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F élag fasteignasala hefur tekið að sér að dreifa fræðsluefni um eldvarn-

ir til félagsmanna sinna en gert er ráð fyrir að handbók um eldvarnir 

heimilisins fylgi hverjum gerðum kaupsamningi. Eldvarnabandalagið 

gefur efnið út og stendur straum af kostnaði.
Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, segist ánægður 

með að geta tekið þátt í svo mikilvægu verkefni. „Þegar fólk kaupir húsnæði er 

einmitt gott tilefni til þess að huga að eldvörnum og tryggja að á nýja heimil-

inu séu nægilega margir reykskynjarar og annar eldvarnabúnaður.”  Grétar og 

Björn Karlsson brunamálastjóri skrifuðu undir samkomulag þessa efnis nýverið 

og gildir það til tveggja ára. Í því segir meðal annars að aðilar séu sammála um 

mikilvægi þess að auka eldvarnir á heimilum til að draga úr líkum á tjóni.

Í handbók heimilisins um eldvarnir sem Eldvarnabandalagið gaf út á dögun-

um er að finna upplýsingar og ráð um nánast hvaðeina sem snertir eldvarnir á 

heimilum. Fjallað er meðal annars um reykskynjara, flóttaáætlun, slökkvibúnað, 

gas, og eldfim efni, brunahólfun, eldvarnir fjölbýlishúsa og brunatryggingar. 

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir heimil-

anna. Aðild að því eiga: Brunamálastofnun, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag 

Íslands, Félag slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutninga-

manna, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins, TM hf., VÍS hf. og Vörður tryggingar hf.

Fræða um eldvarnir

Björn Karlsson brunamálastjóri og Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, hampa handbók um eldvarnir heimilisins.

Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá parhús í Hjalla-hverfi í Kópavogi.
Eignin er 214,6 fm parhús með innbyggðum bílskúr, stórum palli og fallegri lóð. Það er smekklega innréttað með vönduðum gólfefn-um, góðu skipulagi og rúmgóðum herbergjum. Húsið stendur hátt innst í botnlanga í Hjallahverfi með góðu útsýni.
Komið er inn í forstofu með náttúruflísum á gólfi, hiti er í gólfi. Innaf forstofu er gestabað og innangengt í bílskúr.Eldhúsið er með mahóní inn-réttingu, gashelluborði og tækjum með stáláferð. Stofa og borðstofa liggja saman í stóru rými þar sem hátt er til lofts og útgengt út á flísalagðar svalir með góðu út-sýni, gegnheilt parket er á gólf-um í stofum og eldhúsi en hluti með náttúruflísum. Svalir húss-ins liggja meðfram tveimur hlið-um hússins, í suður og austur.Stiginn á neðri hæðina er flísa-

lagður. Þrjú svefnherbergi eru á neðri hæð, sjónvarpshol með parketi, flísalagt þvottahús með innréttingum, flísalagt baðher-bergi með baðkari, sturtuklefa og viðarinnréttingu. Af gangi neðri hæðar og úr hjónaherbergi er út-

gengt út á stóra timburverönd með skjólveggjum með heitum potti.
Innkeyrslan er hellulögð með hitalögn. Bílskúrinn er flísalagð-ur með rafmagn og hita, loft er óklætt.

Vandað og vel staðsett parhús í Kópavogi

Stofa og borðstofa liggja saman í stóru  rými þar sem hátt er til lofts og útgengt á 

svalir. 

Seldu hjá okkur í desember og fáðu veglega jólagjöf.Kíktu inn á www.landmark.is!

Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi Þórarinn

S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Ilmur Dögg Gísladóttir, verkefnisstjóri Norræna hússins, á bláan sófa sem hún keypti í Fríðu frænku.

Við kaupum okkur sjaldan húsgögn,“ segir Ilmur Dögg Gísladóttir og á þar við sig og eiginmanninn, Ágúst Gunnarsson. „Þegar við förum í húsgagnakaup er það eftir margra mánaða þarfagreiningu og pælingar. Nemaþegar við sáum bláa óf f i

Vil eiga
hann að eilífu

Ilmur Dögg ásamt 
sonunum Úlfari Högna 
og Ými Huga í bláa sóf-
anum úr Fríðu frænku. 

Gervijólatré  var fyrst búið til í Þýskalandi á tuttugustu öldinni. Í þá daga var tréð búið til úr gæsafjöðrum sem voru litaðar græn-ar. Upphaflega var farið að búa til gervijólatré þegar skortur var á trjám þar í landi.

Söluaðilar.: Járn og gler hf - Garðheimar  -  Húsasmiðjan - Búsáhöld Kringlunni - Byggt og Búið - Pottar og Prik Akureyri. www.weber.is

Frábært úrval af gjafavörum frá Weber

mikið úrval af nýjum vörum

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
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veðrið í dag
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280. tölublað 10. árgangur

Allt íslenskt
Tvær vinkonur opna 
vefverslun með 
íslenska hönnun.
allt 2

Á sér ekki hliðstæðu
Áhugafólk um forystufé 
vinnur að uppbyggingu 
fræðaseturs í 
Svalbarðshreppi í Þistilfirði.
tímamót 14

Mjúkur og
bragðgóður
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Inga Rósa Þórðardóttir

Það reddast

Sveinn Sigurbjarnarson 

ævintýramaður á Eskifirði lítur um öxl

Faxafeni 11 • sími 534 0534

HLÁNAR   vestanlands í dag með 
dálítilli rigningu eða slyddu en 
austan til verður víða frost og nokk-
uð bjart veður. Strekkingur sums 
staðar NV-til, annars hægari vindur.
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UMHVERFISVERND Stærðarinnar 
vatnslitamynd af ísbirni var 
máluð á Langjökul á laugar-
daginn með lífrænum rauðum 
lit en listaverkið á að vekja 
athygli á hnattrænni hlýnun 
af manna völdum. Listakonan 
Bjargey Ólafsdóttir hafði yfir-
umsjón með verkefninu en alls 
komu þrettán manns að fram-
kvæmdinni. 

Verkið er hluti af umfangs-
miklum listaverkum sem fjöl-
þjóðlegur umhverfislistahóp-
ur, 350.org, hefur látið vinna 
víða um veröld og ísbjörninn 
á að minna á að tilvist hans sé 
í hættu vegna hlýnunar jarð-
ar. Til verksins voru notaðir 
tíu lítrar af lífrænum lit sem 
blandaður var með 900 lítrum 
af vatni en litablöndunni var 
dreift með garðkönnum. Verk-
ið er 80 sinnum 50 metrar að 
umfangi.

 - jma

Loftslagslistaverk á Langjökli:

Ísbjörn málað-
ur á jökulinn

STÓRI BJÖRN Tíu lítrar af lífrænum lit fóru í að mála ísbjörninn sem Bjargey Ólafsdóttir og samverkamenn hennar máluðu á 
Langjökul á laugardaginn. Verkið er 4.000 fermetrar að stærð.  MYND/CHRISTOPHER LUND

ÖRYGGISMÁL Nokkur hundruð sveita-
bæir eru í töluverðri hættu vegna 
snjóflóða samkvæmt könnun Veð-
urstofu Íslands. Snjóflóð hafa ítrek-
að fallið á sveitabæi á seinni árum, 
þó að slys hafi aðeins orðið í einu 
tilviki.

Veðurstofan er nú að taka saman 
yfirlit fyrir yfirvöld og almanna-
varnanefndir um þekkt snjóflóða-
svæði í dreifbýli. Ekki er þó um 
formlegt hættumat að ræða eins og 
gert er í þéttbýli.

„Ef eitthvað sérstaklega uggvæn-
legt kemur fram kann það að verða 

tilefni til aðgerða,“ segir Tómas 
Jóhannesson, jarðeðlisfræðingur 
hjá Veðurstofunni. 

Uppbyggingu snjóflóðavarna í 
þéttbýli átti að ljúka í ár, en verk-
ið er nú hálfnað. Milli sjö og átta 
milljörðum króna hefur verið varið 
til uppbyggingar á snjóflóðavörn-
um á síðustu fimmtán árum. Heild-
arkostnaður stefnir nú í um tuttugu 
milljarða króna. Framkvæmdir við 
snjóflóðavarnir verða litlar sem 
engar til ársins 2013 vegna tilmæla 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Eftir 
snjóflóðin á Flateyri og í Súðavík 

var gerð áætlun um að ljúka upp-
byggingu snjóflóðavarna í þéttbýli 
fyrir árið 2010. Tómas segir ýmis-
legt hafa tafið fyrir. „Eðlilega var 
höfuðáhersla lögð á að verja þorp 
og bæi eftir slysin 1995. Búið er að 
byggja upp talsvert öryggisnet síðan 
þótt enn sé langt í land með að ljúka 
því verki.“

Einnig er unnið að hættumati á 
skíðasvæðum. Þau alvarlegu slys 
sem orðið hafa á undanförnum árum 
hafa verið í dreifbýli og vegna ferða-
mennsku í óbyggðum, segir Tómas. 
 - shá, bj / sjá síðu 4

Snjóflóðahætta á 
hundruðum bæja
Unnið er að mati á hættu af völdum snjóflóða á bóndabæjum og skíðasvæðum. 
Uppbyggingu varna í þéttbýli átti að ljúka í ár en mikið verk er enn óunnið. 

Fimm marka maður
Dimitar Berbatov kom sér í 
sögubækurnar og United á 
toppinn í Englandi.
sport 22

STJÓRNLAGAÞING Aðeins tæplega 
36 prósent kosningabærra manna 
greiddu atkvæði í kosningum til 
stjórnlagaþings á laugardag sam-
kvæmt upplýsingum frá lands-
kjörstjórn. 

Mest var kjörsóknin í Reykja-
víkurkjördæmi suður, 41,2 pró-
sent. Í Reykjavík norður kusu 39,4 
prósent. Minnst var kosningaþátt-
takan í Suðurkjördæmi, þar sem 
29,2 prósent greiddu atkvæði.

Í Norðausturkjördæmi kusu 
30,5 prósent og 32,7 prósent í 
Norðvesturkjördæmi. Í Suðvestur-
kjördæmi nýtti 37,1 prósent kosn-
ingarétt sinn. 

Slæm þátttaka í kosningunum 
veikir umboð þingsins til að end-
urskoða stjórnarskrána, segir 
Gunnar Helgi Kristinsson stjórn-
málafræðiprófessor. Dræm þátt-
taka getur samt haft jákvæð áhrif 
á störf þingsins. - bj / sjá síðu 6

Þátttaka í sögulegu lágmarki:

Aðeins rúmur 
þriðjungur kaus

Bestu manna yfirsýn
Hvernig á maður að velja 
tuttugu og fimm manns 
úr fimm hundruð manna 
hópi?
í dag 13

UTANRÍKISMÁL Fjölmiðlar víða um 
heim birtu í gærkvöldi upplýsing-
ar úr 250 þúsund leynilegum skjöl-
um úr sendiráðum Bandaríkjanna 
víða um heim sem vefsíðan Wiki-
leaks hefur undir höndum.

Ýmis samskipti bandarísku 
utanríkisþjónustunnar við stjórn-
völd annarra ríkja eru reifuð í 
skjölunum. Auk þess er þar að 
finna berorðar lýsingar á fjölda 
stjórnmálamanna svo sem Nicolas 

Sarkozy, forseta Frakklands, 
Silvio Berlusconi, forsætisráð-
herra Ítalíu, og Vladimír Pútín, 
forsætisráðherra Rússlands.

Í skjölunum kunna að leynast 
upplýsingar um samskipti Banda-
ríkjamanna við íslensk stjórnvöld 
eða lýsingar á íslenskum stjórn-
málamönnum. Enginn þeirra fjöl-
miðla sem fengið hafa aðgang að 
skjölunum hafði þó fjallað um 
íslensk málefni í gærkvöldi, en 

í gögnum á vefsíðu Guardian 
kemur fram að alls 290 skjöl eru 
frá sendiráði Bandaríkjanna í 
Reykjavík. Nýjasta skjalið er frá 
24. febrúar 2010 en það elsta frá 
20. desember 2005.

Tölvuþrjótar gerðu árás á vef-
síðu Wikileaks um miðjan dag í 
gær og lá síðan niðri fram á kvöld. 
Búist er við því að skjölin birtist 
í heild sinni á vefsíðunni á næstu 
dögum.  - mþl / sjá síðu 8

Wikileaks birtir 250 þúsund leynileg skjöl úr utanríkisþjónustu Bandaríkjanna:

Birta alls 290 skjöl frá Íslandi
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Þóra, lyftirðu þér eitthvað upp 
í tilefni sigursins?

„Já, ég tók reyndar eina upphífingu 
þegar ég kom heim á upphífingar-
stönginni minni.“

Þóra Þorsteinsdóttir vann keppnina um 
sterkustu konu landsins sem haldin var 
í Mosfellsbæ á dögunum. Þóra er með 
lyftingastöng, bekkpressubekk, heima-
smíðaðan hnébeygjurekka og fleira til á 
heimilinu.

FÓLK Ljós Oslóartrésins á Austur-
velli voru tendruð í gærdag að 
viðstöddu fjölmenni en ellefu ára 
gamalli, norsk-íslenskri stúlku, 
Emblu Gabríelu Børgesdóttur 
Wigum, hlotnaðist sá heiður að 
kveikja ljósin. Norðmenn hafa 
gefið Íslendingum grenitré í nær 
sextíu ár og haldið hefur verið 
upp á gjöfina í mörg ár með leik 
og söng. 

Áður en ljós trésins voru tendr-
uð lék Lúðrasveit Reykjavíkur 
jólalög og Dómkórinn söng. 

Auk þess sem ljósin skreyttu 
tréð prýddi jólaórói Styrktar-
félags lamaðra og fatlaðra 2010 
tréð eins og fyrri óróar félagsins 
hafa gert síðustu árin.  - jma

Jólahátíð á Austurvelli:

Nær sextíu ára 
gömul hefð

MIKIÐ UM DÝRÐIR Reykvíkingar fjöl-
menntu á Austurvöll í gærdag þegar ljós 
Oslóartrésins voru tendruð.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NEYTENDUR Komið hefur upp 
grunur um salmonellu í ferskum 
kjúklingi frá Matfugli ehf. 

Fyrirtækið hefur kallað inn 
vörur með rekjanleikanúmerum 
011-10-42-2-01 og 215-10-42-1-04 
og dreifing á vörunni stöðvuð. 

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
kemur fram að frekari rannsókna 
sé þörf til að staðfesta smitið. 
Hafi fólk keypt ferskan kjúkl-
ing er það beðið um að gæta að 
rekjanleikanúmerinu og skila þá 
kjúklingnum í viðkomandi versl-
un eða beint til Matfugls.  - sv

Grunur um salmonellu:

Matfugl kallar 
inn kjúkling

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
ness hefur dæmt Andra Vilhelm 
Guðmundsson í tveggja og hálfs 
árs fangelsi og Gunnar Jóhann 
Gunnarsson í tveggja ára fangelsi 
fyrir fjölmörg brot, þar á meðal 
frelsissviptingu og líkamsárás.

Andri og Gunnar Jóhann mis-
þyrmdu fórnarlambi sínu, lokuðu 
inni í skáp með sterkri ljósaperu 
hangandi yfir höfði þess, hertu 
lykkju að hálsi þess og hótuðu 
lífláti. Mennirnir voru að inn-
heimta fé sem þeir töldu sig eiga 
hjá fórnarlambinu vegna fíkni-
efna.

Þrír aðrir menn komu að mál-
inu en hlutu vægari dóma. - jss

Frelsissvipting og árás:

Í fangelsi eftir 
handrukkkun

FÓLK Ekki hefur verið tekin endan-
leg ákvörðun um hvort Gunnar Þor-
steinsson, forstöðumaður Krossins, 
muni víkja í það minnsta tímabund-
ið, í ljósi ásakana á hendur honum 
um kynferðislega áreitni. 

Fimm konur hafa stigið fram 
á síðustu dögum og sakað Gunn-
ar um kynferðislega áreitni, þar 
af hafa fjórar komið fram undir 
nafni. Sú fjórða, Jóhanna Sig-
rún Jónsdóttir, birti yfirlýsingu á 
Pressunni í gær, en ásakanir henn-
ar á hendur Gunnari höfðu hing-
að til verið nafnlausar. Hin meintu 
kynferðisbrot áttu sér stað þegar 
konurnar voru börn eða ungling-
ar að aldri og eru öll fyrnd að 
lögum. 

Stjórn Krossins fundaði  um 
málið í gær og segir Sigurbjörg 
Gunnarsdóttir, talsmaður Kross-
ins, stjórnarmeðlimur og dóttir 
Gunnars, ekki útilokað að faðir 
hennar víki sem forstöðumaður á 
meðan málið er í skoðun. 

„Jú, það kemur alveg til greina. 
En það er ekki búið að taka endan-
lega ákvörðun,“ segir hún. Sigur-
björg segir jafnframt að fjölskyld-
an muni leita réttar síns vegna 
málsins. 

„Við erum með ákveðin gögn 
undir höndum og erum að bíða 
eftir lögfræðingum okkar. Þetta 
eru mjög alvarlegar ásakanir og 
við þeim verður brugðist.“

Jónína Benediktsdóttir, eigin-
kona Gunnars, segir ásakanirn-
ar mjög alvarlegar, hvern svo sem 
málið varði. 

„Það skiptir engu máli hvaða 
maður á í hlut. Hann þarf auð-
vitað aðeins að stíga til hliðar á 
meðan verið er að vinna í málinu. 

En Krossinn er náttúrulega Gunn-
ar. Það er mjög erfitt að loka bara 
húsinu, við þurfum að ræða hvern-
ig farið verður að því,“ segir Jón-
ína. Hún tekur undir orð Sig-
urbjargar og segir að þau muni 
leita lagalegs réttar síns. „Þessar 
konur þurfa að fá áheyrn og við 
viljum gera allt til þess að það ger-
ist. Þær eru að fremja mjög alvar-
legt lögbrot.“ Hún segir gríðar-
lega jákvæða hreinsun hafa átt sér 

stað innan safnaðarins á síðustu 
dögum. 

Jónína hélt predikun á samkomu 
Krossins í gær. Öll börn Gunnars 
töluðu einnig við samkomugesti, 
ásamt Gunnari og fleiri gestum. 
Varðandi það að fjölskylda hennar 
og Gunnars séu öflug innan safn-
aðarins segir Jónína: 

„Já, við tökum bara boltann. Það 
er ástæða fyrir því að ég er komin 
hingað inn. Ég hef verið að pre-
dika hér mikið. Ég bara tek bolt-
ann á meðan hann er að vinna sig 
út úr þessu.“

Gunnar segir fleiri munu koma 
ákvörðuninni um það hvort hann 
víki. Spurður hvort eiginkona hans 
taki við sem forstöðumaður víki 
hann var svarið: „Nei. Það er ekki 
í bígerð.“  sunna@frettabladid.is

Staða Gunnars hjá 
Krossinum í óvissu
Það mun koma í ljós á næstu dögum hvort Gunnar Þorsteinsson, forstöðumað-
ur Krossins, víkur vegna ásakana um kynferðisbrot. Stjórn safnaðarins fundaði 
um málið í gær. Fjölskyldan hyggst leita réttar síns vegna ásakananna. 

JÓNÍNA OG GUNNAR Það mun koma í ljós á næstu dögum hvort forstöðumaður 
Krossins mun víkja.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þessar konur þurfa 
að fá áheyrn og við 

viljum gera allt til þess að 
það gerist. Þær eru að fremja 
mjög alvarlegt lögbrot. 

JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR 

EFNAHAGSMÁL MP banki hefur 
ekki birt uppgjör fyrir fyrri 
helming ársins. Eigið fé bank-
ans er undir þeim mörkum sem 
Fjármálaeftirlitið (FME) hefur 
sett honum, en bankinn hefur 
sent uppgjör sitt þangað til yfir-
ferðar. Þetta kom fram í frétt-
um RÚV í gærkvöldi. 

Í yfirlýsingu frá bankanum 
kemur fram að stjórnendur og 
stjórn bankans séu sammála 
FME um að eigið fé bankans 
þurfi að styrkja. Vinnan við 
öflun eigin fjár gangi vel og 
niðurstöður eigi að liggja fyrir í 
lok desember. 

„Lausafjárstaða bankans er 
sú sterkasta meðal íslenskra 
innlánsstofnana og samkvæmt 
lögum um fjármálafyrirtæki 
uppfyllir bankinn skilyrði um 
lágmarks eigið fé og hefur allt-
af gert,“ segir Ragnar Þórir 
Guðgeirsson, stjórnarformaður 
MP banka, í yfirlýsingunni.  

 - sv

MP banki skilar ekki uppgjöri: 

Eigið fé banka 
undir lágmarki

EFNAHAGSMÁL Niðurstöðu úr viðræðum ríkisstjórnar-
innar við banka og lífeyrissjóði um aðgerðir til 
hjálpar heimilunum er að vænta um miðja vikuna. 

Viðræðurnar byggja að mestu leyti á hugmyndum 
sérfræðingahóps um skuldavanda heimilanna sem 
forsætisráðherra skipaði. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur meðal annars verið rætt um 
hækkun vaxtabóta og bætta skuldaaðlögun. 

Fimm ráðherrar ríkisstjórnarinnar hittu í gær 
fulltrúa lífeyrissjóða og banka þar sem farið var 
yfir hugmyndirnar.     

„Við vonumst til að sjá til lands í þessu máli en 
með hvaða hætti niðurstaðan verður geri ég mér 
ekki grein fyrir því þetta er bæði flókið og erfitt,“ 
segir Arnar Sigurmundsson, formaður Landssam-
taka lífeyrissjóðanna.

Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri fjármála-
fyrirtækja, segir jákvæðan vilja hjá aðilum til að ná 
saman í þessum málum.  - kh

Ráðherrar funduðu með fulltrúum banka og lífeyrissjóða um helgina:

Hærri vaxtabætur í skoðun

HEIMILIN Í LANDINU Rætt var um aðgerðir til hjálpar heimil-
unum á fundi fimm ráðherra og fulltrúa banka og lífeyrissjóða 
um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍRLAND Fjármálaráðherrar þeirra 
ríkja sem eiga aðild að evrusam-
starfi náðu samkomulagi seinni 
partinn í dag um fjárhagsaðstoð 
við Írland. Upphæðin nemur 85 
milljörðum evra. 

Um 35 milljörðum evra verður 
varið í bankakerfið en um 50 
milljarðar fara í rekstur ríkis-
sjóðs. 

Lánið er veitt með 5,8 prósenta 
vöxtum.   - jhh

Írland fær fjárstuðning: 

Fá lánaða 85 
milljarða evra

FÓLK Tólf ára gömul stúlka frá Akureyri, Helga 
Sigríður Sigurðardóttir, missti meðvitund í skól-
anum að loknum sundtíma síðastliðinn miðviku-
dag. Helga Sigríður hefur dvalið á gjörgæsludeild 
Landspítalans í hjarta- og lungnavél síðan þá en 
var flogið til Gautaborgar í gærdag þar sem hún 
verður áfram tengd gervihjarta um sinn. Talið er 
að Helga Sigríður hafi fengið hjartaáfall í sund-
lauginni en hjarta hennar hlaut mikinn skaða.

„Flugið gekk rosalega vel, með engum uppá-
komum, en um sinn mun Helga Sigríður vera 
tengd við gervihjarta meðan hennar hjarta er að 
gróa því það er illa farið. Þetta er langhlaup en 
hjartaígræðsla í því skyni að hún fái algerlega 
nýtt hjarta er ekki endilega næsta skref,“ segir 
Jón Gísli Egilsson, móðurbróðir Helgu Sigríð-
ar. „Annars er allt frekar óljóst á þessari stundu 
með næstu skref. Foreldrar hennar eru komnir 
út og ég býst við að við nánustu aðstandendur 
skiptumst á að fara út.“

Helga Sigríður fann til óþæginda í sundtíma, 
bað um fá að fara upp úr og í búningsklefanum 
kastaði hún upp og stuttu síðar missti hún meðvit-

und. Söfnun hefur verið hrundið af stað til styrkt-
ar fjölskyldu Helgu Sigríðar. Söfnunarnúmer er 
0565-26-110378, kennitala 180470-3449. - jma

Tólf ára gömul stúlka hné niður í búningsklefa eftir skólasundtíma á Akureyri:

Tengd við gervihjarta um sinn

FLOGIÐ TIL GAUTABORGAR Sænsk læknasveit sótti Helgu 
Sigríði Sigurðardóttur á Landspítalann í gær og fylgdi henni 
áfram til Gautaborgar.

SPURNING DAGSINS

s: 528 2000

Sígild ævintýri
með geisladiskum

Flipar á
hverri opnu!
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ÖRYGGISMÁL Kerfisbundin könnun 
Veðurstofu Íslands á snjóflóða-
hættu í dreifbýli bendir til að 
nokkur hundruð sveitabæir séu 
í töluverðri hættu. Uppbyggingu 
snjóflóðavarna í þéttbýli átti að 
ljúka í ár en verkið er aðeins 
hálfnað. 

Á fimmtán árum hefur á milli 
sjö til átta milljörðum króna verið 
varið til uppbyggingar á flóða-
vörnum en heildarkostnaður stefn-
ir í að verða allt að tuttugu millj-
arðar. Framkvæmdir verða litlar 
sem engar til ársins 2013 vegna til-
mæla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Verið er að taka saman yfirlit 
fyrir yfirvöld og almannavarna-
nefndir um þekkt snjóflóðasvæði 
í dreifbýli. Snjóflóð hafa ítrekað 
fallið á sveitabæi á seinni árum, 
þó ekki hafi orðið slys nema í einu 
tilviki. Kannaðar eru heimildir og 
viðtöl tekin við staðkunnuga og 
heimamenn. Síðan eru aðstæður 
kannaðar á öllum lögbýlum með 
tilliti til snjóflóðahættu þó ekki 
sé um formlegt hættumat að ræða 
eins og í þéttbýli. „Ef eitthvað 
sérstaklega uggvænlegt kemur 
fram kann það að verða tilefni til 
aðgerða,“ segir Tómas Jóhannes-
son, jarðeðlisfræðingur hjá VÍ. 

Tómas segir að eftir snjóflóðin 
á Flateyri og í Súðavík hafi verið 
gerð áætlun um að ljúka upp-
bygginu snjóflóðavarna í þéttbýli 
fyrir árið 2010. Ýmislegt hafi hins 
vegar tafið fyrir. „Eðlilega var 
höfuðáhersla lögð á að verja þorp 
og bæi eftir slysin 1995. Búið er 
að byggja upp talsvert öryggisnet 
síðan þó enn sé langt í land með að 
ljúka því verki.“

Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við

697 kr/kg

Snjóflóðavarnir í þéttbýli

Flateyri Varnargarðar hafa verið 
reistir.
Súðavík Flutningi íbúðarbyggðar-
innar er lokið.
Ísafjörður Varnargarður fyrir 
Seljalandshverfi hefur verið 
reistur og varnarfleygur ofan sorp-
brennslunnar Funa; nokkur önnur 
verkefni hafa verið undirbúin.
Bolungarvík Varnargarður ofan 
byggðarinnar er í byggingu.
Bíldudalur Leiðigarður hefur 
verið reistur neðan Búðargils, þörf 

er á frekari varnaraðgerðum á 
nokkrum stöðum.
Patreksfjörður Tvö verkefni hafa 
verið undirbúin.
Ólafsvík Stoðvirki og varnargarð-
ar hafa verið reist, frekari fram-
kvæmdir eru ekki fyrirhugaðar.
Siglufjörður Lokið er byggingu 
umfangsmikilla varnargarða 
og fyrsti áfangi stoðvirkja hefur 
verið reistur; eftir er að reisa 
umfangsmikil stoðvirki í hlíðinni 
ofan miðhluta bæjarins.

Ólafsfjörður Leiðigarður hefur 
verið byggður ofan við heilsu-
gæsluna og dvalarheimili aldraðra 
að Hornbrekku, frekari fram-
kvæmdir eru ekki fyrirhugaðar.
Neskaupstaður Lokið er 
byggingu varnargarðs og 
stoðvirkja undir Drangagili, unnið 
er að byggingu stoðvirkja undir 
Tröllagiljum; eftir eru nokkur stór 
verkefni sem hafa verið undirbúin 
að hluta.
Seyðisfjörður Lokið er byggingu 

varnargarða á Brún í Bjólfi, frekari 
varnaraðgerða er þörf annars 
staðar en þær hafa ekki verið 
útfærðar.
Eskifjörður Frumathugun um 
varnir fyrir bæinn hefur verið 
unnin en framkvæmdir eru ekki 
hafnar.
Aðrir staðir Þörf kann að vera 
fyrir einhverjar varnaraðgerðir 
á nokkrum öðrum stöðum en 
tillögur um það hafa ekki verið 
mótaðar.

FlateyriFlateyri

BolungarvíkBolungarvík

BíldudalurBíldudalur

PatreksfjörðurPatreksfjörður

ÓlafsvíkÓlafsvík

SiglufjörðurSiglufjörður

ÓlafsfjörðurÓlafsfjörður

Neskaup-Neskaup-
staðurstaður

SeyðisfjörðurSeyðisfjörður

EskifjörðurEskifjörður

ÍsafjörðurÍsafjörður

SúðavíkSúðavík

Uppbygging snjóflóðavarna 
í þéttbýli einungis hálfnuð 
Síðan 1995 hefur sjö til átta milljörðum króna verið varið til uppbyggingar snjóflóðavarna. Ellefu þéttbýlis-
staði þarf að verja. Metinn kostnaður um 20 milljarðar. Rannsókn sýnir að snjóflóðahætta er mikil víða.

FRAKKLAND, AP „Ég held því fram 
að hún hafi verið fimm stjörnu 
fangelsi,“ segir franski sagn-
fræðingurinn Claude Quetel, sem 
hefur sett upp í París sýningu 
tileinkaða Bastillunni, fangels-
inu sem reiður múgur réðst á í 
upphafi frönsku byltingarinnar 
árið 1789.

Að meðaltali voru 40 fangar í 
fangelsinu ár hvert. Þeir höfðu 
eigin klefa til umráða, sumir 
jafnvel heilar íbúðir og gátu þá 
haft húsmuni með sér að heiman 
og máttu bjóða vinum sínum í 
matarveislur.

Þangað voru hvorki sendir 
þjófar né morðingjar heldur 
fólk sem raskaði ró heldri stétt-
anna, svo sem heimspekingurinn 
Voltaire og rithöfundurinn 
Marquis de Sade. - gb

Franskur sagnfræðingur:

Bastillan var 
lúxusfangelsi

VIÐSKIPTI Óverulegar eignir fund-
ust í þrotabúi Atlantsskipa-Evr-
ópu sem varð gjaldþrota fyrir 
rétt tæpu ári.

Lýstar kröfur í þrotabúið námu 
891,6 milljónum króna, en skipt-
um á búinu var lokið 12. nóvem-
ber síðastliðinn, að því er fram 
kemur í Lögbirtingablaðinu. 
Fram kemur að eignir félagsins 
hafi ekki hrokkið fyrir skipta-
kostnaði.

Atlantsskip-Evrópa hóf rekstur 
í apríl 2002 og keppti við bæði 
Eimskip og Samskip um frakt-
flutninga. Haustið 2008 samdi 
fyrirtækið við Eimskip um að 
flutningar félagsins flyttust 
þangað. Um leið hætti félagið 
rekstri skipanna Jan Mitchell og 
Kársness. - óká

Skiptum lokið á fraktfélagi:

Lítið fékkst upp 
í 892 milljónir

Utan þéttbýlis segir Tómas 
að verið sé að vinna hættumat 
á skíðasvæðum í samstarfi við 
rekstraraðila skíðasvæðanna. „En 
þau alvarlegu slys sem hafa orðið 
á síðustu árum hafa verið í dreif-
býlinu og vegna ferðamennsku 
í óbyggðum. Þar hefur bæði fólk 

látið lífið og legið við mjög alvar-
legum slysum. Síðan eru fjölmarg-
ir vegakaflar víða um landið þar 
sem er ofanflóðahætta.“

Samtals hafa 53 látið lífið í snjó-
flóðum sem fallið hafa á heimili, 
vinnustaði eða á opin svæði í þétt-
býli á tímabilinu 1974 til 2010, en 

18 hafa látist af völdum snjóflóða 
og skriðufalla á ferðalögum eða í 
óbyggðum á sama tímabili. Fjár-
hagslegt tjón samfélagsins vegna 
ofanflóða hér á landi síðustu 36 
árin er áætlað um 15 milljarð-
ar króna. Efnislegt tjón er einnig 
gríðarlegt. svavar@frettabladid.is
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HLÝNANDI  
 Það hlánar vestan-
lands í dag og á 
morgun verður 
orðið frostlaust 
víða á láglendi.  Lít-
ils háttar úrkoma 
verður vestanlands 
næstu daga en 
nokkuð bjart um 
landið austanvert.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

SUÐUR-KÓREA, AP Bandarískt flug-
móðurskip,  fjögur bandarísk her-
skip og suður-kóreskur tundur-
spillir tóku sér stöðu á Gulahafi í 
gærmorgun við upphaf sameigin-
legrar heræfingar ríkjanna. 

Æfingin fer fram einungis 
fimm dögum eftir að norður-kór-
eski herinn gerði stórskotaliðsár-
ás á suður-kóresku eyjuna Yeon-
pyeong og varð tveimur að bana 
auk þess að leggja tugi bygginga 
í rúst.

Stjórnvöld í Norður-Kóreu 
hafa varað við því að heræfing-
in gæti komið af stað stríði milli 

nágrannaríkjanna. Bandarísk-
ir og suður-kóreskir ráðamenn 
hafa aftur á móti sagt að æfingin 
sé hugsuð sem viðvörun til Norð-
ur- Kóreumanna sem hugsi sig 
vonandi tvisvar um áður en þeir 
ráðist aftur á Suður-Kóreu.

Kínversk stjórnvöld hafa kall-
að eftir neyðarráðstefnu ríkja í 
nágrenni Kóreuskaga í byrjun 
desember til þess að reyna að 
róa eldfimt ástandið. Ráðamenn 
í Suður-Kóreu hafa hins vegar 
verið tregir til að samþykkja slíka 
ráðstefnu þar til nágrannar þeirra 
láta af auðgun úrans.

Samskipti ríkjanna á Kóreu-
skaga, sem áttu í þriggja ára 
stríði á árunum 1950 til 1953, hafa 
versnað til muna síðan ríkisstjórn 
Lee Myung-bak tók við völdum í 
Suður-Kóreu árið 2008. Sú stjórn 
hefur komið fram af meiri hörku 
við granna sína en ráðamenn þar 
hafa átt að venjast.

Yfirvöld í Norður-Kóreu hafa 
sakað Suður-Kóreumenn um að 
ögrað þá til árásarinnar á þriðju-
dag og hafa hótað því að bregðast 
við „án miskunnar“ ef heræfingin 
sem hófst í gær færist of nálægt 
landamærum ríkjanna. - mþl

Sameiginlegar heræfingar Suður-Kóreu og Bandaríkjanna hófust í gær:

Mikil spenna á Kóreuskaga

GULAHAF Í GÆR Fjögur bandarísk 
herskip auk flugmóðurskips taka þátt í 
heræfingunni á Gulahafi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

GENGIÐ 26.11.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

205,8533
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,33  115,89

181,03  181,91

152,68  153,54

20,481  20,601

18,714  18,824

16,417  16,513

1,3763  1,3843

177,09  178,15
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Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Því tíminn flýgur

FYRIR EYJU Í MIÐJU ATLANTSHAFINU 
ER ÖFLUGT LEIÐAKERFI EINFALDLEGA 
SPURNING UM LÍFSGÆÐI OG VERÐMÆTI. 
Við erum alltaf í kapphlaupi við tímann og viljum að fjárfestingar skili sem mestum arði. 
Leiðakerfi Icelandair Cargo er byggt upp til að mæta þörfum viðskiptavina okkar. 
Þess vegna fljúgum við til svo margra áfangastaða. 

Á hverjum einasta degi fljúgum við hjá Icelandair Cargo með vörur til og frá Íslandi.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 5
23

04
 1

1/
10



6  29. nóvember 2010  MÁNUDAGUR

SVEITARSTJÓRNIR Laun bæjarstjóra 
Hveragerðis, Aldísar Hafsteins-
dóttur, lækka um þrjú prósent 
með nýjum ráðningarsamningi. 

Í stað fastra 
yfirvinnu-
greiðslna fer 
bæjarstjórinn 
á föst laun. Það 
sama gildir 
um laun skóla-
stjóra grunn-
skólans. 

Fulltrúi 
minnihluta A-
listans sagði í 

bæjarráði að breytingin rímaði 
vel við tillögur minnihlutans frá 
því í vor. „Þetta breytir þó engu 
um fyrri afstöðu minnihlutans, 
sem telur að launakjör bæjar-
stjórans séu í engu samræmi við 
launakjör annarra starfsmanna 
bæjarins og bága fjárhagsstöðu,“ 
sagði í bókun fulltrúa minni-
hlutans, sem sagði í vor að laun 
bæjarstjórans með hlunnindum 
næmu 1.050.000 krónum. - gar

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

FiskfarsFiskf
550 kr.kg

Humarsoðið frá Hornafirði er 
komið, alvöru humarsoð, engin 
aukaefni né litarefni.

Fiskhakk
Fiskbollurkboll

899 kr.kg

Siginn fiskur frá 
Bolungarvík.

Sjáumst eldhress 

á eftir.

akk
790 kr.kg

www.rauttnef.is
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LÁTTU EKKI RIGNA UPP 

Í NEFIÐ Á ÞÉR!
Rauðu nefin fást í verslunum 
Hagkaups og Bónuss og í 
útibúum Íslandsbanka

ALÞINGI Frumvarp til laga um rann-
sókn á starfsemi fjármálafyrirtækja 
á tímabilinu frá október 2008 til 
ársloka 2009 er nú til umfjöllunar í 
viðskiptanefnd.

Í greinargerð þess segir að 
ýmsar sögusagnir hafi gengið um 
ósamræmd og ógagnsæ vinnu-
brögð af hálfu fjármálafyrirtækja 
og hafi margir leitt að því líkur að 
viðskiptavinum hafi verið mismun-
að og hvorki hugað að samkeppnis- 
né jafnræðissjónarmiðum. Mark-
mið frumvarpsins er að leiða hið 
sanna í ljós.

Í Fréttablaðinu á fimmtudag var 
fjallað um fjölda rannsókna sem 
þingmenn hafa lagt til að ráðist 

verði í. Þar láðist að geta ofan-
greinds frumvarps. - bþs

Lagt til að nefnd verði sett á fót sem skoði verklag og ákvarðanatöku bankanna:

Rannsaki sögusagnir um mismunun

Þriggja manna rannsóknarnefnd, skipuð hæstaréttardómara, lögfræðingi 
og sérfræðingi á sviði fjármálamarkaða, rannsaki verklag og ákvarðanatöku 
fjármálafyrirtækja á tímabilinu október 2008 til ársloka 2009. Nefndin skal 
meta hvort mistök, mismunun eða óeðlilegir starfshættir hafi átt sér stað á 
þessum tíma.

Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokki er fyrsti flutningsmaður. Tólf 
aðrir sjálfstæðismenn eru flutningsmenn að málinu auk tveggja framsóknar-
manna og tveggja samfylkingarmanna.

Starfsemi bankanna verði rannsökuð

ALDÍS 
HAFSTEINSDÓTTIR

Lagfæringar í Hveragerði:

Taka 3 prósent 
af bæjarstjóra

FRÉTTASKÝRING 
Hvaða afleiðingar gæti dræm kosn-
ingaþátttaka í kosningum til stjórn-
lagaþings haft?

Dræm kjörsókn í kosningum til 
stjórnlagaþings á laugardag gæti 
haft jákvæð áhrif á störf þingsins, 
segir Gunnar Helgi Kristinsson 
stjórnmálafræðiprófessor.

Aðeins 35,97 prósent kosninga-
bærra manna nýttu kosningarétt 
sinn í kosningunum, samkvæmt 
upplýsingum frá kjörstjórn. 
Niðurstaðna er að vænta í dag.

Gunnar Helgi segir að leita 
verði meira en 100 ár aftur í tím-
ann til að finna alþingiskosning-
ar þar sem kjörsókn hafi verið 
minni en í kosningunum á laugar-
daginn. 

Slæm þátttaka í kosningunum 
þýðir að umboð stjórnlagaþings 
til að endurskoða stjórnarskrána 
verður veikara. Auðveldara verð-
ur fyrir stjórnmálamenn að 
hundsa þær niðurstöður þingsins 
sem ekki eru þeim þóknanlegar, 
enda niðurstaða þingsins aðeins 
leiðbeinandi fyrir Alþingi.

Gunnar Helgi bendir þó á að 
dræm þátttaka geti þrátt fyrir allt 
haft jákvæð áhrif á störf þings-
ins. Hefði kjörsókn verið mikil 
hefði mátt búast við að erfitt yrði 
að hrófla við niðurstöðum þings-
ins, og því engin ástæða fyrir þá 
sem þar ná kjöri að komast að hóf-
samri niðurstöðu sem þjóðin öll 
geti sameinast um.

Með veikara umboð verða því 
þingmenn á stjórnlagaþinginu að 
eiga meiri samræður við alþing-
ismenn og þjóðina alla, og í raun 
sannfæra aðra um að þeirra hug-
myndir um breytta eða nýja 

stjórnarskrá séu skynsamlegar, 
segir Gunnar Helgi.

„Svo framarlega sem stjórnlaga-
þingið fer ekki út í einhverja vitleysu 
í tillögum sínum tel ég að það mæti 
almennt mjög jákvæðu viðhorfi hjá 
Alþingi,“ segir hann.

Slæm þátttaka í kosningunum á 
laugardag komi fáum á óvart, en 
margar samverkandi ástæður höfðu 
áhrif á kjörsóknina, segir Gunnar 
Helgi. 

„Þetta var ekki vel heppnað kosn-
ingafyrirkomulag,“ segir Gunnar 
Helgi. Hann segir fyrirkomulagið 
hafa krafist mikillar fyrirhafnar 
af hálfu kjósenda, sem hafi þurft 
að vinna heimavinnu fyrir þessar 
kosningar, ólíkt öðrum kosningum.

Lítið varð vart við kosningabar-
áttu, og það sem sást snérist ekki 

um málefni eða persónur, segir 
Gunnar Helgi. Engar fylkingar hafi 
orðið til og tekist á um grundvall-
arsjónarmið, sem hefði getað aukið 
áhuga á kosningunum. Meðal ann-
ars þess vegna hafi margir átt erf-
itt með að taka afstöðu til frambjóð-
enda, enda 522 í kjöri.

Þá hefur það eflaust haft áhrif á 
þátttöku hversu umdeildar kosning-
arnar voru. Gunnar Helgi bendir á 
að einhver fjöldi fólks hafi ekki séð 
þörf fyrir stjórnlagaþing á þessum 
tímapunkti, og margir hafi setið 
heima þess vegna.

Kosningar til stjórnlagaþings eru 
þriðju kosningarnar sem fram fara 
á árinu. Kosningaþreyta er því lík-
lega enn ein ástæðan fyrir dræmri 
kjörsókn, segir Gunnar Helgi.

 brjann@frettabladid.is

Stjórnlagaþing þarf að 
sannfæra þing og þjóð
Aðeins 36 prósent kosningabærra manna kusu til stjórnlagaþings. Margar sam-
verkandi ástæður höfðu áhrif á kjörsókn segir stjórnmálafræðingur. Umboð 
þingsins er veikara, en dræm kjörsókn gæti haft jákvæð áhrif á störf þess.
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Heimild: Hagstofan og Landskjörstjórn

Kjörsókn á landsvísu í nýlegum kosningum

FRAMKVÆMDIR Stuðlabergsskífurnar á húsið sem 
Reykjavíkurborg er að láta reisa á Lækjargötu 2 
kostuðu um sextán þúsund krónur á fermetrann.

Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu hefur 
stuðlaberg ekki áður verið notað í þakklæðning-
ar svo vitað sé. Stuðlabergið á Lækjargötu er úr 
námu jarðarinnar Hrepphólar í Hrunamanna-
hreppi. Steinsmiðjan S. Helgason skar efnið í 
skífur.

Kristín Einarsdóttir, aðstoðarsviðsstjóri á fram-
kvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar, bend-
ir á að fermetrinn af skífum á húsinu á Höfða hafi 
kostað um 27 þúsund krónur á fermetrann. Það 
mun hafa verið svokölluð Alta-skífa frá Noregi.

„Bárujárn er um það bil helmingi ódýrara og 
sjálfsagt hefði verið hægt að fá innfluttar þaks-
kífur fyrir eitthvað minna en 27 þúsund krónur. 
Það var ekki reynt heldur var ákveðið að fara í 
þróunarvinnu með það efni sem var til innan-
lands,“ segir Kristín og vísar í þessu samhengi til 
bágrar stöðu eftir bankahrunið.

„Niðurstaðan var þessar fallegu þakskífur sem 
nú eru komnar á þakið,“ segir Kristín.  - gar

Íslenska grjótið á þaki nýbyggingar á Lækjartorgi mun ódýrara en innflutt skífa:

Fermetri af stuðlabergi á 16 þúsund

Í LANDI HREPPHÓLA Þakklæðningin á Lækjargötu 2 er úr 
stuðlabergsnámu í Hrepphólum í Hrunamannahreppi.

FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

STJÓRNLAGAÞING Landskjörstjórn 
hefur borist ábending um að kjör-
stað á Álftanesi hafi verið lokað 
of snemma á kjördag. Ástráður 
Haraldsson, formaður landskjör-
stjórnar, staðfestir að ábending 
um þetta hafi borist frá kjósanda. 
Hann málið í skoðun. „Við erum 
að afla upplýsinga um það hvernig 
þessu víkur við en málið er í raun 
og veru ekki komið lengra,“ segir 
Ástráður Haraldsson. Hann segir 
að verið sé að skoða hvernig bregð-
ast eigi við þessu. Von sé á grein-
argerðum frá aðilum sem þarna 
áttu hlut að máli.

Á kosningavefsíðu dóms- og 
mannréttindamálaráðuneytisins 
var greint frá því að kjörstaðir 
yrðu almennt opnir frá klukkan 9 
til klukkan 22 að kvöldi. Þó hefðu 
einstaka kjörstjórnir ákveðið, eins 
og þeim er heimilt, að byrja síðar 
og/eða hætta fyrr. Í frétt á vef 
Álftanesbæjar 23. nóvember kom 
fram að kjörstaður myndi opna 
klukkan 10 og kjörfundi ljúka 
klukkan 21.  - jhh

Ósáttir kjósendur á Álftanesi:

Lokuðu kjör-
stað of snemma

LANDBÚNAÐUR Jón Bjarnason 
landbúnaðarráðherra hefur 
skipað starfshóp sem fjalla á um 
þann vanda er steðjar að svína-
rækt í landinu. 

Svínarækt á Íslandi hefur á 
einum áratug gengið í gegnum 
tvö tímabil offramleiðslu, gjald-
þrota og verðfalls afurða, að því 
er fram kemur í tilkynningu frá 
ráðuneytinu. 

Starfshópurinn mun einnig 
fjalla um aðbúnað og meðferð 
svína á Íslandi.

 - mþl

Ráðherra skipar starfshóp:

Skoða á stöðu 
svínaræktar

KJÖRKASSINN

Er jólaundirbúningur hafinn á 
þínu heimili?
Já  61,8%
Nei 38,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú skjalabirtingar Wiki-
leaks af hinu góða?

Segðu þína skoðun á visir.is



1920 x 1080 dílar; milljónir lita; IPS-tækni
4GB 1066MHz DDR3 SDRAM 
500GB Serial ATA, 7200 rpm Harður diskur
NIVIDIA GeForce 9400M 
Innbyggð iSight vefmyndavél (1,3MP upplausn) 
Fjögur USB 2.0, Eitt FireWire 800, SD-kortarauf 
Innbyggt Airport Extreme (802.11n)
Innbyggt Bluetooth 2.1 + EDR 
Þráðlaust íslenskt lyklaborð og þráðlaus Magic Mouse

Með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. 

Epli og spil
MacBook 13”
2,4GHz Intel Core 2 Duo 
2GB innra minni
250GB harður diskur
NVIDIA GeForce 320M 256MB skjástýring
Innbyggð iSight vefmyndavél
Tvö USB 2.0 tengi
Þráðlaust WiFi netkort (801.11n), Bluetooth
Allt að 10 klst rafhlöðu ending

MacBook Air 11”
Intel Core 2 Duo
2-4 GB innra minni
64/128 GB SSD diskur
Aðeins 1kg

Verð frá: 179.990.-

MacBook Air 13”
Intel Core 2 Duo
2-4 GB innra minni
128/256 GB SSD diskur
Aðeins 1,32kg

Verð frá: 239.990.-

Nýlent
iMac 21,5”MacBook Air

Verð: 169.990,- 

Nýr Office Pakki 
fyrir Mac
Office : mac 2011
Microsoft hefur gefið út nýja útgáfu af 
hinum vinsæla Office pakka fyrir Mac.

Verð frá 18.990.-

35.990.-
43.990.-

Verð frá 209.990.-
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WASHINGTON, AP Upplýsingar úr 250 
þúsund leynilegum skjölum sem 
vefsíðan Wikileaks hefur undir 
höndum, voru birtar í fjölmiðlum 
víða um heim í gærkvöldi. Skjölin 
sem um ræðir koma úr sendiráð-
um Bandaríkjanna um allan heim 
og veita sjaldséða innsýn í starf-
semi bandarísku utanríkisþjónust-
unnar.

Meðal þess sem kemur fram í 
skjölunum er að Abdullah, konung-
ur Sádi-Arabíu, og fleiri leiðtogar í 
arabaheiminum hafa hvatt Banda-
ríkin til að gera innrás í Íran til 
bregðast við tilraunum Írana til að 
koma sér upp kjarnavopnum. Þar 
er einnig lýst yfir miklum áhyggj-
um af öryggi kjarnaefna í Pakistan 
sem nota mætti til að smíða kjarna-
vopn og sagt er frá umfangsmiklu 
tölvuþrjótaneti kínverskra stjórn-
valda.

Bandarísk stjórnvöld fordæmdu 
skjalabirtinguna í gær og sögðu 
hana stefna lífi bandarískra ríkis-
borgara í hættu. Julian Assange, 
stofnandi Wikileaks, vísaði gagn-
rýninni á bug og sagði bandarísk 
stjórnvöld hrædd við að svara 
fyrir gjörðir sínar.

Tölvuþrjótar réðust á Wiki-
leaks um miðjan dag í gær og lá 
síðan niðri fram á kvöld. Nokkrir 
alþjóðlegir fjölmiðlar, þar á meðal 
New York Times og The Guardian, 
höfðu hins vegar fengið aðgang að 
skjölunum með fyrirvara og birtu 
upplýsingar úr þeim í gærkvöldi.

Einhvers misskilnings virð-
ist gæta um tengsl Wikileaks við 
Ísland því Liz Cheney, fyrrum 
starfsmaður í utanríkisráðuneyti 
Bandaríkjanna og dóttir Dicks 

Cheney fyrrum varaforseta, kom 
fram á sjónvarpsstöðinni Fox News 
í gær og hvatti þar íslensk stjórn-
völd til að loka fyrir vefsíðuna.

 magnusl@frettabladid.is

Ómissandi
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VERÐ: 1.990 KR. VERÐ: 7.990 KR. VERÐ: 9.990 KR.
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VERÐ: 6.890 KR.

VERÐ: 6.790 KR.

SAMFÉLAGSMÁL Átakinu Hjálpar-
sveinar hefur verið ýtt úr vör en 
markmið þess er að létta börnum 
lífið og leyfa þeim að njóta lífsins í 
faðmi fjölskyldunnar um jólin. 

Hjálparsveinar eru hluti af starfi 
Barnabross sem Andrea Margeirs-
dóttir og Rannveig Sigfúsdóttir 
stofnuðu í haust. 

Átakið stendur til 6. desember og 
eru áhugsamir beðnir að skila lít-
illi gjöf eða fjárframlagi til kaupa 
á gjöf á sölustaði Olís. Fulltrúar 
Hjálparstofnunar kirkjunnar og 
námsráðgjafar í skólum munu svo 
dreifa gjöfunum til viðeigandi aðila 

um land allt. Andrea segir að verk-
efnið hafi gengið mjög vel þessa 
fyrstu daga. „En við þurfum að fá 
enn fleiri með okkur í þetta. Það er 
ekkert mál að taka þátt. Til dæmis 
hefur fólk á vinnustöðum tekið sig 
saman með þeim hætti að hver og 
einn hefur komið með eina gjöf og 
svo hefur verið farið með þær allar 
í einu til Olís,“ segir Andrea.

Hún segir Hjálparsveina alls 
staðar hafa mætt miklum hlýhug 
og vonar að sem flestri geti tekið 
þátt. Nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðunni barnabros.is 
á Netinu.  - þj

Framtakssamar konur safna jólagjöfum handa börnum:

Allir geta verið hjálparsveinar
UMFERÐARMÁL Hvert banaslys í 
umferðinni kostar samfélagið 
um 356,2 milljónir króna, eða 
17,3 milljónir danskra króna. Er 
það samkvæmt nýjustu útreikn-
ingum sem gerðir hafa verið 
fyrir danska samgönguráðu-
neytið. Umferðarstofa greindi 
frá málinu í síðustu viku. Þeir 
þættir sem liggja til grundvallar 
útreikningunum eru meðal ann-
ars kostnaður við útköll lögreglu 
og björgunarliða, lækna, vinnu-
tap fórnarlambsins og fjölskyldu 
þess svo eitthvað sé nefnt.  - sv

Kostnaður umferðarslysa: 

Banaslys kosta 
350 milljónir

VÍSINDI Óbeinar reykingar kosta 600 
þúsund manns lífið ár hvert. Þetta 
er niðurstaða nýrrar rannsóknar, 
sem birt er í breska læknatímarit-
inu Lancet.

Rannsökuð voru gögn frá árinu 
2004 frá alls 192 löndum. Í ljós 
kom að 40 prósent barna og þrjátíu 
prósent karla og kvenna sem ekki 

reykja anda reglulega að sér reyk 
frá reykingafólki.

Vísindamennirnir telja að óbein-
ar reykingar séu ár hvert valdar að 
379 þúsundum þeirra dauðsfalla, 
sem stafa af hjartasjúkdómum, 165 
þúsundum dauðsfalla vegna lungna-
bólgu eða skyldra sjúkdóma, 36.900 
dauðsfalla vegna astma og 21.400 
dauðsfalla vegna lungnakrabba-
meins.

Þessi 600 þúsund dauðsföll bætast 
við þær 5 milljónir manna sem ár 
hvert láta lífið vegna beinna reyk-
inga.

„Þetta hjálpar okkur að skilja 
þann raunverulega toll sem tóbak-
ið tekur,“ segir Armando Perurga, 
framkvæmdastjóri hjá Alþjóða-
heilbrigðisstofnuninni. - gb

Áhrif óbeinna reykinga kortlögð í nýrri rannsókn:

Kosta um 600 þús-
und líf á hverju ári 

REYKINGAR Fjörutíu prósent barna 
stunda óbeinar reykingar, samkvæmt 
rannsókninni. NORDICPHOTOS/AFP

SAMTAKAMÁTTUR Þær Andrea og 
Rannveig í Barnabrosum taka höndum 
saman með jólasveinum og öðrum 
góðum fyrir jólin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrirskipaði 
að njósnað 
skyldi um SÞ
Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
gaf frá sér skipun um að njósnað skyldi um forystu 
Sameinuðu þjóðanna. Þetta kemur fram í skjölum 
sem vefsiðan Wikileaks hefur undir höndum.

JULIAN ASSANGE Wikileaks lá niðri fram eftir degi í gær eftir árás tölvuþrjóta í 
aðdraganda skjalabirtingarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

■ Hilary Clinton, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, fyrirskipaði að 
njósna skyldi um forystumenn 
Sameinuðu þjóðanna.

■ Meint tengsl ríkisstjórnar Rúss-
lands og skipulagðrar glæpa-
starfsemi eru reifuð.

■ Sagt er frá samtali forseta 
Jemens og bandarísks hershöfð-
ingja um árásir á al Kaída-liða í 
Jemen þar sem forsetinn segir: 
„Við munum halda áfram að 
segja að sprengjurnar séu frá 
okkur, ekki ykkur.“

■ Fjölmörgum stjórnmálamönn-
um er lýst í skjölunum á 
berorðari hátt en vanalegt er í 
samskiptum milli þjóða.

■ Nokkrir breskir stjórnmálamenn, 
þar á meðal David Cameron 
forsætisráðherra, eru gagnrýndir 
í skjölunum.

Meðal þess sem 
fram kemur

leynileg skjöl 
úr sendiráðum 
Bandaríkjanna 
ætlar Wiki-

leaks að birta á heimasíðu 
sinni.  

250
þúsund

1. Hvaða fréttastöð valdi Reykja-
vík sem einn af tíu bestu stöðum 
til að verja jólunum á?

2. Hver er titill nýútkominnar 
skáldsögu Kristínar Steinsdóttur?

3. Hver skrifar um þessar 
mundir handrit um vistheimilið 
Silungarpoll?

SVÖR

1. Fréttastöðin CNN. 2. Ljósa. 3. Guðrún 
Ragnarsdóttir.

VEISTU SVARIÐ?



Välj.
Eða veldu eins og sagt er á íslensku. Nýtt samstarf SAS og Icelandair þýðir að
núna áttu möguleika á að velja á milli miklu fleiri áfangastaða en áður. 
Við bjóðum nú uppá þann möguleika að bóka flug til Evrópu og lengra á
frábæru verði á www.flysas.is 

flysas.is

Ávallt með SAS

Engin dulin gjöld - innritun án endurgjalds - sætabókun án endurgjalds

Farangursheimild án endurgjalds - EuroBonus-punktar - 25% barnaafsláttur

Bergen
London
París
Frankfurt
Peking
Tokyo
Bangkok

Ósló
Kaupmannahöfn
Stokkhólmur
Helsinki
Gautaborg
Stafangur
Þrándheimur

Berlín
München
Hamborg
Varsjá
Zürich
Mílanó
Vilníus
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Farsíminn 
hluti af 
Símavist

FYRIRTÆKI

Í Símavist eru farsímar hluti af IP símkerfinu 
og er greitt fast mánaðar gjald á 
hvern notanda.

Við erum sérfræðingar í rekstri símkerfa

Öll símtöl 

innan fyrirtækis á

 0 kr.

Það er
800 4000 • siminn.is

MENNTAMÁL Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra hefur 
dregið til baka áminningu 
sem forveri hennar í embætti 
veitti Gísla Ragnarssyni, skóla-
meistara Fjölbrautaskólans við 
Ármúla, í kjölfar álits umboðs-
manns Alþingis.

Skólameistarinn var árið 2008 
sakaður um að hafa oftalið fjölda 
nemenda sem luku prófi í dönsku 
við skólann árið 2005, með þeim 
afleiðingum að fjárframlög ríkis-
ins til skólans hafi verið hærri en 
þau hefðu átt að vera. Hann var í 
kjölfarið áminntur. 

Baldur Gíslason, skólameistari 
Tækniskólans, var áminntur fyrir 
sömu sakir. Hann ætlar nú að fara 
fram á að áminning hans verði 

dregin til baka. Þrír skólameist-
arar til viðbótar fengu tiltal.

Gísli og Baldur sögðu  frá upp-
hafi að ásakanirnar væru tilhæfu-
lausar. Þeir óskuðu báðir eftir því 

að ráðuneytið drægi áminninguna 
til baka, en því var hafnað. 

Gísli skaut málinu í kjölfarið 
til umboðsmanns Alþingis, sem 
komst nýverið að þeirri niður-
stöðu að Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir, þáverandi mennta-
málaráðherra, hafi ekki gætt 
jafnræðis þegar hún áminnti 
Gísla en veitti þremur öðrum 
skólameisturum tiltal vegna sam-
bærilegra saka. 

Í kjölfarið óskaði Gísli eftir því 
að menntamálaráðherra drægi 
áminninguna til baka, og varð 
ráðherra við því 4. nóvember 
síðastliðinn. 

Umboðsmaður tók ekki afstöðu 
til þess hvort ásakanirnar áttu 
við rök að styðjast.  - bj

Skólameistari Fjölbrautaskólans við Ármúla ranglega áminntur árið 2008:

Áminningin dregin til baka

GÍSLI RAGNARSSON BALDUR GÍSLASON

VEÐUR Mesta frost sem mælst hefur 
á höfuðborgarsvæðinu það sem af 
er vetri mældist mínus sjö gráður 
aðfaranótt sunnudags að sögn veð-
urfræðings hjá Veðurstofu Íslands. 
Vetur konungur er því farinn að 
láta til sín finna eftir óvenjuhlýj-
an októbermánuð.  Til að mynda 
var hann sá hlýjasti í Reykjavík 
frá 1985. 

Kalt var víðast hvar á landinu 
um helgina en hægviðri og heið-
skírt. Á sunnudag var kaldast við 
Mývatn, sautján stiga frost, en hlýj-
ast á Bjargtöngum þar sem hitinn 
fór upp í fjórar gráður. 

Veðrið fer hlýnandi í dag, með 
einhverri úrkomu vestan til og hit-
inn verður víðast hvar ofan við 
frostmark fram eftir viku nema 
austanlands. Þar er ekki búist við 
að hitastigið fari upp fyrir frost-
mark fyrr en um miðja vikuna. 

Samkvæmt veðurspám er reikn-
að með að það kólni aftur í viku-
lok og hitastigið fari niður í svipað 
frost og var um helgina með norð-
vestlægri átt. Norðanlands geta því 
orðið él en syðra er úrkomulítil spá 
og veður bjartara þótt ekki sé búist 
við jafn heiðskíru og stilltu veðri 
og var um nýliðna helgi.   - jma

Frost á höfuðborgarsvæðinu fór niður í mínus sjö gráður aðfaranótt sunnudags:

Kaldast það sem af er vetri

VETURINN LÉT AÐ SÉR KVEÐA Veðrið 
var óvenjufallegt, bjart og stillt en ískalt 
víðast hvar um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

SKIPULAGSMÁL Borgaryfirvöld skoða 
nú þann möguleika að innrétta 
félagsmiðstöð í geymslu Orkuveit-
unnar við Austurbæjarskóla.

Foreldrar barna í Austurbæjar-
skóla hafa lengi haft horn í síðu 
notkunar Orkuveitunnar á geymsl-

unni sem er í 
gamalli dreifi-
stöð við suður-
enda skólans. 
Telja foreldrarn-
ir slysahættu af 
umferð flutn-
ingabíla. Hug-
mynd um að 
breyta geymsl-
unni í félagsmið-
stöð fyrir ungl-
inga hefur lengi 
verið á kreiki. 
Kjartan Magn-
ússon, borgar-
fulltrúi Sjálf-
stæðisflokks, 
lagði í október 
fram tillögu í 
Íþrótta- og tóm-
stundaráði að 
þessi möguleiki 
yrði kannaður 

og var það samþykkt. Í fyrravet-
ur kannaði framkvæmdasvið borg-
arinnar hvort þetta væri yfirleitt 
hægt og reyndist svo vera. Því 
muni þó fylgja talsverður kostn-
aður því geymslan uppfylli engar 
kröfur sem íverustaður.

„Það liggur fyrir að það þyrfti 
að gera umtalsverða breytingar á 
þessu húsnæði svo það verði not-
hæft sem félagsmiðstöð,“ segir 
Kjartan og útskýrir að hugmyndin 
sé sú að miðstöðin verði fjölnota og 
meðal annars nýtast fyrir almennt 
félagsstarf í hverfinu. „Það eru 
ýmsar útfærslur á borðinu. Meðal 
annars hafa foreldrarnir lýst 
því yfir að þeir séu reiðubúnir 
að leggja mikla sjálfboðavinnu 

Vilja breyta geymslu 
í miðstöð fyrir íbúa
Borgaryfirvöld skoða nú þann möguleika að breyta umdeildri geymslu Orku-
veitunnar við Austurbæjarskóla í félagsmiðstöð. Upplýsingafulltrúi OR segir 
fyrirtækið þurfa kaupanda að geymslunni áður en það finnur og festir sér nýja.

GEYMSLAN Kefli og spennar eru meðal þess sem Orkuveitan getur gripið til í 
geymslu sinni við Austurbæjarskóla verði bilun þar í nágrenninu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KJARTAN 
MAGNÚSSON

EIRÍKUR 
HJÁLMARSSON

Húsnæðið er um 385 fermetrar að stærð, brúttó, á einni hæð en með um 
sjö metra lofthæð. Því er skipt niður í tvö aðalrými með steyptum veggjum 
og súlum. Meðfram Egilsgötu er um sex metra breiður salur og átján metra 
langur en miðhluti húsnæðisins er aðalrýmið með þremur hliðarrýmum, 
sem aðskilin eru með steyptum veggjum og súlum. 

Vegna mikillar lofthæðar er hægt að koma fyrir um 155 fermetra millilofti 
án þess að skerða dagsbirtu í heildarrýminu að ráði. Gólfflötur rýmisins gæti 
því orðið um 540 fermetrar. 

Ráðast þarf í endurbætur á húsnæðinu ef nýta á það til félagsstarfs. 
Samkvæmt minnisblaði Framkvæmdasviðs þarf að einangra húsnæðið og 
koma fyrir vatns-, hita- og frárennslislögnum auk loftræstibúnaðar. Einnig 
þurfi að skera glugga í útveggi að porti og skólanum og huga vel að lýsingu 
sem og hljóðvist.

 Heimild: Greinargerð með tillögu Kjartans Magnússonar í 
 Íþrótta- og tómstundaráði.

Hvernig er geymslan og hvað þarf að …?

af mörkum til að gera þetta að 
veruleika, Þá sé rætt um aðkomu 
Tækniskólans að verkinu.“

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs-
ingafulltrúi Orkuveitunnar, segir 
fyrirtækið þegar hafa svipast um 
eftir hentugu húsnæði til að leysa 
geymsluna í Austurbæjarskóla af 
hólmi. Hann útskýrir að mikilvægt 
sé fyrir fyrirtækið að hafa lager-
húsnæði á þessum slóðum.

„Þessi geymsla gerir það að 
verkum að viðbragðstími vegna 
bilana í Vesturbænum er styttri 
en ella,“ segir Eiríkur sem kveð-
ur Orkuveituna nú fyrst og fremst 
bíða næstu skrefa hjá borginni.

„Því mun fylgja kostnaður og 
við getum ekki lagt út í hann 
fyrr en kaupandi er fundinn að 
núverandi geymslu.“ 
   gar@frettabladid.is



Nikon D3100
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYNDAVÉL
– auðveld í notkun með Guide mode, tekur frábærar 
myndir og kvikmyndir í háskerpuupplausn

MEÐ COOLPIX S3000
TEKUR ÞÚ BETRI MYNDIR

Nú fylgir með D3100 aukahlutapakki sem 
inniheldur vandaða ljósmyndabók, 4 GB
minniskort og Acme Made tösku að
verðmæti 14.995.-
D3100 18-55VR kit Verð 129.995.-

Nú fylgir með Nikon COOLPIX S3000
aukahlutapakki sem inniheldur 4 GB minniskort og 

Golla tösku að verðmæti 8.995.-
S3000 Verð 26.995.-

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is 
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is 
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is 
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is 
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is 
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is 
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI

Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði, 
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi; 
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi; 
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum;  
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; 
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.

 Nýjung á Íslandi! 

Nikon skólinn
Innifalið í kaupum er 
2,5 klst. byrjendanámskeið á D-SLR
(verðmæti: 12.000 kr.) 
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Það setti að mér hroll, þegar ég sá aug-
lýsinguna frá Bandalagi háskólamanna 

undir yfirskriftinni „útskriftargjöf til 
háskólanema“ og svo var mynd af farmiða 
til útlanda – en bara aðra leiðina. Er þetta 
sú leið, sem ríkisstjórnin vill fara? Búa 
til þjóðfélag, sem hrekur burt hæfasta og 
menntaðasta fólkið?

Háskólamenntun er forsenda nýsköpunar, 
enda er einn af gangráðum hagvaxtar vel 
menntuð þjóð. Rannsóknir sýna að allt að 
20% hagvaxtar á Íslandi á árunum 1970 til 
1992 má rekja til fjárfestingar í menntun. 
Einmitt þess vegna verður að forðast flatan 
niðurskurð á háskólastiginu, eins og stjórn-
völd vilja gera. 

Nýlega sat ég fund á vegum EFTA og 
ESB um uppbyggingu nýsköpunar, mennta- 
og rannsóknarsamfélagsins til 2020. Þar 
voru menn sannfærðir um að efling þessara 
þátta myndi leiða Evrópuþjóðir fyrr út úr 
þeim þrengingum sem þær standa frammi 
fyrir og styrkja undirstöður samfélagsins. 
Það sama gildir að sjálfsögðu um Ísland. 

Við eigum að halda áfram uppbyggingu 
háskóla. Við eigum að efla rannsóknar- og 
þróunarstarf á háskólastiginu en milli vel-
megunar þjóða og öflugs þekkingarsamfé-
lags liggja sterk bönd. Það gerum við ann-
ars vegar með markvissu samstarfi háskóla 

og hins vegar með sameiningu háskóla. 
Við verðum að reyna að gera meira fyrir 
minna. Það er ákall um krefjandi nálgun 
svo hægt verði að standa vörð um háskóla-
starfið, kennslu og rannsóknir, til lengri 
tíma. Héraðshöfðingjar verða að sjá hags-
muni heildarinnar í þessu máli. Þar vegur 
áherslan á gæði þungt.

Við þurfum að auka hagvöxt. Mennta- og 
vísindasamfélagið er tæki til þess. Verkefni 
stjórnmálanna er að byggja á því sem vel 
er gert og sækja fram á réttum forsendum. 
Efla þarf menntun ungs fólks í tæknigrein-
um til að uppfylla áætlaða þörf í hátækni-
iðnaði á næstu árum. Ríkisstjórnin hefur 
ákveðið að fara þveröfuga leið. Sækja ætti í 
smiðju þeirra þjóða þar sem best hefur tek-
ist til á þessu sviði og hvernig þjóðir eins og 
Finnar forgangsröðuðu á erfiðum tímum í 
ríkissfjármálum. 

Það kemur samfélaginu öllu til góða að 
reka öfluga háskóla. Að minnka fjárfest-
ingu til þessa málaflokks með flötum nið-
urskurði líkt og ríkisstjórnin leggur til er 
glapræði. Við getum hagrætt. Við getum 
sparað. En gerum það rétt. Þorum að for-
gangsraða í þágu framtíðarinnar. Þannig 
að flugmiði barnanna okkar verði fram og 
til baka. Við viljum fá fólkið okkar aftur 
heim.

Útskriftargjöfin til háskólanema
Menntamál

Þorgerður 
Katrín 
Gunnarsdóttir 
þingmaður

Kjörsóknin léleg
Kosningaþátttaka í stjórnlagaþings-
kosningunum var dræm á alla 
mælikvarða. Guðrún Pétursdóttir, 
formaður stjórnlaganefndar, reyndi 
ekki að draga dul á þá staðreynd en 
benti réttilega á að ástæðurnar fyrir 
fámenninu geta verið margar. Fram-
bjóðendurnir sjálfir brugðust við 
tíðindum á ólíkan máta.

Gleðiefni fyrir kjósendur?
Eiríkur Bergmann Einarsson 
dósent sagði kjörsóknina vera 
gleðiefni fyrir kjósendur: 
„Kjósendur ættu bara að 
vera glaðir með dræma 
kjörsókn því þá vega 

atkvæði þeirra bara meira.“
Illugi Jökulsson ritstjóri sagði 40 

prósent þjóðarinnar vel marktækan 
hóp: „Þeir sem nú hafa hag af því að 
dæma stjórnlagaþingkosningarnar 
misheppnaðar vegna lítillar kjörsóknar 
eru einmitt þeir sömu og vildu alls 
ekki kosningarnar. Spilið ekki upp 

í hendurnar á þeim. Fjörutíu 
prósent þjóðarinnar eru 
vel rúmlega marktækur 
hópur, og þeir sem verða 
kosnir á stjórnlagaþing-

ið geta spilað 
frábærlega úr 
þessari nið-
urstöðu.“

Stjórnlagaþingið farsi?
Skafti Harðarson rekstrarstjóri taldi 
kjörsóknina aftur á móti vera til 
marks um það að kjósendur hefðu 
hafnað þinginu: „kjörsóknin er talin 
vera einhvers staðar í kringum 40%. 
Ef rétt er þá hefur meirihluti kjósenda 

hafnað þeim farsa sem þetta stjórn-
lagaþing er.“

Að kjarna málsins komst hins 
vegar VIlhjálmur Þorsteinsson 
stjórnarformaður í stuttri færslu á 
Facebook: „var að vonast til þess 
fyrirfram að kjörsókn slefaði yfir 

50%, en virðist ekki verða að 
ósk sinni. Það eru vonbrigði, 
en við gerum gott úr þessu 
samt.“ magnusl@frettbladid.isS

tjórnlagaþingið er merkileg tilraun í lýðræðislegum stjórn-
arháttum. Það er nýtt fyrir Íslendingum að geta farið fram-
hjá stjórnmálaflokkunum við kosningar og að kjósa ein-
vörðungu persónur, sem bjóða sig fram á eigin forsendum. 
Það er sömuleiðis nýtt fyrir okkur að kjósa þing sem hefur 

það eina verkefni að endurskoða stjórnarskrána. Hún er grundvöll-
urinn undir alla aðra löggjöf í landinu en hefur þó aldrei verið í 
forgangi hjá okkar háa Alþingi. Þingmenn hafa í meira en sextíu ár 
gert margar atrennur að heildarendurskoðun á plagginu en aldrei 
náð lendingu. Flokks- og kjördæmahagsmunir hafa þvælzt fyrir.

Af þessum sökum mátti ætla 
að Íslendingar tækju kosningun-
um til stjórnlagaþings fagnandi. 
Það eru vissulega vonbrigði að 
meirihluti þjóðarinnar ákvað að 
sitja heima. Fara þarf heila öld 
aftur í tímann til að finna dæmi 
um jafnslaka þátttöku í almenn-
um kosningum.

Margar ástæður geta verið fyrir þessu. Mörgum þótti kosninga-
fyrirkomulagið vafalaust flókið; að þurfa að skrifa margar tölur á 
blað í stað þess að setja einfaldan kross eins og venjulega. Fjöldi 
frambjóðendanna spilaði áreiðanlega líka inn í. Þótt út af fyrir sig sé 
jákvætt að á sjötta hundrað manns taldi sig eiga erindi í framboð til 
stjórnlagaþings, gerði þessi gríðarlegi fjöldi að verkum að fjölmiðlar 
gátu ekki kynnt frambjóðendur með góðu móti og á milli þeirra varð 
ekki til nein umræða að ráði, sem gat varpað ljósi á mismunandi 
áherzlur og ýtt við fólki að taka afstöðu.

Það kann sömuleiðis að hafa spilað inn í að þetta eru þriðju kosn-
ingarnar á árinu og örari kosningar draga iðulega úr þátttöku. Það er 
reynslan frá löndum, þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru tíðar og 
hugsanlega þurfum við að búa okkur undir að kjörsókn fari minnk-
andi, því að það virðist nú nokkuð almenn skoðun, jafnt á Alþingi og 
meðal frambjóðenda til stjórnlagaþings, að gefa eigi almenningi í 
auknum mæli kost á að greiða atkvæði um ýmis mikilvæg mál.

Hugsanlegt er að meirihluti þjóðarinnar hafi ekki talið neina þörf 
á að endurskoða stjórnarskrána. Sé það raunin, kann meirihlutinn 
þó að hafa gert mistök með því að sitja heima, vegna þess að þá hafa 
þeir sem vildu breytingar fremur mætt á kjörstað og þá kosið fram-
bjóðendur sem vilja gera miklar breytingar. Hvort það er raunin, 
kemur í ljós þegar lokið verður við að telja upp úr kjörkössunum.

Svo geta einhverjir hafa álitið kosninguna tómt píp og peninga-
eyðslu og stjórnlagaþing ranga aðferð til að endurskoða stjórnar-
skrána. Þeir hinir sömu hefðu samt ekki átt að sitja heima, heldur 
mótmæla með hefðbundnum hætti með því að koma á kjörstað, en 
skila auðu.

Verst af öllu er ef hin litla kosningaþátttaka er til merkis um að 
meirihluti Íslendinga láti sér einfaldlega standa á sama um stjórn-
arskrána og stjórnskipunina. Ef svo er, eigum við að hafa áhyggjur 
af lýðræðisvitund almennings. Þá kann að vera að við viljum aðeins 
fara á kjörstað þegar það snertir áþreifanlega hagsmuni okkar, en 
höfum litlar áhyggjur af því hvers konar grundvöllur er lagður að 
samfélaginu sem við búum í.

Er meirihlutanum sama um stjórnarskrána?

Af hverju kusu 
svo fáir?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Ég á engin orð til að lýsa von-
brigðum mínum í dag. Ég vona að 
Íslendingar muni þennan dag næst 
þegar þeir kvarta undan stjórnar-
farinu á Íslandi. Næst þegar þeir 
kvarta undan því hvað kvótakerf-
ið sé ósanngjarnt. Næst 
þegar þeir tala um hvað 
stjórnmálaflokkarnir 
hafa mikil völd og hvað 
þrískipting ríkisvalds-
ins sé léleg á Íslandi. 

Ég vona að þjóð-
in minnist þessa dags 
næst þegar hún kvartar 
undan pólitískum stöðu-
veitingum og dómara-
skipunum. Næst þegar 
menn væla yfir því að 
eignarhald yfir auðlind-
um landsins sé á leið í 
einkaeigu, vona ég að 
þeir minnist þessa dags. 
Næst þegar menn tala 
um hvað persónukjör 
sé sniðugt og hvað það 
sé ósanngjarnt að hafa 
misjafnt atkvæðavægi 
milli landshluta, þá eiga 
þeir að muna eftir þess-
um degi. Næst þegar 
eitthvað verður einka-
vætt í hendur á vinum 
stjórnmálaleiðtoga, þá 
eiga menn að muna þennan dag.

Við höfðum tækifæri til að sýna 
vilja okkar sem þjóð. Til að ákveða 
á hvaða forsendum hér skyldi vera 
rekið ríki og hvernig því skyldi 

háttað. Hvað væri í lagi, og hvað 
væri ekki í lagi. Okkar svar var 
eitt stór „Meh!“ Okkar skilaboð 
eru skýr. Okkur er sama, við nenn-
um ekki að pæla í þessu.

Vissulega var dregið úr þessu úr 
öllum áttum, tíminn var hafður of 
stuttur, frambjóðendur margir og 
kynning tæp. Umboð stjórnlaga-
þingsins var takmarkað af hálfu 
alþingis, en góð mæting hefði sagt 
ráðamönnum skýrt og greinilega 
að þetta væri eitthvað sem við ætl-
uðum að taka alvarlega. Þjóð sem 

er alvara um það að bæta 
úr sínum málum hefði 
ekki látið svona hraða-
hindranir stoppa sig.

Við sögðum skýrt og 
greinilega að okkur væri 
bara skítsama. Að þó við 
hefðum orðið reið fyrst 
um sinn eftir hrun, þá 
nenntum við þessu ekki 
lengur, reiðin gleymd og 
baráttuviljinn úr okkur. 

Næst þegar það verða 
mótmæli á Austur-
velli, á ég þá að nenna 
að mæta? Næst þegar 
eitthvað stórt og ósann-
gjarnt gerist, á ég þá að 
nenna að æsa mig?

Fyrst við gripum ekki 
þetta tækifæri þegar 
það gafst, þá getum við 
engum öðrum en sjálf-
um okkur um kennt 
næst þegar einhver 
gengur á lagið. Fullt af 
fólki vill landi sínu og 
þjóð vel, og er tilbúið að 

leggja ógnarmikið á sig til að bæta 
leikreglurnar í landinu okkar. En 
það er bara algjörlega ómögulegt 
að hjálpa þjóð sem nennir ekki að 
hjálpa sér sjálf.

Fyrst við 
gripum ekki 
þetta tæki-
færi þegar 
það gafst, 
þá getum 
við engum 
öðrum en 
sjálfum okk-
ur um kennt 
næst þegar 
einhver geng-
ur á lagið.

Eru skólprörin í húsinu þínu
farin að gefa sig?

Það hefur aldrei verið eins þægilegt
að láta gera við Frárennslislagnir!

Við fóðrum skólp og frárennslislagnir að innan.

FRÍ ástandsskoðun og myndun til áramóta.

Tímapantanir í síma 571 0300 www.proline.is

Minnihlutinn mætti. Meiri-
hlutinn afþakkaði að taka 

þátt í Íslandssögunni. Meirihluti 
kjósenda hirti ekki um að velja 
sína fulltrúa til að setjast á rök-
stóla um það hvernig þjóðfélag 
skuli byggja hér upp á rústum 
sem eru ekki bara efnahagslegar 
heldur líka siðferðilegar, pólitísk-
ar, hugmyndalegar og lögfræði-
legar. Um árabil höfum við fylgst 
með því hvernig Ísland hefur 
verið impróvíserað frá degi til 
dags, reglur sveigðar að þörfum 
eða hreinlega hundsaðar. Stjórn-
lagaþings bíður það verkefni að 
skrifa nótur; koma hér á meiri 
festu í starfsháttum með því að 
sjá til þess að „undirstaðan sé 
réttleg fundin“.

Því eins og ég heyrði Þórar-
in Eldjárn tala um á dögunum: 
stjórnarskrá er afleitt orð um 
fyrirbærið og væri nær að nota 
sama orðið og Danir sem tala um 
„grundlov“ í þessu sambandi, 
grundvallarlög.

Til hvers fulltrúalýðræðið?
Minnihlutinn mætti – um 40 
prósent segja menn á hádegi á 
sunnudegi þegar þetta er skrifað. 
Kannski ekki alveg jafn smánar-
lega fáir og mættu í atkvæða-
greiðslu um Reykjavíkurflugvöll 
en fráleitt jafn margir og mættu 
í Icesave-atkvæðagreiðslu (63 
prósent) til að greiða atkvæði 
um nei eða nei, en þó fyrst og 
fremst senda skýr skilaboð um að 
íslenska þjóðin teldi sig ekki bera 
ábyrgð á falli bankanna og gerði 
ekkert með þær skuldbinding-
ar sem ráðamenn hennar hefðu 
undirgengist fyrir hennar hönd 
– það er að segja: hafnaði í reynd 
fulltrúalýðræðinu; tók umboðið 

af ráðherrum og samningamönn-
um í þessu tiltekna máli, sem enn 
er svífandi í einhvers konar ráð-
leysis-limbói.

Kannski hefur fólki snúist 
hugur aftur. Fulltrúalýðræðið 
hefur nefnilega sína kosti. Við 
getum sett fólk sem við treystum 
í að ráða fram úr málum sem eru 
of flókin og sérhæfð til að við 
getum sjálf gert það – fólki sem 
við teljum að starfi í anda þeirrar 
lífsýnar sem við aðhyllumst sjálf. 
Og í framhaldi af því: Við getum 
sett fólk sem við treystum, teljum 
réttsýnt og sanngjarnt, í að taka 
ákvarðanir um þjóðarhag sem við 

myndum ekki vilja taka sjálf en 
vitum innst inni að þarf að taka: 
Óvinsælu ákvarðanirnar sem við 
tölum hástöfum gegn en viljum 
samt að einhver taki, til að þjóð-
félagið fari ekki á hausinn.

Þess vegna er hugmyndin um 
þjóðaratkvæðagreiðslur um stór 
mál og smá ekki góð – og einkum 
mál sem varða útgjöld.

Þau sem heima sátu
Af hverju var svona illa mætt? 
Fyrir því eru sjálfsagt ýmsar 
ástæður. Við þekkjum afstöðu 
lögfræðinganna úr Sjálfstæðis-
flokknum sem stjórnuðu landinu 
frá stríðslokum með nú heims-
frægum árangri: þeir höfðu 
aldrei heyrt hlægilegri hugmynd 
en þá að þjóðin ætti að kjósa til 
Stjórnlagaþings. Vera má að sumt 
fólk hafi lesið Moggann og hugs-
að sem svo: já þetta er alveg satt, 
auðvitað á ég ekki að hafa neitt 
um þessi mál að segja. 

Aðrir gætu hafa látið sér vaxa 
í augum hversu flókið það virtist 
að setja á blað allar þessar tölur. 

Og allt þetta fólk í framboði! 
Hvernig á maður að velja tuttugu 
og fimm manns úr fimm hundruð 
manna hópi þar sem maður þekk-
ir meira og minna engan? 

Í aðra röndina var eitthvað 
hrífandi við þennan fjölda – 
hundrað blóm að streitast við að 
blómstra – og glettilega skemmti-
legt að hlusta á viðtölin í útvarp-
inu þó að fólk væri vissulega 
mjög misjafnlega vel undirbúið 
– en eftir á að hyggja hefði 
kannski farið betur á því að setja 
einhverjar skorður, gera það að 
smáfyrirhöfn að bjóða sig fram, 
þannig að við hefðum fengið ein-

ungis þá frambjóðendur sem 
virkilega voru að þessu af heilum 
hug og jafnvel hugsjón. Þessar 
kosningar voru svolítið til marks 
um að enn eins og verið sé að 
impróvísera Ísland frá degi til 
dags.

Um það þýðir ekki að fást. Því 
fylgdi einkennileg og góð tilfinn-
ing að vita nokkurn veginn hvað 
maður var að kjósa – að atkvæði 
manns myndi nýtast einhverju 
af því fólki sem maður valdi úr 
glæsilegum hópi, frekar en að 
það myndi að lokum gagnast ein-
hverjum allt öðrum frambjóð-
anda úr allt öðrum flokki í allt 
öðru kjördæmi … sem óneitanlega 
er fylgifiskur hlutfallskosninga 
í flokkakerfi sem endurspeglar 
ekki lengur ágreiningsmál og 
úrlausnarefni okkar daga.

Við höfum nú kosið okkur bestu 
manna yfirsýn. Nú bíður þessa 
fólks mikið og göfugt verkefni. 
Við höfum nú kosið það fólk sem 
við teljum best til þess fallið 
að leggja grunninn að gróandi 
þjóðlífi.

Bestu manna yfirsýn

Vonbrigði

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Hvernig á maður að velja tuttugu og 
fimm manns úr fimmhundruð manna 
hópi þar sem maður þekkir meira og 

minna engan?

Stjórnlagaþing

Andrés Helgi 
Valgarðson
nemandi í 
stjórnmálafræði

AF NETINU

Hvað vill þjóðin?
Þjóðin vill ekki þá þingmenn sem nú sitja, ekki ríkisstjórnina og hún vill 
ekki stjórnlagaþing. Það er erfitt að ráða í þetta. Ég er einn þeirra sem sá 
ekki ástæðu til að kjósa sérstakt stjórnlagaþing. Það er Alþingis að breyta 
stjórnarskránni og það á og verður að gera auknar kröfur til þess fólks sem 
þangað er kosið, þannig að það verði hæft til að breyta stjórnarskránni  
einsog þarf, ef þess þarf.

Hitt er annað, ég kaus í gær. Ég fyllti tuttugu og fimm nöfn á seðilinn, en 
skipti um skoðun og valdi ellefu. Ég vonaði af einlægni að kosningin tækist 
vel. Yrði nokkurskonar þjóðhátíð. Virkaði sem ákall á Alþingi. Það gekk eftir.
sme.midjan.is
Sigurjón M. Egilsson

Þjóðin er óhæf
Öll saga lýðveldisins sýnir, að Íslendingar eru óhæfir um að stjórna sér. 
Hrunið er eðlileg niðurstaða samfélags, þar sem fífl kjósa fífl til að auðvelda 
fíflum að stela peningum. Ekki bætir úr skák, þegar þjóðin fær í fyrsta sinn 
tækifæri til að kjósa persónur framhjá fjórflokknum. Þá nennir neyzlufólk 
bara alls ekki á kjörstað. Unga fólkið liggur uppi í sófa og étur popp. Innan 
við helmingur á kjörskrá nennir að uppfylla skyldur borgara í lýðræðisþjóð-
félagi. Því skulum við leita á náðir Evrópu og evru. Þeim mun fyrr náum við 
þeirri farsælli stöðu að geta látið aðra um að stjórna okkur.
jonas.is
Jónas Kristjánsson
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GEORGE HARRISON
tónlistarmaður og bítill (1943-2001) lést þennan dag.

„Slúður er útvarpsstöð djöfulsins.“

Merkisatburðir
1930 Kommúnistaflokkur Íslands er stofnaður eftir klofningu úr 

Alþýðuflokknum. 
1947 Sameinuðu þjóðirnar stinga upp á skiptingu Palestínu í 

tvö ríki áður en stjórn Breta lýkur þar en arabar eru ein-
dregið mótfallnir þeim tillögum. 

1974 Þjóðverjar setja löndunarbann á íslensk skip í þýskum 
höfnum. 

1986 Lottó, happdrætti rekið af Íslenskri getspá, hefur göngu 
sína. Fyrsti vinningur gekk ekki út, en hann var 1,2 milljón-
ir króna. 

1987 Félagið Ísland-Palestína er stofnað. 
1991 Kvikmyndahúsakeðja Árna Samúelssonar tekur upp nafn-

ið Sambíóin.

„Þarna gefst bæði fræðimönnum og 
almenningi í fyrsta sinn færi á að nálg-
ast á einum stað heilan hafsjó af fróð-
leik, rannsóknum, viðtölum og ýmsum 
öðrum heimildum um þessa einstæðu 
skepnu, sem hefur löngum notið hylli 
meðal þjóðarinnar,“ segir Daníel Pétur 
Hansen, skólastjóri við Svalbarðsskóla 
og forsvarsmaður áhugafélags um for-
ystufé. Það vinnur að uppbyggingu og 
rekstri fyrsta fræðasetursins um for-
ystufé á Íslandi, sem stendur til að 
opna í Svalbarðshreppi í Þistilfirði.

Daníel segir almennan áhuga á for-
ystufé hafa ráðið því að ákveðið var að 
opna um það setur. „Íslenska forystu-
féð á sér ekki hliðstæðu í heiminum 
svo vitað sé og þær fáu skepnur sem 
flokkast undir það eru búnar einstæð-
um og verðmætum eiginleikum. Sést 
það meðal annars af þeim hæfileikum 
skepnunnar að smala saman og leiða 
aðrar kindur og rata jafnvel úr erfið-
um aðstæðum, til dæmis í óveðrum og 
myrki, sem hefur eins og gefur að skilja 
komið sér vel fyrir bændur í gegnum 
tíðina. Það er því ekki að ósekju að for-
ystukind var dýrari en mjólkurkýr hér 

á öldum áður,“ segir hann glettinn og 
tekur nærtækt dæmi þar sem þessir 
hæfileikar komu vel í ljós.

„Á síðasta ári kom hingað ísbjörn, 
eins og greint var frá í fréttum, var 
hérna bara á skólalóðinni fyrir utan 
gluggann minn og ætlaði að vaða 
beint í kindurnar en þá lagði forystu-
kindin á flótta með hinar kindurnar í 
eftirdragi.“

Daníel segir hugmyndina að setr-
inu ekki eiga sér langan aðdraganda. 
Hún hafi fyrst borist í tal síðastliðinn 
vetur, en það hafi þó ekki verið fyrr en 
með stofnun félagsins í apríl á þessu 
ári sem ákveðið var að hrinda henni í 
framkvæmd.

„Síðustu þrjá mánuði höfum við 
svo verið að viða að okkur alls kyns 
efni, fengum til liðs við okkur frábær-
an starfskraft, hana Fanneyju Kristj-
ánsdóttur þjóðfræðing, sem er nú að 
vinna upp úr heimildum og viðtöl-
um sem hún tók. Þetta er sú grunn-
vinna sem við munum síðan byggja á,“ 
útskýrir Daníel og bætir við að ekkert 
af þessu hefði verið gjörlegt, ef ekki 
nyti stuðnings við frá ýmsum góðum 

aðilum. „Framleiðnisjóður landbúnað-
arins, landbúnaðarráðherra, Eyþing, 
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og 
núna síðast Menningarsjóður KEA 
hafa styrkt okkur. Meðan þeir fjár-
munir endast gerir það okkur kleift að 
halda þessu góða starfi áfram.“

Daníel getur þess að stór hluti starfs-
ins sé þó unninn í sjálfboðavinnu, þar 
á meðal gagngerar endurbætur sem 
er verið að gera á húsnæðinu sem 
fræðasetrið kemur til með að verða í. 
„Bæjarfélagið var svo vinsamlegt að 
gefa okkur gamalt félagsheimili sem 
hafði staðið hér ónotað í nokkur ár og 
um þessar mundir erum við að gera 
það allt upp,“ segir hann og bætir við 
að svo verði hægt að berja útkomuna 
augum einhvern tímann á árinu 2012. 
„Það verður mjög skemmtilegt að sjá 
þetta allt smella saman, því auk gríð-
arlegs heimildasafns gefst fólki jafn-
framt kostur á að kaupa ýmsar flottar 
afurðir af forystufé, svo sem úr horni, 
beinum og ull,“ segir hann og bætir við 
að öllum sé frjálst að ganga í félagið. 
Áhuginn á forystufé sé eina þátttöku-
skilyrðið. roald@frettabladid.is

FÉLAG UM FORYSTUFÉ:  VINNUR AÐ UPPBYGINGU FRÆÐASETURS Í SVALBARÐSHREPPI

Setur um einstæða skepnu

AUÐÞEKKTAR Sagt er að forystufé sé auðþekkjanlegt frá öðru sauðfé, það er yfirleitt hávaxnara og þunnbyggðara en aðrar kindur og sumir halda 
því fram að augnaráðið sé líka gáfulegra.  MYND/JÓN EIRÍKSSON

Sósíalíska sambandslýðveldið 
Júgóslavía var formlega stofnað 29. 
nóvember 1945. Það var leyst upp 
árið 1992 í umbrotum stríðsins á 
Balkanskaga. Sambandsríkin voru 
sex: Bosnía og Herzegóvína, Króatía, 
Makedónía, Svartfjallaland, Serbía og 
Slóvenía. 

Undir stjórn Josips Broz Tito kapp-
kostaði Júgóslavía að halda hlutleysi 

sínu á árum kalda stríðsins og var eitt 
af stofnríkjum Óháðu hreyfingarinnar 
sem stofnuð var í Belgrad 1961. 

Vaxandi þjóðernisstefna innan 
sambandsríkjanna sex á níunda og 
tíunda áratugnum leiddi til uppreisna 
og innbyrðis átaka sem að lokum 
leiddu til blóðugrar styrjaldar og 
upplausnar ríkisins.

 Heimild: Wikipedia

ÞETTA GERÐIST:  29. NÓVEMBER 1945

Júgóslavía stofnuð

BELGRAD VAR HÖFUÐBORG JÚGÓSLAVÍU.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Guðni Þórarinn 
Valdimarsson
Hamrahlíð 21, Vopnafirði,

lést mánudaginn 22. nóvember á Hjúkrunarheimilinu 
Sundabúð. Útför hans fer fram frá Vopnafjarðarkirkju 
miðvikudaginn 1. desember kl. 14.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Minningarsjóð Sundabúðar 
í síma 470 3077.
 
Ásta Ólafsdóttir
Valdimar Guðnason
Droplaug Guðnadóttir  Kristján Geirsson
Páll Guðnason
Guðrún Anna Guðnadóttir  Sigurjón Haukur Hauksson
og barnabörn

Ástkær eiginkona, móðir, dóttir, systir 
og tengdadóttir,

Guðríður Emmý Bang
sem lést á heimili sínu mánudaginn 22. nóvember, 
verður jarðsungin frá Kliplevkirkju á Jótlandi 
þriðjudaginn 30. nóvember kl. 13.00. 
Minningarathöfn í Reykjavík verður auglýst síðar.

Sigurður Már Bang
Björn Jósef Bang
Guðmundur Árni Bang
Gerður Guðjónsdóttir
Þórey Bang   Hlynur Hilmarsson
Arna Gerður Bang   Margeir Ingólfsson 
Ágúst Einarsson
Sveindís Þórunn Pétursdóttir
og systrasynir

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

Helgu Ingimundardóttur
Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Einihlíð fyrir góða 
umönnun.

Ásmundur Guðjónsson   Erna Melsted
Þorsteinn Guðjónsson    Sigríður Helga Ármannsdóttir 
Helga Guðjónsdóttir   Jón B. Arason 
Haukur Guðjónsson   Guðrún Sigríður    
 Hilmarsdóttir 
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
systurdóttir og vinkona,

Ingibjörg Rannveig 
Guðmundsdóttir 
formaður LÍV, Starhaga 14, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 
24. nóvember, umvafin fjölskyldu og vinum. Útförin 
fer fram frá Neskirkju, föstudaginn 3. desember 
kl. 13.00.

Bjarni Jónsson   Jenný N. Sigurðardóttir
Andrés Jón Esrason
Jón Eiríksson
Irina S. Ogurtsova

Elskulegi pabbi,

Carl J. Brand

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði laugardaginn 
20. nóvember. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu 
þann 30. nóvember kl. 15.00.

Elísabet M. Brand
Bergljót B. Brand
barnabörn og barnabarnabörn

MOSAIK  
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Ilmur Dögg Gísladóttir, verkefnisstjóri Norræna hússins, á bláan sófa sem hún keypti í Fríðu frænku.

Við kaupum okkur sjaldan húsgögn,“ segir Ilmur Dögg 
Gísladóttir og á þar við sig og eiginmanninn, Ágúst 
Gunnarsson. „Þegar við förum í húsgagnakaup er það 
eftir margra mánaða þarfagreiningu og pælingar. Nema 

þegar við sáum bláa sófann fyrir utan verslunina Fríðu frænku. 
Hann keyptum við algerlega spontant fyrir nokkrum árum á 30 
þúsund kall og hann hefur dugað vel. Við förum líka með hann 
eins og fínan sófa og viljum helst eiga hann að eilífu.“

Ilmur býr með Ágústi og þremur börnum í lítilli íbúð. Auk bláa 
sófans er mosagrænn beddi í stofunni sem Ilmur segir hafa verið 
keyptan í Bolia í Danmörku eftir langa umhugsun. „Við bjuggum 
í Danmörku í tvö ár og tókum ekkert með okkur þangað nema föt 
og bækur en leigðum sumarbústað með því allra nauðsynlegasta. 
Áður en við fluttum heim afréðum við að kaupa þennan bedda 
því verðið var mun hagstæðara en heima. Við kjósum frekar 
að gera eitthvað skemmtilegt fyrir peningana eins og að fara í 
bíó en að eyða þeim í dýra hluti sem bæta svo litlu við upplifun 
manns í lífinu.“ gun@frettabladid.is

Vil eiga
hann að eilífu

Ilmur Dögg ásamt 
sonunum Úlfari Högna 
og Ými Huga í bláa sóf-
anum úr Fríðu frænku. 

Gervijólatré  var fyrst búið til í Þýskalandi á tuttugustu öldinni. Í 
þá daga var tréð búið til úr gæsafjöðrum sem voru litaðar græn-
ar. Upphaflega var farið að búa til gervijólatré þegar skortur var á 
trjám þar í landi.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Söluaðilar.: Járn og gler hf - Garðheimar  -  Húsasmiðjan - Búsáhöld 
Kringlunni - Byggt og Búið - Pottar og Prik Akureyri. www.weber.is 

Frábært úrval af gjafavörum frá Weber 
 

Listh

Sofðu vel um jólin

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

Íslenskur höfuðgafl 84.900 kr.
(Sé keypt rúm fæst 20% 
afsláttur af höfuðgafli.)

Úrval af stillanlegum 
rúmum.
2x80x200 cm með 
okkar bestu IQ-care 
heilsudýnu.
Verð frá 339.900 kr.

BOAS 
Leður hægindastóll.  
Verð 79.900

Leður hægindasófi 3 sæta 
Verð frá 169.900
Svefnsófi verð frá 169.900

Opið: má-fö. 12:30 -18:00,  lau 11:00-16:00
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum  Kóp.201
S: 517 7727 nora.is , facebook.com/noraisland

Fyrir bústaðinn og heimilið

mikið úrval af nýjum vörum
opið laugardaga til jóla 11-16 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



„Markmiðið er að selja íslenska 
hönnun og framleiðslu, bæði hér-
lendis og erlendis, en vefsíðan er 
bæði á íslensku og ensku,“ útskýrir 
Guðrún Sigríður Sæmundsen, sem 
opnaði vefverslunina Alltislenskt.
is fyrir helgina ásamt Guðnýju 
Ósk Sigurgeirsdóttur. Hugmyndina 
höfðu þær gengið með í maganum 
í tvö ár. Þær eru báðar viðskipta-
menntaðar.

„Margir eru með vörur sínar á 
síðunni sem alls ekki allir vita af. 
Í mörgum tilfellum vita þeir ekki 
heldur hvernig best er að koma sér 
á framfæri og því vildum við opna 
þennan vettvang. Ætlunin er að 
síðan verði mjög sýnileg og við vilj-
um líka fá stærri aðila hingað inn 
en við teljum að markaðssetningin 
verði sterkari með bæði stærri og 
minni aðilum á þessu sviði,“ segir 
Guðrún.

Yfirskrift síðunnar er íslensk 
hönnun og framleiðsla. Framboð-
ið af vörum er því fjölbreytt en um 
það bil 40 einstaklingar og framleið-
endur selja vörur á síðunni. Þar er 
meðal annars að finna barnavörur, 
tónlist, útivistarfatnað, ullarvör-
ur, vöruhönnun, myndlistarverk og 
ljósmyndir.

„Við erum einnig í viðræðum 
við þónokkra í viðbót sem munu 
bætast við í framhaldinu,“ bætir 
Guðrún við. „Það sem alltislenskt.
is hefur kannski fram yfir aðrar 
síður er hversu vítt svið vörurn-
ar spanna. Eins eru ekki endilega 
allir menntaðir hönnuðir á alltis-
lenskt.is heldur er þarna alls konar 
fólk sem er lagið í höndunum.“ 

Á vefsíðunni er hægt að skoða 
vörur eftir viðkomandi aðila og 
eins er hægt að skoða eftir flokk-
um eins og „fyrir hana“ eða 
„börn“. „Með hverri vöru fylg-
ir líka lýsing og upplýsingar um 
hönnuðinn eða framleiðandann að 
baki vörunni sem er forvitnilegt 
að lesa. Fólki er síðan velkomið 
að hafa samband við okkur í sam-
bandi við vörur og framleiðslu. 
Við erum alltaf tilbúnar að skoða 
nýja hluti á síðuna.“

Markaðssetja íslenskt
Stöllurnar Guðrún Sigríður Sæmundsen og Guðný Ósk Sigurgeirsdóttir opnuðu vefverslunina alltislenskt.
is á föstudaginn var. Þar versla þær með íslenska hönnun og framleiðslu.

Guðrún Sigríður Sæmundsen og Guðný Ósk Sigurgeirsdóttir standa að baki vefversluninni Alltislenskt.is sem fór í loftið fyrir 
helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Húfa úr hreindýraleðri frá Klæðskeran-
um er á meðal þess sem fæst á síðunni.

Heimilisiðnaðarfélag Íslands  býður áhugasömum í prjónakaffi á Amokka í Hlíðarsmára fyrsta 
fimmtudag í mánuði. Prjónakaffið hefst klukkan 20 en þeir sem vilja geta keypt léttan 
málsverð milli 18 og 19.30. Eftir það er hægt að kaupa kaffi og meðlæti. Fimmtudaginn 
næstkomandi verður kynning á nýju prjónabókinni Fleiri prjónaperlur.

Interior Delux,  sem heldur úti vefversluninni 

www.interior-deluxe.com, býður mikið úrval 

af ljósum, bæði nýjum og gömlum. Þar má 

finna standlampa, borðlampa, loftljós og ljósa-

krónur. Undir flipanum nútíma ljósakrónur eða 

Contemporary Chandeliers má finna þessa 

mjög svo sjarmerandi þriggja laga krónu eftir 

Verner Pantona sem hannar fyrir Verpan.

Heimil: www.interior-deluxe.com

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

  

Íslenskir sófar
Yfir 90 mismunandi gerðir.
Mál og áklæði að eigin vali.

Borðstofustólar - Verð frá 12.900 kr

285.900 krRín hornsófi 2H2 

Verð frá

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is
Vertu vinur

Þeir eru báðir  léttfylltir og 
saumlausir og  svaka flottir í B,C,D,DD 

á kr. 6.990,- 

TVEIR STÓRGÓÐIR OG 
MARGAR TEGUNDIR AF 
FLOTTUM BUXUM Í STÍL

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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F élag fasteignasala hefur tekið að sér að dreifa fræðsluefni um eldvarn-
ir til félagsmanna sinna en gert er ráð fyrir að handbók um eldvarnir 

heimilisins fylgi hverjum gerðum kaupsamningi. Eldvarnabandalagið 
gefur efnið út og stendur straum af kostnaði.

Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, segist ánægður 
með að geta tekið þátt í svo mikilvægu verkefni. „Þegar fólk kaupir húsnæði er 
einmitt gott tilefni til þess að huga að eldvörnum og tryggja að á nýja heimil-
inu séu nægilega margir reykskynjarar og annar eldvarnabúnaður.”  Grétar og 
Björn Karlsson brunamálastjóri skrifuðu undir samkomulag þessa efnis nýverið 
og gildir það til tveggja ára. Í því segir meðal annars að aðilar séu sammála um 
mikilvægi þess að auka eldvarnir á heimilum til að draga úr líkum á tjóni.

Í handbók heimilisins um eldvarnir sem Eldvarnabandalagið gaf út á dögun-
um er að finna upplýsingar og ráð um nánast hvaðeina sem snertir eldvarnir á 
heimilum. Fjallað er meðal annars um reykskynjara, flóttaáætlun, slökkvibúnað, 
gas, og eldfim efni, brunahólfun, eldvarnir fjölbýlishúsa og brunatryggingar. 

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir heimil-
anna. Aðild að því eiga: Brunamálastofnun, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag 
Íslands, Félag slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
manna, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins, TM hf., VÍS hf. og Vörður tryggingar hf.

Fræða um eldvarnir

Björn Karlsson 
brunamálastjóri og 
Grétar Jónasson, 
framkvæmdastjóri 
Félags fasteignasala, 
hampa handbók um 
eldvarnir heimilisins.

Fasteignasalan Miklaborg er 
með á skrá parhús í Hjalla-
hverfi í Kópavogi.

Eignin er 214,6 fm parhús með 
innbyggðum bílskúr, stórum palli 
og fallegri lóð. Það er smekklega 
innréttað með vönduðum gólfefn-
um, góðu skipulagi og rúmgóðum 
herbergjum. Húsið stendur hátt 
innst í botnlanga í Hjallahverfi 
með góðu útsýni.

Komið er inn í forstofu með 
náttúruflísum á gólfi, hiti er í 
gólfi. Innaf forstofu er gestabað 
og innangengt í bílskúr.

Eldhúsið er með mahóní inn-
réttingu, gashelluborði og tækjum 
með stáláferð. Stofa og borðstofa 
liggja saman í stóru rými þar 
sem hátt er til lofts og útgengt út 
á flísalagðar svalir með góðu út-
sýni, gegnheilt parket er á gólf-
um í stofum og eldhúsi en hluti 
með náttúruflísum. Svalir húss-
ins liggja meðfram tveimur hlið-
um hússins, í suður og austur.

Stiginn á neðri hæðina er flísa-

lagður. Þrjú svefnherbergi eru 
á neðri hæð, sjónvarpshol með 
parketi, flísalagt þvottahús með 
innréttingum, flísalagt baðher-
bergi með baðkari, sturtuklefa og 
viðarinnréttingu. Af gangi neðri 
hæðar og úr hjónaherbergi er út-

gengt út á stóra timburverönd 
með skjólveggjum með heitum 
potti.

Innkeyrslan er hellulögð með 
hitalögn. Bílskúrinn er flísalagð-
ur með rafmagn og hita, loft er 
óklætt.

Vandað og vel staðsett 
parhús í Kópavogi

Stofa og borðstofa liggja saman í stóru  rými þar sem hátt er til lofts og útgengt á 
svalir. 

Seldu hjá okkur í desember og fáðu veglega 
jólagjöf.

Kíktu inn á www.landmark.is!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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Ánanaust
Glæsileg 3ja herbergja
Aukin lofthæð
Lyftuhús
Allt sér

Skólagerði
Glæsilegt parhús
Frábær staðsetning
Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað
Góður bílskúr
Barnvænt hverfi

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

Hverfisgata - 
Hafnarfirði
Mjög sjarmerandi hús í 
grónu hverfi
Gagngerar endurbætur að 
utan og innan
Tvær samþykktar íbúðir

Seljavegur
Stúdíóíbúð
Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft
Stutt í bæinn

Kópavogsbraut
Glæsileg neðri sérhæð
Tilbúin til innréttinga
Frábær útsýnisstaður
Kauptækifæri

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
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

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Dúfnahólar
2ja herbergja
Bílskúr
Góð sameign

Úthlíð
Skemmtileg rishæð
Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning 

Leifsgata 101
Góð 2ja herbergja
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Góð áhvílandi lán 

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

Sævargarðar
Gullfallegt raðhús
Góð verönd með heitum 
potti
Frábært útsýni
Vinsæl staðsetning

Kríuhólar
Endaíbúð
3 góð herbergi ásamt 
vinnuherbergi
Auðveld kaup
Skipti á stærri eign á
höfuðborgarsvæðinu

Austurströnd 
- góð kaup
Rúmgóðar stofur
- Glæsilegt útsýni
- Stæði í bílageymslu
- Lyfta

Hlíðarsmári
Vel staðsett skrifstofurými
Stærð 141 fm
Rúmgóðar skrifstofur
Næg bílastæði
Lyftuhús

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

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

Hraunbær
Björt 3ja herbergja
Yfirtakanleg lán, ca 13 
milljónir
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði

Rjúpnasalir
Falleg 3ja herb
8 hæð lyftublokk
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign
Glæsilegt útsýni 

Goðaborgir
Falleg 3 herb. 86,5 fm 
endaíbúð
Einstakur útsýnisstaður
Sérinngangur
Þriðja hæð

 2ja v. 16,9 m.

Stúdíó v. 11,9 m.

3ja v.17,9 m.

Raðhús v. 23,2 m.

2ja v. 12,9 m.

3ja v. 19,9 m.

4ra v. 21m.  3ja v. 00 m.

Einbýli v. 35 m.

4- 5 herb v. 29,9m.

 3ja v. 21,9

Parhús v. 41,9 m.

 Raðhús v. 54 m.

 3ja  v. 26,5 m.

2ja v. 14,3 m.

 Atv. v. 21,5 m. 4ra v. 22,5 m.

 Hæð v. 36,3 m.

Grænlandsleið
Neðri sérhæð
2ja til 3ja herbergja
Sérinngangur
Góð staðsetning 

2-3ja v. 20,5 m.

Flúðasel
Endaraðhús með bílskúr
4 svefnherbergi
Afgirtur garður
Skipti á minni eign 

 Raðhús v. 31,5 m.

Einbýli v. 77 m.

Kristnibraut
Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign

4ra v. 25,9 m.

M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -

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

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

 Parhús v. 59,5m.

Marbakkabraut
Einbýlishús með aukaíbúð
Pallabyggt
161 fm með bílskúr
Góð staðsetning

Einbýli v 34,2 m
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ

4ra

Vorum að fá í einkasölu sérstaklega fallega 4ra herb. 
118 ferm. íb. á 2. hæð í litlu og vel staðsetu fjölbýli. 
Stofa, borðst.,  m. suðursvölu,  eldhús m. nýl. innr., 
þvottaherb/búr inn af eldh., endurn. baðherb., 3 
svefnherb. Hús nýmálað. 
LAUS STRAX. Ásett verð 23,9 millj.  

Vorum að fá í einkasölu fallegt og gott raðhús á 
þessum vinsæla stað. Húsið, sem er samtals 175 ferm., 
skiptist í stofu, borðstofu, 4 svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús og bílskúr. 
Fallegt útsýni. SKIPTI ATH.  

BREIÐVANGUR – HAFNARF.

LÁTRASTRÖND – SELTJN Raðh.

Í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt góðum 
bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. Stofa, 
borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð suður 
verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. á minni eign. 
LAUST FLJÓTL. Ásett verð 39,8 millj. 

Einb.

            

Einbýlishúsalóðir í 
ralan i l s l

ilb ðs r s r r l  s b r  l  
         

     

óða r     
       
      

lla r     
        

         
      

 

         
        

         
       

       
           

     

     
    

      

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

VERTU MEÐ 
VIÐSKIPTIN Í 
RASSVASANUM

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

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEEÐEÐÐÐÐÐÐÐÐ

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Íslensk framleiðsla, fullbúið að utan, 
fokhelt að innan, einangrun í gólfi. 
Sjá nánar á heimasíðu: www.volundarhus.is 

Verð 2.390.000 kr
Verð áður 2.990.000 kr 

TILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

JÓLA-TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

25.000 kr. lækkun á öllum GARÐHÚSUM. 
Allt á að seljast, fyrstur kemur fyrstur fær.

VH
/1

0
-1

9

40 % afsláttur 
af heimsendingu á 
GARÐHÚSUM
og GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

Nánari upplýsingar 
á heimasíðu: 
www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

44 mm bjálki / Tvöföld nótun / Tvöfalt gler 

Sértilboð Barnahús 2,1m²

Sértilboð Gestahús 16 m²

kr. 109.900 án/fylgihluta - áður kr. 139.000

SÉRTILBOÐ - GARÐHÚS 10 m²

kr. 399.000 án/fylgihluta - áður kr. 499.000 

kr. 590.000 m/fylgihlutum - áður kr. 690.000

kr. 599.000 án/fylgihluta - áður kr. 699.000 

kr. 840.000 m/fylgihlutum - áður kr. 940.000

Sértilboð Gestahús 10 m²

Sértilboð Garðhús 9,7 m²
kr. 359.900 án/fylgihluta - áður kr. 389.900 

kr. 389.900 m/fylgihlutum - áður kr. 419.900

Enn eru yfirburðir Fréttablaðsins á dagblaðamarkaði staðfestir. 
Það sést greinilega á lestrartölum milli ára. Morgunblaðið dalar 
en Fréttablaðið bætir við sig.

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og 
upplýsandi. Það á að veita innsýn í líf fólks og varpa ljósi 
á atburði sem skipta okkur máli.

Við hlustum á raddir lesenda og erum lifandi vettvangur 
fyrir skoðanaskipti.

Af þessum ástæðum hefur forskot
Fréttablaðsins aukist úr 143% í 187%

Forskotið eykst!
Fréttablaðið er nú með 187% meiri lestur en Morgunblaðið.

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

MORGUNBLAÐIÐ

20
09

 
29

,3%

74,7%

26%

20
10

20
09

 
71

,4% 20
10

Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ



BÍLAR &
FARATÆKI

Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10, 
Sími: 587 1000
www.benni.is

HONDA CR-V STW 4WD. Árgerð 1998, 
ekinn 172.þ km, SJÁLFSKIPTUR. Skipt 
um tímareim í 160.þ km. Verð 790.000. 
Rnr.243707.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

ALVÖRU TILBOÐ ! GMC Yukon Denali 
6.0 Vortec árg 2004 ek 72 þ.km (skráð-
ur með vatnstjón) gott ástand verð 
aðeins 1590 !!!!

ALVÖRU TILBOÐ ! Toyota Landcruiser 
120 LX 04/2004 ek 128 sjálfskiptur,ny 
dekk, ny smurður tipp topp verð aðeins 
2990 !!!!

ALVÖRU TILBOÐ ! Toyota Corolla 1,4 
VVTI station 10/2005, 5 gira ek 129 
þ.km verð áður 1190 nú á TILBOÐI 
899 !!!!

ALVÖRU TILBOÐ !!! Toyota Corolla S/D 
Terra 05/2008 5 gira verð áður 2290 
nú á tilboði 1950 !!!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Skoda Fabia NÝR Árgerð 2010, 1.2L vél, 
beinskiptur. Nokkur eintök til staðar. 
Tilboðsverð aðeins 1.990.000kr. Ásett 
verð 2.390.000kr! Raðnúmer 150829. 
Nánar á www.stora.is. Vegna góðr-
ar sölu undanfarið bráðvantar okkur 
allar gerðir bíla á skrá og á svæðið til 
okkar. ATH það er frítt að skrá bílinn 
hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

NISSAN PRIMERA GX. Árgerð 1998, 
ekinn 170 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
399.000. Rnr.102731 Er á staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 100VX 33“ dísel, 
árg. 5/2005, Dísel, ekinn aðeins 69þús.
km, sjáflsk, leður, Tems, krókur, Þetta er 
gullmoli!! Ásett verð 7490þús.kr, bíllinn 
er í salnum hjá okkur,

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

Til sölu Toyota Land Cruiser VX 5/2007, 
dísel 173 hp, ekinn 75 þús.km. 33“ 
hækkun, loftlæsing aftan, spólvörn 
framan og aftan, lægri hlutföll, stöð-
ugleigabúnaður, prófíl dráttarbeisli, 
iPod tengi,grillgrind, kastarar, vind-
skeið,motta og margt fleira. Upplýsingar 
veitir Magnús s. 660 0230 og 561 
1122.

Audi A4 Sedan árg. 10/99 
ódýr.

Audi A4 Sedan 10/1999, ek.236 þ. 
km, 5 gíra, 16“ álfelgur á nýjum nagla-
dekkjum, sumardekk fylgja, topplúga. 
Nýir hemlar. Gott eintak. Verð 480 þús. 
s.857-2696

MB E430 Avantgarde ‚01, ekinn 151 þ. 
leður, lúga o.fl., vel með farinn, einn 
eigandi, alltaf í þjónustu hjá Ræsi/
Öskju. Ásett v. 1950 Þ. Uppl: 893 0302, 
567 7575.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

GOTT VERÐ!!!
Skoda Octavia 1.6 nýskr 1,2005 ekinn 
70 þ. km sjálfskiptur skoðaður 2011 
verð 1.390.000- fæst á 150.000- út 
og yfirtöku á láni 1.060.000,afborganir 
30þ á mán.- Uppl. síma 861-7600

Mega bull verð!
Chrysler 300M árg. ‚99, 3.5 High Output 
ekinn 102 þ. m sjálfskiptur, leður, 18“ 
álfelgur, cruise, rafmagn í öllu, CD, 
skoðaður 2011, Glæsilegur bíll, mikið 
endurnýjaður s.s. tímareim, vatnsdæla, 
bremsur, spyrnur framan, glæsilegur bíll 
verð aðeins 890.000- Tilboð 599.000-. 
Uppl. í síma 861 7600.

Mercedes Benz 300E 4matic árgerð 
1994. Vel með farinn fjórhjóladrifsbíll 
í góðu standi. Verð 850.000 - Sími 
898 7820.

Land Rover Range Rover 
 Vogue Diesel, 2926 cc,

5 dyra sjálfskiptur 5/2006 Ekinn 
100.000. 9/13 lítrar á 100 km. Verð 
7.950.000 Staðgreiðsluverð 7.000.000 
Sími 893 5500 Einn með öllu!

MMC Pajero 10/1998 2,8 Dísel , bein-
skiptur,Ekin 168.000km Skoðaður 11. 
Einn eigandi .Góður bíll . Upplýsingar 
í S: 697-3390.

Til sölu wv golf árg 06 beinskiptur vél 
1,6 ekinn aðeins 42 þúsund km litur 
dökkblár álfelgur heilsársdekk toppbíll. 
ATH Lán 1200þús getur fylgt með. Verð 
1570 þús. uppl. 868 2352 .

Mitsubishi Pajero árg. ‚87. 7 manna 
jeppi. Sk. ‚11. Ssk. Disel. V. 270 þ. S. 
692 9144.

 250-499 þús.

Volvo 850 Til sölu grár Volvo 850 ‚96 
árg. Ekinn 229 þús., 4ja dyra, sjálfskipt-
ur, vel með farinn og traustur. Skoðaður 
2011. Ný smurður. Verð 400 þús. Upp. 
í s: 695-0002

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Bíll óskast verður að vera skoðaður 
og góðu standi, verðhugm. milli 200 
- 300þ.kr staðgr. uppl: 691 7084.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

 Jeppar

Nissan Patrol 2004, 35“ breyttur, 
90.000 km. Verð 3.500.000, áhvílandi 
1.900.000. Uppl 8487872

 Vinnuvélar

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

 Lyftarar

Til sölu snúningur Meyer fyrir 2,0-2,5t 
lyftara 360° Uppl.í síma 660 9552.

 Bátar

Strandveiðibátar til sölu - skiptatilboð 
- til sölu hraðfiskibátar - vantar grá-
sleppuleyfi - hafðu samband - SAFIR 
skipasala - www.safir.is

 Hjólbarðar

Tveir dekkjagangar á felgum til sölu. 
275/65/20 verð og nelgd 315/70/17 
verð undan Ford 350. sími: 894 4708.

4stk. goodyear 265/60 R18, wrang-
ler SR/A 8mm munstur ekin 1000km 
einnig nýtt 265/65 R17 á 5gata stálf-
elgu V.100Þkr. S. 893 1500.

 Varahlutir

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

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 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.balleno 
99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða 
uppgerðar.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

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

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

www.partaland.is 
 567 4100

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Get tekið að mér heimilisþrif. Er vand-
virk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

 Garðyrkja

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: gard-
arbest@gardarbest.is, facebook: Garðar 
best

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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.parket-
sliparinn.is Visa Euro raðgreiðslur. simi 
7728100

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

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

Múrverk og trésmíði. 25% afsláttur í 
nóvember. S. 899 4254.

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 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

Nudd í boði. S. 844 0253.

Whole body massage. S. 849 5247.

NUDD - TILBOÐ - NUDD
 

 Dekur f. 2 kr. 9900,-

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

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

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj-

uð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Símaspá 859 9119
Bein miðlun frá þeim sem farnir 

eru. 
Tarot og draumar.

Löng reynsla. Laufey miðill.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00 

visa/euro.

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

 Rafvirkjun

LOFTNET
DVB-T skilar öllum Íslenskum 

sjónvarpsrásum. Sum sjónvörp 
geta verið með innbyggðan 
afruglara fyrir Stöð-2 (engar 

snúrur) 
Mælt er með að Örbylgja og FM 

sé í lagi í fjölbýli
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

KEYPT
& SELT

 Til sölu

HANDH0GGIÐ BLÁGRÝTI
C.a 100-150 hleðslusteinar úr blágrýti 
til sýnis og sölu að Fiskislóð 73. Uppl. 
í s. 861 3889

Öryggis- og peningaskápar.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir 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 
og lau 10-16.

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

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Endist ár eftir ár. Sendum í 
póstkröfu. Uppl. í síma 898 3206.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar 
og uppþvottavélar. Tökum bilaðar vélar 
uppí. Varahlutir á góðu verði. Opið 
alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 37 
Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

Jólatréspökkunarhólkur til sölu. Einnig 
til net. Uppl.í s: 866-0471.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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

 Sjónvarp

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

Til sölu

Til sölu
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 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

 Verslun

 Ýmislegt

Náttföt - Sloppar - Náttkjólar Vöndu 
vara Gott verð FRÚ SIGURLAUG 
MJÓDDIN S: 774-7377.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

perfekt whole body massage 6937597

Whole bode massage 841 8529.

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Notaður brúnn, 3ja ára sófi. Verð 50 
þús. Uppl. í s 617 7135 Magni

 Heimilistæki

Útiarin (KAMINA) úr stáli eða potti 
óskat til kaups. Hafið samband við 
netfang geiriein@internet.is

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf 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.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Í jólapakkann.
Öryggisvesti kr. 15.900 

 Hestar og menn 

 Ögurhvarfi 1, 203 Kópav.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Leigumiðlun-Leigumiðlun
Vegna mikillar eftirspurnar vant-
ar 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

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Skrifstofuhúsnæði 
Tangarhöfða 7250 fer-

metrar
Mjög glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 
góðum stað. Efri hæð 250 m2 og 
möguleiki á 100-200 m2 lagerhúsnæði 
á neðri hæð. Næg bílastæði. 750 kr per 
m2. Fyrstu 6 mánuðir leigulausir. sími 
893 5500

Til leigu 25 fm herbergi í efra Breiðholti 
með sér inngangi baðherb eldhúskrók 
leigist með eða án húsgagna uppl 
8960036/8933263

Glæsilegt herbergi til leigu í miðborg 
Rvk. Aðgengi að eldhúsi, baði og þvotta-
húsi. Uppl í síma 6997720/5521225

Herb í einb í 108R m/sameigl aðgang 
að stofu,eldh og baði öll heimilistæki 
á staðnum ásamt interneti 40Þ á mán 
uppl í s:6928826

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.

Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 50 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

 Atvinnuhúsnæði

Verslunar/skrifstofuhús-
næði til leigu

92 fm við Skútuvog á góðum stað og ca 
8 fm skrifstofuhúsnæði á annari hæð á 
sama stað. Uppl. í s. 864 1219.

Til leigu 153,5 fermetra iðnaðar/lager 
húsnæði í Súðavogi, háar innkeyrslu 
dyr, millil. 62,5 ferm af h. ferm. Laus 
nú þegar.

 Geymsluhúsnæði

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

Hjólhýsi,tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
ofl Uppl. í s. 8243171 og 8986469

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir starfsfólki í kvöld og helgar-
vinnu. 18 ára aldurstakmark. Umsóknir 
sendist á bjarndis@ruby.is. Ruby 
Tuesday Höfðabakka og Skipholti.

Vantar þig aukavinnu eða aðalvinnu. 
Okkur vantar fólk á norðurlandi til 
markaðs og sölustarfa. Uppl. í s. 894 
0339.

Tapas Barin óskar eftir hressum og 
skemmtilegum þjónum, 18 ára og eldri 
í helgarstörf. Reynsla æskileg en ekki 
skilyrði. Eingöngu tekið á móti umsókn-
um á Tapas, Vestugötu 3b á milli 13:00 
og 17:00.

Emami auglýsir eftir verslunastjóra og 
starfsfólki vegna opnunar nýrrar versl-
unnar. Fullt starf og hlutastarf. emami@
emami.is; s:511-1881

 Viðskiptatækifæri

Flugvirkjun : Viltu ná þér í réttindi sem 
flugvirki. Er sjálfur í námi í UK - allar 
uppl. +447513163822 simmisam@
gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Hæ strákar hringið í okkur. 
Opið þegar ykkur langar.

 Heilsutengd 
ferðaþjónusta
Hvatningarverðlaun iðnaðarráðherra
Til að tryggja áframhaldandi þróun á sviði heilsuferðaþjónustu á 
Íslandi hefur iðnaðarráðherra ákveðið að veita tvenn verðlaun til  
fyrirtækja sem skara fram úr á þessu sviði.

Hvor verðlaun eru að upphæð ein milljón króna og verða 
verðlaunin veitt í desember nk.

Verðlaunin verða veitt fyrir áhugverða heilsuferðapakka fyrir erlenda 
ferðamenn. 

Hverjir geta tekið þátt: 
Öllum sem bjóða upp á heilsuferðaþjónustu er frjálst að taka þátt að 
uppfylltum þeim skilyrðum sem fram koma á umsóknareyðublaðinu. 

Umsóknum skal skilað til Ferðamálastofu eigi síðar en 3. desember nk. á sérstöku um-
sóknareyðublaði á www.ferdamalastofa.is. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Hlín Sigurðardóttir, sigrun@icetourist.is, 
s. 535 5500.

Heilsuferðaþjónusta er ferðaþjónusta sem felur í sér að ferðamaðurinn geti notið sem aðalþáttar 
og hvata ferðar eftirfarandi heilsuþátta: Vatns og vellíðunar, líkamsræktar, íþrótta og hreyfingar, 
mataræðis, endurhæfingar og heilsubætandi meðferða, hátæknilækninga. 

Tilkynningar

Tilkynningar



Rafræna Bónus gjafakortið er 
vinsælasta jólagjöfin í Bónus

ÞORSKBITAR 
ÝSUFLÖK

OS JÓLASMJÖR 
215 KR. 500g221515 KKR..R.

FROSINN FERSKARFRYSTARTT
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BAKÞANKAR 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

B L Ó M AB L Ó M A
S K Á L I N NS K Á L I N N

LÁRÉTT
2. æsa, 6. skammstöfun, 8. skamm-
stöfun, 9. fálm, 11. guð, 12. óhreint 
vatn, 14. ról, 16. skóli, 17. slagbrand-
ur, 18. flýtir, 20. tveir eins, 21. skref.

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal, 3. tveir eins, 4. teningur, 
5. keyra, 7. heppnast, 10. sægur, 13. 
prjónavarningur, 15. sálga, 16. skraf, 
19. tveir.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. al, 8. rek, 9. fum, 
11. ra, 12. skolp, 14. kreik, 16. ma, 17. 
slá, 18. asi, 20. ll, 21. stig. 

LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. rr, 4. verpill, 5. 
aka, 7. lukkast, 10. mor, 13. les, 15. 
kála, 16. mas, 19. ii. 

Jæja, þá skulum 
við framkvæma 

skyndipróf!
Maggi, komdu 

hérna!

Ha?

Gjörðu 
svo vel!

Jæja, segðu nú bekkn-
um allt sem þú veist 

um Ole Bull!
Ehh....

ok....!

„Var frændi Sitting 
Bull og var drepinn úr 
launsátri af sveit hers-
höfðingjans Custer.“ 

Ole Bull er 
fiðluleikari!

Og örugg-
lega þess 

vegna 
sem þeir 

drápu 
hann!

Ég held að fólk virði mig 
ekki fyrir það sem ég er.

Það er 
slæmt.

Hver 
ertu?

Ég er einhver sem 
þarf mjög mikið 
á óverðskuldaðri 
athygli að halda.

Pabbi, mig 
klæjar á 

bakinu og 
ég næ ekki, 

getur þú 
klórað mér?

Jú, ég ætti nú 
að geta gert 

það!.
Ahhhh...

Takk.

Verði þér 
að góðu.

Vá, er það bara ég eða 
er alltaf nóg að gera hjá 

manni hérna 
heima?

Það er víst 
bara ég.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

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

FRÁ SÓMA ER KOMINN

NÝTT
 FYRIR JÓLIN

Hamborgarahryggur
og kartöflusalat

Dönsk lifrakæfa, 
sveppir og beikonJólasíldarsalat

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR 2010
Í HÁSKÓLABÍÓI

BUBBI
MORTHENS

MIÐASALA ER HAFIN Á MIDI.IS.

Mig langar að senda 
krans til vinkonu 

minnar en maðurinn 
hennar var að fara á 

eftirlaun.

Níundi áratugurinn, sumarbústaður á 
Norðurlandi, fimm manna fjölskylda 

og undarlegt lesefni í boði stéttarfélags-
ins. Ein bók þar á meðal sem var legið 
yfir langt fram eftir nóttu. Edgar Cayce 
og dálestrar hans um fyrri líf. Eftir þessa 
helgi var ég sannfærð um að við lifðum 
aftur og aftur. Af áfergju las ég bækur um 
fólk sem var dáleitt og gat í leiðslunni lýst 

heimili sínu í smáatriðum sem það 
átti þremur lífum áður í Rússlandi. 

Aðrir töluðu reiprennandi ítölsku 
(sem þeir notuðu í þarsíðasta lífi) 
sem kunnu annars ekki stakt orð 
í tungumálinu. Mér þótti þetta 

magnað.

EKKI mörgum árum síðar festi ég 
kaup á pendúl, sem svaraði spurn-
ingum mínum með því að sveiflast 

í hringi og sagði þar með „já“ eða 
fram og til baka, segjandi „nei“. Ég 

lét konu í nýaldarverslun á Lauga-
veginum selja mér orkusteina 

sem áttu að færa mér gott gengi 
í ástamálum og menntaskóla-

prófum. Í Borgarkringlunni 
sálugu keypti ég mér einnig 
hindurvitni og bábiljur 
í annarri slíkri verslun. 
Á tímabili fór ég allra 
minna ferða með græn-

an jaspis í vasanum. Í einni 

rómantískri bíóferð á hundamyndina Beet-
hoven II í Sambíóunum, Álfabakka, var ég 
með jaspis í brjóstvasanum en missti hann 
ofan í niðurfallið á vaskinum á salerninu 
þegar ég fékk mér vatnssopa í hléi. Eftir 
sýninguna sagði „kærastinn“ mér að hann 
ætti eiginlega tvær kærustur. 

STUNDUM hugsa ég til baka og finnst 
voðalega fyndið að rifja upp þessa tíma, 
eins og þegar ég ferðaðist í hálftíma 
með strætó til að heimsækja virðulegan 
stjörnuspeking á stofu hans, sem hann 
lyfti á æðra plan með panflautum og reyk-
elsi. Hann blikkaði augunum svo hægt 
að þau héldust lokuð í nokkrar sekúndur 
í hvert skipti. Þremur árum síðar varð 
stjörnuspekingurinn á vegi mínum í hlið-
argötu af Laugavegi. Hann var þar við allt 
annars konur iðju síðla nætur; veggjakrot.

Í SEINNI tíð, með aldri og reynslu, hef ég 
talið mér trú um að leit mín að tilgangi 
lífsins fari ekki lengur fram eftir svo mis-
gáfulegum leiðum. Ég kemst alltaf betur 
og betur að því að sú leit er undir svipaðan 
hatt sett og þá. Í stað þess að kaupa orku-
steina hlusta ég á seiðandi rödd sem ég 
finn á google og reyni að sjálfsdáleiða 
mig. Neita að sofa vinstra megin í hjóna-
rúminu af því að þar er draugur og bilast 
úr áhyggjum ef mig dreymir rottur. Það 
er allur þroskinn.

Sama draugasagan
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE NEXT THREE DAYS 8 og 10.30 12

NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA 6 - ISL TAL L

JACKASS – ÓTEXTUÐ 8 og 10.15 12

UNSTOPPABLE 8 og 10.15 L

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 6 - ISL TAL   L

ÚTI ER ÆVINTÝRI 6 - ISL TAL   L

10

10

10

10

10

12

12

12

10

10

10

10

10

L

L

L

L

����
- BOXOFFICE MAGAZINE

����
- ORLANDO SENTINEL

����
- TIME OUT NEW YORK

HARRY POTTER kl. 5, 6, 8, 9, 10:10
DUE DATE kl. 5.50, 8, og 10.20
GNARR kl. 5.40
RED kl. 8

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

HARRY POTTER kl. 5 - 6:30 - 7 - 8 - 10
HARRY POTTER kl. 5 - 8
DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED kl. 8 - 10:20
ÓRÓI kl. 10
FURRY VENGEANCE kl. 5:50 HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30 - 10:10

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

M I Ð A S A L A  Á

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

5%

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 6
ARTÚR 3 KL. 6
JACKASS 3D  KL. 8  
SKYLINE KL. 10
THE NEXT THREE DAYS KL. 8 - 10.15

L
L
12
12
12

Nánar á Miði.is
THE NEXT THREE DAYS kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE NEXT THREE DAYS LÚXUS kl. 5.20 - 8 - 10.40
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 3.40 - 6
SKYLINE KL. 8 - 10.10 
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 5.50 - 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 10.10
EASY A KL. 5.50 - 8
ARTHÚR 3 KL. 3.40
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 KL. 3.40
AULINN ÉG ÍSL TAL KL. 3.40

12 
12
L
12
12
L
L
L
L
L

AGORA  kl. 6 - 9 
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 6
DRAUMURINN UM VEGINN KL. 6
SKYLINE KL. 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 8 - 10.10
BRIM KL. 6
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER KL. 8 - 10.15

14
L
L
12
L
12
L

HÁSKÓLABÍÓ

FRÁBÆR 
TEIKNIMYND
MEÐ ÍSLENSKU 
TALI

EPÍSK STÓRMYND EFTIR 
LEIKSTJÓRA THE OTHERS

ÍSL. TAL

MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ! 

ÍSL. TAL

DRAUMURINN 
UM VEGINN

Leikarinn Jake Gyllenhaal og 
sveitasöngkonan Taylor Swift hafa 
sést nokkuð oft saman undanfarn-
ar vikur og velta bandarísk slúð-
urblöð því nú fyrir sér hvort þarna 
sé á ferðinni næsta ofurpar Holly-
wood.

Swift er nú á tónleika-
ferðalagi um heiminn til 
að kynna nýja plötu sína, 
Speak Now, og átti stúlk-
an að halda tónleika í 
London í síðustu viku. 
Stúlkan mætti þó örlítið 
fyrr til borgarinnar svo 
hún gæti eytt tíma 
með Gyllenhaal sem 
var sjálfur staddur í 
London á þeim tíma. 
„Þau eru greini-
lega par. Þau eyddu 
helginni saman inni 
á hótelherberginu 
sínu,“ var haft eftir 
heimildarmanni. 
Þetta ku einnig 

vera fjórða helgin í röð sem parið 
eyðir saman. „Þau pöntuðu sér nóg 
fyrir tvo eða jafnvel þrjá uppi á 
herbergi,“ er haft eftir einum hót-
elstarfsmanni sem bætti því þó við 
að engum hefði tekist að sjá þau 
saman. Heimildarmenn úr röðum 

Gyllenhaal og Swift 
segja þau vera skot-
in í hvort öðru og 
hún vilji gera sam-
bandið opinbert.

Swift og Gyllenhaal 
saman í London

SKOTIN Jake 
Gyllenhaal virðist 
vera kominn með 
nýja kærustu en sú 

mun vera bandaríska 
sveitasöngkonan 

Taylor Swift.

Hið árlega jólaboð Forlags-
ins var haldið með pompi og 
prakt á lager þess á Fiski-
slóð 29. Gestir og gangandi 
gátu þar kynnt sér útgáfuna 
hjá stærsta forlagi lands-
ins og notið léttra veitinga í 
fljótandi og föstu formi.

Góð stemning hjá Forlaginu

Anna Einarsdóttir og Anna Valdimars-
dóttir litu við hjá Forlags-fólkinu enda 
nóg um að vera.

Þær Þórunn Inga, Sigrún og Valgerður 
nutu þeirra léttu veitinga sem í boði 
voru úti á Fiskislóð.

Markús Efraim og Stefán Stefánsson 
voru meðal gesta í jólaboði Forlagsins.

Gunnar Hersveinn rithöfundur og Friðrik Rafnsson þýðandi ræddu málin í jólaboðinu 
hjá Forlaginu.

Þungavigtarmennirnir Hallór Guðmundsson og Þórarinn Eldjárn litu við hjá Forlaginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Philips er einn virtasti framleiðandi 
heims á sjónvörpum og hefur hlotið 
fleiri EISA verðlaun fyrir sjónvörp 
en nokkur annar.

BEST EUROPEAN LCD-TV
Philips PFL9705

2010-2011

Philips fékk EISA verðlaun fyrir besta sjónvarp Evrópu 2010.

Philips 32PFL7605H
32” Full HD LCD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn, Pixel 
Precise HD, 100Hz Clear LCD, AMBILIGHT SPECTRA 2 baklýsingu, 
HD natural motion, 500.000:1 skerpu, 2ms svartíma, 40w RMS 
Virtual 2.1 hljóð, stafrænum háskerpu DVB-T móttakara, USB, 
VGA, Scart, 4x HDMI, Net TV (YouTube o.fl) ofl.

Philips 42PFL7695HPhilips 37PFL7605H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 279.995

229.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995

279.995

46 TOMMUR
AMBILIGHT

42 TOMMUR
AMBILIGHT

37 TOMMUR
AMBILIGHT

Philips 46PFL7605H

TILBOÐ

FULLT VERÐ 449.995

349.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 229.995

179.995

PPhilips
32”32” Fu Full ll 
PrePreciscise He H
HD HD natnatuu
VirVirtuatual 2l 2
VGAVGA, S, Scaca

AMBILIGHT 
BAKLÝSING

Aukin upplifun verður með Ambilight Spectra 2. 
Þessi einkaleyfavarða hönnun Philips stækkar 
skjáinn með að varpa ljósi út frá tækinu á vegginn 
bakvið tækið. Ambilight breytir sjálfkrafa lit og birtu 
í takt við myndina á skjánum svo upplifunin verður 
framúrskarandi. Ljósið má stilla í takt við lit á vegg 
þannig að upplifunin helst óbreytt sama hvernig litur 
er á veggnum bakvið tækið. Myndir hreinlega lifna 
við með Ambilight Spectra 2.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Búlgarinn Dimitar Ber-
batov vann sigur á markaþurrð 
sinni á laugardag þegar Manchest-
er United tók sig til og slátraði afar 
döpru liði Blackburn 7-1. Berbatov 
skoraði fimm mörk í leiknum og 
er aðeins fjórði leikmaðurinn til 
að afreka það að skora svo mörg 
mörk í einum og sama leiknum í 
ensku úrvalsdeildinni.

„Það er ansi langt síðan ég hef 
skorað fimm mörk í einum leik. 
Ég gerði það síðast í leik í Búlg-
aríu fyrir löngu. Að ná að 
afreka þetta í þessari deild 
og feta í fótspor Andy Cole 
og Alans Shearer er mikill 
heiður,“ sagði Berbatov eftir 
leikinn.

Fyrir leikinn hafði hann 
ekki skorað fyrir United 
síðan hann gerði þrennuna 
mögnuðu gegn Liverpool í 
september. Sá búlgarski við-
urkennir að markaþurrðin 
hafi verið farin að liggja 
þungt á sér en hann er 
nú markahæstur í 
deildinni.

„Ég var farinn að 
hafa smá áhyggjur. 
Þegar þú ert sóknar-
maður á fólk það til 
að horfa bara til þess 
hversu mörg mörk þú 
skorar. Ég sjálfur horfi 
meira til þess hvernig 
ég spila, hvort ég leggi 
upp og hvernig ég næ 
saman við liðsfélaga 

mína. En það er ánægjulegt að 
hafa náð þessum mörkum,“ sagði 
Berbatov.

„Nú erum við komnir á toppinn 
og þar viljum við vera. Ég veit að 
það er mikið eftir en ef við höld-
um áfram að spila svona þá 
höldum við okkur á þessum 
stað.“

Að flestra mati á United mikið 
inni en trónir á toppn-

um þrátt fyrir það. 
Sir Alex Fergu-

son hefur sjálfur sagst búast 
við því að liðið verði enn 

sterkara á seinni hluta 
tímabilsins.

Chelsea og Arsenal 
eru tveimur stigum 

frá toppnum en Chel-
sea gerði 1-1 jafntefli 
við Newcastle í gær. 
„Við vorum óheppnir en 
við þurfum að gera betur 

fyrir framan markið. Eitt 
mark í þremur síðustu úti-
leikjum er ekki góð tölfræði 
og við verðum að bæta þetta,“ 
sagði Carlo Ancelotti, stjóri 

Chelsea.
„Það er auðvitað ekki gott 

að tapa toppsætinu og við verð-
um að setja í næsta gír. Frammi-

staða okkar um þessar mundir er 
ekki nógu góð.“

Tottenham vann síðan Liverpool 
í lokaleik helgarinnar í gær 2-1 þar 
sem Aaron Lennon skoraði sigur-
markið í uppbótartíma eftir að 
gestirnir höfðu komist yfir. „Þeir 
byrjuðu leikinn mun betur og við 
vorum heppnir að lenda bara einu 
marki undir,“ sagði Harry Red-
knapp, knattspyrnustjóri Totten-
ham.

„Þetta var stórkostlegur fót-
boltaleikur tveggja liða sem lögðu 
áhersluna á sóknarleikinn. Eftir 
því sem á leikinn leið urðum við 
betri. Það var bjargað á línu frá 
okkur og við misnotuðum víta-
spyrnu áður en við loks náðum að 
skora.“

Leikmenn enska boltans voru á 
skotskónum um helgina og hefur 
aldrei verið skorað meira í einni 
umferð síðan tuttugu liða deild 
var tekin upp. Þá náðu öll lið deild-
arinnar að skora í nýafstaðinni 
umferð en það hefur aldrei gerst 
áður. elvargeir@frettabladid.is

Markahæstu menn
Markahæstir í ensku úrvalsdeildinni:
Dimitar Berbatov, Man. United 11 mörk
Carlos Tevez, Man. City 9
Andy Carroll, Newcastle 9
Tim Cahill, Everton 8
Johan Elmander, Bolton 8
Darren Bent, Sunderland 7
Kevin Nolan, Newcastle 7
Florent Malouda, Chelsea 7
Marouane Chamakh, Arsenal 7

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON  er í góðum málum á úrtökumóti fyrir Evrópumótaröðina í 
golfi. Hann er í 7.-8. sæti fyrir lokahringinn í dag en 20 efstu kylfingarnir komast áfram á lokamótið í 
úrtökumótaröðinni. Hann lék á 70 höggum í gær og er samtals á tveimur höggum undir pari..

HANDBOLTI Eftir að hafa tapað í 
Þýskalandi með tveggja marka 
mun gegn Grosswallstadt sáu 
Haukar ekki til sólar í seinni leikn-
um á Ásvöllum um helgina. Þýsku 
gestirnir voru betri á öllum svið-
um frá upphafi til enda og eru 
komnir áfram í EHF-bikarnum.

Tjörvi Þorgeirsson og Þórð-
ur Rafn Guðmundsson skoruðu 
fimm mörk hvor fyrir Hauka sem 
komust annars lítt áleiðis í sóknar-
leiknum og Birkir Ívar Guðmunds-
son fann ekki taktinn í markinu.

Grosswallstadt vann leikinn 28-
17 en liðið gerði út um hann strax 
í fyrri hálfleik, var átta mörkum 
yfir í leikhléi. Íslenski landsliðs-
maðurinn Sverre Jakobsson lék 
vel í vörninni hjá gestunum.

„Það var gaman að spila þenn-
an leik og sem betur fer var þetta 
öruggur sigur hjá okkur. Þetta 
varð aldrei neitt stress. Við áttum 
ekki von á því að þetta yrði svona 
auðvelt en við stjórnuðum leiknum 
frá upphafi til enda,“ sagði Sverre 
sem fannst gaman að koma heim 
og spila.

„Rosalega gaman. Manni fannst 

pressan á manni vera meiri en í 
venjulegum leik og ég sagði við 
strákana að það væri ekki mögu-
leiki á að ég myndi fyrirgefa þeim 
ef þeir myndu spila svipaðan leik 
og síðast. Sem betur fer þá svöruðu 
þeir kallinu mínu,“ sagði Sverre.

Halldór Ingólfsson, þjálfari 
Hauka, bjóst við mjög erfiðum leik. 
„Við vorum að keppa við lið sem er 

mun betra en okkar lið. Við þurft-
um að spila yfir getu til að halda 
í við þá en náðum því ekki í dag. 
Í Þýskalandi náðum við að spila 
frábæran varnarleik og keyrð-
um hraðaupphlaupin grimmt á þá. 
Við fengum það ekki í dag og það 
er kannski stærsti munurinn. Við 
lentum í of mörgum tæknifeilum,“ 
sagði Halldór. - egm

Haukar töpuðu stórt í seinni leik sínum gegn Grosswallstadt á laugardaginn:

Leir í höndum Þjóðverjanna

BJÓST EKKI VIÐ SVONA AUÐVELDUM SIGRI Sverre Jakobsson, varnarmaður Gross-
wallstadt, bjóst við meiri keppni frá Haukum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Enska úrvalsdeildin
Aston Villa - Arsenal 2-4
0-1 Andrei Arshavin (38.), 0-2 Samir Nasri (44.), 
1-2 Ciaran Clark (51.), 1-3 Marouane Chamakh 
(55.), 2-3 C. Clark (70.), 2-4 Jack Wilshere (92.).
Bolton - Blackpool 2-2
0-1 Ian Evatt (28.), 0-2 Luke Varney (57.), 1-2 
Martin Petrov (75.), 2-2 Mark Davies (88.).
Everton - West Brom 1-4
0-1 Paul Scharner (15.), 0-2 Chris Brunt (25.), 
1-2 Tim Cahill (41.), 1-3 Somen Tchoyi (75.), 1-4 
Youssuf Mulumbu (86.).
Fulham - Birmingham 1-1
0-1 Seb Larsson (19.), 1-1 Clint Dempsey (52.).
Manchester United - Blackburn 7-1
1-0 Dimitar Berbatov (1.), 2-0 Park Ji-Sung (22.), 
3-0 Berbatov (26.), 4-0 Berbatov (46.), 4-0 Ber-
batov (46.), 5-0 Nani (47.), 6-0 Berbatov (61.), 
7-0 Berbatov (69.), 7-1 Christopher Samba (82.).
Stoke - Manchester City 1-1
0-1 M. Richards (80.), 1-1 M. Etherington (91.).
West Ham - Wigan 3-1
1-0 Valon Behrami (33.), 2-0 Obinna (55.), 3-0 
Scott Parker (74.), 3-1 Tom Cleverley (85.).
Wolves - Sunderland 3-2
1-0 Foley (50.), 1-1 Bent (66.), 1-2 Welbeck (76.), 
2-2 Hunt (81.), 3-2 Ebanks-Blake (88.)
Newcastle - Chelsea 1-1
1-0 Andy Carroll (5.), 1-1 Salomon Kalou (44.) 
Tottenham - Liverpool 2-1
0-1 Martin Skrtel (42.), 1-1 Skrtel, sjálfsmark 
(66.), 2-1 Aaron Lennon (92.).

STAÐAN
Man. United 15 8 7 0 35-16 31
Chelsea 15 9 2 4 29-10 29
Arsenal 15 9 2 4 32-17 29
Man. City 15 7 5 3 20-12 26
Tottenham  15 7 4 4 23-20 25
Bolton  15 5 8 2 28-22 23
Sunderland 15 4 8 3 19-18 20
Stoke City 15 6 2 7 19-19 20
Newcastle  15 5 4 6 23-22 19
Liverpool 15 5 4 6 17-19 19
Blackpool 15 5 4 6 23-29 19
West Brom 15 5 4 6 20-26 19
Blackburn  15 5 3 7 18-25 18
Birmingham  15 3 8 4 16-18 17
Aston Villa 15 4 5 6 17-24 17
Everton 15 3 7 5 17-19 16
Fulham 15 2 9 4 15-18 15
Wigan Athletic 15 3 5 7 11-26 14
Wolves 15 3 3 9 17-27 12
West Ham  15 2 6 7 14-26 12

Enska B-deildin
QPR - Cardiff 2-1
Heiðar Helguson var á bekknum hjá QPR.
Scunthorpe - Coventry 0-2
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Coventry.

Þýska úrvalsdeildin
Hoffenheim - Leverkusen 2-2
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði jöfnunarmark Hoff-
enheim úr vítaspyrnu í uppbótartíma.

Hollenska úrvalsdeildin
AZ Alkmaar - Heerenveen 2-2
Kolbeinn Sigþórsson jafnaði metin fyrir AZ í lokin.

ÚRSLIT

Iceland Express-deild karla
KFÍ - Keflavík 90-105 (32-46)
Stig KFÍ: Carl Josey 21, Nebojsa Knezevic 18, 
Hugh Barnett 15, Craig Schoen 14, Darco Milos-
evic 10, Pance Ilievski 5, Ari Gylfason 5, Daði 
Berg Grétarsson 2.
Stig Keflavíkur: Sigurður Þorsteinsson 28, Lazar 
Trifunovic 24, Valentino Maxwell 22, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 15, Gunnar Einarsson 6, Þröstur 
Leó Jóhannsson 4, Jón Nordal Hafsteinsson 3, 
Gunnar Stefánsson 3.
Snæfell - Stjarnan 114-96 (42-45)
Stig Snæfells: Pálmi Freyr Sigurgeirsson 21, Emil 
Þór Jóhannsson 21, Jón Ólafur Jónsson 19, Ryan 
Amaroso 15, Egill Egilsson 14, Sean Burton 14, 
Gunnlaugur Smárason 3, Daníel Kazmi 3, Atli 
Rafn Hreinsson 2, Sveinn Arnar Davíðsson 2.
Stig Stjörnunnar: Marvin Valdimarsson 25, Justin 
Shouse 25, Jovan Zdravevski 16, Kjartan Atli 
Kjartansson 6, Ólafur Aron Ingvason 6, Daníel 
G. Guðmundsson 5, Fannar Freyr Helgason 5, 
Guðjón Lárusson 4, Sigurbjörn Ottó Björnsson 2, 
Birgir Björn Pétursson 2.
Tindastóll - Fjölnir 91-81

STAÐA EFSTU LIÐA
Snæfell 9 8 1 903-827 16
KR 8 6 2 809-687 12
Grindavík 8 6 2 718-637 12
Hamar 8 5 3 668-650 10
Stjarnan 9 5 4 795-784 10
Keflavík 8 5 3 701-682 10

Iceland Express-d. kvenna
Grindavík - Haukar 41-61
Hamar - Fjölnir 102-76
Keflavík - KR 92-49

ÚRSLIT

SUND Ragnheiður Ragnarsdótt-
ir var sjö hundraðshlutum úr 
sekúndu frá sæti í úrslitum í 50 
m skriðsundi á EM í 25 m laug í 
Eindhoven í Hollandi.

Ragnheiður varð í 9.-11. sæti í 
undanúrslitunum þegar hún synti 
á 25,04 sekúndum sem er tíu 
hundraðshlutum úr sekúndu frá 
Íslandsmeti hennar.

Hún komst einnig í undanúr-
slit í 100 m skriðsundi en aðrir 
íslenskir keppendur komust ekki 
upp úr undanriðlunum. - esá

Ragnheiður í 9.-11. sæti:

Góður árangur 
á EM í sundi

RAGNHEIÐUR Hársbreidd frá sæti í 
úrslitunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Ísland tapaði öllum 
þremur leikjunum sínum á æfinga-
móti í Noregi um helgina. Mótið 
var liður í undirbúningi liðanna 
fyrir EM í Noregi og Danmörku í 
næsta mánuði.

Ísland mætti fyrst Noregi á 
föstudaginn og tapaði stórt, 35-
14. En liðið sýndi á sér allt aðra og 
betri hlið gegn Dönum á laugar-
daginn þegar liðið tapaði með sex 
marka mun, 30-24, eftir að hafa 
verið í góðri stöðu í 45 mínútur.

Í gær tapaði Ísland svo fyrir 
Serbum, 30-28, og lék liðið 
aldrei betur á mótinu en í 
síðari hálfleik í þeim leik.

„Ég er þokkalega ánægð-
ur með helgina,“ segir Júlí-
us Jónasson landsliðsþjálfari. 
„Fyrsti leikurinn var kjafts-
högg en við komum til baka og 
var ég sérstaklega ánægður 
með viðbrögð leikmanna 
eftir leikinn gegn Nor-
egi.“

Hann segir að 

leikmenn hefðu tekið bæði eigin 
gagnrýni þjálfaranna sem og 
eigin gagnrýni vel. „Við fórum vel 
yfir leikinn gegn Noregi og þær 
svöruðu gagnrýninni vel. Það var 
allt annað að sjá til liðsins gegn 
Dönum,“ segir Júlíus.

„Það hefur verið góður stígandi 
í liðinu og við áttum frábærar 20 
mínútur í seinni hálfleik gegn Ser-
bum. Þá stimpluðum við okkur inn  
í leikinn og við hefðum hæglega 

getað fengið meira úr honum.“
Hann segist vera ósmeyk-

ur fyrir átökin fram 
undan á EM. „Ef við sjálf 
værum smeyk værum 
við í slæmum málum. 
Við vitum að þetta verð-
ur erfitt en ég er sann-

færður um að við getum 
náð góðum úrslit-

um á EM.“
 - esá

Íslenska kvennalandsliðið á æfingamóti í Noregi:

Kjaftshögg í upphafi 
en komum til baka

JÚLÍUS 
JÓNASSON

Stíflan brast með stórflóði
Dimitar Berbatov skoraði fimm mörk í stórsigri á Blackburn. Þó að Manchester 
United hafi enn ekki fundið meistarataktinn á tímabilinu er liðið í toppsætinu.

FIMM FINGUR Á LOFTI
Dimitar Berbatov 

bættist í hóp þeirra 
Andy Cole, Jermain 

Defoe og Alans 
Shearer sem allir 

hafa skorað fimm 
mörk í einum leik 

í ensku úrvals-
deildinni.

NORDIC PHOTOS/AFP
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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

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 2 gestir

18.45 Að norðan  Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu  Efnistök 
Jóhönnu vekja þjóðarathygli.      

20.30 Nýju fötin keisarans  Steinunn 
Ketilsdóttir hönnuður er umsjónarmaður.      

21.00 Frumkvöðlar  Frumkvöðlaþáttur 
ÍNN er eini ljósvakagluggi íslenskrar 
nýsköpunar.      

21.30 Eldhús meistarana  Magnús 
heimsækir Gamla Vínhúsið.      

19.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir 
af Opruh Winfrey.

19.40 E.R. (4:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

20.25 That Mitchell and Webb Look 
(5:6) 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 (6:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

22.20 The Mentalist (8:22) Þriðja serían 
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane.

23.05 Numbers (6:16) Sjötta þáttaröðin 
í vönduðum spennuflokki sem fjalla um tvo 
ólíka bræður sem sameina krafta sína. 

23.50 Mad Men (1:13) Þriðja þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Don Draper.

00.40 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sigur-
jónsson og Örn Árnason fara nú yfir atburði 
liðinnar viku.

01.05 E.R. (4:22) 

01.50 The Doctors 

02.30 Sjáðu

03.00 Fréttir Stöðvar 2 

03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.00 ESPN America

12.20 Golfing World  (e)

13.10 Dubai World Championship 
 (4:4) (e)

17.10 Golfing World  (e) 

18.00 Golfing World

18.50 Dubai World Championship 
 (4:4) (e)

22.50 Golfing World  (e)

23.40 PGA Tour Yearbooks  (7:10) (e)

00.25 Golfing World  (e) 

01.15 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35 Matarklúbburinn  (3:6) (e)

08.00 Dr. Phil  ( e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 Matarklúbburinn  (3:6) (e)

12.25 Pepsi MAX tónlist

16.25 Game Tíví  (11:14) (e)

16.55 Rachael Ray

17.40 Dr. Phil

18.20 Spjallið með Sölva  (10:13) (e)

19.00 Judging Amy  (11:23) Bandarísk 
þáttaröð um lögmanninn Amy sem gerist 
dómari í heimabæ sínum. 

19.45 Accidentally on Purpose  (17:18) 
(e)

20.10 90210  (4:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 

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

21.45 CSI: New York  (17:23) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. 

22.35 Jay Leno

23.20 Dexter  (3:12) (e)

00.10 United States of Tara  (8:12) (e)

00.40 The Cleaner  (2:13) (e)

01.25 Pepsi MAX tónlist

08.00 Uptown Girl 
10.00 Definitely, Maybe 
12.00 The Spiderwick Chronicles
14.00 Uptown Girl 
16.00 Definitely, Maybe
18.00 The Spiderwick Chronicles
20.00 Analyze This 
22.00 Superbad 
00.00 Year of the Dog
02.00 Dracula 3: Legacy 
04.00 Superbad
06.00 Baby Mama 

16.25 Baróninn og Þórarinn  Heimildar-
mynd sem segir sögu Hvítárvallabarónsins, 
eins dulúðugasta persónuleika Íslandssög-
unar á fyrri hluta 20. aldar. (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Landinn  (e)
18.00 Sammi  (34:52)
18.07 Franklín  (41:65)
18.30 Skúli skelfir  (21:52)
18.40 United
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós

20.10 Sjúklingakórinn  (Alzheimer’s  - 
The Musical) Bresk heimildamynd um 
sönghóp sem eingöngu er skipaður 
alzheimerssjúklingum.

20.55 Á meðan ég man  (6:9) Þessi 
þáttur nær yfir árin 1986-1990. 

21.25 Hönnunarkeppnin 2010  Þáttur 
eftir Sigurð H. Richter og Karl Sigtryggsson 
um árlega hönnunarkeppni.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Handboltinn  Fjallað verður um 
leiki í N1-deildinni í handbolta.

22.40 Leitandinn  (21:22) (Legend of 
the Seeker)

23.25 Þýski boltinn  Mörk og tilþrif úr 
síðustu leikjum í Bundesligunni.

00.20 Kastljós  (e)

00.50 Fréttir  (e)

01.00 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 r

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Lie to Me (2:22) 

11.00 White Collar 

11.45 Falcon Crest (3:28)

12.35 Nágrannar 

13.00 Bridges of Madison County

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 (25:25) 
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 (11:19)

19.50 How I Met Your Mother (5:22) 

20.20 Glee (3:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.

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

21.55 The Event (9:13) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
lendir í þeirri skelfilegu lífsreynslu að kærust-
unni hans er rænt og hann grunaður. 

22.45 Dollhouse (9:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð þar sem skotið 
hafa upp kollinum undirheimafyrirtæki sem 
gera út sérstaka málaliða.

23.35 Unhitched (5:6) 

00.00 Cougar Town (24:24) 

00.25 Chuck (2:19) 

01.10 The Shield (11:13) 

01.55 Ray – A Gospel 

03.25 Bridges of Madison County 

05.35 V (12:12)

16.55 Einvígið á Nesinu Sýnt fra ein-
víginu á Nesinu þar sem flestir af bestu kylf-
ingum landsins í karla- og kvennaflokki voru 
samankomnir.

17.50 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu.

18.20 Veitt með vinum Að þessu sinni 
verður veitt í hinni gjöfulu og skemmtilegu 
Miðfjarðará.

18.50 Clasico - The Movie 

19.45 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid Bein útsending frá El Classico.

22.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

22.45 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker Main Event þar sem allir bestu spil-
arar heims eru mættir til leiks.

23.35 Til síðasta manns (2:8) Raunveru-
leikaþáttaröð þar sem fylgst er með hópi 
ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í ólík-
um bardagalistum. 

00.30 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Madrid 

07.00 Tottenham - Liverpool 

16.05 Everton - WBA 

17.50 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta framhjá sér fara. 

18.50 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

19.45 PL Classic Matches: Southamp-
ton - Liverpool, 2000 

20.15 Man. Utd. - Blackburn 

22.00 Premier League Review 
2010/11 Flottur þáttur um ensku úrvalsdeild-
ina þar sem leikir helgarinnar verða skoðaðir 
og krufðir til mergjar.

23.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

23.30 Tottenham - Liverpool 

> Robert De Niro
„Ég vil ekki horfa á myndir sem ég leik 
í. Ég sofna alltaf yfir þeim myndum sem 
ég hef leikið í.“
Hinn hæfileikaríki Robert De Niro 
fer með aðalhlutverk í gam-
anmyndinn Analyze This 
sem er á dagskrá Stöðvar 
2 Bíó í kvöld kl. 20.

Í síðasta fjölmiðlapistli mínum fjallaði ég 
um sjónvarpsþáttinn Jerseylicious og leynda 
hrifningu mína á þeim persónum sem þar 
koma fram. Litla förðunardaman Olivia á nú 
sérstakan sess í hjarta mér.

Eftir að hafa skrifað um dálæti mitt á 
sjónvarpsefninu í fjölmiðli fannst mér óhætt 
að treysta einnig mínum nánustu vinkonum 
frá þessu annars vel geymda leyndarmáli. 
Vinkonurnar fengu líka að horfa á tvo þætti 
með mér og viti menn; þær kollféllu líka.

Leyndarmálið sem ég taldi eitt sinn 
að ekki þoldi dagsins ljós er nú orðið að 
almennri vitneskju og sannast sagna er 
miklu fargi af mér létt. Nú get ég rætt um 
framvindu þáttanna við vinkonur mínar, 

þær höfðu fundið þættina á Netinu og 
geta nú einnig fylgst með ævintýrun-
um sem gerast á Gatsby-hárgreiðslu-
stofunni. Fyrir skemmstu sátum við 
á kaffihúsi með ölkrús við hönd 
og ræddum um öll dagsins mál. 
Þar á meðal ræddum um það 
hvað Tracy er leiðinleg við hana 
Oliviu sem er ekkert nema 
ljúfmennskan uppmáluð.

Já, svona er nú komið fyrir 
mér. Ég sem hef hingað til 
blótað raunveruleikaþáttum 
í sand og ösku er nú forfallin 
fyrir einum þeirra. Og dró aðra 
með mér í svaðið í leiðinni.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON Á SÉR UPPÁHALDS RAUNVERULEIKAÞÁTT

Þrefalt húrra fyrir Oliviu

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

...ég sá það á Vísi

FFFFaFaaaaaaFFFaFF steignir

Eini
Lifa
Fjöl
Opi

ÞÞÞÞÞÞúúúúúúúÞúÞÞÞÞÞÞ  færð gó
ÞÞÞÞÞÞÞÞúÞúúúúúúÞúÞÞÞÞÞ  finnur d

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.
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Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

12.35 The Weakest Link  13.20 Deal or No Deal  
13.55 Monarch of the Glen  14.45 ‚Allo ‚Allo!  
15.20 ‚Allo ‚Allo!  15.50 Only Fools and Horses  
16.20 Hotel Babylon  17.10 The Weakest Link  
17.55 Deal or No Deal  18.30 Only Fools and 
Horses  19.00 Keeping Up Appearances  19.30 
Wrong Door  20.00 Whose Line Is It Anyway?  
20.30 Waking the Dead  21.20 Keeping Up 
Appearances  21.50 Wrong Door  22.20 Whose 
Line Is It Anyway?  22.45 Come Dine With Me  
23.10 Come Dine With Me  23.35 EastEnders

12.10 Takk for sist  12.50 Førkveld  13.30 Fredag 
i hagen  14.00 NRK nyheter  14.10 Poirot  15.00 
Filmavisen 1960  15.10 Hjarte i Afrika  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 

12.20 Tillfällets hjältar  12.55 Mitt liv som hund  
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 Vera Drake  23.30 The Event

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

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 

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45
Barcelona - Real Madrid
Stærsti leikur ársins í spænsku 
úrvalsdeildinni. Þessir erkifjendur 
berjast um toppsætið í deildinni 
þar sem Real Madrid er með 32 
stig en Barcelona 31 stig eftir 12 
umferðir. Liðin mættust síðast á 
Nou Camp fyrir nákvæmlega ári, 
29. nóvember 2009, og þá sigraði 
Barcelona 1-0.

... það er enginn efi

FiNNSKi 
HESTURiNN

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

BRÁÐFYNDIÐ OG SNARGEGGJAÐ!
Tryggðu þér miða

„                        Ólafía Hrönn“ GSB, Mbl

„Finnski hesturinn er frámunalega 
fyndið verk.“ SA, tmm.is

Síðustu sýningar 
4. og 5. des.

Miðasala Hverfisgötu  I  551 1200  I  leikhusid.is  I  midi.is

LÁTTU ÞÉR LÍKA VIÐ VÍSI
og þú gætir fengið óvæntan jólaglaðning
Settu „Like“ við Vísi á Facebook og þú gætir unnið flatskjá, flottan N8 síma, góða jólabók eða einhvern annan spennandi glaðning fyrir jólin.

DREGIÐ VERÐUR DAGLEGA
TIL 20. DESEMBER

Bækur frá Sölku.
Flott 22“ Panasonic Pure Line
sjónvarp með innbyggðri iPod vöggu.

Það er auðvelt að láta sér líka við Vísi á 
facebook.com/visir.is

Fjöldi annarra vinninga.

N8 sími.



26  29. nóvember 2010  MÁNUDAGUR
MORGUNMATURINN

Kuldagalli úr slitsterku EXODUS 
útivistarefni. 5.000 mm 
vatnsheldni og góð öndun. 
Styrkingar á hnjám og rassi.
Stærðir: 80-120

„… ótrúlega spennandi, óhugnanleg og blóðug og 
söguþráðurinn alveg þrælvel spunninn … Lesið og njótið, 

en munið eftir að loka útihurðinni og gluggunum.“
Jenný Anna Baldursdóttir / eyjan.is

Mankell svíkur ekki

Kiljulisti 17 -23.11.10

„Við sitjum bara sveittir með hljóðfærin að taka 
upp,“ segir Jón Ólafsson tónlistarmaður en hann 
ásamt Stefáni Má Magnússyni gítarleikara vinna 
nú að upptökum á kvikmyndatónlist fyrir bíó-
myndina Gauragang sem áætlað er að frumsýna 
á annan í jólum. Jón ætti að vera orðinn vel kunn-
ur bókinni sem kom út fyrir rúmum tveimur ára-
tugum því þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem hann 
kemur nálægt verkinu. „Ég er sennilega búinn að 
koma að öllu sem hefur verið gert varðandi Gaura-
gang, nema að sjálfri bókinni,“ segir Jón og hlær, en 
hana skrifaði Ólafur Haukur Símonarson. Hljóm-
sveit Jóns, Ný dönsk, flutti alla tónlistna í fyrstu 
uppfærslu Gauragangs árið 1994. Jón samdi svo 
tónlistina fyrir framhaldsverkið „Meiri gauragang-
ur“ fjórum árum síðar ásamt Ólafi Hauki og fyrr 
á árinu tók hann að sér tónlistarstjórn í uppfærslu 
Borgarleikhússins á leikritinu. Þrátt fyrir að hafa 
samið fjölda laga fyrir sýningarnar segir Jón það 
ekki nýtast sér við gerð myndarinnar. „Kvikmyndin 
er ákaflega ólík leikritinu og byggir vitaskuld á bók-
inni en ekki leikritinu. Nú erum við að semja stemn-
ingstónlist sem á undirstrika það sem áhorfandinn 
sér á hvíta tjaldinu,“ segir Jón.  

Jón mælir sterklega með kvikmyndinni. „Hún er 
alveg frábær og hinir ungu leikarar standa sig firna 

vel,“ segir hann og heldur varla vatni yfir hæfi-
leikum unga fólksins. En hvort telur Jón að hann 
sé að elta Gauraganginn eða Gauragangurinn að 
elta hann? „Við eltum skottið á hvor öðrum,“ svarar 
hann. -ka

Semur aftur fyrir Gauragang

ÞEKKJA GAURAGANGINN VEL Jón Ólafsson og Stefán Már 
Magnússon sjá um tónlistina í kvikmyndinni um Gauragang.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta er búið að vera mjög 
skemmtilegt en sömuleiðis stremb-
ið ár hjá okkur,“ segir Árni Rúnar 
Hlöðversson, einn af meðlimum 
FM Belfast. Sveitin er á sínu síð-
asta tónleikaferðalagi á árinu en 
hún hefur komið víða við og hefur 
haldið hátt í 100 tónleika á árinu. 
Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Árna var hann að koma sér fyrir 
á hótelherbergi í Hollandi ásamt 
hinum í sveitinni. 

„Ég get ímyndað mér að þetta sé 
svipað og að vinna sem sjómaður, 
alltaf að túra,“ segir Árni hress en 
er ekki alveg með á hreinu hversu 
mörg lönd þau eru búin að sækja 

heim. „Það er góð spurning, við 
erum búin að spila á tónleikahá-
tíðum og fara oft til Þýskalands, 
Frakklands og Hollands. Svo 
erum við líka búin að spila í Nor-
egi, Danmörku, Belgíu, á Spáni 
og núna bætum við Grikklandi og 
Tyrklandi á listann,“ segir Árni 
en ferðalögin hafa ekki gengið 
áfallalaust fyrir sig. 

„Við höfum fjórum sinnum 
týnt farangrinum. Endurheimt-
um hann reyndar alltaf en það er 
orðið erfitt að afhenda farangur-
inn á flugvöllum því við höfum 
brennt okkur á því. Um daginn 
þurftum við meira að segja að 

spila með græjum sem við keypt-
um samdægurs og einni tölvu sem 
ég var með í handfarangri því að 
farangurinn fór á vitlausan stað. 
Svo var Lóa bitin af könguló í 
sumar,“ rifjar Árni upp. 

Sveitin kemur heim í næstu 
viku og hefst þá handa við að 
leggja drög að nýju plötunni sinni. 
„Við ætlum að vera í fríi og ein-
beita okkur að lagasmíðum. Það er 
sko kærkomið frí og ef við höldum 
tónleika yfir jólin verður það eitt-
hvað lítið. Platan kemur út í byrj-
un árs og við stefnum á að fylgja 
henni eftir næsta vor,“ segir Árni.
 - áp

Hátt í 100 tónleikar á einu ári

SKEMMTILEGT EN STREMBIÐ ÁR Hljóm-
sveitin FM Belfast hefur verið iðin við 
tónleikahald síðasta árið.

„Mér líst rosa vel á þetta. Ég 
hlakka mikið til,“ segir leikkonan 
Edda Björg Eyjólfsdóttir.

Edda Björg verður liðsmaður 
í nýjum spurningaþætti á Skjá 
einum í janúar ásamt leikaranum 
Jóhanni G og skemmtikraftinum 
Sólmundi Hólm, en Fréttablaðið 
greindi einmitt frá því í vikunni 
að sá síðastnefndi væri á leiðinni 
á skjáinn. Reynsluboltinn Stefán 
Pálsson semur spurningarnar, en 
unnið er að þróun þáttarins þessa 
dagana. Ákveðið hefur verið að 
Jóhann verður spyrill, Edda og 
Sólmundur verða hvor í sínu lið-
inu og þau verða hvor með sinn 
liðsmann, sem verður mismun-
andi eftir þáttum. Mikið verður 
lagt upp úr skemmtanagildi þátt-
arins og minna úr kappseminni.

„Þetta verður líka gamanþátt-
ur,“ segir Edda, sem er sannfærð 

um að þjóðin eigi eftir að taka vel 
í nýjan spurningaþátt, en slíkir 
þættir eru jafnan með vinsælli 
dagskrárliðum á Íslandi.

Edda segist hafa gríðarlega 
gaman af spurningaþáttum, 
þótt hún sé kannski ekki alltaf 
með svörin á hreinu. „Ég horfði 
meira að segja á Kontrapunkt 
– mér finnst spurningaþættir 
alveg rosalega skemmtilegir. Þó 
að þessi þáttur einblíni reyndar 
meira á ferðalagið að svarinu en 
svarið sjálft. Við ætlum að hafa 
gaman af þessu,“ segir hún. 

Spurð um eigin árangur í spurn-
ingaþáttum rifjar hún upp þegar 
hún tók þátt í spurningakeppni í 
morgunútvarpinu hjá Frey Eyj-
ólfssyni með góðum árangri. „Ég 
komst í úrslit. Það kom mjög á 
óvart,“ segir hún og hlær. „Þar 
keppti ég á móti Braga Valdimari 

og tapaði fyrir honum með einu 
stigi.“ 

Stefán Pálsson er einn af allra 
afkastamestu spurningahöfund-
um landsins. Hann hefur samið 
spurningar fyrir Gettu betur, 
séð um spurningaþátt um fót-
bolta ásamt því að hafa séð um 
fjölmargar fyrirtækja- og hópa-
keppnir í gegnum tíðina. Hann 
segir að þátturinn verði ekki hefð-
bundinn. „Áherslan verður lögð 
á að þetta verði skemmtilegt og 
fræðandi í ætt við bresku föstu-
dagsspurninga- og skemmtiþætt-
ina,“ segir Stefán. „Mér finnst 
keppnisíþróttirnar í spurninga-
sporti stundum vera fínar – eins 
og þegar framhaldsskólanemarn-
ir eru að keppa. Við önnur tæki-
færi skiptir meira máli að spurn-
ingarnar séu skemmtilegar.“

 atlifannar@frettabladid.is

EDDA BJÖRG EYJÓLFSDÓTTIR: VIÐ ÆTLUM AÐ HAFA GAMAN AF ÞESSU

Nýr spurningaþáttur á 
dagskrá Skjás eins í janúar

GÓÐUR HÓPUR Stefán Pálsson, Edda Björg, Sólmundur Hólm og Jói G. voru eldhress þegar ljósmyndari Fréttablaðsins hitti þau. 
Þau sjá um nýjan spurningaþátt sem fer í loftið í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég fæ mér oftast hrökkbrauð 
með kotasælu og einhvern 
skyrdrykk með því. Annars er 
Cheerios alltaf fínt líka.“

Henrik Biering, tónlistarmaður.



Vegvísir um draumheima

Greinargóðar skýringar á um tvö þúsund  

draumtáknum og leiðbeiningar um það hvernig 

lesandinn getur sjálfur lært að skilja mismunandi 

boð sem draumarnir færa honum. Nýja 

draumaráðningabókin er aðgengilegt uppflettirit 

– nútímaleg fróðleiksnáma!

Frá Aristótelesi til Ásdísar Ránar 

Á fimmta þúsund tilvitnanir víða að úr 

heiminum og frá umliðnum 3000 árum – frá 

Grikkjum fornaldar til stjarnanna í dægurheimi 

samtímans. Lífsspeki aldanna jafnt sem 

kaldhæðni nútímans!

Tilvitnanirfyrir öll
tækifæri!

Nauðsynleg

handbók á

hverju heimili!

Glæsilegar
gjafabækur!
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Mest lesið

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

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

FRÉTTIR AF FÓLKI

HP AIO 100
All-in-One 

HP Photosmart 
WiFi eAIO

Nett og hagstæð HP Pavilion borðtölva og 20" skjár AIO (sambyggð), 
Örgjörvi: AMD Athlon II X2 260, Vinnsluminni: 4 GB DDR3, Harður 
diskur: 1 TB SATA 7200 rpm, Drif: LightScribe DVD-RW geislaskrifari, 
Tengi: 6 USB 2.0 (2 á hlið), RJ-45, tengi fyir heyrnartól og microphone.

HP ePrint  Prentaðu hvað sem er, hvaðan sem er! HP 
Photosmart eAIO fjölnotaprentari með WiFi tengingu.

99.900 kr.

HP Pavilion dv6
Glæsileg 15,6" fartölva, 
Örgjörvi: AMD Athlon II Dual-Core 
P340, Vinnsluminni: 4 GB DDR3, 
Harður diskur: 320 GB SATA 7200 rpm

HP Compaq CQ62

Glæsileg 15,6" fartölva, 
Örgjörvi: AMD Sempron V120, 
Vinnsluminni: 3 GB DDR3, Harður 
diskur: 250 GB SATA 7200 rpm

149.900 kr.

149.900 kr.

19.900 kr.

ePrint tækni

Ok búðin / Höfðabakka 9 / 110 Reykjavik / Sími 570 1140 / www.okbudin.is
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Fartölvutöskur
Sjónvarps-
flakkarar 

Hátalarar
og höfuðtól Tölvumýs 

Opin kerfi eru dreifingar- og þjónustuaðili HP á Íslandi. HP tölvubúnaður fæst hjá samstarfsaðilum um land allt.

Opnunartími: mán - fös. kl. 9 - 18 / kl. 11 - 16 alla laugardaga í desember 

ÞAÐ ERU NÚ
EINU SINNI

 AÐ KOMA JÓL

4.900 kr.

frá

9.900 kr.

frá

3.900 kr.

frá

4.900 kr.

frá

159.900 kr.tölva og prentari saman

JÓLATILBOÐ
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Fréttablaðið er nú með 187% 

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

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Upplýsingaöryggi
Fyrir rétt um viku sagði Marinó G. 
Njálsson sig úr stjórn Hagsmuna-
samtaka heimilanna, eftir að fjöl-
miðlar höfðu forvitnast um skuldir 
hans sjálfs. Marinó sinnir þó enn 
trúnaðarstörfum fyrir samtökin, en 
ætti mögulega að hafa rýmri tíma 
til að sinna fyrirtæki sínu, en það 
nefnist „Betri ákvörðun“ (www.
betriakvordun.is). Fyrirtækið sinnir 

ráðgjöf á sviði upplýs-
ingatækni, en meðal 
þess sem nefnt er á 
forsíðu er stjórnun 
upplýsingaör-
yggis, stjórnun 

rekstrarsamfellu og 
neyðarstjórnun, 
og ákvörðunar-

greining. 

Jólalag með kærasta
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir er 
nýkomin heim eftir stutta heim-
sókn til Svíþjóðar. Jóhanna mun 
nýta næstu daga til að æfa fyrir 
jólatónleika Björgvins Halldórs-
sonar en hún stendur í fleiri stór-
ræðum því samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins leggur hún einnig 
lokahönd á jólalag sem kemur 
út fyrir þessi jól. Lagið hefur hún 
samið með kærasta sínum, Davíð 
Sigurgeirssyni. - jma

1 Vöfðu kúk inn í dagblöð og 
kveiktu í

2 Tólf ára stúlka hneig niður á 
miðvikudag – fær nýtt hjarta í 
Svíþjóð

3 Lést í umferðarslysi

4 Strætó keyrði á gangandi 
vegfaranda

5 Lýst eftir Jakobi Inga
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