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Vertu skrefi á undan  heitir námskeið  á vegum Forvarnarhúss um 

slysavarnir barna. Á námskeiðinu er fjallað um hvernig megi tryggja 

öryggi barna á heimilum og í bílum. Námskeiðið stendur í 90 mínút-

ur, er ókeypis og fer fram í Forvarnarhúsinu í Kringlunni 1-3. Nauð-

synlegt er að hafa boðskort frá ung- og smábarnavernd Heilsugæsl-

unnar meðferðis. Næsta námskeið verður haldið 12. janúar.

M ér finnst mikilvægt að umkringja mig hlutum sem hafa ein-hverja sögu og vekja minningar. Húsgagnið sem mér þykir vænst um á mínu heimili er skenkur sem var í eigu ömmu og afa mannsins míns,“ segir Bergrún Íris Sævarsdóttirnemandi í M d

þá skenkinn heim í bílskúrinn sinn og gerðu hann upp. Ég hélt alltaf að þau ætluðu að hafa hann inni hjá sér en þegar við hjónaleysin keyptum okkar fyrstu íbúð fengum við skenkinn 
til eignar. Kannski hefur jagiðí mér gert útslagið

ömmu og afa hýsti hann spari-stell og glös en nú er að finna DVD diska og borðspil í hillum og skúffum. Bergrún hefur alltaf haft gaman af fallegum hlutuheld

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bergrún Íris Sævarsdóttir vill hluti með tilfinningalegt gildi

Hýsti sparistell og glös

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00   laugard.11:00 - 16:00
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
þriggja hæða einbýlishús við Fjölnisveg.

Húsið er 321 fermetri, virðulegt og fallegt á eftirsótt-um stað í Þingholtunum. Það er teiknað af Pétri Ingi-mundarsyni árið 1930 og er í svokölluðum skipstjóra-villustíl. Húsið stendur á 1.020 fermetra eignarlóð og er á þremur hæðum auk rislofts. Í hluta kjallara er lítil íbúð með sérinngangi.
Eignin skiptist þannig: Á aðalhæð eru anddyri, samliggjandi stofur, rúmgott hol, gestasnyrting,  eld-hús með ól kál i

efri hæðinni er baðstofuloft með góðri lofthæð. Í kjall-ara er meðal annars lítil tveggja herbergja íbúð og svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslur.Stofurnar á aðalhæð eru bjartar og rúmgóðar, með mikilli lofthæð og rósettum í loftinu. Á gólfinu er marmari. Út frá eldhúsi er búið að byggja sólskála og er þar rúmgóður krókur.
Svefnherbergin á efri hæð eru fimm en tvö þeirra eru samliggjandi. Öll eru herbergin rúmgóð. Baðher-bergi hefur verið endurnýjað og er flísalagt hólf í gólf með baðkari, sturtu og innréttingu. Baðstofuloftið er rúmgott og bjart með góðri lofth ð þ

Virðulegt hús í Þingholtum
Húsið er á eftirsóttum stað í Þingholtunum.

heimili@heimili.is

Sími 530 6500
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Óskum eftir fleiri 
eignum á söluskrá!  

Góð þjónusta fyrir seljendur og 
kaupendur á sanngjörnu verði

• Þarftu að selja?
•  Komdu til okkar með eignina þína við 

veitum toppþjónustu og náum árangri
• Hringdu núna!

Við náum árangri
í fasteignaviðskiptum
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Fara ótroðnar slóðir
Ísraelska hönnunarteymið 
Yael Mer og Shay Alkalay hefur 
fangað heiminn með ótrúlegri 
hönnun.
allt  2

SPAUGSTOFAN
LAUGARDAGA

SPAUGST

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Magnús hitti 
Colin Powell, fyrrum utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, í Mexíkó. 

Á 35 ára starfsafmæli
Sigurður Sigurjónsson 
leikari bjóst ekki við að 
endast svona lengi á sviði.
tímamót 16

VIÐSKIPTI VBS fjárfestingarbanki 
lánaði fyrirtæki Engilberts Runólfs-
sonar milljarða króna til ýmissa 
fasteignaverkefna með veði í fast-
eignum sem aldrei risu. 

Lánveitingar VBS fjárfestingar-
banka til fasteignaverkefna námu 
alls 20 milljörðum króna sem jafn-
gildir um 76 prósentum af heildar-
útlánum bankans. 

Meðal stórtækustu viðskiptavina 
bankans í þessum verkefnum var 
fyrirtækið Innova, eitt af umsvifa-
mestu byggingarfélögum landsins 
árið 2007. Forstjóri Innova var Eng-
ilbert Runólfsson sem hefur meðal 
annars afplánað dóma fyrir skjala-
fals, fíkniefnabrot og fjársvik. 

Fram hefur komið að Engilbert 
var einn eigenda að félaginu Ferju-

holti ehf. sem fékk lán hjá VBS fjár-
festingarbanka til kaupa á tæplega 
200 hektara spildu í landi Laugar-
dæla norðan Selfoss árið 2007.

Nú hefur komið á daginn að verk-
efnin sem fyrirtæki tengd Eng-
ilbert komu að voru mun fleiri. Í 
ársreikningi Innova nam heildar-
virði verka í vinnslu tæpum 11,6 
milljörðum króna. Engin mann-

virki eru á lóðum sem félagið mat 
á 5,8 milljarða króna. Þá voru þrjár 
fjölbýlishúsalóðir metnar á rúmar 
530 milljónir króna en fasteigna-
mat þeirra nemur í dag um 100 
milljónum króna.   

VBS fjárfestingarbanki tók virk-
an þátt í fjárfestingum með félag-
inu en afskrifaði sjö milljarða króna 
vegna tapaðra útlána árið 2009. 
Bankinn fór í þrot í fyrra.

„Þeir [VBS] voru alltaf með 
Fjármálaeftirlitið á bakinu á þess-
um tíma og redduðu sér með svona 
gjörningum. En verð á þessum tíma 
var svona. Menn voru að borga 
fimmtán milljónir fyrir lóðir undir 
íbúðir í fjölbýli á þessum tíma. 
Þetta var orðið algjört brjálæði,“ 
segir Engilbert. - jab / sjá síðu 6

Fengu milljarða út á 
hús sem aldrei risu
VBS fjárfestingarbanki lánaði fyrirtæki Engilberts Runólfssonar milljarða með 
veði í fasteignum sem margar hverjar risu aldrei. Ekkert hefur verið byggt á lóð-
um sem metnar voru á 5,8 milljarða. Var orðið algjört brjálæði, segir Engilbert. 

FÓLK Magnús Scheving, höfundur 
Latabæjar, hefur átt fundi með 
Carlos Slim, ríkasta manni heims, 
um hvernig Latibær og Slim geti 
tekið höndum saman í baráttunni 
gegn offitu barna í Mexíkó. 

Latabæjar-vörumerkið var 
notað í sérstöku átaki sem banda-
ríska landbúnaðarráðuneytið og 
mexíkóska heilbrigðisráðuneytið 
stóðu fyrir í sameiningu í nóvem-
ber og desember. Átakið átti að 
auka grænmetis- og ávaxtaneyslu 
mexíkóskra barna en rannsóknir 
hafa sýnt að offita barna er mest í 
Mexíkó. Árangurinn lét ekki á sér 
standa en neysla á þessum vörum 
jókst um 29 prósent.   - fgg / sjá síðu 30

Íþróttaálfurinn gerir víðreist:

Berst gegn 
offitu í Mexíkó

UNGUR NEMUR GAMALL TEMUR Yfir eitt hundrað keppendur tóku þátt í nýársmóti 
fatlaðra í Laugardalslauginni í gær. Kristín Rós Hákonardóttir afrekskona synti með litlu frænku sinni, Heiði Björg 
Egilsdóttur, sex ára. Þetta er í 28. sinn sem mótið er haldið. Í gær var einnig haldin minningarathöfn um Erling Þ. 
Jóhannsson sem lést um aldur fram á síðasta ári en hann hafði verið mótsstjóri öll árin á undan. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STÍFUR VINDUR  sunnan og 
vestan til á landinu, 10-18 m/s, en 
hægari NA-til. Víða él einkum SV-til 
og N-lands seinna í dag. Frost víða 
0-12 stig.
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króna var 
heildarvirði 
verka Innova. 
Engin mann-

virki eru á lóðum sem félagið 
mat á 5,8 milljarða. 

11,6
milljarðar

Enn verk að vinna
Landsliðsþjálfarinn segir 
mikilvægt að nýta tímann 
vel fram að HM í Svíþjóð.
sport 24

UTANRÍKISMÁL Sendiherra Bandaríkjanna mun í dag 
funda með ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins 
um það að bandarísk yfirvöld hafi krafið samskipta-
vefinn Twitter um ítarlegar upplýsingar um 
þingkonuna Birgittu Jónsdóttur.

„Í þessu tilviki er það algjörlega ljóst af þeim skjöl-
um sem ég hef séð að það er fullkomlega tilhæfulaust 
að ætla að hún hafi með einhverjum hætti valdið 
bandarískum borgurum tjóni,“ segir Össur 

Skarphéðins son utanríkisráðherra. „Ég get ekki skilið 
annað af skjölunum en að hún sæti sakamálarannsókn 
fyrir að hafa tekið þátt í að útbúa myndskeið.“

 Birgitta segir að lögmenn þeirra sem krafan bein-
ist gegn hafi óskað eftir upplýsingum um hvort sam-
bærileg stefna hafi verið send öðrum samskiptavefj-
um, til dæmis Facebook, Google og Skype, og þeir 
afhent upplýsingarnar athugasemdalaust. „Það er 
mjög sennilegt,“ segir hún.  - sh / sjá síðu 4

Sendiherra Bandaríkjanna kallaður á teppið í utanríkisráðuneytinu:

Fundað vegna Birgittu í dag

Hið augljósa vel falið
Mengunarhneykslið 
í sorpstöðinni Funa í 
Skutulsfirði rakið. 
fréttir 12

VÍSINDI Ný rannsókn Flórída-
háskóla á þróun lúsa sýnir að 
maðurinn byrjaði að klæða sig 
fyrir um 170 þúsund árum. Frá 
þessu er greint á vefnum Science 
Daily.

Lúsarannsóknir eru notaðar til 
að auka skilning okkar á þróun 
mannkyns. Rannsóknirnar felast 
meðal annars í því að nota erfða-
tækni til að reikna út hvenær 
fatalús kom fyrst fram, en hún 
þróaðist frá höfuðlúsinni þegar 
mannfólkið tók að klæða hár-
lausan líkama sinn. Fatnaður er 
sú tækni sem gerði mannkyn-
inu kleift að flytja búferlum og 
setjast að á kaldari svæðum.   - shá

Rannsóknir á lúsum:

Lýs sýna hvenær 
menn fóru í föt
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Ólína, brennur þetta mál á 
þér?

„Já, ég er alveg í rusli.“

Ólína Þorvarðardóttir alþingismaður fékk 
málefni sorpbrennslunnar Funa tekin 
upp í umhverfisnefnd Alþingis í síðustu 
viku. Tilefnið var mengun frá sorpbrennsl-
unni á undanförnum árum.

BALTIMORE Fyrir utan næturklúbbinn 
þar sem átökin áttu sér stað.  MYND/AP

BALTIMORE, AP Tveir fórust og fjór-
ir særðust í átökum sem áttu sér 
stað fyrir utan næturklúbb í Balti-
more aðfaranótt sunnudags. 
Annar þeirra sem dóu var 33 ára 
lögreglumaður. Hugsanlegt er að 
hann hafi fyrir mistök verið skot-
inn til bana af öðrum lögreglu-
mönnum á vettvangi. Einn þeirra 
sem særðust var einnig lögreglu-
maður. 

Átökin hófust í næturklúbbnum 
en héldu áfram á bílastæði fyrir 
utan. Þetta var þriðja skotárásin 
fyrir utan næturklúbb í Baltimore 
á skömmum tíma. Í mars síðast-
liðnum voru tveir skotnir og í júní 
var lögreglumaður sem var ekki á 
vakt myrtur.  - fb

Átök brutust út í Baltimore:

Tveir skotnir 
við næturklúbb

ORKUMÁL Rúmlega fjörutíu og tvö 
þúsund manns hafa þegar skrifað 
undir áskorun til stjórnvalda þar 
sem skorað er á íslensk stjórn-
völd að koma í veg fyrir sölu HS 
Orku. Að auki er skorað á Alþingi 
að þjóðaratkvæðagreiðsla fari 
fram um eignarhald og nýtingu á 
orkuauðlindum landsins.

Efnt var til sérstaks karókí 
til stuðnings málefninu í Nor-
ræna húsinu á fimmtudaginn 
en því lauk í gær. Aðstandendur 
maraþonsins voru að sögn ánægð-
ir með undirtektirnar og telja 
líklegt að efnt verði til þjóðar-
atkvæðagreiðslu úr þessu.  - sm 

Karókímaraþon slær í gegn:

Fjöldi manns 
skrifar undir

SAMGÖNGUR Tæp fjörtíu þúsund 
manns hafa mótmælt fyrirhug-
uðum vegatollum á umferð vega 
út frá höfuðborgarsvæðinu. Und-
irskriftasöfnunin fer fram á 
heimasíðu Félags íslenskra bif-
reiðaeigenda en samtökin hrintu 
undirskrifasöfnuninni af stað í 
síðustu viku. 

Forsvarsmenn FÍB segja í að 
hugmyndin um vegatoll sé fráleit 
og af viðbrögðum fólks að dæma 
sé ljóst að þær eigi ekki upp á 
pallborðið hjá landanum. Sam-
kvæmt nýrri könnun eru Suður-
nesjamenn einarðastir í afstöðu 
sinni gegn hugmyndinni.  - sm

Fjöldi manns mótmælir:

40.000 á móti 
vegatollum

SÚDAN, AP Þjóðaratkvæðagreiðsla 
þar sem kosið er um sjálfstæði 
suðurhluta Súdans hófst í gær og 
var þátttakan mjög góð. 

Talið er nánast öruggt að 
suðurhlutinn, sem er að mestu 
leyti kristinn, kljúfi sig með 
atkvæðagreiðslunni frá norður-
hlutanum sem er að mestu byggð-
ur múslimum. Þar með yrði þessu 
stærsta landi Afríku skipt í tvo 
hluta. Rúm fimm ár eru liðin 
síðan blóðugri borgarastyrjöld 
lauk í Súdan þar sem tvær millj-
ónir manna létu lífið á árunum 
1983 til 2005.

Omar al-Bashir, forseti Súdans, 
hefur heitið því að veita hinum 
olíuríka suðurhluta sjálfstæði 
eftir að ríkisstjórn hans reyndi 
í mörg ár að koma í veg fyrir 
þjóðaratkvæðagreiðsluna sem nú 
á sér stað. 

Ríkisstjórn al-Bashirs veitti 
suðurhlutanum takmarkaða sjálf-
stjórn 2005 eftir að friðarsamn-
ingur var undirritaður sem batt 
enda á borgarastyrjöldina. Átök 
hafa engu að síður átt sér stað í 
norðurhluta Súdans, í Darfur-
héraði þar sem á bilinu 200 til 400 
þúsund manns hafa látið lífið.   - fb

Þjóðaratkvæðagreiðsla um sjálfstæði suðurhluta Súdans hófst á laugardag:

Sögulegur viðburður í Súdan

GREIÐIR ATKVÆÐI Salva Kiir, leiðtogi 
Suður-Súdana, greiðir atkvæði sitt í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni. MYND/AP

Grunaðir um ölvunarakstur
Fjórir ökumenn voru teknir vegna 
gruns um akstur undir áhrifum áfeng-
is eða fíkniefna á höfuðborgarsvæð-
inu um helgina. Hinir handteknu eru 
allt karlmenn á milli 20-35 ára. Einn 
var tekinn réttindalaus við akstur.

LÖGREGLUFRÉTTIR

FANGELSI Útboðsgögn vegna fram-
kvæmda við fangelsið á Hólms-
heiði verða að öllum líkindum til-
búin innan mánaðar. Verkið verður 
boðið út innan EES en öll gögn 
verða einungis birt á íslensku. 

Jón Magnússon, skrifstofustjóri 
dómsmálaráðuneytisins, segir að 
slíkt sé venjan hér á landi eftir 
efnahagshrunið.

„Það er viðtekin venja að hafa 
textann á íslensku og það er gert 
samkvæmt öllum reglum,“ segir 
Jón. Upphafleg kostnaðaráætlun 
við framkvæmdirnar á fangelsinu 
hljóðaði upp á 1,5 milljarða króna. 
Jón segir þó að sú tala hafi hækk-
að eitthvað, en núverandi áætlun 
er komin upp í 1,8 milljarða. Hann 
vonast þó til þess að útboðið gangi á 
þann veg að talan lækki á ný. 

Dönsku arkitektarnir Alex Poul-
sen unnu fyrstu hönnun fangelsis-
ins og borgaði ráðuneytið 4,8 millj-
ónir fyrir þá vinnu. Það verk var 
ekki boðið út hér á landi. 

„Danir hafa hannað og teiknað 
mörg fangelsi, en það hafa íslensk-
ir arkitektar ekki gert,“ segir Jón. 
„Þetta er óveruleg vinna og var ein-
göngu hugsuð til þess að auðvelda 
íslenskum arkitektum þá miklu 
áframhaldandi vinnu sem tekur 
við eftir útboðið.“ 

Áframhaldandi hönnunarkostn-
aður mun sennilega verða mun 
hærri en tæpar fimm milljónir að 
mati Jóns og segir hann íslenska 
arkitekta nú munu taka við málinu 
alfarið. 

Logi Már Einarsson, formaður 
Arkitektafélags Íslands (AÍ), telur 
ekkert við bygginguna til þess fall-
ið að íslenskir arkitektar hafi ekki 
ráðið við það. 

„Við teljum ekkert í þessu verk-
efni vera þannig að það þurfi að 
leita til útlanda af þeim ástæð-
um,“ segir Logi. „Við höfum feng-
ið þau svör að það hafi einungis 

verið takmörkuð ráðgjafavinna 
sem keypt var frá Danmörku og 
við vonum bara að svo sé.“ 

Logi segir óheppilegt hvernig 
staðið var að verkinu af hálfu ráðu-
neytisins, en vill þó lenda málinu í 
góðu og treystir því að framhaldinu 
verði haldið meðal innlendra 
arkitekta. 

„Aðalatriðið er að þeir gefi 
íslenskum arkitektum tækifæri á 
því að keppa um þetta,“ segir hann. 
„Við erum auðvitað ekki að heimta 
að fá að teikna fangelsið. En við 
viljum að sjálfsögðu fá möguleik-
ann til þess.“  sunna@frettabladid.is

Útboðsgögnin verða 
aðeins birt á íslensku
Útboð fyrir fangelsið á Hólmsheiði verða boðin út innan EES en gögnin munu 
einungis birt á íslensku. Danskir arkitektar fengu 4,8 milljónir fyrir frum-
hönnun. Formaður AÍ segir vinnubrögð dómsmálaráðuneytisins óheppileg.

LOGI MÁR EINARSSON Formaður AÍ vonast til þess að ráðuneytið hafi einungis keypt 
takmarkaða ráðgjafavinnu frá Danmörku eins og komið hefur fram.

ÍRAN, AP Talið er að fimmtíu 
manns hafi komist lífs af þegar 
írönsk farþegaflugvél hrapaði í 
norðvesturhluta landsins seinni 
partinn í gær. 105 voru um borð. 
Vélin, sem var af gerðinni Boe-
ing-727, hrapaði skömmu fyrir 
lendingu í borginni Orumiyeh. 

Flugvélin brotnaði í nokkra 
hluta en enginn eldur braust 
út. Margar flugvélar í Íran eru 
sagðar úr sér gengnar og það sé 
ástæðan fyrir þeim fjölda flug-
slysa sem hafa átt sér stað þar 
undanfarin ár.  - fb

Mannskætt flugslys í Íran:

Helmingurinn 
komst lífs af

Við erum auðvitað 
ekki að heimta að fá 

að teikna fangelsið. En við 
viljum að sjálfsögðu fá mögu-
leikann til þess.

LOGI MÁR EINARSSON 
FORMAÐUR AÍ

STJÓRNMÁL Þrír þingmenn 
Vinstri grænna, Atli Gísla-
son, Ásmundur Einar Daða-
son og Lilja Mósesdóttir, telja 
meirihluta þingflokksins hafa 
beitt þau ofríki og að varn-
aðarorð um meirihluta ræði 
sem höfð voru uppi í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis 
hafi verið að engu höfð í tíð 
þeirrar ríkisstjórnar sem nú 
starfar.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu 
sem lögð var fram á fundi þing-
flokksins á miðvikudaginn var og 
þremenningarnir sendu fjölmiðl-
um í gær. Þar segjast þeir þurfa að 
bregðast við málflutningi starfandi 
þingflokksformanns, Árna Þórs 
Sigurðssonar, í greinargerð sem 
hann lagði fram fyrir jól. Þar hafi 
verið farið rangt með og ýmsum 
mikilvægum atriðum ekki svarað.

Þremenningarnir segja að 

breytingartillögur þeirra við fjár-
lagafrumvarpið séu sprottnar af 
áhyggjum af brostnum hagvaxt-
arforsendum í áætlun Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Tillögurnar 
hafi verið slegnar út af borðinu og 
því hafi þeir greitt atkvæði gegn 
fjárlagafrumvarpinu.

Yfirlýsingin er harðorð. Þing-
mennirnir segja að rauði þráðurinn 
í breytingartillögunum hafi verið 
að verja velferðarkerfið. Allar 

tillögur hafi hins vegar 
verið hunsaðar. Vísa þeir 
til ríkisstjórnarinnar sem 
„hinnar svokölluðu vel-
ferðarstjórnar“.

„Má segja að fjárlaga-
frumvarpið og sú atvinnu-
stefna sem felst í því og 
málsmeðferð um frum-
varpið hafi verið kornið 
sem fyllti mælinn. Hér 
má einnig nefna kúvend-

ingu forystunnar í Icesave-málinu, 
ESB-umsókninni og þeim aðlögun-
arviðræðum sem í gangi eru, mál-
efni Magma Energy og HS orku, 
afstöðunni til AGS fyrir og eftir 
stjórnarmyndun o.fl. Í þessum 
mikilvægu málaflokkum hefur 
verið farið gegn stefnu flokks-
ins og sáttavilji forystunnar ekki 
fyrir hendi,“ segja þremenning-
arnir. Yfirlýsingu þeirra má lesa í 
heild á Vísi.  - sh

Þrír þingmenn VG svara greinargerð þingflokksformanns fullum hálsi:

Hin svokallaða velferðarstjórn

ATLI GÍSLASON ÁSMUNDUR EINAR 
DAÐASON

LILJA 
MÓSESDÓTTIR

UMHVERFISMÁL Viðbragðskerfi 
Umhverfisstofnunar vegna 
bráðamengunar var ræst í gær 
þegar tilkynning barst um að gat 
hefði komið á olíutank togarans 
Eldborgar RE 13. Skipið sigldi á 
ísjaka á Grænlandsmiðum.

Gatið var um þrjátíu senti-
metra langt en um sjö tonn af olíu 
voru um borð í skipinu. 

Skipið kom til Hafnarfjarðar í 
gær þar sem kafarar þéttu gatið 
til bráðabirgða en olían streymdi 
úr skipinu á meðan kafarar unnu 
að bráðabirgðaviðgerð. 

Starfsmenn Hafnarfjarðar-
hafnar og Heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar og Kópavogs 
höfðu umsjón með aðgerðum en 
fulltrúar Umhverfisstofnunar 
voru einnig á staðnum.    - jmi, shá

Olía lak í sjóinn:

Gat á togara 
við Grænland

SPURNING DAGSINS

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  24. janúar ... 8 mánudagar frá 20-23
Framhald ...   26. janúar ... 8 miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Viltu læra brids? Á byrjendanámskeiði Bridsskólans er  
 ekki gert ráð fyrir neinni kunnáttu. Þú getur komið ein eða  
 einn, með öðrum eða í hóp og það er sama hvort þú ert 18  
 ára eða 90. Eða þar á milli. Sjá bridge.is undir ”fræðsla”.

  • Viltu verða betri spilari? Framhaldið hentar breiðum hópi 
 spilara, bæði þeim sem töluvert kunna og eins hinum sem 
 eru rétt að slíta fyrsta stokknum. Ekki er nauðsynlegt að  
 vera með makker. Sjá bridge.is/fræðsla.
  • Staður: Síðumúli 37 í Reykjavík. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Uppl. og innritun í síma  898-5427  frá 13-18 daglega.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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UTANRÍKISMÁL Sendiherra Banda-
ríkjanna á Íslandi, Luis E. Arreaga, 
mun samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mæta á fund ráðuneytis-
stjóra utanríkisráðuneytisins í dag 
til að ræða beiðni bandaríska dóms-
málaráðuneytisins um aðgang að 
ítarlegum persónuupplýsingum um 
þingkonuna Birgittu Jónsdóttur frá 
samskiptavefnum Twitter.

„Við teljum að þetta sé ólíð-
andi framkoma gagnvart þing-
manni á löggjafarsamkundunni 
og við munum koma þeirri skoðun 
með mjög afdráttarlausum hætti 
á framfæri við bandarísk stjórn-
völd,“ segir Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra. Hann stað-
festir að ráðuneytisstjórinn muni 
funda með Arreaga vegna málsins 
en segir það reglu að gefa ekki upp 
tímasetningu slíkra funda.

Enn fremur segir Össur að 

tryggja þurfi ferðafrelsi Birgittu 
og hefur boðið henni að funda með 
þjóðréttarfræðingi ráðuneytisins 
svo hún geti kynnt sér hvað hún 
eigi á hættu. Birgitta segist sjálf 
ekki þora til Bandaríkjanna enda 
hafi lögmenn ráðlagt henni frá því 
að ferðast þangað. Hún er á leið til 
Kanada í dag en kveðst ekki þora 
að taka aðaltölvuna sína með sér 
þangað í ljósi atburðanna.

Birgitta segist ekki vita hvað býr 
að baki kröfunni. „Ég mundi gjarn-
an vilja vita af hverju er verið að 
kalla eftir þessum upplýsingum um 
mig. Ég kannast ekki við að hafa 
gert neitt ólöglegt,“ segir hún. 
Líklega sé fyrst og fremst verið 
að skoða atburðarásina í kring-
um gagnalekann stóra frá Banda-
ríkjaher á sínum tíma, og vinnuna 
við myndband, sem sýnir skotárás 
á almenna borgara í Afganistan. 
„Ég held að þeir séu bara að reyna 
að byggja upp mál á hendur Julian 
Assange og Bradley Manning.“

Össur segir Birgittu ekkert hafa 
gert rangt. „Í þessu tilviki er það 
algjörlega ljóst af 
þeim skjölum 
sem ég hef 
séð að það er 
fullkomlega 
tilhæfulaust 
að ætla að 
hún hafi 
með 

einhverjum hætti valdið bandarísk-
um borgurum tjóni. Hún hefur ekki 
stefnt lífi eða limum eða eignum í 
hættu. Það er ekkert sem réttlæt-
ir þetta, tel ég. Ég get ekki skilið 
annað af skjölunum en að hún sæti 
sakamálarannsókn fyrir að hafa 
tekið þátt í að útbúa myndskeið,“ 
segir Össur.

Birgitta segir að lögmenn þeirra 
sem krafan beinist gegn hafi óskað 
eftir upplýsingum um hvort sam-
bærileg stefna hafi verið send 
öðrum samskiptavefjum, til dæmis 
Facebook, Google og Skype, og þeir 
afhent upplýsingarnar athuga-
semdalaust. „Það er mjög senni-
legt,“ segir hún. Hún kann Twitter-
mönnum miklar þakkir fyrir að 

hafa barist gegn leyndinni sem 
var áskilinn á stefnunni og fengið 
að gera hana opinbera.

„Mér finnst þetta auðvitað alvar-
legt mál,“ segir Ásta Ragnheið-
ur Jóhannesdóttir, forseti Alþing-
is. „Við brugðumst strax við og 
erum að kanna hennar réttarstöðu 
sem þingmanns við þessar aðstæð-
ur. Hún er þjóðkjörinn fulltrúi og 
hefur ákveðinn rétt sem slíkur.“ 
Meðal annars hafi verið haft sam-
band við Alþjóðaþingmannasam-
bandið til að kanna rétt Birgittu.

Laura Gritz, talsmaður banda-
ríska sendiráðsins, sagði við Frétta-
blaðið í gær að hvorki hún né sendi-
herrann vildu tjá sig um málið að 
svo stöddu. stigur@frettabladid.is

LANDBÚNAÐUR Margt til þess að 
kindur undir Eyjafjöllum og í Mýr-
dal hafi veikst af lungnapest. Ekki 
hefur verið staðfest að um venju-
lega lungnapest sé um að ræða, 
samkvæmt upplýsingum Matvæla-
stofnunar (Mast).

Ekki eru sjáanleg tengsl milli 
þeirra bæja þar sem veikin hefur 
komið upp. Þrjár kindur af fjórum 
sem krufnar voru af dýralækni 
voru með einkenni í lungum sem 
bentu til lungnapestar, en sú fjórða 
var með einkenni sem ekki eiga 
skylt við lungnapest. Búið var að 
gefa kindunum sem drápust sýkla-

lyf og því var ekki hægt að rækta 
bakteríur frá líffærum úr þeim.

Lungnapest er lungnabólga í 
sauðfé og geitum af völdum bakt-
ería. Þær finnast í efri hluta önd-
unarfæra á heilbrigðu sauðfé án 
þess að valda sjúkdómi. Við viss-
ar umhverfisaðstæður, svo sem 
streitu, þrengsli eða miklar hita-
breytingar getur blossað upp 
sjúkdómur í hjörðum. Einkenni 
lungnapestar geta verið allt frá 
því að kindurnar steindrepist 
fyrir varalaust til hita, lystarleysis, 
andnauðar eða mæði.

Mast telur mjög mikilvægt að 

fá til rannsóknar lungu úr veikum 
kindum eða kindum sem bráðdrep-
ast. Þær mega ekki hafa verið með-
höndlaðar með sýklalyfjum.  - jss

LÖGREGLA Par var handtekið í 
Hafnarfirði eftir að hafa klifrað 
yfir girðingu og farið í heitan 
pott í einni af sundlaugum 
bæjarins rétt eftir klukkan eitt 
í fyrrinótt.

Þegar öryggisverðir komu á 
vettvang reyndi parið, átján ára 
piltur og sextán ára stúlka, að 
flýja en náðist á hlaupum og var 
lögreglan kölluð til. Lögregl-
an hafði samband við foreldra 
stúlkunnar, sem er undir lög-
aldri, sem sóttu hana á lögreglu-
stöðina.  -sm

Brotist inn í sundlaug:

Par var hand-
tekið á hlaupum 

HÚSIÐ RIFIÐ Auða lóð er nú að sjá þar 
sem hús Andre Hall stóð áður.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Íbúa í borginni 
Pittsburgh í Bandaríkjunum rak 
í rogastans þegar hann kom að 
húsi sínu í síðustu viku, en þá 
hafði það verið rifið til grunna. 

Andre Hall hafði keypt húsið 
fyrir nokkru og stóð í að gera 
húsið upp, en eignin hafði lengi 
staðið auð. Húsið hafði eitt sinn 
verið sett á lista til niðurrifs, en 
borgaryfirvöld ógiltu þá tilskipun 
fyrir nokkru.

Verktaki sem ráðinn hafði 
verið til að rífa húsið við hliðina 
var hins vegar full ákafur og reif 
bæði húsin, við litla hrifningu 
Halls.

Lögmenn borgarinnar eru nú 
að fara yfir málið.   - þj

Húseigandi kom að tómri lóð:

Rifið til grunna 
fyrir mistök

Mast vill rannsaka lungu úr veikum kindum eða kindum sem bráðdrepast:

Grunur um lungnapest í fé

SAUÐFÉ Lungnapest er lungnabólga í 
sauðfé og geitum af völdum tiltekinna 
baktería.

LÖGREGLAN Helgin gekk nokkuð 
vel fyrir sig víða á landsbyggð-
inni. Á Suðurnesjum var einn 
ökumaður tekinn grunaður um 
ölvunarakstur. 

Þá urðu tvö minni háttar 
umferðaróhöpp á Selfossi vegna 
hálku. Annars var helgin ágæt 
hvað skemmtanahald og umferð 
varðar að sögn lögreglunnar á 
Selfossi.  - sm

Róleg helgi að baki:

Tveir bílar út af 
vegna hálku

Sendiherrann á teppið í dag
Bandaríski sendiherrann mætir í utanríkisráðuneytið í dag til að ræða um kröfu yfirvalda vestra um að fá 
gögn Twitter um Birgittu Jónsdóttur. Birgitta segir líklegt að aðrir vefir hafi þegar afhent slíkar upplýsingar.

Í stefnunni, sem Twitter fékk leyndinni aflétt af og Fréttablaðið hefur undir 
höndum, óskar bandaríska dómsmálaráðuneytið eftir öllum upplýsingum 
um fimm einstaklinga; öllum samskiptum og ítarupplýsingum um þau, not-
endanöfnum, heimilisföngum, netföngum, upplýsingum um hvenær fólkið 
tengdist vefsíðunni og hvað það varði miklum tíma þar, símanúmerum, 
auðkennistölum tölvanna og kreditkorta- og bankanúmerum. 

Birgitta Jónsdóttir, 43 ára
Íslenskur þingmaður Hreyfingarinnar. Starfaði náið með Wikileaks vorið 
2010 að birtingu myndbands sem sýndi skotárás úr lofti á almenna borgara 
í Afganistan.

Bradley Manning, 23 ára
Bandarískur hermaður sem situr í einangrun og sætir ákæru fyrir að hafa 
lekið ógrynni gagna til Wikileaks. Meðal efnisins er ofangreint myndband, 
ítarlegar upplýsingar um stíðið í Afganistan og gögn og samskipti úr banda-
rísku utanríkisþjónustunni.

Jacob Appelbaum, 27 ára
Bandarískur hakkari sem hefur talað fyrir hönd Wikileaks.

Julian Assange, 39 ára
Ástralskur ritstjóri Wikileaks.com. Situr í stofufangelsi í Bretlandi vegna 
rannsóknar á meintum kynferðisbrotum í Svíþjóð.

Rop Gonggrijp, 42 ára
Þekktur hollenskur hakkari sem starfaði með Wikileaks vorið 2010 að 
birtingu ofangreinds myndbands.

Óska upplýsinga um fimm manns
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Vindhraði er í m/s. 
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Gildistími korta er um hádegi.

16°

5°

2°

2°

4°

1°

2°

2°

20°

7°

15°

1°

23°

1°

6°

10°

1°Á MORGUN 
10-15 m/s S- og V-til, 

annars hægari. 
MIÐVIKUDAGUR

5-13 m/s. 

-3

-3

-4

-6
-7

-2

-8

-12

0
-5

-1

11

13

12

20

2
6

5

6

13

3

3

-3

-2

-3
-5

-4

-4

-3

-4 -8

-5

VINDASAMT  sunn-
an og vestan til í 
vikunni, en yfi rleitt 
hægari vindur 
annars staðar. Það 
verður áfram kalt 
í veðri með éljum 
einkum norðan 
til á landinu en 
það léttir heldur til 
sunnan- og suð-
vestanlands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður
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 INNRITUN Á VORÖNN STENDUR YFIR NÚNA!

Atvinnulausir fá 25% styrk frá NTV 

af auglýstu staðgreiðsluverði  

Taktu vorið með trompi!
Tækninám og brautir NTV opna nýjar leiðir

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Kerfisstjóri - 365 stundir - Verð: 539.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og
stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu netkerfa,
viðgerðum og bilanagreiningu á almennum vélbúnaði og uppsetningu
stýrikerfa.

Kerfisstjórinn samanstendur af 3 námskeiðum: Tölvuviðgerðir, MCTS &
Netvork+ ásamt MCITP Netstjórnun og er gefinn 10% afsláttur.

3 alþjóðleg próf innifalin: „Micrsoft Certified Server Administrator“

|  Morgunnámskeið byrjar 18. jan. | Kvöld- og helgarnámskeið 17. jan. |  Lotunám 1. feb.  |

Tölvuviðgerðir - 72 stundir - Verð: 119.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á viðgerðarsviðinu. Verklegur
undirbúningur fyrir A+ gráðurnar frá Comptia. Eftir námið eiga nemendur
að vera í stakk búnir til að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað,
ásamt því að setja upp viðeigandi stýrikerfi og koma tölvum í netsamband.
Kennt í sérútbúinni tölvuviðgerðarstofu.

|  Morgunnámskeið byrjar 18. janúar | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. janúar |

MCITP kerfisstjórnun (áður MCSA) - 185 stundir - Verð: 329.000.-

MCITP námið er fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við umsjón
Microsoft netkerfa. Markmiðið með náminu er að nemendur læri
undirstöðuatriði við rekstur og hönnun netkerfa byggðum á Windows
stýrikerfinu og geti að náminu loknu tekið þau þrjú alþjóðlegu próf sem
þarf til að verða: Microsoft Sertified Server Administrator.

|  Morgunnámskeið byrjar 31. janúar | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 14. febrúar |

MCTS og Network+ - 108 stundir - Verð: 153.000.- 

Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist færni og kunnáttu
til að setja upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á Windows
stýrikerfinu. Nemendur öðlast einnig viðtækan skilning á netkerfum og geta
leyst vandamál sem að þeim snúa. Auk þess er kynntur fyrir nemendum
Windows 2008 Server. Að námskeiði loknu á nemandi að geta séð um
rekstur minni eða meðalstórra tölvuneta.

|  Morgunnámskeið byrjar 15. febrúar | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 14. febrúar |

Kerfisumsjón - 180 stundir - Verð: 272.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerfisumsjónarmenn hjá minni 
fyrirtækjum og stofnunum. Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni og 
er rétt að gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu.

|  Morgunnámskeið byrjar 18. janúar | Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. janúar |

Cisco CCNA - 84 stundir - Verð: 289.000.-

CCNA gráðan er talin ein öflugasta gráðan í upplýsingatækni sem völ er á. 

Ef þú hefur áhuga á að verða sérfræðingur í uppbyggingu á tölvunetum 
og þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum í netheiminum í dag, þá er 
þetta námskeið fyrir þig. Námið er undirbúningur fyrir prófið 640-802 sem 
er CCNA prófið frá Cisco og er það innifalið í verði.

Þetta er nám sem gerir talsverðar kröfur til nemenda, en styrkir án efa 
stöðu þeirra á vinnumarkaðinum.

|  Kvöldnámskeið byrjar 1. mars |

Diplomanám í Forritun - 282 stundir - Verð: 399.000.-

Öflugt starfsnám þar sem leitast er við að leggja traustan þekkingargrunn 
og byggja ofan á hann með skriflegum og verklegum æfingum. Að námi 
loknu eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu og yfirsýn yfir þær 
aðferðir sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð og vera í stakk 
búnir að sækja um starf á þessu sviði.  

Námið byggir á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og að námi loknu 
eiga nemendur að vera færir að taka 3 alþjóðleg próf. 

| Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 8. febrúar |
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Röð og regla
Hillukerfi fyrir lagera og geymslur 
af öllum stærðum

Viðarhöfða 6 – Reykjavík 

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild

30%
afsláttur
í janúar 

VBS fjárfestingarbanki með full-
tingi Landsbankans tók þátt í 
kaupum á fasteignaverkefnum og 
lánaði milljarða króna út á mat á 
hugsanlegu söluandvirði fasteigna 
sem aldrei risu. 

Meðal stærstu lántakenda í 
þessum viðskiptum var fyrirtæk-
ið Innova, móðurfélag JB Bygg-
ingafélags og Riss, sem Engilbert 
Runólfsson fór fyrir. Stjórnendur 
bankans létu ekki brotaferil og 
vafasama fortíð hans trufla sig. 

Dæmi um slík lánaviðskipti eru 
þrjár lóðir fyrir 109 íbúða fjölbýl-
ishús á vegum Innova við Urðar-
brunn í landi Úlfarsfells. Reykja-
víkurborg úthlutaði lóðinni árið 
2007. Í uppgjöri lóðaeiganda sem 
hafði í hyggju að reisa fjölbýlis-
húsið er lóðin metin á rúmar 530 
milljónir króna og fékk hann lánað 
hjá VBS í samræmi við það. 

Engar fasteignir hafa risið á 
lóðunum og er eina sjáanlega 
byggingin við þær dreifistöð 
frá Reykjavíkurborg. Fasteigna-
mat lóðanna við Urðarbrunn er 
33,6 milljónir króna í dag. Þetta 
er fjarri því eina dæmið í tilviki 
Innova.

Félagið skilaði síðast inn árs-
reikningi fyrir rekstrarárið 2007. 
Félagið skuldaði 10,8 milljarða 
króna í lok ársins. Eignir voru 
metnar á tæpa 11,6 milljarða 
króna. Eignir upp á tæpa 7,3 millj-
arða króna eru ýmist óskipulagð-
ar lóðir með engum mannvirkjum 
eða óvíst hverjar þær eru.

Þeir sem rætt hefur verið við 
segja félagið hafa ofmetið eign-
ir sínar stórkostlega, rekstur-
inn hafa verið skuldsettan upp í 
rjáfur og með ólíkindum að nokk-
urt fjármálafyrirtæki hafi stutt 
við fyrirtækið með þeim hætti 
sem VBS gerði.

Bankinn fékk Innova í fangið í 
september árið 2008, um mánuði 
áður en gömlu viðskiptabankarn-
ir þrír fóru á hliðina. Gjaldþrota-
skipti standa nú yfir á fyrirtæk-
inu. Eignir félagsins hafa verið 
seldar til dótturfélaga bankanna, 
annarra verktaka og lóðum verið 
skilað til landeigenda. 

Gróðasjónarmið ráða för
VBS fjárfestingarbanki var einn 
þeirra banka og fjármálafyrir-
tækja sem voru fyrirferðarmikil 

í svokölluðum ástarbréfaviðskipt-
um stóru viðskiptabankanna við 
Seðlabankann. Þegar bankarnir 
féllu í október 2008 skuldaði VBS 
Seðlabankanum 26,4 milljarða 
króna. Heildarafskriftir ríkis-
sjóðs vegna ástarbréfaviðskipt-
anna námu 175 milljörðum króna 
í ríkisreikningi árið 2008. 

Í stað þess að knýja VBS í þrot 
breytti ríkissjóður skuld bank-
ans í lán til sjö ára. Fyrsti gjald-
dagi lánsins var í byrjun síðasta 
árs. Bankinn réð ekki við fyrstu 
afborgun. Fjármálaeftirlitið tók 
hann yfir í fyrravor og skipaði 
yfir hann slitastjórn.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá var verðmæti eigna-
safns VBS fært úr 52 milljörðum 
króna í tíu undir lok síðasta árs 
og er aðeins einn óveðsettur millj-
arður til skiptanna á móti 48 millj-
arða króna kröfum í þrotabúið. 

Hróbjartur Jónatansson, lög-
maður sem sæti á í slitastjórn 
bankans, sagði þá í samtali við 
blaðið vísbendingar um að stjórn-
endur bankans hefðu lánað til 
fasteignaverkefna með veði í 
lóðum og húsum án þess að húsin 
hefðu nokkru sinni risið. 

Viðskiptavinir borga brúsann
Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að skuldabréf tengd lán-
veitingum VBS til framkvæmda 
hafi verið seld inn í eignastýr-
ingu bankans og viðskiptavinir 

bankans því í raun tekið alla 
áhættuna. 

Fasteignaverkefni á vegum VBS 
eru flest á höfuðborgarsvæðinu 
og á Suðurnesjum auk fasteigna-
verkefnis í landi Laugardæla rétt 
við fyrirhugað brúarstæði á Sel-
fossi. VBS tók virkan þátt í verk-
efninu og átti í því tæplega þrjá-
tíu prósenta hlut. Þrotabú VBS á 
Laugadæli í dag. Þar eru malar-
vegir, ljósastaurar og einhverjar 
lagnir í jörð. Ekkert virðist hafa 
verið átt við lóðirnar. Landið er 
veðsett fyrir 2,8 milljarða.

Útlán VBS til fasteignaverk-
efna af þessum toga námu 20 
milljörðum króna og jafngilti það 
76 prósentum af heildarútlánum 
bankans þegar hann féll. 

Samkvæmt athugun endur-
skoðenda á rekstri bankans fyrir 
hrun er talið víst að hann hafi 
verið ógjaldfær í ársbyrjun 2008, 
tveimur árum áður en Fjármála-
eftirlitið tók hann yfir. 

Slitastjórn VBS undirbýr nú að 
stefna mönnum vegna nokkurra 
gjörninga fyrrverandi stjórn-
enda bankans og er ekki útilokað 
að einhverjir þeirra lendi á borði 
sérstaks saksóknara. 

VBS lánaði milljarða  
út á loftkastalasmíði 
Fasteignir sem VBS fjárfestingarbanki lánaði til voru aldrei reistar. Verktaki 
verðmat lóðaspildu á Selfossi á 2,7 milljarða og þrjár lóðir undir fjölbýlishús við 
Úlfarsfell á hálfan milljarð. Verktakinn segir bankann hafa stýrt eignamatinu. 

FALLEG LÓÐ Fjölbýlishúsalóð undir Úlfarsfelli er metin á rúmar 530 milljónir króna. Eignamatið er byggt á væntu söluandvirði 
fasteigna sem rísa áttu á lóðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BOÐAÞING Í KÓPAVOGI 28 íbúða fjölbýlishús Innova í Kópavogi féll í skaut Lands-
bankans í kjölfar hruns á verktakamarkaði. Blokkin var metin á tæpar 380 milljónir 
króna í árslok 2007. Fasteignamat er í dag rétt rúmar 300 milljónir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í skýringum við óendurskoðað uppgjör Innova kemur skýrt fram hvaða 
aðferðum er beitt við mat fyrirtækisins á verkum í vinnslu og hefur endur-
skoðandi lagt blessun yfir þær. Skýringarnar eru eftirfarandi:

Verk í vinnslu
„Verk í vinnslu eru eignfærð á kostnaðarverði að meðtöldum fjármagns-
kostnaði og að frádregnum innborgunum á verkin. Tekjur og gjöld eru færð 
í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu hvers verks, en verk eru eingöngu eign-
færð sé sölustaða þeirra lægri en verkstaða og hægt er að meta verkstöðu 
með áreiðanlegum hætti. Fyrirsjáanlegt tap af verki er gjaldfært strax.“

16. gr. „Skammtímahluti skulda við lánastofnanir eru lán frá viðskiptabönk-
um félagsins vegna verkframkvæmda. Um 10,5 milljarðar eru óverðtryggð 
verkefnalán með allt að 21% vöxtum og um 305 milljónir eru í formi 
yfirdráttarlána og víxla.“

SVONA VAR VERÐIÐ FENGIÐ ÚT

Nokkur verk í vinnslu hjá Innova í lok árs 2007* 
Verk Eignamat í kr. Fasteignamat í kr 2011. Staða verks
Andarhvarf 7 256.012.508 101.750.000  Fokheld fasteign
Lindarvegur / Skógarlind 1.351.753.098 137.750.000 Fylltur grunnur
Hæðasmári 1-5 432.114.469 54.270.000**  Engin mannvirki 
Þorrasalir 17 233.349.957 29.600.000** Engin mannvirki
Gullhella 2 209.245.296 105.600.000** Engin mannvirki
Laugadælir 2.664.385.733 - Malarvegir / Engin mannvirki

* Samkvæmt ársreikningi ** Heildarlóðamat

Innova varð á meðal fimm umsvifamestu fyrirtækja í byggingageiranum 
að undangengnum samruna Stafna á milli við tvö önnur verktakafyrirtæki. 
Starfsmenn voru rúmlega tvö hundruð og veltan í kringum sjö milljarðar 
króna. Forstjóri fyrirtækisins var Engilbert Runólfsson. Hann sat inni fyrir 
aðild að fíkniefnainnflutningi fyrir fimmtán árum en varð stórtækur á 
fasteignamarkaði eftir aldamótin. 

Engilbert stýrði Stafna á milli og átti ásamt öðrum hugmyndina að því að 
kaupa fyrirtækin JB Byggingafélag og Ris árið 2007. Kaupverð JB Bygginga-
félags nam á fjórða milljarð króna og lánaði VBS til kaupanna með stuðn-
ingi gamla Landsbankans eftir áreiðanleikakönnun KPMG. Viðmælendur 
Fréttablaðsins segja þetta hafa verið alltof hátt mat. Engilbert segir VBS 
hafa stýrt ferlinu og sett mark sitt á rekstur Stafna á milli eftir samruna við 
fyrirtækin. „Það var mat VBS og Landsbankans að verðið væri sanngjarnt. 
Þeir (VBS) gíruðu þetta allt upp í loft til að láta CAD-reglurnar stemma. Við 
sáum aldrei krónu af þessu,“ segir hann og bendir á að skuldir Innova hafi 
hækkað við fyrirtækjakaupin. „Það voru engir peningar á ferðinni heldur 
talnaleikur hjá VBS,“ segir hann. 

Engilbert kannast ekki við eignafærslurnar í ársreikningi Innova í árslok 
2007 en segir VBS hafa stýrt þeim. Eignamatið hafi byggt á væntu söluand-
virði þeirra fasteigna sem rísa áttu á lóðunum. „Þeir voru alltaf 
með Fjármálaeftirlitið á bakinu á þessum tíma og redduðu 
sér með svona gjörningum. En verð á þessum tíma var 
svona. Menn voru að borga fimmtán milljónir fyrir lóðir 
undir íbúðir í fjölbýli á þessum tíma. Þetta var orðið algjört 
brjálæði. Allir í bransanum hefðu þegið þessi bankalán. 
Menn sáu ekkert fram undan nema að góðærið myndi 
halda áfram. Allir voru á ballinu en svo voru ljósin 
slökkt,“ segir hann. „Þetta voru góð verkefni. 
Ef þau hefðu haldið áfram hefði þetta allt 
gengið upp.“

SEGIR VBS HAFA STUNDAÐ TALNALEIKI

ENGILBERT RUNÓLFSSON

FRÉTTASKÝRING: Lán VBS fjárfestingarbanka til fasteignaverkefna

Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson
jonab@frettabladid.is
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FÓLK Vigdís Hauksdóttir, þing-
maður Framsóknarflokks, hefur 
óskað eftir því að fulltrúar innan- 
og utanríkisráðuneyta verði kall-
aðir fyrir allsherjarnefnd Alþing-
is. Ástæðan er ríkisborgararéttur 
Jóels Færseth Einarssonar, sem 
fæddist á Indlandi fyrir jól. 

Foreldrar Jóels nýttu sér þjón-
ustu staðgöngumóður á Indlandi, 
en slíkt er ólöglegt hér á landi. 
Fjölskyldan hefur verið föst á Ind-
landi í um þrjá mánuði, en fyrir 
áramót ákvað allsherjarnefnd 
Alþingis að veita Jóel íslenskan 
ríkisborgararétt. 

Vigdís segir innanríkisráðherra 
hafa sett ofan í við allsherjarnefnd 
vegna veitingar ríkisborgararétt-
arins og vill fá skýringu á mál-
inu. Vigdís segir fulltrúa dóms-
málaráðuneytisins  hafa varað 
allsherjarnefnd við að leggja 
það til við Alþingi að veita Jóel 
ríkisborgararétt á grundvelli sam-
komulags sem unnið er að í sam-
vinnu við Evrópusambandsríkin 
um málefni er snúa að staðgöngu-
mæðrun á Indlandi.

Nauðsynlegt sé fyrir foreldra 
Jóels að fá viðeigandi vottun um 
að þau séu í raun foreldrar barns-

ins, en hingað til hefur einungis 
verið sýnt fram á gögn frá þeirri 
læknamiðstöð þar sem þungunin 
var framkvæmd.  - sv

Þingmaður óskar eftir fundi vegna málefna íslenskrar fjölskyldu á Indlandi: 

Vill fá skýringu á ríkisborgararétti

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR

Nýherji hf.    Borgartúni 37    www.nyherji.is

Í tilefni af HM í handbolta bjóðum við Panasonic
sjónvarpstæki á einstöku tilboðsverði í verslun 
Nýherja, Borgartúni og á netverslun.is.

Njóttu þess að horfa á strákana okkar á  
úrvalsskjá frá Panasonic. 

Tilboðið gildir meðan birgðir endast.

VERÐ FRÁ
99.990 KR.

STÆRÐ 
FRÁ 32”-50”

HM TILBOÐ

PANASONIC SJÓNVÖRP 
Á FRÁBÆRU VERÐI!

Við leitum að hæfileika-
ríkum krökkum til að 
leika, dansa og syngja í 
Galdrakarlinum í Oz
Við efnum til hæfileikadaga þar sem við leitum að krökkum 
til að taka þátt í uppfærslu á Galdrakarlinum í Oz sem 
frumsýnt verður næsta haust. Við leitum að krökkum sem 
geta leikið, dansað, sungið, farið í flikk-flakk, heljarstökk – 
eða allt hvað eina sem kemur sér vel á ferðalaginu til Oz.

Allir á aldrinum 8–18 ára geta tekið þátt. Vinir eða hópar geta 
mætt í prufurnar saman en að sjálfsögðu geta einstaklingar 
líka spreytt sig á sviðinu.

Skráning í prufurnar fer fram í Borgarleikhúsinu  
miðvikudaginn 19. janúar kl. 16.15–17.30.

Skráningarblað og nánari     
upplýsingar á heimasíðu okkar,     
borgarleikhus.is.

ARIZONA, AP Læknar sem með-
höndla bandarísku þingkonuna 
Gabrielle Giffords, sem var skot-
in í höfuðið á laugardag, voru í 
gær bjartsýnni en áður um að hún 
myndi halda lífi. Hún gat brugð-
ist við tilmælum lækna meðal ann-
ars með því að sýna tvo fingur eða 
kreista hendi. 

Að sögn læknanna fór byssukúla 
í gegnum höfuð Giffords og í gegn-
um vinstri hluta heilans. Þeir eru 
engu að síður bjartsýnir á að hún 
nái bata. „Það gerist ekki betra en 
þetta. Þegar þú færð skot í höf-
uðið og kúlan fer í gegnum heil-
ann í þér eru mjög litlar líkur á 
að þú lifir af. Líkurnar á því að þú 
vaknir og getir svarað skipunum 
eru enn minni. Vonandi getur hún 
áfram svarað skipunum,“ sagði 
einn læknanna.

Hin fertuga Giffords, sem er 
í Demókrataflokknum, var skot-
in fyrir utan stórmarkað í borg-
inni  Tucson í Arizona. Hún var 
á fundi með stuðningsmönnum 
sínum fyrir utan stórmarkaðinn 
þegar 22 ára maður hóf skothríð 
með hálfsjálfvirkri byssu. Sex dóu, 
þar á meðal ríkisdómari Arizona, 
og fjórtán særðust. Árásinni lauk 
eftir að tvær nærstaddar mann-
eskjur náðu að yfirbuga byssu-
manninn Jared Loughner, sem var 
í kjölfarið handtekinn. Leit stóð í 
gær yfir að hugsanlegum vitorðs-
manni hans, sem var á staðnum 
á sama tíma. Ekki er vitað hvers 
vegna Loughner hóf árásina en 
honum hefur verið lýst sem ein-
fara sem hefur átt við geðræn 
vandamál að stríða.

Giffords hafði verið harðlega 
gagnrýnd af hægrimönnum vegna 
stuðnings síns við breytingafrum-
varp á heilbrigðiskerfinu á síðasta 
ári. Skemmdir voru unnar á skrif-

stofu hennar sama dag og fulltrúa-
deild Bandaríkjaþings samþykkti 
frumvarpið.

Barack Obama, forseti Banda-
ríkjanna, sagði árásina sorgar-
viðburð fyrir þjóðina. David 

Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, var á sama máli og bætti 
við að hann tæki undir orð Obama 
um að ofbeldi sem þetta megi ekki 
koma í veg fyrir opinbera pólit-
íska umræðu. Fidel Castro, forseti 
Kúbu, steig einnig fram og sagði 
árásina hræðilega.

Hin níu ára Christina-Taylor 
Green var ein þeirra sem létust 
í skotárásinni. Hún fæddist 11. 
september 2001 og minnst var á 
hana í bókinni „Andlit vonarinn-
ar“ þar sem fjallað var um eitt 
barn frá hverju ríki Bandaríkj-
anna sem fæddist sama dag og 
hryðjuverkaárásirnar á Banda-
ríkin voru gerðar.

 freyr@frettabladid.is

Læknar bjartsýnir á 
bata þingkonunnar
Læknar í Arizona vonast til að þingkonan Gabrielle Giffords sé á batavegi. 
Brjálaður byssumaður skaut hana í höfuðið á útifundi í borginni Tucson. 

GABRIELLE GIFFORDS Bandaríska þingkonan var skotin í höfuðið á útifundi í borg-
inni Tucson á laugardaginn.  MYND/AFP

Þegar þú færð skot í 
höfuðið og kúlan fer 

í gegnum heilann í þér eru 
mjög litlar líkur á að þú lifir 
af. Líkurnar á því að þú vaknir 
og getir svarað skipunum eru 
enn minni.

EINN AF LÆKNUM GABRIELLE GIFFORD
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Við gerum 
Vínbúðina 
Skeifunni 
fallegri og betri
Vínbúðin Skeifunni verður lokuð 
frá og með 10. janúar vegna endurbóta.

Opnum fallegri og betri verslun 10. febrúar.

Opnum aftur 10. febrúar

Allir velkomnir

Ísland í Evrópu
Hádegisfundir Evrópuvaktar Samfylkingarinnar 
á Kaffi  Sólon á þriðjudögum kl. 12–13

 11. janúar Sveitarfélög, atvinna og Evrópa 
  Dagur B. Eggertsson, varaform. Samfylkingarinnar og form. borgarráðs 
  Óttarr Proppé, borgarfulltrúi Besta fl okksins

 25.  janúar Landinn: ESB og fólkið í landinu  
  Halldór Hermannsson, skipstjóri Ísafi rði
  Guðmundur Gunnarsson, formaður RAFÍS

 8. febrúar  Hvaða tækifæri felast í ESB-aðild fyrir börn? 
  Ásgeir Beinteinsson, skólastjóri
  Eysteinn Eyjólfsson, upplýsingafulltrúi

 22. febrúar Hagstjórn Íslands og aðild að ESB 
  Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra

 8. mars ESB, tækifæri eða ógn fyrir kvennabaráttuna hér
  Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingkona Samfylkingarinnar
  Snærós Sindradóttir, námsmaður og formaður Ungra vinstri grænna

 22. mars  Loftslagsbreytingar og aðildarríkið Ísland
  Þórunn Sveinbjarnardóttir, form. þingfl okks Samfylkingarinnar

 5. apríl  ESB aðild? Hvaða aðrar leiðir eru færar?
  Dagbjört Hákonardóttir, lögfræðingur 
  Brynja Halldórsdóttir, laganemi
  og í stjórn Vinstri grænna í Reykjavík

xs.is

MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50BÍTIÐ

með aukinni fiskneyslu
Heilsuátak 

Fiskfars Fiskhakk kinnar
Nýjar og nætursaltaðar

Ýsuflök
með roði

ufflök
1.390kr.kg

Stór og falleg flök, ekki ein-
hverjir smátittir eins og fást 
í ákveðinni verslun.

 í sósu
Fiskréttirrrétttttir

1.390kr.kg

Karrýkókós, Mangósósa, Tikka masalasósa, Sinneps 
og graslaukur, Hvítlaukspiparsósa og fleiri og fleiri.

innar
790kr.kg

sskkhak
790kr.kg

sskkffarrs
550kr.kg

HROGN 

OG LIFUR

Sjáumst eldhress á eftir,  
við erum tilbúnir að taka 
á móti mikilli traffík. Stutt bið, 
þó svo það séu 30 manns í röð.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

GELLUR OG KINNAR

KAUPMANNAHÖFN, AP Dönsku kon-
ungshjónin eru að vonum himin-
lifandi yfir fæðingu tvíburanna, 
stráks og stelpu, sem krónprins-
parið María og Friðrik eignaðist 
á laugardag. 

Drottningin Margrét Þórhild-
ur heimsótti þau á Ríkisspítal-
ann í Kaupmannahöfn ásamt Hin-
riki prins. „Þetta er dásamlegur 
dagur,“ sagði hún. Spurð hverjum 
börnin líktust sagði hún að þau 
líktust hvort öðru. Hinrik sagð-
ist stoltur og glaður yfir fæðingu 
tvíburanna. Bætti hann við í létt-
um dúr að Friðrik og María skyldu 

ekki halda að hann ætlaði að passa 
þá ef þau þyrftu að bregða sér 
frá. 

Tvíburarnir eru fyrstu kon-
unglegu tvíburarnir sem fæðast 
í Danmörku síðan 1626. Strákur-
inn fæddist á undan en stelpan 
fylgdi í kjölfarið tæpum hálftíma 
síðar. „Þetta er kraftaverk,“ sagði 
Friðrik eftir fæðinguna. „Nú þarf 
að hafa auga með tveimur litlum 
hjörtum.“

María og Friðrik gengu í hjóna-
band árið 2004. Þau eiga fyrir tvö 
börn, hinn fimm ára Kristján og 
hina þriggja ára Isabellu.  - fb 

Konungshjónin himinlifandi með nýfædda tvíbura:

Dásamlegur dagur

FRIÐRIK KRÓNPRINS Friðrik krónprins tilkynnir fjölmiðlum um fæðingu tvíburanna á 
laugardag.  MYND/AP

KAUPMANNAHÖFN, AP Danskur her-
maður fórst eftir að vegasprengja 
sprakk í suðurhluta Afganistans í 
gær. 

Hermaðurinn var í eftirlits-
ferð skammt frá bænum Gereshk 
í Helman-héraði þegar sprengjan 
sprakk. Hann var fluttur í þyrlu 
á sjúkrahús þar sem hann var 
úrskurðaður látinn. Þrjátíu og 
átta danskir hermann hafa farist 
í Afganistan síðan Danir gengu 
til liðs við alþjóðlegt herlið undir 
stjórn Bandaríkjamanna árið 2002. 
Rúmlega sjö hundruð danskir her-

menn eru að störfum í Afganistan, 
flestir í Helmand-héraðinu.  - fb

Vegasprengja sprakk í suðurhluta Afganistans:

Danskur hermaður fórst

AFGANISTAN Danskur hermaður fórst 
þegar vegasprengja sprakk í Afganistan.



VERÐ ÁÐUR: 109.900,-
VERÐ NÚ:  89.900,-

Dell USB hátalarar
Flottir ferðahátalarar sem henta vel með fartölvum, 
MP3 spilurum og netbókum.
VERÐ ÁÐUR:  6.950,- VERÐ NÚ: 4.450,-

Dell Alienware TactX heyrnartól
Magnaður hljómburður í þessum heyrnartólum frá Alienware. 
Innbyggður útdraganlegur hljóðnemi sem þvælist ekki fyrir 
þegar hann er ekki í notkun. Létt og þægilegt.
VERÐ ÁÐUR:  15.950,- VERÐ NÚ: 12.950,-

Dell 1250C LED prentari í lit
Lítill og nettur prentari sem passar vel nánast hvar sem er.
Frábær litaútprentun og lágur rekstrarkostnaður.
VERÐ ÁÐUR:  59.950,- VERÐ NÚ: 44.950,-

Iomega ScreenPlay Director 2TB
Iomega ScreenPlay Director styður Full HD afspilun  
og allt að 2TB geymslurými.
VERÐ ÁÐUR:  84.950,- VERÐ NÚ: 59.950,-

Iomega Home Media Network drif 1TB
Með Home Media Network drifi getur þú á 
einfaldan hátt deilt skrám, myndum, myndskeiðum 
og tónlist á heimilinu og út á netið.
VERÐ ÁÐUR:  32.950,- VERÐ NÚ: 26.950,-

Xtreamer myndspilari 2.5”
Ótrúlega nett tæki, ný hönnun, nýtt viðmót. Myndspilari með
„streaming“ möguleika á vídeó og tónlist í gegnum netið.
VERÐ ÁÐUR:  24.900,- VERÐ NÚ: 16.900,-

Kodak Playsport ZX3 Video Camera
Playsport ZX3 er algert undratæki, vatnsheld 
og sterkbyggð vídeóupptökuvél með hristivörn.
VERÐ ÁÐUR:  39.950,- VERÐ NÚ: 29.950,-

Kodak mini Video upptökuvél
Lítil og nett tökuvél sem passar í hvaða vasa sem er. 
Einföld í notkun og snilld fyrir þá sem vilja deila
skemmtilegum atburðum á facebook og Youtube.
VERÐ ÁÐUR:  16.950,- VERÐ NÚ: 11.950,-

Einnig verða í boði notaðar/umbúðalausar/viðgerðar/útlitsgallaðar tölvur og sýningareintök úr verslun á góðum afslætti – Verð frá 49.900 kr.
Útsalan stendur yfir 10.‒14. janúar.

Grensásvegi 10
108 Reykjavík

Tryggvabraut 10
600 Akureyri

563 3000
www.ejs.is

Jess, útsala hjá EJS!

instaklega létt 
fartölva í álumgjörð með nýjum 
orkusparandi örgjörva frá Intel.
VERÐ ÁÐUR: 189.900,-
VERÐ NÚ: 149.900,-

Þyn
mill
enga
VERÐ ÁÐUR: 449.900,-
VERÐ NÚ: 299.900,-

Alienware M17X
Magnað undraverk í leiki og 
margmiðlun með 17” skjá og öflugum 
Intel Core Quad örgjörva.
VERÐ ÁÐUR: 449.900,-
VERÐ NÚ: 299.900,-

(2 stk eftir) (3 stk eftir)
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Dell M109S On-The-Go skjáva
Sá allra minnsti frá Dell
VERÐ ÁÐUR: 189.900,-
VERÐ NÚ: 129.900,-
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Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra ætlar 
að láta gera óháða rannsókn 
á Funamálinu. Hér er saga 
málsins, sem nú má kalla 
mengunarhneyksli, rakin. 

Um miðjan desember sendi Mjólk-
ursamsalan frá sér fréttatilkynn-
ingu þar sem fram kom að vinnslu 
mjólkur frá bænum Efri-Engi-
dal í Skutulsfirði hefði verið hætt 
að kröfu Matvælastofnunar þar 
sem þrávirk aðskotaefni, og þar á 
meðal eitrið díoxín, hefði mælst 
yfir viðmiðunarmörkum í mjólk 
frá bænum. 

Það sem hér vekur athygli er að 
mælingin er gerð af fyrirtæki sem 
ber engin skylda til að gera rann-
sókn eins og þessa. Forstjóri MS, 
Einar Sigurðsson, sagði hins vegar 
í viðtali við Fréttablaðið að MS hefði 
brugðist við eftir fyrirspurnir frá 
íbúum á svæðinu sem vildu vita 
hvort sorpbrennsla í Funa væri það 
mengandi að það mældist í afurðum 
frá bænum, sem stendur 1,5 kíló-
metra frá sorpbrennslunni.

Viðbrögð bæjaryfirvalda á Ísa-
firði, þegar mælingin lá fyrir, voru 
að senda frá sér tilkynningu þess 
efnis að mælingin hefði ekki varpað 
skugga á heilnæmi Skutulsfjarðar 
en það var harmað að hætta þurfti 
mjólkurvinnslu á einum bæ. 

Steingrímur Jónsson, bóndi á 
Efri-Engidal, lýsti síðan áhyggjum 
sínum af heilsu sinni og framtíð 
vegna málsins í viðtali við Frétta-
blaðið rétt fyrir áramótin. 

Hræðilega ljótt 
Umræða um mengun frá Funa er 
ekki ný af nálinni. Fréttamiðlar 
Vestfirðinga hafa undanfarin ár 
reglulega greint frá óþægindum 
íbúa vegna hennar. Fyrstu fréttirn-
ar af mengunarmælingum birtust í 
Bæjarins besta árið 2004 og Morg-
unblaðið fjallaði einnig um málið 
af og til frá 2003. Hins vegar var 
sá fréttaflutningur byggður á tak-
mörkuðum upplýsingum þar sem 
forráðamenn fyrirtækisins og sveit-
arfélagsins, og sérfræðingar sem 
leitað var til, gerðu ávallt lítið úr 
málinu. Hvimleið sjónmengun var 
viðkvæðið þá og allar götur til árs-
loka 2010 en árið 2009 sýndu mæl-
ingar að þungmálmar og ryk var 
langt yfir mörkum. 

Hér eru síðan ótalin öll skrif íbúa 
á Ísafirði. Lengi vel fór fremstur í 
flokki Pétur Tryggvi Hjálmarsson 
silfursmiður sem strax árið 2003 
lýsti áhyggjum sínum af því að 
hugsanlega væri sorpbrennslan að 
dæla díoxíni og öðrum eiturefnum 
yfir svæðið. Ólína Þorvarðardóttir 
alþingismaður skrifaði einnig grein-
ar þar sem áleitnum spurningum 
um hugsanlega mengunarhættu var 
komið á framfæri. 

Mengun
Hvað mengunina frá sorpbrennsl-
unni Funa varðar má til hægða-
rauka skipta málinu í tvennt. Annars 
vegar nær það til þeirrar mengunar 
sem mæld var í gegnum árin sam-
kvæmt kröfum í starfsleyfi Funa og 
varð til þess að Umhverfisstofnun 
(UST) tók að gera alvarlegar athuga-
semdir við reksturinn árið 2009. 

Í bréfum UST kemur fram að í 
mælingum í útblæstri Funa voru 
þungmálmarnir nikkel, arsen, blý, 
króm, vanadíum og kopar langt 
fyrir mörkum. Ryk mældist þá einn-
ig rúmlega fimm sinnum meira en 
starfsleyfi kvað á um.  

Það er þessi mengun sem frétta-
miðlar greindu frá enda lágu mæl-
ingagögn fyrir að einhverju leyti. 

Díoxín
Hins vegar er það díoxín og önnur 
þrávirk aðskotaefni í útblæstri. Árið 
2007 var gerð fyrsta og eina díox-
ín-mælingin í Funa, sem og öðrum 
sorpbrennslum hér á landi, sam-
kvæmt þeim kröfum sem gerðar 
voru til stöðvanna þegar Evróputil-

skipun um sorpbrennslu var tekin 
upp hér árið 2003. Þessi eina mæl-
ing var hluti af undanþágu sem 
stjórnvöld náðu fram að kröfu Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga. Allar 
aðrar mælingar frá Funa segja því 
ekkert um hvort eða hversu mikið 
af þrávirkum aðskotaefnum voru í 
útblæstri frá sorpbrennslunni fyrir 
árið 2007 og síðar. Hins vegar mæld-
ist díoxín í þetta eina skipti 20 sinn-
um meira en viðmiðunarmörk gera 
ráð fyrir í útblæstri. 

Afneitun
Þegar Fréttablaðið greindi frá 
niðurstöðu díoxín-mælingarinnar 
árið 2007 í forsíðufrétt 3. janúar var 
því haldið fram að Ísfirðingum hefði 
ekki verið greint frá niðurstöðunni. 
Var sú fullyrðing byggð á ítarlegri 
leit í fjölmiðlum frá löngu tímabili 
og viðtölum við íbúa á Ísafirði. 

Halldór Halldórsson, fyrrverandi 
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sagði í 
viðtali vegna fréttarinnar að niður-
stöður mælinga hefðu verið kynnt-
ar jafn óðum opinberlega og „engu 
hafi verið stungið undir stól“. Undir 
orð Halldórs tók Daníel Jakobsson, 
eftirmaður hans í bæjarstjórastóli, 
sem nú hefur beðið umbjóðendur 
sína afsökunar á því hvernig starf-
semi Funa var háttað. Eins er viður-
kennt að það „hefði átt að ræða nið-
urstöður mælinga af meiri festu og 
kanna betur hvað í þeim fælist og 
kynna þær fyrir bæjarbúum“.

Halldór hefur skrifað um málið 
á bloggsíðu sinni síðan fréttin fór 
í loftið. Þar minnir hann enn á að 
mengun frá Funa hafi verið umfjöll-
unarefni fjölmiðla en gerir þó engan 
greinarmun á þeirri mengun sem 
skylt var að mæla samkvæmt starfs-
leyfi og díoxín-mælingunni árið 
2007. Hann segir að áhyggjur hafi 
lengi verið til staðar og þess megi 
finna stað í fundargerðum umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar. Þetta er 
sjálfsagt rétt upp að vissu marki en 
ekki hvað varðar díoxín-mæling-
una. Það hafa fulltrúar sem sátu í 
umhverfisnefnd á sínum tíma stað-
fest, nú síðast á bæjarstjórnarfundi 
á Ísafirði á fimmtudaginn. 

Bæjarstjórnarfundur
Eins og málið stendur núna virðist 
það fyrst og síðast snúast um stjórn-
sýslu Ísafjarðarbæjar og eftirlitsað-
ilana sem fara með mengunarmál í 
landinu. Hvort mengun frá Funa 
hefur haft skaðleg áhrif á umhverf-
ið og heilsu fólksins á svæðinu verð-
ur ekkert fullyrt um. Það kemur 
ekki í ljós fyrr en niðurstöður frek-
ari rannsókna liggja fyrir. Á það við 
um næstu misseri og ár.

Á bæjarstjórnarfundi á Ísafirði 
á fimmtudag var Funamálið til 

umræðu. Þar kom fram svo ekki 
verður um villst að bæjaryfirvöld 
vissu ekki af díoxín-mælingunni 
árið 2007 eða kosnir fulltrúar gerðu 
sér ekki grein fyrir því hvað mæli-
gögnin voru að segja þeim. 

Þetta liggur fyrir: 16. október 
barst bænum bréf frá UST þar sem 
kemur fram að díoxín hafi mælst 
svo hátt sem raun ber vitni. Bréf-
ið var ekki lagt fram í umhverfis-
nefnd, bæjarráði eða bæjarstjórn. 
Formlegt áminningarbréf frá því í 
maí 2010, þar sem díoxín-mæling-
in kemur aftur fyrir, var lagt fram 
þremur mánuðum eftir að það barst 
bæjaryfirvöldum. Þá vaknar spurn-
ingin um það hvar upphaflegt bréf 
UST er niður komið þar sem greint 
var frá díoxín-mælingunni þegar 
niðurstöður hennar lágu fyrir. Það 
hlýtur að vera til.

Þá er vert að halda því til haga 
að innan Ísafjarðarbæjar störfuðu 
tveir hópar að endurskoðun sorp-
mála á þeim tíma sem stöðin meng-
aði hvað mest. Mengunin virðist þó 
ekki hafa komið til umfjöllunar þar, 
eins og Kristín Hálfdánsdóttir bæj-
arfulltrúi sagði á bæjarstjórnar-
fundinum á fimmtudaginn, en hún 
leiddi annan hópinn. 

Áframhaldið
Bæjarstjórn Ísafjarðar hefur beðist 
afsökunar á Funamálinu. Forstjóri 
UST segir að stofnunin hafi brugðist 
og er þeirrar skoðunar að það eigi 
líka við um umhverfisráðuneytið. 

Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra ætlar að láta óháðan aðila 
kryfja Funamálið; allir sem höfðu 
aðkomu að því, frá sorpbrennslu til 
ráðuneytis, falla undir rannsóknina. 
Markmiðið er að leiða í ljós mögu-
lega ábyrgð en fyrst og fremst að 
draga lærdóm af því sem hefur 
gerst og leita tækifæra til úrbóta.

Úrbótavinnan er reyndar hafin 
innan Ísafjarðarbæjar og umhverf-
isnefnd Alþingis mun næstu þrjár 
vikur skoða lagaumgjörð með tilliti 
til upplýsingaskyldu stjórnvalda og 
fleira.

Á meðan bíður Sveinbjörn Jóns-
son og eiginkona hans á Efri-Engidal 
eftir að Matvælastofnun fái niður-
stöður díoxín-mælinga að utan. Það 
sama á við um aðra sem hafa lifað 
og starfað í nágrenni Funa, eins og 
starfsmenn sorpbrennslunnar sem 
bæjarfulltrúar Ísafjarðar vilja að 
læknar skoði sérstaklega.

FRÉTTASKÝRING: Funamálið í hnotskurn

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Ertu DJ, 
mamma 
eða dýra-
temjari?

-er svarið

Árlega fletta Íslendingar 100 milljón 
sinnum upp á Já.is og Símaskráin 
kemur út í 150 þúsund eintökum. 

Ef þú vilt breyta skráningu þinni hafðu þá 
samband við þjónustufulltrúa okkar í síma 
522 3200, farðu inn á Já.is eða sendu 

tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningum í Símaskrána
lýkur 31. janúar.
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Hið augljósa var vel falið„Slæðan myndast þar sem skil eru á milli loftmassa, þar sem kalt er fyrir 
neðan og heitt fyrir ofan og loftið mjög stöðugt, eins og gerist oft í Los Ang-
eles. Þó er þarna ólíku saman að jafna, því ytra er um raunverulega mengun 
að ræða. [...]Af þessu er engin mengun, menn geta andað þessu að sér og 
liðið ágætlega á eftir. Þetta er bara sjónmengun, en ég held að ef mistrið 
myndaðist ekki af mannavöldum, þá þætti það afskaplega fallegt.“

JÓN REYNIR SIGURVINSSON
AÐSTOÐARSKÓLAMEISTARI MÍ, Í BÆJARINS BESTA ÁRIÐ 2002.

„Þó útblásturinn sé meinlaus þá er þetta hrikalega ljótt.”

VÍÐIR ÓLAFSSON 
 STÖÐVARSTJÓRI 

Í VIÐTALI VIÐ MBL. ÁRIÐ 2003

SAGT OG SKRIFAÐ UM FUNA

SORPBRENNSLAN FUNI Í SKUTULSFIRÐI Rætt var og ritað um mengun frá Funa árum 
saman. Hins vegar á það ekki við um díoxín-mælinguna 2007, þvert á það sem 
haldið hefur verið fram.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

„Ég er alveg sannfærð um það að þessi hreinsibúnaður er ekki að skila sínu 
og þetta er hættulegt fyrir íbúa hérna á Ísafirði. Hér hafa verið hugmyndir 
um að byggja upp ferðaþjónustu, hér er mikið dýralíf, þetta er aðalsvæði 
hestamanna í grenndinni og umhverfið hérna í kring er mjög fallegt. Þessi 
starfsemi ógnar þeirri jákvæðu ímynd sem Vestfirðir hafa núna.“

MARGRÉT SVERRISDÓTTIR
Í VIÐTALI VIÐ MBL. ÁRIÐ 2003.

SAGT OG SKRIFAÐ UM FUNA
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

gildir meðan birgðir endast

 30%
afsláttur

 34%
afsláttur

 25%
afsláttur 30%

afsláttur

 40%
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159kr/stk.
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SMOOTHIE
3 TEG

495kr/pk.
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HALLDÓR

Þegar tveir flokkar eða fleiri mynda 
ríkisstjórn fara fram samningavið-

ræður til að móta sameiginlega stefnu 
og á þeim grunni er gerður stjórnar-
sáttmáli. Við gerð hans fá ólík 
sjónarmið að koma fram og 
fólk ræðir sig til niðurstöðu 
um ákveðnar lausnir. Engin 
skoðanakúgun á sér stað, held-
ur reyna aðilar að finna lend-
ingu sem myndar grundvöll 
samstarfs. Slíkt átti sér stað 
við gerð stefnuplaggs ríkis-
stjórnar VG og Samfylkingar. 

Við sem erum hægra megin 
í stuðningsliðinu höfum hins 
vegar stundum verið ósátt 
við stefnu ríkisstjórnarinn-
ar. Markviss uppbygging í 
atvinnulífi, mikilvægi erlendr-
ar fjárfestingar og áhersla á 
sparnað í ríkisrekstri í stað skattahækk-
ana hafa gjarnan mætt litlum skilningi 
samstarfsflokksins og málamiðlunin sem 
fylgir samstarfinu er manni ekki alltaf 
að skapi. 

En stoltur getur maður hins vegar 
staðið á bakvið mörg verk þessarar 
stjórnar. Við höfum náð ótrúlegum 

árangri í rekstri ríkisins og á tímum 
mestu efnahagsþrenginga sögunnar 
hefur ríkisstjórninni tekist að tryggja 
að þeir tekjulægstu verða fyrir minnstu 

skerðingu kaupmáttar. Þá eru 
útgjöld til velferðarmála hærri 
2011 en þau voru 2007. 

Í stjórnarsáttmálanum var 
kveðið á um að sækja ætti um 
aðild að Evrópusambandinu og 
bera síðan samninginn undir 
þjóðaratkvæði. Öllum var það 
ljóst að það var lykilforsenda 
Samfylkingar til að taka þátt í 
myndun þessarar ríkisstjórn-
ar. Stjórnarsáttmálinn var 
síðan samþykktur í viðeigandi 
stofnunum hjá báðum flokkun-
um. Að okkar mati var löngu 
orðið tímabært að kanna mögu-
leika á hagstæðum samning-

um við ESB um sjávarútveg og land-
búnað, um leið og við freistuðum þess 
að losa þjóðina undan oki verðtrygging-
ar og hárra vaxta. Umsóknin um ESB er 
mikilvægasta hagsmunamál almennings 
og fyrirtækja á Íslandi og þess vegna 
munum við jafnaðarmenn aldrei hlaupa 
frá því verkefni. 

Ríkisstjórnarsamstarfið
Stjórnmál

Magnús Orri 
Schram
alþingismaður 
Samfylkingarinnar

Umsóknin 
um ESB er 
mikilvægasta 
hagsmuna-
mál almenn-
ings og fyrir-
tækja … 

Virðing
Réttlæti

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK
S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Verður haldinn á Hilton Reykjavik Nordica hotel þann 
11. janúar kl. 19.30.

Dagskrá :
Lagabreytingar.
Önnur mál.

Tillögur til breytinga á lögum VR liggja frammi á 
skrifstofum félagsins.

Félagsmenn hvattir til að mæta.

Framhalds-
aðalfundur VR

Allt í sóma
Leiðtogar Vinstri grænna voru nokk-
uð kokhraustir að loknum þing-
flokksfundi á síðasta miðvikudag. 
Vonir manna stóðu til að þar myndi 
takast að sætta svæsinn ágreining 
sem upp kom þegar þrír þing-
menn flokksins neituðu að styðja 
fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. 
Það var einsdæmi. Eftir fundinn 
pukruðust menn með minnis-
blað um ágreininginn en 
báru sig þokkalega og 
formaðurinn sagði að 
þótt tekist hefði verði 
hart á styddu allir ríkis-
stjórnina eftir sem áður.

Eða hvað?
Nú, þegar hinir svokölluðu órólegu 
þremenningar hafa sent fjölmiðlum 
afrit af yfirlýsingu sem þeir lögðu 
fram á fundinum sem svar við 

fyrri greinargerð Árna Þórs 
Sigurðssonar, er ljóst 
að lítil sem engin inni-
stæða var fyrir stórum 
orðum um stuðning 

við stjórnina.

Stór orð
Í yfirlýsingunni er talað um korn sem 
fylla mæla, kúvendingar stjórnarinnar 
í mikilvægum málum, skort á sátta-
vilja, fálæti, óbilgirni og ofríki. Óásætt-
anlegt sé að skera niður grunn-

þjónustu á sama tíma og útgjöld 
vegna aðildarumsóknar Íslands að 
Evrópusambandinu aukist. Kallað 
er eftir opinberri afsökunarbeiðni 

Árna Þórs Sigurðssonar og 
vísað til ríkisstjórnarinnar 
sem „hinnar svokölluðu 
velferðarstjórnar“. Svona 
talar ekki fólk sem styður 

ríkisstjórn. 
 stigur@frettabladid.isR

íkisstjórnin samþykkti í síðustu viku að framlengja 
átakið Allir vinna, en í því felst að einstaklingar geta 
fengið endurgreiddan allan virðisaukaskatt af vinnu við 
viðhald íbúðarhúsnæðis. Þeir sem ráðast í framkvæmdir 
fá sömuleiðis frádrátt frá tekjuskatti. Þetta hefur stuðl-

að að auknum umsvifum í byggingageiranum, iðnaðarmenn sem 
ella hefðu haft lítið eða ekkert að gera hafa fengið nóga vinnu og 
fólk sem á annað borð á peninga til að setja í framkvæmdir fékk 
hvatningu til að koma þeim í umferð.

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra lét í tilefni af þess-
ari ákvörðun hafa eftir sér að 
mat skattayfirvalda væri að 
átakið hefði „fært upp á yfir-
borðið“ starfsemi sem áður 
hefði ekki verið gefin upp til 
skatts og þannig kæmi meira í 
ríkiskassann vegna þessarar 
skattaívilnunar.

Þetta er að sjálfsögðu frábær 
árangur, en hlýtur engu að síður að vekja fólk til umhugsunar um 
það af hverju ríkisstjórnin sér ekki fleiri tækifæri til þess að auka 
skatttekjurnar með því að lækka skattana eða gefa ívilnanir á borð 
við þær sem fylgja átakinu Allir vinna.

Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, gerði 
skattastefnu stjórnvalda að umtalsefni í áramótagrein í Viðskipta-
blaðinu og tók dæmi af skattlagningu á áfengi, en þar hafa íslenzk 
yfirvöld slegið eigið heimsmet í skattpíningu. Orri nefnir að ríkið 
taki til sín 93 prósent af útsöluverði vodkafleygs af innlendri teg-
und. „Enda sýna opinberar tölur mikinn samdrátt í áfengisneyslu. 
Kannanir sýna á móti að ólöglegt brugg og landaneysla hefur 
snaraukist,“ skrifar hann.

Þetta er gott dæmi um að rétt eins og skattaívilnanir leiddu 
til þess að starfsemi í byggingariðnaðinum kom upp á yfirborð-
ið, leiðir skattpíning til þess að starfsemi færist undir yfirborðið. 
Íslenzka ríkið fær ekki skatttekjur af heimabruggi og smygli, enda 
er tekjuaukinn sem ríkið fær af skattpíningunni minni en sá sem 
reiknaður var í upphafi, þegar gert var ráð fyrir að fólk myndi ekki 
breyta kauphegðun sinni neitt til að forðast ofurskatta ríkisins.

Hærri tekjuskattar leiða af sér meiri svarta vinnu. Hærri áfeng-
is- og tóbaksgjöld ýta undir smygl og ólöglega framleiðslu. Afdrátt-
arskatturinn svokallaði hafði í för með sér að erlend félög, sem 
skráð voru hér á landi, flúðu af landi brott, sum til skattaparadís-
arinnar Svíþjóðar eins og fram hefur komið hér í blaðinu. Þar með 
varð ríkissjóður af hundraða milljóna króna tekjum, en erlendir 
ríkissjóðir græddu á móti. Skattastefna stjórnvalda hefur seinkað 
framkvæmdum við gagnaver um einhver misseri. Skattapólitík 
hefur sömuleiðis fælt mögulega fjárfesta frá olíu- og gasrannsókn-
um á Drekasvæðinu og þar með dregið úr líkum á að ríkið fái 
tekjur af vinnslu þar í framtíðinni. Þannig mætti áfram telja.

Ríkisstjórnin ætti að endurskoða skattapólitík sína í ljósi 
reynslunnar af hinu vel heppnaða átaki í byggingariðnaðinum. 
Skattpíning er ekki líklegust til að skila tekjum í ríkissjóð.

Ríkisstjórnin ætti að draga lærdóm af vel 
heppnuðum skattaívilnunum í byggingariðnaði.

Ríkið tapar á 
skattpíningu

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Hafðu samband

Ný og skemmtileg spil 
       með strákunum okkar

Strákarnir í handboltalandsliðinu 
verða í nokkrum útibúum Arion banka í dag 
kl. 15 - 16 ( Kringluútibú 15:30 - 16:30) og árita 
plaköt og gefa handboltaspilin.

Líttu við í útibú nálægt þér:

 Vesturbæjarútibú v/ Hagatorg

 Kringluútibú

 Hafnarfjörður, Firðinum

 Garðabær, Garðatorgi

 Kópavogur, Smáratorgi

Ásmundur Einar Daðason er 
enginn villiköttur sem fer 

bara sinna eigin ferða. Hann er 
þvert á móti mjög öflugur liðs-
maður – í  Heimssýn, samtökum 
andstæðinga Evrópusambands-
ins. Hann er samherji Jóns Vals 
Jenssonar, Páls Vilhjálmssonar 
og Styrmis Gunnarssonar en ekki 
Steingríms J. Sigfússonar, Árna 
Þórs Sigurðssonar eða Katrínar 
Jakobsdóttur. Hann á samleið 
með Davíð Oddssyni en ekki 
Svandísi Svavarsdóttur. 

Í Heimssýnarflokknum er hann 
ómetanlegur félagi. Honum hefur 
hann svarið sína trúnaðareiða. Út 
frá sjónarhóli hans vegur hann og 
metur mál. Þegar hann situr hjá 
við fjárlög þá er það vegna and-
stöðu við þjóðaratkvæðagreiðslu 
um niðurstöðu af aðildarviðræð-
um Íslendinga að ESB. Ásmundur 
Einar kann að hafa verið kosinn 
á þing sem fulltrúi VG en hann 
starfar ekki sem slíkur í þing-
flokki þess flokks, heldur sem 
fulltrúi Heimssýnarflokksins.

Atlamál
Þó að flokksráðsfundur VG hafi 
samþykkt í nóvember að leyfa 
íslensku þjóðinni að kjósa um 
aðild að loknum viðræðum við 

ESB þá varðar Ásmund Einar 
Daðason ekkert um það. Honum 
kemur ekkert við hvað er ályktað 
um hjá stofnunum VG. Hann er 
ekki fulltrúi þess flokks á þingi. 

Annar öflugur liðsmaður, Atli 
Gíslason, dró einmitt til baka 
ályktun um að slíta aðildar-
viðræðunum að ESB á þessum 
flokksráðsfundi þegar í ljós kom 
að ekki væri hljómgrunnur fyrir 
henni á fundinum, þrátt fyrir 
undirskriftasöfnun og liðsafnað. 
Í stað þess áréttaði flokkurinn 
þá afstöðu sína að hagsmunum 
Íslendinga væri betur borgið 
utan þessa bandalags um leið og 

Flokksráð ítrekaði „mikilvægi 
þess að niðurstaða þess umsóknar-
ferlis sem nú stendur yfir verði 
lögð í dóm þjóðarinnar“. 

Þessa niðurstöðu Flokksráðs 
um að klára málið og leyfa svo 
þjóðinni að taka afstöðu hefur 
Atli kosið að hafa að engu.

Vandræði VG eru ekki síst 
komin til af því að útbreiddur 
stuðningur er meðal kjósenda 
flokksins við aðild að ESB, enda 
samræmist slík aðild prýðilega 
hugsjónum um kynjajafnrétti, 
umhverfisvernd, lýðréttindi, 
kjarajöfnuð og önnur slík mál 

sem þessir kjósendur bera fyrir 
brjósti, jafnvel frekar en óljósar 
hugmyndir um „fullveldi“ sem 
ekki er til annars staðar en í 
heimi frummyndanna og áfram-
haldandi kverkatak kvótagreif-
anna á íslensku efnahagslífi.

„Þingmaður VG“
Enn er fjallað um það í fjölmiðl-
um sem frétt að Lilja Mósesdótt-
ir, „þingmaður VG“ sé andvíg 
tilteknum málum ríkisstjórnar-
innar. Ætli hitt teldist þó ekki 
meiri frétt ef svo vildi einhvern 
tímann til að hún styddi eitt-
hvert mál ríkisstjórnarinnar? Nú 

síðast lýsti Lilja yfir andstöðu 
sinni við svonefnda „sóknaráætl-
un ríkisstjórnarinnar“ – mark-
mið fyrir árið 2020 - sem Lilja 
segir vera „kreppudýpkandi“ en 
helsta mótbára Lilja við þessa 
áætlun virðist þó sú að hún sam-
rýmist skilyrðum sem kennd eru 
við Maastricht og ber að uppfylla 
til að taka upp evru og taka þátt í 
myntbandalagi Evrópu. Ekki varð 
sérstaklega vart við þessa ESB-
andstöðu Lilju þegar hún settist á 
þing, enda hefur hún sem fræði-
maður fjallað á fremur jákvæðan 
hátt um hugsanleg áhrif aðildar 

Íslands að ESB á íslenskan vinnu-
markað. Hún studdi það líka 
þegar samþykkt var á Alþingi 
að sækja um aðild að ESB. Nú er 
hins vegar allt í einu engu lík-
ara en að hún sé farin að vega og 
meta mál frá sjónarhóli Heims-
sýnarflokksins.  

Teitur Atlason, sá ágæti blogg-
ari, birtir lista um nokkur mark-
mið í þessari sóknaráætlun ríkis-
stjórnarinnar fyrir árið 2020, 
sem Lilja hefur lagst gegn. Þetta 
er í fimmtán liðum og ekki hér 
ráðrúm til að rekja öll þau fram-
faramál sem Lilja hefur hrakist 
út í að andæfa, en má þó nefna 
að lækka hlutfall atvinnulausra 
niður fyrir 3%; auka jöfnuð, 
vellíðan og góða andlega heilsu; 
að lækka hlutfall fullorðinna 
Íslendinga sem ekki hafa hlotið 
framhaldsmenntun úr 30% og 
niður í 10%; efla nýsköpun, rann-
sóknir og þróun og hátækniiðnað; 
að notkun á vistvænu eldsneyti í 
sjávarútvegi og öðrum samgöng-
um verði orðin að minnsta kosti 
20%, 75% fólksbíla gangi fyrir 
vistvænu eldsneyti og að Íslend-
ingar taki á sig sömu skuldbind-
ingar í lofslagsmálum og ríki 
Evrópu … og þannig mætti áfram 
telja. Nema það séu áform um 
lækkun vaxta, skulda ríkisins 
og verðbólgu sem valda and-
stöðu hennar. Að hún vilji sem 
sé hækkun vaxta, aukna skulda-
söfnun og meiri verðbólgu – 
minni nýsköpun, meiri mengun, 
minni menntun, meira atvinnu-
leysi … 

Verri lífskjör – bara ef við 
stöndum utan ESB.

Öflugir liðsmenn
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Ásmundur Einar kann að hafa verið 
kosinn á þing sem fulltrúi VG en hann 
starfar ekki sem slíkur í þingflokki þess 

flokks, heldur sem fulltrúi Heimssýnarflokksins.

AF NETINU

Bjarni úti að aka
Rosalega er ég feginn, að Bjarni 
vafningur Benediktsson er ekki 
forsætis. Telur söfnun Wikileaks 
og birtingu New York Times á 
bandarískum leyniskjölum vera 
ólöglegt athæfi. Honum finnst 
þá líklega, að birting New York 
Times á Pentagon-skjölunum og 
Washington Post á Watergate-
skjölunum vera ólöglega á sínum 
tíma. Skoðun Bjarna stingur í stúf 
við almennar, vestrænar skoðanir á 
birtingu leyniskjala. Viðbrögð hans 
lykta eindregið af þeim sama fas-
isma og einkenndi ríkisstjórnirnar, 
sem urðu sér til ævarandi skamm-
ar í Pentagon og Watergate-mál-
unum. Bjarni er úti að aka í þessu 
máli sem og flokkur hans.
jonas.is Jónas Kristjánsson

Þeir greiða sem keyra
Víðast hvar í Evrópu hefur sú 
leið verið farin að byggja stór og 
skilvirk samgöngumannvirki sem 
fjármögnuð eru að mestu með 
vegtollum. Þegar ráðist er í slíkar 
framkvæmdir er oft hægt að stytta 
leiðir töluvert sem spara vegfar-
endum oftast tíma og eldsneyti. 
Auk þess sem ríkið minnkar um 
leið atvinnuleysi, umhverfisvanda-
mál og slysatíðni. Það gerir ríkið 
með framkvæmdum, styttingu 
vega sem leiða til minni elds-
neytisnotkunar og öryggi slíkra 
vega. Þó er það þannig í flestum 
tilfellum þar sem þetta tíðkast 
að bifreiðareigandinn getur valið 
hvort ekið sé um gjaldfrjálsa vegi 
eða tollvegi. Þar sem aðstæður eru 
eins og hér er lýst er það hagur 
allra að ráðast í slíkar framkvæmdir 
og vegtollar réttlætanlegir. 
Deiglan.is Janus Arn Guðmundsson
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

timamot@frettabladid.is
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Bandaríska geimferðastofnunin, NASA, tilkynnti 
á þessum degi árið 1969 hvaða þrjá menn ætti 
að senda til tunglsins með það fyrir augum að 
lenda þar. Þeir sem völdust til ferðarinnar voru 
Neil Armstrong, foringi leiðangursmannanna, 
Michael I. Collins og Buzz Aldrin. Svo óvenjulega 
vildi til að allir voru þeir þá 38 ára. 

Ferðaplanið kallaðist Appolo-áætlunin og 
geimfarið sem flytja átti þá til tunglsins bar 
nafnið Appolo 11. 

Á þessum tíma var Neil Armstrong „óbreytt-
ur“ borgari hjá NASA en Collins og Aldrin voru 
ofurstar í bandaríska flughernum.

Neil Armstrong varð svo þeirra fyrstur til að 
stíga á tunglið, rúmu hálfu ári síðar, 29. júlí 
1969. Hann varði um tveimur og hálfri klukku-
stund á tunglinu ásamt félaga sínum Buzz 
Aldrin. Michael Collins var hins vegar á meðan á 
sporbraut fyrir ofan.

ÞETTA GERÐIST:  10. JANÚAR 1969

Tunglfararnir valdir 

Einn ástsælasti leikari þjóðarinnar, 
Sigurður Sigurjónsson, fagnar 35 ára 
leikafmæli á þessu ári og hefur í nægu 
að snúast. Þrátt fyrir að hafa ekki 
vikið úr starfi sínu sem leikari allan 
þennan tíma, leikið í sjónvarpi, kvik-
myndum og leikhúsi jöfnum höndum 
prófar hann nýja hluti í leikhúsinu á 
föstudag þegar hann leikur einleik í 
Borgarleikhúsinu. Einleikurinn kall-
ast Afi og er eftir Bjarna Hauk Þórs-
son sem jafnframt leikstýrir Sigurði.

„Tilfinningin er býsna góð, ég get 
ekki annað en verið þakklátur og 
þetta er búið að vera skemmtilegur 
tími. Ætli ég geti ekki alveg litið með 
þokkalegu stolti til baka,“ segir Sig-
urður þegar hann er inntur eftir því 
hvernig tilfinning það er að hafa verið 
á fjölunum í 35 ár.

Sigurður segir það tilviljun að hann 
hafi farið út í leiklistina upphaflega 
en hann byrjaði aðeins 17 ára gamall 
í skólanum eftir að vinir og félagar 
hans komu auga á að í honum væru 
leiklistarhæfileikar. Sjálfur segist 
hann ekki hafa haft minnsta grun um 
að hann gæti leikið. 

„Það er auðvitað margt sem stend-
ur upp úr á þessum 35 árum og eru 
það þá sérstaklega kynni mín af þeim 
meisturum í leikhúsinu sem þá voru í 
fullu fjöri þegar ég byrjaði. Ég lærði 
auðvitað mikið í skólanum en minn 
eini og sanni leiklistarskóli voru menn 
eins og Bessi Bjarnason og Rúrik 
Haraldsson. Ég minnist þess tíma með 
bros á vör.“

Fyrsta hlutverkið sem Sigurður 
minnist sem stærra hlutverks var 
bakaradrengurinn í Dýrunum í Hálsa-
skógi. „Fljótlega á mínum ferli fór ég 
að leika í áramótaskaupum og Spaug-
stofuævintýrinu. Karakterarnir þar 
hafa auðvitað „böggað“ þjóðina í öll 
þessi ár en ég er ekki síður stoltur 
af vinnu minni í leikhúsinu, þar á ég 
heima, ég byrjaði þar og enda vonandi. 
Hins vegar hvarflaði ekki að mér eitt 
sekúndubrot þegar ég var nýútskrif-
aður leikari að ég myndi endast svona 
lengi á sviðinu, ég hef ekki þurft að 
fást við neitt annað síðan, sem er hollt 
og gott.“

Auk þess sem Sigurður leikur afa 
á tveimur vígstöðvum, heima sem og 
á sviðinu, er hann um þessar mund-
ir meðal annars að æfa gamanleikinn 

Nei, ráðherra sem frumsýndur verð-
ur í Borgarleikhúsinu 18. febrúar 
næstkomandi.  

„Það er mikill áhugi á leiklist á 
Íslandi og því er mjög gefandi að 

vinna þetta starf,“ segir Sigurður 
spurður út í viðhorf sitt til starfsins. 
„Það eru forréttindi að fá að starfa við 
það að gefa fólki eitthvað.“

 juliam@frettabladid.is

SIGURÐUR SIGURJÓNSSON LEIKARI:   Á 35 ÁRA LEIKAFMÆLI Í ÁR

Forréttindi að fá að gefa

AFI Á TVEIMUR VÍGSTÖÐVUM Sigurður nýtur þess að leika afa á tveimur vígstöðvum um þessar 
mundir, í Borgarleikhúsinu og heima fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVERRIR GUÐJÓNSSON  kontratenór er 61 árs í dag.

„Mér finnst eins og oft sé mannúðinni og mennskunni ýtt til hliðar og þeir þættir 
gleymist.“

Merkisatburðir: 
1927 Kvikmyndin Metropolis eftir Fritz Lang er frumsýnd.
1929 Ævintýri Tinna koma út í fyrsta sinn. Höfundurinn, Georges 

Prosper Remi, notar dulnefnið og rithöfundanafnið Hergé. 
1940 Togarinn Hafsteinn bjargar 62 manna áhöfn af þýsku flutn-

ingaskipi sem sekkur svo út af Látrabjargi. 
1944 Laxfoss strandar í óveðri á skeri við Örfirisey. Farþegum og 

áhöfn, um 90 manns, er bjargað en skipið laskast illa og er 
endurbyggt. Það strandar aftur á Kjalarnesi árið 1948.

1974 Þjóðgarður er stofnaður í Jökulságljúfrum.
1994 Þyrlusveit varnarliðsins bjargar sex skipverjum af Goðanum 

í Vöðlavík á Austfjörðum. Einn maður ferst.

Ástkær vinkona mín, móðir okkar og 
tengdamóðir

Hafrún Ingvarsdóttir
Suðurhólum 14 Reykjavík,

lést á Landspítalanum 2. janúar. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju 11. janúar kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Elliði Magnússon
Finnbogi Oddur Karlsson
S. Ingibjörg Karlsdóttir Jakob Jónsson
Jóhanna María Karlsdóttir Sigmundur Hagalín Sigmundsson
 Halldór Jónsson
Sigurður Hólmar Karlsson
Valgerður Lísa Gestsdóttir   Björn Auðunn Magnússon
Hlynur Þór Gestsson

Faðir minn, tengdafaðir og afi okkar, 

Guðmundur Guðlaugsson 
Gvendur Eyja, 

lést að heimili sínu Hamraborg 26 þann 30. desember.  
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju mánudaginn 
10. janúar klukkan 13.00.

Björgvin Valur Guðmundsson
Þóra Björk Nikulásdóttir
Erna Valborg Björgvinsdóttir
Haukur Árni Björgvinsson
Axel Þór Björgvinsson
Jesse Myree McGoldrick

Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við fráfall bróður okkar

Jóns S. Hallgrímssonar
Sæviðarsundi 11, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Karitas og líkn-
ardeilda Landspítalans í Kópavogi og á Landakoti.

Þórarinn Hallgrímsson, Helgi Hallgrímsson og fjölskyldur.

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

Sigrún Vilbergsdóttir
Háagerði 43,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 
3. janúar sl. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 11. janúar kl. 15.00. 

Jóhanna Ögmundsdóttir
Sigurbjörg Svavars  Eyþór Örlygsson
Sylvía Svavarsdóttir   Ragnar Björnsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð vegna andláts 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu

Herdísar 
Antoníusardóttur 
frá Núpshjáleigu á Berufjarðarströnd, 
Skúlagötu 20 Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks öldrunarlækningadeild-
ar 4-B, á Landspítala Fossvogi, fyrir alúð og umhyggju 
við umönnun hennar

Fyrir hönd fjölskyldunnar:
Jóhanna Antonía Sigsteinsdóttir
Sigurbergur Sigsteinsson   Guðrún Hauksdóttir 
Oddný Sigsteinsdóttir     Líney Rut Halldórsdóttir
Sjöfn Sigsteinsdóttir     Finnur Pálsson
Þröstur Sigsteinsson    Soffía Sturludóttir
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Vertu skrefi á undan  heitir námskeið  á vegum Forvarnarhúss um 
slysavarnir barna. Á námskeiðinu er fjallað um hvernig megi tryggja 
öryggi barna á heimilum og í bílum. Námskeiðið stendur í 90 mínút-
ur, er ókeypis og fer fram í Forvarnarhúsinu í Kringlunni 1-3. Nauð-
synlegt er að hafa boðskort frá ung- og smábarnavernd Heilsugæsl-
unnar meðferðis. Næsta námskeið verður haldið 12. janúar.

M
ér finnst mikilvægt 
að umkringja mig 
hlutum sem hafa ein-
hverja sögu og vekja 

minningar. Húsgagnið sem mér 
þykir vænst um á mínu heimili 
er skenkur sem var í eigu ömmu 
og afa mannsins míns,“ segir 
Bergrún Íris Sævarsdóttir, 
nemandi í Myndlistaskólanum í 
Reykjavík, en skenkurinn komst 
í hennar eigu þegar amma og afi 
fluttu í minna húsnæði.

„Tengdaforeldrar mínir fluttu 

þá skenkinn heim í bílskúrinn 
sinn og gerðu hann upp. Ég hélt 
alltaf að þau ætluðu að hafa 
hann inni hjá sér en þegar við 
hjónaleysin keyptum okkar 
fyrstu íbúð fengum við skenkinn 
til eignar. Kannski hefur jagið 
í mér gert útslagið en ég dáðist 
alltaf mikið að skenknum,“ segir 
Bergrún hlæjandi.

Skenkurinn var keyptur í 
Vestmannaeyjum í kringum árið 
1975 í Húsgagnaverslun Marinós 
Guðmundssonar. Á heimili 

ömmu og afa hýsti hann spari-
stell og glös en nú er að finna 
DVD diska og borðspil í hillum 
og skúffum. 

Bergrún hefur alltaf haft 
gaman af fallegum hlutum og 
heldur úti blogginu Óskalistinn 
á Eyjunni. 

„Mig langaði til að koma því 
á framfæri sem mér finnst flott 
og áhugavert. Ég hef sérstaklega 
gaman af því þegar hlutum er 
fundið nýtt notagildi.“

heida@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bergrún Íris Sævarsdóttir vill hluti með tilfinningalegt gildi

Hýsti sparistell og glös

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00   laugard.11:00 - 16:00

    40 - 70 % 
  AFSLÁTTUR

 ÚTSALA

ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

Af völdum vörum

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



 10. janúar 2011  2 Orkuverð  hefur hækkað og því er gott að leita leiða til að spara 
orkunotkunina á heimilinu. Þvottavélin notar til að mynda 30 pró-
senta minni orku ef hitinn er lækkaður um þriðjung og það þarf 
um 30 prósenta minni orku ef kaffi er lagað í kaffivél í stað þess 
að nota hraðsuðuketil og hella upp á á gamla mátann.

Eigendur fiska þurfa að mörgu að huga. Styrkur lýsingar í búri 

skal vera um eitt watt miðað við hverja tvo lítra af vatni 

í búrinu. Gróður þarf helst birtu í 12-14 klukkustundir á 

sólar hring. Kjörhitastig fyrir gullfiska er á bilinu 16-22°C, 

en á bilinu 24-26°C fyrir skrautfiska. Áríðandi er að koma 

fyrir lífhreinsi í búrinu og er æskilegt að hann hreinsi um 

helming af vatnsmagni búrsins á hverri klukkustund.

www.is.wikibooks.org/wiki

Yael Mer og Shay Alkalay, sem saman mynda hönnun-
ardúettinn Raw-Edge Design, höfðu verið lengi 

saman sem par 
áður en þau fóru 
að hanna saman 
en þau eru bæði 
fædd í Tel-Aviv í 
Ísrael og skráðu sig 
bæði til náms í hönn-
un í Royal College of Art 
þaðan sem þau útskrifuð-
ust saman árið 2006. 

Frá því ári hafa þau 
fangað heiminn með ótrú-
legri hönnun, frumlegri 
hvað varðar efni og liti 
og húsgögnin hafa ekki 

síst óvenjulega og sérstaka notkunarmöguleika. 
Enda er það þeirra yfirlýsta stefna að hanna hluti 
sem „ekki hafa sést áður“. 

Meðal þeirra verðlauna sem þau Mer og 
Alkalay hafa unnið til eru hollensku hönnunar-
verðlaunin, The British Council Talented Award og 
í hittifyrra hlutu þau hönnunarverðlaun tímaritsins 
Wallpaper. Meðal nýjustu verka þeirra eru húsgögn, 
kollar og stólar, í línu sem kallast Coiling Collection.
 - jma    

Ísraelskt par 
slær í gegn
Skærustu stjörnur húsgagnahönnunar í dag eru par, 
bæði fæddar í Tel-Aviv. Yael Mer og Shay Alkalay hafa 
frá því þau útskrifuðust úr Royal College of Art unnið 
til fjölda virtra hönnunarverðlauna.  

Yael Mer og Shay Alkalay 
sem saman mynda 
hönnunarteymið Raw-Edges.

Gólfið í verslun 
Stellu McCartney í 

Mílanó á Ítalíu er hannað af þeim 
Mer og Alkalay en þau máluðu 
lituðu fjalirnar í stafaparketinu, 
hverja fjöl fyrir sig, áður en það 
var lagt.

Nýjasta línan, Coiling collection: Stólar með setum úr ullarflóka og viðarfótum. 
Sýning stendur yfir í FAT Galerie í París um þessar mundir þar sem hægt er að 
skoða frumgerðir húsgagnanna. 

Stóll sem sýndur 
var á London 
Design Festival á 
þarsíðasta ári.

Kollur frá 
árinu 2009. 
Undir setunni 
má sjá tappa 
sem má opna 
og loka en 
setan er fyllt 
lofti.

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

www.misty.is

MINIMIZER 
KOMINN AFTUR !!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
þriggja hæða einbýlishús við Fjölnisveg.

Húsið er 321 fermetri, virðulegt og fallegt á eftirsótt-
um stað í Þingholtunum. Það er teiknað af Pétri Ingi-
mundarsyni árið 1930 og er í svokölluðum skipstjóra-
villustíl. Húsið stendur á 1.020 fermetra eignarlóð og 
er á þremur hæðum auk rislofts. Í hluta kjallara er 
lítil íbúð með sérinngangi.

Eignin skiptist þannig: Á aðalhæð eru anddyri, 
samliggjandi stofur, rúmgott hol, gestasnyrting,  eld-
hús með sólskála og inngangur bakdyramegin. Á efri 
hæð eru fjögur til fimm herbergi og baðherbergi. Yfir 

efri hæðinni er baðstofuloft með góðri lofthæð. Í kjall-
ara er meðal annars lítil tveggja herbergja íbúð og 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslur.

Stofurnar á aðalhæð eru bjartar og rúmgóðar, 
með mikilli lofthæð og rósettum í loftinu. Á gólfinu 
er marmari. Út frá eldhúsi er búið að byggja sólskála 
og er þar rúmgóður krókur.

Svefnherbergin á efri hæð eru fimm en tvö þeirra 
eru samliggjandi. Öll eru herbergin rúmgóð. Baðher-
bergi hefur verið endurnýjað og er flísalagt hólf í gólf 
með baðkari, sturtu og innréttingu. Baðstofuloftið er 
rúmgott og bjart með góðri lofthæð en þar er einnig 
kamína. 

Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Virðulegt hús í Þingholtum
Húsið er á eftirsóttum stað í Þingholtunum.

Fálkahöfði - 3ja herbergja m/bílskúr
Falleg 91 m2, 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 
2. hæð ásamt 27,6 m2 bílskúr. Eikar innréttingar og 
eikarparket og flísar á gólfum. fallegt útsýni. Golfvöllur, 
sundlaug, leikskóli og skóli í næsta nágrenni. 
V. 23.5 m. Verð íbúðar án bílskúrs 20.7 m.  5035

Kvíslartunga 39 - Parhús
250,6 m2 parhús á tveimur hæðum með bílskúr við 
Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Húsið er skráð samkvæmt 
Fasteignamati ríkisins 217,7 m2 og bílskúrinn 32,9 m2. 
Húsið sem er timbureiningahús er tæplega fokhelt í 
dag og afhendist í núverandi ástandi. Byggingarefni og
einangrun sem eru í húsinu fylgja með í kaupunum. 
V. 23,9 m. 5009

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Góð 4ra herbergja endaíbúð á 
fjórðu hæð auk endabílskúrs 
við Austurberg í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
hjónaherbergi með fataskápum, 
tvö lítil barnaherbergi,baðherb
erg, eldhús, stofu og sólskála. 
Sér geymsla er á jarðhæð ásamt 
sameiginlegu þurrkherbergi. 
Fallegt útsýni. Möguleiki á 100% 
láni frá Íbúðalánasjóði. V. 17,9 
m. 5088

Austurberg - 4ra herb m/ bílskúr

Góð 4ra herbergja 118,9 fm 
íbúð með sérinngang og 
stæði í lokaðri bílageymslu við 
Þórðarsveig. Íbúðin skiptist 
í forstofu, 3 svefnherbergi, 
þvottaherbergi, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Sér geymsla er 
í kjallara. Áhvílandi er ca. 23,8 
milljón kr. lán.
V. 24,9 m. 5353

Þórðarsveigur - 4ra herbergja

Um er að ræða ca. 5,8 hektara 
landspildu við Smábýli 5 úr 
landi Skrauthóla á Kjalanesi, 
undir einbýlishús og t.d. hesthús 
á fallegum stað undir hlíðum 
Esjunnar.  Landið hallar lítið eitt 
til vesturs og er mikið og fallegt 
útsýni frá landinu út á sundin og 
að Reykjavík. V. 10,0 m. 5091

Smábýli – 5,8 Hektarar

Mikið endurnýjað 306,6 m2 tvílyft einbýlishús með aukaíbúð við Dalatanga 27 
í Mosfellsbæ. Á aðalhlæð er stofa, borðstofa, glæsilegt eldhús, sjónvarphol, 3 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Á neðri hæð eru þrjú góð svefnherbergi, 
salerni, geymsla og stórt unglingaherbergi með sérútgangi. Á neðri hæð er einnig 
aukaíbúð með sér inngangi, þar er stofa, svefnherbergi, eldhúskrókur og baðherbergi. 
V. 65,0 m. 4972

Dalatangi – Einbýlishús

Mjög fallegt 153,6 m2 raðhús á einni hæð m/bílskúr við Spóahöfða 11 í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, hol, eldhús m/góðum borðkrók, rúmgóða stofu, sjónvarpshol, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi m/sturtu og geymslu/þvottahús. Rúmgóður 
bílskúr með geymslulofti.  Hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og timburverönd og garður í 
suðurátt.  V. 37,8 m. 5064

Spóahöfði - Raðhús

Miðholt - 3-4ra herbergja
Góð 94,8 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í 
3ja hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpshol sem er auðvelt 
að breyta í svefnherbergi. íbúðinni fylgir rúmgóð 
sérgeymsla á stigagangi. Góð staðsetning í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Stutt í alla þjónustu og skóla. 
V. 18,6 m. 5042

Mjög fallegt 159,1 m2, endaraðhús 
með innbyggðum bílskúr við 
Draumahæð 6 í Garðabæ. 
Á neðri hæðinni er  forstofa, 
forstofuherbergi, gestasnyrting, 
stofa, borðstofa, eldhús og 
þvottahús, innangengt í 22,2 
m2 bílskúr, Efri hæð skiptist  í 
sjónvarpshol, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og risloft. Fallegur og 
gróinn garður með timburverönd, 
stórt hellulagt bílaplan fyrir framan 
húsið. V. 39,5 m.

Draumahæð 6 - Raðhús

Laus strax

Laus strax

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Óskum eftir fleiri 
eignum á söluskrá!  
Góð þjónusta fyrir seljendur og 
kaupendur á sanngjörnu verði

• Þarftu að selja?

•  Komdu til okkar með eignina þína við 
veitum toppþjónustu og náum árangri

• Hringdu núna!

Við náum árangri
í fasteignaviðskiptum

Garðatorgi 5 • 210 Garðabæ
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Einbýli í rótgrónu hverfi
Fasteignasalan Miklaborg kynnir 
glæsilegt einbýlishús á frábærum stað

Til sölu er 307 fm. einbýlishús á glæsilegri hornlóð á mótum 
Hjallavegar og Ásvegar. Húsið hefur verið endurnýjað og 
endurhannað frá grunni.

Húsið er á þremur hæðum, með samþykktri séríbúð í kjallara. 
Gengið er inn á miðhæð hússins. Á miðhæð eru aðal vistar- 
verurnar, stofa með gasarni, borðstofa, eldhús með Gorenje 
tækjum, skrifstofa, sjónvarpskrókur og baðherbergi. Hiti er í 
gólfum á miðhæð. Á efstu hæðinni eru þrjú svefnherbergi, 
fataherbergi er inn af hjónaherbergi og útgengt er á suðursvalir 
úr hjónaherberginu.

Nánari upplýsingar gefa Jason Guðmundsson í síma 899-3700 
og/eða Óskar R. Harðarson í síma 661-2100 hjá 
Fasteignasölunni Miklaborg.

Sérinngangur er í snyrtilega íbúð í kjallara. 

Húsið er á þremur hæðum á glæsilegri hornlóð. 

Eignin er á þremur hæðum með innbyggðum bílskúr.

Innlitin  hafa vakið mikla athygli og standa öllum til boða.

Fólki auðveldað að skoða
fasteignir á vefnum
Fasteignasalan Miklaborg býður upp á nýjung í
sölu fasteigna sem þeir nefna Innlit. Innlit felst
í því að seljendur fasteigna fá tækifæri til að
kynna eign sína í gagnvirku vefumhverfi þar
sem sýndar eru ljósmyndir af fasteigninni
ásamt grunnmyndum.

Innlitin eru til sýnis fyrir kaupendur á vefslóðinni
www.miklaborg.is og eru mjög aðgengileg þar sem
notendur geta flutt sig úr einu rými húsnæðisins í
annað og skoðað einstök rými út frá ýmum sjónarhornum.
Samhliða því sem kaupendur klikka á ljósmyndir

birtast upplýsingar á grunnmyndinni um hvar þeir eru
staddir hverju sinni út frá grunnteikningu eignarinnar.
Hugsanlegir kaupendur geta því „gengið“ um eignina
og skoðað hana nánast eins og þeir væru á staðnum.

Helstu kostir þessarar nýjungar er að auðveldara er fyrir 
kaupendur að átta sig á möguleikum viðkomandi eignar og 
hvernig hún hentar þeim út frá fjölskyldustærð, skipulagi og 
öðru. Einnig getur verið gott að skoða eignina með þessum 
hætti á netinu eftir að farið hefur verið á staðinn í eigin 
persónu, áður en endanleg ákvörðun er tekin um kaup.

Raðhús miðsvæðis 
í Reykjavík
Fasteignasalan Miklaborg kynnir 
gott raðhús í Sólheimum

Endaraðhús á þremur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.  
Húsið stendur á hornlóð við Skeiðarvog og er samtals um 
180 fm. Eignin skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, vinnu- 
herbergi með glugga, bílskúr, þvottahús og geymslu undir 
stiga. Á 2. hæð er stórt eldhús, stofa og gott herbergi.  
Á 3. hæð er góður pallur, þrjú svefnherbergi og baðher- 
bergi. Eldhús er mjög rúmgott með stórum borðkrók og 
góðri hvítri viðarinnréttingu. Tengi fyrir uppþvottavél. 
Baðherbergið er með glugga, baðkari og flísum á gólfi og 
veggjum.

Snyrting á jarðhæð með glugga.  Þvottahús með glugga og 
hurð út á baklóð.  Bílskúrinn er innbyggður og með góðum 
gluggum og er innangengt í hann út frá vinnuherbergi. 
Eignin er laus við kaupsamning.  

Við leitum að 
3ja til 4ra herbergja íbúð í völdum 
lyftuhúsum í Salahverfi.
Viðkomandi hefur þegar selt sína fasteign,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími í boði.
-  Nánari upplýsingar veitir Atli í síma 899 1178.

Góðri eign í Laugarás/Teigahverfi
Einbýlishús helst 180-300 fm, öruggur kaupandi.
Bein kaup.
-  Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897 4210.

2ja íbúða húsi fyrir samhenta fjölskyldu.
Einbýlishús með góðri aukaíbúð þar sem 
skipti koma til greina.
-  Nánari upplýsingar veitir Óskar í síma 661 2100.

2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
Í grónum hverfum í Reykjavík.
-  Nánari upplýsingar veitir Atli í síma 899 1178.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með bílskúr.
Má vera í Reykjavík eða Kópavogi. Bein kaup.
-  Nánari upplýsingar veitir Ragna í síma 892 3342.

Sumarhúsum á skrá.
Mikil eftirspurn og góð sala.
-  Nánari upplýsingar veita Heimir og Hilmar
   í símum 893 1485 og 695 9500.

6 til 8 íbúða fjölbýli.
Fyrir fjársterkan aðila, sem mest tilbúið.
-  Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897 4210.

Einbýli eða raðhús í Garðabæ. 
Þarf að losna sumarið 2011. Verð 38 - 55 milljónir.
-  Nánari upplýsingar veitir Jason í síma 899 3700.

220 til 300 frm einbýli í 
Vesturbæ Kópavogs.
Hjallahverfi, Lindahverfi eða Salahverfi.
-  Nánari upplýsingar veita Heimir og Hilmar
   í símum 893 1485 og 695 9500.

Mikil eftirspurn eftir sérbýlum á 
Höfuðborgarsvæðinu.

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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v. 54,9m

Stuðlasel
Einbýli

109 Rvk

Gott fjölskylduhús
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur garður

v. 15,5m

Hjaltabakki
2ja herb
109 Rvk

Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Mjög góð eign

v. 59,5m

Heiðarhjalli
Parhús

200 Kóp

214,6 fm 
Glæsileg útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr
Flott og vönduð eign

v. 21,9m

Lækjarbakki

Sumarhús

Grímsnesi

Fullbúið, skráð 97,2 fm
8.022 fm eignarlóð
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 38,0m

Lyngholt
Einbýli

Álftanes

Fokhelt 280 fm
Allt að 6 svefnherbergi
Hornlóð
Góður staður á Álftanesi

v. 20,5m

Grænlandsleið
Neðri sérhæð

113

2ja til 3ja herbergja
Sérinngangur
Góð staðsetning

v. 19,5m

Úthlíð
Rishæð
105 Rvk

Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

Kjalarnes

172 fm
4 svefnherbergi 
Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr

v. 38,0m

Espigerði
3ja herb
108 Rvk

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

v. 17,9m

Hraunbær
3ja herb
110 Rvk

Björt íbúð
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði
Yfirtakanleg lán, ca 13 m.

v. 44,0m

Logafold
Parhús

112 Rvk

157,8 fm
Vandaðar innréttingar
Bílskúr
Heitur pottur
Stór sólpallur

v. 22,9m

Engjasel
5 herb

109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
3 svefnherbergi
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu 

v. 33,9m

Marargrund
Einbýli

210 Gbr

217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

v. 31,5m

Flúðasel
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 46,9m

Glósalir
Raðhús

201 Kóp

2ja hæða 
Vel innréttað
4 svefnherbergi
Glæsilegt útsýni

v. 19,9m

Langholtsvegur
Risíbúð

101

3ja herbergja 
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

v. 18,4m

Kóngsbakki
4ra herb

109 Rvk

Gott verð
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Snyrtileg eign

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Heimir hefur langa 
og farsæla reynslu 
af sölu fasteigna.

Hann er krafmikill 
sölumaður sem 
leggur metnað sinn í 
að fasteignaviðskiptin 
skili bæði kaupendum 
og seljendum ánægju 
og öryggi.

Hafið samband 
við Heimi á 
heimir@miklaborg.is
eða í síma 569-7000

v. 41,9m

Álfheimar
Hæð

104 Rvk

6herb. 189fm
Falleg eign í fallegu húsi
Hvíttað eikarparkert
Yfirbyggðar svalir og Bílskúr

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið

- með þér alla leið

VILTU SLÁST

HÓPINN
?

Hafðu samband
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Síðumúla 13 - 108 Reykjavík Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Innlit 
á M

iklaborg.is

v. 54,0m

Sævargarðar
Raðhús

Neðri hæð

Efri hæð

170 Seltjarnarnes

205 fm
Hlýlegt 2. hæða raðhús
Fallegur garður til suðurs 
Stórri verönd og nýr pottur
Innbyggður bílskúr

Fáðu Innlit
fyrir eignina 
þína!

Innlit er ný og skemmtileg leið til að kynna 
sér þær eignir sem Fasteignasalan Miklaborg 
hefur í sölu. 
Í Innlitinu flakkar þú um eignina með samspili 
ljósmynda og grunnteikningu.

Innlitin hafa vakið mikla athygli og standa 
öllum til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 52,9m

Strandgata
Atv.

220 Hfj

Virðulegt verslunar og
skrifstofuhúsnæði
Fjárfestingartækifæri
Áberandi staður
Kíktu á þessa!

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

v. 64,0m

Kálfhólar
Einbýli

Selfossi

Stærð 354,7 fm
1.450 fm hornlóð
Fullbúinn garður
Stór timburverönd
Eign í sérflokki

v. 34,2m

Marbakkabraut
Einbýli

200

161 fm 
Pallabyggt
Aukaíbúð og bílskúr
Góð staðsetning

v. 26,7m

Skipholt
4ra herb
105 Rvk

133 fm
Stór verönd 
Góður garður 

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 25,9m

Kristnibraut
4ja herb
113 Rvk

Glæsileg 122 fm jarðhæð
Góðar stofur
Vönduð eign
Frábært útsýni

v. 16,9m

Austurströnd 
2ja herb

Seltj

Rúmgóðar stofur
Glæsilegt útsýni
Stæði í bílageymslu
Lyfta
Góð kaup

v. 68,5m

Dofraborgir
Neðri sérhæð

112 Rvk

5 herbergja 
Stór timburverönd
Jaðarlóð með útsýni
Skipti á eign með bílskúr

v. 43,6m

Brúnastaðir
Einbýli

112 Rvk

Gott skipulag 198,3 fm 
4 svefnherbergi 
Stór bílskúr
Vinsælt hverfi
Laust strax

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Fyrir 60 ára og eldri 
Frábært útsýni
Stæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 48,7m

Sóleyjarimi
Raðhús
112 Rvk

Neðst í botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

v. 22,5m

Eskivellir
4ra herb

220 Hfj

Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á 
minni eign í Reykjavík

v. 24,5m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Fallegt fjölbýlishús
Snyrtileg sameign
Gott áhvílandi lán

v. 46,5m

Kögursel
Einbýli

109 Rvk

5herb. 199fm
2.hæðir og bílskúr
Rúmgott flísalagt eldhús
Sólskáli og góður garður

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V

eh
f

/D
AV

ÍÐ

Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 
heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir

og almennar leiguíbúðir
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GRENSÁSVEGI 13 – SÍMI 570 4800 – FAX 570 4810

FASTEIGNASALAN

GIMLI

BREIÐAVÍK MEÐ SÉRVERÖND
Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér suður-
verönd 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.

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

Traust þjónusta í 30 ár

HÁTÚN EINBÝLI
221 fm einbýlishús með bílskúr í austurbæ 
Reykjavíkur. Íbúð er 195 fm og bílskúr 26. Húsið 
sem er steinsteypt er á þremur hæðum, kjallari 
hæð og ris. Eignin gefur góða möguleika. Tvenn-
ar svalir eru á húsinu. Búið er að endurnýja 
baðherbergi, ofna og lagnir en að öðru leiti 
þarfnast húsið mikillar endurnýjunnar.  
Eignin er laus til afhendingar. 
Verð 32 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.

HÓLAVAÐ - RAÐHÚS
Eigum eftir 5 milliraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á fallegum stað í Norðlinga-
holtinu. Húsin afhendast í því ástandi sem þau eru 
í dag, þ.e. fullbúin að utan og lóð grófjöfnuð en 
að innan nánast tilbúin til innréttinga. Teikningar 
og nánari upplýsingar á skrifstofu.  
VERÐ 26 MILLJ.  

VALLENGI - 2JA HERBERGJA
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
með sérinngangi. Góð stofa með útgengi á suður 
verönd. Ágæt innrétting í eldhúsi. Snyrtilegt 
baðherbergi. Svefnherbergi með skápum. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. 
VERÐ 16,3 MILLJ.

SÍMI

570 4800

VIÐ RAFSTÖÐ Í ELLIÐAÁRDAL

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Glæsilegt, nýtt ca 1204 fm húsnæði á Rafstöðvarvegi við hliðina á Minjasafni OR. 
Húið er byggt sem sýningarhúsnæði og fyrir fundaraðstöðu. Húsið er ein og hálf hæð. Jarðhæðin 
er sýningarsalur ca 845 fm og ca helmingur þess með tvöfaldri lofthæð. 2. hæðin er ca 360 fm og 
þar er gert ráð fyrir fundaraðstöðu. Á báðum hæðum eru snyrtingar og þjónustu og skrifstofu-
rými. Lyfta milli hæða. Einnig  er sér aðkoma á bakhlið að þjónustusvæði með stórum innkeyrslu-
dyrum. Stór lóð, byggingaréttur. Verð 230 milj.
HENTAR VEL  FYRIR SÝNINGAR – FUNDI – VEISLUR OG VEITINGAR EÐA VÖRUKYNNINGAR.

Ég sel 5 eignir í þessum mánuði, 
eignin þín gæti verið ein þeirra, 
skráðu eignina þar sem hún selst!

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Auglýsingasími

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

MEIRI 
FRÓÐLEIKUR

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

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing
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Menntaáætlun 
Nordplus 2011

Auglýst eftir styrkjum til samvinnu á 
sviði menntunar á Norðurlöndum og 

Eystrasaltslöndum

Nordplus menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 
stuðlar að gæðum og nýsköpun í menntakerfum Norður-
landa og Eystrasaltslanda með styrkjum til ýmiskonar 
samstarfsverkefna og samstarfsneta. Heildarfjármagn 
menntaáætlunar Nordplus starfsárið 2011 er u.þ.b. 8 
miljónir evra.

Einnig er auglýst eftir umsóknum um styrki í Norrænu 
tungumála- og menningaráætlun Nordplus (Nordplus 
Nordiske Sprog- og kulturprogram). 

Menntaáætlun Nordplus samanstendur af fjórum 
undiráætlunum og eru meginmarkmið og áherslur þeirra 
tilgreindar hér að neðan. Þar að auki er lögð sérstök 
áhersla árið 2011 á loftlagsmál sem á við allar 
undiráætlanirnar fjórar.

Nordplus Junior
Styrkir samvinnu þátttökulanda á sviði grunn- og fram-
haldsskóla og styður samstarfsnet leik-, grunn- og 
framhaldsskóla.  Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi svið:

• Gæði í menntun, iðnmenntun, heilsa, brottfall úr skólum,  
 fjölmenning í kennslu, frumkvöðlastarf, nýsköpun 
 og hugvit. 

Nordplus fyrir háskólastigið
Stuðlar að samvinnu á milli skóla á háskólastigi í þátt-
tökulöndunum auk annarra stofnana og félagasamtaka 
sem starfa á sviði háskólamenntunar. Mynduð eru sam-
starfsnet þar sem miðlað og skipst er á upplýsingum um 
reynslu, góð vinnubrögð og frumlegar niðurstöður. Árið 
2011 verður áhersla lögð á eftirfarandi svið:

• Þróun á sameiginlegum námsleiðum, þróun á námsefni  
 og gæðaeftirliti á háskólastiginu. Einnig endurnýjun og  
 stækkun samstarfsneta og þá sérstaklega aðkomu nýrra  
 skóla frá Eystrasaltslöndunum.

Nordplus Voksen 
Styrkir samvinnu og samstarfsnet þeirra sem vinna að 
fullorðinsfræðslu.  Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi svið:

• Grunnfærni fullorðinna og viðurkenning og mat á  
 raunfærni. Bæta aðgengi og framboð í fullorðinsfræðslu.  
 Sérstök áhersla er lögð á að ná til landsbyggðarfólks.  
 Samspil fyrirtækja og fullorðinsfræðslustofnana í þjálfun  
 og menntun fullorðinna.
• Áherslur á loftslagsmál og umhverfi en einnig að 
 frumkvöðlastarfsemi.

Nordplus Horisontal
Styrkir þverfaglega samvinnu á milli sviða menntageirans 
og styður samstarfsnet og verkefni sem ná til fleiri en ein-
nar undiráætlana Nordplus og styðja við áherslur þeirra.  
Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á eftirfarandi svið:

• Samstarfverkefni og samstarfnet sem hafa að mark 
 miði að þróa gæðamenntun fyrir alla sem stunda nám  
 í þátttökulöndunum, t.d. með því að fjalla um brottfall og  
 aðgengi að námi.
• Kennaramenntun og uppeldisaðferðir, óháð kennslu-
 greinum, sem fjalla t.d. um nýstárlega samvinnu og  
 tengsl milli grunn- og framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu,  
 háskólamenntunar, rannsókna, fyrirtækja og félaga-
 samtaka.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, landskrif-

stofu Nordplus: www.nordplus.is

Umsóknarfrestur í öllum hlutum 
Menntaáætlunar Nordplus er 1. mars 2011

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt 
í gegnum umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Leiðbeiningar og frekari upplýsingar á 
www.nordplusonline.org

Norræna tungumála- og 
menningaráætlun 

Nordplus 2011
(Nordplus Nordiske Sprog- og 

kulturprogrammet)

Auglýst eftir styrkjum til verkefna á 
sviði Norðurlandatungumála og til 

námsferða í grunn- og 
framhaldsskólum.

Tungumála- og menningaráætlun Nordplus er sér-
stakur vettvangur helgaður norrænum tungumálum.  
Þau lönd sem standa að áætluninni eru Danmörk, 
Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. Einnig eiga 
sjálfsstjórnarsvæðin Færeyjar, Grænland og Áland-
seyjar ásamt samíska málsvæðinu aðild að áætlun-
inni. 

Tungumála- og menningaráætlun Nordplus hefur 
alls til umráða 6.517.480 danskar krónur (DKK) til 
starfsemi sinnar árið 2011. Þar af eru 2.000.000 DKK 
sérstaklega ætlaðar námsferðum nemenda og starfs-
fólks grunn- og framhaldsskóla.

Meginmarkmið Tungumála- og menningar-
áætlunar Nordplus á árunum 2008-2011 eru:
• Að styrkja málskilning og þá sérstaklega skilning á  
 grannmálunum (dönsku, norsku og sænsku).
• Að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni  
 menningu, málum og lífsháttum. 

Áætlunin er tvískipt: 
• Annar hluti hennar er helgaður norrænum málum.  
 Veittir verða styrkir til verkefna og samstarfsneta.
• Hinn hluti hennar er ætlaður námsferðum á sviði
 grunn- og framhaldsskóla. Styrkir verða veittir  
 til nemenda- og starfsmannaskipta með það að  
 markmiði að styrkja málskilning, málkunnáttu og  
 menningarvitund nemenda/uppeldisstarfsfólks.  
 Þessi hluti áætlunarinnar er fyrst og fremst ætlaður  
 bekkjum á grunn- og framhaldsskólastigi en einnig 
 kennurum og öðrum sem starfa að uppeldis- 
 málum innan grunn- og framhaldsskóla.

Áherslur 2011
• Verkefni sem efla málskilning barna og ungmenna  
 (á dönsku, norsku, sænsku).
• Verkefni sem innihalda leiðbeiningar um hvernig 
 best sé að kenna dönsku, norsku og sænsku í 
 Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og  
 samísku svæðunum. 
• Verkefni sem innleiða verkefnið ’sprogpiloterne’ í 
 kennslu ungmenna (14-19 ára). 
 (sjá www.sprogpiloter.dk).
• Verkefni sem styrkja stöðu málskilnings í 
 kennaramenntun og styrkja samvinnu um stefnu- 
 mótun á sviði norrænna mála í kennaramenntun á  
 Norðurlöndunum.
• Verkefni sem innihalda hugleiðingar um val  
 háskóla á tungumálum sem kennt er á.
• Samstarfs- og þróunarverkefni á sviði tungutækni.
• Verkefni sem stuðla að því að markmið norrænu  
 tungumálaherferðarinnar (Nordisk Sprogkampagne)  
 náist. (sjá www.nordisksprogkampagne.org).

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt í 
gegnum umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Umsóknarfrestur í öllum áætlunum 
Nordplus er 1. mars 2011

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, landskrif-

stofu Nordplus: www.nordplus.is

Upplýsingar á norrænum málum á 
aðalsíðu Nordplus:

www.nordplusonline.org/sca/sprog_kultur

HEILDSALAR – 
FATNAÐUR
Óskum eftir samstarfi við eða kaupum á lítilli 
eða meðalstórri rekstrareiningu sem selur fatnað 
á fyrirtækja- eða endursölumarkaði

Áhugasamir vinsamlegast sendið svar á net-
fangið box@frett.is fyrir föstudag 14. janúar 2011.

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEÐ VIÐSKIPTIN
Í RASSVASANUM

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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Hingað til hefur verið óljóst hvað veldur skalla hjá körlum. Þó hefur verið talið 
að karlhormónið testósterón og erfðir spili þar einhvern þátt. Rannsóknar-
teymi frá háskólanum í Pennsylvaniu telur sig hafa fundið aðra orsök. Það 
fylgdist með körlum sem gengust undir hárígræðslu. Þeir báru saman hár-
sekki á skallablettum saman við hársekki þar sem hárið var þétt. 

Þá kom í ljós að á skallablettunum var sami fjöldi stofnfrumna sem eru 
til þess gerðar að búa til hár og í venjulegum 

hársverði. Hins vegar var hlutfall svokall-
aðra „progenitor” frumna lægra á sköllóttum 

svæðum. Þannig eru hárin á skallablettum 
enn til staðar en eru bara mjög fíngerð 

og vart sýnileg. 
Rannsakendur binda vonir við að 

hægt verði að finna upp efni eða 
krem sem hægt verði að bera á 
hárlausa hluta sem örva muni 
stofnfrumur hársins og virkja 

þær á ný þannig að þær fari að 
framleiða þykkara og betra hár.

Skallavandinn leystur?
SÉRFRÆÐINGAR TELJA AÐ ORSÖK SKALLAMYNDUNAR HJÁ KÖRLUM SÉ AÐ LEITA TIL 
VANVIRKRA STOFNFRUMNA OG MEGI Í FRAMTÍÐINNI LEYSA MEÐ EINFÖLDU KREMI.

Margir hyggja á sólarlandaferðir í kuldanum, 
líka verðandi mæður. Sérstaklega mikilvægt 
er fyrir þær sem eru með barni að huga að 
því að hlífa sér við hita og sól.

Mikill hiti getur valdið fósturskaða og því 
mikilvægt að skýla sér með léttum klæðn-
aði, halda sig innandyra yfir mesta hitatíma 
dagsins og drekka vel af vökva.

Þá er hættara við að húðlitarefnið hlaupi 
í kekki þegar sól skín beint á húðina með 
þeim afleiðingum að húðin verður oft 
flekkótt. - jma    

Ferðast á meðgöngu
ALLIR ÞURFA AÐ VERJA SIG FYRIR SÓL OG HITA 
Á FERÐALÖGUM, EKKI SÍST ÓFRÍSKAR KONUR.

Candida sveppasýking, einkenni og lyfjalaus meðferð,  er heiti á fyrstu 
bók Sölku sem komin er út á árinu. Vegna mikillar eftirspurnar er þessi bók 

endurútgefin en líka betrumbætt og endurskrifuð í ljósi nýrra rannsókna um 
þennan algenga en leynda nútímakvilla.

Skallinn er sjaldan vinsæll 
meðal karla og því vísast 
margir sem myndu fagna 
lausn á vandamálinu.

Ófrískar 
konur á leið 
í sól ættu að 
huga vel að 
hlífðar-
klæðnaði.

„Þetta hefur gefið mjög góða raun, 
þátttakendur eru í betra líkamlegu 
ástandi í lokin og sumir hafa tekið 
framförum í hreyfifærni,“ segir 
Anna Lilja Magnúsdóttir hjá Ás 
styrktarfélagi sem hefur í sam-
vinnu við World Class staðið fyrir 
átaksnámskeiðum fyrir einstakl-
inga með þroskahömlun síðustu 
þrjú ár.

Námskeiðið kallast Breyttur 
lífsstíll og á því spreyta þátttak-
endur sig á fjölbreyttum æfingum, 
spinning, lyftingum, dansi, útiæf-
ingum og -leikjum og fleiru, undir 
leiðsögn reynds einkaþjálfara á 
vegum World Class, Nönnu Guð-
bergsdóttur og þroskaþjálfa frá 
Ási, Önnu Kristjánsdóttur. „Fólk-
ið fær þarna góða útrás og fræðslu 
um næringu, setts fram með þeim 
hætti sem því gæfist kannski ann-
ars ekki kostur á,“ segir Anna 
Lilja og kann þeim Nönnu og Önnu 
bestu þakkir fyrir.

Anna Lilja segir námskeiðið 
hins vegar því miður vera þeim 
annmörkum háð að töluvert 
færri komist að en vilja hverju 
sinni. „Það komast ekki nema í 
mesta lagi svona tíu í einu. Svo 
vilja ef til vill sumir halda áfram 
eftir eitt námskeið, þannig að 
nýir komast kannski ekki að. 
Við höfum reynt að bregðast við 
þessu með því að lengja tímabilið. 

Fyrsta námskeiðið var átta vikna 
langt en nú eru þetta orðnar ein-
hverjar fjórtán vikur. En betur 
má ef duga skal.“

Að sögn Önnu Lilju og Gígju 
Þórðardóttur, deildarstjóra heilsu-
ræktar hjá World Class, er sameig-
inlegur áhugi og vilji fyrir því að 
bregðast við þessum vanda og sjá 
þær fjölgun námskeiða sem helstu 
úrlausn hans. „Við erum klárlega 
tilbúin að halda fleiri námskeið, 
útvega einkaþjálfara og aðstöðu. 
Það þyrfti þá að skoða útfærsluna,“ 
segir Gígja og Anna Lilja bætir þá 
við. „Það mætti til dæmis halda 

tvö námskeið í einu, eitt sem væri 
fyrir byrjendur og þá sem þurfa 
lengri tíma til að aðlagast og annað 
fyrir lengra komna og þá sem geta 
gert meira.“

Þær segja hins vegar allt saman 
stranda á fjárskorti. „Þroskaþjálf-
inn er tilbúinn að taka þátt í fleiri 
námskeiðum en við höfum hins 
vegar ekki fjármuni til að greiða 
launin, verðum þar að treysta á 
sjálfsaflafé sem dugar ekki til 
þess. Vonin er því sú að fá fleiri til 
liðs við okkur í þessu,“ segir Anna 
Lilja. „Það hefði alveg heilmikið að 
segja.“ roald@frettabladid.is 

Sjáum miklar framfarir
Ás styrktarfélag og World Class bjóða upp á sérsniðin átaksnámskeið fyrir einstaklinga með þroska-
hömlun. Talsmenn beggja sjá ástæðu til að fjölga námskeiðum og bæta þannig þjónustu við fatlaða.

Að sögn Önnu Lilju fá þátttakendur útrás og fræðslu um næringu á námskeiðinu.



BÍLAR &
FARATÆKI

Skoda Fabia Classic Árgerð 04/2006, 
ekinn 65þ.km, beinskiptur, flottur 
bíll sem eyðir litlu. Er á staðnum. 
Skipti möguleg á ódýrari! Tilboðsverð 
950.000kr!! Raðnúmer 131077. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Með settinu fylgir aukalega 
reykskynjari og annar hreyfiskynjari.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Nissan PATHFINDER SE 35“, árg. 
3/2007, dísel, sjálfskiptur, 35“ breyttur, 
Vel búinn og lítur mjög vel út, krókur 
omfl, Ásett verð aðeins 4990þús.kr, 
bíllinn er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Hiace langur 2.5 
dísel SJÁLFSKIPTUR

Toyota Hiace Dísel SJÁLFSKIPTUR 
nýskráður 11.10.2002 ekinn 178.000 
D4D vélin. Nýskoðaður 2011,6 hurðar, 
álfelgur og dráttarkrókur. Er á góðum 
vetrardekkjum. Verð 1.390 þúsund, 
skoða skipti. Upplýsingar í síma 693-
5053. p.s möguleiki á auka bekk fyrir 
3 með beltum.

Til sölu VW Beetle árg.09-2007 ekinn 
27000 km. glertopplúga vetrardekk á 
felgum, ásett verð 2,590,000- tilboð 
2,390,000-stgr. Honda Shadow 750-c 
árg.07-2008 ekið 1160km ásett verð 
1,250,000- tilboð 1,150,000-stgr. uppl. 
696-7002.

Ford F350 King Ranch 2008 með öllu. 
Góð 37“ dekk og fallegar felgur, bretta-
kantar, pallhús og margt fleira. Ekinn 
46000 km. Bíll í toppstandi og nýskoð-
aður. Ásett verð er kr. 5.400.000,-Ekkert 
áhvílandi og skipti koma til greina. 
Uppl. í s. 821 6386.

Til sölu Nissan Almera árg. ‚01. Vél ek. 
117.623. Ásett verð 550 þús, Tilboð 390 
þús. stgr. Uppl. í s. 897 9252.

 Bílar óskast

Golf, Polo, Micra, Almera, Peougut 206, 
Yaris eða Lancer ÓSKAST Árg. 1998-
2003 fyrir 100-300 þúsund. Helst í 
góðu lagi en má þarfnast lagfæringa. 
Uppl. 772-5450.

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

Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar 
á verð bilinu 30-250þ. Uppl. í s. 893 
5517.

Kaupi bíla til niðurrifs. Allt kemur til 
greina. S. 661 5270, Baldur.

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

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

 691 9374.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Varahlutir

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

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

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.

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

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

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

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 vara-
hlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. S.864 
0984.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér heimilisþrif og flutningsþrif. 
Er vön og vandvirk. S. 691 2173

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

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

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ 
 S. 823 8280 

Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f. 
2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín og næringar-
ráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. 
Opið 12-18 mán-lau.

BEST MASSAGE!!!WITH TWO OR FOUR 
HANDS! 693-7597

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

GK Trésmíði ehf s. 893 
6314

Glugga og glerskipti, hurðaí-
setningar, þakvinna, parket-

lagnir, mótauppsláttur, ásamt 
allri viðhaldsvinnu.

gktresmidi.is

N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði. 

4.000kr. fermeterinn.
Upplýsingar í síma 661 3149.

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar og 
hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Nýbyggingar og allt við-
hald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk 
ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@
vidhaldsverk.is

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt 
verð. Óli smiður, sími 698 9608.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

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

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR SUÐURLAND

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

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 23 stöðum 

á Suðurlandi og 120 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Bónus, Selfossi
Krónan, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
Olís, Selfossi
Samkaup Úrval, Selfossi
Bjarnabúð, Brautarhóli (Reykholti)
Minni Borg, Grímsnesi
Verslunin Árborg, Árnesi
Þrastalundur, Grímsnesi
Bónus, Hveragerði
N1, Hveragerði
Samkaup Strax, Laugarvatni

Samkaup Strax, Flúðum
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
N1, Vík
Krónan, Vestmannaeyjum
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum
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 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draum-

ar. 

Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn 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

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Snjókeðjusala SKM.
Við vorum að flytja í nýtt og betra 
húsnæði! En betra verð! - Fáðu Tilboð! 
WWW.SNJOKEDJUR.IS Smiðjuvegi 11. 
200 Kóp(erum í húsnæði Orkuvers ehf 
) S:517-8400.

Ruslatunnufestingar til sölu. Uppl. í s. 
898 6111.

Rafskutla
Sterling Elite XS. Lítið notaður og vel 
með farinn árg.‘09. Frábær farartæki 
fyrir þá sem vilja komast leiðar sinnar 
en eiga erfitt með gang. Einfalt að keyra 
og afar lipur. Uppl. í s. 864 1323

Leðurnuddstóll
Lítið notaður og vel með farinn leðurn-
uddstóll. Hentar vel þeim sem eiga við 
bak- og fótvandamál að stríða. Uppl. í 
s. 864 1323

TILBOÐ! 10-25% afsláttur 
í janúar

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

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

Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu. 
Heimakstur á höfuðborgarsvæðinu. 
Verð 7000 pr rúllu heimkomið. Uppl. í 
síma 892 4811.

 Óskast keypt

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 gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

 Verslun

Tilboð
Dömuskór úr leðri, stærðir 36 - 42 
Verð: 3.500.- Misty skór, Laugavegi 178, 
sími 551 2070

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

 Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

BEST MASSAGE!!!!WITH TWO OR FOUR 
HANDS!!!! 6937597 Marja

Svæðanudd/heilun. Ekki erótískt. Aldr.
öryrk.og atv.laus. fá afslátt S. 820 
0878.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Icelandic - Norska -
Norwegian I og II - Enska 

f. börn, Enska f. full-
orðna.

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30. 18-19:30 start: 17/1. Level II: 4 
w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 24/1. Level 
IV 4w: 16:00-17:30. st. 24/1. Level III 4 
w: Md to Fr; 14-15:30 st: 24/1, Level VIII 
st. Sat/Sun 10-11:30 st. 8/1. NORSKA: 
4 vikur, mán til fös; stig I; 19:45-21:15, 
stig II lau/sun 16-17-30: byrjar 17/1. 
ENSKA f. BÖRN 8 vikur; 5-8 ára; fös 
16:30-17:30, byrjar 21/1 og 9-12 ára; 
mán 16:30-17:30, byrjar 24/1. ENSKA 
f. FULLORÐNA 4 vikur mán til fös kl 16-
17:30. byrjar 24/1. Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881169. Sjá einnig: www.
namskeid.is

Skartgripasmíði
Vinsælu skartgripanámskeiðin eru að 
byrja aftur. 6 vikna námskeið þar smíð-
að er úr silfri og unnið með íslenska 
steina, horn og bein. Uppl. í s. 823-
1479 Viva skart Vífil Valgeirsson.

Skráning er hafin á okkar fjölbreyttu og 
skapandi námskeið í leirmótun. Opin 
vinnustofa alla virka daga. Uppl. www.
leir.is og S: 564 0607 / 661 2179

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu 
og innanhússtílistanámi. Nánari upplýs-
ingar í síma 533-5101. www.utlit.is

 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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ýmislegt

Lærið að mála á postulín
Skráning er hafin á postulínsmálunar-
námskeið sem haldið verður 6 mánu-
dagskvöld það fyrsta mánudaginn 17. 
janúar kl. 19-22. Námskeiðsgjaldið 
greiðist við skráningu. Uppl. Í síma 544-
5504. Art Postulín, Nýbýlavegi 14.

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

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.

Neðri hæð á Bústaðarvegi til leigu. s 
892 4598

 Húsnæði óskast

3-4ra herbergja íbúð óskast strax í 
Kópavogi sem næst Snælandsskóla. 
Örugg greiðsla. Langtímaleiga. 
Upplýsingar í s. 897 4250 vth@sim-
net.is

Óska eftir 3.herb íbúð fyrir eldri reglu-
söm hjón, ekki kjallaraíbúð. Uppl. í s. 
561 9968.

Tveggja til þriggja herbergja íbúð óskast 
til leigu á höfuðborgarsvæðinu fyrir allt 
að 100 þús./mán. Uppl. í s. 693 9137.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu við Dalveg í Kóp. til leigu. 
180fm. Verslunariðnaður eða skrifstofu-
húsnæði á 2 hæðum. S. 893 3475.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
ræstingar í verslunum. Skilyrði; góð 
þjónustulund, hreint sakarvottorð 
og Íslensku kunnátta nauðsynleg. 
Lágmarksaldur 20 ár. Öryggisfélagið ehf. 
Askalind 2 / 201 Kópavogur. Umsóknir 
aðeins á staðnum. www.115.is

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar. Uppl gefur Haraldur í síma 
553-6688 eða haraldur@tmi.is

Ert þú fyrirsæta?
Nú geta (djarfar) fyrirsætur (karlar og 
konur) komið sér á framfæri hérlendis 
og erlendis með milligöngu kanínunnar, 
PurpleRabbit.eu. Þjónustan er ókeypis. 
Frekari upplýsingar á PurpleRabbit.eu, á 
krækjunni „Fyrirsætur“.

Skemmtileg kvöldvinna
Óskum eftir skemmtilegu fólki í síma-
sölu frá kl. 17:30-21:30 virka daga. Uppl. 
e. hádegi í s. 895 6888.

Reglusamur, stundvís starfskraftur ósk-
ast í matvöruverslun í austurbænum 
við afgreiðslu á kassa. Ekki yngri en 20 
ára. Fullt starf. Uppl. í s. 553 8844.

Prikið óskar eftir afgreidslufólki í fullt 
og hlutastarf. Reynsla og góð íslensku-
kunnátta skilyrði Uppl. í 696-1767

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni 
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins 
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

Al-anon ræðumannafundir Héðinsgötu 
1-3 alla mánudaga kl. 20 (í húsi Alanó). 
Tveir ræðumenn segja sögu sína. Allir 
velkomnir.

 Tilkynningar

 Einkamál

Gagnkvæm erótísk afþreying á netinu. 
Frítt myndspjall. Myndir, vídeó, o.fl. 
PurpleRabbit.eu

Spjalldömur 908 2000
Erum við meira enn áður.
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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. erindi, 6. skst., 8. töf, 9. æxlunar-
korn, 11. drykkur, 12. aðfall, 14. fet, 
16. bardagi, 17. útsæði, 18. tilvist, 20. 
tveir eins, 21. illgresi.

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. eftir hádegi, 4. ritsmíð, 5. 
atvikast, 7. frægð, 10. þrá, 13. hluti 
verkfæris, 15. matur, 16. fóstra, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. vers, 6. no, 8. hik, 9. gró, 
11. te, 12. aðsog, 14. skref, 16. at, 17. 
fræ, 18. líf, 20. ðð, 21. arfi. 

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. eh, 4. ritgerð, 
5. ske, 7. orðstír, 10. ósk, 13. orf, 15. 
fæði, 16. ala, 19. ff. 

Ljós, myndavél 
og 

TAKA!!!

Já, ég er bara að fá 
mér einn eða tvo í 

rólegheitunum. Verð 
farinn fyrir ellefu!

PONDZ! 
Hvað er 
klukkan?

Látum 
okkur 
sjá... 

Þú ert 
dauð-

ur!

Má ég 
elda 

kvöldmat-
inn í kvöld 
mamma?

Þú???
Já, ég horfði á mat-
reiðsluþátt í gær og 

þetta virtist vera flott.

Ókei, flott. 
Af hverju ekki?

Hvað 
ætlarðu 
að elda?

Bara eitt-
hvað sem 
þarf að 

flambera.

Þessu verður 
að linna!

Skrifborðið mitt er ekki 
staður fyrir ykkur til að 
geyma draslið ykkar!

Ókei.

Ókei.

Ókei.

Fyrir hvað er 
það þá?

Það er staður þar 
sem ég get geymt 

draslið mitt.

Dýra-
stöðin

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

Aðeins

1.900 kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

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

FERSKT & ÞÆGILEGT

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR 
BALDURSSON
Meiri Vísir.

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!

Eftir lestur bókarinnar Brasilíufanginn 
varð ég að hafa snar handtök og finna 

gleðilyf sem virkaði beint í æð. Höfundi 
tekst mætavel að soga lesandann inn í 
ömurleika fangelsisvistar og frelsissvipt-
ingar og það er erfitt að hrista þrúgandi 
innilokunartilfinningu af sér eftir lest-
urinn. Bókin hefur án efa afbragðsfor-
varnargildi og ég var fegin að höfundur 
þröngvaði ekki samúð með burðardýrinu 
upp á lesandann, magnað í raun hversu 

langt undan hún er.

NÆST eyði ég hins vegar sumar-
fríinu í að lesa hrollvekjur og les 
gömlu brandarabækurnar mínar og 
Andrés Önd í skammdeginu. Andrés 
Önd og jólin – man ekki einhver eftir 
sögunni þar sem Andrés sá að það 
var miklu hagstæðara að halda jólin 
í janúar á útsölum? Í janúar 2012 verð 
ég búin að finna það blað og annað 
sem fleytir lundinni enn hærra þegar 

sól hækkar á lofti og andinn með. 

ÞAÐ er ýmislegt sem má gera 
til að lyfta sér upp og vald-

ið er oftar en ekki manns 
megin. Andrés Önd er þar 
til að mynda mjög góður til 
að hefja daginn á. Jafnvel 
áður en farið er fram úr 
rúminu. Um leið og hægt 

er að skemmta sér yfir einni 

lipurri sögu úr Andabæ má stinga upp 
í sig mola af súkkulaði sem geyma má 
í náttborðsskúffunni og hafa til reiðu 
kvöldið áður. Eða fyrir þá sem eru með 
heilsutengt áramótaheiti: svo lífræna 
gulrót að moldarbragðið af jarðvegi 
Mosfellssveitar finnst á tungunni. 

EF maður er ekki enn kominn fram úr 
eftir þessar prufur (þú lagðir jafnvel ekki 
í þær − myndir ekki láta þér detta það í 
hug að kaupa þér Andrésblað eftir að hafa 
lesið það í Fréttablaðinu að kona sem las 
Brasilíufangann hefði reynst það vel að 
lesa teiknimyndasögur til að koma sér 
aftur á ról), er spilið alls ekki búið.

KROSSGÁTUBLAÐ í náttborðsskúffunni 
innihalda oft einfeldningslega brandara, 
kannski smá dónó ef þú ert heppinn, inni 
á milli krossgátna. Það mætti reyna að 
teygja sig eftir því blaði, prófa að hlæja 
bara að einum brandara, þótt það þurfi að 
neyða sig til þess og stíga svo í fæturna. 
Það er góð og gild ástæða fyrir því að 
krossgátublöð eru mikið keypt þegar 
gleðin og vellíðan skal gefin í botn í 
sumarfríum. Ekki má gleyma sjónvarps-
efninu sem getur verið jarðsprengju-
svæði fyrir janúarþunglynda Byrona. 
Ef þið eruð svo heppin að ná erlendum 
stöðvum er bókað að allir eru yfirleitt 
glaðir í suður-þýsku og austurrísku 
alpasjónvarpi.  

Nokkur gleðiráð



ÚTSALA
Ofnar, helluborð og háfar með allt að 50% afsl.

Mikið úrval kæliskápa frá Candy, Blomberg og Severin á frábæru verði

Sjálfvirkar kaffivélar frá  Saeco – verð frá kr. 49.990

Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti

Kitchenaid hrærivélaaukahlutir með 20% afslætti og
pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 30% afslætti

Severin smátæki með allt að 33% afslætti

Hágæða 2000w Hoover ryksugur - verð frá kr. 12.990

Candy þvottavélar - verð frá kr. 79.990

Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

ÖLL RAFTÆKI Í ELDHÚS OG 
ÞVOTTAHÚS Á ÚTSÖLU
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folk@frettabladid.is

Fyrrverandi Playboy-kanínan 
Holly Madison óskaði Hugh Hefn-
er til hamingju með trúlofun sína 
í raunveruleikaþætti sínum. Mad-
ison segist hafa orðið miður sín við 
fréttirnar og vilji að allur heimur-
inn viti hvernig henni líði.

„Þegar ég heyrði fréttirnar 
ákvað ég að fela tilfinningar mínar, 
ég vildi segja honum hvernig mér 
liði í sjónvarpsþættinum mínum. Ég 
vildi að allir fengju að vita hvernig 
mér liði,“ sagði Madison, sem hafði 
sjálf lengi vonast eftir því að ganga 
í hið heilaga með Hefner. Hann 
hafði þó ávallt haldið því fram að 
hann vildi ekki giftast aftur og því 
eru fréttirnar um trúlofun hans og 
hinnar 24 ára gömlu Crystal Harris 
mikið áfall fyrir Madison.

„Þetta var mjög persónulegt 
fyrir mig,“ sagði Madison í viðtali 
við tímaritið People.

Holly geymdi tárin 
fyrir sjónvarpið

ÁFALL Holly Madison var ekki ánægð 
þegar hún heyrði af trúlofun Hugh Hefn-
er og Crystal Harris. NORDICPHOTOS/GETTY

milljónir dala, eða tæpa 6 milljarða íslenskra króna, þarf fyrrum Frasier-leikarinn 
Kelsey Grammer að borga eiginkonu sinni fyrrverandi, Camille Grammer, en hjónin 
ákváðu að skilja eftir 13 ára hjónaband. Grammer hefði betur skrifað undir kaupmála 
fyrir brúðkaupið, en um helmingur auðæfa hans rennur nú til Camille.

50

Opið frá kl. ��:��-��:��

��-��%
afsláttur
af notuðum og 
nýjum tækjum

Háfar á vegg og yfir eyjur 

Borðviftur

Kaffivélar 

Uppþvottavélar 

Kæli- og frystiskápar fyrir heimili 

og fyrir iðnaðareldhús

Að auki eru tilboð á 
völdum vörum í verslun

LAGERSALA

TAKTT MARKAÐ MAGN
– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is
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15% afsláttur af öllum Nicorette vörum í janúar

Nicorette 
Fruitmint 
2mg 210 stk.
4.975 kr.
4.229 kr.

Nicorette 
Freshmint 

2mg 210 stk.
5.670 kr.

4.819 kr.

Hlín Einarsdóttir og fylgdarlið hennar á 
vefnum bleikt.is blésu til mikillar veislu 
á skemmtistaðnum Esju við Austur-
stræti. Vefurinn hefur náð miklum vin-
sældum á skömmum tíma og það virðist 
ekkert lát ætla að vera á uppá komum í 
kringum hann. Ritstjórinn Hlín upplýsti 
meðal annars að brátt færi í loftið Kama 
Sutra-stellingavefur og að í næstu viku 
hæfist keppni milli þriggja kvenna um 
að komast í sem best form.

BLEIKT STUÐ Á ESJU

Kidda og Elvar Logi voru í stuði.

Brynja Guðmundsdóttir, Gunnhildur Geira og Líney Sandholt mættu 
á svæðið.

María Kristjánsdóttir, Klara Egils og Kristín Þórsdóttir létu 
sig ekki vanta.

Tinna Björg, Bryndís Gyða og Birgitta Ólafsdóttir brostu 
sínu breiðasta.

Björn Ingi Hrafnsson, einn eigenda Bleikt.is, og Hlín Einarsdóttir, ritstjóri Bleikt.is. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Rokksveitin The Heavy Experience hefur gefið út 
tvö lög sem eru fáanleg á 10 tommu vínyl-plötu og í 
stafrænu formi. Sveitin hefur verið starfandi í tæpt 
ár og er þetta fyrsta útgáfa hennar. 

„Þetta byrjaði aðallega sem hliðarverkefni. Við 
erum allir í öðrum hljómsveitum líka og allar þær 
hljómsveitir lentu í hálfgerðum stoppum út af hinu 
og þessu. Þannig að þessi hljómsveit var stofnuð í 
staðinn,“ segir gítarleikarinn Albert Finnbogason, 
sem hefur einnig spilað með Swords of Chaos og 
Skelk í bringu.

The Heavy Experience er hugarfóstur Brynjars 
Helgasonar sem hefur gefið út undir nafninu Carp-
etshow. „Mörg bönd sem byrja að spila saman finna 
ekki sándið fyrr en eftir tvö til þrjú ár en þetta var 
mjög markvisst hjá okkur,“ segir Albert.

Þeir félagar spila svokallaða drone-tónlist, sem 
er hæg og mínimalísk rokktónlist, og í staðinn fyrir 
söng kemur saxófónn inn í jöfnuna. Áhrif úr spag-
ettítónlist Ennio Morricone eru einnig til staðar. 
Hljómsveitin hyggur á gerð stórrar plötu síðar meir 
en upptökur eru ekki hafnar. 

Útgáfutónleikar The Heavy Experience verða á 
Bakkus þriðjudaginn 18. janúar þar sem ókeypis 
verður inn.  - fb

Spagettí og drone í rokkgraut

THE HEAVY EXPERIENCE Rokksveitin hefur gefið út tvö lög sem 
eru fáanleg á vínyl og í stafrænu formi.

Hjartaknúsarinn Brad Pitt er í 
viðræðum við Yoko Ono um að 
hann leiki eiginmann hennar, 
John Lennon, í nýrri mynd um 
ævi hans. Pitt hitti Ono á dög-
unum og reyndi að sannfæra 
hana um að hann væri rétti 
maðurinn í hlutverkið. „Það er 
maður að skrifa handrit 
myndarinnar fyrir 
Brad. Yoko hefur 
gefið verkefninu 
blessun sína svo 
lengi sem mynd-
in verði trú ævi 
Johns,“ sagði 
heimildarmað-
ur. Brad er sagð-
ur ætla að læra 
að syngja og tala 
eins og Bítillinn 
fyrrverandi, sem 

gæti reynst þrautin þyngri 
enda talaði Lennon gjarn-
an með miklum Liver-
pool-hreim. Talið er að 
Pitt ætli einnig að fram-
leiða myndina. Enginn 
leikstjóri hefur enn verið 

orðaður við verkefnið. Stutt 
er síðan Aaron Johnson 

lék Lennon á hans 
yngri árum í 
myndinni Now-
here Boy sem 
kom út 2009. 

Pitt vill leika Lennon
Leikkonan 
Gwyneth Palt-
row hefur 
kysst nokkra 
af kynþokka-
fyllstu karl-
mönnum heims 
í gegnum 
vinnu sína. 
Hún á þó ekki 
í neinum vand-
ræðum með 
að nefna þann 
sem henni þótti standa sig best 
og það er Tom Cruise.

„Ég lék lítið hlutverk í kvik-
myndinni Austin Powers 3 og 
þar fékk ég að kela svolítið við 
Tom Cruise. Hann er frábær 
kyssari,“ sagði leikkonan góð-
kunna í nýlegu viðtali. 

Best að kyssa 
Tom Cruise

GWYNETH 
PALTROW

BRAD PITT Ætlar 
að leika hinn 
sáluga John 
Lennon í nýrri 
mynd um ævi 
hans.

Leiksýningar menntaskól-
anna hafa notið mikilla 
vinsælda um langt skeið 
og er nú farið að skýrast 
hvaða sýningar verða 
settar upp í vinsælustu 
menntaskólunum. 

Fréttablaðið greindi frá því 
í síðustu viku að Verzlunar-
skóli Íslands og Menntaskólinn 
í Reykjavík setji báðir upp leik-
sýningar sem byggja á leikverki 
Shakespeares um Draum á Jóns-
messunótt. MR frumsýnir sjálft 
leikverkið 25. febrúar í húsi Norð-
urpólsins og verður leikstjórn í 
höndum Gunnars Helgasonar en 
Verzlunarskólinn setur upp söng-
leikinn Drauminn í Loftkastalan-
um og verður frumsýnt 3. febrúar. 
Leikstjóri Verzlinga er leikarinn 
Orri Huginn Ágústsson, danshöf-
undur er Stella Rósenkranz og tón-
listarstjórn er í höndum strákanna 
í StopWaitGo, en þeir hafa verið að 
gera það gott í tónlistargeiranum 
hér á landi. 

Kvennaskólinn í Reykjavík setur 
upp Vorið vaknar eftir Frank 
Wadekind, en það er Kári Viðars-
son sem leikstýrir Kvenskælingum 
og verður verkið sýnt í skólanum 
sjálfum. Leikfélag Menntaskólans 

við Sund setur upp söngleikinn 
Hairspray, en handritið er byggt 
á kvikmynd John Waters frá 1988. 
Hairspray verður frumsýnt í Aust-
urbæ 15. febrúar, en leikstjóri er 
leikarinn góðkunni Pétur Ein-
arsson og danshöfundur er Örn 
Guðmundsson. 

Leikfélag Menntaskólans við 
Hamrahlíð vinnur að spunasýningu 

sem nemendur semja sjálfir, en 
sýningin hefur ekki enn hlotið 
nafn. Leikstjóri MH-inga er Bjart-
mar Þórðarson en verkið verður 
sýnt í Hamrahlíðinni. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins vinnur 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ að 
söngleiknum Lyngmóar 3, en ekki 
fengust nánari upplýsingar um 
verkið.  kristjana@frettabladid.is

Nemendasýningar mennta-
skólanna að taka á sig mynd

SVIPUÐ SÝNING Í BÁÐUM SKÓLANUM Þær Björg Brjánsdóttir, formaður leikfélags 
MR-inga, og Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir, formaður Nemendamótsnefndar Verzl-
unarskólans, setja báðar upp leikverk sem byggja á Draumi á Jónsmessunótt eftir 
William Shakespeare. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
THE TOURIST kl. 8 - 10 
GULLIVER´S TRAVEL 3D kl. 6 - 8
LITTLE FOCKERS kl. 10
GAURAGANGUR KL. 6

12
L
12
7

Nánar á Miði.is
THE TOURIST kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE TOURIST LÚXUS kl. 5.40 - 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVEL 3D kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
LITTLE FOCKERS Kl. 8 - 10.20
GAURAGANGUR KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 3.40
NARNIA 3 3D KL. 5.30
NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA KL. 3.40

12
12
L
12
7
L
7
L

THE TOURIST KL. 5.40 - 8 - 10.20
GULLIVER´S TRAVEL 3D KL. 5.50 - 10.20
SOMEWHERE KL. 5.50 - 8
DEVIL KL. 10.10
GAURAGANGUR KL. 5.50 - 8 - 10.10
NARNIA 3 3D KL. 8

12
L
L
16
7
7

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

 Í 3-D

-H.S, MBL

-H.S.S, MBL -A.E.T, MBL

-K.G, FBL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE TOURIST 8 og 10.10 12

GULLIVER´S TRAVELS 3D 6 L

LITTLE FOCKERS 6, 8 og 10.10 L

DEVIL 8 og 10 16

MEGAMIND 3D 6 L

3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

�����
„þetta er einfaldlega 
skemmtilegasta danska kvikmyndin 
sem ég man eftir að hafa séð“
- Extra Bladed

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á SAMBIO.IS - ATH. SELT Í NÚMERUÐ SÆTI Í KRINGLUNNI

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

V I P

14

L

L L

L

10

10

10

14

12

12

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

kl. 5:50 - 8 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
HEREAFTER kl. 5:30 - 8 - 10:40
TRON  LEGACY kl. 5:30 - 8 (3D) - 10:40 (3D)
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
LIFE AS WE KNOW IT kl. 8 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5:20 - 8 - 10:40
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14

10

14

12

12

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 9 - 10:20
TRON  LEGACY-3D kl. 5:30 - 8 - 10:30
LITTLE FOCKERS kl. 7

MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 6
HERE AFTER kl. 8
TRON : LEGACY-3D kl. 10:40
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:10

KLOVN: THE MOVIE kl. 5.40 - 8 og 10.15
HEREAFTER kl. 8 og 10.15
TRON: LEGACY-3D kl. 5.50 - 8 og 10.40
GUILIVERS TRAVEL-3D kl. 5.20 - 8 -10.40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5.50

Nýjasta meistarverk Clint Eastwood
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OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17
Sun frá kl. 13-17 

3.120,-
Sængurverasett

Mikið úrval
20% afsláttur

ÚTSALA!20-70% 
afsláttur

Stillanlegt Infi nity heilsurúm
Ótrúlegt verð!
399.000,- 

Gafl  kr. 44.900,-

Þrjár stærðir, 
eitt verð:
160x200
180x200
180x210

Serta Daysleeper
Stærð cm. Ótrúlegt!
100x200 122.900,-

120x200 154.800,-

140x200 166.900,-

160x200 199.800,-

180x200 207.900,-

Veldu Gæði

2.950,-
Frábær kaup

Heilsukoddi
50% afsláttur

1.770,-
Barnasæng 140x200 cm

Barnasæng
70% afsláttur

59.900,-
Hægindastóll í taui

þægilegur
Lækkað verð
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DAGAR

FEÐGARNIR  Geir Hallsteinsson og Logi Geirsson annars vegar og Atli Hilmarsson og Arnór Atlason hins vegar hafa 
báðir spilað fyrir Íslands hönd á HM í handbolta. Geir tók þátt í þremur heimsmeistarakeppnum en Logi hafði verið með á 
tveimur síðustu keppnum. Atli var með á HM 1986 og Arnór er að fara á sínu þriðju heimsmeistarakeppni nú.
 

HANDBOLTI Íslensku strákarnir 
í U-21 landsliði Íslands máttu 
sætta sig við tap, 28-24, fyrir 
Serbíu í lokaleik sínum í undan-
keppni HM sem haldið verður 
í Grikklandi næsta sumar. Rið-
ill Íslands fór fram í Serbíu um 
helgina og vann Ísland fyrstu 
tvo leiki sína, gegn Svartfjalla-
landi og Eistlandi, rétt eins og 
Serbar.

En aðeins eitt lið komst áfram 
í úrslitakeppni HM og mættust 
því liðin í hreinum úrslita-
leik riðilsins í gær. Ísland var 
með forystu í hálfleik, 14-13, en 
markvörður Serba fór mikinn á 
lokakafla leiksins þegar heima-
menn sigu fram úr.

Sami árgangur náði silfrinu á 
HM U-19 ára í Túnis fyrir tveim-
ur árum en keppnin í Grikklandi 
hefði verið síðasta verkefni hans 
í keppni yngri landsliða. 

Alls vantaði fimm leikmenn í 
íslenska liðið. Þrír eru meiddir 
og tveir, Aron Pálmarsson og 
Oddur Gretarsson, voru valdir í 
æfingahóp A-landsliðsins fyrir 
HM í Svíþjóð. - esá

Undankeppni HM U-21:

Ísland komst 
ekki á HM

HANDBOLTI Brasilía reið ekki 
feitum hesti frá fjögurra landa 
æfingamóti sem fór fram í Dan-
mörku um helgina. Liðið tapaði 
öllum sínum leikjum, í gær fyrir 
Svíum, 38-26. Áður hafði liðið 
tapað fyrir Danmörku og Túnis.

Brasilía er með Íslandi í riðli 
á HM í Svíþjóð en liðin mætast í 
annarri umferð riðlakeppninnar 
á laugardaginn kemur.  - esá

Æfingamót í Danmörku:

Þrjú töp hjá 
Brasilíu

J. G. GUESTA Þjálfari Brasilíu.  MYND/AFP

HANDBOLTI Óhætt er að segja að 
íslenska landsliðið í handbolta 
líti vel út fyrir HM í Svíþjóð sem 
hefst nú á fimmtudaginn. Ísland 
vann sterkt lið Þýskalands í báðum 
æfingaleikjum liðanna í Laugar-
dalshöll um helgina, þann síðari á 
laugardaginn, 31-27.

„Þetta gekk mjög vel,“ sagði 
Guðmundur Guðmundsson lands-
liðsþjálfari og bætti við að liðið 
hefði lagt grunninn að báðum 
sigrunum með frábærum varnar-
leik.

„Við þurfum hins vegar að æfa 
hann enn betur fram að móti og 
svo ætlum við okkur að vera klárir 
með eitt varnarafbrigði til viðbót-
ar og hafa til vara,“ sagði hann. 
„Það er gott að vita að við getum 
spilað fína vörn. Engu að síður 
þurfum við að nota dagana fram 
að móti mjög vel og okkur bíður nú 
það erfiða verkefni að halda ein-
beitingunni góðri og fylgja þess-
um góðu leikjum gegn Þýskalandi 
eftir. Við þurfum líka að skoða 
sóknarleikinn betur þar sem það 
komu kaflar í báðum leikjum þar 
sem sóknin datt niður hjá okkur. 
Það er enn margt sem við getum 
bætt í okkar leik.“

Nítján á æfingunum í dag
Næsta verkefni Guðmundar verð-
ur að ákveða hvaða sextán leik-
menn hann mun velja úr nítján 
manna æfingahópnum til að fara 
til Svíþjóðar. „Ég er enn að hugsa 
málið og reikna með því að taka 
morgundaginn [í dag] í að hugsa 
málið. Ég verð með allan hóp-
inn á báðum æfingum dagsins og 
ákveð mig eftir þær. Ég er kom-
inn nálægt niðurstöðu en er enn að 
hugsa málið.“

Hann segir þetta vissulega vera 
jákvætt vandamál að hafa úr svo 
sterkum hópi að velja. „Það þarf 
engu að síður að taka rétta ákvörð-
un og það er í mörg horn að líta. 
Þetta snýst ekki endilega um 
hvaða leikmenn eru bestir hverju 
sinni heldur hvað nýtist liðinu 
best. Allir nítján geta farið með út 
en ég þarf að finna út úr því hvaða 
sextán leikmenn skapa bestu liðs-
heildina og virka best saman, bæði 
í vörn og sókn.“

Ungverjarnir virðast afar sterkir
Fyrsti leikur Íslands á mótinu 
verður gegn Ungverjalandi á föstu-
daginn. Ungverjar virðast mæta 
til leiks með afar sterkt lið en þeir 
báru sigur úr býtum á æfingamóti 
í Póllandi um helgina. 

„Ég er nú með upptökur af þrem-
ur leikjum Ungverja í höndunum 
og erum við byrjaðir á að greina 
þá,“ sagði Guðmundur. „Það er 
alveg ljóst að þarna er gott lið á 
ferðinni og betra en ég og margir 
aðrir bjuggust við. Í liðinu eru öfl-
ugar skyttur, frábærir hornamenn 
og góðir línumenn. Þetta er gott 
lið sem við þurfum að vera á varð-
bergi gagnvart. Það er vissulega 
margt jákvætt í gangi í okkar liði 
líka en við þurfum að nýta tímann 
fram að leik mjög vel.“

Löng og grýtt leið fram undan
Áhorfendur troðfylltu Laugardals-
höllina um helgina og voru með 
mikil læti á leikjunum, strákunum 
til stuðnings. Guðmundur varar þó 

við of miklum væntingum í garð 
liðsins.

„Það er gott að við spiluðum 
vel í þessum leikjum en þetta eru 
æfingaleikir og það ber að líta á þá 
sem slíka. Við höfum ekkert unnið 
á HM enn og fram undan er löng 
og grýtt leið þar sem við munum 
mæta mörgum erfiðum andstæð-
ingum. Það er of snemmt að fara 
á flug.“

Engin alvarleg meiðsli eru í 
íslenska leikmannahópnum en 
Ingimundur Ingimundarson sneri 
sig á ökkla í leiknum á laugardag-
inn og hvíldi því síðari hluta leiks-
ins. Aron Pálmarsson sneri sig 
á föstudaginn en var einn besti 
maður Íslands á laugardaginn.

Ólafur Stefánsson var marka-
hæstur íslenska liðsins í báðum 
leikjunum um helgina og mark-
verðirnir Björgvin Páll Gústavsson 
og Hreiðar Levý Guðmundsson 
sýndu að þeir eru aftur komnir 
í sitt besta form. Reyndar stóðu 
langflestir leikmennirnir sig 
gríðarlega vel, ekki síst þeir Kári 
Kristján Kristjánsson og Oddur 
Gretarsson sem eru að berjast 
fyrir sæti í HM-hópi Guðmundar 
landsliðsþjálfara.

 eirikur@frettabladid.is

Höfum ekkert unnið enn á HM
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari er ánægður með sigrana tvo í æfingaleikjunum gegn Þýska-
landi. Þó eru enn fjórir dagar í fyrsta leik á HM og því varar hann við því að þjóðin fari á flug of snemma.

HAFA UM NÓG AÐ HUGSA Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari og Óskar Bjarni Óskarsson, aðstoðarmaður hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Allir nítján geta farið 
með út en ég þarf að 

finna út úr því hvaða sextán 
leikmenn skapa bestu liðs-
heildina og virka best saman, 
bæði í vörn og sókn.

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON 
LANDSLIÐSÞJÁLFARI Í HANDBOLTA

Tölfræði Íslands
Fös: Ísland - Þýskaland 27-23 (14-12)
Lau: Ísland - Þýskaland 31-27 (16-13)

Mörk Íslands (skot): 
Ólafur Stefánsson  13/7 (17/9)
Aron Pálmarsson  11 (21)
Snorri Steinn Guðjónsson  7 (11/1)
Alexander Petersson  7 (14)
Guðjón Valur Sigurðsson  4 (6)
Kári Kristján Kristjánsson  3 (3)
Ingimundur Ingimundarson 3 (3)
Róbert Gunnarsson  3 (3)
Arnór Atlason  3 (7)
Vignir Svavarsson  1 (1)
Oddur Gretarsson  1 (1)
Sverre Jakobsson  1 (1)
Ásgeir Örn Hallgrímsson  1 (2)
Sturla Ásgeirsson  0 (1)
Sigurbergur Sveinsson  0 (1)

Varin skot: 
Björgvin P. Gústavss.  24/2 (61/5, 39%)
Hreiðar Guðmundss.  10/1 (23/3, 43%)

Hraðaupphlaupsmörk:  15
Alexander 3, Ingimundur 3, Guðjón Valur 
3, Kári Kristján 1, Vignir 1, Arnór 1, Ólafur 
1, Ásgeir Örn 1, Aron 1.

Fiskuð víti:  10 
Róbert 5, Aron 2, Kári Kristján 1, Snorri 
Steinn 1, Alexander 1.

Utan vallar:  18 mínútur.

KOMUST EKKI ÁFRAM Róbert Aron 
Hostert, leikmaður U-21 landsliðsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓTBOLTI „Þú verður rekinn á 
morgun,“ sungu stuðningsmenn 
Manchester United til Kenny Dal-
glish þegar hann gekk til búnings-
klefa í hálfleik í stórleik ensku bik-
arkeppninnar í gær. Heimamenn í 
United voru 1-0 yfir og Liverpool 
þar að auki manni færri eftir að 
fyrirliðanum Steven Gerrard var 
vísað af velli með rautt spjald. 
Reyndust þetta svo lokatölur 
leiksins.

Fyrir hádegi á laugardag til-
kynnti stjórn Liverpool að Roy 
Hodgson hefði verið rekinn og 
var Dalglish ráðinn í hans stað. 
Dalglish var staddur á skemmti-
ferðaskipi í Dubai þegar hann 
fékk símtalið og kom til Englands 
á laugardagskvöld, ekki mörgum 
klukkutímum áður en flautað var 
til leiks á Old Trafford.

Dalglish fékk gríðargóðar mót-
tökur hjá stuðningsmönnum Liver-
pool enda stýrði hann liðinu til 
fjölmargra titla þegar hann hélt 
um stjórnartaumana 1985-1991. 
Þetta var hins vegar hans fyrsti 
leikur sem knattspyrnustjóri á 
þessari öld.

En byrjunin á hans fyrsta leik 
var sem martröð. Erkifjendurnir 
frá Manchester fengu vítaspyrnu 
þegar Dimitar Berbatov féll innan 
teigs eftir viðskipti við Daniel 
Agger. Dómarinn Howard Webb 
benti á punktinn en á endursýn-
ingum sást að sá búlgarski lét sig 
falla skrefi eftir að snerting hafði 
átt sér stað og gestirnir mótmæltu 
skiljanlega.

Dómnum var þó ekki hagg-
að og Ryan Giggs, sem átti glim-
randi leik í gær, skoraði úr vítinu. 
Heimamenn komnir yfir og ekki 
tvær mínútur liðnar. Liverpool 
fann taktinn hægt og bítandi eftir 
þetta snemmbúna áfall og virtist 
vera að ná völdunum á miðjunni 
þegar annað áfall dundi yfir.

Fyrirliðinn Steven Gerrard 
fór þá í tveggja fóta tæklingu á 

Michael Carrick og var í kjölfarið 
sendur í bað. Glórulaust hjá Gerr-
ard sem hefur gert margt gáfu-
legra á lífsleiðinni.

Skiptar skoðanir
Þrátt fyrir liðsmuninn og nokkr-
ar þungar sóknarlotur tókst United 
ekki að bæta við öðru marki. Gest-
irnir börðust vel og voru líflegri 
en undanfarnar vikur. Þeim gekk 
bölvanlega að skapa hættu upp við 
mark heimamanna en reyndu hvað 
þeir gátu að sigrast á mótlætinu 
og spila fínan bolta. Í loftinu voru 
margar vísbendingar um að stuðn-
ingsmenn liðsins fá fleiri tækifæri 
til að gleðjast það sem eftir lifir 
tímabils.

Vél Manchester United heldur 
áfram að malla. Þrátt fyrir að 

liðið sýni enga meistaratilburði og 
virðist eiga mikið inni þá er það á 
beinni braut og hefur til að mynda 
ekki enn tapað í deildinni. Eftir að 
hafa rutt Liverpool úr vegi verður 
Southampton mótherjinn í næstu 
umferð bikarsins en dregið var í 
hana strax eftir leikinn.

„Þessi vítaspyrnudómur var 
grín. Þetta var kolrangt nema þeir 
hafi breytt reglunum eitthvað,“ 
sagði Dalglish. „Mér fannst rauða 
spjaldið líka harður dómur.“

Heimamenn í United eru honum 
ekki sammála. „Auðvitað var þetta 
víti. Það var snerting, nægilega 
mikil til að ég missti jafnvægið. 
Fólk sem þekkir mig veit að ég 
læt mig ekki falla af ástæðulausu,” 
sagði Berbatov eftir leik.

Sir Alex Ferguson, stjóri United, 

tók í sama streng og bætti við varð-
andi rauða spjaldið hjá Gerrard: 
„Hann tók tveggja fóta tæklingu 
og með lappirnar í loftinu. Maður 
er ekki vanur því að sjá svona frá 
Steven Gerrard en dómarinn átti 
ekki aðra kosti en að reka hann af 
velli,“ sagði Ferguson.

„Það er í raun með ólíkindum að 
við höfum ekki náð að vinna þenn-
an leik stærra en 1-0. Við áttum 
að gera út um þetta í seinni hálf-
leiknum. Allt getur gerst þegar 
forystan er svona tæp og ýmislegt 
hefur gengið á í þessari keppni.“

Wayne Rooney, Edwin van der 
Sar og Nemanja Vidic voru allir 
fjarri góðu gamni hjá United í gær 
en reiknað er með því að þeir verði 
klárir í slaginn í næsta leik.

 elvargeir@frettabladid.is

Sveinar Sir Alex kunna ekki að tapa
Kenny Dalglish lenti í miklu mótlæti í sínum fyrsta leik sem stjóri Liverpool í 20 ár. Dómarinn Howard 
Webb bættist ekki á jólakortalista hans eftir að liðið féll úr bikarnum með tapi gegn Manchester United.

ERFIÐ BYRJUN Kenny Dalglish er aftur kominn í stjórasætið hjá Liverpool en átti erfiðan fyrsta dag í vinnunni í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Þriðja umferð ensku bik-
arkeppninnar vekur ávallt mikla 
athygli en það er í þeirri umferð 
sem liðin úr tveimur efstu deild-
unum í Englandi taka fyrst þátt. 
Oftar en ekki vilja nokkur stórlið 
falla úr leik fyrir óþekktum liðum 
úr neðri deildunum og var engin 
undantekning þar á nú.

Alls taka 739 lið utan efstu 
tveggja deildanna þátt í ensku bik-
arkeppninni, flest í undankeppn-
inni, en aðeins 44 þeirra komust 
alla leið í þriðju umferð aðalkeppn-
innar.

Enska D-deildarliðið Stevenage 
kom mest á óvart með því að 
vinna 3-1 sigur á Newcastle. „Við 
einbeittum okkur að því fyrir 
leik hvernig við gætum unnið 5-
0 sigur,“ sagði Graham Westley, 
stjóri Stevenage. „Við áætluðum 
að þó svo að okkur myndi ekki tak-
ast nema 20 prósent af því sem við 
ætluðum okkur myndi það samt 
duga til sigurs.“

Dregið var í fjórðu umferðina 
í gær en Stevenage mun þá mæta 
Íslendingaliðinu Reading sem leik-
ur í ensku B-deildinni. Reading sló 

út úrvalsdeildarlið West Brom á 
laugardaginn.

Meistararnir í Chelsea unnu 
kærkominn sigur í gær er liðið 
vann Ipswich, 7-0, í bikarnum og 
mætir næst Everton.

Notts County sló út úrvalsdeild-
arlið Sunderland um helgina og 
mætir annað-hvort Manchester 
City eða Leicester sem skildu jöfn 
í gær.

Leikur Liverpool og Manchest-
er United var eina innbyrðisviður-
eign úrvalsdeildarfélaga um helg-
ina en auk fyrrnefnda liðsins féll 
Blackpool úr leik eftir tap fyrir 
Southampton. - esá

D-deildarlið Stevenage sló Newcastle út í ensku bikarkeppninni en 3. umferðin fór fram um helgina:

Sagði strákunum að vinna Newcastle 5-0

GLEÐI Leikmenn og stuðningsmenn 
Stevenage fagna. NORDIC PHOTOS/GETTY

Enska bikarkeppnin
Arsenal - Leeds 1-1
0-1 Robert Snodgrass, víti (55.), 1-1 Cesc Fabre-
gas, víti (90.).
Lincoln City - Hereford United 3-4
Blackburn - QPR 1-0
Heiðar Helguson var ekki í leikmannahópi QPR.
Bolton - York   2-0
1-0 Kevin Davies (83.), 2-0 Johan Elmander (89.) 
Grétar Rafn Steinsson var ekki í hópnum hjá B.
Brighton - Portsmouth 3-1
Hermann Hreiðarsson kom inn á sem varamaður 
í hálfleik hjá Portsmouth.
Bristol City - Sheffield Wednesday   0-3
Burnley - Port Vale   4-2
Burton Albion - Middlesbrough   2-1
Coventry - Crystal Palace   2-1
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Cov.
Doncaster - Wolves   2-2
0-1 Nenad Milijas (38.), 1-1 Billy Sharp (41.), 2-1 
James Hayter (42.), 2-2 Stephen Hunt (57.)
Fulham - Peterborough   6-2
Huddersfield - Dover   2-0
Jóhannes Karl Guðjónsson var á bekknum hjá H.
Hull - Wigan   2-3
Norwich - Leyton Orient   0-1
Preston - Nottingham Forest   1-2
Reading - WBA   1-0
1-0 Shane Long (41.) Ívar Ingimarsson var á 
bekknum hjá Reading.
Scunthorpe - Everton   1-5
0-1 Louis Saha (4.), 0-2 Jermaine Beckford (32.), 
1-2 Michael Collins (46.), 1-3 Seamus Coleman 
(57.), 1-4 Maroune Fellaini (73.), 1-5 Leighton 
Baines (82.)
Sheffield United - Aston Villa   1-3
0-1 Kyle Walker (8.), 0-2 Marc Albrighton (33.), 
1-2 Jamie Ward (47.), 1-3 Stiliyan Petrov (90.)
Southampton - Blackpool   2-0
1-0 Lee Barnard (53.), 2-0 G. Do Prado (88.)
Stoke City - Cardiff City   1-1
0-1 Michael Chopra (7.), 1-1 Tuncay Sanli (44.)
Eiður Smári Guðjohnsen var ekki í hópnum hjá S.
Sunderland - Notts County   1-2
0-1 Craig Westcarr (4.), 0-2 Lee Hughes (74.), 1-2 
Darren Bent (80.)
Swansea - Colchester   4-0
Torquay - Carlisle   1-0
Watford - Hartlepool   4-1
0-1 Antony Sweeney (45.), 1-1 Piero Mingoia 
(66.), 2-1 Marvin Sordell (67.), 3-1 Marvin Sordell 
(81.), 4-1 Danny Graham (89.). Ármann Smári 
Björnsson var á bekknum hjá Hartlepool.
West Ham - Barnsley   2-0
1-0 J. Spector (29.), 2-0 Frederic Piquionne (90.)
Manchester United - Liverpool 1-0
1-0 Ryan Giggs, víti (2.).
Tottenham - Charlton 3-0
1-0 Andros Townsend (49.), 2-0 Jermain Defoe 
(58.), 3-0 Jermain Defoe (60.).
Chelsea - Ipswich 7-0
1-0 Solomon Kalou (33.), 2-0 Daniel Sturridge 
(33.), 3-0 sjálfsmark (41.), 4-0 Nicolas Anelka 
(49.), 5-0 Sturridge (52.), 6-0 Frank Lampard 
(78.), 7-0 Frank Lampard (79.).
Leicester - Manchester City 2-2
1-0 Souleymane Bamba (1.), 1-1 James Milner 
(23.), 1-2 Carlos Tevez (45.), 2-2 Andy King (64.).

Spænska úrvalsdeildin
Deportivo - Barcelona 0-4
0-1 David Villa (26.), 0-2 Lionel Messi (52.), 0-3 
Andres Iniesta (80.), 0-4 Pedro (81.).
Real Madrid - Villarreal 4-2
0-1 Cani (7.), 1-1 Cristiano Ronaldo (10.), 1-2 
Marco Ruben (18.), 2-2 Ronaldo (45.), 3-2 Ron-
aldo (80.), 4-2 Kaka (82.).

Powerade-bikar kvenna
8-LIÐA ÚRSLIT
Njarðvík - Haukar 70-68
Skallagrímur - KR 62-98
Snæfell - Hamar 71-94
Keflavík - Grindavík 78-61

Powerade-bikar karla
8-LIÐA ÚRSLIT
KR - Fjölnir 82-74
KR: Brynjar Þór Björnsson 18, Fannar Ólafsson 
15, Marcus Walker 14, Hreggviður Magnússon 13, 
Pavel Ermolinskij 11, Finnur Atli Magnússon 7, 
Skarphéðinn Ingason 3, Jón Orri Kristjánsson 1. 
Fjölnir: Brandon Springer 17, Sindri Kárason 15 
Ægir Þór Steinarsson 14/11 fráköst/6 stoð-
sendingar, Tómas Heiðar Tómasson 8, Jón Sverr-
isson 7, Ingvaldur Magni Hafsteinsson 7, Sigurður 
Þórarinsson 2, Arnþór Freyr Guðmundsson 2, 
Trausti Eiríksson 2.
Haukar - Njarðvík 98-84
Haukar: Gerald  Robinson 27, Semaj Inge 18/14 
fráköst/14 stoðsendingar, Haukur Óskarsson 18, 
Sævar Ingi Haraldsson 16, Sveinn Ómar Sveins-
son 15, Örn Sigurðarson 2, Emil Barja 2. 
Njarðvík: Christopher Smith 36, Magnús Þór 
Gunnarsson 15, Friðrik E.  Stefánsson 9, Rúnar 
Ingi Erlingsson 7, Guðmundur Jónsson 6, Jóhann 
Árni Ólafsson 4, Egill Jónasson 3, Hjörtur Hrafn 
Einarsson 2, Lárus Jónsson 2.
Tindastóll - Skallagrímur 72-48
Tindastóll: Hayward Fain 15, Dragoljub Kitanovic 
14, Svavar Atli Birgisson 14/11 fráköst, Friðrik 
Hreinsson 9, Sean Kingsley Cunningham 9/6 
fráköst/5 stoðsendingar, Helgi Rafn Viggósson 
5/18 fráköst, Helgi Freyr Margeirsson 4, Halldór 
Halldórsson 2. 
Skallagrímur: Darrell Flake 17/11 fráköst, Mateuz 
Zowa 8/8 fráköst, Hafþór Ingi Gunnarsson 7, 
Halldór Gunnar Jónsson 7, Birgir Þór Sverrisson 6, 
Davíð Guðmundsson 3.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Þrír leikir fóru fram í 
Powerade-bikarnum í körfubolta í 
gær og unnust heimasigrar í þeim 
öllum. KR, Tindastóll og Haukar 
verða í pottinum þegar dregið 
verður í undanúrslitin.

KR vann Fjölni í Reykjavíkur-
slag 82-74. KR hafði undirtökin í 
leiknum lengst af og var með tólf 
stiga forystu í hálfleik en Fjöln-
ismenn sóttu í sig veðrið og buðu 
upp á spennu á lokamínútunum.

„Þetta Fjölnisliðið er bara alvöru 
lið og þessi Bandaríkjamaður á 
eftir að nýtast þeim ágætlega sýn-
ist mér. Við lögðum grunninn að 
þessu með vörninni okkar í fyrri 
hálfleik og um helmingur stiga 
okkar þá kom úr hraðaupphlaup-
um,“ sagði Hrafn Kristjánsson, 
þjálfari KR.

Haukar unnu Njarðvík 98-84. 
Njarðvíkingar virðast ekki ætla 

að finna beinu brautina og töp-
uðu enn einum leik sínum í vetur. 
Þeir byrjuðu mun betur og voru 
tíu stigum yfir eftir fyrsta leik-
hluta. Haukarnir fóru þá af stað 
og gátu sýnt listir sínar í seinni 
hálfleiknum.

„Þetta var hrikalegt,“ sagði 
Njarðvíkingurinn Magnús Þór 
Gunnarsson. „Við ákváðum að 
byrja vel núna en  vorum svo bara 
lélegir það sem eftir var.“ En hvað 
þurfa þeir að gerast til að koma sér 
úr þessari erfiðu stöðu? „Ef við 
myndum vita það værum við löngu 
komnir úr henni,“ sagði Magnús en 
hans lið er í harðri baráttu fyrir 
lífi sínu í deildinni.

Pétur Ingvarsson, þjálfari 
Hauka, var ánægður með sitt lið. 
„Þeirra leikur hrapaði eftir fyrsta 
leikhluta en við héldum bara áfram 
að gera það sem við erum að gera. 

Skotin hjá þeim hættu að detta. Við 
vitum að Njarðvík er með hörkulið, 
þarna eru sex landsliðsmenn og 
frábær útlendingur,“ sagði Pétur.

„Við gáfumst ekkert upp. Okkar 
leikmaður, Haukur Óskarsson, 
átti afmæli í dag og við ákváðum 
að spila afmælisvörn og afmælis-
sókn. Þetta var bara góður sigur. 
Við erum einum leik frá úrslita-
leik í Laugardalshöll og við tökum 
á honum þegar þar að kemur.“ Það 
var engin spenna á Sauðárkróki 
þar sem Tindastóll burstaði Skalla-
grím 72-48. Það er því aðeins einn 
leikur eftir í átta liða úrslitum en 
það er viðureign Grindavíkur og 
Laugdæla. - egm

Þremur leikjum af fjórum lokið í fjórðungsúrslitum Powerade-bikarkeppni karla:

Heimavöllurinn dýrmætur í bikarnum

ÞREFÖLD TVENNA
Semaj Inge var öflugur hjá Haukum og 

bauð upp á þrefalda tvennu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Ef þú notar MasterCard kort frá Kreditkorti gætirðu tryggt 
barninu þínu ógleymanlega upplifun. Tveir krakkar á aldrinum 
7-9 ára verða dregnir út og fara ásamt fylgdarmanni á leik í 
UEFA Champions League og leiða leikmenn inn á völlinn í boði 
MasterCard, aðalstyrktaraðila UEFA Champions League. Til að 
taka þátt þarf að nota MasterCard kortið a.m.k. 10 sinnum frá 
10. jan.-1. feb. 2011.

Dregið vikulega um skemmtilega aukavinninga.

UPPLIFUN SEM ALDREI GLEYMIST
Barnið þitt gæti fengið að leiða leikmann inn á völlinn 
í leik í UEFA Champions League

Skráðu þig til leiks á www.kreditkort.is

HANDBOLTI Þó svo að Þýskaland 
hafi tapað báðum æfingaleikjun-
um sínum gegn Íslandi í Laugar-
dalshöllinni um helgina þarf það 
ekki endilega að þýða að liðið sé 
í slæmum málum. Þvert á móti 
segir sagan að þá sé von á góðu 
hjá Þjóðverjum á HM í Svíþjóð 
sem hefst á fimmtudaginn.

Þjóðverjar höfðu tvívegis komið 
hingað til lands skömmu fyrir 
stórmót og í bæði skiptin, rétt 
eins og nú, töpuðu þeir báðum 
leikjunum. En í bæði þessi skipti 
komust þeir í undanúrslit á næsta 
stórmóti.

Í fyrra skiptið var það í jan-
úar árið 1995. Þá vann Ísland 
báða leikina með litlum mun 
(22-20 í íþróttahúsi UBK og 
22-21 í Laugardalshöllinni). 
Um vorið fór svo HM í hand-
bolta fram hér á landi 
og komust Þjóðverj-
ar í undanúrslit. Þeir 
enduðu þó í fjórða 
sæti eftir tap fyrir 
verðandi heimsmeist-
urum Frakka í undan-
úrslitum.

Enn athyglisverðara 
er að rifja upp þegar 

liðin mættust árið 2002. Ísland 
hafði betur í tveimur leikjum í 
Laugardalshöllinni 12. og 13. 
janúar, skömmu áður en Evr-

ópumeistaramótið, sem ein-
mitt var haldið í Svíþjóð, 
hófst.

Þá komust bæði Ísland 
og Þýskaland í undanúr-
slit. Þjóðverjar höfðu 

betur gegn Dönum 
og komust í úrslita-

leikinn gegn Svíum. Sá var æsi-
spennandi og réðst ekki fyrr en 
í framlengingu en að lokum voru 
það heimamenn sem höfðu betur 
og urðu Evrópumeistarar. Eins og 
frægt er máttu Íslendingar sætta 
sig við fjórða sæti mótsins.

Ef bæði lið komast upp úr 
sínum riðlum í Svíþjóð nú mæt-
ast Ísland og Þýskaland í milli-
riðlakeppninni, rétt eins og þau 
gerðu árið 2002. Það sem meira er 
– Guðmundur Guðmundsson var 
landsliðsþjálfari Íslands og Hein-
er Brand landsliðsþjálfari Þýska-
lands, rétt eins og nú. - esá

Fall í Laugardalshöllinni fyrir stórmót í handbolta er fararheill fyrir þýska landsliðið:

Veit á gott fyrir Þjóðverja að tapa á Íslandi

HEINER BRAND
Þjálfaði einnig þýska 

landsliðið árið 2002.

HANDBOLTI Ungverjaland virðist 
mæta sterkt til leiks á HM í 
Svíþjóð en Ísland mætir Ung-
verjum í fyrsta leik B-riðils á 
föstudaginn kemur. 

Ungverjar unnu um helgina 
sterkt æfingamót sem fór fram í 
Póllandi en liðið gerði jafntefli, 
31-31, við heimamenn í lokaleikn-
um. Fyrir hafði liðið unnið bæði 
lið Slóvakíu og Tékklands.

Ungverjaland gekk ekki vel á 
EM í Austurríki og varð í 14. sæti 
eftir að hafa verið í neðsta sæti 
D-riðils. Liðinu gekk þó vel á HM 
í Króatíu fyrir tveimur árum og 
varð þá í sjötta sæti. Ungverja-
land hefur einu sinni unnið til 
verðlauna á stórmóti er liðið varð 
í öðru sæti á HM í Sviss árið 
1986. - esá

Æfingamót í Póllandi:

Ungverjar í 
góðum málum

HANDBOLTI Noregur bar sigur 
úr býtum á Yellow Cup-mótinu 
í Sviss þrátt fyrir að hafa tapað 
fyrir Rúmeníu í lokaleik þess í 
gær, 32-31. Noregur hafði þegar 
unnið sigur á Slóveníu og Sviss á 
mótinu.

Noregur er með Íslandi í riðli á 
HM í Svíþjóð sem hefst á fimmtu-
daginn og mætast liðin í loka-
umferð riðlakeppninnar. Robert 
Hedin landsliðsþjálfari leyfði 
mörgum óreyndari leikmönnum 
að spila í gær og æfði til dæmis 
liðið í að spila sóknarleikinn 
án markvarðar síðustu fimm 
mínútur leiksins. - esá

Æfingamót í Sviss:

Noregur fagn-
aði sigri í Sviss

HANDBOLTI Austurríska landsliðið 
lauk undirbúningi sínum fyrir 
HM í Svíþjóð með því að tapa 
stórt fyrir Serbum í Belgrad, 
39-27. Serbar komust strax tólf 
mörkum yfir í fyrri hálfleik og 
unnu því öruggan sigur.

Þetta var fyrsta tap austur-
ríska landsliðsins undir stjórn 
Svíans Magnus Andersson sem 
tók við liðinu af Degi Sigurðs-
syni. Í síðustu viku lék liðið tvo 
æfingaleiki við Portúgal og vann 
þá báða.

Ísland er með Austurríki í 
riðli á HM í Svíþjóð sem hefst á 
fimmtudaginn kemur. - esá

Æfingaleikir hjá Austurríki:

Stórt tap fyrir 
Serbum

ÖFLUGUR Gyula Gal, línumaður Ung-
verja. NORDIC PHOTOS/AFP

NORÐMENN STERKIR Eivind Tangen, 
leikmaður Noregs, skýtur að marki.

NORDIC PHOTOS/AFP

EFTIRMAÐUR DAGS Magnus Andersson, 
þjálfari Austurríkis. NORDIC PHOTOS/BONGARTS
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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 Tveir gestir Guðrún Blöndal nú-
tímafræðingur spjallar við Radek Dudizi-
ak einkaþjálfara.

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu 
Gísladóttur.

19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Dr. Sig-
mundur og Sóley Elíasdóttir leikkona tala 
um eiturefni í umhverfinu.      

20.30 Nýju fötin keisarans Steinunn 
Ketils og félagar.

21.00 Frumkvöðlar Arnþrúður og Ingvi 
Hrafn tala um ljósvakafrumkvöðlastarf.     

21.30 Eldhús meistaranna Magnús og 
Eiki, í veislueldhúsi Hyrnunnar. 

08.00 When Harry Met Sally
10.00 The Muppet Christmas Carol
12.00 The Valley of Light
14.00 When Harry Met Sally
16.00 The Muppet Christmas Carol
18.00 The Valley of Light
20.00 What a Girl Wants
22.00 Kings of South Beach
00.00 The Number 23
02.00 Silent Hill
04.05 Kings of South Beach
06.00 Fracture

06.00 ESPN America

07.55 Tournament of Champions (4:4)

11.55 Golfing World

12.45 Tournament of Champions 
(4:4)

16.45 Ryder Cup Official Film 2010 

18.00 Golfing World

18.50 Tournament of Champions 
(4:4)

23.20 PGA Tour Yearbooks (7:10)

00.05 ESPN America

17.15 Premier League World 2010/11

17.45 Premier League Review 2010/11

18.45 PL Classic Matches. Man Utd - 
Liverpool, 1992 

19.15 Arsenal - Man. City Útsending frá 
leik Arsenal og Manchester City í ensku úr-
valsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir.

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 
Öll mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin 
krufin til mergjar.

22.30 Man. Utd - Liverpool / HD Út-
sending frá leik Man. Utd og Liverpool í 
ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Man. Utd. - Liverpool

15.45 Leicester - Man. City 

17.30 The Royal Trophy Fyrsta stórmót 
ársins í golfi fer fram í Taílandi þar sem úr-
valslið Evrópu og Asíu mætast en keppnisfyr-
irkomulagið er það sama og í Ryder-bikarn-
um. Þetta er í fimmta sinn sem þetta mót 
er haldið en síðast sigraði Evrópuliðið með 
minnsta mögulega mun þar sem úrslitin réð-
ust með síðasta púttinu á síðustu holunni.

20.30 Ensku bikarmörkin Sýndar svip-
myndir og öll mörkin úr leikjum helgarinnar í 
ensku bikarkeppninni (FA Cup).

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 (8:8) Raun-
veruleikaþáttaröð þar sem fylgst er með hópi 
ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í ólík-
um bardagalistum. Í þáttunum heimsækja 
þeir afskekkta staði víðs vegar um heim-
inn þar sem þeir kynnast nýjum bardaga-
aðferðum og etja kappi við frumbyggja.

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 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Villarreal

16.40 Eva María og Steingrímur Her-
mannsson
17.20 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Sammi (36:52)
18.07 Franklín (46:65)
18.30 Sagan af Enyó (2:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós

20.00 Umhverfis jörðina á 20 árum 
Leikarinn Michael Palin segir frá ferðalög-
um sínum um heiminn í tilefni af því að 
liðin eru 20 ár síðan þáttaröð hans „Um-
hverfis jörðina á 80 dögum“ var sýnd.

20.55 Ferð til fjár (2:2) Í þáttunum 
er fjallað um fjármál einstaklinga og al-
gengar ranghugmyndir um peninga, 
sparnað og eyðslu. 

21.25 Svona á ekki að lifa (2:6) (How 
Not to Live Your Life) Bresk gamanþátta-
röð um ungan og taugaveiklaðan ein-
hleypan mann með fjörugt ímyndunarafl 
sem á erfitt með að fóta sig í lífinu.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Lukkubær (5:8) (Happy Town) 
Aðstoðarlögreglustjóri í smábæ í Minne-
sota situr uppi með nokkur óupplýst 
barnaránsmál frá liðnum árum. 

23.00 Sterkasti maður á  Íslandi 

23.30 Kastljós (e)

23.50 Fréttir (e)

00.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

15.55 7th Heaven (1:22) (e)

16.40 Rachael Ray

17.25 Dr. Phil

18.10 Married Single Other (1:6) (e)

19.00 Judging Amy (23:23)

19.45 Will & Grace (4:22)

20.10 90210 (10:22) Bandarísk þátta-
röð um ástir og átök ungmenna í 
Beverly Hills. Naomi þykist í örvæntingu 
sinni kunna á brimbretti til að nálgast 
brimbrettakappa. 

20.55 Life Unexpected (6:13) Banda-
rísk þáttaröð sem vakið hefur verð-
skuldaða athygli. Cate og Ryan eru ekki 
ánægð þegar yfirmenn þeirra á útvarps-
stöðinni vilja að Baze verði með þeim í 
útsendingu. Lux reynir allt til að fá Jones 
til að falla frá ákæru gegn Bug.

21.45 CSI: New York (23:23) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar 
í New York. Það er komið að lokaþætt-
inum og rannsóknardeildin er að rekja 
slóð raðmorðingjans Shane Casey (Ed-
ward Furlong). 

22.35 Jay Leno

23.20 Dexter (8:12) (e)

00.10 Flashpoint (6:18) (e)

00.55 Will & Grace (4:22) (e)

01.20 Life Unexpected (6:13) (e)

02.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Í fínu formi 
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (8:22) 
11.00 White Collar
11.45 Falcon Crest (9:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (19:24)
13.25 So You Think You Can Dance (1:23)
14.50 ET Weekend
15.30 Barnatími Stöðvar 2
17.10 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar 
17.58 The Simpsons (20:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (2:19)
19.45 The Big Bang Theory (3:17) 
20.10 Glee (9:22)

20.55 Undercovers (6:13) Skemmtilegir 
spennuþættir um Bloom-hjónin sem eru fyrr-
um CIA-njósnarar og reka nú litla veisluþjón-
ustu í Los Angeles.

21.40 The Deep End (4:6) Áhrifarík 
þáttaröð um fimm unga og ákafa lögfræð-
inga og þeirra baráttu í að ná árangri á virtri 
lögfræðistofu.

22.25 Dollhouse (13:13) Spennuþáttaröð 
sem gerist í náinni framtíð.

23.15 The Bill Engvall Show (5:8) Frá-
bærir gamanþættir með Bill Engvall úr Blue 
Collar Comedy. Hann leikur fjölskylduráðgjafa 
sem er sjálfur í vandræðum heima fyrir.

23.40 Darfur

01.15 Modern Family (6:24)

01.40 Chuck (8:19)

02.25 The Savages

04.15 Glee (9:22)

05.00 The Big Bang Theory (3:17)

05.25 Two and a Half Men (2:19)

05.50 Fréttir og Ísland í dag

19.35 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.15 E.R. (10:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Hlemmavídeó (11:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

22.20 Chase (2:18) Hörkuspennandi 
þáttaröð frá Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur sig 
alla fram við að vera skrefinu á undan 
glæpamönnunum. 

23.05 Numbers (11:16) Sjötta þáttaröðin 
í vönduðum spennuflokki sem fjalla um tvo 
ólíka bræður sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. 

23.50 Mad Men (6:13) Þriðja þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Dons Draper og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

00.40 E.R. (10:22)

01.25 The Doctors 

02.05 Sjáðu

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Amanda Bynes
„Handrit eru bara pappír, þau geta 
verið frábær og þau geta verið hrika-
leg. Maður veit aldrei. Jafnvel handrit 
sem eru frábær geta endað á því að 
klikka.“
Amanda Bynes leikur hina sautján 
ára Daphne sem fer til Bretlands í 
leit að föður sínum í kvikmyndinni 
What a Girl Wants sem er á Stöð 2 
Bíó í kvöld kl. 20.

Ég hef stundum dottið í það að fylgjast með stjörnuleit 
á borð bandaríska Idolið og X-Factor. Skemmtilegast 
finnst mér að fylgjast með leitinni sjálfri og hef stundum 
furðað mig á því af hverju nánustu aðstandendur sumra 
þátttakendanna skulu yfirhöfuð leyfa þeim að fara og 
gera sjálfa sig að fífli fyrir framan alþjóð. „Af hverju segir 
þeim enginn að þau geti ekki sungið?“ hef ég oft hugsað 
með sjálfri mér. „Hvers konar vinir eru þetta?“ hugsa ég 
og hristi höfuðið undrandi. 

Svarið við spurningu minni kom úr óvæntustu átt. 
Ég horfði á uppistandsþáttinn Live at the Appollo á 
sjónvarpsstöðinni BBC um daginn og þar fjallaði einn 
uppistandarinn meðal annars um X-Factor þættina. 
Hann vildi meina að fjölskyldum þátttakendanna finnist 
einfaldlega auðveldara að láta aðra sjá um að merja 
drauma þeirra. Þannig haldist fjölskyldufriðurinn og allir 

fara heim sem vinir, sammála um að dómararnir 
séu kjánar. Stórsniðugt ráð, sé út í það farið,

Annað sem þessi góði uppistandari benti á var 
að margir þátttakendurnir virtust eiga í 
erfiðleikum með skap sitt. Í fyrstu 
hældu þeir dómurunum í hástert en 
ef nei-in urðu þrjú breyttist hólið 
umsvifalaust í ávítun og fortölur. 
Athyglisverð ábending og nú mun 
ég aldrei geta horft á Idolið sömu 
augum aftur. 

VIÐ TÆKIÐ: SARA MCMAHON SPÁIR Í FJÖLSKYLDUBÖND

Idolið heldur fjölskyldufriðnum

AÐALMAÐURINN Simon Cowell sló í gegn sem 
dómari í Idol-þáttunum. Hann hefur sagt skilið 

við þáttinn og sest þess í stað í dómarasætið hjá 
X-Factor.
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09.25 QI 09.55 Whose Line Is It Anyway? 10.20 
Waterloo Road 11.10 EastEnders 11.45 Doctor 
Who 12.30 Deal or No Deal 13.05 Deal or No 
Deal 13.40 QI 14.10 QI 14.40 Only Fools and 
Horses 15.10 Only Fools and Horses 15.40 
Doctor Who 16.25 New Tricks 17.20 Deal or No 
Deal 17.55 Deal or No Deal 18.30 Only Fools 
and Horses 19.00 Only Fools and Horses 19.30 
Wrong Door 20.00 Catterick 20.30 Torchwood 
21.20 QI 21.50 QI 22.20 New Tricks 23.10 
EastEnders 23.40 Wrong Door 00.10 Catterick 
00.40 Torchwood 01.25 Robin Hood

11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Natur til 
hele banden 11.35 Min italienske drøm 12.30 Inuit 
Eksperimentet - i sundhedens tjeneste 13.00 Den 
store dag 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 
I Afrikas vulkaner 15.00 Noddy 15.10 Rasmus 
Klump 15.15 Babar 15.30 Ni-Hao Kai Lan 15.50 
Mor Muh og Kragen 16.00 Landsbyhospitalet 
16.50 Det sode liv 17.00 Jamie Olivers eget køkken 
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet 
19.00 Enæggede tvillinger 20.00 TV Avisen 20.25 
Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Hercule Poirot 
22.35 OBS 22.40 Robin Hood

12.00 NRK nyheter 12.05 Schrödingers katt 13.00 
NRK nyheter 13.05 Norge rundt 13.30 Folk 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK nyheter 
15.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 16.00 NRK 
nyheter 16.10 Koht på jobben 16.40 Oddasat 
- nyheter på samisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 
17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter  18.45 Puls 
19.15 Kjendisbarnevakten 19.55 Distriktsnyheter 
20.30 Koselig med peis 21.30 Sangskatter med 
Henning Sommero 22.00 Kveldsnytt 22.15 Kalde 
spor 23.55 Nytt på nytt 

11.05 Sportspegeln 11.35 Minnenas television 
12.00 Gårdarna runt sjön 14.00 Hasse Alfredson - 
ett porträtt 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
15.55 Minuten 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 
Sjukdomar jag fick på utlandssemestern 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Helt apropå 25 
år 19.50 SOS AMBULANS 19.55 SOS AMBULANS 
20.00 Drottningoffret 21.00 Förnuft och känsla 
23.15 Morden i Midsomer 00.45 Big Love  

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: Höll minninganna 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 
 Næturútvarp Rásar 1

Fjörið heldur áfram hjá söngelsku 
krökkunum í Glee. Núna er komið 
að söngkeppni milli skóla og það 
vantar einn liðsmann í Glee-hópinn 
eftir að Kurt Hummel skipti um 
skóla og gekk til liðs við strákana í 
Dalton Academy.

STÖÐ 2 KL. 20.10
Glee

Húsið opnar kl 19:00 og borðhald hefst kl. 20:00 með alíslenskum þorramat frá þorrakóngnum
í Múlakaffi og flottum réttum fyrir þá sem

ekki þora í þorrann.
Hinn geðþekki og þjóðlegi

Gísli Einarsson stýrir veislunni.
Skemmtiatriði og happadrætti

Stuðhljómsveitin BUFF sér um fjörið fram á nótt.

Miðaverð:
Matur og ball 6.900 kr.

Ball 3.000 kr.
Húsið opnar fyrir ballgesti kl. 23:00

Miðasala hefst 3. janúar í Hagkaup Spönginni
Allar nánari upplýsingar í síma 845-8206

Ekki missa af balli ársins!

Þorrahlaðborð Múlakaffis-Veislurétta

Súrmeti Nýmeti
Heitir réttir

• Hrútspungar 

• Súr sviðasulta

• Lundabaggar

• Bringukollar

• Lifrapylsa

• Blóðmör

• Hvalrengi

• Hangikjöt úr læri

• Harðfiskur

• Hákarl

• Síldarréttir, 2 tegundir

• Rúgbrauð

• Flatbrauð

• Smjör

• Ný sviðasulta

• Sviðakjammar

• Lifrapylsa

• Blóðmör

• Köld rófustappa

• Ítalskt salat

• Soðið saltkjöt með

  uppstúf og kartöflum

• Hreindýraragú með eplasalati   

  og steiktum hrísgrjónum

• Glóðarsteikt lambalæri

  transerað í sal

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐANLÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA 
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
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.

Má bjóða ykkur meiri Vísi? m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og í iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á 
Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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„Jú, ég hef alveg setið heima en þau 
eru ekki mörg mótin,“ segir Adolf 
Ingi Erlingsson íþróttafréttamað-
ur. Það hefur varla farið framhjá 
neinum að HM í handbolta hefst í 
vikunni. Að þessu sinni verður sýnt 
frá mótinu beint á Stöð 2 Sport sem 
þýðir að Adolf Ingi mun ekki lýsa 
neinum leik á mótinu, en hann hefur 
lýst þeim undanfarin ellefu ár. 

Adolf kveðst þó ekki vera neitt 
svakalega svekktur en hann hefur 
fylgt þjóðinni í gegnum sigra og 
sorgir strákanna okkar allt frá 
Evrópumótinu í Króatíu árið 2000. 
„Fólk er fljótt að gleyma, ég sat til 
að mynda síðast heima á EM í Sviss 
2006,“ segir Adolf og bætir því við, 
af sinni alkunnu hógværð, að hann 
búist ekki við því að fólk eigi eftir 
að sakna hans. „En ef svo er þá yrði 
það bara skemmtilegt.“

Adolf viðurkennir hins vegar 
að hann verði oft tilfinningalega 
tengdur „strákunum“ á þessum 
miklu ferðalögum. Hann þekki 
orðið marga þeirra mjög vel og 
ekkert síður þjálfarana og þá sem 
standa fyrir utan völlinn eins og 
sjúkranuddara og lækna. 

Hann er ekki neinum vafa hvert 
eftirminnilegasta mótið sé, Ólympíu-

leikarnir í Peking, þegar strákarn-
ir komust í sjálfan úrslitaleikinn 
en töpuðu fyrir Frökkum. Margir 
muna eflaust eftir því myndbroti 
þegar Adolf þerraði tár af hvarmi 
sínum þegar ljóst var að sæti í 
úrslitum var náð. „Þetta var mikið 
afrek og sennilega er þetta eitt 
mesta afrekið í íslenskri íþrótta-
sögu.“ Og þá þarf vart að rifja upp 

magnaðan varnarleik Alexanders 
Petersson sem Adolf lýsti með 
sínum einstaka hætti. 

Íþróttafréttamaðurinn kveðst 
hins vegar vera hóflega bjartsýnn 
fyrir mótið núna og telur strákana 
setja markið á sjö efstu sætin enda 
komast sjö efstu liðin í undankeppni 
Ólympíuleikanna. „Ég sé fimmta 
eða sjötta sætið fyrir mér.“  - fgg

Tilfinningaríkur Dolli situr heima

Í KUNNUGLEGRI STÖÐU Adolf Ingi Erlingsson hefur um árabil lýst leikjum íslenska 
landsliðsins á stórmótum. Hann verður hins vegar að sitja heima að þessu sinni.

Magnús Scheving hefur fundað 
með Carlos Slim, ríkasta manni 
heims, um hvernig Latibær og 
hann geti tekið höndum saman í 
baráttunni gegn offitu barna. 

Magnús segist finna fyrir ótrú-
legum meðbyr gagnvart boðskap 
Latabæjar, þjóðir heims átti sig nú 
á að við raunverulegan vanda sé 
etja og vilji fá Latabæ til liðs við 
sig. „Manni fannst hérna áður fyrr 
að við værum með réttan boðskap 
á röngum tíma, nú er eins og við 
séum með réttan boðskap á réttum 
tíma.”

Latibær hefur ekki látið sitt 
eftir liggja í baráttunni gegn 
offitu barna í Mexíkó. Íslenska 
fyrirbærið var í fararbroddi í 
mikilli herferð sem mexíkóska 

heilbrigðisráðuneytið og banda-
ríska stofnunin USDA stóðu fyrir 
í nóvember og desember á síðasta 
ári í öllum stórmörkuðum Mexíkó. 
Tilgangurinn var að auka neyslu 
mexíkóskra barna á ávöxtum og 
grænmeti og fór árangurinn fram 
úr björtustu vonum, neysla á græn-
meti og ávöxtum jókst um 29 pró-
sent á þessu tímabili. Þá hefur ekki 
verið flutt inn jafnmikið af græn-
meti og ávöxtum frá Bandaríkj-
unum í sjö ár samkvæmt síðustu 
tölum.

Ekki var vanþörf á átaki sem 
þessu því samkvæmt nýjustu tölum 
eru mexíkósk börn þau feitustu í 

heimi og offita þar í landi meðal 
yngstu kynslóðarinnar orðið mikið 
heilsufarsvandamál. 

Magnús var hálfgerður senu-
þjófur á mikilli ráðstefnu sem 
fjallaði um Mexíkó og möguleika 
landsins. Eins og ítrekað hefur 
verið fjallað um í heimspressunni 
glímir landið við mikið eiturlyfja-
vandamál þar sem glæpaklíkur og 

eiturlyfjabarónar vaða uppi í helstu 
borgum og bæjum landsins. 

Meðal ræðumanna voru nóbels-
verðlaunahafinn Paul Krugman 
og Colin Powell, fyrrum utanrík-
isráðherra Bandaríkjanna. „Þetta 
var alveg ógnarstór salur, sviðið 
algjört ferlíki,“ segir Magnús sem 
kom á svið á eftir Krugman. Svo 
óheppilega vildi til að nóbelsverð-

launahafanum varð fótaskortur á 
sviðinu og því brá Magnús á það 
ráð að ganga á höndum inn á svið. 
Og var kynntur með þeim orðum að 
hann myndi ekki detta. Þetta vakti 
eðlilega mikla kátínu meðal ráð-
stefnugesta, nema kannski hjá Colin 
Powell. „Hann fór á svið á eftir mér 
og sagðist eiga erfitt með að toppa 
þetta.“  freyrgigja@frettabladid.is

MAGNÚS SCHEVING: ÍÞRÓTTAÁLFURINN SLÓ COLIN POWELL ÚT AF LAGINU Á RÁÐSTEFNU Í MEXÍKÓ

Vinnur með ríkasta manni heims

BAKSVIÐS MEÐ COLIN Magnús Scheving sló Colin Powell, fyrrum utanríkisráðherra Bandaríkjanna, út af laginu á ráðstefnu í 
Mexíkó nýlega. Latibær hefur verið í fararbroddi í baráttunni gegn offitu barna í Mexíkó og var í forsvari fyrir átök sem átti að auka 
neyslu ávaxta og grænmetis í landinu. 

Liverpool-treyjur halda áfram að seljast vel 
hér á landi þrátt fyrir arfaslakt gengi liðs-
ins upp á síðkastið. „Salan hefur aldrei verið 
betri, þetta er voðalega skrítið,“ segir Viðar 
Valsson, starfsmaður verslunarinnar Jóa 
útherja sem sérhæfir sig í enskum fótbolta-
treyjum.

Sala á Chelsea-treyjum hefur dregist tölu-
vert saman, sérstaklega síðan Eiður Smári 
Guðjohnsen hætti hjá liðinu. Spurður hvern-
ig salan á Stoke-treyjum hefur verið segir 
Viðar: „Við tókum ekki sénsinn með Stoke. 
Við tókum sénsinn með Mónakó-treyjur og 
það floppaði alveg.“

Liverpool-treyjur hafa alltaf verið vinsæl-
astar í versluninni. Í öðru sæti eru treyjur 
Manchester United. Hægt er að láta merkja 

treyjur með nöfnum leikmanna. Torres 
og Gerrard eru vinsælastir hjá Liverpool 
en upp á síðkastið hafa Meireles og Lucas 
komið sterkir inn. Joe Cole, sem kom til liðs-
ins fyrir tímabilið, var gríðarvinsæll til að 
byrja með en er núna kominn út í kuldann 
hjá íslenskum „púlurum“. Hjá United er Javi-
er „Chicharito“ Hernandez vinsælastur um 
þessar mundir, þrátt fyrir að „Chicharito“-
merkingin sé meðal þeirra dýrustu í versl-
uninni.

Við þetta má bæta að Tottenham-treyjur 
hafa sótt í sig veðrið undanfarið. „Litlu 
guttarnir eru að snúa sér þangað. Þetta er 
skemmtilegur fótbolta sem þeir spila og 
þarna eru stjörnur á borð við Bale og van der 
Vaart,“ segir Viðar.   - fb

Liverpool-treyjur rokseljast á Íslandi 

VIÐAR VALSSON Liverpool-treyjur seljast enn best í Jóa 
útherja og „Chicharito“ er vinsælastur þessa dagana 
hjá stuðningsmönnum United.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

milljarðar dollara 
er heildarupp-
hæð auðæva 

Carlosar Slim, ríkasta manns 
í heimi.

HEIMILD: FORBES.COM
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„Ég horfi þessi misserin á Mad 
Men. Það er merkilegt að í 
þessum þáttum er ekki klikkuð 
saga. Þetta er í fyrsta sinn sem 
maður sér þætti sem byggjast á 
dularfullu andrúmslofti.“ 

Ólafur Jóhannesson kvikmyndagerðar-
maður.

Þær Sigríður Mogensen 
og Guðný Helga Her-

bertsdóttir kvöddu 
samstarfsfólk sitt á 
fréttastofu Stöðvar 
2 á föstudagskvöld-
ið á skemmtistaðn-
um Austur en þær 

halda nú á vit ævintýranna í ólíkum 
störfum þó; Sigríður hefur störf hjá 
sérstökum saksóknara á meðan 
Guðný Helga hefur verið ráðin upp-
lýsingafulltrúi Íslandsbanka.

Svo skemmtilega vildi til 
að þetta sama kvöld var 
mikið partí í tilefni af 
komu dönsku trúðanna 
Casper Christensen og 
Frank Hvam á sama 
stað. Þeim Casper 
og Frank gafst 
ekki mikill tími til 
að setjast niður 
og slaka á því 
aðdáendur þeirra voru 
æstir í að fá myndir af 
sér með þeim. Sjónarvottar höfðu 
á orði að þeir hefðu kannski haft 
tækifæri til að fá sér einn sopa af 
bjór milli myndataka.

Annars virðast Casper 
og Frank hafa tekið 
miklu ástfóstri við 
land og þjóð því 

fréttavefurinn 
Bleikt.is greindi 
frá því að þeir 
hefðu keypt 
sér íbúð á 
höfuðborgar-

svæðinu. Ekki 
er hins vegar 
vitað hvar sú 
íbúð er en ljóst 
þykir að þessi 
heimsókn var 
ekki sú síðasta.

 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Tryggðu þér miða strax!

WILLIAM SHAKESPEARE

Í LEIKSTJÓRN OSKARAS KORŠUNOVAS

Miðasala | 568 8000
borgarleikhus.is

Mið
b

mið. 12 /1 kl. 20 UPPSELT
fim. 1 3 /1 kl. 20 UPPSELT
þri.  18/1 kl. 20 UPPSELT
mið.  19/1 kl. 20 UPPSELT
fös. 21/1 kl. 20 UPPSELT
þri.  25/1 kl. 20 UPPSELT
mið.  26/1 kl. 20 UPPSELT

sun. 30/1 kl. 20 UPPSELT
fim. 3/2 kl. 20 UPPSELT
fim. 10/2 kl. 20 Örfá sæti
sun 20/2 kl. 20 Örfá sæti

„Dásamleg  
 leikhúsupplifun“

SA, TMM

„Hvert augnablik
var ævintýr ... eins og
langþráður draumur“

EB, Fbl.

„Skemmtileg
og glæsileg sýning

í alla staði“
IÞ, Mbl.

IÞ, Mbl.EB, Fbl.

„Ógleymanleg
stund í leikhúsinu

... helst vildi ég 
sitja áfram að lokinni

sýningu og fara hvergi“
BS, pressan.is 
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FRÉTTIR AF FÓLKI

HEIMSBORG MEÐ ÖLLU

KØBEN
HUGGULEGHEIT Í KØBEN!

BERLÍN
Berlín er borg borganna!

BORGIN SEM ALDREI SEFUR

NEW YORK

með ánægju

*

www.icelandexpress.is

TILBOÐ!
9.900 kr.

*19.900 kr.

Evrópa frá:

Ameríka frá:

AÐEINS Í DAG!

Í dag býður Iceland Express fjölda flugsæta á frábæru 
tilboðsverði, Evrópa frá 9.900 kr. og New York frá 19.900 kr., 
aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.   

Bókunartímabil: Í dag frá kl. 12.00–23.59

Ferðatímabil: 10. janúar–28. febrúar 2011

Áfangastaðir:  New York, London Gatwick, 
London Stansted, Kaupmannahöfn og Berlín 

Þú bókar á  www.icelandexpress.is

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað   
sætaframboð og valdar dagsetningar. Athugið að flugvallar-  
skattar geta verið mismunandi eftir áfangastöðum.  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Í pólitík er oft vesen
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra var spurð að því á blaða-
mannafundi eftir ríkisstjórnarfund 
á föstudag hvort hún yrði aldrei 
þreytt á veseni í stjórnarsamstarf-
inu, sundurlyndi í samstarfsflokki 
og andstöðu einstakra ráðherra, 
svo sem Jóns Bjarnasonar, við 
sameiningu ráðuneyta. Hún vildi 

þó ekki meina að 
svo væri. „Pólitík 
er oft vesen og 

ég tekst bara á 
við hana eins 
og hún kemur 

hverju sinni og læt 
hverjum degi 

nægja sínar 
þjáningar í 
því efni,“ 
sagði 
hún. 

Elskar safaríkar pitsur
Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds 
var í ítarlegu viðtali á vef breska 
blaðsins Guardian á laugardaginn. 
Fram kemur í greininni að Ólafur 
hafi verið fremur þunnur 
þegar viðtalið var 
tekið. Ólafur segir 
í viðtali að það sé 
fremur auðvelt að 
selja marga diska á 
Íslandi, ekki síst vegna 
þess að eftir efna-
hagshrunið hafi verð á 
erlendri tónlist rokið 
upp úr öllu valdi. Þá 
talar Ólafur einnig um 
ástríðu sína fyrir safa-
ríkum pitsum. „Þegar 
þú ert vinnufíkill og 
drekkur of mikið kaffi 
eða þegar þú ert 
fullur þá eru pitsur 
eina vitið.“

 - óká, fgg

1 Fjölskyldan þakkar hlýhug

2 Reyndu að stinga 
öryggisvörðinn af

3 Viktoría Beckham ófrísk

4 Fyrrverandi þingmenn fá 
milljónir

5 Drottningin: Þetta er 
dásamlegur dagur
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