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VINNUMARKAÐUR EFTA-dómstóll-
inn hefur staðfest að einungis í 
undan tekningartilfellum getur 
það samræmst tilskipunum Evr-
ópusambandsins að gera starfs-
mann ábyrgan fyrir tjóni sem 
hann verður fyrir í vinnuslysi, ef 
fyrir liggur að vinnuveitandi hefur 
ekki farið að reglum um öryggi og 
heilsu á vinnustað. 

Þýðing dómsins er að hópur 
Íslendinga gæti átt rétt á bótum 
vegna slysa þrátt fyrir að bóta-
kröfu þeirra hafi upphaflega verið 
hafnað, en íslenskir dómstólar 
setja yfirleitt einhverja sök á tjón-
þola óháð aðstæðum á slysstað.

Magnús M. Norðdahl, deildar-
stjóri lögfræðideildar ASÍ, segir 
erfitt að meta hversu stór hópur 
kunni að eiga rétt á bótum. Bóta-
mál séu í eðli sínu flókin og mörg 
þeirra séu gerð upp í samningum. 

Hann segir að ASÍ mæli með því að 
allt launafólk sem neitað hafi verið 
um skaðabætur láti lögmenn sína 
taka málin til endurskoðunar. Það 
eigi við þar sem upplýst hafi verið 
að reglur um öryggi, aðbúnað og 
hollustuhætti hafi verið brotnar. 

Forsaga dómsins, sem féll á 
föstudag, er mál íslensks smiðs 
sem slasaðist á byggingarsvæði 
Smáralindar í júlí 2001. Hann 
hlaut af varanlegt tjón og stefndi 

í kjölfarið vinnuveitanda sínum til 
greiðslu skaðabóta. Hæstaréttur 
hafnaði skaðabótakröfu manns-
ins í desember 2005 þrátt fyrir að 
fyrir lægi að vinnuveitandi hefði 
getað tryggt öryggi starfsmanna 
sinna betur. 

Þessari niðurstöðu hefur EFTA-
dómstóllinn nú snúið við og staðfest 
að íslenska ríkið geti verið skaða-
bótaskylt vegna hans. Jafnframt 
staðfestir dómstóllinn að íslenska 
ríkið geti borið skaðabótaábyrgð 
gagnvart einstaklingum sem ekki 
hafi fengið skaðabætur vegna þess 
að Ísland hafi innleitt tilskipanir 
ESB með ófullnægjandi hætti. 

Dómurinn hefur ekki þýðingu 
vegna vinnuslysa sem orðið hafa 
eftir desember 2009 en þá var 
skaðabótalögum breytt eftir kröfu 
ASÍ í kjarasamningaviðræðum. 

  - shá
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Fyrningartíminn er 
nokkur ár og því 

ekki loku fyrir það skotið að 
hópur fólks eigi undirliggjandi 
skaðabótakröfu á ríkissjóð.

MAGNÚS M. NORÐDAHL
DEILDARSTJÓRI HJÁ ASÍ
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Átakið Straumhvörf
Hefur hjálpað geðfötluðum 
út í samfélagið.
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Árni B. Stefánsson kann ráð til að stytta grenitré Allt lifandivill lifa áframM aður þarf að hugsa sig inn í tréð og átta 
sig á hvernig það lifir. Líka að gera sér 
grein fyrir að allt sem lifir vill í eðli 
sínu lifa áfram. Það verður að gefa því 

möguleika á því og síðan að halda því í skefjum 
þannig að það vaxi manni ekki yfir höfuð.“ Þetta 
segir Árni B. Stefánsson, sem hefur náð að láta 
barrtré prýða umhverfi sitt eftir að hafa verið stytt
um allan helming. Þetta eru i k

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
LÍFIÐ UMRÆÐANMEIRA SKÚBBMeiri Vísir.

Ljósanotkun  er mikil í svartasta skammdeginu en eftirfarandi má hafa 

í huga til að draga úr orkukostnaði. Hafið ljósin slökkt í þeim vistarverum 

sem ekki er verið að nota. Notið ekki stærri perur en þarf. Notið flúor-

pípur þar sem þess er kostur. Hafið veggi, gólfefni og gardínur í ljósum 

lit en þannig er hægt að draga umtalsvert úr ljósanotkun.
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Eignamiðlun er með á skrá sérhæð og ris 
við Flókagötu 39.

H æðin og risið eru samtals 152 fermetr-
ar og mikið endurnýjuð. Bílskúr, 26,3 
fermetrar, nýlega innréttaður sem 

stúdíóíbúð, fylgir. Hann er nú í útleigu. Í enda 

bílskúrsins er síðan sérgeymsla íbúðarinnar.
Þess má geta að húsið hefur verið mikið 

endur nýjað að undanförnu, það er meðal 

annars endursteinað, þak er nýlegt, gluggar 

nýmálaðir og fleira.Sérinngangur er á íbúð. Forstofa er flísa-

lögð. Á neðri hæð er parkettlagt hol, með fata-

herbergi inni af. Útgengt er á svalir. Svefn-

herbergi er parkettlagt. Þvottahús er rúmgott. 

Baðherbergi er búið sturtuklefa, upphengdu 

salerni og innréttingu. Eldhús er með innrétt-

ingu og vönduðum tækjum. Opið er yfir í stóra 

stofu, útgengt er úr stofu á svalir. Inni af stofu 

er önnur parkettlögð stofa/borðstofa. Gengið 

er úr holi upp á efri hæð. Opið parkett lagt 

herbergi. Útgengt á svalir. Parkettlagt hjóna-

herbergi. Baðherbergi er með baðkari, inn-

réttingu og upphengdu salerni. Sameiginlegt 

þvottahús í kjallara.Lóðin er með miklum trjágróðri. Aðkoma að 

húsinu er góð.

Endurnýjuð sérhæð og ris

Húsinu fylgir falleg lóð.

Stofan er 

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

Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266lögg. fasteignasali

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

Hringdu núna 699 5008
Hannes SteindórssonSölufulltrúi

hannes@remax.isSími: 699 5008

Þórarinn
Jónsson hdl.lögg. Fasteignasali
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Leikur útrásarvíking
Guðmundur Ingi 
Þorvaldsson leikur 
útrásarvíking í 
sjónvarpsþáttunum 
Makalaus.
fólk 38

VÍÐA BJART   Í dag verða suðaust-
an 8-15 m/s SV-til og skýjað með 
köflum en annars hæg suðlæg átt 
og víða bjartviðri. Hiti 2-8 stig.
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FÓLK Hjónin Lisa og Mark 
Richards hafa mikið dálæti á 
íslenskum dýrum. Á býli sínu, 
Mack-Hill í 
New Hamp-
shire í Banda-
ríkjunum hafa 
þau því íslenska 
fjárhunda, 
íslenskt sauð-
fé og íslenskar 
landnámshæn-
ur á. „Bara ef 
ég hefði efni á 
íslenskum hestum,“ segir Lisa. 

Mack Hill bóndabýlið er sjálf-
bært, en hjónin sérhæfa sig í 
ræktun á sjaldgæfum búfénaði. 
Ásamt því að selja ull framleiða 
þau jógúrt og osta. Þá selja þau 
egg undan íslensku hænunum og 
íslenskt lambakjöt, sem þau eru 
afar stolt af.  - afb / sjá síðu 38 

Dreymir um íslenska hesta:

Íslenskt búfé á 
bandarísku býli

LISA RICHARDS

GAMALDAGS GLEÐILEG JÓL Fjöldi fólks lagði leið sína á jólasýningu Árbæjarsafns í gær, en 
sýningin hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár. Síðasta jólasýning ársins verður haldin næstkomandi sunnudag 
og gefst þá gestum tækifæri til að fylgjast með undirbúningi jólanna eins og hann var í gamla daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjöldi gæti átt bóta-
rétt vegna vinnuslysa
Mál Íslendings fyrir EFTA-dómstólnum gæti gjörbreytt meðferð bótamála 
vegna vinnuslysa. ASÍ vill að tjónþolar skoði sín mál með aðstoð lögmanns.  

Sigurgangan á enda
Framarar urðu fyrstir til að 
vinna Akureyrarliðið í vetur.
sport 34

NOREGUR Upplýsingaráðið fyrir 
kjöt og egg, sem er ríkisrekin 
upplýsingaskrifstofa, hefur sett 
upp neyðar-
línu í Noregi 
fyrir þá sem 
líklegir eru til 
að klúðra jóla-
matseldinni. 

Í norska blað-
inu Verdens 
Gang er sagt 
frá því að fyrir 
komandi jól 
verði hægt að 
hringja í tiltekið númer og fá góð 
ráð frá þessari „mömmuþjónustu 
landbúnaðarins“ eins og Norð-
menn kjósa að kalla fyrirbærið.

Helsta ástæðan er steikar-
skorpan á norsku jólaskinkunni 
sem veldur fólki kvíða, en gríðar-
leg áhersla er lögð á að hún sé 
fullkomin, rétt brúnuð og stökk.

Samkvæmt frétt blaðsins er 
búist við að fjöldi Norðmanna, 
einkum á aldrinum 25 til 39 ára, 
muni nýta sér þjónustuna.  - shá  

Norðmenn undirbúa jól:

Neyðarlína fyrir 
klaufakokkinn

JÓLASTEIK
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STJÓRNLAGAÞING Stjórnlagaþing-
menn hittust til skrafs og ráða-
gerða í kjallara Neskirkju seinni 
partinn í gær.

„Þetta var fullkomlega óform-
lega fundur og það voru ekki 
nema sautján mættir. Þetta var 
bara lausbeislað spjall sem gekk 
meira út á að kynnast hvert öðru 
en að taka ákvarðanir eða ræða 
vinnubrögð,“ segir Illugi Jökuls-
son stjórnlagaþingmaður.

„Við vorum aðeins að ræða hvaða 
skoðun menn hefðu á þessum regl-
um sem okkur er ætlað að starfa 
eftir en annars var þetta bara létt 
og skemmtilegt. Það fór afskaplega 
vel á með okkur og mér sýndist 
allir vera ofboðslega áhugasamir 
um að þetta takist vel en endi ekki 
í froðusnakki og moði.“

Séra Örn Bárður Jónsson, 
stjórnlagaþingmaður og prestur í 
Neskirkju, bauð salinn til afnota. 

„Einhverjir ömuðust við því að 
hittast í húsnæði kirkju þar sem 
við eigum meðal annars að ræða 
aðskilnað ríkis og kirkju,“ segir 

Illugi. „Mér fannst ekki ástæða til 
að taka það neitt hátíðlega og ég 
held að enginn hafi beinlínis ekki 
mætt út af því.“  - sh

SPURNING DAGSINS

Björgvin, er þetta nokkuð trúbrot?

„Nei, en ég fékk svo gott stöff hjá 
lækninum að ég hef verið undir 
áhrifum.“

Smári Guðmundsson handleggsbraut 
Björgvin Ívar Baldursson fyrir slysni í 
fótboltaleik, en þeir eru saman í hljóm-
sveitunum Lifun og Klassart. Björgvin 
er barnabarn Rúnars Júlíussonar, en 
hljómsveit hans Trúbrot gaf meðal annars 
út plöturnar Lifun og Undir áhrifum.

AFGANISTAN, AP Átta manns 
létu lífið er smárúta sprakk 
nærri herbúðum NATO í suður 
Afganistan í gær; sex menn úr 
sveitum NATO létust auk tveggja 
afganskara hermanna.

Yfirvöld í Afganistan segja 
árásina hafa átt sér stað í Zhari-
héraði þar sem fjöldi bandarískra 
hermanna dvelur. 

Talsmaður talibana segir þá 
bera ábyrgð á árásinni og segir 
hana vera hefndaraðgerð vegna 
fjölda árása sem NATO hefur 
gert á sveitir talibana undan-
farna mánuði.  - sm

Sprengjuárás í Afganistan:

Átta manns 
týndu lífi

VARNARMÁL Ráðstöfun verkefna 
Varnarmálastofnunar liggur fyrir 
til bráðabirgða. Óvissu rúmlega 
fimmtíu starfsmanna er eytt með 
niðurstöðunni, segir formaður 
verkefnastjórnar. Stjórnsýslan við 
framkvæmd þess að leggja stofn-
unina niður er hins vegar harðlega 
gagnrýnd.  

Ríkisstjórnin ákvað í lok árs 
2009 að leggja niður Varnarmála-

stofnun frá og 
með næstu ára-
mótum. Það er 
hins vegar fyrst 
núna að sam-
komulag ligg-
ur fyrir á milli 
Ögmundar Jónas-
sonar, dóms- og 
mannréttinda-
ráðherra, og 
Össurar Skarp-
héðinssonar 
utanríkisráð-
herra um ráð-
stöfun verkefna 
stofnunarinnar. 

Öryggisvott-
anir og þjóðar-
öryggishluti 
stofnunarinnar 
færist til Ríkis-
lögreglustjóra. 

Utanríkisráðuneytið heldur áfram 
utan um milliríkjasamskipti en 
önnur verkefni færast til Land-
helgisgæslunnar tímabundið. Það 
á við um rekstur upplýsingakerfa, 
vöktun og eftirlit og umsjón mann-
virkja. Það á að liggja fyrir 15. 
mars næstkomandi hvernig skipt-
ing verkefna verður til framtíðar.

Eygló Harðardóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins, hefur gagn-
rýnt stjórnsýslu málsins. „Ég lagði 

til að fyrst yrði mótuð öryggis-
stefna fyrir Ísland og þá ákveðið 
hvaða verkefnum við ætlum að 
sinna og hvar þeim var best komið 
fyrir. Þá fyrst væri rætt um 
hvort leggja ætti niður stofnun-
ina. Þetta var hundsað og menn 
óðu áfram með þekktum árangri. 
Það var byrjað á öfugum enda 
og framkvæmdin er þvert á það 
verklag sem Ríkis endurskoðun 
og fjármála ráðuneytið hafa mælt 
með.“

Ögmundur segir mikilvægast 
að fast land sé loks undir fótum 
starfsfólks en segir að kannski 
megi taka undir gagnrýni á stjórn-
sýsluna í málinu, eða að fyrst hafi 
verið tekin ákvörðun um að leggja 
stofnunina niður og síðan að leggj-
ast yfir það hvernig verkefnunum 

yrði skipað niður. „Hins vegar vil 
ég horfa til framtíðar í þessu og 
á kostina. Við höfum þegar náð 
sparnaði með þeim breytingum 
sem hafa verið gerðar. Ég vil horfa 
á málið eins og það stendur en ekki 
hvernig átti að standa að málum í 
upphafi.“ 

Helst hefur staðið styr um 
hvernig rekstri loftvarnakerfisins 
verður háttað, en þar undir fellur 
rekstur ratsjárstöðva NATO á 
Íslandi. Starfsemin er nú tíma-
bundið hjá LHG en einnig hefur 
verið rætt um að Isavia, áður Flug-
stoðir og Keflavíkurflugvöllur, 
taki við rekstrinum. Fyrir því er 
meirihlutavilji innan verkefnis-
stjórnar með breytingunum, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
 svavar@frettabladid.is

Lausnin tímabundin 
eftir árs undirbúning
Samkomulag liggur fyrir um ráðstöfun verkefna Varnarmálastofnunar til 
bráðabirgða. Óvissu meðal rúmlega fimmtíu starfsmanna er eytt. Ögmundur 
Jónasson dómsmálaráðherra telur stjórnsýslu málsins ekki hafna yfir gagnrýni. 

FRÁ MIÐNESHEIÐI Helst er deilt um rekstur loftvarnakerfisins, en þar undir fellur 
rekstur ratsjárstöðva NATO.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

SKRAF OG RÁÐAGERÐIR Ekki var einhugur um fundarstaðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UMHVERFISMÁL Samkomulag náð-
ist á laugardag á loftslagsráð-
stefnunni sem haldin er í Cancún 
í Mexíkó um efldar alþjóðlegar 
aðgerðir og aukið fjármagn til 
loftslagsmála. 

Stóraukin framlög verða veitt 
til þróunarríkja til að takast á við 
afleiðingar loftslagsbreytinga og 
draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda.

Ísland lagði fram tillögu um að 
vernd og endurheimt votlendis 
yrði viðurkennd leið til að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda. 
Endanleg samþykkt hennar 
bíður samkomulags um framhald 
Kýótó-bókunarinnar.  - sm

Loftslagsráðstefna í Mexíkó:

Alþjóðlegar að-
gerðir efldar

RÁÐSTEFNUSALURINN Samkomulag 
náðist um stóraukin framlög til þróunar-
ríkja. NORDICPHOTOS/AFP

FRAMKVÆMDIR Samtök iðnaðarins 
(SI) fagna ákvörðun ríkisstjórnar-
innar um að gefa út skuldabréf 
til að tryggja vegaframkvæmd-
ir á næsta ári eftir að viðræður 
við lífeyrissjóð-
ina um fjár-
mögnun runnu 
út í sandinn. 
„Þetta eru mikil 
gleðitíðindi 
fyrir iðnaðinn 
því verkefna-
skortur hefur 
neytt verktaka-
fyrirtæki til að 
draga stórkost-
lega úr starfsemi sinni,“ er haft 
eftir Helga Magnússyni, formanni 
Samtaka iðnaðarins, í tilkynningu 
frá þeim.

Þar segir að með ákvörðun sinni 
hafi ríkisstjórnin líklega tryggt 
um fimm hundruð störf strax á 
næsta ári. Verkefnin sem ráðist 
verður í eru Suðurlandsvegur 
að Selfossi, Vesturlandsvegur að 
Hvalfjarðargöngum, Reykjanes-
braut suður fyrir Straum og 
Vaðlaheiðargöng.  - sh

Samtök iðnaðarins ánægð:

Fagna fyrirhug-
aðri vegagerð

HELGI 
MAGNÚSSON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
fór í gær fram á fjögurra vikna 
gæsluvarðhald yfir þremur mönn-
um um tvítugt sem frömdu vopn-
að rán í heimahúsi í bænum síð-
degis á laugardag. Dómari við 
Héraðsdóm Suðurlands tók sér 
frest til klukkan fjögur í dag 
til að taka ákvörðun. Þangað til 
verða þremenningarnir í haldi 
lögreglu.

Mennirnir þrír réðust inn í íbúð 
í bænum þar sem fyrir voru fjórir 
menn á sama reki. Ræningjarnir 
voru vopnaðir hnífum og höfðu í 
hótunum við húsráðanda og gesti 

hans. Þeir höfðu síðan á brott með 
sér tölvur og önnur verðmæti.

Ræningjarnir voru hand-
teknir skömmu síðar; tveir náð-
ust á hlaupum á Selfossi og einn 
var stöðvaður í bíl við Rauða-
vatn á leið til Reykjavíkur. Þeir 
hafa allir komið við sögu lögreglu 
áður.

Lögregla óskaði í gær eftir því 
að þremenningarnir yrðu dæmdir 
í fjögurra vikna gæsluvarðhald, 
bæði á grundvelli rannsóknar-
hagsmuna og almannahagsmuna. 
Mennirnir voru leiddir fyrir dóm-
ara klukkan sex. - sh

Réðust inn í íbúð á Selfossi, ógnuðu fólki með hnífum og rændu verðmætum:

Varðhalds krafist yfir ræningjahópi

LEIDDUR FYRIR DÓMARA Hér sést einn 
mannanna eftir að dómari hafði ákveðið 
að taka sér frest til að úrskurða um 
varðhaldið í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

SJÁVARÚTVEGUR Farmanna- og 
fiskimannasambandið, Sjómanna-
sambandið og Félag vélstjóra 
og málmtæknimanna hafa tekið 
höndum saman við Landssamband 
íslenskra útvegsmanna og mót-
mæla hugmyndum um sölu ríkis-
ins á aflaheimildum.

„Ef ríkið ætlar að hirða afla-
heimildir þegar árangur næst 
grefur það undan langtíma-
sjónarmiðum um góða umgengni 
og skynsamlega nýtingu fiski-
stofna,“ segja samtökin. Kostnaður 
við kvótakaup sé dreginn frá hlut 
sjómanna og óviðunandi sé að ríkis-
valdið ætli að stuðla að því að sjó-
menn verði hlunnfarnir.  - pg

Sjómenn og LÍÚ álykta:

Andvígir kvóta-
sölu ríkisins

Sautján stjórnlagaþingmenn hittust á óformlegum fundi í kjallara Neskirkju í gær:

Ekki allir ánægðir með fundarstaðinn 

ÍTALÍA Amanda Knox hefur áfrýj-
að 25 ára fangelsisdómi sem hún 
hlaut fyrir að myrða bresku náms-
konuna Meredith Kercher á Ítalíu 
árið 2007.

Knox og Ítalinn Raffaele Sollec-
ito voru sökuð um að hafa skipu-
lagt morðið á Kercher í sam-
einingu en þau hafa bæði ávallt 
haldið fram sakleysi sínu. Kox 
hélt því meðal annars fram að 
lífsýni af morðvettvangi hefðu 
eyðilagst við rannsókn og að röng 
niðurstaða hefði komið út úr rann-
sókninni.  - sm

Amanda Knox áfrýjar dómi:

Heldur fram 
sakleysi sínu
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Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

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

jólaþrenna
nokia!

Nokia C5

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir!

29.990 kr. staðgreitt

Gildir með frelsi, áskrift og Súper Nova.

2.590 kr. / 12 mán.

Nokia 5230

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir!

29.990 kr. staðgreitt

Gildir með frelsi, áskrift og Súper Nova.

2.590 kr. / 12 mán.

Nokia X3

Bíókort og 500 kr. símnotkun 
á mánuði í 12 mánuði fylgir!

29.990 kr. staðgreitt

Gildir með frelsi, áskrift og Súper Nova.

2.590 kr. / 12 mán.

Geisladiskar hjá Nova á 1.990 kr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is   |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter
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Mér finnst 
það bara 
ekki í lagi að 
Reykjavík-
urborg svíki 
loforð í tíu ár.

PÁLL HJALTASON
FORMAÐUR 

SKIPULAGSRÁÐS 
REYKJAVÍKUR.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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-3°Á MORGUN 
13-18 m/s NV-til, 
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MIÐVIKUDAGUR
Gengur í stífa NV-átt. 

Frystir um allt land.
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KÓLNAR Í MIÐRI 
VIKU  Nokkuð svip-
að á morgun en 
heldur hvassara, 
einkum norðvestan-
lands. Hins vegar 
verða töluverðar 
breytingar á mið-
vikudag en þá 
snýst í stífa norð-
læga átt og frystir 
smám saman um 
nánast allt land.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

NEW YORK, AP Mark Madoff, sonur 
fjársvikamannsins Bernard Mad-
off, fannst látinn á heimili sínu í 
New York á laugardag. 

Fjölskyldumeðlimur kom að 
Mark í íbúð hans en svo virðist 
sem hann hafi hengt sig.

Bernard Madoff var dæmdur 
í 150 ára fangelsi fyrir umfangs-
mesta ponzi-svindl sögunnar, en 
synir hans tveir höfðu starfað 
sem verðbréfamiðlarar fyrir fjöl-
skyldufyrirtækið. Báðir voru þeir 
til rannsóknar vegna tengsla við 
föður sinn en höfðu ekki verið 
ákærðir vegna málsins.  - sm

Sonur Madoffs látinn:

Mark Madoff 
svipti sig lífi

DAUÐSFALL Bernard Madoff leiddur fyrir 
rétt árið 2009. Sonur hans fannst látinn 
á heimili sínu á laugardag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu varar fólk við því 
að skilja verðmæti eftir í bílum. 

Nokkuð hefur verið um innbrot 
í bíla á höfuðborgarsvæðinu og 
sækjast þjófarnir einkum í GPS-
tæki, myndavélar og tölvur. Lög-
reglan bendir einnig á að best er 
að skilja bíla eftir á vel upplýst-
um bílastæðum ef þess er nokk-
ur kostur, þar sem innbrot eiga 
sér frekar stað á illa upplýstum 
svæðum.  -sm

Brotist inn í bifreiðar:

Mikið um inn-
brot í bíla

IÐNAÐUR Félagið Fertill ehf. 
hefur áform um að reisa áburðar-
verksmiðju í Ölfusi. Bæjarstjórn 
Ölfuss hefur undirritað vilja-
yfirlýsingu með félaginu vegna 
þessa. Segist aðilarnir sammála 
um að verksmiðjan myndi hafa 
jákvæð áhrif á samfélagið í heild 
og stuðla að auknu atvinnuöryggi. 
Sveitarfélagið fyrir sitt leyti lýsir 
yfir vilja til að útvega allt að 55 
hektara lóð vestan við byggðina í 
Þorlákshöfn.

„Fyrir árslok 2011 liggi fyrir 
úttekt og tæknileg útfærsla á 
flutningum frá höfn að verk-
smiðju og samningar við fjár-
festa, að öðrum kosti fellur þessu 
viljayfirlýsing úr gildi,“ segir í 
yfirlýsingunni.   - gar

Viljayfirlýsing á Þorlákshöfn:

Vilja framleiða 
áburð í Ölfusi

TRÚFÉLAG Páll Hjaltason, formaður 
skipulagsráðs Reykjavíkur, segir 
að Félag múslima muni fá lóð 
undir mosku frá borginni en ekki 
Menningarsetur múslima sem 
einnig sækir um lóð.

„Í skipulagsvinnunni er ég 
að vinna eftir því að samþykkt 
var fyrir tíu árum að lóð yrði 
afgreidd til Félags múslima 
undir mosku ásamt þremur 
öðrum trúfélögum. Mér finnst 
það bara ekki í lagi að Reykja-
víkurborg svíki loforð í tíu ár,“ 
segir Páll Hjaltason. „Mig langar 
líka að benda á að kristin trúfé-
lög fá ekki lóðir, nema þjóðkirkj-
an sem við höfum lögbundnar 
skyldur við. Enda er ekki eins 
og borgin sé full af kirkju-
lóðum sem við þurfum að 
koma út.“

Páll segir það hins vegar 
vera sína skoðun sem for-
maður skipulagsráðs að 
„fallegasta leiðin“ í mál-
inu væri sú að menn ynnu 
saman og að moskan 
yrði byggð í sem 
mestum friði og 
að sem flestir 
múslimar not-
uðu hana.

Varðandi 
umsókn 
Menn ingar-
seturs 
múslima 
segir Páll 
að til þess 
að hún fái 
„virkni“ 
þurfi hún 
að fara 

fyrir borgarráð. Hann 
muni ekki finna lóð 
fyrir söfnuðinn á skipu-
lagslegum forsendum.

Karim Askari, vara-
formaður Menningar-
seturs múslima, segir 
aðalatriðið að útveguð 
verði lóð undir mosku 
fyrir alla múslima á 
Íslandi. „Félag mús-
lima og Menningar-
setrið fylgja sömu trú 
og þess vegna er í lagi 
að það verði aðeins ein 
lóð,“ segir Karim, sem 
kveðst vilja að mynduð 
verði nefnd með fulltrúum allra 

múslima til að annast um 
moskuna.

Karim segir að þó að 
það hafi verið Félag 
múslima sem sótti upp-
haflega um lóðina hafi 
það einnig verið gert í 

nafni fólks sem síðan 
hafi gengið til liðs 
við Menningarsetrið. 
Munur inn á félögunum 
sé fyrst og fremst sá 
að Menningarsetrið 
sé lýðræðislegt en í 
Félagi múslima sitji 
ævikjörið öldungaráð. 
Þess vegna sætti menn 
sig illa við að Félag 
múslima sitji eitt að lóð-
inni. „Við þurfum ekki 
lóð í nafni Félags mús-
lima eða Menningar-
seturins heldur í nafni 
allra múslima,“ segir 

Karim, sem kveður málið verða 
rætt nánar á ársfundi Menningar-
setursins í lok ársins.

Í Fréttablaðinu í gær var haft 
eftir Önnu Kristinsdóttur, mann-
réttindastjóra Reykjavíkur-
borgar, að jafnvel þótt lóðir 
borgar innar væru takmörkuð 
gæði væri ekki hægt að ganga 
framhjá öðru félaginu fengi hitt 
lóð úthlutað. Formaður skipulags-
ráðs er ósammála þessu. „Það 
er ekkert sjálfgefið að úthluta 
svona lóðum,“ segir Páll Hjalta-
son.   gar@frettabladid.is

Félag múslima mun 
eitt fá moskulóðina
Formaður skipulagsráðs Reykjavíkur segir að efnt verði tíu ára gamalt loforð 
borgarinnar og að Félagi múslima verði útveguð lóð undir mosku. Menningar-
setur múslima fái ekki lóð nema borgarráð mæli sérstaklega fyrir um það.

PÁLL HJALTASON Formaður 
skipulagsráðs Reykjavíkur 
er ósammála því mati 
mannréttindastjóra 
borgarinnar að 
úthluta beri báðum 
félögum ókeypis 
lóð undir mosku 
fái annað félagið 
slíka lóð.

ANNA 
KRISTINSDÓTTIR

KARIM ASKARI

KÖNNUN Yfir helmingur Íslendinga, 
53 prósent, telur spillingu hafa auk-
ist hér á landi undanfarin þrjú ár. 
Þetta er niðurstaða nýrrar könn-
unar stofnunarinnar Transpar-
ency International, sem Capacent 
sá um fyrir hennar hönd í sumar. 
Fimm tán prósent telja að dregið 
hafi úr spillingu á sama tíma.

Um þúsund manns í hverju ríki 
eru spurðir um spillingu í heima-
landi sínu. Alls tóku 91.500 manns 
frá 86 ríkjum þátt að þessu sinni.
Þátttakendur eru beðnir að meta 
hversu mikil spilling viðgengst 
innan ólíkra þjóðfélags stofnana, 

þar sem einkunnin 1 merkir 
óspillta stofnun en 5 gjörspillta.

Íslenskir stjórnmálaflokkar fá 
einkunnina 4,3, sem er aðeins yfir 
meðallagi. Viðskiptalífið fær hins 
vegar mikla útreið og einkunnina 
4. Meðaltalið er 3,4 og hvergi meta 
heimamenn viðskiptalífið jafn-
spillt nema í Senegal, sem einnig 
fær einkunnina fjóra.

Aðrar stofnanir koma betur út. 
Alþingi fær einkunnina 3,7, lög-
reglan 2,2, fjölmiðlar 3,5, embættis-
menn 3,5, dómskerfið 2,7, almenn 
samtök 2,6, trúfélög 3,2 og mennta-
kerfið 2,4.  - sh

Einungis Senegalar gefa viðskiptalífi sínu jafnslaka einkunn með tilliti til spillingar og Íslendingar:

Viðskiptalífið hvergi talið spilltara en hér

EKKI MIKIL TRÚ Á VIÐSKIPTALÍFINU Bjarni Ármannsson, Hannes Smárason, Águst 
Guðmundsson, Jón Ásgeir Jóhannesson og Þórður Friðjónsson kynna íslenskt við-
skiptalíf í Danmörku.

BANKAR Nói Sigurðsson, viðskipta-
vinur í eignastýringu hjá VBS 
sem tapaði stórum hluta sparifjár 
síns, segist ekki hafa verið látinn 
vita að peningar hans væru not-
aðir til að kaupa skuldabréf sem 
gefin voru út á fasteignir sem 
aldrei risu. Í samtali við Vísi 
segist hann afar ósáttur og vill að 
stjórnendur bankans verði dregn-
ir til ábyrgðar.

Ástæðu þess að VBS fjárfest-
ingarbanki lenti í vandræðum má 
að stórum hluta rekja til þess að 
bankinn var með einsleita útlána-
stefnu og lánaði til áhættusamra 
fasteignaverkefna, að sögn full-
trúa slitastjórnar bankans.

„Það á enga miskunn að sýna 
og það hefði átt vera búið að taka 
þessa karla fyrir löngu síðan. 
Það er mín skoðun,“ segir Nói að 
lokum.

Tapaði miklu sparifé:

Vill stjórnendur 
VBS dregna til 
ábyrgðar

GENGIÐ 10.12.2010
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Ætti að samþykkja nýja 
Icesave-samkomulagið?
Já  44,1%
Nei  55,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gefur þú bók eða bækur í 
jólagjöf?

Segðu skoðun þína á vísir.is

DÓMSMÁL Tveir karlmenn voru í 
gær sýknaðir af innflutningi á 
tæplega fjórum kílóum af efninu 
4-flúoróamfetamín á síðasta ári.

Efnið er náskylt amfetamíni 
en þar sem það var ekki skráð 
óheimilt á íslensku forráðasvæði 
þegar því var smyglað inn var 
burðardýrið sýknað. Smyglarinn 
bar að hann hefði talið sig vera 
að flytja inn eitt kíló af „lyktar-
lausu“ kókaíni. 

Hinn maðurinn, sem ákærður 
var fyrir skipulagningu smygls-
ins, var einnig sýknaður þar 
sem vafi þótti leika á sekt hans. 
Efnið er skráð ólöglegt í dag og 
var það gert upptækt samkvæmt 
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur.

 - jss

Tveir fengu sýknudóm:

Fluttu inn efni 
sem er náskylt 
amfetamíni

KJÖRKASSINN

Gegn depurð 

Modigen inniheldur Hypericum 
perforatum L 300 mg samsvarandi 
0,9 mg af hreinu hypericin. 
Náttúrulyf gegn depurð, framtaks-
leysi og vægu þunglyndi. 
Skammtar: Fullorðnir 1-2 hylki á dag. 

Ekki ætlað börnum yngri en 12 ára nema í 
samráði við lækni. Ráðfærðu þig við lækni eða
lyfjafræðing áður en þú tekur Modigen ef þú 
ert barnshafandi eða með barn á brjósti. 
Takið ekki með öðrum lyfjum nema í samráði 
við lækni. 
Lesið fylgiseðil vandlega áður en notkun hefst.
Markaðsleyfishafi: Jemo-pharm A/S
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SJÁVARÚTVEGUR Matvælastofnun, MAST, mun ekki 
fela faggildum aðilum framkvæmd eftirlits með 
sjávarútvegsfyrirtækjum frá og með 1. mars 2011. 
Eftirlitið verður eftir þann tíma ríkisrekið. Þetta 
gengur þvert á vilja Landssambands íslenskra 
útvegsmanna, Samtaka fiskvinnslufyrirtækja og 
Samtaka atvinnulífsins og gegn tilmælum sjávar-
útvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis. 

Allt frá því að fyrsta matvælafrumvarpið var lagt 
fram á Alþingi vorið 2008 hafa samtökin lagt til að 
núverandi fyrirkomulag haldi sér. Í reglum ESB er 
heimildarákvæði um að stjórnvöldum sé heimilt að 
framselja framkvæmd eftirlitsins til faggilts aðila, 
en ágreiningur hefur verið um túlkun reglna ESB 
að þessu leyti. 

„Það er álit okkar að í öllu falli hafi MAST verið 
heimilt að gera samninga við skoðunarstofurnar 
um að þær gegndu sínu hlutverki áfram í umboði 
MAST. Sjónarmiðum okkar hefur ítrekað verið 
komið á framfæri við meðferð málsins, bæði í með-
förum Alþingis og í samskiptum við stjórnsýsluna. 
Ákvörðun MAST um [að] taka alfarið yfir eftirlitið 

eru því ákveðin vonbrigði,“ segir Friðrik Friðriks-
son lögfræðingur á heimasíðu LÍÚ. 

Árið 1998 var gerð krafa um faggildingu 
skoðunar stofanna. Henni er ætlað að tryggja hlut-
leysi og hæfni skoðunaraðilans.   - shá

Snúið frá núverandi fyrirkomulagi í eftirliti með sjávarútvegsfyrirtækjum:

Eftirlitið framvegis hjá ríkinu

VIÐ FLÆÐILÍNUNA Hverfa á frá fyrirkomulagi sem var komið á 
1993 og endurskoðað 1998.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Spítalar sameinaðir
Landspítalinn og St. Jósefsspítali í 
Hafnarfirði verða sameinaðir. Guð-
bjartur Hannesson heilbrigðisráðherra 
hefur tilkynnt Birni Zoëga, forstjóra 
spítalans, þetta með bréfi. Samein-
ingin á að taka gildi 1. febrúar 2010 
og þegar hefur verið skipuð verkefnis-
stjórn yfir sameiningunni.

HEILBRIGÐISMÁL

STOKKHÓLMUR, AP Tvær sprengingar 
urðu í miðborg Stokkhólms síð degis 
á laugardag. Sú fyrri átti sér stað 
við Drottningargötu þar sem bif-
reið sprakk og sú síðari varð nokkr-
um mínútum síðar við hliðargötu og 
mun ódæðismaðurinn hafa sprengt 
sjálfan sig upp með rörasprengju. 

Fjöldi manns var í miðborginni á 
þessum tíma og segja sjónarvottar 
að líklega hafi maðurinn borið 
sprengjuna um sig miðjan þar sem 
hann var með mikið sár á magan-
um. Tvennt slasaðist í árásinni en 
upplýsingar um líðan fólksins lágu 
ekki fyrir í gærkvöld. 

Stuttu áður en sprengingarnar 
áttu sér stað barst lögreglu og fjöl-
miðlum tölvupóstur þar sem vera 
sænskra hermanna í Afganistan 
var fordæmd. Lögreglan rannsak-
ar nú póstinn, en höfundur hans er 
sagður reiður út í veru sænskra 
hermanna í Afganistan og illt umtal 
um Múhameð spámann. Lögreglan 
telur ekki ólíklegt að um hryðju-
verk hafi verið að ræða.

Núverandi viðbúnaðarstig hefur 
ekki verið hækkað enn sem komið 
er, en sænsk yfirvöld hækkuðu í 
nóvember síðastliðnum viðbúnað-
arstig sitt vegna ótta við hryðju-

verkaárás. Ástæðan var sögð sú að 
menn sem hafðir voru undir grun 
um að undirbúa árás í Svíþjóð, 
breyttu mynstri sínu og sáu yfir-
völd því ástæðu til þess að bregð-
ast við því.

Fredrik Reinfeldt, forsætisráð-
herra Svíþjóðar, bað fólk um að 
sýna stillingu og vera ekki of fljótt 
til að draga ályktanir vegna atburð-
anna. „Þetta er óviðunandi vegna 
þess að Svíþjóð er þjóðfélag þar 
sem fólk með ólíkar skoðanir, bak-
grunn og trúarskoðanir getur búið 
hlið við hlið í opnu samfélagi.“

 sara@frettabladid.is

Tilræðismaðurinn 
sprengdi sig í loft upp  
Tvær sprengingar urðu í Stokkhólmi síðdegis á laugardag. Tvennt slasaðist í 
sprengjuárásunum. Ódæðismaðurinn lést eftir að síðari sprengjan sprakk.

LÖGREGLUMENN Á VETTVANGI Mildi þykir að ekki fórr verr þegar tvær sprengjur sprungu í miðborg Stokkhólms á laugardag. 
Fjöldi fólks var í bænum og segja sjónarvottar líklegast að árásarmaðurinn hafi borið sprengjuna innanklæða.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Reykhaf í fjölbýlishafi
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu 
var kallað að fjölbýlishúsi á Klepps-
vegi í gær vegna mikils reyks. Gleymst 
hafði að slökkva á eldavélahellu í 
einni íbúðinni.

Tveir bílar brunnu
Slökkviliðið var kallað út í gær vegna 
tveggja bílabruna. Auk þess var mikið 
að gera hjá sjúkraflutningamönn-
um, sem höfðu í gærkvöldi sinnt 
25 útköllum um helgina en það er 
töluvert fyrir ofan meðallag.

LÖGREGLUFRÉTTIR

HEILBRIGÐISMÁL Allar heilbrigðis-
stofnanir í ríkiseigu geta nú sent 
rafræna umsókn um lyfjaskírteini 
til Sjúkratrygginga Íslands (SÍ). 

Fyrsta apótekið hefur verið 
tengt SÍ rafrænt og er miðlað 
þaðan réttindastöðu og lyfjaskír-
teinum. Áætlað er að apótek muni 
tengjast kerfinu eitt af öðru og þau 
verði öll tengd um miðjan janúar.

Lyfjaskírteini staðfesta aukna  
greiðsluþátttöku SÍ og hafa 
læknar til þessa sent umsóknir um 
skírteini á pappír til SÍ fyrir ein-
staklinga.  - sh

Skemmri bið eftir lyfjaskírteini:

Öll apótek 
tengd í janúar

VIÐSKIPTI Toyota á Íslandi hefur selt 
145 Landcruiser-jeppa af stærri 
gerðinni frá áramótum. Ætla má 
að heildarverðmæti bílanna nemi í 
kringum 1,5 milljörðum króna. 

„Það hefur verið ágæt sala á 
stærri bílum hjá okkur á árinu,“ 
segir Páll Þorsteinsson, upplýs-
ingafulltrúi Toyota á Íslandi. 

Landcruiser-bílarnir eru af 
tveimur gerðum: Landcruiser 
150, sem kom á markað fyrir ári 
og kostar á bilinu 8,5 til 12 millj-
ónir króna, og Landcruiser 200 
sem kostar upp undir 17,6 milljón-
ir króna. Flestir taka Landcruiser 

150 sem kostar tæpar tíu milljón-
ir króna.

Toyota hefur selt 128 Land-
cruiser 150 frá áramótum og 
sautján Landcruiser 200. Enginn 
Landcruiser 150 er til hjá umboð-
inu og er þriggja mánaða bið eftir 
nýjum bíl. Landcruiser 200 
hefur tímabundið verið 
tekinn af markaði. 

Frumvarp 
um breyt-
i nga r  á 
vörugjöld-
um liggur 
nú á borði 

efnahags- og skattanefndar og 
gæti orðið að lögum frá Alþingi 
fyrir áramót. Breytingin felur í 
sér að vörugjöld á bíla miðast við 
útblástur í stað vélastærðar. Það 
þýðir að bíll sem er sparneytinn 
ber lægri vörugjöld en annar sem 

mengar meira. 
Páll vill ekki segja 

til um hvort frum-
varpið hafi áhrif á 
bílakaup fólks en 
útilokar ekki að 
einhverjir hafi vilj-
að tryggja sér bíl 

fyrir áramótin. - jab

Þriggja mánaða biðlisti eftir stærstu jeppunum hjá Toyota á Íslandi:

Roksala á Landcruiser-jeppum

LANDCRUISER 
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JÓLATILBOÐ
Sængurfatnaður

VERÐ FRÁ 4.425 kr.

JÓLATILBOÐ
Heilsukoddar

VERÐ FRÁ 6.930 kr.

AÐEINS

10
RÚM! 

JÓLATILBOÐ
149.500 kr.

AC PACIFIC
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 213.800 kr.

REKKJUNNAR!
JÓLATILBOÐ
89.900 kr.
= 59.800 kr. AFSLÁTTUR

AMELIA
Queen Size (153x203cm)

Fullt verð 149.700 kr.
+ 
HÁGÆÐA LAK
Fullt verð 6.900 kr.

JÓLATILBOÐ 29.175 kr.

KAUFFMANN
880 g dúnsæng (140x200 cm)

Fullt verð 38.900 kr.



8  13. desember 2010  MÁNUDAGUR
VEISTU SVARIÐ?

–einfalt og ódýrt

TILBOÐ MÁNAÐARINS
PANODIL HOT
926 KR.
TILBOÐ GILDIR ÚT DESEMBER

Spönginni  •  Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri  •  www.apotekid.is

Gefðu Gjafakort Arion banka í jólagjöf. 
Gjafakort sem hægt er að  nota hvar sem er. 
Þú velur fjárhæðina og þiggjandinn velur gjöfina. 

Þú færð gjafakortið án endurgjalds 

í desember í öllum útibúum Arion banka.

Gjafakort
Arion banka
er hægt að nota
hvar sem er 

Þú færð gjafakortið án endurgjalds 

í desember í öllum útibúum Arion banka.

Gefðu Gjafakort Arion banka í jólagjöf. 
Gjafakort sem hægt er að  nota hvar sem er. 
Þú velur fjárhæðina og þiggjandinn velur gjöfina. 

Gjafakort
Arion banka
er hægt að nota
hvar sem er 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

1 Hver er höfundur bókarinnar 
Doris deyr?

2 Hver var formaður íslensku 
Icesave-samninganefndarinnar?

3 Í hvaða sæti hafnaði íslenska 
kvennaliðið í EM í handbolta?

SVÖR

1. Kristín Eiríksdóttir 2. Lee C. Buchheit
3. 15. sæti. 

STJÓRNSÝSLA Ákvörðun tveggja ráð-
herra um að fella niður 126 milljón 
króna skuld Menntaskólans Hrað-
brautar við ríkið var ólögleg. Þetta 
er mat meirihluta menntamála-
nefndar og fjárlaganefndar. Einn 
nefndarmanna vill kanna hvort 
ráðherrarnir hafi gerst brotleg-
ir við lög um ráðherraábyrgð. Frá 
þessu var greint í fréttum Stöðvar 
2 í gærkvöld.

Í svartri skýrslu Ríkisendur-
skoðunnar á málefnum mennta-
skólans Hraðbrautar, sem birt var í 
haust, kemur fram að skólinn fékk 
192 milljónir ofgreiddar frá ríkinu 

en það skýrist af því að skólinn 
fékk greitt fyrir fleiri nemendur 
en teknir voru inn.

Fram kemur í skýrslunni, 
sem náði til áranna 2003-2009, 
að árið 2007 hafi forsvarsmenn 
Hraðbrautar náð samkomulagi við 
menntamálaráðuneytið um að 126 
milljón króna skuld skólans, sem þá 
hafði safnast upp, yrði felld niður. 
Endanleg ákvörðun um þetta var 
tekin af þáverandi menntamálaráð-
herra annars vegar og fjármálaráð-
herra hins vegar. Menntamálanefnd 
hefur undanfarið fjallað um málefni 
skólans og birtir skýrslu um málið í 

dag. Þar kemur fram það mat meiri-
hluta nefndarinnar að ráðherrarn-
ir hafi enga heimild haft til að fella 
niður þessa skuld.

Ólafur Johnson, skólastjóri Hrað-
brautar, dregur þá upphæð sem 
Ríkisendurskoðun segir að skólinn 
hafi fengið ofgreitt í efa í samtali 
við Vísi. Ríkisendurskoðun segir 
upphæðina 192 milljónir en Ólafur 
segir að hún sé nær 120 milljónum. 
Ástæðan fyrir misræminu sú að 
samkvæmt samningi við mennta-
málaráðuneytið fær Hraðbraut 
fjármuni í samræmi við áætlanir 
um svokölluð nemendaígildi.

Menntamála- og fjárlaganefndir um niðurfellda skuld Hraðbrautar:

Segja ákvörðun tveggja ráðherra ólöglega

SKÓLASTJÓRI HRAÐBRAUTAR Ólafur 
Johnson segir skólann hafa fengið 
ofgreitt í kringum 120 milljónir.

HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi þeirra sem 
leggjast inn á geðdeildir vegna 
lystarstols hefur tvöfaldast hér á 
landi á 26 árum. Eru það niður-
stöður nýrrar rannsóknar: Lystar-
stol 1983-2008: innlagnir, sjúk-
dómsmynd og lifun, sem birt er í 
nýjasta tölublaði Læknablaðsins. 

Rannsóknin byggir á sjúkra-
skrám þeirra sem lagðir voru 
inn á geðdeildir á Íslandi á tíma-
bilinu 1. janúar 1983 til ársloka 
2008, þar sem lokaúrtak var 84 
einstaklingar, þar af 79 konur og 
5 karlar. Meðalaldur sjúklinga var 
18,7 ár og hafa tvær konur látist 
vegna sjúkdómsins á rannsóknar-
tímabilinu, sem er lægra hlutfall 
en á Vesturlöndum. 

Rannsókninni var skipt niður í 
tvö tímabil, 1983 til 1995 og 1996 
til 2008. Á fyrra tímabilinu voru 
nýjar innlagnir vegna lystarstols 
1,43 á hverja 100.000 íbúa á ári, 
11 til 46 ára. Á seinna tímabilinu 
fjölgaði tilfellum um meira en 100 
prósent, en þá voru innlagnir 2,91 
á hverja 100.000 íbúa. 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, geð-
læknir hjá göngudeild geðsviðs 
Landspítalans, segir að tilvikin 
séu þrátt fyrir allt mjög fá og 
alvarleg tilfelli af átröskunum 
og lystarstoli séu afar sjaldgæf. 

Aukningu nýrra tilfella megi 
rekja til aukins nýgengis innlagna 
hjá barna- og unglinga geðdeild 
Landspítalans. 

„Það er marktæk aukning síð-
ustu tíu árin, en þetta eru svo fáir 
einstaklingar að það er erfitt að 
draga ályktanir,“ segir Guðlaug. 
„En upplýsingum um nýgengi til-
fella á Íslandi utan stofnana er enn 
ábótavant.“ 

Meðallengd fyrstu innlagnar var 
98 dagar á fullorðinsdeildum og 
130 á unglingadeildum. Alls voru 
tíu einstaklingar vistaðir nauðugir. 
Rannsóknin sýndi fram á að 
algengt er að lystarstols sjúklingar 
skaði sjálfa sig eða reyni að fremja 
sjálfsvíg inni á geðdeildum. 

Á rannsóknartímabilinu var 
hlutfall þeirra sem lögðust inn 
oftar en einu sinni um fjörutíu 
prósent. Eftir að átröskunarteymi 
Land spítalans var komið á árið 
2006 hefur legudögum lystarstols-
sjúklinga fækkað og meðferðar-
úrræði verið bætt. 

„Enn vantar þó viðeigandi eftir-
meðferðarúrræði, meðferðar-
heimili þar sem fólk getur verið 
í endurhæfingu, eins og tíðkast 
í nágrannalöndum okkar,“ segir 
Guðlaug.  
 sunna@frettabladid.is

Tvöfalt fleiri 
greinast með 
lystarstol
Fjöldi lystarstolssjúklinga hefur tvöfaldast frá árinu 
1983. Aukninguna má rekja til aukins nýgengis á 
BUGL. Konur eru 93 prósent sjúklinga. Dánartíðni 
er lág og alvarleg tilfelli mjög sjaldgæf.

ÁTRÖSKUN Innlögnum á geðdeildir vegna lystarstols hefur fjölgað á síðustu árum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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lok síðustu viku ekki fengið ein-
tak af skýrslu Lynx um starfsemi 
gamla bankans. 

Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnar Glitnis, óskaði 
á föstudag eftir því við embætti 
sérstaks saksóknara að fá ein-
tak, sem barst henni sam dægurs 
í hendur. 

Eins og áður sagði eru á meðal 
gagna vinnugögn PwC sem notuð 
voru við áritun árshluta- og árs-
reikninga bankanna. Slitastjórn-
ir bankanna hafa óskað eftir þeim 
gögnum hjá PwC og embætti sér-
staks saksóknara en ekki fengið.

Steinunn gat á föstudag ekki 

sagt til um það hvort og þá hvernig 
slitastjórnin muni bregðast við 
eftir lestur skýrslunnar.

„Við munum fara yfir skýrsl-
una. Við höfum verið með okkar 
eigin rannsókn á bókhaldi Glitnis. 
Ef eitthvað hefur vantað upp á hjá 
okkur munum við bregðast við því. 
Þangað til get ég ekki tjáð mig um 
hana,“ segir hún. 

Glitnir og Landsbankinn 
voru komnir að fótum fram 
um áramótin 2007 og hefði 
þá átt að taka bankaleyfið 
af þeim. Í stað þess að stíga 
á bremsurnar gáfu þeir 
í. Eftirlitsaðilar brugðust 
skyldum sínum og lokuðu 
augunum fyrir bókhalds-
brellum þeirra.

Endurskoðendur Glitnis og gamla 
Landsbankans eru harðlega gagn-
rýndir í tveimur skýrslum norskra 
og franska sérfræðinga um starf-
semi bankanna á árunum 2006 og 
fram að falli þeirra í október 2008. 
Endurskoðendafyrirtækið Price-
waterhouseCoopers (PwC) sá um 
ytri endurskoðun bankanna. 

Hefði fyrirtækið staðið sig hefði 
komið í ljós að eiginfjárhlutföll 
beggja banka voru komin undir lög-
bundið lágmark Fjármálaeftirlits-
ins fyrir áramótin 2007 og hefði átt 
að svipta þá báða bankaleyfi. Þess 
í stað virðist augunum hafa verið 
lokað fyrir erfiðleikum og gefið í. 

Kippur í dauðateygjum
Lesa má úr skýrslunum báðum að 
á sama tíma og bankarnir færð-
ust nær endamörkum vegna skorts 
á lausafé mokuðu helstu eigendur 
þeirra fé úr sjóðum bankanna. Í 
raun er tekið fram í skýrslunni um 
Glitni að eftir mitt ár 2008 virðist 
sem lánveitingar til aðila tengdra 
eigendahópi bankanna hafi tekið 
við af eðlilegri bankastarfsemi. 

Í lok árs 2007 námu lánveiting-
ar Landsbankans til Eimskips og 

Icelandic Group samtals 87 millj-
örðum króna. Björgólfur Guð-
mundsson, formaður bankaráðs 
Landsbankans, átti félögin að 
mestu. Þá eru ótalin lán til Actavis, 
félags sem sonur hans og annar 
af tveimur aðaleigendum bankans 
átti að mestu. Árið 2008, sama ár 
og með réttu hefði átt að vera búið 
að svipta Glitni bankaleyfi, námu 
útlán bankans 336 milljörðum 
króna. Þar af runnu 284 milljarðar 
króna til tengdra aðila á borð við FL 
Group, Fons, Baug og tengd félög. 
FL Group var á sama tíma stærsti 
eigandi Glitnis og Baugur helsti eig-
andi FL Group. Aðeins í september 
námu lán til þeirra 85 milljörðum 
króna. 

Hausnum stungið í sandinn
Norska fyrirtækið Cofisys vann 
skýrsluna um Glitni og franska 
fyrirtækið Lynx Advokatfirma 
vann skýrsluna um Landsbankann. 
Báðar skýrslurnar voru unnar að 
tilstuðlan Evu Joly fyrir embætti 
sérstaks saksóknara. 

Skýrslurnar byggja á vinnugögn-
um sem hald var lagt á í húsakynn-
um endurskoðendafyrirtækis ins 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
í október í fyrra auk lánabóka 
beggja banka frá 31. desember 
2002. Skýrsluhöfundar hjá Lynx 
taka það þó reyndar fram að þeir 
hafi aðeins haft brot úr rannsóknar-
skýrslu Alþingis til hliðsjónar. PwC 
var endurskoðandi reikninga beggja 
banka. Húsleit var sömuleiðis gerð 
hjá KPMG, sem endurskoðaði reikn-
inga Kaupþings. Ekki er því útilok-
að að sambærileg skýrsla komi út 
um starfsemi Kaupþings. 

Í báðum skýrslum er skýrt tekið 
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ÁRSSKÝRSLAN HLAUT VERÐLAUN Þrátt fyrir að erlendir sérfræðingar telji nú margt gagnrýnivert við ársskýrslur Landsbankans 
nokkru fyrir hrun var annað hljóð í strokknum innanlands. Um miðjan september 2008 afhenti Björgvin G. Sigurðsson, þá við-
skiptaráðherra, glaðbeittum Sigurjóni Þ. Árnasyni, öðrum af tveimur bankastjórum Landsbankans, viðurkenningu fyrir ársskýrslu 
ársins að mati Stjórnvísi. Tæpum mánuði síðar tók skilanefnd á vegum Fjármálaeftirlitsins lyklavöldin af Sigurjóni í bankanum. 

„Gögn endurskoðenda er ekki einfalt að skoða og þau 
gögn sem sérstakur saksóknari fékk frá PwC eru að mestu 
á rafrænu formi en að hluta á pappír. Okkur finnst að áður 
en dómur verði felldur yfir störfum starfsfólks PwC sé nauð-
synlegt að útskýringar þeirra á eigin vinnugögnum komi 
fram,” segir Reynir Vignir, framkvæmdastjóri PwC á Íslandi. 
Hann leggur áherslu á að vegna trúnaðar sé ekki hægt að 
birta útskýringarnar á hvaða vettvangi sem er og væntir 
þess að við rannsókn sérstaks saksóknara verði kallað eftir 
útskýringum og upplýsingum frá starfsfólki PwC sem kom 
að endurskoðun bankanna. Enginn starfsmaður hafi verið 
kallaður til skýrslutöku og ekki leitað eftir sjónarmiðum 
þeirra við rannsóknina.

Reynir fékk skýrslurnar afhentar á fimmtudag í síðustu 
viku og hefur haft knappan tíma til að skoða þær. „Skýrsl-
urnar eru talsvert umfangsmiklar. Við þurfum að skoða þær 
nákvæmlega áður en við ákveðum á hvaða vettvangi við 

getum svarað þeim. Í fljótu bragði sjáum við í skýrslunum 
báðum að skýrsluhöfundar setja fram mikið af fyrirvörum og 
benda á það í sérstökum köflum að þeir höfðu takmark að 
aðgengi að gögnum og að þeir skoðuðu ekki öll gögn, meðal 
annars ekki frumgögn úr bönkunum sjálfum. Jafnframt virðist 
okkur ljóst að tilvísanir til viðeigandi reglna um reikningsskil 
og endurskoðun séu veikar en frekar byggt á eftiráskoðun 
skýrsluhöfunda og jafnvel tilfinningum,“ segir hann.

Reynir, af skýrslunum að dæma brást PwC skyldum 
sínum. Hvað finnst þér? 

„Vinnu endurskoðenda verður að skoða miðað við þær 
aðstæður sem uppi voru þegar vinnan fór fram, en ekki 
með eftiráskoðun miðað við gjörbreyttar aðstæður. Við 
teljum að endurskoðendur félagsins hafi staðið vel að 
endurskoðun bankanna á sínum tíma og við munum sýna 
fram á það. Skýrslurnar eru ekki hinn endanlegi sannleikur 
um störf endurskoðenda.“

Segir vinnugögn PwC flókin yfirferðar

■ Í maí á þessu ári stefndi slitastjórn Glitnis þeim Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, 
fyrrverandi forstjóra Baugs og stjórnarformanni FL Group, Lárusi Welding, 
fyrrverandi bankastjóra Glitnis, Þorsteini Jónssyni, Jóni Sigurðssyni, Pálma 
Haraldssyni, Hannesi Smárasyni og Ingibjörgu S. Pálmadóttur, sem öll 
tengjast Glitni og FL Group í tengslum við skuldabréfaútgáfu Glitnis í New 
York í Bandaríkjunum í september 2007. Slitastjórnin krefst 240 milljarða 
króna í skaðabætur. Í stefnu slitastjórnarinnar segir að Jón Ásgeir og aðrir 
hinna stefndu hafi notað yfirráð sín yfir bankanum til að veita gríðarhá lán til 
fyrirtækja sem þeir réðu yfir og fjármagnað ýmiss konar viðskipti við þau. 

■ Glitnir höfðaði jafnframt mál á hendur PwC fyrir að greiða fyrir og taka þátt 
í að dylja þau viðskipti sem hinir stefndu komu í kring og leiddi til falls 
bankans. PwC gerði úttektir og gáfu yfirlýsingar sem fjárfestar treystu á þegar 
skuldabréfin voru boðin út.

■ Í desember á þessu ári krafði slitastjórn Landsbankans Sigurjón Þ. Árnason 
og Halldór J. Kristjánsson, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans, hvorn 
um sig um samtals 37 milljarða króna í skaðabætur vegna nokkurra mála 
og meinta vanrækslu í tengslum við lánveitingar, svo sem til félags tengdu 
Björgólfi Guðmundssyni. Elín Sigfúsdóttir, fyrrverandi forstöðumaður fyrir-
tækjasviðs, var sömuleiðis krafin um átján milljarða. 

■ Slitastjórn og skilanefnd Landsbankans tilkynnti jafnframt stjórnendum PwC 
um ætlaða bótaskyldu vegna vanrækslu við endurskoðun á reikningsskilum 
bankans vegna ársins 2007 og vegna áritunar árshlutareikninga 2008. Ekkert 
hefur verið gefið upp um ætlaðar bætur.

Þetta hafa slitastjórnirnar gert

FRÉTTASKÝRING: Brugðust endurskoðendur Glitnis og Landsbankans skyldu sinni?

Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson
jab@frettabladid.is

Endurskoðendur 
bankanna flengdir

fram að endurskoðendur hafi átt að 
sjá gloppur í bókhaldinu frá árinu 
2006 og fram að hruni. Þeir hefðu 
átt að gera sér grein fyrir því að 
stjórnendur bankanna ofmátu 
eignir hvert einasta ár, sprenging 
varð í veitingu lána til tengdra aðila 
fram að hruni – í nokkrum tilvikum 
tryggð með lélegum veðum, stund-
um engum. Þá virðist sem augunum 
hafi verið lokað fyrir öðrum undar-
legum gjörningum, svo sem óeðli-
legum fjölda kúlulána til eigenda 
bankanna, stjórnenda og einstakl-
inga tengdra þeim. Slík lán tíðkast 
alla jafna ekki í öðrum löndum þar 
sem þau þykja afar áhættusöm, líkt 
og bent er á í skýrslunni um Glitni. 
Til að bæta gráu ofan á svart láðist 
endurskoðendum að gera athuga-
semdir við umsvifamikil viðskipti 
Glitnis og Landsbankans. 

Endurskoðendur virðist hafa 
stuðst nær eingöngu við þau gögn 
sem bankarnir sendu þeim í tengsl-
um við endurskoðun reikninga og 
ekki kallað eftir skýringum og 
frekari gögnum líkt og þeim bar 
skylda til. 

Skýrsluhöfundar segja trassa-
skap endurskoðenda og vanhöld á 
skilvirku eftirliti og athugasemd-
um við ársreikninga hafa valdið því 
að bankarnir héldu lífi mun lengur 
en þeir hafi með réttu átt að gera. 
Í skýrslu Cofisys um Glitni er bent 
á að eiginfjárhlutfall bankans hafi 
verið 4,5 prósent í lok árs 2007. Það 
er tvöfalt lægra en Fjármálaeftir-
litið gerir kröfu um og var bank-
inn því með réttu andvana löngu 
áður en hann féll í faðm ríkisins í 
október 2008. Það sama á við um 
Landsbankann. 

Vill klára að lesa skýrsluna
Eftir því sem næst verður komist 
hafði slitastjórn Landsbankans í 
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GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
JÓLAPAKKAR ICELANDAIR

HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

* Innifalið: Flug fram og til baka, skattar og önnur gjöld. Sölutímabil er til 24. des. 2010 kl. 18:00. Bókunartímabil er frá 22. des. 2010 til og með 14. jan. 2011. 
Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags nema á Saga Class. Takmarkað sætaframboð. Sjá nánari skilmála á www.icelandair.is. Þessar ferðir gefa 3.000–14.400 Vildarpunkta.

Jólapakkar eru í boði fyrir öll farrými: Economy Class, Economy Comfort og Saga Class. 
Jólapakkar Vildarklúbbsins eru í boði á Economy Class og Economy Comfort. 
Sérstakt barna- og ungbarnaverð í boði, sjá nánari upplýsingar á www.icelandair.is. 
Ferðatímabil er frá 10. janúar til og með 17. apríl 2011 (síðasti ferðadagur). 
Eftir að ferðatímabili lýkur gildir jólagjafabréfið sem inneign upp í fargjöld með Icelandair.

Vildarkort VISA og Icelandair: Vildarkortshafar fá 5.000 Vildarpunkta fyrir kaupin.

+ BÓKAÐU Á WWW.ICELANDAIR.IS

EVRÓPA frá 29.900* kr. 
eða 20.000 Vildarpunktar og 19.554* kr.

USA frá 54.900* kr. 
eða 40.000 Vildarpunktar og 28.140* kr.

Jólapakkatilboðið gildir til London, Manchester, Glasgow, Kaupmannahafnar, 
Stokkhólms, Osló, Amsterdam, Frankfurt og Parísar í Evrópu 
og til New York, Boston og Seattle í Bandaríkjunum.
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JAPAN, AP Japanskar geimrannsóknir urðu fyrir 
áfalli þegar mistókst að koma rannsóknar-
geimfari á sporbaug um Venus í síðustu viku. 
Geimfarið átti að vera á ferð í tvö ár og safna 
gögnum. 

Rannsóknarfarið kallast Akatsuki, en nafnið 
merkir „dögun“. Á blaðamannafundi, sem hald-
inn var á þriðjudag þegar farið náði á áfanga-
stað, upplýstist að samband hefði verið stopult 
við Akatsuki fyrr um daginn. Í gær kom svo í 
ljós að ekki hafði tekist að koma geimfarinu á 
braut um Venus þegar vélar þess voru ræstar á 
þriðjudag. 

Geimrannsóknin var á vegum japönsku geim-
rannsóknarmiðstöðvarinnar (JAXA) sem sögð 
er búa við fremur þröngan kost, en verkefnið er 

með þeim stærstu sem JAXA hefur ráðist í.
Akatsuki hefði orðið fyrsti japanski hnöttur-

inn til að komast á sporbaug um aðra plánetu. 
Þetta er þó ekki fyrsta tilraun Japana því þeir 
reyndu að koma rannsóknarhnetti til Mars árið 
1998. Sú tilraun gekk illa vegna tæknilegra 
erfið leika og var að lokum blásin af árið 2003.

Fulltrúar JAXA segja hins vegar að fullt 
samband sé komið á ný við Akatsuki þar sem 
hann er nú á sporbaug um sólina, eftir að 
aðdráttarafl hennar krækti í geimfarið. „Geim-
farið virðist vera í lagi og mögulega getum 
við gert aðra tilraun til að koma því á spor-
baug þegar það fer aftur framhjá Venusi eftir 
sex ár,“ sagði Hitoshi Soeno, vísindamaður hjá 
JAXA.   - óká

VERKEFNIÐ KYNNT Líkan af geimrannsóknargervihnett-
inum Akatsuki var til sýnis á blaðamannafundi í síðustu 
viku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vonbrigði í Japan þegar mistókst að koma rannsóknargeimfarinu Akatsuki á sporbaug um Venus:

Næst hægt að reyna að sex árum liðnum

SAMGÖNGUR Ákvörðun hefur verið 
tekin um að fjárhagslegum stuðn-
ingi ríkisins við áætlunarflug til 
Sauðárkróks ljúki í árslok. Ástæð-
ur þess eru breyttar forsendur 
samgangna á svæðinu með til-
komu Héðinsfjarðarganga.

Samningur hefur verið gerður 
á milli Vegagerðarinnar og Flug-
félagsins Ernis um áframhaldandi 
áætlunarflug til Sauðárkróks til 
ársloka 2011, án sérstakra styrk-
greiðslna. Þá tryggir nýr samn-
ingur flug til Gjögurs og til Bíldu-
dals.

Samningurinn felur í sér 
nokkra hækkun á styrk til Vest-
fjarðaflugsins, en Flugfélagið 
Ernir tekur þó á sig aukna fjár-
hagslega áhættu.  - shá

Samningur um flug:

Ernir flýgur án 
ríkisstyrkja

FLUGVÉL ERNIS Vegagerðin og Ernir hafa 
gert samkomulag um áætlunarflug til 
Sauðárkróks til ársloka 2011. 

BYGGÐAMÁL Samtök sveitar félaga 
á köldum svæðum (SSKS) mót-
mæla harðlega áformum stjórn-
valda um að afnema endur-
greiðslu virðisaukaskatts af sölu 
á heitu vatni og rafmagni til hit-
unar húsa.

Stjórn SSKS segir að verði 
frumvarp þess efnis samþykkt 
hafi það í för með sér hærra 
verð fyrir húshitun á svokölluð-
um köldum svæðum. Nú þegar sé 
þessi kostnaður tvö- til þrefaldur 
við það sem hann er á hitaveitu-
kynntum landsvæðum. - þj

Vilja áfram endurgreiðslur:

Segja hitaverð 
munu hækka 

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á 
Selfossi hefur ákært tvo menn 
vegna stórfelldrar bruggstarf-
semi á bæ í Hrunamannahreppi.

Annar maðurinn er ákærður 
fyrir að hafa framleitt 98 lítra af 
gambra með 9 prósent áfengis-
styrk og 145,7 lítra af landa af 30 
til 40 prósent styrkleika. 

Lögregla lagði hald á áfengið 
og áhöldin við húsleit að kvöldi 
þriðjudagsins 20. júlí. - jss

Stórfelld bruggframleiðsla:

Tveir ákærðir 
fyrir brugg
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Heimilistæki, ljós 
og símar í miklu 
úrvali.

Fleiri girnileg
jólatilboð.

Líttu inn og
gerðu góð kaup.

Kaffivél TC 60201
Fyrir 10 stóra og 15 litla bolla. 
1100 W.
Jólaverð: 7.900 kr. stgr.

Gigaset AS180
Langur taltími, mikil hljómgæði.
Jólaverð: 5.900 kr. stgr.

Samlokugrill ST710
Fyrir tvær samlokur. 700 W.
Jólaverð: 6.700 kr. stgr.

Beja borðlampar
Þrír litir fáanlegir.
Jólaverð: 3.900 kr. stgr.

Ryksuga VS59E20
Létt og lipur. 2200 W.
Jólaverð: 21.900 kr. stgr.
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Uppþvottavél SN45M203SK
Með fimm kerfum. Mjög hljóðlát og 
vinnusöm.
Jólaverð: 139.900 kr. stgr.

Þvottavél WM 12Q460DN
Tekur mest 7 kg, 1200 sn./mín.
Jólaverð: 129.900 kr. stgr.
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fyrir

Formaður borgarráðs telur umræðu um gjaldskrárhækkanir villandi og að borgin reki skýra fjölskyldustefnu:

Greiða jafnan lægri gjöld en nágrannarnir
REYKJAVÍK Þrátt fyrir fyrirhugaðar 
hækkanir á gjaldskrá Reykjavíkur-
borgar segja fulltrúar meirihlut-
ans að borgarbúar greiði jafnan 
mun lægri skatta og gjöld en 
gengur og gerist í nágrannasveitar-
félögunum.

Í tölum frá fjármálaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar eru ýmsar 
álögur og gjöld í fjárhags-
áætluninni borin saman við helstu 
nágrannasveitarfélög. 

Lóðarleiga og vistun á frí-
stundaheimili eru til dæmis lægst 
í Reykjavík, og systkinaafsláttur á 
leikskóla er mun lægri en í öðrum 
bæjum sem úttektin tekur til.

Dagur B. Eggertsson, formaður 
borgarráðs, segir þessar tölur 
tala sínu máli og þar birtist skýr 
fjölskyldustefna, þótt auðvitað sé 
aldrei gleðiefni að hækka gjöld. 

„Umræðan um gjaldskrárhækkan-
irnar hefur verið villandi þar sem 

mörgum hefur sýnst að um gríðar-
lega hækkun sé að ræða, en svo er 
ekki.“

Dagur segir hækkanirnar ekki 

halda í við verðlagsþróun þar sem 
gjöldin hafa staðið óbreytt síðustu 
tvö og hálft ár.

„Svo eiga sum hinna sveitar-

félaganna eftir að kynna áætlanir 
sínar fyrir næsta ár og ég er ekki 
viss um að þau treysti sér til að 
fara eins hóflega leið og við.“   - þj

SAMFÉLAGSMÁL „Þau eru auðvitað 
þreytt og lúin eftir langt átaka-
ferðalag. Þau flugu frá Ekvador til 
Amsterdam og þaðan til Íslands og 
það tekur sinn tíma. En það er mjög 
ánægjulegt að við séum aftur farin 
að taka á móti flóttafólki,“ segir 
Linda Rós Alfreðsdóttir, sérfræðing-
ur í félags- og tryggingamálaráðu-
neytinu. Linda var meðal þeirra sem 
tóku á móti sex kólumbískum flótta-
mönnum sem komu hingað í boði 
íslenskra stjórnvalda á föstudag.

Um er að ræða tvær fjölskyldur; 
konu á fimmtugsaldri og ungan son 
hennar og aðra konu um þrítugt með 

þrjú börn, þar af 
nokkurra mán-
aða gamla dótt-
ur. Fólkið flýr 
ofbeldi, stríðs-
átök og ofsóknir í 
heimalandi sínu. 
Flóttamanna-
stofnun Samein-
uðu þjóðanna fór 
fram á það við 
íslensk stjórn-

völd að fólkinu yrði veitt hér hæli.
Rauði krossinn og Reykjavíkur-

borg sjá um móttöku fólksins. Borg-
in útvegar fjölskyldunum húsnæði, 

félagslega ráðgjöf, íslenskunám og 
samfélagsfræðslu. Börnin sækja 
leik- og grunnskóla í borginni og 
fá þar sérstakan stuðning, meðal 
annars með móðurmálskennslu. Þá 
útvegar Rauði krossinn húsgögn og 
annað nauðsynlegt innbú.

Frá árinu 1996 hafa íslensk stjórn-
völd tekið á móti 312 flóttamönnum 
í samvinnu við Flóttamannastofnun 
Sameinuðu þjóðanna, Rauða kross-
inn og sveitarfélög í landinu. Síðari 
árin hafa slíkir hópar flóttamanna 
sest hér að árlega en móttaka féll 
niður í fyrra vegna ástandsins í 
efnahagsmálum.  - kg

Tvær kólumbískar fjölskyldur komu hingað til lands á föstudag:

Aftur tekið á móti flóttafólki

LINDA RÓS 
ALFREÐSDÓTTIR

Gjaldskrár á höfuðborgarsvæðinu

Bæjarfélag Ár Útsvar
Fasteigna-

skattur Lóðarleiga
8 tímar á 
leikskóla

Systkinaafslátt-
ur á leikskóla

Skólamatur 
grunnskóla

Vika á frístunda-
heimili

Reykjavík 2011 13,20% 0,225% 0,165% 21.760 75% 5.500 10.038

Kópavogur 2010 13,28% 0,280% 21.454 30% 6.400 11.025

Hafnarfjörður 2010 13,28% 0,240% 0,270% 25.190 30% 5.440 12.720

Garðabær 2010 12,46% 0,220% 0,300% 29.970 50% 8.560 14.960

Álftanes 2010 14,61% 0,400% 0,320% 29.674 30% 5.400 17.040

Seltjarnarnes 2010 12,10%* 0,180% 0,350% 31.479 50% 7.100 16.478

Mosfellsbær 2010 13,19%* 0,220% 0,300% 26.396 50% 5.000 13.800

Reykjanesbær 2010 13,28% 0,268% 1,500% 26.095 50% 4.840 14.400

* Útsvarsprósenta í Mosfellsbæ verður 13,28% á næsta ári og 12,98% á Seltjarnarnesi.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar bar saman einstök útgjöld í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar við helstu nágrannasveitarfélög.

LÖGREGLUMÁL Fíkniefnabrotum 
hefur fækkað á Vestfjörðum 
undanfarin þrjú ár. Á síðasta 
ári fækkaði þeim úr um fimm-
tíu niður í níu samkvæmt árs-
skýrslu Ríkislögreglustjóra um 
afbrotatölfræði ársins 2009. 
Þetta kemur fram á vef Bæjar-
ins besta.

Þá lækkaði tíðni eignaspjalla 
töluvert á Vestfjörðum milli ára 
en þau voru 53 talsins í fyrra. Í 
skýrslu kemur fram að umferðar-
lagabrot á hverja 10.000 íbúa 
voru flest á Vestfjörðum og 
Vesturlandi. eða 5.197. Þar af 
voru 617 á Vestfjörðum, sem er 
fjórðungur umferðarlagabrota 
sem framin voru á árinu, að því 
er segir á BB.  - kh

Lögreglumál á Vestfjörðum:

Langflest um-
ferðarlagabrot 
á Vestfjörðum

VONSKUVEÐUR Mánaðalöngu þurrka-
tímabili í Mið-Austurlöndum lauk á 
laugardag, þegar sand- og snjóstormar 
ollu mikilli eyðileggingu á svæðinu, 
meðal annars dauða rússnesks ferða-
langs í Ísrael. Maðurinn á myndinni 
keyrði um á vélhjóli í ofviðri á Gaza-
svæðinu. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Töluvert var um 
ölvunarakstur á höfuðborgar-
svæðinu helgina sem leið og voru 
um tuttugu manns handteknir 
vegna þessa. Þar af voru fimm 
einnig undir áhrifum fíkniefna. 
Tvö umferðaróhöpp urðu af völd-
um ökumanna sem óku undir 
áhrifum. 

Þá var tilkynnt um eitt innbrot 
á laugardag og fjögur aðfaranótt 
sunnudags. Einn gisti fanga-
geymslur aðfaranótt sunnudags 
og er langt síðan svo fáir hafa 
þurft að dúsa þar yfir nótt.

Tuttugu óku undir áhrifum:

Töluvert um 
ölvunarakstur
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TGCAJ0001

ERKFÆRAVAA AGN VV
HJÓLUM,

27 STK.  
/4” topplyklasett
/2” topplyklasett
stir lyklar, sexkantar og járnsög 
úpir toppar, tangir, skrúfjárn o.fl.

IBTGCAI106B

TOPP-, BITA
TLYKLA
1/2”  |  Stærðir 4 - 32 mm  |  Fastir lyklar 6 - 22 mm

23.900 m/vsk

 Fullt verð 39.900

23

AI5801

RÚFJÁRNA  OG BITASETT, 58 STK. A
Sterk plasttaska

11.900 m/vsk

 Fullt verð 17.900

116.900 m/vsk

 Fullt verð 12.900

6

IBTGCAI3501

TOPPLYKL
Tommur og mil
Stærðir 6 - 22 m

169.900 m/vsk

 Fullt verð 239.900

169

8.900 m/vsk

 Fullt verð 14.900

8

IBTGCAI5102

TOPPLYKLA
BITA- OG SE
SETT, 51 ST

m  |  Blandaðir bitar

DESEMBER TILBOÐ



TILBOÐ     89.990

VERÐ      44.990VERÐ      24.990 VERÐ      64.990

TILBOÐ      19.990

TILBOÐ      94.990

TILBOÐ      14.990 TILBOÐ      29.990TILBOÐ      26.990

TILBOÐ     129.990TILBOÐ     129.990

8GB 
KORT 

FYLGIR! 8GB KORT 
FYLGIR!

MIKIÐ ÚRVAL HLJÓMTÆKJA OG HEIMABÍÓKERFA FRÁ JBL OG HARMAN/KARDON

4GB KORT OG TASKA FYLGIR

MULTIMEDIA CAMERA
Panasonic Lumix DMC-G2

2010-2011

TILBOÐ      49.990

Dantax PRO2035BK 
MÍKRÓSAMSTÆÐA með 70w RMS magnara og CD 
spilara með MP3, útvarpi með 30 minnum, USB, 
RCA, klukku, svefnrofa, 2x Aux inn, Subwoofer út ofl.

JVC UXG375
60w RMS MÍKRÓSAMSTÆÐA með CD spilara, 
RDS útvarpi með minnum, klukku, Hyper Bass 
og USB 2.0, Aux inn, heyrnartólstengi ofl.

Panasonic SCHC30 
Ofurþunn 2x20W samstæða með innbyggðri iPod/iPhone 
vöggu, D.Bass, MASH CD spilara, stafrænu RDS útvarpi með 
minnum, klukku með vekjara, Music Port tengi, Bamboo Cone 
gæða hátölurum, ofl. Hægt að festa á vegg.

VERÐ      7.990VERÐ      4.990

4GB 
MP3

2GB 
MP3

2GB 
MP3

1.8" 
LITA
SKJÁR

TILBOÐ      9.990 TILBOÐ      12.990

FÆST Í 3 LITUM

JVC UXG110
6w RMS MÍKRÓSAMSTÆÐA með með 
MP3/WMA CD spilara, RDS útvarp með 20 
minnum, heyrnartólstengi klukku og tímastilli.

GRÆJURNAR FÁST HJÁ      

MEÐ iPod VÖGGU

MEÐ ÚTVARPIMEÐ ÚTVARPI

Intenso MusicWalker 2GB
MP3 spilari með 2GB minni, tón jafn ara, 
USB 2.0 ofl. Spilar MP3 og WMA. Tekur 
allt að því 1000 lög.

Intenso MusicWaver 2GB
2GB MP3 SPILARI með diktafóni, tónjafnara, OLED 
skjá, útvarpi með minni, USB 2.0, hleðslurafhlöðu með 
12 tíma MP3afspilun. Spilar MP3, WMA og ASF.

Grundig MPIXX1200
Flottur MP3 SPILARI með 1,8" litaskjá 
og útvarpi. 2GB minni og hægt að 
auka minni með SD korti.

Sandisk Clip+4GB
Örsmár MP3 SPILARI með 4GB innb. minni, diktafóni, 
USB 2, stórum OLED skjá, útvarpi með minnum, innb.
hleðslurafhlöðu (15 klst.). Virkar með Audible, Ogg 
Vorbis, FLAC, plus hljóðbækur og podcasts. 

Panasonic DMCF4 
MYNDAVÉL með 12,1 milljón punkta upplausn, 
LUMIX Vario linsu, Digital hristivörn, 4x Optical og 
4x Digital Zoom, Linsa 5.0 - 20.0mm (35mm Samb. 
28-112mm), 2.7” LCD skjá, HD hreyfimyndatöku 
(1280x720), 50MB minni, SD/SDHC kortarauf ofl.

Olympus T100
Digital myndavél með 12 millj. punkta uppl., 3x Optical og 
4x Digital Zoom, 6.3 - 18.9mm linsu, 2,4” LCD skjá, Face 
Detection, Autofocus, hreyfi myndatöku, USB, 10,8MB minni, 
hleðslu rafhlöðu ofl. Rauf fyrir SD kort. Þyngd 123g.

Olympus MJUTOUGH3000
Högg-, vatns- og frostheld MYNDAVÉL með 12 millj. 
p. upplausn, 2.7" HyperCrystal LCD skjá, 3.6x Optical 
Zoom, hristivörn, HD hreyfimyndatöku, 5.0 - 18.2 mm 
linsu, Auto ISO 50-1600, kortalesara, hleðslurafhlöðu ofl.

Nikon S3000
12 milljón punkta uppl. með 2,7” LCD skjá, NIKKOR 
linsu, 4x skerpu, EXPEED myndvinnslu, 4x Optical og 7x 
Digital Zoom, hreyfiskynjun, AF-eltifókus, VR titrings-
jöfnun, ISO-3200, 16 umhverfisstillingum, hreyfimynda-
töku, 47MB minni, kortarauf, USB, ísl. leiðarvísi ofl.

Panasonic DMCG10
Stafræn MYNDAVÉL með 12,1 milljón punkta uppl.,
Venus Engine HDII, Micro 4/3 útskiptanlegar linsur, 
LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA 
O.I.S. linsa, HD hreyfimyndatöku, AVCHD Lite, Intelli gent 
Resolution, Advanced iA, 3" skjá, Live View Finder, Burst 
Shooting, rykhreinsikerfi, hljóðnema, hátalara, allt að 400 
mynda rafhlöðu, mini HDMI og USB 2.0.

Nikon D3100KIT1855VR 
SLR MYNDAVÉL með 14.2 milljón p. upp., 
23,1×15,4 mm CMOS flögu, EXPEED 2, ISO 100-
3200 (fer í 12800), 3” LCD skjá, Active D-Lighting, 
D-Movie FHD hreyfi mynda töku, Guide mode, Burst 
Shooting, tvöföldu rykhreinsikerfi, HDMI C út ofl.

Panasonic DMCG2
MYNDAVÉL með 12,1 milljón p. upp l., Micro 4/3 
linsu, Venus Engine HDII, LUMIX G VARIO 14-
42mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. linsu, HD 
hreyfimyndatöku, IR, Advanced iA, 3" hreyfi- og 
snertiskjá, Burst Shooting, rykhreinsikerfi, hljóð nema, 
hátalara, kortarauf, mini HDMI, USB 2.0, kortarauf ofl.

Olympus E450DZKIT 
Stafræn D-SLR MYNDAVÉL með 10 mill jón p. uppl., 
TruePic III+, 2.7" LCD skjá, Face Detection, full komin 
rykhreinsun, þráðl. flass control, AF/AE læsing, Long 
Exposure með hristivörn, USB 2.0 ofl. 2 stafr. Zuiko 
linsur og minniskort fylgja.
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MINNISKORT

VERÐ      79.990

VERÐ      99.990

TILBOÐ      59.990TILBOÐ      49.990 TILBOÐ      79.990 TILBOÐ      99.990

TILBOÐ     119.990 TILBOÐ     169.990 TILBOÐ     174.990

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

Dantax 32LCDVD92 
32" HD LCD SJÓNVARP með WXGA 
1366x768p upplausn, 10.000:1 skerpu, 
innbyggðum DVB-T móttakara, 40w stereó 
hljóði, 2x HDMI, 2x Scart, VGA tengi, ofl.

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

PIXEL 
PLUS HD

3 HDMI

FULL
HD
1920x1080p

5

DVB-T
HDMI
VGA
LED

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

100Hz

DVB-T

SKERPA
2.000.000:1

100Hz
2 HDMI

4

      OKKUR

OPIÐ ALLA DAGA TIL JÓLA

DVB-T

STEREÓ
HLJÓÐKERFI

2 HDMI

PIXEL 
PLUS HD

100Hz 
CLEAR LCD

HD 
NATURAL 
MOTION

Philips 32PFL3805H
32” Full HD LCD SJÓNVARP með 1920x 1080p 
upplausn, Pixel Plus HD, HD natural motion, 
100.000:1 skerpu, 2ms svart íma, 40w RMS 
Virtual 2.1 hljóð, stafrænum HDTV DVB-T 
móttakara, USB, VGA, Scart, 3x HDMI ofl.

Panasonic TXP42C2
42" HD Ready 16:9 Plasma sjónvarp með 1024x768p 
upplausn, Vreal 4, 100Hz, 24p, Real Black Drive 
2.000.000:1 dýnamískri skerpu, x.v Colour 3D Colour 
management, Motion Pattern, Noise Reduction, Sub-Pixel 
Control, Progressive Scan, Viera Link, stafr. háskerpu 
HDTV DVB-T móttakara, kortalesara, Scart, 2 HDMI ofl.

Panasonic TXP50C2
50" HD Ready Plasma SJÓNVARP með 1024x768p 
upplausn, Vreal 4, 100Hz, 24p, Real Black Drive 
2.000.000:1 dýnamískri skerpu, x.v Colour, 3D Colour 
management, Motion Pattern, Noise Reduction, Sub-Pixel 
Control, Progressive Scan, Viera Link, stafr. háskerpu 
HDTV DVB-T móttakara, kortalesara, Scart, 2 HDMI ofl.

Philips 42PFL5405H
42” Full HD 1080p LCD sjónvarp með 1920x1080 
upplausn, Pixel Plus HD, Progressive Scan, HD 
natural motion, 100Hz Clear LCD, 100.000:1 
skerpu, 2ms svartíma, 40w RMS Virtual 2.1 hljóði, 
stafrænum HDTV DVB-T móttakara, USB, VGA, 
Scart, 3x HDMI ofl.

Panasonic TXL22D28   
22" Pure Line IPS LED LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn, 
Vreal 5, 50.000:1 skerpu, 24p Smooth Film/Play Back, 2msec 
svartíma, 3D Colour, stafrænum háskerpu HDTV DVB-T móttakara 
(MPEG4), 6w Nicam Stereó V-Audio Surround hljóði, SD/SDHC 
kortalesara, 2 x Scart, 2 HDMI 1.3 (1x 1.4), Component, CI rauf, 
SVHS, CVBS, PC, Optical út, heyrnatólstengi, iPod vöggu ofl.

MEÐ iPod VÖGGU

United 22DD92HD 
22" FHD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa 
DVD spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara, 
1920x1080p upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, 
Scart, VGA, heyrnar tólstengi ofl. 12v/230v.

United 19DD92HD 
19" HD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa 
DVD spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara, 
1440x900p upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, 
Scart, VGA, heyrnar tólstengi ofl. 12v/230v.

United 26DD92HD 
26" HD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa 
DVD spilara, stafrænum DVB-T móttakara, 
1920x1080 upplausn, Nicam Stereó, 3x HDMI, 
Scart, VGA, heyrnartólstengi ofl.
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HALLDÓR

Hverjir hafa mesta hagsmuni af því að 
orkuauðlindir séu nýttar á sjálfbæran 

hátt? Augljóslega þau orkufyrirtæki sem 
nýta umræddar auðlindir. Jarðhitinn er 
alþjóðlega skilgreindur sem endurnýjan-
leg orkulind, líkt og vatnsaflið 
ásamt fleirum. Ágætir fræði-
menn hafa bent á að hægt sé 
að nýta jarðhitann þannig að 
ekki verði flokkað undir sjálf-
bæra nýtingu. Þetta hafa hins 
vegar sumir aðrir lesið á þann 
hátt að verið sé að nýta jarð-
hitann á ósjálfbæran hátt hér-
lendis. En hverjir ættu að gera 
það og hvers vegna? Það eru 
jú orkufyrirtækin sjálf sem 
hafa mesta hagsmuni af góðri 
umgengni við auðlindina. Þar 
við bætist að nýtingin fer fram 
undir eftirliti Orkustofnunar, 
sem hefur heimildir til inn-
gripa ef hún telur að nýtingin sé ekki í 
samræmi við starfsleyfisskilmála.

Önnur algeng gagnrýni á nýtingu jarð-
varmans hérlendis snýr að þeirri orku 
sem ekki nýtist, svo sem þar sem hitinn 
er eingöngu nýttur til raforkuframleiðslu. 
Nú eru raunar einnig mörg dæmi um 

margþætta nýtingu jarðhitans. Svartsengi 
er sérlega glæsilegt dæmi í þeim efnum. 
Þar er jarðhitinn nýttur til húshitunar, 
raforkuframleiðslu, heilsubaða með til-
heyrandi ferðaþjónustu og húðvörufram-

leiðslu (Bláa lónið), að ógleymdri 
metanólframleiðslunni úr koltví-
sýringnum, sem nú er í undir-
búningi á vegum fyrirtækisins 
Carbon Recycling International. 

Risastór gróðurhús?
Í þessu orkunýtingarsamhengi 
er nú iðulega spurt hví „við“ 
séum ekki að byggja hér risa-
vaxin gróðurhús, til að nýta þann 
varma sem jarðhitavirkjanir eru 
ekki að nýta í dag. Við þessu er 
einfalt svar: Hver sá sem hefur 
áhuga á að stofna til slíkrar starf-
semi er án efa mjög velkominn í 
viðræður við viðkomandi orku-

fyrirtæki. Þær viðræður yrðu hins vegar 
að vera á viðskiptalegum forsendum, um 
orkuverð, orkuform o.s.frv. Vandséð er 
hins vegar að íslenskir garðyrkjubændur 
yrðu ánægðir með að orkufyrirtækin, sem 
flest eru í opinberri eigu, færu sjálf í sam-
keppni við þá í framleiðslu á grænmeti.

Sjálfbær nýting jarðhitans
Orkumál

Gústaf Adolf 
Skúlason
aðstoðar-
framkvæmdastjóri 
Samorku, 
samtaka orku- og 
veitufyrirtækja

Orkufyrir-
tækin sjálf 
hafa mesta 
hagsmuni af 
góðri um-
gengni við 
auðlindina.

Skráðu þig á www.almenni.is

Árni bætir í
Um daginn, á þessum stað, var vikið 
að elju þingmannsins Árna Johnsen, 
sem lagði fram tólf þingsályktunar-
tillögur og tvö lagafrumvörp áður en 
hann brá sér í stutt leyfi. Það hrós 
kann að hafa verið ótímabært, enda 
hefur Eyjamaðurinn nú bætt í og 
lagt fram átta tillögur til viðbótar.

Góðar hugmyndir
Tillögurnar átta eru ekki 
alveg eins misjafnar 
og þær eru margar. 
Þrjár þeirra snúa að 
hafnar mannvirkjum 
– í Þorlákshöfn, 

Vestmannaeyjum og Grindavík. Svo 
vill Árni koma á prófessorsembætti 
við HÍ kenndu við Jónas Hallgríms-
son og öðru á sviði byggðasafna, 
leyfa hægri beygju á rauðu ljósi, gera 
Þríhnúka gíg aðgengilegan ferða-

mönnum og koma á vefmynda-
safni „með því að koma upp 
nettengdum myndavélum á 
allt að 150 stöðum á Íslandi, 
fegurstu og sérkenni-

legustu stöðum 
landsins.“ Allt 
eru þetta býsna 
góðar hug-
myndir.

Brjóstmyndin
En góðar hugmyndir verða því miður 
ekki alltaf að veruleika. Árið 2004 
setti Árni fram tillögu í áttatíu liðum 
að átaki í ferðaþjónustu- og atvinnu-

málum fyrir Vesturbyggð og 
Tálknafjörð. Ein þeirra var 
að brjóstmynd af John F. 
Kennedy yngri yrði komið 

fyrir við Flókalund. Hann 
hafði nefnilega einu sinni 

leigt þar kajak. Ekkert 
bólar enn á þeirri 
brjóstmynd.

 stigur@frettabladid.isÓ
lafur M. Magnússon, sem á sínum tíma stofnaði 
Mjólkursamlagið Mjólku í óþökk talsmanna hins ríkis-
styrkta og miðstýrða landbúnaðarkerfis, er ekki af 
baki dottinn. Hann neyddist til að selja landbúnaðar-
apparatinu Mjólku eftir að reksturinn lenti í erfið-

leikum, sem Ólafur kennir engum um nema sjálfum sér. Eins og 
hann sagði frá í viðtali við Fréttablaðið á föstudaginn er Ólafur 
nú kominn af stað með nýtt mjólkursamlag, Kú, sem hafið hefur 
framleiðslu og sölu á ostum.

Ólafur hyggst endurtaka leikinn og framleiða sjálfur mjólk á 
fjölskyldubúinu utan greiðslumarks, þ.e. án ríkisstyrkja, auk þess 

sem hann ætlar að kaupa mjólk 
af Vesturmjólk sem einnig er 
framleidd utan greiðslumarks. 
Slík starfsemi er eitur í beinum 
þeirra sem vilja halda vörð um 
gamla kerfið. Tveir landbúnaðar-
ráðherrar hafa verið fengnir til 
að flytja á þingi frumvarp um 
að refsa með sektargreiðslum 
þeim afurðastöðvum sem kaupa 

mjólk sem ekki er framleidd með ríkisstyrk.
Frumvarpinu sem Jón Bjarnason, núverandi landbúnaðar-

ráðherra, lagði fram á síðasta þingi var harðlega mótmælt. Sam-
keppniseftirlitið lagðist eindregið gegn samþykkt þess, enda væri 
með því drepin sú litla samkeppni sem þrífst í framleiðslu og 
vinnslu mjólkur á Íslandi. Neytendasamtökin, Alþýðusambandið, 
talsmaður neytenda, Samtök verzlunar og þjónustu og Viðskipta-
ráð lögðust sömuleiðis eindregið gegn því að frumvarpið yrði að 
lögum. Það hefur ekki verið lagt fram á nýjan leik á yfirstandandi 
þingi.

Við skulum samt ekki ímynda okkur annað en að þrýst sé á 
landbúnaðarráðherrann að koma refsiákvæðunum í gegn til að 
binda enda á tilraunir Ólafs M. Magnússonar og Vesturmjólkur 
til að innleiða svolitla samkeppni í búvöruframleiðslu. Ólafur 
sagðist í viðtalinu við Fréttablaðið ekki óttast þetta frumvarp. Það 
beindist fyrst og fremst að þeim sem væru innan mjólkurkvóta-
kerfisins með hluta af sinni framleiðslu en vildu einnig framleiða 
utan kvóta. Hann væri hins vegar ekki aðili að kvótakerfinu. „Auk 
þess gengur þetta gegn atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar 
og skýtur auðvitað mjög skökku við ef fólki er ekki heimilt að 
framleiða mjólk án þess að þiggja til þess ríkisstuðning,“ segir 
Ólafur.

Þetta er kjarni málsins. Það getur bara ekki verið – og myndi 
aldrei halda fyrir dómstólum – að hægt sé að banna fólki að 
reka fyrirtæki án þess að þiggja til þess ríkisstyrk. Ef talsmenn 
landbúnaðarkerfisins telja að það hrynji, rjúfi einstakir bændur 
eða afurðastöðvar samtrygginguna, er kannski orðið tímabært 
að huga á breytingum á kerfinu, fremur en að reyna að leggja 
hömlur á atvinnufrelsi manna til að bjarga því.

Það er mikilvægt að menn eins og Ólafur M. Magnússon hafi 
kjark og dug til að bjóða þessu kerfi birginn, þótt nóg sé af úrtölu-
mönnunum.

 

Ólafur M. Magnússon býður 
landbúnaðarkerfinu birginn á nýjan leik.

Kjarkur í Kú

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Um það er þarflaust að þrefa: 
Okkur skjátlaðist. Við, þessi 

minnihluti landsmanna sem 
vildum ljúka Icesave-málinu um 
síðustu áramót, fá þetta út úr 
heiminum og halda áfram út úr 
kreppunni með hjálp annarra 
þjóða – okkur skjátlaðist, við 
paníkeruðum.

Samningurinn sem nú liggur 
fyrir í Icesave-málinu er svo 
miklu hagstæðari en sá sem þá 
lá fyrir að um það er þarflaust 
að þrefa heldur ættum við að 
gleðjast og þakka þeim sem náðu 
fram svo miklu hagfelldari niður-
stöðu – ekki síst forsetanum.

Vera kann að á móti komi tjón 
vegna frosinna lánamarkaða 

– þótt ef til sé það lánafrost 
líka viss blessun því að engar 
virkjana framkvæmdir hafa fyrir 
vikið orðið og engin lán verið 
tekin í ámóta hálfvitagang – og 
forsendur hafa breyst en það 
breytir engu: Okkur skjátlaðist.

Hvers vegna tók maður þessa 
afstöðu? Manni fannst þetta vera 
áhættuhegðun, dans á hengi-
fluginu, ofmat á eigin stöðu og 
glannaskapur að hætti útrás-
arvíkinga, sem maður tengdi 
einmitt við forsetann. Öll for-
saga málsins glapti manni sýn. 
Maður hafði hyldjúpa vantrú á 
íslenskum lagaspekingum og 
öllum þeirra fráleitu og keyptu 
lögfræðiálitum. Og maður 

var með hálfgert ógeð á þeim 
hugsunar hætti að íslenskur 
banki gæti með ríkisábyrgð látið 
greipar sópa um sparifé fólks í 
útlöndum, peninga líknarfélaga 
og sveitarfélaga og síðan bara 
sagt: Úpps! Tryggingarsjóðurinn 
sem okkur bar að koma á fót er 
tómur! Æ-æ. Verst fyrir ykkur... 

Maður hugsaði: við getum ekki 
átt þjóðarhagsmuni okkar undir 
dómgreind þeirra manna sem 
bjuggu þessi ósköp til. 

Fyrir vikið yfirsást manni 
að íslenska þjóðin hafði viss-
an málstað í þessu máli, laga-
legan og siðferðilegan. Hún 
hafði að vísu fengið sitt spari-
fé tryggt þegar bankarnir féllu 
með neyðarlögum en það var 
hins vegar engin sanngirni í því 
fólgin að láta hana sitja eina uppi 
með skaðann af Icesave-reikn-
ingunum: þótt allt eftirlit hafi 
brugðist þegar þeir voru stofn-
aðir, eftirlit kjörinna trúnaðar-
manna þjóðarinnar, þá var 
skaðinn hér einfaldlega svo yfir-
þyrmandi.

Leikur með fjöreggið
Icesave var leikur með fjöregg 
þjóðarinnar. Af einbeittu gáleysi 
var Landsbankamönnum leyft að 
stofna innlánsreikninga í Eng-
landi fyrst og síðan Hollandi með 
fáránlegum yfirboðum á vöxtum, 
enda höfðu aðrar lánaleiðir lokast 
bankanum þegar hér var komið 
sögu. 

Manni fannst að það þyrfti 
að hreinsa nafn Íslands. Manni 
þótti sem Landsbankamenn hefðu 
dregið í svaðið það góða orð sem 
þá fór enn af Íslendingum, þökk 
sé því íslenska fólki sem lifað 
hefur og starfað víða um heim á 
umliðnum áratugum við góðan 
orðstír þrátt fyrir allt. Þetta 

góða nafn var markvisst notað í 
Icesave-herferðum Landsbankans 
með þeim afleiðingum að manni 
þótti ríða á að sýnt væri fram á að 
Íslendingar væru ekki samvisku-
lausir kennitöluflakkarar heldur 
vildu standa við skuldbindingar 
sínar. Þetta var ekki þrælslund 
heldur löngun til að sýna fram 
á að Íslendingar væru siðaðar 
manneskjur sem hægt væri að 
eiga samskipti og viðskipti við. 
Maður hafði áhyggjur af fram-
tíð landsins myndi það lokast – 
maður hafði áhyggjur af börnum 
sínum og því að þegar fram liðu 
stundir yrði Ísland einangrað og 
fátækt land þar sem réðu grillur 
um eigið ágæti og mikilvægi: eitt 
allsherjar Urðar sel.

Icesave er afurð Sjálfstæðis-
flokksins sem afhenti vildarmönn-
um á silfurfati banka sem tók þá 
sex ár að setja í þrot með óvenju 
miklum tilþrifum. Í Icesave-deild 
bankans starfaði gjörvöll ungliða-
deild Sjálfstæðisflokksins og það 
voru helstu innherjar flokksins 
sem gerðu fyrsta og versta 
Icesave-samninginn. Þegar sjálf-
stæðismenn tóku svo í stjórnar-
andstöðu að æpa um að við 
þyrftum ekkert að borga lét maður 
sér fátt um slíkt skrum finnast. 

En þá gleymdi maður því að 
Íslendingar áttu sér málstað jafn-
vel þótt Icesave-peningar hefðu 
flætt um íslenskt þjóðlíf og átt 
sinn þátt í að viðhalda falskri 
kaupgetu með glórulausri lána-
starfsemi til fólks sem engar for-
sendur hafði til að geta borgað af 
lánunum í eðlilegu árferði.

Hér varð kerfishrun. Og eins 
og sá ágæti söngvari og tollari 
Guðbjörn Guðbjörnsson minnir 
á í nýlegu bloggi þá viðurkenndi 
sjálfur fjármálaráðherra Hol-
lands, Wouter Bros, í ræðu hinn 
3. mars 2009 að tilskipun ESB um 
innlánstryggingar ætti ekki við 
í slíkum tilvikum. Þetta skiptir 
máli.

Þó að íslenskur almenningur 
hafi „notið góðs“ af Icesave-
peningum má það heita ljóst að 
þjóðin hafði ekki forsendur til að 
átta sig á því hvers konar starf-
semi fór fram innan Landsbank-
ans og ber ekki siðferðilega 
ábyrgð á henni. 

Það gera hins vegar menn sem 
enn ganga lausir.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Samningurinn sem nú liggur fyrir í 
Icesave-málinu er svo miklu hagstæðari 
en sá sem þá lá fyrir að um það er þarf-
laust að þrefa heldur ættum við að gleðj-
ast og þakka þeim sem náðu fram svo 
miklu hagfelldari niðurstöðu – ekki síst 
forsetanum.

Einföld gjöf. Einfalt líf!
Til allra jólasveina.
Gefum eitthvað sem gerir það auðveldara að eiga samskipti.
Eitthvað sem allir geta notað.

Doro PhoneEasy® 332gsm er á íslensku
og er með flýtihnapp til að senda SMS

Doro PhoneEasy® 410gsm
samlokusíminn er sérstaklega einfaldur í notkun.

DESIGN BY DORO OF SWEDEN 
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og söluaðilar um land allt Gerum heiminn aðeins einfaldari.
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fást í Eirvík

JÓLIN KOMA

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Okkur skjátlaðist

AF NETINU

Yfirgengilegar frásagnir af norsku skýrslunni
Ríkissjónvarpið stóð sig vel í gærkveldi (09.12.2010) við að koma flóknu efni skilmerkilega til skila í fréttum og Kast-
ljósi. Sannast sagna voru frásagnir af norsku skýrslunni um Landsbankann svo yfirgengilegar að það tekur venjulegt 
fólk talsverðan tíma að melta það hvernig bankabófarnir komust upp með bankaránið með blessun endurskoðend-
anna Price Waterhouse Coopers. Ótrúlegra en nokkur lygasaga. Ekki var hlustað á stjórnanda í bankanum, sem sá 
hvert stefndi og varaði við. Ætli hann hafa bara ekki verið rekinn fyrir að vera með leiðindi í veislu ræningjanna?
http://blog.eyjan.is/esg/
Eiður Svanberg Guðnason
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Á liðnum árum og áratugum 
hafa Íslendingar af og til gert 

átak til að efla nýsköpun í atvinnu-
lífinu og leitað ýmissa leiða í þeim 
tilgangi. Viðleitnin hefur verið 
mest á tímum aflabrests og efna-
hagslægða en með batnandi hag 
hefur áhuginn á nýsköpun farið 
þverrandi á ný. Eftir hrun síldar-
stofnanna 1967-1968 voru viðbrögð 
stjórnvalda þau að byggja upp 
kennslu í verkfræði og raunvísind-
um við Háskóla Íslands. Sú upp-
bygging var mjög árangursrík og 
skilaði sér í auknum fjölda verk-
fræðinga, líffræðinga, efnafræð-
inga, matvælafræðinga og fleiri 
sérfræðinga. Stjórnvöld ættu nú 
að styrkja enn frekar þessar undir-
stöðugreinar nýsköpunar og efla 
þannig sköpun nýrra atvinnutæki-
færa. Nú er og mun verða aukin 
þörf fyrir verkfræðinga og raun-
vísindamenn og fleiri fagmenn.

Nýsköpun og nýmæli í atvinnu-
lífinu verða með ýmsum hætti og 
reynt hefur verið að skapa frjóan 
jarðveg fyrir ræktun slíkra hæfi-
leika og nýrra hugmynda. Víða 
erlendis er markvisst unnið að því 
að rækta þá hæfileika sem styrkja 
frumkvæði einstaklinga og frum-
lega hugsun, áræðni og nýsköpun 
í atvinnulífinu. Nýsköpunin byrj-
ar í skólum landsins og nærist á 
eldmóði kennara sem smitast yfir 
á nemendur. Það er vandaverk að 
halda slíkum eldmóði lifandi en 
slíkan eldmóð þarf á öllum skóla-
stigum.

Vert er að vekja athygli á því 
sem vel hefur verið gert á þessum 
vettvangi og er mikilvægt að 
styðja það og styrkja og kynna 
betur. 

1. Nýsköpunarkeppni grunn-
skóla hefur farið fram um ára-
bil á vegum Fræðsluskrifstofu 
Reykjavíkur. Uppfinningar þess-
ara ungu keppenda hafa verið 
kynntar opinberlega og þóttu 
margar þessara hugmynda bráð-
snjallar. Félag ungra uppfinninga-
manna var stofnað 1994. Slík 
keppni krefst kennara og stjórn-
enda sem hafa brennandi áhuga á 
viðfangsefninu. Þátttaka barna í 
slíku starfi hefur áhrif á hugsun-
arhátt þeirra, eykur frumkvæði 
og útsjónarsemi þeirra og hvetur 
þau til að leita leiða til að leysa 
vandann hverju sinni.

2. Hugmyndasamkeppni ungs 
fólks í vísindum og tækni eða 
Hugvísir er þáttur í vaxandi sam-
vinnu atvinnulífs og skóla í Evr-
ópu og eru þátttakendur á aldr-
inum 15-20 ára. Keppninni er 
ætlað að efla hæfileika til að leysa 
vandamál á nýstárlegan hátt og 
sýna eigið frumkvæði, markvisst 
vinnuferli og sjálfstæð vinnu-
brögð. Þessi keppni er hluti af 
mannauðsáætlun Evrópusam-
bandsins og var Ísland virkur 
þátttakandi í þessu starfi.

3. Nýsköpunarsjóður náms-
manna var stofnaður 1992 og 
áttu stúdentar allt frumkvæði 
í þessu efni. Hefur þessi sjóður 
veitt styrki í fjölmörg athyglis-
verð rannsókna- og nýsköpunar-
verkefni.

4. Rannsóknanámssjóður var 
stofnaður 1993 og er hlutverk 
hans að styrkja nemendur til 
frekari þjálfunar í vísindalegum 
vinnubrögðum, bæði á sviði 
grunnrannsókna og hagnýtra 

rannsókna. Slík þjálfun er mikil-
vægur þáttur í menntun til meist-
ara- eða doktorsprófs, þar sem 
nemendur temja sér markviss og 
öguð vinnubrögð við úrlausn flók-
inna viðfangsefna. Sú reynsla og 
þjálfun nýtist vel í hinum marg-
víslegu störfum sem kandídatar 
takast á við, hvort heldur í heimi 
vísinda eða viðskipta.

5. Vísinda- og tækniráð er arf-
taki Rannsóknarráðs Íslands og 
veitir styrki úr nokkrum sjóð-
um, meðal annars Rannsókna-
sjóði (áður Vísindasjóði) og Tækni-
þróunarsjóði (áður Tæknisjóði). 

Nýlega var haldið upp á 20 ára 
afmæli Tæknigarðs en Háskóli 
Íslands byggði tvo slíka tækni-
garða í tilefni 75 ára afmælis 
Háskólans árið 1986. Tæknigarður 
var fyrsta nýsköpunarhreiðrið 
fyrir sprotafyrirtæki, hinn 
nýsköpunargarðurinn er Efna- og 
líftæknihúsið á Keldnaholti og er 
Orf líftækni þar starfandi. Tækni-
garður hefur reynst mjög farsælt 
frumkvöðlasetur. Á síðari árum 
hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
skapað fleiri slík nýsköpunar-
hreiður sem veita sprotafyrirtækj-
um aðstöðu til rannsókna- og þró-
unarstarfa. Er sú starfsemi rekin 
af miklum krafti og framsýni.

Með þessum skrifum er vakin 

athygli á þeirri jákvæðu þróun 
sem verið hefur og er ef til vill 
enn umfangsmeiri en hér hefur 
komið fram. Nú leitar eldra 
sem yngra fólk leiða til að búa 
sig enn betur undir líf í heimi 
harðnandi samkeppni. Mann-
auðurinn verður því aðeins upp-
spretta auðs að hæfileikar fólks-
ins verði ræktaðir, styrktir og 
virkjaðir til verðugra verkefna. 
Samstarf atvinnulífs og skóla 
þarf sífellt að rækta því markmið-
ið er að auka samkeppnishæfni 
einstaklinganna, sem leiðir svo til 
aukinnar samkeppnishæfni þeirra 
fyrirtækja og stofnana þar sem 
þessir einstaklingar munu starfa. 

Frumkvöðlar eru fólk á öllum 
aldri sem vill byggja upp eigin 
fyrirtæki og getur það verið á 
mjög ólíkum sviðum, ýmist lág-
tækni- eða hátæknifyrirtæki. Þeir 
sem leggja út í slík ævintýri verða 
að hafa dirfsku, framtakssemi og 
úthald því þeirra geta beðið erfið-
ir tímar í nokkuð mörg ár. Ef vel 
gengur uppskera menn ánægjuna 
af því að hafa skapað nýja starf-
semi og nýjar afurðir sem mark-
aður er fyrir. Reynsla frumkvöðla 
er eðlilega mjög misjöfn en síð-
ustu ár hafa verið mörgum mjög 
erfið. Stuðningur við sprotafyrir-
tæki hefur yfirleitt verið mjög lít-
ill, fjárfestar hafa í góðærinu vilj-
að glíma við stærri verkefni sem 
skila skjótt miklum arði. Ef þessi 
nýsköpunarviðleitni á að skila því 
sem að er stefnt verður að styðja 
mun betur við uppbygginguna og 
markaðssetningu.

Við verðum að láta þekkinguna 
og hugmyndaflugið vinna fyrir 
okkur í auknum mæli og virkja 
allt í senn listir, vísindi og tækni 
til að auka samkeppnishæfni 
þjóðar innar á öllum sviðum. Þetta 
er vert að hafa í huga við endur-
reisn Íslands.

Það er greinilega þungt undir 
fæti að ræða alvörumál án þess 

að gusað sé á mann tilfinninga-
þrungnum formælingum og ásök-
unum um landsbyggðarfjandsemi. 
Í grein benti ég á að ríkið þyrfti að 
spara og færði rök fyrir því að ekki 
væri sama hvernig það væri gert. 
Aðalsteinn Baldursson sendir mér 
tóninn 8. desember. Til að auðvelda 
reiðilestur sinn dylgjar hann um 
að ég telji landsbyggðina bagga á 
samfélaginu og fer í einhvern mis-
skilinn samanburð um verðmæta-
sköpun. Ýmislegt fleira smekklegt 
fylgir bráðlyndi hans, sem ég hirði 
ekki um að sinna. Við Íslendingar 
komumst ekki að neinni skynsam-
legri niðurstöðu um framtíð lýðs og 
lands ef við höldum áfram að skipt-
ast á skoðunum með svikabrigsl-
yrðum eða slagorðum. Ég vil þó 
þakka Aðalsteini fyrir grein hans, 
því hún gefur tilefni til að skýra 
betur hvað fyrir mér vakti með 
skrifum mínum þann 1. desember.

Megin mál mitt var að draga 
þyrfti verulega úr ríkisútgjöldum. 
Við værum skuldug þjóð sem borg-
aði háa vexti. Búið væri að þenja 
tekjukerfi ríkisins til hins ýtrasta. 
Vegna hallareksturs yrði að lækka 
ríkisútgjöld. Ég lagði til að í stað 
þess að skera almennt niður í ríkis-
kerfinu skyldi kerfið skorið upp. Ef 
við héldum áfram að skera niður á 
öllum sviðum myndum við veikja 
kjarnastofnanir ríkisins svo umtals-
vert að þær gætu ekki sinnt alvöru 
gæðaþjónustu fyrir þjóðina. Allar 

stofnanir og félagslegar tilfærsl-
ur yrðu vanmáttugar. Ég tók dæmi 
af Landspítalanum annars vegar, 
en vannýttri sjúkraþjónustu sums 
staðar úti á landi hins vegar. Það 
skipti þjóðina meira máli að byggja 
upp einn eða tvo góða háskóla en 
að halda tórunni í sjö misgóðum 
háskólum. Ég sagði að við hefðum 
engin efni á að reka sendiráð úti um 
allan heim og ættum hið snarasta að 
fækka þeim. Ég hefði getað haldið 
áfram bæði með fjölda alþingis-
manna, forsetaembættið og fleira 
en varð að takmarka lengd greinar-
innar. Ég sagði að við þyrftum að 
forgangsraða í stað þess að útfletja 
niðurskurðinn. Í þessu fólst árásin 
á landsbyggðina.

Sjúkraþjónusta eða atvinnumál?
Ég tók sjúkradeildirnar úti á landi 
sem dæmi vegna þess að þrír heil-
brigðisráðherrar höfðu lagt til að 
leggja þær niður vegna þess hve 
vannýttar þær væru en jafnframt 
dýrar í rekstri. Heilbrigðisyfirvöld 
hafa sagt að með bættum samgöng-
um myndi sjúkraþjónusta á þess-
um stöðum ekki versna, jafnvel 
batna því Landspítalinn eða FNA 
veittu vandaðri meðferð en sjúkra-
deildirnar. Það er langt síðan farið 
var að senda alla þá sem slasast 
eða veikjast alvarlega strax á fyrr-
greind sjúkrahús. Vannýting þeirra 
er m.a. vegna þessa. Þessi breyting 
myndi því litlu breyta um sjúkra-
þjónustu landsbyggðarinnar. Það 
átti jafnframt að styrkja heilsugæsl-
una. Ég hygg að fagleg yfirvöld hafi 
ekki gert ráð fyrir því að með þessu 
væri verið „að rústa heilbrigðis-
þjónustuna“. Ég tók þessar deildir 
einnig sem dæmi vegna þeirrar 
heiftúðar sem fyrirhuguð lokun 
þeirra kallaði fram. Það mátti ekki 
leyfa að faglegt mat á þjóðhagslegu 

gildi sjúkradeildanna yrði lagt til 
grundvallar. Var það vegna þess að 
aðstandendur þessara staða óttuðust 
niðurstöðuna? Eða snýst allt þetta 
fjaðrafok kannski um atvinnu í hér-
aðinu en ekki um sjúkraþjónustu? Ég 
hef sennilega misskilið þetta, hald-
ið að verið væri að tala um sjúkra-
þjónustu en ekki atvinnumál? Auð-
vitað er það skiljanlegt að fólk vilji 
styrkja byggðarlög sín. Það gerist þó 
ekki til langframa með því að ríkið 
haldi uppi atvinnu á stöðunum.

Í nýlegri PISA-skýrslu kemur 
fram að nemendur sums staðar úti 
á landsbyggðinni haldi ekki í við 
jafnaldra sína á höfuðborgarsvæð-
inu. Við það er ekki hægt að una og 
á því verður að vinna bót. En hver 
skyldi vera ástæða þess? Getur það 
verið að svo fámenn þjóð geti ekki 
mannað kennslustöður allra þess-
ara nýju framhaldsskóla og grípa 
þurfi til þess að láta lítt menntaða 
einstaklinga annast uppfræðslu? 
Gæti það verið að sums staðar 
fengju nemendur betri kennslu ef 
þeir væru sendir, eins og gert var 
með mig ungan, í þéttbýlið til fram-
haldsnáms? Það er þekkt fyrirbæri 
að öll gæði eru takmörkuð, einnig 
mannauður. Þess vegna ber okkur 
að nýta hann sem best hvar sem er 
á landinu. Ég er sannfærður um að 
ef framhaldsskólarnir yrðu fluttir 
til sveitarfélaganna yrðu þeir skipu-
lagðir með mun skynsamlegri hætti 
en ríkið gerir nú, það hefur flutning-
ur grunnskólanna sýnt. 

Aðalsteini svarað
Ríkisfjármál

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur

Við verðum að 
láta þekkinguna 

og hugmyndaflugið 
vinna fyrir okkur í aukn-
um mæli.

Nýsköpun og 
ræktun frumkvöðla

Nýsköpun

Sigmundur 
Guðbjarnason
prófessor emeritus

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

Eða snýst allt þetta 
fjaðrafok kannski 

um atvinnu í héraðinu en 
ekki um sjúkraþjónustu? 



Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is

Opið

    240 lítra kælir
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x55x58 cm 
    Verð áður kr 69.900

Verð nú 25.000

59.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 20.000

39.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

79.900
ÞÚ SPARAR

205 lítrar

Verð nú 20.000

54.900

ÞÚ SPARAR

    Kælir 144 lítrar og frystir 65 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 161x55x58 cm
    Verð áður kr 94.900

    Kælir 223 lítrar og frystir 92 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Fresh Zone kæliskúfa 2°C fyrir kjöt/fisk
    HxBxD: 175x59,5x63 cm
    Verð áður kr 149.900

143
CM

161
CM

177
CM

175
CM

    Kælir 171 lítrar og frystir 41 lítrar 
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 143x544x58 cm
    Verð áður kr 74.900

    Kælir 205 lítrar og frystir 68 lítrar
    Orkuflokkur A+
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD 177x55x58 cm
    Verð áður kr 99.900

    205 lítra frystikista í A+ orkuflokki 
    Hitastillir
    Grind fylgir
    HxBxD: 82x95x56 cm
    Verð áður kr 84.900

    95 lítra frystikista í A+ orkuflokki 
    Hitastillir
    1 grind fylgir
    HxBxD: 86x54x54,5 cm
    Verð áður kr 59.900

 95 lítrar

Verð nú 25.000

64.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 25.000

74.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 35.000

114.900

ÞÚ SPARAR

VERÐ FYRIR NEÐAN FROSTMARK!

    Lítill og nettur kælir í borðhæð
    Kælir 75 lítrar
    Orkuflokkur A+
    HxBxD 84,5x47,5x44 cm
    Verð áður kr 49.900

    Toppgerð frá Exquisit með 350 lítra kæli
    Super Cool hraðkæling og vifta
    Stafræn hitastýring og skjár
    HxBxD: 175x59,5x64 cm
    Verð áður kr 149.900

175
CM

Opið virka daga 10-18
laugardag 11-16

KGC-270/45 KGC330/100 KGC-300/70 ERB-34233X / ERB-34233W

KS-90RVA

GT-261

GT-111

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

    80 lítra frystiskápur (nettó)
    Orkuflokkur A
    4 skúffur
    HxBxD 84x55x56 cm
    Verð áður kr 59.900 

Verð nú 25.000

59.900
ÞÚ SPARAR

GS-240WTA

84
CM
84
CM

Verð nú 20.000

39.900
ÞÚ SPARAR

GS-11A

Verð nú 10.000

59.900
ÞÚ SPARAR

KS-325 KS-420

Stál eða hvítur

Verð nú 50.000

99.900
ÞÚ SPARAR

Stál eða hvíturSilfurlitaðurSilfurlitaður

143
CM

VERRRÐÐÐÐ FYYYYRRRRRIIIIRRRR NNEEEEÐÐÐÐAAAANNNNNN FFROOOOSSSSTTMMMMAAAARK

KULDA
KAST!

144
CM

84
CM

A
ORKA

+ A
ORKA

+

NN FROS

Verð nú 20.000

29.900
ÞÚ SPARAR
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Tvær skáldkonur frá Akra-
nesi kynna nýjar bækur 
sínar á bókasafni Akraness 
í kvöld klukkan 20.

Sigurbjörg Þrastardóttir 
rithöfundur kynnir ljóða-
bók sína Brúður sem er sér-
kennileg og heillandi bók 
um brúðkaup. 

Steinunn Jóhannesdóttir 
kynnir bók sína Heiman-
fylgju: skáldsögu um upp-
vöxt Hallgríms Pétursson-
ar byggða á heimildum um 
ættfólk hans og samtíð. 
Steinunn hefur rannsakað 
líf og skáldskap Hallgríms 
um árabil. Áður hefur Stein-
unn skrifað um ævintýra-
legt lífshlaup eiginkonu 
Hallgríms í metsölubókinni 
Reisubók Guðríðar Símon-
arsdóttur.

Félagar úr Kammer-
kór Akraness munu syngja 

lög við ljóð Hallgríms 
undir stjórn Sveins Arnars 
Sæmundssonar.

Hansína Hlín Eiríksdóttir í 6.K í Öldu-
túnsskóla í Hafnarfirði sigraði á dögun-
um í teiknisamkeppni sem haldin var 
í tilefni af Norræna loftslagsdeginum 
hinn 11. nóvember.

Efnt var til teiknisamkeppni meðal 
5-12 ára nemenda á Norðurlöndunum 
og tóku alls 300 skólar þátt. Veitt voru 
peningaverðlaun og fékk einn skóli í 
hverju landi 1.000 danskar krónur. Þó 
fékk aðeins einn skóli á Norðurlöndun-
um aðalverðlaun fyrir bestu myndina, 
5.000 danskar krónur. Þær myndir sem 
komu til greina voru settar í pott og 
dregið úr. Mynd Hansínu Hlínar Eiríks-

dóttur í 6.K varð fyrir valinu. Nemend-
ur 6.K hafa ákveðið að nota verðlaunin 
til að greiða niður ferð í skólabúðir að 
Reykjum í Hrútafirði næsta haust.

Norræni loftslagsdagurinn er sam-
eiginlegt verkefni allra norrænu 
menntamálaráðherranna. Hann gengur 
út á að efla samstarf kennara og nem-
enda á Norðurlöndunum og kennslu um 
loftslagsmál. Nemendur fengu meðal 
annars fyrirlestur um hvaða áhrif 
hnattræn hlýnun hefur haft á Íslandi 
auk þess sem rætt var um hvaða þætt-
ir valda gróðurhúsaáhrifum og eyðingu 
ósonlagsins.

timamot@frettabladid.is

LJÓÐSKÁLD Sigurbjörg Þrastar-
dóttir kynnir ljóðabók sína Brúð-
ur á Bókasafni Akraness í kvöld.

Skáldkonur af 
Skaganum

Fjallabræður bjóða til tón-
listarveislu í Austurbæ 
klukkan 20 í kvöld ásamt 
góðum gestum. 

Meðal gesta eru hljóm-
sveitin Munaðarleysingj-
arnir, barnakór Fjalla-
bræðra, Sverrir Bergmann 
og Magnús Þór Sigmunds-
son.

Karlakórinn Fjallabræður, 
sem telur um fimmtíu karla, 
kemur fram ásamt hljómsveit 
sinni og flytur lög af  plötunni 
Fjallabræður sem kom út 
fyrir síðustu jól auk þess að 
flytja bæði ný og gömul lög. 

Munaðarleysingjarnir 
eru að megninu til hljóð-
færaleikarar hljómsveitar 
Fjallabræðra sem studdir 
eru af fleiri tónlistarmönn-
um sem slást í hópinn.

Barnakór Fjallabræðra 
er nýstofnaður og saman-
stendur af börnum á aldr-
inum fimm til fjórtán ára. 
Tónleikar þessir eru fyrstu 
tónleikar krakkana og munu 
börnin bæði syngja ein með 
hljómsveit Fjallabræðra 
ásamt því að syngja með 
Fjallabræðrum.  
 - fsb

Fjallabræður og 
vinir í Austurbæ

FJALLABRÆÐUR Halda tónleika í Austurbæ í kvöld.

HANNES HAFSTEIN skáld og ráðherra (1861-1922) lést þennan dag.

„En hitt viljum við koma í veg fyrir, að kona, sem sækir um embætti og bæði andans og líkamans 
burðum er hæfari en mótkandidatinn, sé útilokuð af þeirri ástæðu einni, að hún er kona.“

1937 Japanski herinn 
hertekur Nanjing í Kína. 

1947 Breski togarinn Dhoon 
strandar undir Látra-
bjargi og er tólf mönn-
um bjargað við mjög 
erfiðar aðstæður. 

1981 Wojciech Jaruzelski lýsir 
yfir herlögum í Póllandi. 

1992 Vígt er nýtt orgel í Hall-
grímskirkju í Reykjavík. 

Það er stærsta hljóðfæri 
Íslands og vegur um 25 
tonn. Smíði þess kostar 
um 100 milljónir króna. 

1996 Fyrsta skóflustunga er 
tekin að Grafarvogslaug. 

2006 Þrír ítalskir verkamenn 
slasast við gerð Kára-
hnjúkavirkjunar þegar 
tvær járnbrautarlestar 
skella saman. 

Fyrir fjórum árum var átaki til efl-
ingar þjónustu við geðfatlað fólk ýtt 
úr vör sem fékk síðar yfirskriftina 
Straumhvörf. Umtalsverðum fjár-
munum, hluta ágóðans af sölu íslenska 
ríkis ins á Símanum, var varið í verk-
efnið en helsta markmiðið var að 
koma um 160 geðfötluðum einstakl-
ingum, sem dvalist höfðu á stofnun-
um, hjá ættingjum eða annars staðar 
en á eigin heimili, út í samfélagið og 
í sjálfstæða búsetu. Átakinu er form-
lega lokið og síðastliðinn föstudag var 
árangurinn af verkefninu kynntur. 
Jóna Rut Guðmundsdóttir, verkefnis-
stjóri í málefnum fatlaðra á Velferðar-
sviði Reykjavíkurborgar, hefur hald-
ið utan um uppbyggingu þjónustu við 
geðfatlaða. 

„Hugmyndafræðin sem mótuð var 
hjá Straumhvörfum í samvinnu við 
ýmis hagsmunasamtök geðfatlaðra 
er sú að færa þjónustu við fólk með 
geðraskanir eftir því sem kostur er út 
í samfélagið frá hefðbundnum sjúkra-
stofnunum og efla sjálfstæði þeirra 
og rjúfa einangrun. Þeir einstakling-
ar eru 160 talsins á öllu landinu, þar 

af 84 hjá Reykjavíkurborg. Verkefn-
ið tengist líka yfirfærslu í málefnum 
fatlaðra yfir til sveitarfélaga og borg-
in hefur nú þegar tekið við málefnum 
geðfatlaðra sem annars hefðu komið 
yfir í janúar,“ segir Jóna Rut.

Áður en verkefnið Straumhvörf 
kom til framkvæmda bjuggu geðfatl-
aðir einstaklingar að sögn Jónu Rutar 
ýmist á sambýlum og stofnunum og 
voru þeir einstaklingar því að komast 
í eigin íbúðir í fyrsta skipti og fá sér-
tæka þjónustu. „Valdeflingin var lítil og 
miklu heldur forræðishyggja, það segir 
sig sjálft þegar einstaklingar búa inni 
á stofnun þar sem eldað er og þvegið 
fyrir fólk og ekki spurt hvað viðkom-
andi finnist eða langi. Hugmyndafræð-
in sem notuð er í dag er unnin í sam-
vinnu við notendur, aðstandendur og 
aðra. Reykjavíkurborg leiddi saman 
hagsmunafélög svo sem Öryrkjabanda-
lagið, Geðhjálp, Hugarafl, Geðsvið 
Landspítalans og fleiri, kom af stað 
ellefu stafshópum sem tóku að sér að 
þróa þjónustuna þannig að í dag skína 
allt önnur viðhorf í gegn. Einstakling-
arnir ákveða í auknum mæli sín eigin 

markmið, eru ekki lengur bara sjúk-
lingar heldur „notendur“.“

Þessi breytta þjónusta hefur á tveim-
ur árum aukið samfélagsvirkni not-
endahópsins. Virknin, sem mælist 
í því að viðkomandi taki þátt að ein-
hverju leiti í samfélaginu, námi, starfi, 
eða öðru, var þrjátíu prósent árið 2008. 
„Sem þýðir að sjötíu prósent sátu heima 
allan sólarhringinn og voru ekki virkir 
í neinu. Nú tveimur árum síðar hefur 
samfélagsleg virkni þessa hóps farið 
úr 30 prósentum í 60 prósent. Við telj-
um það stafa af stórum hluta af því að í 
dag er hlustað á þarfir þessa fólks, það 
er sjálft með í ráðum.“

Verkefninu er lokið með því að 
„símapeningarnir“ eru formlega komn-
ir í notkun. Stór hluti þeirra sem áttu 
ekki eigið heimili er kominn í íbúðir, 
með sértæka þjónustu. „Fólk tekur þátt 
í samfélaginu á eigin forsendum. Sam-
félagið þarf líka að vera opið og taka 
geðfötluðum opnum örmum. Fordóm-
ar eru til staðar og það þarf að vinna á 
þeim,“ segir Jóna Rut. „Framhaldið er 
frekari endurbætur í þessum málum.“
 juliam@frettabladid.is  

ÁTAKIÐ STRAUMHVÖRF:  HJÁLPAÐI FJÖLDA GEÐFATLAÐRA ÚT Í SAMFÉLAGIÐ  

Ný viðhorf hafa rutt sér til rúms

EKKI BARA SJÚKLINGAR „Í dag eru allt önnur viðhorf sem skína í gegn. Einstaklingarnir ákveða í auknum mæli sín eigin markmið, eru ekki leng-
ur bara sjúklingur heldur „notendur“,“ segir Jóna Rut Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri í málefnum fatlaðra á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Sigraði í teiknisamkeppni

SIGURVEGARI Mynd Hansínu var valin best 
í teiknisamkeppni sem haldin var í tilefni af 
Norræna loftslagsdeginum. 

Þegar bandamenn, með Bandaríkjastjórn og 
Breta fremsta í flokki, réðust inn í Írak var það 
að sögn vegna gruns um að stjórnvöld væru að 
smíða gjöreyðingarvopn. Þegar kom í ljós að slík 
vopn voru ekki fyrir hendi var allt kapp lagt á að 
að handsama einræðisherrann Saddam Hussein. 
Og það tókst hinn 13. desember 2003. Daginn 
eftir tilkynnti Paul Bremer, yfirmaður heraflans í 
Írak, með miklum tilþrifum að Saddam Hussein 
hefði verið tekinn höndum.

Hans hafði þá verið leitað frá því í apríl 2003. 
Handtakan vakti eðlilega mikla athygli og margir 
fögnuðu. Aðrir höfðu hins vegar mikið við aðferð-
ir Bandaríkjamanna að athuga og þá sérstaklega 
meðferðina á Hussein þegar hann var leiddur til 
yfirheyrslu, þá fúlskeggjaður. Engu minni athygli 
fengu myndir sem birtar voru í breska blaðinu 
The Sun. Saddam var síðan leiddur fyrir dóm og 
dæmdur til dauða. Hann var hengdur hinn 30. 
desember 2006. Heimild: Wikipedia

ÞETTA GERÐIST:  13. DESEMBER 2003

Saddam Hussein handsamaður

MOSAIK  

Merkisatburðir
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Árni B. Stefánsson kann ráð til að stytta grenitré 

Allt lifandi
vill lifa áfram
M

aður þarf að hugsa sig inn í tréð og átta 
sig á hvernig það lifir. Líka að gera sér 
grein fyrir að allt sem lifir vill í eðli 
sínu lifa áfram. Það verður að gefa því 

möguleika á því og síðan að halda því í skefjum 
þannig að það vaxi manni ekki yfir höfuð.“ Þetta 
segir Árni B. Stefánsson, sem hefur náð að láta 
barrtré prýða umhverfi sitt eftir að hafa verið stytt 
um allan helming. 

Þetta eru sitkagrenitré. Þau eru ættuð frá Síberíu 
og geta náð 160 metra hæð í náttúrulegum

2
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 og fylgihlutum.)

Úrval af stillanlegum 
rúmum.
2x80x200 cm með 
okkar bestu IQ-care 
heilsudýnu.

Frá 339.900 kr.

BOAS 
Leður hægindastóll. 

79.900 kr.

Sjónvarpssófi 3 sæta 

Frá 169.900 kr.
Svefnsófi frá 169.900 kr.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.

Ljósanotkun  er mikil í svartasta skammdeginu en eftirfarandi má hafa 
í huga til að draga úr orkukostnaði. Hafið ljósin slökkt í þeim vistarverum 
sem ekki er verið að nota. Notið ekki stærri perur en þarf. Notið flúor-
pípur þar sem þess er kostur. Hafið veggi, gólfefni og gardínur í ljósum 
lit en þannig er hægt að draga umtalsvert úr ljósanotkun.



 13. desember 2010  MÁNUDAGUR2

heimkynnum. Það er eins og hálf 
önnur Hallgrímskirkja,“ byrjar 
Árni sína kennslustund. „Í sitka-
greni er sitkalús. Hún fer í elsta 
barrið þannig að trén brenna inni 
við stofninn og barrið hrynur af. 
Þetta fannst mér ekki gott. Barrið 
var farið að fara ofan í rennuna hjá 
mér og eitt tréð var líka orðið svo 
hátt að það var farið að skyggja á 
sólina. Ég tók samt neðstu grein-
arnar fyrst. Þá komu sprotar út 
sem ég varð að meðhöndla gegn 
lúsinni til að þeir tækju við sér og 
færu að vaxa. Hugmyndafræðin 
var sú að leyfa barrinu að þroskast 

neðan til á trénu áður en ég tæki 
ofan af því. Annars hefði ég drepið 
það.  Barrtré verður að vera grænt 
til að geta lifað af. Þetta var fimm 
til sjö ára ferli með langtímasjónar-
mið og velferð mína í sólbaðshorn-
inu í huga. Kostaði reyndar það að 
ég var í ónáð í nokkra daga þegar 
ég tók ofan af trénu því konunni 
fannst ég ráðast með ótilhlýðilegum 
hætti á gróðurinn í garðinum. En 
svo sýndi hún málinu skilning. Þá 
var ég fyrir löngu byrjaður að með-
höndla tréð við tröppurnar á sama 
hátt. Þegar ég stýfði það fór ég í 
háan stiga og setti band um tréð 

nokkrum metrum ofan við stúf-
inn. Kona mín tók svo í bandið til 
að tréð félli í rétta átt. Nú er barrið 
komið í lag og þá get ég sniðið þetta 
til eftir eigin höfði.“

Nú mætti ætla að Árni væri 
hámenntaður garðyrkjumeistari 
en svo er ekki. „Þú getur titlað mig 
augnlækni eða jólasvein. Einn dag 
á ári er ég jólasveinn. Þá er það 
spurning hvort ég sé augnlæknir 
sem þykist vera jólasveinn þenn-
an eina dag eða hvort ég sé jóla-
sveinn sem þykist vera augnlæknir 
afganginn af árinu!“ 
 gun@frettabladid.is

Hjóla- og verkfærageymslan er hluti af húsinu. „Hún er kölluð afakofi en ég hef ekki 
þurft að flytja þangað út, eða verið sendur þangað til dvalar,“ segir húsbóndinn hlæjandi. 

Árni hefur sett niður sýprustré úti í garði. 
Þau eru orðin meira en mannhæðarhá. 

„Þetta er bara heilbrigð skynsemi. Ég 
er að koma í veg fyrir að þetta tré verði 
160 metra hátt eftir 300 ár,“ segir Árni.

Mjúka jólagjöfin

Íslensk hönnun

Lín Design  Laugavegi 176 
Sími 5332220  /  www.lindesign.is

NÝ SENDING
áður 29.990 

nú 23.990

áður 14.990 
nú 11.990

Kristall 
Mikið úrval af 
kristalsglösum 

6 í pakka verð 4.000.-

Lagersala
Núpalind 1Kóp.

Hverafold 1-3 Rvk.
Hafnargata 50 Keflavík

Minningarmappa frá 

Sebra er á meðal þess 

sem fæst í vefverslun 

Sirku. 

í hana 

er hægt 

að safna 

saman teikn-

ingum og viðurkenn-

ingarskjölum og raða 

niður á tíu ár. Þannig 

er með skipulögðum 

hætti hægt að halda 

utan um fallegar 

barnaminningar.

Heimild: sirka.is

Framhald af forsíðu

Arnar  eru notalegt heimilisstáss burtséð frá því hvort þeir eru nothæfir eða ekki. Ef gamall 
óvirkur arinn fylgir heimilinu er óþarfi að henda honum út. Svona fagurskreyttur verður hann 
miðpunktur stofunnar og gefur yl í hjartað.
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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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Björn Jóhannsson landslags-
arkitekt hefur sent frá sér 
bókina Draumagarður – hönn-
un og útfærslur þar sem hann 
fjallar um hönnun garða og 
útisvæða, birtir fjölda teikn-
inga og mynda og gefur góð 
ráð. Hann segir haustið og 
veturinn einmitt vera rétta 
tímann til að skipuleggja 
garðinn.

„Ég hef sérhæft mig í garð-
hönnun,“ segir Björn. „Ég út-
skrifaðist sem landslags arkitekt 
árið 1993 og það greinir mig 
kannski mest frá öðrum landslags-
arkitektum að ég legg mikið upp 
úr því að teikna á staðnum. Það 

fer þá þannig fram að ég sest 
niður að morgni dags með eig-
endum garðsins og við spjöllum 
saman fram eftir degi, förum út 
og mælum og spjöllum meira og 
áður en ég kveð þau er teikningin 
til og þau geta hringt í verktakann 
samdægurs.“

En er einhver að hugsa um 
garða á þessum árstíma? „Já, 
það hefur verið þannig í gegn-
um tíðina. Fólk kemur úr sumar-
fríi á haustin, búið að upplifa gott 
sumar og er strax farið að hugsa 
um að gera næsta sumar ennþá 
betra. Það er líka mjög sniðugt að 
fara í hönnunina á þessum tíma, 
klára útfærslur upp úr áramótum 
og vera búinn með framkvæmd-
irnar fyrir vorið. Það er hægt að 
framkvæma allt árið um kring 

og það er líka 
mik lu auð -
veldara að ná 
í verktaka á 
veturna.“

Á my nd-
unum í bók 
Björns eru 
hellulagðir 
stígar og torg 
og viðar pallar 
mjög áber-

andi, er það vinsælast í garð-
hönnun núna? „Mín sérhæf-
ing liggur dálítið mikið í hell-
unum og timbrinu,“ segir Björn 
og hlær. „Þessi efni hafa miklu 
meira notagildi og eru auðveld-
ari í viðhaldi en grasflatir. Hér 
mikil væta og bleytan situr lengi 
í grasinu á meðan pallar og stéttir 

þorna nánast strax. Að því sögðu 
vil ég taka fram að það eru geysi-
leg tækifæri í að nota grasflatir 
miklu meira sem dvalarsvæði. 
Ég hef oft bent á það að hægt er 
að gera grasflatir mjög sléttar og 
fínar og vera með garðhúsgögn 
þar allt sumarið.“

Hvernig finnst Birni garðhönn-
un hafa þróast þessi tæpu tuttugu 
ár sem hann hefur verið starf-
andi? „Þróun í garðhönnun er 
náttúr lega ofsalega hæg. Það sem 
ég er að teikna í dag verður fram-
kvæmt eftir tvö ár og ekki orðið 
myndatökuhæft fyrr en fjórum 
árum síðar, þannig að það sem ég 
er að taka myndir af sem því nýj-
asta í dag er orðið fimm til sjö ára 
gamalt,“ segir Björn. „En það sem 
er að gerast í þjóðfélaginu núna er 

að íslensk og skandinavísk hönn-
un er komin í tísku. Ég sé fram á 
að miklu meira verði sótt í fyrir-
myndir úr íslenskri náttúru og ís-
lenskum þjóðsögum næstu árin. 
Mín vinna mun á næstunni ein-
kennast af því að horfa á eld, ís, 
tröll og álfa sem myndgervingar 
fyrir grunnhugmyndir í hönnun. 
Annað sem fólk er að uppgötva 
er að það er ekki hægt að vera 
með garð á Íslandi án þess að 
búa til skjól, þannig að það sem 
við munum sjá á næstu árum eru 
nokkurs konar útieldhús þar sem 
er með innbyggt grill, þak yfir og 
jafnvel vaskur. Ég er sannfærður 
um að það muni aukast mikið að 
garðurinn verði innréttaður nán-
ast eins og íbúð og fólk verji mun 
meiri tíma þar.“  - fsb

Eldur, ís, álfar og tröll í garðinum
„Það er ekki hægt að vera með garð á Íslandi án þess að búa til skjól.“ „Mín sérhæfing liggur dálítið mikið í hellunum og timbrinu,“ segir Björn.

„Hér er mikil væta og bleytan situr lengi í grasinu á meðan pallar og stéttir þorna nánast strax.“

Til að gera málningarvinnuna sem auðveldasta er 
best að undirbúa sig vel.

Þú þarft: Málaralímband, pensil, rúllu, bakka, 
framlengingarstöng, tuskur, stiga og innimáln-
ingu.

Settu málaralímband alls staðar þar sem 
þarf. Við gluggakarma, dyrakarma og kringum 
slökkvara. Gott er að þétta límbandið vel með ein-
hverju áhaldi til að koma í veg fyrir að málningin 
leki undir það.

Málaðu næst með breiðum pensli í öll horn og 
samskeyti þar sem rúllan nær ekki til. Notaðu 
langar strokur. 

Settu málningu í bakkann (passaðu að málning-
in sé vel hrærð). Rúllaðu rúllunni í málningunni 
og berðu á vegginn. Gott er að byrja að mála við 
samskeyti og rúlla beint upp og niður. Á hvítum 
stórum veggjum er gott að mála í eins konar W. 
Þar sem erfitt er að ná til er gott að nota framleng-
ingu á rúlluna. 

Taktu reglulega stöðuna. Bakkaðu nokkra metra 
frá veggnum og skoðaðu hvort málningin er jöfn. 

Láttu þorna í sólarhring og bættu þá við annarri 
umferð bæði í samskeyti og á veggi. Endaðu á að 
taka límbandið af.

Veggurinn fær nýjan lit

Undirbúningsvinnan skiptir miklu þegar ætlunin er að mála 
herbergi eða heila íbúð.

Björn Jóhannsson, 
landslagsarkitekt

JÓLAGJÖF
VEIÐIMANNSINS

Meira í leiðinniWWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

Veiðikortið fæst á N1
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Eignamiðlun er með á skrá sérhæð og ris 
við Flókagötu 39.

H æðin og risið eru samtals 152 fermetr-
ar og mikið endurnýjuð. Bílskúr, 26,3 
fermetrar, nýlega innréttaður sem 

stúdíóíbúð, fylgir. Hann er nú í útleigu. Í enda 
bílskúrsins er síðan sérgeymsla íbúðarinnar.

Þess má geta að húsið hefur verið mikið 
endur nýjað að undanförnu, það er meðal 
annars endursteinað, þak er nýlegt, gluggar 
nýmálaðir og fleira.

Sérinngangur er á íbúð. Forstofa er flísa-
lögð. Á neðri hæð er parkettlagt hol, með fata-
herbergi inni af. Útgengt er á svalir. Svefn-
herbergi er parkettlagt. Þvottahús er rúmgott. 
Baðherbergi er búið sturtuklefa, upphengdu 
salerni og innréttingu. Eldhús er með innrétt-
ingu og vönduðum tækjum. Opið er yfir í stóra 
stofu, útgengt er úr stofu á svalir. Inni af stofu 
er önnur parkettlögð stofa/borðstofa. Gengið 
er úr holi upp á efri hæð. Opið parkett lagt 
herbergi. Útgengt á svalir. Parkettlagt hjóna-
herbergi. Baðherbergi er með baðkari, inn-
réttingu og upphengdu salerni. Sameiginlegt 
þvottahús í kjallara.

Lóðin er með miklum trjágróðri. Aðkoma að 
húsinu er góð.

Endurnýjuð sérhæð og ris

Húsinu fylgir falleg lóð.

Stofan er 
stór og 

útgengt er 
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

Stórikriki - neðri sérhæð
3ja-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér inngangi og góðum garði við Stórakrika í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er skráð hjá Fasteignaskrá Íslands 
sem 58,4 m2, 2ja herbergja íbúð, en auk þess fylgir 
íbúðinni ca. 35 m2 ósamþykkt rými V. 19,8 m. 5072

Ásbraut - 4ra herbergja m/bílskúr
Góð 4ra herbergja, 92,7 m2 endaíbúð á 2 hæð, 
ásamt 33,4 m2 bílskúr við Ásbraut í Kópavogi. Húsið 
ásamt bílskúrnum eru nýlega múrviðgerð og máluð 
að utan. Góð staðsetning! Stutt í alla þjónustu, 
leik-, grunn- og menntaskóla, auk þess sem stutt er í 
verslunarmiðstöðina í Hamraborg, sundlaug, bókasafn 
og tónlistarsalinn. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 22,4 m. 5028

Miðholt - 2ja herbergja
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í þriggja 
hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús 
og stofu. Íbúðinni fylgir geymsla á sömu hæð með 
glugga. Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er 
örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 12,9 m. 5052

Brúnastaðir 52 - Einbýli
198,3 m2 einbýlishús á einni hæð í Reykjavík. Íbúðin 
er skráð 159,8 m2 og bílskúrinn 38,5 m2. Eignin 
skiptist í forstofu, baðherbergi/þvottahús, fjögur 
herbergi, þvottahús, búr, eldhús, baðherbergi, stofu, 
borðstofu og bílskúr. Húsið þarfnast standsetningar. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 43,6 m. 5038

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 97,5 m2, 3ja herbergja íbúð 
á þriðju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi með 
stæði í bílageymslu við 17. Júnítorg 
í Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin 
skiptist í hol, tvö rúmgóð svefnherbergi, 
þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu og 
borðstofu. Íbúðinni fylgir sér geymsla. 
Vandaðar innréttingar og falleg gólfefni.  
V. 29,8m. 5067

17. Júnítorg - 50 ára og eldri  

Mjög falleg 2ja herbergja, 118,9 m2 íbúð 
á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu, 
við Hofakur 1 í Garðbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofu, rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. Íbúðinni fylgir bílastæði 
og sérgeymsla í bílakjallara. Rúmgóð og 
glæsileg íbúð með fallegum innréttingu. 
Parket er á öllum gólfum nema í forstofu, 
þvottahúsi og baðherbergi, þar eru 
flísar. Íbúðin er nýmáluð og laus til 
afhendingar strax. V. 25,7 m. 5069

Hofakur 1 - 2ja herb.m/stæði í bílageymslu

Gott iðnaðarhúsnæði við Völuteig 1 í 
Mosfellsbæ sem er búið að skipta í tvær 
einingar og eru inngangar í það vestan 
og austan megin húsins. Samtals er 
húsnæðið skráð samkvæmt Fasteignaskrá 
Íslands 160,8 m2. Stórar innkeyrsludyr og 
góð birta. Samkvæmt mælingu eiganda 
þá skiptist húsnæðið vestan megin í ca. 
65 fm vinnslusal og ca 18 fm milliloft. 
En austan megin í 45 fm vinnslusal og 
36 fm milliloft. Ath. að þessar stærðir 
eru gólfflatarmál að innan, en ekki birt 
flatarmál. V. 19,9 m.

Völuteigur - Atvinnuhúsnæði

Falleg 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 2. hæð ásamt geymslu og yfirbyggðu 
bílastæði við Breiðuvík 24 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
þvottahús, baðherbergi, eldhús og stofu. falleg útsýni! 
Eignin er nýmáluð og laus tilafhendingar strax!  V. 21,9 m. 5047 
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Breiðavík 15 - Íbúð 101 - 112 Rvk. 

Breiðavík 24 - Íbúð 202 - 112 Rvk. 

Mjög falleg 126,4 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér inngangi og 
timburverönd við Breiðuvík 15 í Grafarvogi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir sér geymsla. 
Mjög rúmgóð og fallega innréttuð íbúð. 
Eignin er laus til afhendingar strax.  5073 
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Esjumelur - Atvinnuhúsnæði
452,0 m2 iðnaðarhúsnæði á 3.000 m2
lóð við Esjumel 7 í Reykjavík (Kjalarnesi) 
Húsið er einn stór vinnslusalur og opið 
er inn í tvær útbyggingar.  Á efri hæð er 
kaffistofa.  Þetta er eign sem bíður upp á 
mikla möguleika. 
Eignin er laus til afhendingar strax V. 
31,0 m. 4952
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Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag? 

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali
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Stuðlasel
Fallegt einbýli
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur garður
Gott fjölskylduhús

Glósalir
2ja hæða raðhús
Vel innréttað
Glæsilegt útsýni
4 svefnherbergi

Kiðjaberg sumarhús
Fullbúið glæsilegt sumarhús
11.000 fm leigulóð
Rétt við golfvöllinn
Einstök staðsetning
Skráð stærð 69,1 fm
Glæsilegt útsýni
150 fm verönd

Bústaðavegur
Glæsilega nýuppgerð
134,5 fm á 2 hæðum
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað  V. 33,7 
m. 8587

Austurströnd
Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

Þinghólsbraut
Gott einbýli
Miklir möguleikar
Glæsilegt útsýni
Vinsæl staðsetning
Tæpir 300 fm

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 

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið glæsilegt sumarhús
7.592 fm eignarlóð
Skráð stærð 95,2 fm
Hitaveita
Frábært útsýni
Stór timburverönd

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

Gullengi
Björt og falleg 3ja - 4ra 
herbergja
Sérlega vel skipulögð
Allt innan íbúðar
Frábært útsýni

Heiðarhjalli
Vandað 214,6 fm parhús
Glæsileg staðsetning
Mikið útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr
Virkilega flott eign V. 59,5 
m. 8555

Dúfnahólar
2ja herbergja
Góður bílskúr
Góð sameign
Stutt í alla þjónustu

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

Lækjarbakki
Grímsnesi
Fullbúið glæsilegt sumarhús
8.022 fm eignarlóð
Skráð stærð 97,2 fm
HItaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

Klukkurimi
Falleg 4ja herb.endaíbúð
Stærð 101,5 fm
Jarðhæð með sólpalli
Sérinngangur
Sérmerkt bílastæði
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Kristnibraut
Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign
V. 25,9 m. 8488

 2ja v. 14,3 m.

4ra v. 31,0 m.

Sumarh. v. 20,8 m.

Sumarh. v. 22,9 m.

Sumarh. v. 23 m.

3ja v. 25,9 m.

Parh. v. 59,5 m.

Einbýli v. 54,9 m.

Einbýli v. 35 m.

Hverafold
Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign 
nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu
V. 20,5 m. 7579

3ja v. 20,5 m.

 3ja v. 19,5

Raðh. v. 46,9 m.

3ja-4ra v. 24,5 m.

 4ja  v. 22,9 m.

2ja v. 14,3 m.

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

Einbýli v. 59,0 m.

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

2-3ja v. 20,5 m.

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

3ja v. 17,9 m.

2ja v. 15,5 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 -

Hjaltabakki
Mjög góð 2ja herbergja
Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Góð eign

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

 Parhús v. 59,5m.

Engjasel
Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

3ja v 22,9 m

Einbýlishús til leigu í eitt ár 
- 101,107 og 170

Óskum eftir einbýlishúsi eða stórri íbúð til 
leigu í eitt frá byrjun árs 2011. Eignin þarf 
að uppfylla eftirfarandi skilyrði 12 mánaða 

leiga, frá og með byrjun árs 2011 – 4-5 
svefnherbergi. Skilyrði um gott aðgengi á 

jarðhæð. Einbýli eða stór hæð(ir) gæti komið 
til greina. Sérlega traustur leigutaki. Leiguverð 

allt að 450 þúsund á mánuði fyrir rétta eign. 
Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 

í síma 661-2100

Eskivellir
4ra herbergja
Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á
minni eign í Reykjavík 
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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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Söluturninn Vitinn sem 
stendur við Laugaveg í 
Reykjavík er til sölu. 
Um er að ræða lítinn sölu-
turn sem seldur sælgæti, 
samlokur og pylsur. Lottó. 
Hentar vel einstaklingi, pari 
eða fjölskyldu. 
Reksturinn er í ca : 35fm 
leiguhúsnæði. Bíður upp 
á mjög góða möguleika. 
Tilboð óskast.

Efstasund – 
104 Reykjavík.
Mjög mikið endurnýjað 
einbýlishús á 2 hæðum 
ásamt bílskúr á vinsælum 
stað. Aukaíbúð í kjallara. 
Eignin er laus til afhending-
ar strax. Skipti skoðuð á 
3-4 herb.íbúð. 
V-42millj.

Jörðina Tindstaðir Ytri 
og Innri í Reykjavík áður 
Kjalarneshreppi. Einstakt 
og stórbrotið útsýni yfir 
Hvalfjörðinn og upp í 
Borgarfjörð.  
Á jörðinni er mjög 
myndarlegt 326,6fm tvílyft 
steinsteypt íbúðarhús 
1980 með innbyggðum 
bílskúr. 
Óskað er eftir tilboðum.

Hátún – 
105 Reykjavík.
Mjög vel staðsett 53,2fm 
2 herb.íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Íbúðin 
fæst á yfirtöku + sölulaun. 
Áhvílandi 13,7millj frá 
Íbúðalánasjóði. Mán.
afborgun : 64þús

Skólastræti – 
101 Reykjavík. 
Einstök 151,7fm efri sérhæð 
og ris á þessum frábæra 
stað í miðborginni. Rúm-
góðar stofur. 3-4 herbergi. 
Tvö baðherbergi. 
Húsið hefur fengið að halda 
upprunalegum sjarma. 
Sérbílastæði. 
Óskað er eftir tilboði í 
eignina.

Samtún – 
105 Reykjavík.
Mjög falleg mikið 
endurnýjuð 73,8fm 3-4 
herb. efri sérhæð í fallegu 
húsi. Óskað er eftir tilboði 
í eignina.  Eignin er mikið 
endurnýjuð. 
Óskað er eftir tilboðum í 
eignina.

Rauðalækur – 
105 Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 128,4fm 
6 herb. hæð (1hæð ekki kj.) 
með sérinngangi á þessu 
sívinsæla stað. 4 rúmgóð 
herbergi. Eignin hefur fengið 
mjög gott viðhald. Nýjar 
klóak, ofna- og neyslu-
vatnslangir. V-33,9millj

Fellsmúli – 
108 Reykjavík
Einstaklega rúmgóð og 
vel skipulögð 144,3fm 5-6 
herb.endaíbúð á 1 hæð 
í vinsælu húsi. Eignin er 
laus til afhendingar. Stórar 
suður svalir. Stórar stofur. 
V-29,9millj

Vífilsgata – 
105 Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 53,1fm 
2 herbergja miðhæð í 
góðu þríbýlishúsi húsi 
á þessum vinsæla stað. 
Geymsla í kj. sam.þv.hús. 
Verð.15,9millj.

Kaplaskjólsvegur – 
107 Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 90,1fm 
3 herbergja endaíbúð 
á 3 hæð í góðu húsi í 
vesturbænum. Endurnýjað 
eldhúsinnrétting. Húsið og 
íbúð til fyrirmyndar. 
V. 22,9millj.

101 REYKJAVÍK
F A S T E I G N A S A L A

L a u g a v e g u r  6 6  • 1 0 1  R e y k j a v í k  •  S í m i  5 1 1  3 1 0 1  • F a x  5 1 1  3 9 0 9  • w w w . 1 0 1 . i s • 1 0 1 @ 1 0 1 . i s
Helgi J. Jónsson

 Sölumaður / helgi@101.is
Leifur Aðalsteinsson

 Framkvæmdastj./Sölum.
  leifur@101.is

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali
leifur@101.is

Straumsalir – 
203 Kópavogur
Mjög vel staðsett 120,3fm 
4ra herb.endaíbúð á 
2 hæð (beint inn frá 
bílastæði) á góðum stað í 
Kópavogi. Frábært útsýni. 
Fallegur garður með sam-
eiginlegum leiktækjum 
fyrir börn.
V. 29,9millj.

Birtingakvísl – 
110 Reykjavík. 
Gullfallegt 185,5fm 6 herb.
Parhús ásamt 32,9fm 
bílskúr á mjög góðum 
stað í Ártúnsholti, samtals: 
218,4fm. 4 herbergi. 
Fallegur afgirtur garður 
með pöllum. Skemmtilegt 
fjölskylduhús í barnvænu 
hverfi. Eigendur skoða 
skipi á minni eign. 
V-42,9millj.

 

Útboð skila árangri!

Tilboð óskast í fasteignina Bárugötu 19, Reykjavík. 

14973 – Bárugata 19, Reykjavík, eigandi Ríkissjóður Íslands. 

Um er að ræða fjögurra hæða steinsteypt einbýlishús sem er kjallari, 
tvær hæðir og ris. Samkvæmt upplýsingum frá Fasteignaskrá Íslands er 
íbúðarhúsnæðið 184,4 m², byggt árið 1931, og bílskúr 20,8 m², byggður 
árið 1942 eða samtals  205,2 m². Á það skal bent að húseignin er nokkuð 
stærri en kemur fram hjá Fasteignaskrá Íslands eða samtals um 360 m² að 
því er talið er. 

Brunabótamat er kr. 46.380.000,- og fasteignamat er kr. 50.700.000,- sam-
kvæmt Fasteignaskrá Íslands. 

Húsnæðið hefur verið sambýli í umsjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, á skrifstofutíma í síma 
530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang 
og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 21. desember 2010 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda 
er þess óska.

GRENSÁSVEGI 13 – SÍMI 570 4800 – FAX 570 4810

FASTEIGNASALAN

GIMLI

BREIÐAVÍK MEÐ SÉRVERÖND 
 Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér 
suðurverönd í góðu fjölbýli. Stór stofa og 
borðstofa (var áður herb.). Stórt herb. með 
skáp. Fallegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Fallegt útsýni frá íbúð.
Verð 17,9 millj. 

FLÓKAGATA - JARÐHÆÐ
 Falleg og mikið endurnýjuð 87 fm 3ja herb. íbúð 
á jarðhæð/ kjallara í góðu fjórbýlishúsi á þessum 
eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. Tvö stór 
svefnherbergi með skápum. Stór og björt stofa. 
Parket, dúkur og flísar á gólfum.  
LAUS STRAX. Verð 19,8 millj.

Ellert Bragi Sigurþórsson
Löggiltur fasteignasali

s: 661-1121

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali

S 892-2916

Traust þjónusta í 30 ár

HELLISGATA - HAFNARFIRÐI. 
Mjög skemmtilegt einbýlishús á einni hæð. 3 
svefnherbergi. Ágætt eldhús. Stofa þaðan sem 
útgengt er á verönd og í garð. Húsið er allt 
nýlega standsett að utan. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. Verð 24 millj.

GLÓSALIR - RAÐHÚS
Mjög skemmtilegt raðhús (miðja) á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. 4 góð 
svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Falleg innrétting 
í eldhúsi. Ágæt stofa þaðan sem útgengt er á 
svalir með útsýni.
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. Verð 46,9 millj. 

GRÆNATÚN - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá í sölu 287 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með tvöföldum innbyggðum bílskúr. 
Nýleg innrétting í eldhúsi. 5 svefnherbergi eru í 
húsinu. Rúmgóð stofa með arni. Heitur pottur á 
svölum. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR.  Verð 49 millj.

ÁLFKONUHVARF MEÐ BÍLSKÝLI
Falleg 96 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu 
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. Tvö rúmgóð 
herbergi. stór og björt stofa/ borðstofa. 
Suðursvalir með glæsilegu útsýni. Parket og flísar 
á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Falleg sameign. 
Verð 21,9 millj. 

SÍMI

570 4800
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Verslunarhúsnæði / byggingarlóð á Laugavegi 12b
Ísar Nói ehf. hefur falið Atvinnueignum að leita eftir tilboðum í fasteignina Laugavegur 12b. 

Laugavegur 12b - Samþykkt deiliskipulag
Samþykkt deiliskipulag frá fyrir reitinn gerir ráð fyrir auknu byggingarmagni frá því sem nú er.  Deiliskipulag gerir ráð fyrir að 
Laugavegur 12b víki, bæði fram- og bakhús. Þess í stað rísi á lóðinni þriggja hæða bygging með kjallara og risi/valma.  
Leyfilegt bygingarmagn er 708 fm. Hægt er að skoða samþykkt deiliskipulag með því að hala niður skv. neðangreindu:
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skipbygg/skipulagsm_l/samthykkt_2003/Reitur_1.171.4.pdf

Laugavegur 12b - Núverandi húsnæði
Húsnæðið er skráð 280,2 fm.  Húsnæðið skiptist í tvær verslanir á jarðhæð, um 60 fm. og 80 fm.,  íbúð á 2. hæð 94 fm. og 
geymslu á lóð um 25 fm.  Húsið er allt í útleigu í dag. 
Lóðin er eignarlóð.

Laugavegur 12b – Félag eða fasteign
Seljandinn býðst til að selja félagið Laugaveg 12b ehf. en eina eign þess er fasteignin að Laugavegi 12b.  Félagið er þá til sölu 
með áhvílandi lánum.  Seljandi getur einnig selt fasteignina Laugaveg 12b beint.

Söluferlið
Söluferlið er opið öllum áhugsömum fjárfestum.  Gert er ráð fyrir að eigið fé sé að lágmarki 20% af heildarfjárfestingunni.  
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum.  Eignin verður sýnd í samráði við Magnús 
Kristinsson, löggiltan fasteignasala á tímabilinu 13. til 16. desember 2010.  Tilboðum skal skilað eigi síðar en föstudaginn 17. 
desember kl 16:00.  Öll tilboð skulu gilda til 20. desember 2010 kl 12:00.

Frekari upplýsingar um eignina og söluferlið veita starfsmenn Atvinnueigna í síma 534-1020. 

Magnús Kristinsson 
verkfræðingur
löggiltur leigumiðlari 
löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
s.534-1025 gsm. 861-0511
magnus@atvinnueignir.is

Helgi Bjarnason 
viðskiptafræðingur, MBA
löggiltur leigumiðlari 
löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
s.534-1022
helgi@atvinnueignir.is

Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

Til sölu góður og vaxandi rekstur á veitingastað 
í hjarta bæjarins, auk allra innréttinga, innbús og 

tækja til rekstrar sem til staðar eru. 
Góð velta – Langtímaleigusamningur -

Frábært tækifæri fyrir fjölbreyttann veitingastað -   
Áberandi staðsetning við þjóðveg 1 við miðbæ Akureyrar.

Veitingastaðurinn er í 249 fm húsnæði með góðri úti- 
aðstöðu.  Tilvalið tækifæri fyrir samhenta einstaklinga 

sem vilja una hag sínum vel við fjörðinn fagra. 

Jónas Örn Jónasson 
hdl og löggiltur fasteignasali. 

Laugavegur – glæsileg
Einstök og stórglæsileg 4 herbergja 
192 fm íbúð á laugavegi. Íbúðin er 
með glæsilegum innréttingum og 
gólfefnum. V. tilboð. 

Suðurgata – Hafnarfirði
Í einkasölu fallegt einbýlishús á 
tveimur hæðum í hjarta Hafnarfjarðar 
sem er töluvert endurnýjað. 
Verð 28 m         

Bæjalind - Skrifstofuherbergi  
Til leigu skrifstofuherbergi með 
aðgang að glæsilegu fundarherbergi. 
Húsnæðið er á 2. hæð við Bæjarlind 
4 Kópavogi.  

Ránagata – herbergi 
Til sölu íbúðarherbergi 21,9 fm  í 
hjarta Reykjavíkur, tilvalið fyrir 
landsbygðarfólk og fleirri sem þurfa 
að sækja Reykjavík. V 7,9m

Háberg – garður
Íbúð með sérinngangi og litlum garði.  
Hagstæð eign á góðum stað með 
sérþvottahús. 
Verð 12,8m 

Sóltún – bílakjallari
Glæsileg 3ja herb íbúð með 
vönduðum innréttingum á 
eftirsóttum stað. Bílakjallari og 
útgengt í garð. Vandað hús. 24,7 m

Vilt þú skipti á minni 
eða stærri eign?

Erum með mikið af eignum þar sem eigendur eru opnir fyrir 
skiptum. Hringdu og skráðu þína eign ef þú ert opin fyrir

 skiptum það  kostar þig ekkert. 
Þetta er aðeins sýnishorn af því sem við erum með á skrá 

yfir þá sem vilja skipti

Fífusel skuldlaus 2ja herbergja íbúð verð 12 milljónir 
Vill skipta á heilsárs sumarhúsi eða eign útá landi á svipuðu verði

Einbýli Grindavík 24 millj. áhvílandi 21
Vill skipti á bíl má vera bíll með bílaláni (Öll skipti skoðuð) 

Engihjalli mjög góð íbúð með útsýni
Vill skipta á dýrari eign Reykjavík eða Kópavogi

Stokkseyri einbýli með aukaíbúð einnig hesthús allt í 
útleigu = Skoðar öll skipti

Sumarbústaðalóðir Hallkelshólum = skoðar öll skipti

Hrafnhólar glæsileg mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð 
Skoðar skipti á einbýli, par eða raðhúsi í smíðum

Sumarhús Kjós = Skoðar öll skipti 

Kársnesbraut húsnæði með 7 herbergi í útleigu góðar 
tekjur = Skoðar öll skipti 

Jörð í Strandabyggð 
Vill skipta á eign á höfuðborgar-svæðinu

Nóatún risíbúð = Vill skipta á stærri eign sama hverfi

Breiðheilla Iðnaðarbil 133 fm = Skoðar öll skipti

Ef þú ert með eign sem kemur til greina að skipta 
fyrir dýrari eða ódýrari eign þá hafðu strax 
samband við skráum eignina þína inn hjá okkur 
þér að kostnaðarlausu. 

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?
Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað 
hægt er að gera, það kostar ekki krónu.

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!
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Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

s. Nánari upplýsingar á:



híbýli og viðhald ● fréttablaðið ●MÁNUDAGUR  13. DESEMBER 2010 3

Sumir leiða nú hugann að 
því hvernig bæta megi kynd-
inguna á heimilinu. Arinn er 
einn fjölmargra möguleika 
en nú eru hefðbundnir og 
nýrri gerðir viðarbrennsluarna 
eftirsóttastir.

Gas- og etanól-arnar hafa notið vin-
sælda á Íslandi síðustu ár en nú eru 
viðarbrennsluarnar aftur að sækja 
í sig veðrið að sögn Sigtryggs Sig-
tryggssonar, eiganda verslunarinn-
ar Blikkáss-Funa sem meðal ann-
ars flytur arna og kamínur inn til 
landsins. „Helsta ástæðan er ein-
faldlega hækkandi verð á gasi 
og olíu, viðurinn er bara ódýrari 
kostur og Íslendingar horfa miklu 
meira í aurana en áður.“

Sigtryggur bætir við að þessar 
endurnýjuðu vinsældir viðar-
brennsluarna haldist í hendur við 
þróun mála úti í heimi. Þar fari 
eftir spurn eftir þeim af sömu 
ástæðu sívaxandi á kostnað gas- 
og etanól-arna. „Viðurinn er al-
mennt ódýrari í Evrópu, rétt eins 
og hérna á Íslandi,“ segir Sig-
tryggur. Örn Sigurðsson, eigandi 
Arinbúðar innar, samsinnir því og 
bætir við að nýjungar og flott útlit 
hafi líka sitt að segja um vinsæld-
ir slíkra ofna.

„Fólk er svolítið að sækjast eftir 
þessu klassíska útliti og svo eru 

líka komnar á markað alls konar 
sniðugar útfærslur á örnunum 
sem hægt er að fá frístandandi, 
í horn eða hengda upp á vegg, en 
svo hefur mikil þróun átt sér stað 
í innbyggðum og opnanlegum og 
lyftanlegum hurðum,“ segir hann 
og getur þess að tiltölulega einfalt 
sé að setja upp slíkan arinn. „Fólk 
getur einfaldlega komið við í búð-
inni og ef skorstein vantar teiknum 
við hann upp í samvinnu við íbúðar-
eiganda og getum svo útvegað fag-
mann sem setur allt saman upp. 
Yfir leitt tekur ekki meira en einn 
dag að setja upp frístandandi arin 
og skorstein.“

En er ekki ókosturinn við viðar-
brennsluarna að þeir valda meiri 
óhreinindum en gasarnar? Þeir 
Sigtryggur og Örn viðurkenna 
það en bæta við að til séu ýmis ráð 
við því. „Í flestum viðarbrennslu-
örnum er innbyggður öskubakki 
eða annað þvíumlíkt sem er þá 
losað reglulega. Svo er hægt að fá 
sérstaka framlengingu og ösku-
dunk í ryksugur og nota mótor-
inn til að hreinsa það sem fellur út 
fyrir. Annars finnst fólki nú ekki 
tiltökumál að þrífa þetta svona ef 
það er á annað borð spennt fyrir 
örnum,“ segir Örn.

 - rve

Viðareldur í uppsveiflu

Margir sækjast ekki síður eftir notalegri stund en góðri kyndingu þegar þeir festa 
kaup á arni.  NORDICPHOTOS/GETTY

ÁBENDINGAR FRÁ SIGTRYGGI OG ERNI UM BYGGINGU ARINS:

● Reikna þarf út hve stórt eldstæði eða kamínu þarf til að hita upp rými. 
Leitið ráða hjá fagmönnum.

● Fáið fagmenn til að hanna og útfæra skorsteina.
● Best er að brenna þurrum við. Óþurrkaður viður eykur sótmyndun í 

skorsteininum, sem dregur úr virkni hans og veldur meiri mengun.
● Viðarbrennsluarnar krefjast ekki mikils viðhalds. Yfirleitt þarf að hreinsa 

þá reglulega og fer það eftir notkun. Hérlendis er algengt að þeir séu 
sóthreinsaðir á tveggja til þriggja ára fresti, en oftar erlendis þar sem 
stundum er kynt allan veturinn.

● Nauðsynlegt er að verða sér úti um gott burstasett, það er bursta, töng, 
skörung og skóflu.

Sigtryggur Sigtryggsson, hjá Blikkási-Funa, segir viðarbrennsluarna vinsæla á ný 
eftir nokkura ára skeið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

●FRAMKVÆMDUM VIÐ FÉLAGSHEIMILI BOLUNGAR-
VÍKUR AÐ LJÚKA  Áætlað er að framkvæmdum við Félagsheimili 
Bolungarvíkur ljúki um miðjan janúar næstkomandi og verður haldið 
upp á daginn með opnu húsi 15. janúar. Frá þessu er greint á fréttavefn-
um www.bb.is. 

Húsið, sem er frá 1952, hefur tekið stakkaskiptum við framkvæmdirnar 
jafnt að innan sem utan. Vonir standa til að húsið verði fullbúið tækja-
búnaði síðar í vetur en þá verður blásið til formlegrar opnunarhátíðar. 
Enn fremur leitar bæjarstjórn eftir húsverði í húsið, en um hálft starf er að 
ræða frá 1. janúar.

Framkvæmdir við félagsheimilið hafa tekið um tvö ár.  MYND/BALDUR SMÁRI EINARSSON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI
Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu 
að- gengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem 
gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

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

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!



Öllum                                           
hrærivélum fylgir vandað 
gjafasett að verðmæti 15.000 
kr. ásamt hveitibraut og 
matreiðslubók á íslensku.

                                         

JÓLATILBOÐ

Frábær kaup í smátækjum

Hjá okkur finnast gjafirnar

Aðeins það besta í eldhúsið

VERÐ 3.990VERÐ 14.990

VERÐ 3.990

VERÐ 15.990

VERÐ 2.990

VERÐ 8.990

Severin BM3990
600w 3,5 lítra BRAUÐVÉL. 
Alsjálfvirk með LCD skjá og 

ðgerðarrofum. 12 stillingar 
yrir brauð, kökur ofl. 3 skorpu-
tillingar. Tímastillir. Heldur heitu.

Margir litir 
fáanlegir!

S
Þ
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erin DO3852
ött DÓSAOPNARI með 

segli sem heldur dósaloki.

Severin EK 3050
400 w eggjasuðutæki fyrir 1-6 egg. 
Sjálfvirkt stopp. Viðloðsfrír eggjabakki.

Severin KA5700
Átta bolla kaffikanna sem sýður vatnið.

Severin SA2962
700w GRILL OG SAMLOKUGRILL me
3 settum af af plötum, hitaþolinnn
hýsingu og viðloðunarfríum 
plötum. Auðvelt að þrifa.

VERÐ 3.990

Severin SM976
250w TÖFRASPROTI  m
ryðfríum stálhnífum o
tveimur hröðum.Glas 
fylgir. Þeytari sem 
aukastykki.

Vandaður og stílhreinn 
borðbúnaður

– góð vara á frábæru verði

Hágæða eldhúsáhöld 
í miklu úrvali



„Skemmtileg saga er á bak við 
þessi kort sem sjást á gjafapapp-
írnum,“ segir Hanna Margrét 
Einarsdóttir, annar hönnuður-
inn að óvenjulegum og fallegum 
gjafapappír sem er nýkominn úr 
prentun. Hún og systir hennar, 
Unnur Dóra Einarsdóttir, gerðu 
pappírinn í sameiningu en fyr-
irtæki þeirra kallast Blámi. 
Hanna Margrét er menntað-
ur kennari og hefur stundað 
nám í mótun í Myndlistarskóla 
Reykjavíkur. Unnur Dóra er 
tækniteiknari og hefur til 
að mynda hannað vörur 
Eplakinna. 

„Danska herfor-
ingjaráðið lét gera 
þessi landakort og 
fóru Danir hér um 
á hestum og sváfu 
í tjöldum á milli 

þess sem þeir mældu landið upp 
og teiknuðu. Kortin sem við not-
umst við eru Norðurárdalurinn 
frá 1913 og Heinabergsfjöll frá 
1905,“ segir Unnur Dóra.

Kortin er í mælikvarðanum 
1:50.000 og því lítið svæði 

á hverju korti. „Við fengum 
Odda til að prenta kortin fyrir 
okkur á gjafaarkir, 70x100 
cm. Þær eru stórar og fannst 
okkur miklu skipta að góð 
gæði væru í pappírnum og gott 
að pakka inn í hann. Gæðin 

eru mikil, auðvelt að losa 
lím af honum og 
pakka aftur inn í 
hann. Við völdum 
þessi kort vegna 
þess að litirn-
ir og mynstrin í 
þeim eru svo fal-

leg. Einnig er 
skemmtilegt 
v ið  a rk i r n -
ar að engir 
tveir pakkar 
verða eins því 
mynstrið er 
svo fjölbreytt 
á einni örk,“ 
segir Hanna 

Margrét. 

 Fólk hefur staldrað við og byrj-
að að skoða kortin og reynt að átta 
sig á því hvar á landinu það er 
statt. „Það er mjög skemmtilegt 
og gefur pappírnum meira vægi. 
Einnig vekur hann athygli á því 
að á Íslandi er alls staðar fallegt, 
það eina sem maður þarf að gera 
er að anda að sér ferska loftinu, 

horfa í kringum sig og njóta,“ 
segir Unnur Dóra. Pappírinn fæst 
í Minju á Skólavörðustíg, Epal, 
Kisunni, Sirku á Akureyri, Þjóð-
minjasafninu, Norræna húsinu 
og í Iðnú sem selur upprunalegu 
kortin en Landmælingar Íslands 
gáfu leyfi til notkunar á þeim.

juliam@frettabladid.is

Aldargömul landakort á pappír

Unnur Dóra og Hanna Margrét hrifust af litunum í herforingjaráðskortunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kortin mynda falleg 
mynstur og eru 
engir tveir 
pakkar 
eins.

Sænska félagið á Íslandi  stendur fyrir Lúsíuhátíð með tónleikum í Seltjarnarnes-
kikju í kvöld klukkan 18.30. Félagið hefur frá stofnun árið 1954 haldið Lúsíuhátíð 
innan sinna raða en frá 1991 hafa verið haldnir tónleikar þar sem Lúsía fer fremst í 
flokki hvítklæddra meyja, jólasveina og piparkökukarla sem lýsa upp skammdegið.

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

www.misty.is
Vertu vinur

stakar skálastærðir D,DD,E,F,FF,G,GG 
ýmsar tegundir kr. 4.990,-

TILBOÐ TILBOÐ

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

www.misty.is
Vertu vinur

JÓLAGJÖFIN ÞÍN - 
DEKRAÐU VIÐ ÞIG

teg. BETTY SUE push up í A,B,C,D 
skálum á kr. 7.680,- 

buxur í stíl á kr. 2.990,-

teg. MAXIM push up í A,B,C,D 
skálum á kr. 7.680,- 

buxur í stíl á kr. 2.990,--

teg. CESARIA push up í A,B,C,D 
skálum á kr. 7.680,- 

buxur í stíl á kr. 2.990,-

stakar skálastærðir D,DD,E,F,FF,G,GG 
ýmsar tegundir kr. 4.990,-

Systurnar Hanna Margrét og Unnur Dóra Einarsdætur eru hönnuðir að 
sérstökum og fallegum gjafapappír sem unninn er úr gömlum landa-
kortum. Á pappírnum er að finna aldargömul herforingjaráðskort af 
Íslandi í mælikvarðanum 1:50.000 og því einblínt á minni svæði.

Héraðsskjalasafn 

Akraness hefur sett 

upp sýningu á jóla-

kortum úr einkasafni 

Jóhönnu J. Þorgeirs-

dóttur (1930-2006) 

frá Litla-Bakka á Akra-

nesi. Kortin eru öll 

frá fyrri hluta síðustu 

aldar, mörg hver hátt í 

hundrað ára gömul.

Heimild: www.
skessuhorn.is



BÍLAR &
FARATÆKI

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

Skoda Octavia Combi 4x4 Árgerð 
12/2005, ekinn 92þ.km, bsk, bensín, 
ný tímareim, ástandsskoðun til og bíll-
inn er á staðnum. Frábært verð aðeins 
1.790.000kr. Raðnúmer 151286. Sjá 
nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 SKODA OCTAVIA AMBIENTE. Árgerð 
2007, ekinn 4 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 2.350.000. Rnr.152038 Er á staðn-
um.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

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

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík

Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Rafvespurnar komnar!
Ný sending af rafvespum komnar. Sama 
verð og síðast. Verð 139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum

 Land Rover Range Rover Supercharged, 
árg. 2007, ek 81þús.km, sjálfsk, dráttar-
beisli, Einn með öllu og lítur mjög vel 
út! Umboðsbíll, Ásett verð 9690þús.kr, 
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

7 Manna Diesel!!!
Peugeot 406 HDi Diesel árg 2000 
ekinn 328 þ km, 5 gíra, 7 manna, 
eyðsla pr 100km 4-6L ,skoðaður 2011, 
krókur, nýleg sumar og vetrardekk, 
mikið endurnýjaður s.s. allt í bremsum, 
kúplingssett og svinghjól, tímareim og 
vatnsdæla, rafgeymir, CD, ný smurður, 
bíll í 100% standi og klár í akstur verð 
aðeins 590.000- upplí síma 861-7600

Yaris T-Sport 08/04, grár, ek.60þ.5.g. 
v.1.280.þ áhv. 830.þ Corolla 08/03, 
svartur, ek.155þ. 5g.1,6. v. 950.þ áhv 
330.þ S: 772-7700 e.kl. 16.

Tilboð Polo 195 þ.
VW Polo árg.‘98. 1400. 5 gíra. 5 dyra. 
ek. 140 þús. sk.‘11. Uppl. í s. 891 9847

Til sölu Toyota Land Cruiser GX árg. 
08/10,ek. 6þús. Tilboð óskast. Uppl í 
s. 896 0258

Saab 93 turbo 2001 e. 85.þús verð 
900þús ákv 310 þús opin fyrir uppítöku 
og milligjöf. Uppl. 861 7974 Þór

Til sölu Toyota Corolla 1600 árg. ‚93 
Sjsk., ek. 162 þús. Góðu bíll. V. 250 þús. 
S. 897 7910.

Benz 230E árg. ‚91, ath. þarfnast lagfær-
ingar. V. 150 þús. Uppl í s. 845 9468

 Bílar óskast

Vantar bíl, 0-200 staðgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Vantar innvols í 
Econoline ‚92 og yngri

Vil kaupa innréttingu í langan Econoline, 
svo sem sæti, klæðningu, dyragúmmí 
o.fl. aðeins vel með farnir hlutir koma 
til greina. S. 897 3015.

 Vörubílar

Óskar eftir vörubíl til 
kaups

Óska eftir 4öxla vörubíl, allt að 5millj-
ónir, greiðist með bíl uppá 1400þús. 
og milligjöf stgr. Uppl. s. 772 2229 og 
696 6676.

 Vespur

Ný sending af Vespum á frábæru verði 
kr 229,999 Hagkaup Garðabæ 563 
5412

 Kerrur

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur á 
frábæru verði stutt kr 179,999 löng kr 
229,999 Hagkaup, sími 563-5000.

HESTAKERRUR.
Nýjar og notaðar 3, 4 og 5 hesta 
kerrur. Íslensk framleiðsla Upplýsingar: 
8941236 mosblikk@mosblikk.is

 Vinnuvélar

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

 Aukahlutir í bíla

BEL og TPX Radarvarar Vandaðir rad-
arvarar fyrir bíla og mótorhjól. AMG 
Aukaraf ehf Dalbrekku 16, Kópavogi, s: 
585-0000, www.aukaraf.is

 Hjólbarðar

Dekk og felgur á ýmsa bíla, einnig vara-
hlutir í bíla. Uppl. í síma 896 8568.

 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.

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

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.

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

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

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos,Galloper,Discovery,H1,Santa 
Fe,Nissan DC 97,Cherokee,Trooper,Ford 
250,Clio 00,Megan Scenic 98,Freelander, 
Impreza 97,Baleno 96. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

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.

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 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.

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málningaþjónusta 
Reykjavíkur

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara, öryrkja og hús-

félög.
 Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. 
Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað-
arlausu. Haukur, S. 777 3374.

 Tölvuþjónusta

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Ég og Jói ehf. Getum bætt við okkur 
verkum. Öll almenn smíði, lítil sem 
stór verk. Tilboð eða tímavinna. 37 ára 
reynsla. Öll réttindi til staðar. Jóhannes 
Þ. Guðbjartsson. Byggingameistari 
GSM: 848-4031

Glerjun og gluggavið-
gerðir

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

THE BEST TANTRIC WHOLE BODY 
MESSAGE ON DOWN TOWN ANYTIME 
24/7. S. 869 8602.

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

EKKERT SEX NUDD / NO 
SEX MASSAGE

En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 
kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB 
Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

super women massage with two or 
four hands 6937597, Marja

THE BEST!!! TANTRIC LUXURY MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME!! 8698602

Nudd í boði. S. 844 0253.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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.

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

 Rafvirkjun

LOFTNET
Diskar með LNB frá 15þúsFTA 
mótakarar frá 17þúsHD móta-

karar frá 39þúsBBC-HD og 
ITV-HD gefa þér frábæra mynd í 
HD-sjónvarpstækinEngin mán-

aðaráskrift
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

 Önnur þjónusta

Partýbúðin, best geymda 
leyndarmál jólanna!

Frábært úrval JÓLAvara, margar gerðir 
af öllu eftirfarandi: Búningar fyrir börn 
og fullorðna, húfur, skegg, gleraugu, 
eyru, hanskar, skógjafir, hreindýrahorn, 
gervisnjór, gasblöðrur, veggskraut, loft-
skraut, hurðahengi, gluggaskreytingar, 
límmiðar, pokar, pakkakort, diskar, glös, 
servíettur, dúkar, skálar, bakkar, krúsir, 
borðskraut, bökunaráhöld, bökunarvör-
ur, skrautkerti (200 gerðir), kertastjakar, 
reykelsi, o.fl. o.fl. Og að sjálfsögðu ALLT 
til áramótanna! Partýbúðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534, opið alla daga.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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.

Trommusett m/öllu kr:59.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfði 27,S:552 2125 www.gitar-
inn.is,gitarinn@gitarinn.is

Öryggis- og peningaskápar.

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.

Glæsilegt Bohemia kristall ljósakrónur, 
skartgripir og glös til sölu. Bohemia 
Kristall, Glæsibær s. 571 2300.

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar, upp-
þvottavélar, sjónvörp,rafmagnsheilsu-
rúm með nuddi, varahlutir, hjólbarðar 
og felgur á ýmsa bíla. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, kaupi gull, gull 

peninga og gull skartgripi. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

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

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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

!!!Óskast keypt!!!
Hrærivél, þurrkari Óska eftir að kaupa 
notaða hrærivél og þurrkara, þurfa að 
vera í góðu lagi. Upplýsingar í síma 
8225062

 Sjónvarp

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

 Ýmislegt
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 Vélar og verkfæri

Hitamyndavélar Laser hitamælar 
Röramyndavélar plastlagnaverkfæri 
Plastsuðuvélar www.stor.is

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Jólagjöf nuddarans. Vandaðir og ódýr-
ir ferðanuddbekkir. Uppl. í síma 891 
6447.

Perfekt whole body massage with two 
or four hands 693 7597.

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

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

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.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna okkar: 

www.dalsmynni.is Hundaræktun 
með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

 Antík

Til sölu lítið og nett antík sófasett. Uppl. 
í s. 697 9598 & 896 0935

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Í jólapakkann.
Pískar frá kr. 1390 Hestar og menn. 
Ögurhvarfi 1, 203 Kópavogi

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

Til leigu 2ja herb íbúð í kópavogi. 
Stæði í bílakjallara. Laus 1. jan Kristinn 
8648202

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.

 Geymsluhúsnæði

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

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

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík,fellih,tjaldv,bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ekki seinna vænna en 
koma verðmætum í skjól!! Ennþá nokk-
ur pláss laus. 770-5144 og 857-3609

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsmaður óskast
Í hlutastarf, þarf að hafa bíl til umráða, 
aðalega er um að ræða þrif á stórhöf-
uðborgarsvæðinu. S. 899 2815.

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu.

Kofinn óskar eftir vaktstj. og auka fólki 
um helgar, upplýsingar á Laugarvegi 2

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Stefnumót.is Vandaður gjaldfrjáls vefur 
fyrir einhleypt fólk. Frítt textaspjall, frítt 
vídeóspjall.

Spjalldömur 908 5500
Erum við meira enn áður.

Kona, leitar þú ævintýra? Nýttu þér 
ókeypis þjónustu Rauða Torgsins 
Stefnumót til að kynnast karlmanni við 
hæfi. Þú auglýsir frítt í síma 555-4321.

 Tilkynningar

Til sölu

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
m.visir.is

Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með 
góðu aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því 
sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

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

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Laugardaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Aðstæðurnar í samfélaginu krefj-
ast þess að við hugsum málefni 

heilsugæslunnar upp á nýtt og gerum 
hana að eftirsóknarverðum vinnu-
stað sem starfsfólk er stolt af. Við 
fögnum því að málefni heilsugæsl-
unnar séu rædd á þingi og fái aukið 
vægi í umræðunni. Mikilvægt er að 
umræðan sé á faglegum forsendum 
og allir sem hlut eiga að máli komi 
með sín sjónarmið og hugmyndir að 
borðinu.

Heilsugæslunni er vandi búinn. 
Hún á að vera fyrsti viðkomustaður 
fólks sem vill gæta að heilsu sinni. 
Nú er stór hluti landsmanna sem ekki 
treystir eða getur treyst á að heilsu-
gæslan sé þeirra fyrsti viðkomustað-
ur. Efling heilsugæslu hefur verið á 
verkefnaskrá ríkisstjórna um langt 
skeið. Skortur á heimilislæknum og 
vandkvæði við að fylla þær náms-
stöður sem í boði eru hefur ein-
kennt umræðuna um vanda heilsu-
gæslunnar. Í frétt Fréttablaðsins 
fimmtudaginn 9. desember er rætt 
um hugmyndir þingmanna að lausn-
um vanda heilsugæslunnar.

Þau verkefni sem heilsugæslan 
stendur frammi fyrir eru mörg hver 
flókin og mikilvægt er að horfa á 
heilsugæsluna sem heild en ekki 
einblína á eina fagstétt í þessum 
efnum. Þverfagleg vinna og breytt 
verkaskipting milli heilbrigðisstétta 
er klárlega nokkuð sem þarf að horfa 
til þegar unnið er að stefnumótun 
fyrir heilsugæsluna. Einstaklingur-
inn sem leitar til heilsugæslunnar á 
að vera útgangspunkturinn í slíkri 
stefnumótun. Ef gera á heilsugæsl-
una að fyrsta viðkomustað einstakl-
inga þarf að efla trú almennings á 
henni. Til að heilsugæslan sé trú-
verðug þarf hún að hafa á að skipa 
fjölbreyttum fagstéttum sem geta 
í sameiningu leyst bæði einföld og 
flókin vandamál á faglegan og hag-
kvæman hátt.

Meðal þeirra stétta sem komið 
geta að slíku starfi eru sjúkraþjálf-
arar líkt og tíðkast víða erlendis s.s. í 
Noregi, Svíþjóð og Bretlandi. Með því 
að kalla fleiri heilbrigðisstéttir inn í 
heilsugæsluna og nýta þverfaglega 
teymisvinnu við úrlausn heilsufars-
legra viðfangsefna  má létta á vinnu-
álagi heimilislækna og stytta bið ein-
staklinga eftir þjónustu. Sem dæmi 
má nefna að stór hluti af komum á 
heilsugæsluna í dag er vegna stoð-
kerfisvandamála. Sérhæfð menntun 
og djúpstæð þekking sjúkraþjálfara 
á stoðkerfi og starfsemi líkamans 
gæti þar komið að góðum notum.

Ef vel tekst til með stefnumótun 
fyrir heilsugæsluna gæti þar falist 
lykillinn að lausnum á þeim heilsu-
farsvandamálum sem að okkur 
steðja og þar með bætt heilsu lands-
manna.

Þú færð e-kortið í Arion banka.
Farðu á arionbanki.is og kynntu þér kosti e-kortsins.

Viðskiptavinir e-kortsins fá samtals rúmlega 
98 milljónir í endurgreiðslu í desember. 
Hvernig greiðslu færð þú?
Alltaf í desember. Á hverju ári fá handhafar e-korta endurgreiðslu í beinhörðum 

peningum. Sæktu um e-kort í næsta útibúi Arion banka eða á arionbanki.is

Nú eru tímar hagræðingar 
innan opinbera kerfisins, 

tímar erfiðra og óvinsælla ákvarð-
ana. Hver er svo sem ánægður má 
velta fyrir sér. 

Ég er hjúkrunarforstjóri á milli-
stóru blönduðu hjúkrunar- og 
dvalar heimili úti á landi. Þar búa 
78 heimilismenn og af þeim eru 22 

íbúar í tvíbýli. Á seinasta starfs-
ári var heimili okkar ekki rekið 
með tapi. Það var rekið með 100% 
nýtingu á rýmum. Biðlisti er í dag 
með 22 einstaklingum. Mér þykir 
gaman í vinnunni og það veitir 
mér mikla ánægju að starfa með 
öldruðum og þeirra aðstandend-
um. Mig vantar aðstoð við að halda 
uppi þeirri þjónustu sem öldrunar-
stofnanir í landinu eru að veita.

Á bak við hvern íbúa eru ein-
staklingar og fjölskylda; saga 
íbúanna nær langt aftur. Margir 
þeirra hafa í gegnum tíðina stuðl-
að að einhverjum hætti að upp-
byggingu landsins. Allir þessir 

íbúar hafa vonir, óskir og vænting-
ar til samfélagsins. Þetta er fólk-
ið sem við eigum að þakka fyrir 
starf þess í að byggja upp landið 
okkar. Þetta er fólk sem þekkir 
hvað það er að lifa í kreppu, fólk 
sem sættir sig við margt og hefur 
lifað tímanna tvenna. Fólk sem 
jafnvel í dag býr við það að bíða í 
langan tíma eftir einbýli. Fólk sem 
bíður eftir að komast að hjá sjúkra-
þjálfa og bíður eftir sumrinu til að 
verða aftur keyrt út fyrir heimilið 
í hjólastól. Þessi mál snerta okkur 
ekki fyrir alvöru fyrr en það eru 
foreldrar okkar sem um ræðir. Það 
er bara því miður svoleiðis. 

Er þetta þakklætið spyr ég nú 
bara og nota um leið orðalag heim-
ilismanns hjá okkur. Aldraðir eiga 
betra skilið en að lengja þurfi bið-
tíma eftir rými en með svo mikl-
um niðurskurði í öldrunarmálum er 
það þetta sem verður óhjákvæmi-
legt. Sá sparnaður sem átti að vera 
á landsbyggðarsjúkrahúsum hefur 
verið færður yfir á öldrunarstofn-
anir. Niðurskurður verður því ekki 
5% eins og við var búist heldur allt 
að því 15% niðurskurður á heimili 
fyrir aldraða. Það er ekki hægt að 
loka deildum nema með því að senda 
heimilismenn út af heimilunum. 
Öldrunarheimili ráða ekki við þann 

niðurskurð og því blasir við að loka 
þurfi öldrunarstofnunum. 

Ég harma það að heimili íbúanna 
okkar á Höfða þurfi þrátt fyrir góðan 
rekstur, mjög góða nýtingu rýma og 
biðlista að lenda í svo harkalegum 
niðurskurði eins og raun ber vitni. 
Bið ég því um endurskoðun á því. 
Hvar eru svo þeir sem styðja við 
aldraða? Þúsund manna fundir sem 
haldnir voru þegar við blasti niður-
skurður á landsbyggðarsjúkrahús-
um skiluðu árangri, nú verðum við 
sem hugsum um velferð aldraðra að 
passa upp á hag þeirra. Oft er þörf 
en nú er nauðsyn að styðja við hags-
muni aldraðra í landinu.

Er þetta þakklætið?
Heilbrigðismál

Helga 
Atladóttir
hjúkrunarforstjóri

Heilsugæslan

Héðinn 
Jónsson
formaður Félags 
íslenskra sjúkraþjálfara
Haraldur 
Sæmundsson
formaður Félags 
sjálfstætt starfandi 
sjúkraþjálfara

Efling heilsu-
gæslunnar
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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. varsla, 6. gjaldmiðill, 8. heldur 
brott, 9. bók, 11. núna, 12. árás, 14. 
rými, 16. hvað, 17. skordýr, 18. hylli, 
20. tveir eins, 21. högg.

LÓÐRÉTT
1. listi, 3. frá, 4. fræðslu, 5. traust, 
7. skrapast, 10. tæki, 13. þukl, 15. 
eyðsla, 16. rámur, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. vakt, 6. kr, 8. fer, 9. rit, 11. 
nú, 12. ásókn, 14. pláss, 16. ha, 17. 
fló, 18. ást, 20. uu, 21. stuð. 

LÓÐRÉTT: 1. skrá, 3. af, 4. kennslu, 
5. trú, 7. rispast, 10. tól, 13. káf, 15. 
sóun, 16. hás, 19. tu. 

Hugsa sér, við 
vorum allir 

nýrakaðir þegar 
við komum!

Hæbb! Lárus, 
skjóttu!

Allur 
ljósritun-
arpappír 
búinn? 
Ég kem!

Gemsinn í 
hulstri í beltinu. 

Á aula-skal-
anum einn til 

tíu...?
Þúsund!

Ætli þeir 
taki upp 
gemsa-
bíómynd-
ir eftir 
100 ár?

Hann gat dreg-
ið upp Nokia 
45-símann á 0,2 
sekúndum, smellt 
mynd af ljótu fésinu 
á þér og sent á alla 
í símaskránni áður 
en þú gast komið 
upp orði!

NEI!

Ef þú ætlar að fá þér 
nýjan síma skaltu 
skoða þennan. VÁ!

Þetta er einn af dýrari símun-
um í dag en ég mæli persónu-

lega með honum.

Af 
hverju?

Ég fæ 
prósentur.

Það er 
nógu 

gott fyrir 
mig!

Mátun-
arklefi 
kvenna

Útsala

Lárus?? Það er allt 
í lagi með 

mig, ég sneri 
mig bara.

Hvernig er Lóa?

Hannes?

Solla?

Fimm spor í hökuna.

Brákuð hendi.

Sár og bólgin á 
höndunum, engin 

brot.

Ætlið þið að 
borga með 

reiðufé, kredit-
korti eða 

bankaláni?Ekki nema 
á budd-

unni.

Jæja, við megum 
teljast heppin að það 
var enginn alvar-
legur skaði.

Ég vil hjálpa með 100 krónum á mánuði.
Ég skrái mig með SMS- skilaboðunum FHI í síma 1900 og eftir það 

styrki ég Fjölskylduhjálp Íslands með 100 krónum á mánuði.

Viðkomandi fær svo sent eitt SMS á mánuði sem kostar 100 krónur 
sem færist á símareikning um hver mánaðarmót.

Öll símafyrirtækin gefa sína þjónustu.

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

Emilíana Torrini var stórt nafn á 
árunum þegar konur eins og ég voru 

unglingar. Björk Guðmundsdóttir var 
það líka. Er það auðvitað enn í dag, en á 
þeim tíma var hún að laufgast sem sóló-
isti, ég var 16 ára þegar hún gaf út plöt-
una Debut, og hafði því feiknarleg áhrif á 
kynslóð mína. Og þá ekki síst kvenkynið. 
Við gengum í skósíðum pilsum, svo síðum 
að Buffalo-skórnir tróðu á þeim í takti við 

Big Time Sensuality og æfðum okkur í 
að hnoða saman milt meyjarbros Torr-

ini. 

ÞAU mót sem þær stöllur steyptu á 
þessum tíma voru ómetanleg fyrir 
kvennabaráttuna á þessum tíma. 
Þessar fyrirmyndir sem við áttum 
svo margar voru í klæðum. Ekki 
með stút. Ekki í bjóðandi stellingum. 

Ákvæðin um útlit þeirra virtust ekki 
háð sömu lögmálum og poppstjörnur 

lúta í dag. Sem virðist vera að mellu-
dólgar geti rassskellt þær á sund-

laugarbakka meðan þær drekka 
mjólkurhristing. Þær sungu 

ekki og skóku sig um leið. Þær 
klæddu sig og voru til á eigin 
forsendum. 

ÞAÐ var flott. Sérstaklega 
þegar í dag er orðið næsta 

sjaldgæft að konur setji sig 

ekki í ögrandi stöður meðan þær koma 
einhverju á framfæri. Og það á ekki bara 
við um tónlistariðnaðinn. Það er klæmst 
til að hala inn áhorf, sölu, lestur á pistl-
um, drottningar eiga orðið sér vef þar 
sem þær telja sér trú um að vinsældirn-
ar hafi orðið til á öðrum forsendum en 
brjóstaskorunnar. Og ég tek það fram að 
ég er aðdáandi brjóstaskora. Ég veit bara 
ekki hvort það sé málið að birta mína 
eigin hér í þessu samhengi.

HEIMUR versnandi fer er að því sögðu 
boðskapur þessa pistils. Og þó. Það er eitt 
sem er ljóður á þessu gullaldartímabil 
sem ég vitnaði í í upphafi. Málrómurinn 
var nefnilega svo blíður. Líklega hafa þær 
báðar, þær Björk og Torrini, svo mjúkan 
talandi frá náttúrunnar hendi. Orðin 
skoppa út eins og litlir lækir um máða 
steina. Þær eru jú söngkonur. En auk þess 
að greiða í sig litla snúða og fá sér íslensk 
galdratákn sem tattú var það viðloðandi 
að konur settu mýkingarefni í röddina.

EINS og Rannveig Schmidt sagði um 
miðja síðustu öld í bók sinni um Kurteisi, 
þar sem hún ráðlagði konum að beita rödd 
sinni þægilega: „Það er ákaflega áríðandi 
að hafa þægilegan málróm, jafnvel oft 
meira virði en að vera falleg.“ Og það er 
umhugsunarvert hvort slíkt sé ekki álíka 
tímaskekkja og að klæða sig úr fötunum.

Blíðar brjóstaskorur



ÞORSKBITAR ÝSUBITAR
ROÐ OG BEINLAUSIR

SALTFISKBITAR ÚTVATNAÐIR
ÝSUBITAR

ÚTVATNAÐIR
SALTFISKBITAR

 FERSKAR 

Próteinbomba 

Rafræna Bónus gjafakortið er 
vinsælasta jólagjöfin í Bónus



JÓLA
KONFEKTIÐ
Í MIKLU ÚRVALI Í HAGKAUP

Við leggjum metnað í það að bjóða framúrskarandi úrval af 

konfekti fyrir jólin. Í ár erum við með um 150 tegundir á boðstólum

Verði þér að góðu.

nam

2.789.-
2 kg.

2.489.-
1 kg.



am
mi n

ammi namm...

599.-
250 g

999.-

699.-

799.-
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folk@frettabladid.is

Lífið er ekki bara hvítar strand-
ir og sólbrenndir líkamar hjá 
David Hasselhoff. Nú hefur 
raunveruleikaþáttur hans, The 
Hasselhoffs, verið tekinn af 
dagskrá A&E-sjónvarps-
stöðvarinnar eftir aðeins 
tvo þætti.

Rúmlega 70 0.0 0 0 

áhorfendur sá fyrsta þáttinn 
á dögunum, en áhorfið hrundi 
niður í rúmlega 500.000 á 
öðrum þætti. Þetta var nóg 

fyrir stjórnendur sjón-
varpsstöðvarinnar til 
að sparka Hasselhoff.

Búið var að taka upp 
átta þætti í viðbót sem 
munu að öllum líkind-
um aldrei koma fyrir 
augu almennings.

24.529.638 manns fylgjast með söngkonunni Lady Gaga á samskiptasíðunni Facebook.

Orðrómur þess efnis að Nicole 
Richie og Joel Madden ætli að 
ganga í það heilaga er aftur 
kominn á kreik. Samkvæmt 
Hollywood Life mun brúð-
kaupið eiga sér stað á morgun 
á heimili föður Richie.

Athöfnin verður að sögn 
heimildarmanna lítil og inni-
leg og hefur parið ákveðið að 
bjóða aðeins sínum nánustu. 
Dóttir parsins verður hringa-
beri og tvíburabróðir Madd-
ens verður svaramaður. „Hún 
bauð ekki nokkrum Holly-
wood-vinum sínum og margir 
urðu ansi fúlir vegna þess,“ 
sagði heimildarmaðurinn. 
Samantha Ronson og Christ-
ina Aguilera verða þó á gesta-
listanum.

Möguleg gifting

ÁSTFANGIN Nicole Richie og Joel Madden 
munu ef til vill ganga í það heilaga um 
helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

ÓVINSÆLL David Hasselhoff 
á ekki sjö dagana sæla.

Umdeild regnhlíf hönnuðar-
ins Sruli Recht hefur dúkk-
að upp í sölu sem hönnun 
annars manns. Sruli segir 
að verið sé að stela hönnun 
hans.

Það hefur vakið nokkra athygli 
manna og kvenna að á vefsíðunni 
Behance.net má finna hina frægu 
Umbuster-regnhlíf iðnhönnuðar-
ins Sruli Recht og á sömu síðu er 
önnur nánast eins regnhlíf eftir 
annan hönnuð. Eini sjáanlegi mun-
urinn á regnhlífunum er efnivið-
ur handfanganna, en annað er úr 
léttu áli á meðan hitt er úr viði.

Þegar málið var borið undir 
Sruli sagðist hann hafa vitað 
af þessu í nokkra hríð. „Ég var 
búinn að reka augun í þetta og 
sendi meðal annars þessum strák 
bréf þar sem ég benti honum á að 
það sem hann væri að gera væri 
hönnunarstuldur. Auk þess fékk 
ég hann fjarlægðan af vefsíð-
unni Etsy.com og var líka búinn 
að byðja Behance.net um að fjar-
lægja hann af síðunni, en þau hafa 
greinilega ekki orðið við þeirri 
bón. Fyrir utan þetta er í raun 

TEKST Á VIÐ EFTIRHERMU
ÓSÁTTUR Kanadískur maður hefur hermt eftir hönnun Sruli Recht og selur eftirhermuna á sömu síðu og Sruli, sem er að vonum 
mjög ósáttur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hasselhoff sparkað

5.900kr.

Lumex
Skipholti 37
Sími 568 8388
www.lumex.is

Jóladagatal Norræna hússins 1.-23. des. kl: 12.34

EMAMI HEFUR OPNAÐ NÝJA VERSLUN Í KRINGLUNNI 

  Verslanir EMAMI      Kringlunni   s: 57170     Laugavegi 66   s: 5111880

Íslensk hönnun á góðu verði. 
Erum að taka upp nýjar vörur alla þessa viku.

Verslunin er staðsett á fyrstu hæð, hjá Hagkaup.
www.emami.is 

lítið sem ég get aðhafst í málinu. 
Ekki nema ég fljúgi út og reyni 
að hafa uppi á manninum,“ segir 
Sruli. 

Hann hannaði Umbuster-regn-
hlíf sína árið 2004 en samkvæmt 
upplýsingum sem fundust á net-
inu kom eftirherman á markað í 
fyrra.

„Þessi strákur segist aldrei hafa 

séð hönnun mína áður. Mér finnst 
það nokkuð langsótt því ef þú gúg-
glar orðið Umbuster færðu upp 
12.000 leitarniðurstöður. Gallinn 
er að þótt ég hefði tryggt mér eitt-
hvert vörumerki gerir það lítið til 
að verja mann ef manneskjan er 
búsett í öðru landi og kýs að hunsa 
mann,“ segir Sruli að lokum.  
 sara@frettabladid.is

EFTIRHERMA
Kanadískur hönnuður hefur búið 
til regnhlíf sem þykir afskaplega lík 
Umbuster-regnhlíf Sruli Recht.

HIN UPPRUNALEGA
Hin umtalaða Umbuster-regnhlíf úr 

smiðju Sruli Recht.



Big Hour
 Wheel Clock
  2 litir, svart og hvítt
 Úrval af nýstárlegum klukkum!
kr. 18.600,-

Magnet
vasar

Magnet vasar eru
flott borðskreyting.

5 í pakka.
kr. 6.900,-

Jólakerti & servíettur
Eldspýtur kr. kr. 620,-   Servíettur kr. 790,-   Kerti kr. 1.870,-

S K Ó L A V Ö R ‹ U S T Í G  1 2  •  S Í M I  5 7 8  6 0 9 0

Cherry Stone
Pillow
Púðar fylltir kirsuberjakjörnum,

hitaðir í örbylgjutil að lina

bólgna og stífa vöðva.

kr. 3.900,-

Perlur
Perlufestar úr ferskvatnsperlum.

frá kr. 4.200,-

Vei›imann
Í spilastokknum eru 57 uppskriftir að gómsætum

fiskréttum. Einnig til á ensku.
kr. 2.200,-

Bláberjalyng
Bláberjalyngið er íslenskt jólaljós.

kr. 2.900,-

Tækifæriskort
& jólakort
 mikið úrval!

Early Bird
Early Bird vekjaraklukka vekur þig með

blíðum fuglasöng og dögunarljósi.
kr. 5.900,-

Tré
Skartgripatré
3 litir, svart, hvítt og viður.

kr. 7.150,-

Krummi
Skrautgripur og nytjahlutur.

3 litir, 2 stærðir. kr. 4.400,-

High Heel

kökuspa›i
High Heel kökuspaði.

kr. 2.790,-

Glös fjölskyldan
Fjölskyldan mín

kr. 1.250,- glasið
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HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND WWW.UTILIF.IS

Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur

7.990kr.

JÓLAGJÖFIN

����
- BOXOFFICE MAGAZINE

����
- ORLANDO SENTINEL

����
- TIME OUT NEW YORK
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LIFE AS WE KNOW IT kl. 8 - 10:10
HARRY POTTER kl.  6 - 9
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D kl.  6

NARNIA-3D kl. 5.30, 8 og 10.30
LIFE AS WE KNOW IT kl. 5.30, 8 og 10.30
HARRY POTTER kl. 5, 8 og 10.10
DUE DATE kl. 8
ÆVINTÝRI SAMMA-3D Ísl Tal kl. 6

THE LAST EXORCISM kl. 6 - 8 - 10:10
LIFE AS WE KNOW IT kl. 5:30 - 8 - 10:30
HARRY POTTER kl. 5:30 - 7 - 8:30 - 10
HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30
DUE DATE kl. 8 - 10:10
KONUNGSRÍKI UGLANNA M/ ísl. Tali kl. 5:50

THE LAST EXORCISM kl. 6 - 8 - 10:10
THE JONESES kl. 8
HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30
RED kl. 10:10
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 6
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SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

5%

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
NARNIA 3 3D kl. 5.40 - 8 - 10.20
FASTER kl. 8  
PARANORMAL ACTIVITY 2 kl. 10
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 5.40

7
16
16
L

Nánar á Miði.is
NARNIA 3 3D kl. 4 - 5.30 - 8 - 10.30
NARNIA 3 3D LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
FASTER kl. 8 - 10.10
PARANORMAL ACTIVITY 2 kl. 8 - 10.10
THE NEXT THREE DAYS KL. 10.10
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 4 - 6 
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 5.50 - 8
ARTHÚR 3 KL. 3.40

7
7
16
16
12 
L
12
L

NARNIA 3 3D kl. 6 - 9
FASTER kl. 8 - 10.10
AGORA  KL. 6 - 9 
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 6
UNSTOPPABLE KL. 10.10
EASY A KL. 6
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER KL. 8

7
16
14
L
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

ÍSL. TAL ÍSL. TAL

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

"MYND SEM HITTIR Í MARK!"
-H.H, MBL

HEIMSFRUMSÝNING Í 3-D

- bara lúxus
Sími: 553 2075

NARNIA 3D 7 og 10   7

PARANORMAL ACTIVITY 2 8 og 10 16

THE NEXT THREE DAYS 8 og 10.30 12

NIKO OG LEIÐINN TIL STJARNANNA 6 - ISL TAL L

ARTÚR 3 6 - ISL TAL   L

Miley Cyrus er enn og aftur 
búin að gera allt vitlaust í 
Bandaríkjunum. Eins og 
Fréttablaðið greindi frá 
fyrir helgi var myndband 
sem sýnir hana reykja 
salvíu birt á netinu á dög-
unum og nú vill Anthony 
nokkur Adams láta banna 
plöntuna.

Myndband sem sýnir ungstirnið 
Miley Cyrus reykja það sem tals-
maður hennar segir vera salvíu 
hefur vakið gríðarlega hörð við-
brögð. Myndbandið var tekið upp 
á 18 ára afmæli Cyrus og var lekið 
á netið í síðustu viku. 

Litið er á Cyrus sem fyrirmynd 
ungra barna í Bandaríkjunum og 
víðar. Það er þess vegna sem Anth-
ony Adams, fyrrverandi ríkisráðs-
maður í Kaliforníu, er brjálaður 
og vill láta banna salvíu. Þetta er 
reyndar ekki í fyrsta skipti sem 
hann berst fyrir banninu, en hann 
reyndi árið 2007 að láta flokka 
salvíu sem sams konar eiturlyf og 
LSD og marijúana.

„Salvía getur látið mann gera 
ótrúlega klikkaða hluti,“ sagði 
Adams í samtali við fréttasíðuna 
TMZ. „Miley er stjarna og ungir 
krakkar munu reyna að líkja eftir 
því sem hún var að gera.“ Þegar 
Adams reyndi að láta banna salvíu 
var fallist á að banna börnum að 
reykja plöntuna, sem hefur hug-
breytandi áhrif á fólk. Adams sætti 
sig við það, en finnst nú tímabært 
að herða lögin eftir að myndbandið 
alræmda af Cyrus lak á netið. „Það 
er kominn tími til að fylkin og 
alríkis stjórnin grípi í taumana og 
komi á allsherjarbanni á salvíu.“

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 

Miley Cyrus, sem varð fyrst fræg 
fyrir þætti á Disney-sjónvarps-
stöðinni, hneykslar. Ögrandi síma-
myndum af henni hefur reglulega 
verið lekið á netið. Þá þótti forsíðu-

mynd af henni á tímaritinu Van-
ity Fair fyrir nokkrum misserum 
fara út fyrir velsæmismörk þar 
sem hún var aðeins 16 ára þegar 
myndin var tekin.

Barist fyrir banni á salvíu

ÖGRAR Miley Cyrus er aðeins 18 ára og tekst reglulega að hneyksla fólk.
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gleðjumst saman um jólin

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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STELPUROKK

2.394kr 

GJAFAKORT  
NETTÓ

GÓÐ GJÖF  
FYRIR ALLA 

 40%
afsláttur

Áður 3990 kr 

 ÓMISSANDI 
LESNING 

FYRIR ALLAR 
STELPUR!

Stelpurokk er fimmta bók 
Bryndísar Jónu. 

Áður hafa komið út eftir 
hana bækurnar:
 Er ég bara flatbrjósta nunna?
 Kossar, knús og málið er dautt!
 Beygluð og brotin hjörtu
 Senjorítur með sand í brók
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sport@frettabladid.is

UTAN VALLAR
Eiríkur Stefán Ásgeirsson
segir sína skoðun

Það þýðir lítið að fussa og sveia 
yfir árangri Íslands á EM í hand-
bolta sem nú stendur yfir. Niður-
staðan liggur ljós fyrir og stóðst 
vissulega ekki væntingar – allra 
síst þeirra sjálfra sem liðið skipa. 
Ísland er úr leik eftir þrjá tapleiki 
í riðlakeppninni og varð í fimmt-
ánda sæti á mótinu.

Það þarf að skoða niðurstöðuna 
í réttu samhengi. Öllu heldur þarf 
að líta til frammistöðu liðsins í 
leikjunum þremur og hvað er hægt 
að læra af henni.

Það sem blasir fyrst og fremst 
við er að leikmenn íslenska lands-
liðsins skortir reynslu af alþjóð-
legum handknattleik. Bilið á 
milli N1-deildar kvenna og 
stórmóta landsliða er allt 
of mikið. Hið sama má 
segja um karladeildina. 
Úrvalslið N1-deildar 
karla sem væri styrkt 
með 3-4 atvinnu-
mönnum færi aldrei 
langt á alþjóðlegu 
stórmóti. Það ætti að 
liggja í augum uppi.

Kvennalandsliðið, rétt 
eins og karlalandsliðið, þarf 
að vera byggt upp á atvinnu-
mönnum sem spila reglulega 

með sterkum liðum í Evrópu. Til 
þess að það verði einn daginn 
mögulegt þurfa miklu fleiri stelp-
ur að hleypa heimdraganum og 
byrja að reyna fyrir sér í sterk-
ari deildum. Þetta breytist ekki á 
einni nóttu en þetta er hægt. Hæfi-
leikarnir eru til staðar og Ísland 
á feykinóg af efnilegum hand-
boltakonum sem eiga fullt erindi í 
atvinnumennskuna – um það efast 
enginn sem fylgdist með íslenska 
landsliðinu á EM.

Það er gott að kröfur skuli vera 
gerðar til íslensks handbolta – 
bæði karla- og kvennamegin. Leik-

menn kvennalandsliðsins þurfa 
einfaldlega að kynnast sterkari 
bolta og að spila oftar og undir 
meira álagi, eins og landsliðs-

þjálfarinn orðaði það sjálfur 
í viðtali eftir leikinn. 

Á Íslandi á að hlúa vel 
að barna- og unglinga-
starfi eins og nú er gert. 
Afreksmenn þarf að rækta 
í alþjóðlegu umhverfi. 
Þannig hefur þetta verið 
í íslensku íþróttalífi og 
verður þannig áfram. 
Þessari uppskrift þurfa 
stelpurnar okkar einnig að 

fylgja.

Fleiri stelpur út!

EYGLÓ ÓSK GÚSTAFSDÓTTIR , sundkona úr Ægi, varð tvöfaldur Norðurlandameistari á NM unglinga í Kaupmanna-
höfn um helgina. Eygló vann öruggan sigur í bæði 800 metra skriðsundi og í 200 metra baksundi og vann síðan einnig silfur 

í 100 metra baksundi. Anton Sveinn McKee úr Ægi vann silfur í bæði 1500 metra skriðsundi og 400 metra skriðsundi. 
Kolbeinn Hrafnkelsson úr SH vann brons í 200 m baksundi.

HANDBOLTI Ísland er úr leik á Evr-
ópumeistaramótinu í handbolta 
sem fer nú fram í Danmörku og 
Noregi eftir þrjá tapleiki í riðla-
keppninni. Í þeim síðasta töpuðu 
stelpurnar okkar fyrir heimsmeist-
urum Rússa í erfiðum leik.

Leikurinn var lýsandi fyrir 
þátttöku Íslands í mótinu. Inn á 
milli sýndu stelpurnar hvað þær 
geta – þegar best lét voru heims-
meistararnir í miklum vandræðum 
með íslenska liðið. Varnarleikur-
inn var góður og tók hann gríðar-
lega miklum framförum með 
hverjum leiknum sem Ísland spil-
aði í Danmörku. Í þetta sinn fylgdi 
markvarslan með og Berglind Íris 
Hansdóttir sýndi oft mögnuð til-
þrif. Íris Björk Símonardóttir átti 
einnig glæsilega innkomu í síðari 
hálfleik og varði sex af þeim níu 
skotum sem hún fékk á sig.

En þessu góðu kaflar voru allt 
of stuttir. Mistökin voru að sama 
skapi allt of mörg en tapaðir boltar 
voru 24 talsins í leiknum. Stelpurn-
ar voru oft sjálfum sér verstar og 
Rússarnir, eins og allir andstæð-
ingar Íslands í Árósum, refsuðu 
grimmt fyrir nánast hver einustu 
mistök. 

Sóknarleikurinn hafði dottið 
algerlega niður og íslensku leik-
mennirnir virtust fá svör eiga við 
öflugum varnarleik heimsmeistar-
anna – ef nokkur. Þar að auki varði 
hinn magnaði markvörður Rússa, 
Maria Sidorova, úr mörgum dauða-
færum. Hlutfallsmarkvarsla henn-
ar var 61 prósent, sem segir ansi 
margt um hennar frammistöðu 
og styrkleika rússnesku varnar-
innar.

En þrátt fyrir allt olli sóknar-
leikurinn vissulega vonbrigðum. 
Það vita þær best sjálfar. „Við 
finnum það alveg sjálfar þegar við 
spilum illa. Í öllum okkar leikjum 
komu kaflar þar sem við duttum 
niður, bæði í vörn og sókn,“ sagði 
landsliðsfyrirliðinn Rakel Dögg 
Bragadóttir. „Til þess að komast 
á næsta stig þurfum við að stytta 

þessa kafla verulega og helst eyða 
þeim. Við gerðum of mörg mistök 
í þessum leik og vegna þessa feng-
um við auðveld mörk í bakið.“

Júlíusi Jónassyni landsliðsþjálf-
ara var efst í huga að loknum leikn-
um hversu dýrmæta reynslu hans 
leikmenn hefðu nú öðlast en að enn 
þyrfti að bæta við hana.

„Þessi leikur, eins og allir í mót-
inu, reynist okkur dýrmætur fyrir 
framtíðina,“ sagði Júlíus. „Það 
skein úr andlitum þeirra að þær 
voru að reyna að kalla sitt allra 
besta fram. Það var allt reynt en 
það gekk ekki upp. Við settum 
okkur háleit markmið og vissum að 
það yrði erfitt ná þeim. Við erum 
skrefinu á eftir þessum liðum og 
það þarf að vinna það bil upp. Það 

þarf að byggja á þessari reynslu 
og bæta við hana,“ sagði Júlíus. 
„Þessar stelpur þurfa að fá meiri 
reynslu af alþjóðlegum bolta og 
ég tel að það væri gott skref fyrir 
margar þeirra að fara í atvinnu-
mennsku. Það er stórt skref að 
fara úr íslenska boltanum í þann 
alþjóðlega og ég tel að leikmenn 
þurfi að kynnast því að búa erlend-
is, æfa meira, spila krefjandi leiki 
og undir meira álagi. Allt þetta 
hjálpar íslenska landsliðinu.“

Byggja upp og bæta við
Ísland féll úr leik á EM í handbolta eftir þrjú töp í riðlakeppninni. Nú síðast 
fyrir Rússlandi á laugardaginn, 30-21. Stelpurnar okkar náðu ekki markmiðum 
sínum en tóku mikilvægt skref í rétta átt, sagði landsliðsþjálfarinn eftir leikinn.

FRAMTÍÐARLEIKMAÐUR Þorgerður Anna Atladóttir fékk mikilvæga reynslu á Evrópu-
mótinu og á bjarta framtíð fyrir sér.  FRÉTTABLAÐIÐ/OLE NIELSEN

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
skrifar frá Árósum
eirikur@frettabladid.is

FÓTBOLTI Chelsea hefur ekki unnið leik í ensku 
úrvalsdeildinni í 32 daga og það breyttist ekki á 
White Hart Lane í gær þótt Didier Drogba fengi 
vítaspyrnu í uppbótartíma. Heurelho Gomes varði 
vítið frá Drogba, tryggði Tottenham stig og bætti 
fyrir tvö slæm mistök sín sem höfðu fært Drogba 
jöfnunarmarkið á silfurfati og gefið Chelsea-liðinu 
víti á úrslitastundu. 

Roman Pavlyuchenko kom Tottenham yfir strax 
á 15. mínútu en Didier Drogba kom inn á sem 
varamaður og jafnaði leikinn á 70. mínútu. 
Leikurinn var mjög skemmtilegur og liðin 
skiptust á því að sækja. 

„Þetta var spennandi leikur og það 
eru svona leikir sem fólkið vill borga til 
að sjá,“ sagði Harry Redknapp, stjóri 
Tottenham. „Ég sá markið hjá Drogba í 
sjónvarpinu og þar sést að hann leggur 
boltann fyrir sig með hendinni. Heurelho 
Gomes á að verja svona skot á venjulegum 
degi en hann bætti fyrir það með því að 
verja vítið,” sagði Redknapp.

Frank Lampard kom inn á sem vara-
maður á 78. mínútu og lék sinn fyrsta 
leik síðan á móti Stoke í ágúst en hann 
fékk þó ekki að taka vítið afdrifa-
ríka á lokasekúndum leiksins sem 
hefði getað skilað liðinu langþráð-
um sigri. 

„Við getum verið ánægðir því 
við spiluðum vel á útivelli á 
móti sterku liði. Við áttum 
möguleika á að vinna leik-
inn þegar við fengum vítið 
en frammistaðan var góð 
og við getum byggt ofan á 

þennan leik,“ sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea.
Chelsea er búið að leika fimm leiki í röð án þess 

að vinna í ensku deildinni go þetta var þriðja jafn-
tefli liðsins í röð. „Við erum á réttri leið og erum 
vonandi komnir yfir þennan erfiða kafla. Við erum 
nálægt því að vinna leiki og við munum vinna 
næsta leik,“ sagði Ancelotti en sá leikur er á móti 
Manchester United um næstu helgi.

„Við áttum að vinna þennan leik. Við vorum samt 
farnir að líkjast sjálfum okkur eins og við spil-

uðum í seinni hálfleik,“ sagði fyrirliðinn John 
Terry. 

Bolton vann dramatískan 2-1 sigur á 
Blackburn í gær eftir að hafa skorað tvö 
mörk manni færri og sigurmarkið í næstu 
sókn eftir að Mame Biram Diouf hafði 
jafnað leikinn. Stuart Holden skoraði sigur-
markið en Fabrice Muamba hafði komið 
Boltin í 1-0 níu mínútum eftir að liðið 

missti Mark Davies af velli með rautt 
spjald. 

Grétar Rafn Steinsson sat 
allan tímann á bekknum en 
Sam Rickett átti mjög góðan 
leik í hægri bakverðinum 
og það gæti orðið erfitt 
fyrir okkar mann að kom-
ast aftur í liðið. 

Newcastle vann 3-1 
sigur á Liverpool í stórleik 
laugar dagsins og byrjaði 
því vel undir stjórn Alan 
Pardew. Vandræðageml-
ingarnir Joey Barton og 
Andy Carroll tryggðu sigur-

inn í lokin. - óój

Chelsea og Tottenham gerðu 1-1 jafntefli í stórskemmtilegum leik í gær:

Drogba klikkaði á úrslitastundu



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.) 

Ti
lb

oð
 g

ild
ir

 2
6.

 n
óv

em
be

r 
ti

l 3
1.

 d
es

em
be

r 
eð

a 
m

eð
an

 b
ir

gð
ir

 e
nd

as
t.



34  13. desember 2010  MÁNUDAGUR

Ómissandi

Hrein íslensk náttúruafurð

ms.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
18

5
0

Enska úrvalsdeildin
Aston Villa-West Brom  2-1
1-0 Stewart Downing (25.), 2-0 Emile Heskey 
(80.), 2-1 Paul Scharner (90.)
Everton-Wigan  0-0
Fulham-Sunderland  0-0
Stoke-Blackpool  0-1
0-1 DJ Campbell (47.)
West Ham-Man City  1-3
0-1 Yaya Touré (30.), 0-2 Sjálfsmark Robert 
Green (73.), 0-3 Adam Johnson. (81.), 1-3 James 
Tomkins (89.)
Newcastle-Liverpool  3-1
1-0 Kevin Nolan (15.) 1-1 Dirk Kuyt (49.), 2-1 Joey 
Barton (79.), 3-1 Andrew Carroll (90.+1)
Bolton-Blackburn  2-1
1-0 Fabrice Muamba (65.), 1-1 Mame Biram 
Diouf (87.), 2-1 Stuart Holden (88.)
Wolves-Birmingham  1-0
1-0 Stephen Hunt (45.)
Tottenham-Chelsea  1-1
1-0 Roman Pavlyuchenko (15.), 1-1 Didier 
Drogba (70.).
STAÐA EFSTU LIÐA Í DEILDINNI:
Arsenal 16 10 2 4 34-18 32
Man. City 17 9 5 3 24-13 32
Man. United 15 8 7 0 35-16 31
Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
Tottenham  17 7 6 4 25-22 27
Bolton  17 6 8 3 30-24 26
Sunderland 17 5 9 3 20-18 24
Newcastle 17 6 4 7 27-26 22
Liverpool 17 6 4 7 21-22 22

ENSKI BOLTINN
N1-deild karla
HK – Valur  22-32 (10-15)
Mörk HK (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 8 
(10/1), Vilhelm Gauti Bergsveinsson 4 (6), 
Daníel Berg Grétarsson 4 (8), Bjarki Már Elísson 
2 (3/1), Ármann Davíð Sigurðsson 1 (1), Hákon 
Bridde 1 (1), Brynjar Freyr Valsteinsson 1 (1), Atli 
Ævar Ingólfsson 1 (4), Atli Karl Bachmann 0 (1), 
Hörður Másson 0 (4).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 10, Valgeir 
Tómasson 2.
Hraðaupphlaupsmörk: 4 (Bjarki 2, Ólafur 2, 
Atli). Fiskuð víti: 2 (Bjarki, Atli).
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Vals (skot): Ernir Hrafn Arnarson 7/1 
(8/1),  Anton Rúnarsson 5/1 (7/1), Sturla 
Ásgeirsson 4 (6), Valdimar Fannar Þórsson 2 (4), 
Orri Freyr  Gíslason 2 (2), Heiðar Þór Aðalsteins
son 2 (3),  Fannar Þorbjörnsson 2 (3), Ásbjörn 
Stefánsson  2 (4), Gunnar Harðarson 2 (2), Atli 
Báruson  1 (1), Jón Björgvin Pétursson 1 (1), 
Einar Örn Guðmundsson 1 (4).
Varin skot: Hlynur Morthens 18/2.
Hraðaupphlaupsmörk: 3 (Sturla 2, Fannar)
Fiskuð víti: 2 (Gunnar, Valdimar)
Utan vallar: 8 mínútur.
Akureyri-Fram  30-34 (13-15)
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 8/3 
(15/4), Oddur Gretarsson 6/1 (10/2), Guðmund
ur Hólmar Helgason 5 (13), Heimir Örn Árnason 
4 (8), Hörður Fannar Sigþórsson 3 (4), Geir 
Guðmundsson 2 (9), Guðlaugur Arnarsson 1 (1), 
Bergvin Gíslason 1 (1).
Varin skot: Stefán U. Guðnason 9/1 (20/2, 
45%), Sveinbjörn Pétursson 7 (29, 24%).
Hraðaupphlaup: 5 (Heimir, Guðlaugur, Hörður, 
Oddur, Guðmundur).
Fiskuð víti: 5 (Bjarni 3, Geir, Oddur).
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 8 (16), 
Haraldur Þorvarðarson 6 (7), Einar Rafn Eiðsson 
 5/2 (7/3), Magnús Stefánsson 5 (11), Jóhann 
Gunnar Einarsson 4 (8)., Matthías Daðason 3 
(4), Halldór Jóhann Sigfússon 3 (4).
Varin skot: Magnús Erlendsson 16 (29/1, 55%), 
Ástgeir Sigmarsson 8/1 (26/5, 30%).
Hraðaupphlaup: 5 (Einar 2, Róbert, Matthías, 
Haraldur).
Fiskuð víti: 3 (Matthías, Haraldur, Jóhann, ).
Utan vallar: 4 mínútur. Magnús rautt á 29. mín.
Selfoss-FH 32-38 (16-20)
Mörk Selfoss: Ragnar Jóhannsson 15, Atli Hjörv
ar Einarsson 8, Guðjón Drengsson 3, Atli Kristins
son 3, Hörður Bjarnarson 2, Einar Héðinsson 1.
Mörk FH: Ólafur Guðmundsson 11, Ásbjörn Frið
riksson 9, Atli Steinþórsson 6, Baldvin Þorsteins
son 5, Hermann Björnsson 3, Hjörtur Hinriksson 
2, Sverrir Garðarsson 1, Sigurgeir Ægisson 1.
Haukar-Afturelding 28-24 (17-11)
Markahæstir:  Tjörvi Þorgeirsson 7, Þórður Rafn 
Guðmundsson 6, Stefán Rafn Sigurmannsson 5, 
Guðmundur Árni Ólafsson 4 - Hilmar Stefánsson 
5, Haukur Sigurvinsson 5, Arnar Theódórsson 4, 
Jón Andri Helgason 4..
STAÐAN
Akureyri 10 9 0 1   303-262 18
Fram  10 8 0 2   344-288 16
HK 10 6 0 4   321-332 12
Haukar 10 6 0 4   259-255 12
FH  10 6 0 4   294-277 12
Valur 10 3 0 7   253-280 6
Afturelding 10 1 0 9   246-283 2
Selfoss 10 1 0 9   283-326 2

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Magnús Gunnar 
Erlendsson varði sextán skot í 
fyrri hálfleik gegn Akureyri í 
gær. Hann var með skyttur liðsins 
í vasanum. Hann fékk rautt spjald 
fyrir að brjóta á Bjarna Fritzsyni 
í hraðaupphlaupi á lokasekúndum 
hálfleiksins en það virtist aðeins 
þjappa Frömurum saman. Þeir 
lögðu Akureyri fyrstir allra liða 
í vetur, 30-34.

Sveinbjörn komst aldrei í gang
Framarar gerðu mörg mistök 
í sókninni í fyrri hálfleik en 
mættu andlausri vörn Akur-

eyrar sem var sem gatasigti 
á löngum köflum. Sveinbjörn 
Pétursson komst aldrei í gang, 
sem er ekki nema von þegar aðall 
liðsins bregst svona. Fyrir vikið 
fékk liðið ekki hraðaupphlaupin 
sem það treystir svo á.

Framarar létu rauða spjaldið 
sem Magnús fékk ekkert á sig fá 
og þjöppuðu sér bara enn betur 
saman. Vörnin var frábær í 

seinni hálfleik og Ástgeir Sigmars-
son varði vel í sínum fyrsta deild-
arleik í vetur.

Akureyringar töpuðu fyrsta 
leiknum en þeir gerðu mörg mis-
tök, skot þeirra voru oft slök og 
sóknin ekki í neinum takti. Eng-
inn spilar betur en andstæðingur-
inn leyfir og vörn Fram var mjög 
góð.

Vorum þungir á okkur
„Við vorum þungir á okkur. Það 
var engin grimmd í vörninni og við 
hikuðum mikið í sókninni. Maggi 
var okkur erfiður, hann varði bara 
allt. Við spiluðum ágæta sókn en 
hann var frábær. Þessi skot hafa 
verið inni í allan vetur og menn 
misstu kannski sjálfstraust við 
þetta,“ sagði Heimir Árnason en 
rautt spjald Magnúsar breytti 
engu fyrir Akureyringa.

„Við hefðum kannski átt að láta 
þetta breyta einhverju og skjóta 
meira fyrir utan. Framarar voru 
betri á öllum sviðum og áttu 

sigurinn skilinn,“ sagði Heimir, 
sem hrósaði sínum gamla félaga 
Halldóri Jóhanni sérstaklega fyrir 
góðan leik.

Bjarni var klókur
Magnús segir að rauða spjaldið 
hafi verið réttur dómur en liðs-
heildin hafi skilað sigrinum. 

„Ég reyndi að forða mér en það 
tókst ekki. Bjarni var klókur og 
tók mig aðeins niður með sér en 
samkvæmt ströngustu reglum er 
þetta réttur dómur. Við fáum á 
okkur rauð spjöld í hverjum leik 
núna en það virðist alltaf þjappa 
okkur saman. Ástgeir varði vel og 
liðsheildin þjappaði sér vel saman. 
Það virðist ekki skipta máli hver 
dettur út, það kemur alltaf einhver 
í staðinn. Það er það sem skilar 
þessu,“ sagði Magnús en liðið fagn-
aði vel og innilega í leikslok eftir 
að hafa bundið endi á sigurgöngu 
Akureyrar. 

„Það er ekkert lið ósigrandi,“ 
sagði Magnús. - hþh

Akureyringar hlupu á vegg
Akureyri tapaði sínum fyrsta leik í vetur gegn Fram á heimavelli í gær. 
Akureyringar spiluðu undir getu á öllum sviðum en Framarar voru frábærir. 
Rautt spjald Magnúsar Erlendssonar í fyrri hálfleik þjappaði liðinu saman.

FYRSTIR TIL AÐ VINNA AKUREYRARLIÐIÐ Framararnir Magnús Stefánsson, Jóhann Gunnar Einarsson og Jóhann Karl Reynisson 
fagna hér sigri liðsins í Höllinni á Akureyri í gær. Oddur Gretarsson fylgist svekktur með.  FRÉTTABLAÐIÐ/SÆVAR GEIR SIGURJÓNSSON

HANDBOLTI Valsmenn hafa heldur 
betur endurheimt sjálfstraustið 
og unnu í gær sinn þriðja leik í 
röð þegar þeir lögðu HK örugg-
lega með tíu marka mun í Digra-
nesinu. „Ég vil ekki meina að það 
sé koma mín,“ svaraði þjálfarinn 
Óskar Bjarni Óskarsson spurður 
að því hvað orsakaði það að Vals-
menn væru komnir í gírinn.

„Ég hef bara verið á einhverj-
um fimm æfingum svo ég hef ekki 
gert mikið fyrir þetta lið. Vörnin 
er að smella saman og var mjög 
góð í þessum leik. Þar fyrir aftan 
er Bubbi (Hlynur Morthens) búinn 
að koma með mikið sjálfstraust inn 
í þetta. Það á ekki að vera hægt að 
tapa þegar hann ver svona.“

Þá segir Óskar að menn séu að 
slípast saman sóknarlega. „Ég held 
að menn hafi verið á réttri leið, svo 
ég eigna mér ekki þessa sigra,“ 
sagði Óskar.

Sigur Valsmanna í gær var í 
raun aldrei í hættu og allir útispil-
arar liðsins komust á blað. Þeir 
stungu af með því að taka 6-1 kafla 
um miðjan leik. Eftir það hleyptu 
þeir HK-ingum aldrei nálægt sér 
og er Kópavogsliðið nú búið að tapa 
þremur deildarleikjum í röð.

„Valsmenn ætluðu sér bara 
sigurinn í dag en við vorum ekki 
ákveðnir í hvað við ætluðum að 
gera,“ sagði Kristinn Guðmunds-
son, þjálfari HK. „Við erum að 
falla eins og spilaborg, sama 
hvort þú horfir á vörn eða sókn. 
Ef þetta heldur svona áfram eru 

ekki jákvæðir hlutir fram 
undan. Ef við ætlum að kom-
ast aftur í það form sem við 
vorum í fyrir þessa taphrinu 
verðum við allir að fara vel 
yfir okkar hluti og gera það 
saman sem hópur. Við verð-
um að kryfja þetta. Himinn 
og jörð eru ekki að farast en 
þetta er langt frá því að vera 
fallegt,“ sagði Kristinn. 
 - egm

Nýir þjálfarar Valsliðsins byrja á þremur sigrum í röð:

Sjálfstraustið komið

FRÁBÆR NÝTING Ernir Hrafn Arnarson 
lék vel með Valsliðiunu í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son átti stórleik í seinni hálfleik 
þegar Rhein-Neckar Löwen vann 
36-34 sigur á Gummersbach í 
þýsku úrvalsdeildinni í hand-
bolta í gær. Guðjón Valur er að 
koma til baka eftir að hafa verið 
frá í níu mánuði vegna meiðsla og 
frammistaða hans í gær er frá-
bærar fréttir fyrir íslensk karla-
landsliðið.

Rhein-Neckar Löwen var með 
frumkvæðið í fyrri hálfleik en 
Gummersbach skoraði fjögur 
mörk í röð í byrjun seinni hálf-
leiks og breytti stöðunni úr 18-17 
fyrir Rhein-Neckar Löwen í 18-21 

fyrir Gummersbach. 
Þá var komið að 

þætti Guðjón Vals 
Sigurðssonar, sem 
skoraði öll fimm 
mörkin sín á síðustu 
23 mínútum leiksins. 

Ólafur Stefánsson 
og Róbert Gunn-
arsson skoruðu 
báðir fjög-
ur mörk fyrir 
Rhein-Neckar 

Löwen. - óój

Þýski handboltinn í gær:

Guðjón Valur 
allt í öllu í lokin

FÓTBOLTI Wayne Rooney sneri öllu 
á hvolf í Manchester í október 
þegar hann fór að ráðum umboðs-
manns síns og sagðist vilja fara 
frá United. 

Við tók mikill farsi sem 
endaði með því að leik-
maðurinn skrifaði undir 
nýjan fimm ára samn-
ing. Nú virðist það 
sama vera að endur-
taka sig með Carlos 
Tevez hinum megin í 
borginni. 

Tevez bað um 
félagaskipti skömmu 
eftir 3-1 sigur 
Manchester City á 
West Ham um helg-
ina en City hafnaði 
beiðni hans og gaf 
um leið upp að umboðs-
maður leikmannsins 
væri að pressa á nýjan 
og betri samning.  - óój

Framtíð Tevez hjá Man. City:

Kominn með 
Rooney-veikina



SJÁÐU JÓLASTJÖRNURNAR SKÍNA!
Svo bar við um þessar mundir að toppliðin í enska boltanum skyldu mætast í Manchesterborg. Var því látið boð út ganga um að 
skrásetja skyldi íslensk heimili í áskrift að Stöð 2 Sport 2. Og sjá! Við boðum ykkur mikinn fögnuð!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

MAN. UTD. – ARSENAL
Í KVÖLD KL. 19:50
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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  Björn Þorláksson blaða-
maður spjallar við Þórodd Bjarnason próf-
essor við HA.

18.45 Að norðan  Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur.

16.30 Rokk og tjatjatja
17.00 Segðu okkur frá bókinni
17.30 Segðu okkur frá bókinni
18.00 Hrafnaþing
18.30 Hrafnaþing
19.00 Kokkalíf
19.30 Ævintýraboxið

08.00 Inkheart 
10.00 French Kiss 
12.00 The Last Mimzy 
14.00 Inkheart 
16.00 French Kiss 
18.00 The Last Mimzy 
20.00 The Last Time 
22.00 Kings of South Beach 
00.00 Dracula 3: Legacy 
02.00 Yes 
04.00 Kings of South Beach 
06.00 Stardust

06.00 ESPN America

11.30 Golfing World  (e) 

12.20 Alfred Dunhill Championship 
 (2:2) (e)

16.20 European Tour - Highlights  
(9:10) (e)

17.10 Golfing World  (e) 

18.00 Golfing World

18.50 Alfred Dunhill Championship 
 ( 2:2) (e)

22.50 Golfing World  (e) 

23.40 PGA Tour Yearbooks  (9:10) (e)

00.25 ESPN America

14.35 Landinn  (e)

15.05 Jóladagatalið - Jól í Snædal  (e)

15.35 EM kvenna í handbolta  Bein út-
sending frá leik í milliriðli í úrslitakeppni Evr-
ópukeppni kvennalandsliða í handbolta.

17.20 Táknmálsfréttir

18.00 Franklín  (43:65)

18.25 Jóladagatalið - Jól í Snædal

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Táknkerfi kynjanna  (The Codes 
of Gender) Kanadísk heimildamynd. 

20.55 Á meðan ég man  (8:8)  Þáttaröð 
gerð í tilefni af 80 ára afmæli Ríkisútvarps-
ins. Þessi þáttur nær yfir árin 2001-2005. 

21.25 Jólabakstur Camillu  (1:2) 
(Camilla Plum julespecial) Danski kokkurinn 
Camilla Plum bakar jólakökur og útbýr jóla-
sælgæti og heita drykki. 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Lukkubær  (1:8) (Happy Town) 
Bandarísk þáttaröð. Aðstoðarlögreglustjóri í 
smábæ í Minnesota situr uppi með nokkur 
óupplýst barnaránsmál frá liðnum árum. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.

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

00.05 Kastljós  (e)

00.30 Fréttir  (e)

00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35 Matarklúbburinn  (5:6) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 Matarklúbburinn  (5:6) (e)

12.25 Pepsi MAX tónlist

16.25 Game Tíví  (13:14) (e)

16.55 Rachael Ray

17.40 Dr. Phil

18.20 Spjallið með Sölva  (12:13) (e)

19.00 Judging Amy  (15:23) Bandarísk 
þáttaröð um lögmanninn Amy sem gerist 
dómari í heimabæ sínum. 

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (36:46) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot. 

20.10 90210  (6:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 

20.55 Life Unexpected  (2:13) Banda-
rísk þáttaröð sem vakið hefur verðskuld-
aða athygli. 

21.45 CSI: New York  (19:23) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar.

22.35 Jay Leno

23.20 Dexter  (5:12) (e)

00.10 United States of Tara  (10:12) (e)

00.40 The Cleaner  (12:13) (e)

01.25 Life Unexpected  (2:13) (e)

02.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.45 Galdrabókin (13:24) 
07.50 Bratz 
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (4:22) 
11.00 White Collar 
11.45 Falcon Crest (5:28)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (11:24) 
13.25 Mee-Shee: The Water Giant 
15.00 ET Weekend 
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar 
17.53 The Simpsons (10:22) 
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 (15:19) 

19.55 How I Met Your Mother (7:22) 

20.20 Glee (5:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana.

21.10 Undercovers (2:13) Skemmtilegir 
spennuþættir um Bloom-hjónin sem eru fyrr-
verandi CIA-njósnarar og reka nú litla veislu-
þjónustu í Los Angeles.

21.55 The Deep End (1:6) Áhrifarík þátta-
röð um fimm unga og ákafa lögfræðinga.

22.45 Dollhouse (11:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð.

23.35 The Bill Engvall Show (1:8) Frá-
bærir gamanþættir með Bill Engvall úr Blue 
Collar Comedy. 

00.00 Modern Family (2:22)

00.30 Chuck (4:19) 

01.15 The Shield (13:13) 

02.00 Mee-Shee: The Water Giant

03.35 Glee (5:22) 

04.20 Undercovers (2:13) 

05.05 The Simpsons (10:22) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir 
af Opruh Winfrey.

19.40 ER (6:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

20.25 Ástríður (5:12) Móðir Ástríðar 
kemur í heimsókn í tilefni þess að Bjarni 
frændi er að ferma dóttur sína. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Hlemmavídeó (8:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

22.20 The Mentalist (10:22) Þriðja 
serían af frumlegri spennuþáttaröð um 
Patrick Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rann-
sóknarlögreglunnar í Kaliforníu. 

23.10 Numbers (8:16) Sjötta þáttaröðin 
í vönduðum spennuflokki sem fjalla um tvo 
ólíka bræður sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála.

23.50 Mad Men (3:13) Þriðja þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers.
00.40 Ástríður (5:12)
01.10 Spaugstofan 
01.35 ER (6:22)
02.20 The Doctors 
03.00 Sjáðu
03.25 Fréttir Stöðvar 2 
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Zaragoza - 
Real Madrid 

17.40 Spænski boltinn: Barcelona - 
Real Sociedad 

19.25 Þýski handboltinn: Rhein-Neck-
ar Löwen - Gummersbach 

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

21.50 Til síðasta manns (4:8) Raun-
veruleikaþáttaröð þar sem fylgst er með 
hópi ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í 
ólíkum bardagalistum. 

22.45 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

23.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu.

07.00 Tottenham - Chelsea 

16.05 Aston Villa - 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.

19.50 Man. Utd - Arsenal Bein útsend-
ing frá stórleik Manchester United og Arsen-
al á Old Trafford.

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 Man. Utd. - Arsenal 

> Jason Segel
„Af einhverju ástæðum hef ég alltaf 
átt í vandræðalegum samskiptum við 
dömurnar. Ég veit ekki af hverju, en 
ég get þó nýtt þessa reynslu mína í 
vinnu minni og gert góða mynd úr 
reynslunni“.
Brandarakallinn Jason 
Segel fer með eitt aðal-
hlutverka í gamanþátt-
unum How I Met Your 
Mother sem er sýndur á 
Stöð 2 í kvöld kl. 19.55.

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.

Ég hef ofsalega gaman af sjónvarpsþáttunum Planet Food sem sýnd-
ir eru á Travel Channel. Þar flakkar þáttarstjórn-
andinn heimshornanna á milli og kynnir 
sér matarmenningu ólíkra landa.

Í síðasta þætti heimsótti 
þáttastjórnandinn Malasíu og 
heimsótti ólíkar borgir þar í 
landi, bragðaði á gómsæt-
um sjávarréttum, drakk te 
sem hún hafði tínt sjálf og 
borðaði ís með maísbaun-
um, nýrnabaunum, jarðar-
berjum og súkkulaðisósu. 
Reyndar tók hún aðeins einn 
munnbita af ísnum, sem endaði 
allur ofan í ruslatunnu. 

Ég sat með vatnið í munninum þáttinn til enda, réttirnir voru svo 
girnilegir á að líta. Allir nema ísinn, auðvitað.

Þáttarstjórnandinn hefur einnig heimsótt lönd á 
borð við Svíþjóð, Indland, Japan og Kína og þrátt 

fyrir ólíka matarmenningu þessara landa verð 
ég alltaf jafn svöng við áhorfið og fyllist 
innblæstri. 

Innblásturinn nær þó ekki aðeins til 
eldhússins heldur dauðlangar mig að 
skipuleggja heila matarheimsreisu þar sem 
ég mun flakka milli heimsálfa, líkt og þáttar-

stjórnandinn, og borða á mig gat. 
Það er gaman þegar maður lendir á sjón-

varpsefni sem fyllir mann innblæstri ásamt því 
að fræða mann um ólíkar menningar og bætir að 

auki matseldina.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HEFUR GAMAN AF MATREIÐSLUÞÁTTUM

Sjónvarpsefni sem fyllir mann innblæstri
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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 New Tricks  14.50 Keeping Up Appearances  
15.20 Keeping Up Appearances  15.50 Only Fools 
and Horses  16.20 Hustle  17.10 The Weakest 
Link  17.55 Deal or No Deal  18.30 Only Fools and 
Horses  19.00 Keeping Up Appearances  19.30 
Gavin & Stacey  20.00 After You‘ve Gone  20.30 
Messiah - The Rapture  21.20 The Jonathan Ross 
Show  22.10 Keeping Up Appearances  22.40 
EastEnders  23.10 Gavin & Stacey  23.40 After 
You‘ve Gone 

12.20 OBS  12.30 Naturens former  13.00 
Koste hvad det vil  13.30 Det søde liv  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.10 Boogie Mix  
15.00 Hjerteflimmer Classic  15.30 Absalons 
Hemmelighed  16.00 Svampebob Firkant  16.25 
Cowboy, indianer og hest  16.30 Sebastians jul  
16.40 Garfield  16.55 Fup og Svindel  17.00 
Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport  18.00 
Aftenshowet 2. del  18.30 Absalons Hemmelighed  
19.05 Jamie Olivers eget julekøkken  20.00 TV 
Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  21.00 
Nordlys  22.30 OBS  22.35 Inspector Morse

12.10 Takk for sist  12.50 Klasse 10 B  13.30 Det 
søte liv  14.00 NRK nyheter  14.10 Poirot  15.00 
Ut i nærturen  15.20 Førjulshygge i Strömsö  16.00 
NRK nyheter  16.10 Hjemme hos Bye & Rønning  
16.40 Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Nyheter 
på tegnspråk  17.00 Jul på Månetoppen  17.30 
Filmavisen 1960  17.40 Distriktsnyheter  18.45 
Puls  19.55 Distriktsnyheter  20.30 Borgen  21.30 
Munter mat  22.00 Kveldsnytt  22.15 Lewis  23.45 
Nytt på nytt

12.20 Tillfällets hjältar  13.30 Lustgården  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  17.45 Julkalendern  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 
Återstoden av dagen  23.40 Min jul  23.45 
Svindlarna

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 

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 19.50
Man. Utd - Arsenal
Risaslagur á Old Trafford þar sem 
Manchester United og Arsenal mæt-
ast. United hefur haft vinninginn í 
undanförnum viðureignum liðanna 
en það er mikill rígur á milli þessara 
félaga og ekkert gefið eftir.

Hvernig líður starfsfólkinu
þínu í vinnunni?
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Virðing
Réttlæti

Öll fyrirtæki geta tekið þátt í könnun VR, Fyrirtæki ársins. Stjórnendur þeirra geta svo 
nýtt sér niðurstöðurnar og fengið skýra mynd af aðbúnaði og ánægju starfsfólksins. 
Þessar upplýsingar koma sér vel í daglegum rekstri. Það er því allra hagur að sem flestir 
segi hvað þeim finnst.

Hvetjum samstarfsfólk okkar til að taka þátt í könnuninni!

Athugið að skila þarf inn þátttökulistum í síðasta lagi 6. janúar 2011. Allar nánari 
upplýsingar fást á heimasíðu VR,  www.vr.is, eða með því að senda póst á vr@vr.is

Fyrirtæki ársins 
2011

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.
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„Mér líst vel á þessa þætti og fólkið í kring-
um þá. Ég var að fá handritið í hendurnar og 
er því ekki búinn að kynna mér persónuna 
í þaula,“ segir Guðmundur Ingi Þorvalds-
son. Hann hefur verið ráðinn í hlutverk 
útrásarvíkings en sá mun leika stóra rullu 
í sjónvarpsþáttunum Makalaus sem byggð-
ir eru á samnefndri bók Þorbjargar Marin-
ósdóttur, Tobbu Marinós. Bókin naut feyki-
legra vinsælda á þessu ári og fjallar um sýn 
einhleyprar ungrar stúlku í Reykjavík og 
þeim ævintýrum sem hún lendir í. 

Guðmundur segir það ekki verða erfitt að 
finna fyrirmyndir fyrir útrásarvíking, af 
nægu sé að taka hvað varðar umfjöllun um 
lífsstíl þeirra og persónuleika. Eins kald-
hæðnislega og það kann að hljóma verður 

Guðmundur örugglega síðasti útrásarvíking-
urinn í höfuðborginni því hinir eru langflestir 
búnir að flytja lögheimili sitt til Lúxemborgar 
eða Spánar og sjást eingöngu í mýflugumynd 
þegar þeir læðast meðfram veggjum höfuð-
borgarinnar. „Það er nóg af góðum fyrir-
myndum fyrir þetta hlutverk,“ segir Guð-
mundur og hlær.

Leikarinn verður áberandi á næsta sjón-
varpsári því hann leikur Trausta Löve, frétta-
stjóra Einars blaðamanns í Tíma nornarinn-
ar en hún verður sýnd á RÚV. Þá er hann æfa 
Fjalla-Eyvind í Norðurpólnum og leikur ráð-
herrann strípiglaða í Hlemmavídeó. Að sögn 
Guðmundar er stefnt á að tökur hefjist hinn 
10. janúar en þættirnir verða sýndir á Skjá 
einum. - fgg

Leikur þokkafullan útrásarvíking

„Þetta kom rosalega á óvart og ég 
er eiginlega ennþá í sjokki,“ segir 
hin þrettán ára gamla Arney Ingi-
björg Sigurbjörnsdóttir. Hún sigr-
aði í söngkeppninni Röddinni en 
þættir með keppninni hafa verið 
sýndir á Stöð 2 að undanförnu. 
Hátt í níu hundruð keppendur á 
aldrinum 12 til 16 ára skráðu sig 
til leiks og því var leiðin að sigr-
inum bæði löng og ströng. Arney 
segir frábært fyrir sig að vinna 
jafn stóra keppni og Röddin sé. 
„Ég hélt pottþétt að ég myndi ekki 
vinna en mér leið æðislega þegar 
Sveppi tilkynnti hver væri sigur-
vegarinn.“

Arney segist hafa sungið lengi 
en hún steig fyrst á svið þegar hún 
var fimm ára gömul og söng á 17. 
júní skemmtun í Grindavík. Hún 
mundi þó ekki hvaða lag varð fyrir 
valinu þá en hún vann Röddina með 
Christinu Aguilera slagaranum 

You Lost Me sem verður gefinn út 
á safndiskinum Pottþétt 54. Arney 
segist alltaf hafa dreymt um að 
vera söngkona og það eru annasam-
ir dagar framundan hjá henni; hún 
söng í Kringlunni og Smáralind-
inni um helgina og mun troða upp 
í verslunarmiðstöðvunum tveim á 
næstunni.

Það er ekki mikið vandamál að 
fá það upp úr Arneyju hverjar 
hennar fyrirmyndir séu. Celine 
Dion og Christina Aguilera 
eru þar ofarlega á blaði. „Og 
svo Jóhanna Guðrún, hún 
er alveg pottþétt.“ -fgg 

GLÆSILEGUR FULLTRÚI 
Arney Inga vann Rödd-
ina og mun syngja í 
bæði Kringlunni og 
Smáralind í hátíðar-
ösinni.

Í VÍKINGAHAM Guðmundur Ingi Þorvaldsson leikur 
þokkafullan útrásarvíking í sjónvarpsseríunni Makalaus.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Viðskiptavinum okkar finnst 
mjög skemmtilegt að heimsækja 
bóndabýlið og fylgjast með hvern-
ig dýrin eru ræktuð,“ segir bónda-
konan Lisa Richards.

Lisa Richards og Frank, eigin-
maður hennar, reka Mack Hill 
bóndabýlið í New Hampshire ríki 
í Bandaríkjunum. Þau hafa sér-
stakt dálæti á íslenskum búfénaði 
og eru með íslenska fjárhunda, 
íslenskt sauðfé og íslenskar 
hænur á býlinu. „Bara ef ég hefði 
efni á íslenskum hestum,“ segir 
Lisa, en hún sparar nú peninga 
til að komast til Íslands að sækja 
egg til að auka líffræðilega fjöl-
breytni hænsnanna á býlinu.

„Við búum á köldu svæði sem 
er ekki mjög hagsælt, en frek-
ar stórt. Við vildum þess vegna 
sauðfé sem myndi þrífast við þær 
aðstæður,“ segir hún um upphaf-
ið á íslensku búfénaðarinnrás-
inni á bóndabýli þeirra hjóna. „Ég 
vildi líka geta mjólkað sauðféð 
vegna þess að ég elska kindaost. 
Við nýtum líka ullina, en það er 
góður markaður fyrir íslenska ull 
í Bandaríkjunum og hún er mjög 
verðmæt.“

Mack Hill bóndabýlið er sjálf-
bært, en Lisa og Frank sérhæfa 
sig í ræktun á sjaldgæfari búfén-
aði. Ásamt því að selja ull fram-
leiða þau jógúrt og osta. Þá selja 
þau egg undan íslensku hænun-
um og íslenskt lambakjöt, sem 
þau eru afar stolt af. „Lamba-
kjötið er mjög verðmætt,“ segir 
Lisa. „Samkvæmt Whole Foods 
verslana keðjunni er kjötið það 
besta í heimi og við erum sam-
mála. Það selst upp á hverju ári 
og við erum með biðlista.“

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá á dögunum var íslenski fjár-
hundurinn frumsýndur á einni 
stærstu og virtustu hundasýn-
ingu Bandaríkjanna í nóvember. 
Lisa og Frank Richards rækta 

íslenska hunda undan tíkinni 
Dísu og hundinum Bjarka sem 
eru bæði hreinræktuð. „Þegar 
við vorum komin með sauðféð og 
kjúklingana var rökrétt að vera 
líka með fjárhunda,“ útskýrir 

Lisa Richards. „Dísa og Bjarki 
hjálpa til við að reka bóndabýlið 
með því að smala sauðfénu, svín-
unum, kúnum og öllu öðru sem 
þarf að smala. Þetta eru æðis legir 
hundar.“   atlifannar@frettabladid.is

LISA RICHARDS: BARA EF ÉG HEFÐI EFNI Á ÍSLENSKUM HESTUM

Með íslenskan búfénað 
á bandarísku bóndabýli

ÍSLAND Í BANDARÍKJUNUM Lisa Richards með íslenskt lamb og hvolpa sem eru 
undan íslensku fjárhundunum Dísu og Bjarka.

„Rokk og tja tja tja á ÍNN er nýr 
þáttur um íslenska músík. Hann 
er skemmtilegur.“

Róbert Örn Hjálmtýsson, forsprakki 
hljómsveitarinnar Ég.

TRÚIR ÞÚ  
Á GALDRA?

Töframaðurinn er framhald Gullgerðarmannsins,
önnur bókin um hinn ódauðlega Nicolas Flamel.

Guðni Kolbeinsson þýddi.

Frábær  

fantasía fyrir  

unglinga

Snjóbrettajakki úr Firefly EVO-efni sem hrindir frá snjó og léttu regni. 
Límdir saumar og góðir öndunareiginleikar. Herrastærðir.

Snjóbrettabuxur úr Firefly EVO-efni sem hrindir frá snjó og léttu regni. 
Límdir saumar og góðir öndunareiginleikar. Dömu- og herrastærðir.

Arney Ingibjörg vann Röddina
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Raunverulegar fyrirmyndir
Við lestur skáldsögunnar Martröð 
millanna eftir fréttastjórann Óskar 
Hrafn Þorvaldsson kemur nafn 
athafnamannsins Björgólfs Thors 
Björgólfssonar sjálfkrafa í hugann 
þegar sögupersónan Reynir Sveinn 
er skoðuð. Björgólfur efnaðist á 
einkavæðingu í Búlgaríu en Reynir 
í Ungverjalandi, Deutsche Bank 
er viðskiptabanki þeirra beggja. 
Björgólfur fagnaði fertugsafmælinu 
á Jamaíka með 50 Cent en Reynir í 
Frakklandi með Eminem.

Diet Pepsi og diet Coke
Eins kemur annar kunnur útrásar-
víkingur, Jón Ásgeir Jóhannesson, 
í hugann þegar persónunni Steini 
Þorra er lýst í Matröð millanna. 
Báðir gengu í Verzló, Jón Ásgeir 
drekkur diet Coke en Steinn Þorri 
diet Pepsi, báðir nota 
þeir svarta leður-
bakpoka undir 
tölvurnar sínar og 
báðir hafa þeir ekið 
um á hvítum Range 
Rover. Þá voru ein 
bestu viðskipti 
þeirra beggja 
með erlenda 
smásölurisa. 

1 Foxy Knoxy áfrýjar morðdómi

2 Kúba á barmi gjaldþrots

3 Bjarni Ben undir feldi

4 Sonur Madoffs svipti sig lífi

5 Þrír handteknir fyrir vopnað 
rán

6 Sextán ára ökufantur 
stöðvaður

Jólasplittið
Kramhúsið hélt sína árlegu jóla-
gleði í þrítugasta sinn í Íslensku 
óperunni á laugardag. Einna mesta 
athygli vakti upptroðsla Birnu 
Þórðardóttur stjórnlagaþingsfram-
bjóðanda og nokkurra vinkvenna 
hennar, sem stigu dans við undir-
leik syrpu með helstu smellum 
Elvis Presley. Undir lok atriðisins fór 
Birna í splitt á miðju sviðinu eins 
og hún hefur gert í áraraðir. Varð 
Kolbrúnu Halldórsdóttur, forseta 

Bandalags íslenskra 
listamanna og 
kynni kvöldsins, á 
orði að nú loks-
ins gætu jólin 
hafist, úr því að 
Birna hefði farið 
í splitt.

 - afb, kg
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