUÈUR SVALIR ÖVOTTARHÒS Å ÅB
'ËÈ ÅBÒÈ ¹ GËÈU VERÈI ,!53 342!8 6ERÈ
  M 5PPL VEITIR (EIÈAR  

%IGN Å ,INDAHVERFI +ËPAVOGS EÈA 3ELJAHVERFI
"REIÈHOLTS MEÈ AMK FJËRUM SVEFNHERBERGJUM
-¹ VERA FJÎLBÕLI EÈA RAÈPARHÒS OG HELST M CA   ¹HVÅLANDI

5PPL *ËN 2AFN 3  

3ÁRBÕLI 'RAFARVOGUR'RAFARHOLT &JÎGUR SVEFNHERB ¥
SKIPTUM F JA HERB Å 'RAFARV
(ELST M ¹HV ,¹NUM SEM H¾GT ER AÈ YFIRTAKA

5PPL *ËN 2AFN 3  
6ÅFILSGAT LÅTIL H¾È
'ËÈ VEL SKIPULÎGÈ ÅBÒÈ ¹ H¾È Å VEL
STAÈSETTU HÒSI 6  M HV CA  M
.¹NARI UPPL %LLERT  

'ULLENGI MEÈ BÅLSKÒR
  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È MEÈ   FM
BÅLSKÒR ¥BÒÈIN VAR UPPHAFLEGA RA HERB
EN ER NÒ JA HERB MEÈ SJËNVARPSRÕMI
INN AF STOFU !UÈVELT AÈ BREYTA TIL BAKA OG
HAFA JA SVEFNHERBERGIÈ ¥BÒÈIN ER ÎLL HIN
VANDAÈASTA 6ERÈ  M !LLAR UPPL VEITIR
(EIÈAR Å S 

6ANTAR TIL LEIGU

%INBÕLI 2EYKJAVÅK EÈA +ËPAVOGI Å SKIPTUM FYRIR JA
HERB ÅBÒÈ

,¾KJASM¹RI 4ILBÒIN TIL AFHENDINGAR
¥BÒÈ ¹  H¾È M ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU 4VÎ
RÒMGËÈ SVEFNHERB ¶V HÒS INNAN ÅBÒÈAR
3TOFA HEFUR VERIÈ ST¾KKUÈ M ÖVÅ AÈ F¾KKA
UM EITT SVEFNHERB 9FIRBYGGÈUR GLERSK¹LI M
RENNIHURÈUM 5PPL *ËN 2AFN 3  

JA HERB
-ARBAKKABRAUT 6ESTURB¾R
+ËPAVOGS
6ORUM AÈ F¹ CA  FM HÒS ¹ ÖREMUR PÎLLUM
SEM ER INNRÁTTAÈ SEM TV¾R ÅBÒÈIR 0ARKET OG
FLÅSAR ¹ GËLFUM FIMM SVEFNHERBERGI 6  M
.¹NARI UPPL %LLERT  

0ARHÒS VIÈ ,ITLAKRIKA Å -OSFELLSB¾
FM PARHÒS SEM SELST ËPÒSSAÈ AÈ UTAN OG
FOKHELT AÈ INNAN MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
 SVEFNH GL¾SILEG STAÈSETTNING Å JAÈRI ËBYGGÈS
SV¾ÈIS ,ËÈ GRËFJÎFNUÈ 'OTT T¾KIF¾RI FYRIR Ö¹
SEM GETA UNNIÈ SJ¹LFIR 6 M -ÎGULEIKI ¹
AÈ TAKA MINNI EIGN UPPÅ 5PPL VEITIR (EIÈAR
S 

%IGNIR ËSKAST

%SPIGERÈI 9FIRTAKA L¹NA
6ÎNDUÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾ÈUM Å VÎNDUÈU
LYFTUHÒSI 'L¾SILEGAR STOFUR PARKET 4VENNAR
SVALIR HVÅLANDI HAGST¾È L¹N CA  MILLJ
6   M 5PPL "¹RÈUR 3  

RA TIL  HERB

3UMARHÒS "REKKUSKËGI +JARRI
VAXIÈ
&ULLFR¹GENGIÈ AÈ UTAN M LIGGJANDI FURUPANEL
%INANGRAÈ AÈ INNAN OG PLASTAÈ (EITT OG KALT
VATN KOMIÈ AÈ LËÈARMÎRKUM ¹SAMT RAFMAGNI
!LLS  FM AÈ ST¾RÈ (¾GT AÈ KAUPA EINN
BÒSTAÈ EÈA ÖRJ¹
'OTT VERÈ 5PPL *ËN 2AFN 3  

3UMARHÒS Å 3KORRADAL EÈA 6ESTURLANDI ¹ EIGNARLANDI
AMK ÖRJÒ SVEFNHERB 5PPL *ËN 2AFN 3  
(EF KAUPANDA AF STËRRI SÁRH¾È CA  FM M¹ LÅKA
VERA STËR ÅBÒÈ Å FJÎLBÕLI TD
,UNDI EÈA Å 3J¹LANDI 'ARÈAB¾ 5PPL %LLERT  

,ANGHOLTSVEGUR FALLEG RISH¾È
-JÎG GËÈ OG NÕLEGA UPPSETT CA RISH¾È
Å GËÈU ÖRÅBÕLI  FM BRUTTO  FM H¹ALOFT
'ËÈAR INNRÁTTINGAR SUÈUR SVALIR FALLEGIR KVISTIR
ÖVOTTAAÈST Å ÅBÒÈ NÕL STANDSETT AÈ UTAN
6ERÈ   M "EIN SALA EÈA SKIPTI ¹ SÁRBÕLI
SÁRH¾È HELST Å PNR  5PPLVEITIR
)NGËLFUR  

!USTURB¾R 2VK 6ANTAR LÅTIÈ SÁRBÕLI ALLT AÈ  MILLJ
MEÈ GARÈI EÈA AÈGENGI
KVEÈIN KAUPANDI 5PPL )NGËLFUR  

SAKËR MEÈ BÅLSKÕLI
-JÎG GËÈ CA  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ
GËÈRI AFGIRTRI VERÎND Å SUÈUR 0ARKET OG FLÅSAR ¹
GËLFUM 6  M -ÎGUL SKIPTI ¹ ST¾RRI EIGN
¹ SÎMU SLËÈUM 5PPL %LLERT  
&RAMNESVEGUR 
'ËÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
VESTURB¾NUM ¥BÒÈIN ER MEÈ AUKA HERBERGI Å
KJALLARA 'ËÈUR GARÈUR
6ERÈ   M 5PPL ¶ËRARINN  

6ANTAR SÁRBÕLI Å 'RAFARVOGI Å SKIPTUM FYRIR RA HERB
ÅBÒÈ Å SAMA HVERFI 5PPL VEITIR (EIÈAR Å S 
6ANTAR  JA HERB Å 'RAFARVOGI EÈA 'RAFARHOLTI
SEM F¾ST FYRIR YFIRTÎKU UPPL VEITIR (EIÈAR Å S 

0ARHÒS2AÈHÒS Å 'RAFARVOGI
5PPL "¹RÈUR 3  

%INBÕLI Å &OSSVOGI VESTURB¾ 3ELTJARNARNES
'ARÈAB¾ 5PPL "¹RÈUR 3  
&RËÈAÖING SKIPTI MÎGULEG
'L¾SILEGT  FM EINBÕLI MEÈ STËRUM
BÅLSKÒR 6EL SKIPULAGT OG FJÎLSKYLDUV¾NT MEÈ
 SVEFNHERBERGJUM "ÅLSKÒR MEÈ   M
LOFTH¾È )NNRÁTTINGAR Å HÒSINU ÒR RAUÈEIK FR¹
"RÒN¹S  FM AFGIRTUR SËLPALLUR 6   M
5PPL ¶ËRARINN S  

RA Å 2IMAHVERFI SKIPTI ¹ SÁRBÕLI
6EL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È VIÈ
&LÁTTURIMA Å 'RAFARVOGI  SVEFNHERBERGI
VÎNDUÈ GËLFEFNI SÁR VERÎND %IGENDUR ERU
AÈ LEITA AÈ SÁRBÕLI Å 'RAFARVOGI 6  MILJ
5PPL VEITIR (EIÈAR Å S 

3NORRABRAUT 'L¾SILEG ÖAKÅBÒÈ
3TËRGL¾SILEG  FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È FYRIR
 ¹RA OG ELDRI -IKIL LOFTH¾È OG EINSTAKT
ÒTSÕNI6ERÈ   MILLJ .¹NARI UPPL 3IGÖËR
S  

.ÎNNUFELL p %NDURNÕJUÈ
&ALLEG NÕSTANDSETT  FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å VÎNDUÈU FJÎLBÕLISHÒSI SEM ALLT ER NÕLEGA
¹LKL¾TT AÈ UTAN NÕJIR GLUGGAR ¥BÒÈIN ER ÎLL
NÕM¹LUÈ .ÕTT PLASTPARKETI (AGST¾TT VERÈ
5PPL"¹RÈUR  

6ANTAR GOTT ATVINNUHÒSN¾ÈI
FYRIR MJÎG ¹REIÈANLEGAN AÈILA   FM EIGN ¹ JARÈH¾È Å MIÈB¾
MÒLUM SKEIFUNNI EÈA ¹ GËÈUM STAÈ MEÈ GËÈU AÈGENGI OG BÅLAST¾ÈUM

5PPL "¹RÈUR 3  
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NUDD - TILBOÐ - NUDD
Dekur f. 2 kr. 9900,-

Tölvur

Til sölu nýlega stofnað samlagsfélag.
Engar skuldbindingar inn í félaginu.
Verð kr. 100.000.- með allri vinnu við
framsalið. Uppl. í síma 772-6658 eftir
kl 17:00

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.
Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, eldavélar, uppþvottavél, borðtölva, sjónvörp, stólar, video, rúm, rafmagnsrúm
m. nuddi, örbylgjuofn, spennubreytar,
bílavarahlutir, dekk, bílageislaspilari. S.
896 8568.

Spádómar

Óskast keypt

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

Kaupi gull !

Húsaviðgerðir

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

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

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

Húsaviðhald

Öryggis- og peningaskápar.

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.
Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

Símaspá 859 9119

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

Sjónvarp

Tarot, Draumar, bein miðlun.
Eru ástar eða fjármálin í ólagi?
Laufey miðill. Löng reynsla.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00 visa/
euro.

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

Vélar og verkfæri

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

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

Atvinna

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

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

Til sölu 2 Kw Endress rafstöð,ný og
ónotuð.Verð 85000 Uppl.862 9238

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Til bygginga

Dulspekisíminn 908-6414

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Rafvirkjun

Stífluþjónusta

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

KEYPT
& SELT

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.

Til sölu

Til sölu

0)::! KEÈJA  STAÈIR
4IL SÎLU 0)::! KEÈJA MEÈ AÈSETUR ¹  FR¹B¾RUM
OG VINS¾LUM STÎÈUM
3AMEIGINLEGT PANTANAKERÙ
-JÎG GËÈ VELTA 3KIPTI SKOÈUÈ 4ILBOÈ ËSKAST
&R¹B¾RT T¾KIF¾RI FYRIR SAMHENTA AÈILA
,EITIÈ UPPLÕSINGA Å SÅMA   EÈA  

&YRIRT¾KJASALA ¥SLANDS AÈ NANAUSTUM WWWATVIS

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

Nudd
Líkamsnudd !

Frábær þjónusta. Tilboð í dag. S. 693
0348 eða 661 8272
Whole body massage. S. 849 5247.

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.

Vinnupallur til sölu 5.5metra vinnu
hæð á golfi 8 grindur, 3 pallar, 4
dekk,stífur og skástifur,ofl. V. 400þ.
uppl. 615 3995.
Til sölu 2 stk. 2ja og 3ja ára íbúðargámar með forstofu. Uppl. í s. 863
1424.

MÁNUDAGUR 22. nóvember 2010

Verslun

7

Námskeið

Húsnæði í boði

Til sölu

www.leiguherbergi.is

Námskeið fyrir heyrnarskerta
Tvö skipti: 24.11. og 8.12. Kl.
17:30-20:30 Kynnumst fólki, mat
og menningu Mið austurlanda
og Póllands. Kynnum þeim land
okkar og hefðir. Byggjum brú
milli menningarheima!
Matur. Tónmöskvi. RittúlkurTáknmálst.
Takmarkaður fjöldi.
Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Uppl. www.heyrnarhjalp.is og
S: 551 58 95 milli 11-1

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

Heilsuvörur

HEIMILIÐ

Skemmtileg kvöldvinna

Óskum eftir skemmtilegu fólki í símasölu frá kl. 17:30-21:30 virka daga. Uppl.
e. hádegi í s. 868 4551.

STAY APARTMENTS VIKULEIGA

3ja herb, íbúð til leigu við kringluna
svæði 108.Laus frá 15jan verð
125.000,uppl.í s:662-6958.

Húsnæði óskast
Hundagalleríið auglýsir

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
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

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Til leigu á Ártúnshöfða. Bjart og hlítt
70fm á jarðhæð, atvinnuhúsnæði
ásamt 12fm millilofti. Stórar innkeyrsludyr, útiaðstaða. S. 568 1075 899 1075.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Geymsluhúsnæði
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi
á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.

www.geymslaeitt.is

Í jólapakkann.

Nudd

Spjalldömur 908 1818
Hæ strákar hringið í okkur. Opið
þegar ykkur langar.

Atvinnuhúsnæði

geymslur.com

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

=g^c\]ZaaV+''&=V[cVg[_gÂjgHb^/*(*'**%
^c[d5]V[cVgWV``^#^hlll#]V[cVgWV``^#^h

óska eftir 3 herbergja íbúð á
Reykjavíkursvæðinu eftir áramót eða
fyrr. skilvísum greiðslum er heitið. s:
8622866

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

Fæðubótarefni

Einkamál

Reglusöm hjón m 3 börn bráðvantar
húsnæði í Grafarvogi. helst sérbýli m
bílsk. greiðslug. allt að 230. þús/mán.
8969616

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

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

TILKYNNINGAR

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.

Dýrahald

HÅcjbVÂ\{i
]{a`jcc^

LR vantar fólk til kynningarstarfa á
norðurlandi. Uppl. í s. 894 0339.

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.

HEILSA

Ert þú með haldbæra reynslu í
framreiðslu eða jafnvel búin/n
að læra fagið? Þá gætum við
verið að leita að þér í 70% starf.
Sæktu um á: http://umsokn.
foodco.is

HVai`Zgd\
hVaiYgZ^[VgVg

Öryggisvesti kr. 15.900
Hestar og
menn Ögurhvarfi 1, 203 Kópav.

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

Meiri Vísir.

Eik

Í hesthúsagrindur og veggjaklæðningar.
Afh. fyrir jól. Uppl í s. 691 8842

TANTRA MASSAGE

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

BODYNUDD!

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TOPPHELGAR

Atvinna í boði

TÍVOLÍ

Leigumiðlanir

Uppl. í síma 848 6255 PS: Svara ekki
leyninr:)
Whole bode massage 841 8529.

NULL

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

Öryggisverðir óskast til
starfa.

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
vaktavinnu í verslunum. Helstu störf
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund
& hreint sakarvottorð. Íslensku kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 20
ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2, 201
Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðnum. 115.is

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

glæsileg 80fm. íb. með húsgögnum. til
leigu í gbr. 1des til 1jan. S: 863-4448

Leigumiðlun-Leigumiðlun

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

Sölufólk óskast

Duglegt og ábyggilegt sölufólk óskast
til að selja jólakort fyrir Blindrafélagið.
Upplýsingar á skrifstofu frá kl. 9-16, s:
525-0000, tölvup. blind@blind.is

LAUGARDAGA FRÁ

13 – 16

með ómótstæðilegri jóladagskrá
Heitt kakó, smákökur, kerti og spil eru ómissandi hluti af dagskrá jólanna rétt eins og sígildar
jólamyndir í bland við það nýjasta og ferska á Stöð 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu
talsettu barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur öll saman undir hlýju teppi og
njótum þeirra 200 frábæru kvikmynda sem eru á dagskrá í desember á Stöð 2 og Stöð 2 Bíó.

Frumsýnum yfir 20 stórmyndir
Vandað talsett barnaefni

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Ómissandi þættir og kvikmyndir
Hátíðlegir jólatónleikar

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Afmælisfyrirlestur
Bókasafn Seltjarnarness verður 125 ára nú í nóvember. Af því
tilefni heiðrar landsbókavörður,
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir,
safnið með fyrirlestri í dag, 22.
nóvember, klukkan 17. Fyrirlesturinn nefnir hún Lestrarfélög
á Íslandi, upphaf og þróun.
Lestrarfélög á Íslandi voru
stofnuð í lok 18. aldar, Hið íslenska
bókasafns- og lestrarfélag Suðurlands árið 1790 og Hið norðlenska
bóklestrarfélag árið 1792.
Upphaf Bókasafns Seltjarnarness er einmitt Lestrarfélag sem
Framfarafélag Seltirninga stofnaði
21. nóvember 1885. Í dag er safnið
til húsa á Eiðistorgi 11.

fór út ....
ekki í dag...því
ekki...
á fundi...svararmiður
ekki....
ví miður ekki við...
Þú ert númer 15 vinsamlegs
reynið síðar.........

LANDSBÓKAVÖRÐUR Ingibjörg Steinunn

Sverrisdóttir.

VILDARÞJÓNUSTA BYRS

Ert þú örugglega að
fá bestu þjónustuna…
ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Valgerður Guðna-

dóttir syngur í Iðnó annað kvöld.

Lög af
sólóplötu
Fyrsta sólóplata Valgerðar Guðnadóttur söngkonu, eða Völu Guðna
eins og hún er jafnan nefnd, er
komin út og af því tilefni verða
útgáfutónleikar í Iðnó annað
kvöld, 23. nóvember.
Lögin sem flutt eru á plötunni
eru útsett af Þorvaldi Bjarna Þorvaldssyni fyrir strengjasveit og
Vigni Snæ Vigfússyni fyrir gítar
en lagavalið er blanda af íslenskum og erlendum dægurlögum. Má
þar nefna Draumaprinsinn eftir
Magnús Eiríksson og Orfeus og
Evridís eftir Megas.
- jma

…og bestu tilboðin?
Vertu í Vildarþjónustu Byrs og fáðu aukin fríðindi, persónulega
þjónustu og frábær sértilboð hjá samstarfsaðilum. Til að geta
nýtt þér tilboðin þarftu að vera í Vildarþjónustu Byrs og greiða
með Byr debet- eða kreditkorti.
Argentína steikhús
15 % afsláttur af mat.
Atlantsolía
Góður afsláttur á hvern eldsneytislítra. Sæktu um á byr.is.
Bláa lónið
1.500 króna aðgangseyrir fyrir fullorðna.
Caruso
15 % afsláttur af mat.
Hreyﬁng
Frítt vikukort og 20% afsláttur af Betri aðild með margskonar fríðindum.

HÚSÞÖK Viðhald fasteigna er mikilvægt.
Á miðvikudaginn er haldið opið námskeið í viðhaldi á Grand hótel.

Námskeið í viðhaldi fasteigna
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, í samvinnu við Íbúðalánasjóð, býður
öllum húseigendum á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum á opið námskeið um viðhald og verðmæti fasteigna.
Námskeiðið er ætlað öllum þeim
sem standa nú þegar í viðhaldi á
eignum sínum eða hafa hug á að
hefja framkvæmdir. Viðhald og
verðmæti er samstarfsverkefni
Nýsköpunarmiðstöðvar og Íbúðalánasjóðs auk Steinsteypufélags
Íslands við sérfræðinga frá verkfræðistofum, Orkusetrinu, Rafiðnaðarskólanum, Húsi og heilsu,
Iðunni – fræðslusetri og heimamenn í hverjum landshluta fyrir
sig.
Námskeiðið verður haldið miðvikudaginn 24. nóvember frá kl. 14
til 18 á Grand Hótel Reykjavík en
aðgangur er ókeypis.

Express ferðir
Tilboðsferðir til Berlínar í janúar og febrúar.
Sambíó
Tveir fyrir einn alla mánudaga.
Þjóðleikhúsið
20% afsláttur af almennu miðaverði.

BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is
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krossgáta
2

1

7

4

LÁRÉTT
2. stórra herbergja, 6. rykkorn,
8. starfsgrein, 9. heldur brott, 11.
ónefndur, 12. rithöfundur, 14. uppskafningsháttur, 16. berist til, 17. þrí,
18. for, 20. stefna, 21. slabb.

5

8

9

10

12

11

15

16

17

18

19

G

jafmildi hlýtur að vera eitt fallegasta
BAKÞANKAR
orð í íslenskri tungu og við Íslendingar
Gerðar
getum svo sannarlega verið gjafmildir. Við
Kristnýjar seilumst ofan í vasa okkar þegar seldir eru
björgunarsveitarkallar eða SÁÁ-álfar. Ekki
erum við síður gjafmild þegar kemur að
fólki á erlendum flóða- eða jarðaskjálftasvæðum. Söfnunarátök eiga undurvel við
okkur. Við vöðum í þau eins og hverja aðra
frystihústörn. Upphæðirnar hafa oft komið á
óvart, sér í lagi sé litið til þess að við álítum
sem svo að við höfum það sjálf verst allra
þjóða. En að gefa veitir styrk. Okkur
finnst við skipta máli og vera einhvers
megnug.

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal, 3. frá, 4. jarðbrú, 5. tál,
7. starfræksla, 10. hafið, 13. hlé, 15.
kroppa, 16. hryggur, 19. guð.
LAUSN

13

14

Gjafmildi

LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. af, 4. landbrú,
5. agn, 7. rekstur, 10. rán, 13. lot, 15.
bíta, 16. bak, 19. ra.

6

3

20

LÁRÉTT: 2. sala, 6. ar, 8. fag, 9. fer,
11. nn, 12. skáld, 14. snobb, 16. bt,
17. trí, 18. aur, 20. út, 21. krap.

21

ÉG ER nýkomin heim frá Úganda,
litlu ríki í Austur-Afríku. Í
norðurhluta landsins geisaði stríð
í tvo áratugi sem lauk ekki fyrr
en í hittifyrra. Ferðina fór ég með
Barnaheillum, hjálparsamtökum sem
hafa styrkt skólastarf á þessu svæði.
Menntun er lykillinn að betri framtíð og þarna þarf að kenna margt
annað en algebru og gríska goðafræði. Hreinlæti og ræktun jarðarinnar vegur þyngra. Fólk þurfti að
dvelja í flóttamannabúðum meðan
á stríðinu stóð og varð að reiða
sig á matargjafir.

NÝTT
LIN
FYRIR JÓ

AFLEIÐINGIN varð sú að heil
kynslóð óx upp sem kann ekki að

búa. Þekkingin hefur glatast. Þegar fólkið
sneri til baka í þorpin sín varð líka til annað
vandamál. Meðalævi íbúa Úganda er aðeins
50 ár og sums staðar man enginn hver átti
hvaða land eða hver bjó hvar. Hvergi er
hægt að fletta því upp. Það er því ekki sjálfgefið að fólk geti tekið þráðinn upp að nýju
og hafið búskap á landi forfeðranna. Til að
framfleyta sér bregða menn á það ráð að
fara til höfuðborgarinnar Kampala þar sem
ekkert bíður nema gatan. Svona eru áhrif
langvarandi stríðs, ófyrirsjáanleg og ömurleg. Þá eru vitaskuld ótalin öll þau mannslíf
sem fóru í súginn og börnin sem var rænt af
uppreisnarmönnum. Sum fórust, önnur eru
enn í haldi.

ÉG HITTI fyrrverandi barnahermann sem
hafði verið rænt 14 ára gömlum en er nú
orðinn 17 ára. Hann dvelur á hjálparstofnun
sem reynir nú að hafa uppi á fjölskyldu hans
og veita honum menntun svo hann geti einn
daginn framfleytt sér sjálfur. Þessi þungbúni drengur gat ekki skrifað nafnið sitt
fyrir mig. Á blaðinu stendur óregluleg þyrping samhljóða sem mynda engan veginn
nafnið hans. Ástandið í Norður-Úganda verður ekki leyst með söfnunarátaki eins og við
Íslendingar erum svo gefnir fyrir. Þetta er
langtímaverkefni. Ég hvet ykkur til að snúa
ykkur til Barnaheilla og skrá ykkur fyrir
dálítilli upphæð. Þúsund krónur á mánuði
gera kraftaverk þarna suður frá. Þetta snýst
ekki um auðlegð – aðeins gjafmildi.

■ Pondus
Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Dönsk lifrakæfa,
sveppir og beikon

Jólasíldarsalat

Eftir Frode Øverli

Koma
svo...
ein enn!

No pain...
no gain!

Hárrétt!
Lóðin eru
vinir þínir!

þú ert
góður
þarna!

FRÁ SÓMA ER KOMINN
■ Gelgjan

TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ekki núna
pabbi!
Sérðu ekki að
ég er að vinna?

30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

EÐALBAKKI

GAMLI GÓÐI
20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Fyrir 10 manns

Nei maður!
Ekki aftur!

20 bitar

ÁVAXTABAKKI

DESERTBAKKI

a
u í sím
Pantað

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

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Nói
hefði átt að
ganga í
stígvélum

50 bitar

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

■ Barnalán
ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR
BALDURSSON

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.

Hvað er það versta sem
þú hefur gert og mamma
og pabbi vita ekki af?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Lofarðu
að segja
ekki?

Þú þekkir
mig!

Sko...

Reyndu að tala í
hljóðnemann, takk.
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Á RÖKKURMIÐUM Sýnilegt myrkur: frásögn um vitfirringu heitir nýjasta Lærdómsrit Hins íslenska bókmenntafélags. Í
henni fjallar bandaríski rithöfundurinn William Styron um glímu sína við þunglyndi. Uggi Jónsson þýðir en Einar Már Guðmundsson ritar inngang.

menning@frettabladid.is

Séð og heyrt anno 1874
Bækur

★★★

Þóra biskups og raunir íslenskra embættismanna
Sigrún Pálsdóttir
JPV útgáfa

SCHOLA CANTORUM Er fyrsti íslenski kórinn til að halda tónleika í Kölnardómkirkju,

einni stærstu dómkirkju heims.

Schola cantorum í
Kölnardómkirkju
Kammerkórinn Schola cantorum heldur aðventutónleika í
Dómkirkjunni í Köln 3. desember næstkomandi. Dómkirkjan í
Köln er meðal stærstu dómkirkja
í heimi og kvað þetta vera í fyrsta
skipti sem íslenskur kór heldur
þar tónleika.
Áður en kórinn heldur utan
gefst íslenskum tónlistarunnendum tækifæri til að hlýða á
hann flytja sömu efnisskrá í
Hallgrímskirkju, á fyrsta sunnudegi í aðventu eftir viku. Yfirskrift tónleikanna er „Aðventan
og María“ og samanstendur af
úrvali aðventumótetta frá endurreisnartímanum og íslenskri kórtónlist aðventunnar.

Átta söngvarar úr Schola cantorum taka þátt í tónleikunum í
Kölnardómkirkju og Hallgrímskirkju, þau Kirsten Erna Blöndal og Margrét Sigurðardóttir
sópran, Guðrún Edda Gunnardóttir og Sólveig Samúelsdóttir
alt, Guðmundur Vignir Karlsson
og Örn Arnarson tenór og Benedikt Ingólfsson og Hafsteinn Þórólfsson bassi. Stjórnandi er Hörður Áskelsson, sem hefur stýrt
kórnum frá stofnun árið 1996.
Schola cantorum hefur gefið út
tvo hljómdiska á ferlinum. Árið
2006 var hann útnefndur tónlistarhópur Reykjavíkur og ári síðar
var hann tilnefndur til Tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs.

Þóra Pétursdóttir Thoroddsen, biskupsdóttir og jarðfræðingsfrú, var
undirritaðri með öllu ókunn fyrr
en fréttir fóru að berast af bók Sigrúnar Pálsdóttur sagnfræðings um
hana. Bókin vakti forvitni og virtist
kjörið tækifæri til að gægjast inn
í daglegt líf reykvískrar borgarastéttar á seinni hluta nítjándu aldar
og í upphafi þeirrar tuttugustu.
Það var því töluverð eftirvænting í
gangi þegar lesturinn hófst.
Þóra bókarinnar er yngri dóttir biskupshjónanna Péturs Péturssonar og Sigríðar Bogadóttur,
forréttindafrauka og dekurbarn,
augasteinn föður síns og flestra
hugljúfi. Líf hennar á yngri árum
einkennist af gestamóttökum,
ferðalögum, hugsunum um föt og
stráka, bréfaskriftum og bréflegu trúnó við vinkonurnar. Hún
er kynnt til sögunnar sem nokkurs konar „it girl“ Reykjavíkur
þess tíma og tilfærð orð erlendra
merkisgesta því til stuðnings.
Greind hennar og glettni er tíunduð og margítrekað að hún komi
fyrir sjónir sem evrópsk stúlka af
góðum ættum, ekki lágkúrulegur
Íslendingur.
Grundvöllur bókarinnar er
sendibréf. Flest eru þau frá Þóru

sjálfri en einnig er vitnað í bréf
fjölda annarra og skrif um Ísland
í erlendum bókum. Flestar tilvitnanir í bréfin eru á léttum nótum,
snúast um stáss og tilstand, skot
og slúður og eru bráðskemmtilegar
aflestrar. Þó fer ekki hjá því að
lesandinn sakni þess að kynnast
fleiri hliðum á þessari konu. Hvar
er þessi annálaða greind hennar
og samræðulist? Hefur hún ekki
önnur áhugamál en tildur, tísku,
skemmtanir og stráka?
Seinni hluti bókarinnar kynnir
sem betur fer til sögu öllu ábyrgðarfyllri Þóru. Hún er ein af stofnendum Thorvaldsensfélagsins,
giftist góðum manni, Þorvaldi
Thoroddsen jarðfræðingi, eignast

barn og fer að búa, fær ódrepandi áhuga á íslenskri handmennt
og gerist ötull talsmaður hennar
erlendis. Áfram heldur hún þó að
lifa í vellystingum, ferðast á milli
stórborga og hressingarhæla,
kynnast andans fólki og safna
upplýsingum um íslenska handmennt í gegnum aldirnar. Hún
er hlynnt kvenfélögum, að því er
virðist helst til að útbreiða boðskap
um hannyrðir, en sér ekki nokkra
ástæðu til að stofna kvenréttindafélög. Lystisemdalífið er þó ekki án
þyrna. Sorgin er handan við hornið
og tilveran gránar.
Bóki n er bráðskemmti leg
aflestrar. Sigrún er skemmtilegur
stílisti með gott auga fyrir
skondnum hliðum söguefnisins, en
virðist ganga út frá því að lesandinn þekki sögu þessa tímabils út í
hörgul og rétt tæpir á stórmálum
tímans eins og Skúlamálinu og
landshöfðingjahneykslinu í framhjáhlaupi. Þannig kynnist lesandinn
rétt yfirborðinu á lífi reykvískrar
borgarastéttar og er í raun ósköp
litlu nær um það hvaða kona Þóra
Pétursdóttir var að lestri loknum.
Hvarflar að manni að svona myndu
ævisögur samtímafólks okkar líta
út eftir hundrað ár ef sagnfræðingar styddust einungis við fásagnir
Séð og heyrt af lífi þess. Það yrðu
þó án efa stórskemmtilegar ævisögur á sama hátt og sagan af Þóru
biskups er.
Friðrika Benónýsdóttir
Niðurstaða: Stórskemmtileg og vel
stíluð saga en dálítið ágripskennd og
sjónarhornið þröngt.

Hýsing og lén - allt á einum
stað fyrir eitt lágt verð.

628 kr./mán.*

*Miðað við 3 ára hýsingarsamning

BÚKKABORÐ Á sýningunni í Kraumi heldur Chuck Mack áfram að vinna með búkka sem vöktu athygli á Hönnunarmarsinum á

þessu ári. Á myndinni til hægri er Mack ásamt Leifi Ebenezersyni, samstarfsmanni sínum.

Kraumandi búkkaborð til sýnis
Sýning á verkum hönnuðarins
Chuck Mack var opnuð í sýningarsal Kraums í Aðalstræti fyrir
helgi. Á sýningunni er aðaláhersla
lögð á búkkaborð fyrir verslanir
verslanir og sýningarsali. Borðin
er líka hægt að panta í öðrum
stærðum og henta fyrir skrifborð, matarborð, sófaborð og svo
framvegis.

Hugmyndin að búkkaborðunum var upphaflega lögð fram á
hönnunarmarsinum í Reykjavík á
þessu ári og vakti nokkra athygli.
Síðan þá hefur Chuck þróað búkkana enn frekar, en þeir eru smíðaðir af honum og Leifi Ebenezersyni, húsgagnaarkitekt og smið á
smíðaverkstæðinu Arbor.
Chuck Mack er bandarískur

en hefur búið á Íslandi um hríð.
Hann hlaut meðal annars alþjóðlegu hönnunarverðlaunin Red Dot
árið 2008 fyrir borðið Table 29 og
var tilnefndur fyrir það borð til
menningarverðlauna DV í flokki
hönnunar sama. Þá er hann hönnuður gíraffastólsins.
Sýningin í Kraumi stendur til
27. nóvember.

– Lifið heil

Hjúkrunarþjónusta
í Lyfju Lágmúla
Veitum ýmsa sérhæfða þjónustu, m.a. ráðgjöf
við val og notkun á vörum fyrir sykursjúka.
Láttu okkur mæla blóðsykurinn.
Þjónustan er veitt virka daga frá kl. 8 til 17.
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- bara lúxus

++++
- S.V. MBL

SKYLINE

8 og 10

16

JACKASS – ÓTEXTUÐ

6 og 8

12

UNSTOPPABLE

8 og 10.15

12

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 6 -ÍSL TAL

7

ÚTI ER ÆVINTÝRI

L

6 -ÍSL TAL

Ingibjörg og Björg hækkuðu fegurðarstuðul teitisins umtalsvert með nærveru sinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BERNDSEN FAGNAR BÓK
Kvennafræðarinn Karl Berndsen fagnaði
útgáfu bókarinnar VAXI-n í snyrtistofu
sinni í Turninum við Höfðatorg á föstudaginn. Í bókinni er konum kennt að þekkja

앲앲앲앲

vaxtarlag sitt út frá bókstöfunum og hvernig skal klæða sig samkvæmt því. Fjölmenni
mætti í teiti Kalla, sem var að sjálfsögðu
hrókur alls fagnaðar.

Hadda, Karl, Jökull og Steini gáfu
sér tíma til að
brosa í myndavélina.

- BOXOFFICE MAGAZINE

앲앲앲앲

- ORLANDO SENTINEL

앲앲앲앲

- TIME OUT NEW YORK

HARRY POTTERR
HARRY POTTERR
DUE DATE
RED
ÓRÓI
ALGJÖR SVEPPI
FURRY VENGEANCE

kl. 5 - 6 - 8 - 10 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:10
kl. 6
kl. 5:50

HARRY POTTER kl. 6 - 9
GNARR
kl. 6
DUE DATE
kl. 8 - 10:10

10

10
12
7
10

HARRY POTTER
DUE DATE
GNARR

10
kl. 3, 5, 6, 8, 9, 11
kl. 3, 5.50, 8, og 10.10 10
L
kl. 5.40, og 8

ÆVINTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali
kl. 3
RED
kl. 10.10
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 3.40

Þorsteinn Jónsson og Andrea Brabin
létu sér ekki leiðast í teitinu hans Kalla.

L
12
7

L

10
L
10

HARRY POTTER
kl. 5:30 - 8:30 - 10:10 10
L
GNARR
kl. 8
10
DUE DATE
kl. 8 - 10:20
L
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 6
10
THE SWITCH
kl. 5:50

SKRÁÐU ÞIG Á

Kalli var umvafinn fögrum fljóðum í teitinu. Þessar heita
Birgitta, Bryndís, Hjördís og Hrefna.

Aðalbjörg, Áslaug, Dedda og Tóta voru stórglæsilegar og nýta
sér augljóslega góð ráð Kalla til fullnustu.

Bað bæn með kærustunni
"HASAR Í LESTINNI"
-H.V.A, FBL

MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ!

ÍSL. TAL

SMÁRABÍÓ

SKYLINE
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ
JACKASS 3D LÚXUS ÓTEXTAÐ
UNSTOPPABLE
EASY A
ARTHÚR 3
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2
AULINN ÉG 3D

BORGARBÍÓ

SKYLINE
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ

5%

Nánar á Miði.is
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50
KL. 3.40
KL. 3.40
KL. 8 - 10
KL. 8 - 10

12
12
12
L
L
L
L
L

Nánar á Miði.is
12
12

ÍSL. TAL 75OKR.

HÁSKÓLABÍÓ
SKYLINE
UNSTOPPABLE
EASY A
ARTHÚR 3

Nánar á Miði.is

ÚTI ER ÆVINTÝRI 2
INHALE
BRIM

KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 5.50
KL. 8 - 10.15
KL. 4
KL. 6
KL. 6

12
L
L
L
L
L
16
12

ARTÚR 3
EASY A

KL. 6
KL. 6

L
L

YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER

Leikarinn Matthew Morrison, sem
slegið hefur í gegn í gamanþáttunum Glee, talar um ástina, sambönd
og sveindóminn í nýju viðtali við
tímaritið Details.
Í menntaskóla var Morrison
á föstu með vinsælustu stúlku
skólans en hann segir sambandið
hafa verið mjög saklaust og sætt.
„Þegar kossarnir voru orðnir of
heitir stakk ég upp á því að við
færum með bæn. Þetta var sætt
og saklaust,“ sagði hann. Áður en
Morrison sló í gegn í Glee lék hann
í ýmsum uppfærslum á Broadway.

BAÐ MEÐ KÆRUSTUNNI Matthew

Morrison var á föstu með vinsælustu
stúlkunni í menntaskólanum á sínum
yngri árum.
NORDICPHOTOS/GETTY

„Þar kynntist ég mörgum mjög
fallegum dönsurum. Sem einn af
fáum gagnkynhneigðum karlmönnum á Broadway átti ég góðan séns.
Ég var ungur og ég skemmti mér.
Þetta voru frjálslegir og skemmtilegir tímar.“
Morrison er einhleypur og segist einfaldlega ekki hafa tíma til að
sinna öðru en vinnunni við Glee.
Nýlega sást þó til hans og leikkonunnar Cameron Diaz þar sem þau
yfirgáfu veitingastað saman og
veltu menn því fyrir sér hvort þar
væri á ferðinni nýtt leikarapar.
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Fróðleiksfús leikkona

Lærir að daðra

Breska leikkonan Emma Watson, sem þekktust er fyrir
hlutverk sitt sem Hermione
Granger í kvikmyndunum
um Harry Potter, segist hafa
gaman af því að læra nýja
hluti.
Watson er á sínu fyrsta ári
í Brown-háskólanum þar sem
hún nemur sögu. „Ég elska að
læra, það mætti segja að ég sé
háð því. Það gerir mig hamingjusama og heldur mér á
tánum.“
Þrátt fyrir að hafa unnið
hálfa ævina, hafa ferðast um
heiminn og vera veraldavanari

Söngvarinn ungi Justin Bieber
hefur ráðið í vinnu fagmann sem
mun kenna honum hvernig eigi að
daðra við stúlkur.
Samkvæmt breska götublaðinu The Sun vinnur nú maður að
nafni Ryan fyrir piltinn og kennir honum allar brellurnar í bókinni. „Ryan kennir honum hvernig
hann á að bera sig, daðra og klæða
sig til að heilla stúlkurnar upp úr
skónum,“ var haft eftir heimildarmanni.
Bieber er afskaplega vinsæll
meðal táningsstúlkna, sem hafa
tekið hann í hálfgerða guðatölu.
Sjálfur segist söngvarinn ekki

en margur annar á hennar aldri
segist Watson eiga margt eftir
ólært. „Ég tel mig ekki hafa
lært allt sem mig langar að
læra. Mér finnst það vera tilgangur lífsins að hætta aldrei
að læra og ávallt að reyna að
skilja umheiminn. Það heldur
manni líka á jörðinni.“

FRÓÐLEIKSFÚS Emma Watson segist
vera nánast háð því að læra nýja hluti.
NORDICPHOTOS/GETTY

LÆRIR AÐ DAÐRA Justin Bieber hefur

ráðið til sín mann sem mun kenna
honum að daðra.
NORDICPHOTOS/GETTY

telja sig verðskulda þessa athygli.
„Ég er ekki einu sinni það töff. Svo
sé ég stelpur sem standa úti á götu
og gráta vegna mín og mér finnst
það óraunverulegt og skrýtið.“

Þróað fyrir
vonast til að myndin Frankie & Alice
verði gott innlegg í baráttuna við fordóma gegn geðveikum.

Það sem við höfum lært af samstarfinu við Ferrari á keppnisbrautinni, höfum við nýtt
okkur fyrir venjulega bíla. Ef Shell V-Power getur hjálpað til við að halda Ferrari í
toppstandi, ímyndaðu þér þá hvað það getur gert fyrir bílinn þinn. Shell V-Power er
þróað til að hreinsa vélina til þess að ná fram meiri afköstum og auka viðbragðið
í hvaða bensínvél sem er. Fylltu tankinn með Shell V-Power og fáðu sem mest út úr
hverjum dropa.

Gerir mynd
um geðveiki
Óskarsverðlaunaleikkonan Halle
Berry sér loksins fyrir endann á
tólf ára þrautagöngu kvikmyndarinnar Frankie & Alice, því nú
styttist í frumsýningu hennar.
Frankie & Alice, sem byggð er á
sannsögulegum atburðum, segir
frá konu með geðklofa. Berry
segir í samtali við bandarísku
útgáfuna af OK! að hún vilji auka
samúð fólks með þeim sem eigi
við geðræn vandamál að stríða.
Berry segist snemma hafa hrifist af vilja konunnar í myndinni
og hún trúi því að saga hennar
geti hjálpað til við að berjast við
fordóma gegn geðveikum. „Ég
óska þess að myndin fái fólk til
að sýna meiri samúð og um leið
og ég heyrði sögu hennar vissi
ég að þessa sögu yrði að segja,“
segir Berry við OK.

www.skeljungur.is

Leikarinn David Arquette var
á meðal gesta í teiti á vegum
tímaritsins GQ sem haldið var á
hótelinu Chateau Marmont í Los
Angeles. Að sögn sjónarvotta var
leikarinn svo þyrstur að hann
klifraði í gegnum glugga til að
stytta sér leið á hótelbarinn.
Þar drakk hann duglega og í lok
kvölds var hann orðinn ofurölvi.
Meðal annarra gesta voru hinn
gamansami Johnny
Knoxville, leikarinn
James Franco,
söngvarinn Kid Rock,
Glee-leikarinn Chris
Colfer og spjallþáttastjórnandinn Jimmy
Kimmel.

ÞYRSTUR
LEIKARI David

Arquette klifraði
í gegnum glugga
til að stytta sér
leið á barinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Vörumerki Shell eru notuð af Skeljungi með leyfi Shell Brands International AG.

Stytti sér leið
á barinn
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meiri afköst – hverju sem þú ekur

BERST GEGN FORDÓMUM Halle Berry
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ÚRSLIT Í GÆR
Evrópukeppni bikarhafa:
Fram-Podatkova

36-21 (22-8)

Mörk Fram: Marthe Sördal 6, Stella Sigurðar
dóttir 6/1, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 6/3, Pavla
Nevarilova 5, Karen Knútsdóttir 5, Ásta Birna
Gunnarsdóttir 4, Birna Berg Haraldsdóttir 3,
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 1.

Fram-Podatkova

31-24 (13-11)

Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 8, Birna
Berg Haraldsdóttir 7, Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir
6, Stella Sigurðardóttir 3, Pavla Nevarilova 3,
Vilborg Karólína Torfadóttir 1, Karen Knútsdóttir
1, Ásta Birna Gunnarsdóttir 1, María Karlsdóttir 1.

Stjarnan-ÍR
89-76 (47-33)
Stig Stjörnunnar : Marvin Valdimarss. 30 (10
frák./3 varin), Jovan Zdravevski 26 (8 frák./5
stoðs.), Justin Shouse 14 (7 stoðs./5 stolnir),
Ólafur Aron Ingvason 5, Kjartan Atli Kjartansson
5, Guðjón Lárusson 4, Fannar Freyr Helgason 3 (9
frák./6 varin) Daníel G. Guðmundsson 2.
Stig ÍR: Kelly Biedler 30 (21 frák./5 stolnir/7
varin), Nemanja Sovic 17, Hjalti Friðriksson 9,
Kristinn Jónasson 5, Eiríkur Önundarson 4, Matic
Ribic 4, Níels Dungal 3, Bjarni Valgeirsson 3,
Ásgeir Örn Hlöðversson 1.

107-88 (37-42)

Stig KR: Brynjar Þór Björnsson 24, Hreggviður Magnússon 22, Marcus Walker 17, Ólafur Már
Ægisson 13, Finnur Atli Magnússon 9, Pavel
Ermolinskij 9 (15 frák./12 stoðs.), Matthías Orri
Sigurðarson 6, Fannar Ólafsson 3, Jón Orri Kristj
ánsson 2, Martin Hermannsson 2.
Stig Tindastóls: Sean Cunningham 20 (8 frák./5
stoðs.), Dragoljub Kitanovic 16 (8 frák./7 stolnir),
Friðrik Hreinsson 12, Helgi Rafn Viggósson 8,
Helgi Freyr Margeirsson 7, Hayward Fain 7, Einar
Bjarni Einarsson 6, Hreinn Gunnar Birgisson 5,
Þorbergur Ólafsson 3, Halldór Halldórsson 2.

Haukar-Snæfell

89-105 (45-61)

Stig Hauka: Semaj Inge 19 (7 stoðs./5 stolnir),
Gerald Robinson 18 (11 frák./5 stoðs.), Sævar
Ingi Haraldsson 15 (7 frák./7 stoðs.), Sveinn
Ómar Sveinsson 8, Davíð Páll Hermannsson 8,
Örn Sigurðarson 7, Haukur Óskarsson 6, Óskar
Ingi Magnússon 4, Emil Barja 2/6 stolnir, Matthí
as Rúnarsson 2.
Stig Snæfells: Sean Burton 30 (6 frák./6 stoðs.),
Ryan Amaroso 25 (16 frák.), Pálmi Freyr Sigur
geirsson 21, Jón Ólafur Jónsson 17 (10 frák.), Emil
Þór Jóhannsson 4, Kristján Andrésson 3, Egill
Egilsson 3, Sveinn Arnar Davíðsson 2.

STAÐAN Í DEILDINNI
Snæfell
KR
Grindavík
Stjarnan
Hamar
Keflavík
Fjölnir
Haukar
KFÍ
Tindastóll
Njarðvík
ÍR

8
8
7
8
7
7
7
8
7
8
7
8

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

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

789-731 14
809-687 12
642-559 12
699-670 10
590-574
8
623-610
8
624-619
6
690-793
6
642-699 4
623-708
4
535-617
4
698-751
2

NÆSTU LEIKIR
Keflavík-Njarðvík
Hamar-Grindavík
Fjölnir-KFÍ
KFÍ-Keflavík
Tindastóll-Fjölnir
Snæfell-Stjarnan
Grindavík-KR
ÍR-Hamar
Njarðvík-Haukar

Þurfum að spila miklu
betur á Ásvöllum
Sverre Jakobsson og félagar í þýska úrvalsdeildarliðinu Grosswallstadt lentu í
miklum vandræðum með Hauka í EHF-keppninni. Haukar komust fimm mörkum yfir í fyrri hálfleik en urðu að sætta sig við tveggja marka tap.
HANDBOLTI Það verður mjög spenn-

Iceland Express karla

KR-Tindastóll

AKUREYRINGAR urðu á laugardaginn fyrsta liðið í tuttugu ár í efstu deild karla í handbolta sem byrjar Íslandsmótið
á því að vinna öll hin liðin í deildinni. Akureyri vann þá átta marka sigur á FH í Kaplakrika og er nú með fullt hús eftir sjö
umferðir. Akureyrarliðið lék eftir afrek Víkinga sem unnu 18 fyrstu leiki sína tímabilið 1990-1991 en þá voru tólf lið í deildinni.

Í kvöld kl. 19.15
Í kvöld kl. 19.15
Í kvöld kl. 19.15
28. nóvember Kl. 19.15
28. nóvember Kl. 19.15
28. nóvember Kl. 19.15
29. nóvember Kl. 19.15
29. nóvember Kl. 19.15
29. nóvember Kl. 19.15

andi Evrópuleikur á Ásvöllum
um næstu helgi þökk sé frábærri
frammistöðu Íslands- og bikarmeistara Hauka í Frankenstolzhöllinni á laugardaginn. Grosswallstadt slapp með tveggja marka
sigur, 26-24, og gat þakkað fyrir
að tapa ekki fyrir Hafnarfjarðarliðinu sem hefur verið í basli í
N1 deildinni það sem af er tímabilsins.
„Þeir spiluðu bara skynsamlega og það vorum í raun við sem
áttum undir högg að sækja mestallan leikinn. Miðað við hvernig
leikurinn þróaðist getum prísað
okkur sæla að hafa unnið,“ segir
Sverre Jakobsson, sem leikur
stórt hlutverk í miðri vörninni hjá
Grosswallstadt. Haukar voru 22-21
yfir þegar sex mínútur voru eftir
en Grosswallstadt vann síðustu
sex mínúturnar 5-2 og tryggði sér
tæpan sigur.
„Við vorum alveg búnir að búa
okkur undir svona leik og það
var ekkert í þeirra leik sem kom
okkur á óvart. Það voru bara allt of
margir að okkar lykilmönnum að
bregðast. Haukar eiga hrós skilið
en að sama skapi getur maður ekki
hrósað mörgum í okkar liði fyrir
þennan leik,“ segir Sverre.
„Við byrjuðum illa og lentum 611 undir á heimavelli á móti Haukum og það er í raun ekki boðlegt.
Við vorum að berjast fyrir þessu
Evrópusæti allt síðasta tímabil og
svo komum við ekki með meiri einbeitingu inn í fyrsta leikinn. Það
er ekki hægt að afsaka það,“ segir
Sverre og bætir við:
„Ég tek það fram að enginn í
félaginu var að ætlast til þess að
við myndum vinna þennan leik
með tíu mörkum eða meira og það
kom aldrei til tals. Menn sögðu að
fimm marka sigur myndi vera frábær,“ sagði Sverre.
Þjálfarinn, Michael Biegler, var
líka allt annað en kátur og boðaði
sína menn á fund strax á sunnudagsmorgni. „Við vorum teknir í
karphúsið á fundi strax í morgun
[í gær]. Þjálfarinn fór yfir málin
með liðinu og svo sátum við leikmennirnir eftir og fórum yfir
þetta enn betur. Það eru ákveðnir
erfiðleikar í gangi í liðinu og við

SVERRE JAKOBSSON Er vanur að láta finna fyrir sér.

MYND/NORDIC PHOTOS/BONGARTS

Grosswallstadt-Haukar 26-24 (12-13)
Mörk Hauka (Skot): Freyr Brynjarsson 6 (7), Guðmundur Árni Ólafsson 6/3 (12/5),
Heimir Óli Heimisson 5 (5), Björgvin Hólmgeirsson 2 (8), Þórður Rafn Guðmundsson
2( 6/1), Tjörvi Þorgeirsson 1 (3), Stefán Rafn Sigurmannsson 1 (2), Einar Örn Jonsson
1 (3). Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 8 (36%), Aron Rafn Eðvarðsson 6 (33%).

þurfum að vinna okkur út úr því,“
segir Sverre.
„Við hlökkum til að fara til
Íslands og spila kannski fyrir
fullu húsi á Ásvöllum í hörkuleik
þar sem hvert mark mun telja.
Það verður svakalega spennandi leikur og verður virkilega
skemmtilegt verkefni. Ég vona að
við sýnum allavega betri leik enda
þurfum við að spila miklu miklu
betur ef við ætlum að eiga möguleika á Ásvöllum,“ segir Sverre en
seinni leikurinn fer fram á Ásvöllum á laugardaginn kemur.
Sverre var hrifinn af ungu
strákunum í Haukaliðinu, sem bitu
vel frá sér í leiknum. Haukarnir
hafa aðeins unnið 3 af fyrstu 7
leikjum sínum í N1-deild karla en
blómstruðu á móti áttunda besta
liði þýsku úrvalsdeildarinnar á
síðasta tímabili.
„Það var gaman að sjá þessa
ungu peyja koma óraga og
óhrædda inn í leikinn. Þeir
eru studdir af nokkrum eldri

spilurunum sem greinilega búa
yfir mikilli reynslu og skila henni
til þeirra yngri. Þetta er bara flott
lið og ég er viss um að þeir eiga
eftir að stilla sína strengi betur
saman í íslensku deildinni,“ segir
Sverre en hann sá oft ekki mikinn atvinnumannablæ á leik síns
liðs.
„Það leit oft þannig út að við
værum reynsluminna liðið. Við
ættum að fá næga reynslu úr
þýsku deildinni og menn eiga ekkert að láta sér bregða þó að það
mæti þeim dýrvitlausir tvítugir
strákar frá Íslandi. Það á ekki að
láta það slá sig út af laginu, sem
það gerði lengi vel í þessum leik,“
segir Sverre en hann gat þó glaðst
yfir því að Grosswallstadt næði að
landa sigri.
„Menn eru hálffegnir með að
hafa unnið leikinn en forskotið er
lítið. Það bíður okkar bara annar
leikur á móti þeim sem við þurfum bara að vinna,“ sagði Sverre
að lokum.
ooj@frettabladid.is

Iceland Express deild karla:

Snæfell og KR
á góðu skriði
KÖRFUBOLTI Snæfell og KR héldu
sigurgöngu sinni áfram í Iceland
Express deild karla í gærkvöldi
og Stjarnan endaði þriggja leikja
taphrinu með sigri á botnliði ÍR.
Snæfell er eitt á toppnum en KRingar jöfnuðu Grindvíkinga að
stigum í 2. sætinu. Grindavík á
leik inni á móti Hamri í Hveragerði í kvöld.
Snæfellingar unnu 16 stiga
sigur á Haukum á Ásvöllum, 10589, en þetta var fimmti sigurleikur liðsins í röð. Snæfellingar
tóku frumkvæðið strax í fyrsta
leikhlutanum og litu aldrei til
baka eftir það. Sean Burton átti
stórleik hjá Snæfelli en hann hitti
úr 8 af 14 þriggja stiga skotum
sínum og skoraði alls 30 stig auk
þess að gefa 6 stoðsendingar.
KR vann 19 stiga sigur á Tindastóli, 107-88, í DHL-höllinni.
Tindastóll komst í 24-9 í fyrsta
leikhluta en KR-ingar unnu upp
muninn í öðrum leikhlutanum og
stungu síðan af með því að vinna
þriðja leikhlutann 37-16 þar sem
Brynjar Þór Björnsson fór á kostum og skoraði 16 af 24 stigum
sínum í leiknum.
Stjörnumenn unnu langþráðan
sigur þegar þeir unnu ÍR-inga
með 13 stigum í Garðabænum,
89-76. Stjarnan var fyrir leikinn
búin að tapa þremur leikjum í röð
í deild og bikar en það var ljóst
frá byrjun þessa leik að lærisveinar Teits Örlygssonar ætluðu
að breyta því í gærkvöldi.
Marvin Valdimarsson átti
sinn besta leik á tímabilinu með
Stjörnunni og skoraði 30 stig og
tók 10 fráköst. Marvin hitti úr 12
af 18 skotum sínum en hann og
Jovan Zdravevski settu niður 11
af 18 þriggja stiga skotum sínum
í leiknum.
. - óój

SJÓÐHEITUR Sean Burton átti mjög

góðan leik á Ásvöllum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Magnús Þór Gunnarsson býst við að vera orðinn löglegur með Njarðvík í stórleiknum á móti Keflavík í kvöld:

Það þarf einhverja stæla í Njarðvíkurliðið

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum
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að takast á við þessa erfiðu stöðu og vonandi
KÖRFUBOLTI Það verður stórleikur í Iceget ég hjálpað þeim eitthvað. Það þarf einland Express deild karla í Toyotahvern kraft og einhverja stæla í þetta lið. Þetta
höllinni í kvöld þegar Keflavík tekur
er búið að vera eitthvað dautt og
á móti nágrönnum sínum úr Njarðleiðinlegt hjá þeim. Ég er rétti
vík. Gengi liðanna hefur mikið
maðurinn í það að hafa leiðbreyst á undanförnum vikum því
MAGNÚS ÞÓR
GUNNARSindi og fjör í leiðinni,“ segir
á sama tíma og Keflavík hefur
SON
Magnús, sem er himinlifunnið þrjá leiki í röð eiga Njarðandi með að fyrsti leikurvíkingar á hættu að tapa sínum
inn sé á móti hans gömlu
fimmta leik í röð í kvöld.
félögum í Keflavík.
Njarðvíkingar hafa þó ás uppi í
„Þetta er það besta
erminni því Magnús Þór Gunnarssem gat gerst fyrir
son er kominn heim frá Danmörku til
mig, að koma heim
að spila með liðinu.
aftur og byrja
„Það eru miklar líkur á því að ég verði
mótið í besta og
með en það er ekki alveg öruggt. Ég býst samt
stærsta leiknvið að spila þennan leik,“ sagði Magnús Þór
um. Ég man
Gunnarsson í gær en Njarðvíkingar keppast
eftir því að
við að fá leikheimild fyrir hann fyrir leikinn.
ég missti
Njarðvík er í fallsæti í deildinni með aðeins 2
af einum
sigra úr 7 leikjum.
svona leik
„Ég var búinn að gefa það út að ef ég kæmi
árið 2001
aftur heim þá myndi ég spila með Njarðvík.
þegar ég
Það er flott fyrir mig og flott fyrir Njarðvík

var í leikbanni. Ég hét mér því að ég myndi
aldrei missa af þessum leikjum aftur,“ segir
Magnús.
„Mér gekk allt í lagi úti í Danmörku en liðinu gekk ekki vel. Þetta var samt hörkugaman
og góð lífsreynsla en það var töluvert erfiðara
að fara frá fjölskyldunni en ég hélt og hún togaði bara í mig. Þess vegna er ég kominn heim
aftur,“ segir Magnús og hann er í fínu formi.
„Ég spilaði 30 mínútur að meðaltali í leik
út í Danmörku þannig að ég hlýt að minnsta
kosti að geta spilað 25 í botni hérna heima,“
segir Magnús í léttum tón en hann lék með
Njarðvíkurliðinu síðustu tvö tímabil og Sigurður Ingimundarson er þjálfari liðsins eins
og á síðasta tímabili.
„Ég er búinn að vera æfa með liðinu þessa
viku. Það segja margir að ég sé kannski gáfaðari körfuboltamaður heldur en að ég er
íþróttamaður. Það hjálpar mér mikið núna því
ég er kominn inn í allt hjá þeim og veit allt,
sem er mjög þægilegt,“ sagði Magnús tilbúinn
í leikinn sem hefst klukkan 19.15 í kvöld.
- óój

1970 - 2010 TOYOTA Á ÍSLANDI

Að aka meira og meira,
meira í dag en í gær
Sértilboð á rafgeymum, rúðuþurrkum og ljósaperum
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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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ÚRSLITIN Í ENSKA
Enska úrvalsdeildin
Arsenal-Tottenham
2-3
1-0 Samir Nasri (9.), 2-0 Marouane Chamakh
(27.), 2-1 Gareth Bale (50.), 2-2 Rafael van der
Vaart, víti (67.), 2-3 Younes Kaboul (85.)

Birmingham - Chelsea

1-0

1-0 Lee Bowyer (17.)

Blackpool - Wolverhampton

2-1

1-0 Luke Varney (3.), 2-0 Marlon Harewood
(44.), 2-1 Kevin Doyle (86.)

Bolton - Newcastle

5-1

1-0 Kevin Davies, víti (18.), 2-0 Chung-Yong Lee
(38.),3-0 Johan Elmander (50.), 3-1 Andrew
Carroll (52.), 4-1 Johan Elmander (71.), 5-1 Kevin
Davies, víti (90.+3). Grétar Rafn Steinsson var á
varamannabekknum hjá Bolton.

Manchester United - Wigan

2-0

1-0 Patrice Evra (45.), 2-0 Javier Hernández (76.)

West Bromwich Albion - Stoke

0-3

0-1 Matthew Etherington, víti (55.), 0-2 Jonathan
Walters, víti (85.), 0-3 Jonathan Walters (90.+3).
Eiður Smári Guðjohnsen var allan leikinn á
varamannabekknum hjá Stoke

Liverpool-West Ham

Fram vann tvo leiki á móti Podatkova í Evrópukeppni bikarhafa um helgina með samtals 22 marka mun:

Auðveld úkraínsk bráð fyrir Framkonur
HANDBOLTI „Við erum bara með miklu betra lið

en Podatkova,“ sagði Íris Björk Símonardóttir,
markvörður Fram, eftir að liðið vann sjö marka
sigur á úkraínska liðinu í gær, 31-24. Þetta var
síðari leikur liðanna í Evrópukeppni bikarhafa
en Fram fer örugglega áfram með samtals 22
marka mun.
„Við erum með miklu sneggra lið. Við lögðum
grunninn að þessu í fyrri leiknum en mættum
ekki alveg nægilega tilbúnar í þennan seinni
leik. Það var samt alls ekki vanmat því við
vissum að þetta lið yrði miklu sterkara í seinni
leiknum, þannig er saga þess í Evrópukeppni.“
Íris segir erfitt að koma með rétt hugarfar í
leiki þegar forystan sé svona örugg. „En það
er samt þvílíkt tækifæri að taka þátt í Evrópu-

GÓÐ Í MARKINU Íris Björk Símonardóttir varði 43 skot í

leikjunum tveimur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

keppninni og við erum rosalega þakklátar fyrir
þetta. Við tökum þessu sem þeim forréttindum
sem þetta eru,“ sagði Íris.
Báðir leikirnir voru leiknir hér á landi um
helgina en Fram er nú komið í sextán liða úrslitin sem fram fara á næsta ári. Næstu verkefni
hjá Írisi eru þó með landsliðinu.
„Nú er bara landsliðspása og æfingamót í lok
mánaðarins áður en lokakeppni EM verður. Það
er nóg fram undan, spennandi,“ sagði Íris.
Sigurbjörg Jóhannsdóttir var markahæst hjá
Fram í báðum leikjunum. Hún skoraði sex mörk
í þeim fyrri ásamt Marthe Sördal og Stellu Sigurðardóttur og var síðan með átta mörk í þeim
síðari. Birna Berg Haraldsdóttir skoraði 7 mörk
í seinni leiknum.
- egm

3-0

1-0 Glen Johnson (17.), 2-0 Dirk Kuyt (26.), 3-0
Maxi Rodriguez (38.)

Blackburn-Aston Villa

2-0

1-0 Morten Pedersen (44.), 2-0 Pedersen (66.)

Fulham-Manchester City

1-4

0-1 Carlos Tévez (6.), 0-2 Pablo Zabaleta (32.),
0-3 Yaya Touré (35.), 0-4 Carlos Tévez (56.), 1-4
Zoltan Gera (70.).

MEISTARARNIR Blikar byrja ekki titil-

STAÐAN EFSTU LIÐA Í DEILDINNI:

vörnina á léttum leikjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Chelsea 14
9 1 4 28-9
28
Man. United 14
7 7 0 28-15 28
Arsenal
14
8 2 4 28-15 26
Man. City 14
7 4 3 19-11 25
Bolton
14
5
7 2 26-20 22
Tottenham 14 6
4 4 21-19 22
Sunderland 13 4
7 2 15-13 19
Stoke City 14 6
1 7 18-18 19
Liverpool 14 5
4 5 16-17 19
Newcastle 14
5
3 6 22-21 18

Pepsi-deildin næsta sumar:

Blikar byrja á
móti KR og FH

Enska b-deildin
Barnsley-Portsmouth

1-0

Hermann Hreiðarsson sat á bekknum.

Coventry City-Burnley

1-0

Aron Einar Gunnarsson kom inn á sem vara
maður á 54. mínútu og sigurmarkið kom þemur
mínútum síðar.

Queens Park Rangers-Preston

3-1

Heiðar Helguson sat allan tímann á bekknum.

Watford-Reading

1-1

Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson
eru báðir meiddir.

ORÐINN MARKAHÆSTUR Carlos Tevez skoraði tvö mörk fyrir Manchester City á

móti Fulham í gær og er þar með búinn að skora níu mörk í ensku úrvalsdeildinni
á tímabilinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÉTTIR Wayne Rooney lék á ný með
Manchester United um helgina. Hér grínast
hann með Rio Ferdinand. NORDIC PHOTOS/GETTY

Brosað í Manchesterborg
Lundúnaliðin Arsenal og Chelsea töpuðu bæði leikjum sínum um helgina, sem
gerði það að verkum að staða Manchester-liðanna vænkaðist.
LOGI GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Logi Gunnarsson í gær:

24 stig í sigri á
meisturunum
KÖRFUBOLTI Logi Gunnarsson
var með 24 stig og hitti úr 5 af 9
þriggja stiga skotum sínum þegar
Solna Vikings vann 97-92 útisigur á meisturum Norrköping
Dolphins í sænsku úrvalsdeildinni í gær. Logi gerði nánast
út um leikinn með því að skora
fimm stig í röð og kom Solna tíu
stigum yfir þegar aðeins 80 sekúndur voru eftir. Logi var auk
stiganna með 7 fráköst, 4 stoðsendingar og 3 stolna bolta.
- óój

FÓTBOLTI „Þetta hefur verið góður

dagur fyrir okkur, það er engin
spurning,“ sagði Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United, eftir að lið hans lagði
Wigan 2-0 á laugardag.
„Ég er sannfærður um að við
verðum enn öflugri á seinni hluta
tímabilsins. Nú erum við jafnir
Chelsea að stigum á toppi deildarinnar svo ég get ekki verið annað
en sáttur,“ sagði Ferguson. Patrice Evra skoraði fyrra markið í
leiknum en það var hans fyrsta
mark síðan í apríl 2007.
Meiri athygli vakti þó innkoma Wayne Rooney, sem var að
leika sinn fyrsta leik fyrir United
síðan hann lýsti því yfir að hann
vildi yfirgefa félagið. Hann fékk
blendnar móttökur áhorfenda
þegar hann kom inn sem vara-

maður á 56. mínútu. Flestir fögnuðu honum þó.
Önnur úrslit dagsins voru Rauðu
djöflunum í hag. Markvörðurinn Ben Foster gerði sínum gömlu
félögum greiða og átti stórleik fyrir
Birmingham þegar liðið lagði Englandsmeistara Chelsea 1-0. „Það er
mikilvægt að við glötum ekki sjálfstraustinu því við lékum alls ekki
illa þrátt fyrir að hafa tapað,“ sagði
Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea.
„Við töpuðum þessum leik vegna
óheppni og stjörnuframmistöðu hjá
Foster. Deildin er að byrja mjög
furðulega og mörg lið að klúðra
sínum tækifærum.“ Arsenal fór illa
að ráði sínu í Lundúnaslagnum gegn
Tottenham. Eftir að hafa komist
tveimur mörkum yfir þurftu heimamenn að horfa á eftir gestunum fara
heim með stigin þrjú.

Lyfjamisnotkun og íþróttir
Þriðjudaginn 23. nóvember 2010 kl. 9:00 – 16:00

„Ég á erfitt með að skilja þetta.
Við misstum einbeitinguna í atriðum þar sem auðvelt er að refsa
okkur. Það er erfitt að hugsa til þess
að við hefðum komist í toppsætið
með sigri,“ sagði sár og svekktur
Arsene Wenger.
Manchester City er aðeins þremur stigum frá toppnum eftir öruggan sigur á Fulham í gær. Mark
Hughes, stjóri Fulham, telur að City
gæti vel barist um meistaratitilinn
allt til loka.
„Þeir þurfa bara aðeins að slípa
sóknarleikinn hjá sér og blása oftar
til sóknar eins og þeir gerðu í þessum leik. Þá sé ég ekkert því til
fyrirstöðu að þeir berjist um bikarinn. Þeir voru bara miklu betri en
við í dag. Það er ekki flóknara en
það,“ sagði Hughes.
elvargeir@frettabladid.is

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands

Meðal þess sem fjallað verður um er lyfjamisnotkun í íþróttum, náttúruefni og
fæðubótarefni auk notkunar vefjaaukandi efna og stera.
Málþingið fer fram í Háskóla Íslands við Stakkahlíð, í salnum Bratta.

Dagskrá og frekari
upplýsingar má finna á

www.isi.is

Aðgangur er ókeypis og málþingið er
öllum opið meðan húsrúm leyfir

Evrópukeppni bikarhafa:

HK steinlá í
seinni leiknum
HANDBOLTI HK er úr leik í Evrópukeppni bikarhafa eftir tvö töp á
móti rússneska liðinu Kaustik í
Volgograd um helgina.
HK tapaði fyrri leiknum með
fimm marka mun, 39-34, en steinlá síðan með fimmtán marka
mun, 39-24, í seinni leiknum í
gær. Atli Ævar Ingólfsson og
Bjarki Már Elísson skoruðu báðir
9 mörk í fyrri leiknum og Ólafur
Bjarki Ragnarsson skoraði átta
mörk. Ólafur Bjarki og Hákon
Hermannsson Bridde voru síðan
markahæstir í seinni leiknum
með fimm mörk.
- óój

Kiel vann Rhein-Neckar Löwen í Meistaradeildinni:

Eitt núll fyrir Alfreð
HANDBOLTI Kiel, lið Alfreðs Gísla-

Háskóli Íslands í samstarfi við Lyfjaeftirlit ÍSÍ stendur fyrir málþingi um lyfjamisnotkun og íþróttir. Málþingið er hluti af námskeiði á vegum 5. árs nema
í klínískri lyfjafræði við HÍ.

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Breiðabliks mæta KR í 1. umferð Pepsideildar karla á næsta ári og bikarmeisturum FH í 2. umferðinni en
dregið var í töfluröð í höfuðstöðvum KSÍ í lok formanna- og framkvæmdastjórafundar á laugardaginn.
FH-ingar hefja tímabilið á
sama stað og í sumar þegar þeir
heimsækja Valsmenn á Vodafonevöllinn á Hlíðarenda.
Af öðrum leikjum í fyrstu
umferð er það að segja að Eyjamenn fá Framara í heimsókn,
nýliðar Víkings og Þórs mætast í
Víkinni, Fylkismenn taka á móti
Grindavík og Stjörnumenn fara
til Keflavíkur.
Í lokaumferðinni mætast síðan:
Fram-Víkingur, Valur-KR, Keflavík-Þór, Fylkir-FH, ÍBV-Grindavík og Breiðablik-Stjarnan.
- óój

sonar, vann 30-27 sigur á RheinNeckar Löwen, liði Guðmundar
Guðmundssonar, í Meistaradeildinni í gær. Kiel náði
mest átta marka forskoti
í leiknum en Rhein-Neckar Löwen náði að minnka
muninn á lokasprettinum.
Þetta er fyrsta tap
Rhein-Neckar Löwen í Meistaradeildinni í vetur. Kiel
er því eina taplausa
liðið í riðlinum.
Rhein-Neckar Löwen
fær tæki-

færi til þess að hefna fyrir tapið
því liðin mætast tvisvar á næstu
ellefu dögum og í bæði skiptin á
heimavelli Rhein-Neckar Löwen.
Fyrri leikurinn er í Meistaradeildinni á föstudaginn og sá
seinni í þýsku deildinni í vikunni á eftir.
Aron Pálmarsson skoraði
þrjú mörk fyrir Kiel og var
eini íslenski leikmaðurinn
sem komst á blað í leiknum
því hvorki Ólafur Stefánsson né Róbert
Gunnarsson náðu
að skora fyrir
Rhein-Neckar
Löwen.
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Akureyri vann átta marka sigur á FH í Kaplakrika á laugardaginn og er áfram með fullt hús í N1-deildinni:

ÚRSLIT LEIKJA

Sveinbjörn í stuði í sjöunda sigrinum í röð

N1-deild karla
25-33 (13-15)

HANDBOLTI Akureyringar héldu

Mörk FH (skot): Ólafur Gústafsson 7(15), Ólafur
A. Guðmundsson 6(17), Ásbjörn Friðriksson
4/2(7/2), Atli R. Steinþórsson 3(3), Logi Geirsson
2(8), Benedikt R. Kristinsson 1(2), Hermann R.
Björnsson 1(2), Halldór Guðjónsson 1(1)
Varin skot: Pálmar Pétursson 6 (25/3, 24%),
Daníel Freyr Andrésson 5 (18/1, 28%).
Hraðaupphlaup: 1 (Ólafur Guðmundsson).
Fiskuð víti: 2 (Atli R. Steinþórsson).
Utan vallar: 8 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 9/4 (12/4),
Oddur Grétarsson 6 (10), Guðmundur H. Helga
son 6 (10), Geir Guðmundsson 5 (12), Heimir Ö.
Árnason 5 (6), Guðlaugur Arnarson 1 (1)
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 27 (52/2, 52%)
Hraðaupphlaupsmörk: 4 ( Bjarni Fritzson 3,
Guðlaugur Arnarson).
Fiskuð víti: 5 (Guðlaugur Arnarsson, Oddur
Grétarsson, Guðmundur H. Helgason, Hörður F.
Sigþórsson).
Utan vallar: 12 mínútur

áfram sigurgöngu sinni í N1-deild
karla um helgina þegar liðið vann
átta marka sigur á meistaraefnunum úr FH í Kaplakrika, 33-25.
Akureyringar voru 15-13 yfir í
hálfleik en fóru síðan á kostum í
seinni hálfleiknum þar sem þeir
náðu mest tólf marka forskoti.
„Manni fannst við vera á heimavelli með þessa frábæru stuðningsmenn sem fjölmenntu á völlinn og
öskruðu stuðningsmenn FH í kaf,
“ sagði Sveinbjörn Pétursson,
markvörður Akureyrarliðsins,
sem varði 27 skot í leiknum og var

FH - Akureyri

STAÐAN Í DEILDINNI:
Akureyri
HK
Fram
FH
Haukar
Afturelding
Selfoss
Valur

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
6
6
6

216-173
242-232
236-202
213-201
183-193
179-203
196-224
173-210

Nánari upplýsingar á vitasport.is

fótbolti
handbolti
körfubolti
sund
frjálsar

25-26 (11-10)

24-21 (11-9)

Mörk FH: Ragnhildur Rósa Guðmundsd. 7,
Heiðdís Rún Guðmundsd. 4, Steinunn Snorrad. 4,
Arnheiður Guðmundsdóttir 3, Margrét Ósk
Aronsd. 2, Sigrún Gilsdóttir 1, Hind Hannesd. 1,
Ingibjörg Pálmadóttir 1, Kristjana Þorradóttir 1.
Mörk Gróttu: Tinna Laxdal Gautad. 5, Ásrún
Lilja Birgisd. 4, Björg Fenger 3, Eva Björk Davíðsd.
3, Hildur Andrésd. 2, Sóley Arnarsd. 2, Fríða
Jónsdóttir 1, Ásgerður Dúa Jóhannesd.1.

ÍR - Haukar

frábærum leik en við vorum ekki
að ná góðum skotum. Það er hins
vegar nóg eftir, við erum í
úrslitakeppnissæti eftir sjö
umferðir þannig það er enginn skjálfti í hópnum. Við
þurfum bara að spila betur og
þá kemur þetta. Það þarf að
ná meira út úr þessum strákum,“ sagði Einar en FH er í
4. sæti deildarinnar sex
stigum á eftir toppliði
Akureyrar en tveimur stigum á undan
Haukum sem eru í
5. sætinu. - kpt, óój

Æfinga- og keppnisferðir

Mörk ÍBV: Ester Óskarsd. 9, Þórsteina Sigur
björnsd. 5, Guðbjörg Guðmannsd. 5, Renata
Horvath 4, Lovísa Jóhannsd. 1, Aníta Elíasd. 1.
Mörk Stjörnunnar: Jóna Margrét Ragnarsd. 7,
Hanna G. Stefánsd.5, Þorgerður Anna Atlad. 4,
Hildur Harðard. 3, Solveig Lára Kjærnested 3,
Esther Ragnarsd. 2, Þórhildur Gunnarsdóttir 2.

FH-Grótta

dag sem við þurfum að búa okkur
undir. Það þýðir ekki að missa sig í
trú á eigin getu heldur þarf að
hafa hausinn á réttum stað og
horfa áfram,“ sagði Sveinbjörn, sem lék með HK síðasta vetur.
„Þetta var bara arfalélegt hjá okkur, það er
ekki flóknara en það,”
sagði Einar Andri
Einars son annar
þjá l fa r a F H .
„Sveinbjörn
át t i stór a n
þátt í því með

VITA sport

14
12
10
8
6
2
2
2

N1-deild kvenna
ÍBV-Stjarnan

tvímælalaust besti maður vallarins.
„FH-ingar voru fljótir að missa
haus og við vorum fljótir að nýta
okkur það. Ég átti góðan leik en
vörnin stóð sig frábærlega, ég get
ekki tekið allan heiðurinn,“ sagði
Sveinbjörn.
„Menn eru líka að tala um að við
séum ekkert sérstakt sóknarlið en
við náum að skora 33 stig gegn FH,
sem á að vera sterkt varnarlega. Við
erum greinilega með gott sóknarog varnarlið,“ segir Sveinbjörn,
sem hefur spilað mjög vel í vetur.
„Það er stórleikur næsta fimmtu-

15-30 (5-13)

Mörk ÍR: Sif Jónsd. 7, Guðrún Róbertsd. 3, Þor
björg Steinarsd.3, Silja Ísberg 1, Ellla Kowaltz 1.
Mörk Hauka: Erla Eiríksd. 5, Þórunn Friðriksd. 5,
Þórdís Helgad. 5, Karen Helga Sigurjónsd. 5,
Gunnhildur Pétursd. 3, Viktoría Valdimarsd.2,
Sandra Sif Sigurjónsd. 2, Ragnheiður Sveinsd. 1,
Hekla Hannesd. 1, Sjöfn Ragnarsdóttir 1.

STAÐAN Í DEILDINNI:
Fram
Stjarnan
Valur
Fylkir
FH
Haukar
ÍBV
HK
Grótta
ÍR

7
8
7
8
7
8
7
8
8
8

7
7
6
6
3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0 261-131
1273-220
1248-135
2239-199
4 171-183
5 13-223
4 180-201
5 210-252
7181-250
8 124-276

14
14
12
12
6
6
5
5
2
0

Æfinga- og keppnisferðir

Iceland Express kvenna
Fjölnir-Grindavík

Gothia Cup í Svíþjóð
17.-24. júlí

60-57 (34-29)

Stig Fjölnis: Natasha Harris 21 (7 frák./8 stoðs./5
stolnir), Gréta María Grétarsdóttir 13, Birna Eiríksdóttir 7, Erla Sif Kristinsdóttir 6, Bergþóra Holton
Tómasdóttir 6, Inga Buzoka 5 (17 frák.), Eva María
Emilsdóttir 2.
Stig Grindavíkur: Crystal Ann Boyd 24, Helga
Hallgrímsdóttir 10 (12 frák.), Harpa Hallgríms
dóttir 8, Agnija Reke 6, Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir
3, Berglind Anna Magnúsdóttir 3, Alexandra Marý
Hauksdóttir 2, Eyrún Ösp Ottósdóttir 1.

Snæfell-Hamar

Verð frá 95.500 kr.*og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, mótsgjöld, Gothia Super Card, gisting í skólastofum, fullt fæði meðan á
mótinu stendur, rútur til og frá flugvelli. *Verð án Vildarpunkta 105.500 kr.

54-72 (24-32)

Stig Snæfells: Björg Guðrún Einarsdóttir 8, Alda
Leif Jónsdóttir 7, Sade Logan 7, Hildur Björg
Kjartansdóttir 6, Rósa Indriðadóttir 5, Inga Muc
iniece 4, Berglind Gunnarsdóttir 4, Helga Hjördís
Björgvinsdóttir 4, Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir 3,
Sara Mjöll Magnúsdóttir 2, Aníta Sæþórsdóttir 2,
Ellen Alfa Högnadóttir 2.
Stig Hamars: Jaleesa Butler 24 (11 frák./5 stolnir),
Kristrún Sigurjónsdóttir 18, Slavica Dimovska 13
(8 stoðs./8 stolnir), Íris Ásgeirsdóttir 7, Fanney
Lind Guðmundsdóttir 6, Jenný Harðardóttir 2,
Regína Ösp Guðmundsdóttir 2.

91-72 (54-37)

Stig Keflavíkur: Jacquline Adamshick 31 (19 frák.),
Bryndís Guðmundsdóttir 17, Birna Valgarðs
dóttir 13, Pálína Gunnlaugsdóttir 7, Ingibjörg
Jakobsdóttir 7, Hrund Jóhannsdóttir 6, Rannveig
Randversdóttir 5, Aníta Eva Viðarsdóttir 3, Árný
Sif Gestsdóttir 2.
Stig Njarðvíkur: Shayla Fields 32 (12 frák.), Ólöf
Helga Pálsdóttir 9, Dita Liepkalne 8 (10 frák.),
Heiða Valdimarsdóttir 5, Eyrún Líf Sigurðardóttir
5, Dagmar Traustadóttir 4, Anna María Ævarsdótt
ir 3, Erna Hákonardóttir 2, Ína María Einarsdóttir
2, Árnína Lena Rúnarsdóttir 2.

KR-Haukar

Verð frá 99.500 kr.*og 15.000 Vildarpunktar

25. júlí – 1. ágúst
Gríðarlega vinsæll skóli með
mikla reynslu.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í skólastofu, fullt fæði meðan á mótinu stendur, mótsgjöld og
rúta til og frá flugvelli á mótsstað og íslensk fararstjórn. *Verð án Vildarpunkta 109.500 kr.

Verð frá 164.500 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur.

Hjá VITA eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í leiguflugi með VITA.
Þannig öðlast þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. Auk þess getur þú
lækkað verðið á ferðinni þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum.

Innifalið: Flug, skattar, gisting, fullt fæði, umsjón og kennsla,
búningur, ferðir til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 174.500 kr.

66-57

VITA er lífið

STAÐAN Í DEILDINNI:
Hamar
Keflavík
KR
Njarðvík
Haukar
Snæfell
Grindavík
Fjölnir

Æfðu eins og þeir bestu!
Knattspyrnuskóli
Kristjáns Bernburg
Lokerern í Belgíu

Dana Cup í Danmörku
25. júlí - 1. ágúst
ÍSLENSKA SIA.IS VIT 52390 11.2010

Keflavík-Njarðvík

Knattspyrnuskólar

8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
4
4
2
1
1

0
1
3
4
4
6
7
7

638-534 16
700-511 14
596-506 10
601-558
8
500-558
8
485-598
4
460-549
2
471-634
2

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP
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> Isla Fisher

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR OG ÆVINTÝRIN VIÐ UPPVASKIÐ

„Ég elska að leika, elska það. Það
er það skemmtilegasta sem ég
veit um.“

Litli ljósvakamiðillinn sem breytti stórt

Isla Fisher leikur á móti Jason Biggs
í rómantísku gamanmyndinni
Wedding Daze, sem er á
dagskrá Stöðvar 2 bíó í kvöld
kl. 20.00.

Einu sinni var kona sem átti ekki útvarp í eldhúsinu sínu. Hún vaskaði einungis upp vegna þess að hún átti ekki uppþvottavél frekar
en útvarp, við daufan óm af sjónvarpsfréttum innan úr stofunni.
Það þótti konunni miður og heldur einmanalegt, en þó sérstaklega
þegar hún vaskaði upp utan hinna almennu fréttatíma. Þá var
ekkert í boði nema vatnsniðurinn úr krananum
og misfagurt söngl úr hennar eigin munni.
Dag einn tók konan þá ákvörðun að gera
eitthvað í málinu. Hún fjárfesti í útvarpi.
Eldhús konunnar varð strax mun vinalegra. Uppvask þurfti ekki að tímasetja eftir fréttum sjónvarps,
heldur var mögulegt að þrífa glös og diska á nær
hvaða tímum sem hentaði. Ef fréttatímum var ábótavant á uppvöskunarstundum voru vinalegar raddir til
staðar sem sögðu konunni til að mynda hvar hún gæti
„nálgast allt fyrir jólin“, hver vinsælustu dægurlögin væru

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.25 Lífsgæði á lokaspretti (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Landinn (e)
18.00 Sammi (33:52)
18.07 Franklín (40:65)
18.30 Skúli skelfir (20:52)
18.40 Tumi í kassanum
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Saga vísindanna – Hver erum

við? (6:6) (The History of Science)
Heimildamyndaflokkur frá BBC.

20.55 Á meðan ég man (5:9) Þáttaröð
gerð í tilefni af 80 ára afmæli Ríkisútvarpsins. Þessi þáttur nær yfir árin 1991-1995.
21.25 Önnumatur (9:9) (AnneMad)
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Handboltinn Fjallað verður um
leiki í N1-deildinni í handbolta.

22.40 Leitandinn (20:22) (Legend of
the Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð.
23.25 Þýski boltinn Mörk og tilþrif úr
síðustu leikjum í Bundesligunni, úrvalsdeild
þýska fótboltans.
00.20 Kastljós (e)
00.45 Fréttir (e)
00.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego,
áfram!, Bratz, Scooby-Doo og félagar
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (1:22)
11.00 White Collar
11.45 Falcon Crest (2:28)
12.35 Nágrannar
13.00 Waitress
14.45 Frasier (6:24)
15.10 ET Weekend
15.55 Ofurmennið

16.15 Barnatími Stöðvar 2 Scooby-Doo
og félagar, Áfram Diego, áfram!
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.58 The Simpsons (23:25)
18.23 Veður Markaðurinn.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 Two and a Half Men (9:19)
19.50 How I Met Your Mother (4:22)

20.20 Glee (2:22) Önnur gamanþáttaröðin
um metnaðarfullu menntaskólanemana sem
halda áfram að keppast við að vinna söngkeppnir á landsvísu.

06.35 Wedding Daze
08.05 An American Girl: Chrissa
Stands Strong

10.00 Mr. Wonderful
12.00 Iceage
14.00 An American Girl: Chrissa
Stands Strong

16.00 Mr. Wonderful
18.00 Iceage
20.00 Wedding Daze
22.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man
00.00 Skyfighters
02.00 Half Nelson
04.00 Leonard Cohen: I‘m Your Man
06.00 First Wives Club

21.10 V (11:12) Vandaðir spennuþættir sem
segja frá því þegar nokkur risavaxin geimskip
taka sér stöðu yfir stærstu borgum heims.

SKJÁREINN
17.50 NBA körfuboltinn: Toronto Boston
19.40 Vildargolfmót Audda og Sveppa
Sýnt frá Vildargolfmóti Audda og Sveppa þar
sem margt var um manninn og leikið var golf
fyrir gott málefni.

20.30 Veitt með vinum Farið verður á

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 Til síðasta manns (1:8) Raun-

veruleikaþáttaröð þar sem fylgst er með hópi
ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í ólíkum bardagalistum.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Matarklúbburinn (2:6) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.40 Rachael Ray (e)
09.25 Pepsi MAX tónlist
12.00 Matarklúbburinn (2:6) (e)
12.25 Pepsi MAX tónlist
13.25 American Music Awards 2010

(e)

16.25 Game Tíví (10:14) (e)
16.55 Rachael Ray
17.40 Dr. Phil
18.20 Spjallið með Sölva (9:13) (e)
19.00 Judging Amy (9:23)
19.45 Accidentally on Purpose (16:18)

19.05 The Doctors Spjallþættir framleiddir
af Opruh Winfrey.

19.45 ER (3:22) Sígildir þættir sem gerast
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

20.30 That Mitchell and Webb Look
(6:6) 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 (5:12) Frábærir

gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

22.15 The Mentalist (7:22) Þriðja serían
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane,
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.
23.00 Numbers (5:16) Sjötta þáttaröð-

22.40 Main Event Sýnt frá World Series

(e)

of Poker Main Event þar sem allir bestu spilarar heims eru mættir til leiks.

20.10 90210 (3:22) Bandarísk þáttaröð

in í vönduðum spennuflokki sem fjalla um
tvo ólíka bræður sem sameina krafta sína við
rannsókn flókinna sakamála.

23.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar

20.55 Friday Night Lights (12:13) Dram-

23.45 The Pacific (10:10) Magnaðir verð-

Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu.

um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.

atísk þáttaröð um ungmenni í smábæ í
Texas þar sem lífið snýst um fótboltalið
skólans.

21.45 CSI: New York (16:23) Banda-

07.00
13.20
15.05
16.50

rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í
New York.

Fulham - Man. City
Bolton - Newcastle
Liverpool - West Ham

Sunnudagsmessan Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni
og Hjörvari Hafliðasyni.

17.50 Premier League Review 2010/11
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina.

21.55 The Event (8:13) Hörkuspennandi
þættir um venjulegan, ungan mann sem
lendir í skelfilegri lífsreynslu.

18.45 PL Classic Matches: Chelsea - Sunderland, 1996

22.45 Dollhouse (8:13) Spennuþáttaröð

19.15 PL Classic Matches: Liverpool - Newcastle, 2000

sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem
gera út sérstaka málaliða.
23.35 Unhitched (4:6)
00.00 Cougar Town (23:24)
00.25 Chuck (1:19)
01.10 The Shield (10:13)
02.00 Stick It
03.40 Deck the Halls
05.10 V (11:12)
05.55 Fréttir og Ísland í dag

þessa dagana eða hvað almenningi þætti um hin ýmsu málefni sem
brynnu á landi og þjóð. Konan áttaði sig fljótt á því að hún hafði
vanmetið mátt útvarpsmiðilsins. Hún hugsaði með sér að framvegis
myndi hún bera hlýhug til þess og flestra þeirra sem ljá útvarpinu
raddir sínar. Ekki hefði hún getað trúað því að svona lítið tæki gæti
auðveldað henni lífið svo mjög. Og nei, konan var hvorki að ýkja
tilfinningar sínar eða þakklæti.
Þegar nokkur tími hafði liðið fór konan þó að efast um
að gleðin ætti eftir að standa lengi yfir. Brátt myndu bylgjurnar úr brúnu Tívolí-eftirhermunni í eldhúsglugganum
verða jafn sjálfsagður hlutur við uppvaskið og niðurinn í
vatninu.
Konan áttaði sig loks á því að hún myndi neyðast til
þess að gera eitthvað enn frekar í málinu. Fjárfesta í
uppþvottavél. Þá yrði útvarpið á endanum óþarft, enda
ofmetið tæki.

18.15 2 gestir Lára Stefánsdóttir, skólameistari Menntaskólans á Tröllaskaga, ræðir
við Óliver Hilmarsson brimbrettakappa.
18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-

Everton Bein útsending
frá leik Sunderland og Everton.

22.00 Premier League Review

2010/11 Leikir helgarinnar skoðaðir og krufðir til mergjar.

23.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
23.30 Sunderland - Everton

23.20 Dexter (2:12) (e)
00.10 United States of Tara (7:12) (e)
00.40 CSI: Miami (22:25) (e)
01.25 Pepsi MAX tónlist

00.35 Spaugstofan
01.00 ER (3:22)
01.45 The Doctors
02.25 Sjáðu
02.55 Fréttir Stöðvar 2
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

dóttur.

19.50 Sunderland -

öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

22.35 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.

launaþættir frá framleiðendum Band of
Brothers.

06.00 ESPN America
12.20 Golfing World (e)
13.10 Hong Kong Open (2:2) (e)
17.10 Golfing World (e)
18.00 Golfing World
18.50 Hong Kong Open (2:2) (e)
22.50 Golfing World (e)
23.40 PGA Tour Yearbooks (6:10) (e)
00.25 Golfing World (e)
01.15 ESPN America

18.00 Hrafnaþing
18.30 Hrafnaþing
19.00 Vogaverk
19.30 Ævintýraboxið
Dagskrá ÍNN er endurtekin allan
sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Fasteignir.is
FFa
asteignir er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi
Lifa og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar
upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Fjöl
Opin
Opi hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
ÞÞúú færð góð
gó ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur ddraumaeignina þína á fasteignir.is.
Þú

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu
á mánudögum.
...ég sá það á Vísi

MÁNUDAGUR 22. nóvember 2010

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 21.50
The Event
Hörkuspennandi þáttur
um ungan
mann, Sean,
sem flækist í
meiri háttar
samsæri gegn
forseta Bandaríkjanna. Hann
er á flótta undan leyniþjónustumönnum sem reyna að þagga niður
í honum. Martinez forseti er ósáttur
við öryggisgæsluna og ákveður að
yfirheyra sjálfur Michael Buchanan
um aðild hans að morðtilræðinu.

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 Málstofan 00.05
Næturtónar
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Elhúsinnréttingar, baðinnréttingar, fataskápar, forstofuskápar,
þvottahúsinnréttingar, flísar og margt fleira.
ATH. TAKMARKAÐ MAGN.

SPÓNLÖGÐ EIK / TOPP GÆÐI Margar stærðir og gerðir

12.30 The Weakest Link 13.15 Deal or No Deal
13.50 Monarch of the Glen 14.40 ‚Allo ‚Allo!
15.15 ‚Allo ‚Allo! 15.45 Last of the Summer Wine
16.15 Waterloo Road 17.10 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 Whose Line Is It Anyway? 20.30 Waking
the Dead 21.20 Keeping Up Appearances 21.50
QI 22.20 Whose Line Is It Anyway? 22.45 Come
Dine With Me 23.05 Come Dine With Me 23.30
EastEnders 00.00 Monarch of the Glen

12.20 OBS 12.30 Grøn glæde 13.00 Den
ekstreme leg 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 &amp; 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 familiejul 19.00 Lulu
og Leon 19.45 Det søde liv 20.00 TV Avisen
20.25 Horisont 21.15 SportNyt 21.25 Miss
Marple 23.35 Naruto Uncut 00.00 Boogie Mix

12.10 Takk for sist 12.50 Førkveld 13.30 Fredag
i hagen 14.00 NRK nyheter 14.10 Poirot 15.00
Derrick 16.00 NRK nyheter 16.10 Yum Yum
med Noman 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
Muntre glimt fra „Smil til the skjulte kamera“ 19.55
Distriktsnyheter 20.30 Borgen 21.30 En sterk
historie 22.00 Kveldsnytt 22.15 Dalziel og Pascoe
00.00 Nytt på nytt

SVT 1
12.20 Tillfällets hjältar 13.00 Synnöve Solbakken
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 Hot Millions 23.10 The Event
23.55 Dansbandskampen

FORSÍÐA

MARGAR ÚTFÆRSLUR
LAGERSALAN • Höfðabakka 9 • Sími 662 4499
VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu aðgengi fyrir allar
tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri
virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

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

LÍFIÐ

m.visir.is
ann
Fáðu Vísi í sím!
og í iPad

Opið virka daga kl 13-18
og um helgar 13-16
UMRÆÐAN

SJÓNVARPSÞÁTTURINN
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RAX í Fransferð á Suðurskautslandið

„Ég elska Gossip Girl og hið
endalausa Chuck Bass og Blair
Waldorf drama. Það er eitthvað
við þennan þátt sem er geggjað
og svo er nú fatnaðurinn ekki af
verri endanum.“
Erla Dís Arnardóttir, háskólanemi.

„Þetta boð kom í gegnum sýninguna mína um Grænland og ég er
bara mjög spenntur,“ segir ljósmyndarinnar Ragnar Axelsson,
RAX. Hann er á leiðinni á Suðurskautslandið með mörgum af færustu vísindamönnum Frakklands
og Michel Rocard, fyrrverandi forsætisráðherra Frakklands. Rocard
var einmitt staddur á Íslandi fyrir
skömmu og er mikill áhugamaður
um heimskautasvæðin en því er
spáð að mikilvægar siglingaleiðir
fari að opnast með hlýnun jarðar.
Til stóð að sjálfur Albert Monakóprins yrði einnig með í för en af því
verður ekki.
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Ragnar segist reyndar ekki hafa
hugmynd um hvert nákvæmlega
ferðinni sé heitið, hann viti bara að
þeir séu að fara á þriðjudaginn og
verði þar sem mikið af mörgæsum
er. „Þetta verður mjög áhu gavert,
núna er náttúrlega farið að vora
þarna og því hlýrra en venjulega.
Mér hefur ekki gefist tími til að
skoða ferðatilhögunina nákvæmlega en mér skilst að við heimsækjum verulega flotta staði.“
Myndir Ragnars hafa vakið
mikla athygli og nýútkomin bók
hans, Veiðimenn norðursins, hefur
fengið frábæra dóma en hún sýnir
einstakt líf veiðimanna á Græn-

landi. Ragnar segir hins vegar, í
meira gríni en alvöru, að kannski
hefði verið sniðugra hjá sér að
velja eitthvað örlítið hlýrra viðfangsefni. „Mér hefði þá verið
boðið á hlýrri staði.“
- fgg

Á SUÐURSKAUTIÐ Ragnar

Axelsson ljósmyndari er
á leiðinni á Suðurskautslandið með hópi franskra
vísindamanna og Michel
Rocard, fyrrverandi forsætisráðherra Frakklands.

ANNA ÞÓRA ALFREÐSDÓTTIR: LEIKUR Í ÖÐRU MYNDBANDI MEÐ HURTS
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i. Litir: Fjólublá
Fjó
svört.
rt. Dömu
Dömustærði

Innsýn í
einstaka sögu
Heillandi
ævisaga Þóru
Pétursdóttur
eftir Sigrúnu
Pálsdóttur
sagnfræðing

„… mjög áhrifamikil og læsileg …
saga sem höfðar til stórs lesendahóps.“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

KARL BLÖNDAL / MORGUNBLAÐIÐ

Anna Þóra Alfreðsdóttir, fyrirsæta hjá Eskimo, leikur í nýju
myndba ndi hinnar vinsælu
hljómsveitar Hurts. Anna Þóra
flaug til London á föstudag og
dvaldi í borginni þar til í gær.
Þetta er í annað sinn sem Anna
Þóra leikur í myndbandi Hurts
en hún fór einnig með aðalhlutverkið í myndbandi lagsins
Stay ásamt söngvaranum Theo
Hutchcraft. Myndbandið var
tekið upp hér á landi í september
síðastliðnum. Nýja myndbandið
sem Anna Þóra leikur í er aftur á
móti við jólalag sem hljómsveitin
hyggst gefa út á næstunni.
„Hlutirnir gerðust mjög hratt
þegar við tókum upp fyrra
myndbandið. Ég fékk hringingu á fimmtudegi og var beðin
um að koma í prufu og tökurnar
fóru svo fram á laugardegi. Ég
og Theo hittumst kvöldið áður
til þess að kynnast aðeins og
þá fékk ég líka að heyra lagið í
fyrsta sinn,“ segir Anna Þóra.
Hún ber Hutchcraft og Adam
Anderson, hinum meðlimi tvíeykisins, vel söguna og segir
þá afskaplega viðkunnanlega
og sjarmerandi. „Ég kynntist
þeim mjög vel við tökurnar og
við Theo höfum verið í reglulegu sambandi eftir það. Hann
er mjög indæll og bauð til dæmis
mér og vinkonum mínum á Airwaves-hátíðina, sem mér fannst
mjög fallega gert.“
Hutchcraft þykir afskaplega
myndarlegur piltur og er vinsæll hjá ungum stúlkum víða
um heim og því hljóta margar að
öfunda Önnu Þóru af vinskapnum við hann. „Ja, ég hef lesið
athugasemdir við myndbandið á
Youtube þar sem stelpur lýsa því
yfir að þær öfundi mig á því að

LEIKUR Í MYNDBANDI HURTS Anna Þóra Alfreðsdóttir fyrirsæta leikur í nýju myndbandi
hljómsveitarinnar Hurts. Þetta verður þá í annað sinn sem hún kemur fram í myndbandi
sveitarinnar; áður lék hún í myndbandinu við lagið Stay.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég kynntist þeim
mjög vel við tökurnar
og við Theo höfum verið í
reglulegu sambandi eftir það.
ANNA ÞÓRA ALFREÐSDÓTTIR
FYRIRSÆTA

fá að vera nálægt honum,“ segir
hún hlæjandi.
Anna Þóra stundar nám í tannlækningum og hefur engar áhyggjur af því að fara út svona stuttu
fyrir próf. „Þetta var svo skemmtilegt tilboð og ég hef fulla trú á því
að ég rúlli önninni upp. Ég stend
það vel að vígi,“ segir hún að lokum
glaðlega.
sara@frettabladid.is

Heilluð af hippatímabilinu
„Ég er svo mikill „wannabe“ hippi og hef alltaf
verið mjög heilluð af þessu tímabili í samtímasögunni,“ segir Bryndís Jóna Magnúsdóttir, sem gefur
út bókina Stelpurokk fyrir jólin.
Stelpurokk er fimmta bók Bryndísar Jónu, en áður
hefur hún gefið út bækurnar „Er ég bara flatbrjósta
nunna?“, „Kossar, knús og málið er dautt!“, „Beygluð
og brotin hjörtu“ og „Senjorítur með sand í brók“.
„Stelpurokk gerist í Keflavík árið 1968 þegar tónlist ómaði úr plötuspilurum, útvörpum og bílskúrum
úr öðru hverju húsi og unglingar gengu í mussum
og útvíðum buxum. Hún fjallar um hina fimmtán
ára gömlu Sunnu, kjaftfora og kúl tískudrós, sem á
sér þann draum heitastan að slá í gegn með fyrstu
stelpnahljómsveitinni á Íslandi,“ segir Bryndís.
Bókina vann hún á frekar óhefðbundin hátt og
það tók hana tvö ár að púsla sögunni saman. „Ég fór
á námskeið hjá Þorvaldi Þorsteinssyni í skapandi
skrifum, þar sem hann hvatti okkur eindregið til að
handskrifa allt og vinna það svo seinna í tölvu. Ég
ákvað að prófa það, skrifaði söguna í stílabækur og
púslaði svo öllu saman í tíu ára gömlu fartölvunni
minni,“ segir Bryndís, sem kennir við Heiðarskóla í
Keflavík.
Bryndís bjó erlendis í tæp tíu ár en flutti nýverið
heim þegar eiginmaður hennar, Jóhann Birnir

FIMMTA UNGLINGABÓKIN Bryndís Jóna hefur skrifað fimm
unglingabækur en þá fimmtu, Stelpurokk, handskrifaði
Bryndís í stílabækur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðmundsson knattspyrnumaður, gerði samning
við Keflvíkinga. „Við bjuggum í Englandi, Noregi og
Svíþjóð en fluttum heim þegar Keflvíkingar náðu að
krækja í Jóhann og nú höfum við búið hér í tvö ár.
Og það hefur einmitt tekið mig þessi tvö ár að vinna
bókina,“ segir Bryndís.
- ka

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
Afmælisbarn á svið
Söngvarinn og tölvuleikjagúrúið
Sverrir Bergmann hélt upp á
þrítugsafmælið sitt í góðra vina
hópi á laugardagskvöld. Eftir partíið
sem var haldið heima hjá honum
hélt hersingin á Nasa þar sem Ingó
og Veðurguðirnir léku fyrir dansi.
Sverrir vissi ekki hvaðan á sig stóð
veðrið þegar hann var skyndilega
kallaður upp á svið og skikkaður
til að flytja lagið Án þín, sem
hann sigraði með í söngkeppni
framhaldsskólanna um
árið. Viðstaddir sögðu
að flutningurinn
hafi verið óaðfinnanlegur og að
hann hefði meint
hvert orð texta
Auðuns Blöndal,
sérstaklega þegar
hann sagðist skera
sér hjartað
úr - með
skeið.

Svangt vöðvatröll
Koma vöðvatröllsins Jay Cutler
til landsins vakti talsverða athygli,
en vöðvamassinn á kappanum er
slíkur að Egill Gillz lítur út eins og
vannærður tölvunarfræðingur við
hlið hans. Cutler þarf að skófla
ofan í sig 6.500 kaloríum á dag til
að viðhalda vöðvamassanum, en
það er talsvert meira en meðalmaðurinn. Það var því gríðarleg
pressa á matreiðslufólki Grand
hótels þar sem Cutler tók ávallt
hressilega til matar síns á morgunverðarhlaðborðinu.
Þá var hann með
bílstjóra á vakt
sem þurfti ávallt
að vera tilbúinn að
aka honum í mat
yfir daginn.
- afb

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

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

30 TIL 70%
AFSLÁTTUR
Í ÖRFÁA DAGA!

SELJUM SÝNINGAR- OG SKIPTIRÚM
Queen Size rúm (153x203cm)

Mest lesið
1

Kate er engin óbreytt almúgakona

2

Björgvin G. fór á pönktónleika
eftir fund með Darling

3

Spörkuðu ítrekað í höfuð
liggjandi manns

4

Björgvin G: Icesave í Hollandi
ömurlegt hneyksli

5

Þrír skipta fyrsta vinningi með
sér

6

Sigurður Einars vildi klappstýrutilburði frá viðskiptaráðherra
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ALLT Á AÐ
SELJAST!
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