
MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Mánudagur

skoðun  12

veðrið í dag

7. febrúar 2011
31. tölublað 11. árgangur

 7. febrúar 2011  MÁNUDAGUR

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Arndís Jóhannsdóttir gerði upp gamlan erfðagrip í fjólubláum litPoppað upp í fjólubláu

É g held mikið upp á þennan stól. Hann er smíðaður í Danmörku á árun-

um 1920 til 1930, að ég held. Afi minn og amma, sem voru dönsk, áttu 

hann og stóllinn hefur fylgt fjölskyldunni alla mína ævi,“ segir Arndís 

Jóhannsdóttir, hönnuður í Kirsuberjatrénu, um það húsgagn á heimilinu

sem mest er notað.Arndís lét gera stólinn upp og hressti vel á
„Áklæðið hefur verið dö d

Kaffistólar  frá kóreska hönnunarfyrirtækinu He Was 
Born eru stórsniðugir og ættu vel við bæði á heimil-
um sem og fínum kaffihúsum.

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík S: 58 58 900      -  www.jarngler.is 

Nýtt Nýtt !!! Vorum að fá sendingu frá FABRIANO 
gæða teikni-,vatnslita-,akríl-,olíu-pappír í örkum, og 
blokkum.  Einnig teikni-og vatnslita pappír í rúllum. 
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu glæsi-

lega íbúð með fallegu sjávarútsýni við Löngu-

línu í Garðabæ.

Í
búðin er á efstu hæð í húsi sem stendur vestast á 

tanganum við Sjálandið í Garðabæ. Hún er sér-

staklega vönduð með mikilli lofthæð og stórum 

gluggum. Marmari og parket er á gólfum og vandað-

ar innréttingar. Stæði fylgir í lokaðri bílageymslu.

Íbúðin er um 150 fm og skiptist í forstofu, tvö 

svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, eld-

tofu Þvottaherbergi er innan íbúðar. Í kjall-

Komið er inn í forstofu með marmaragólfi. Svefn-

herbergin eru parketlögð með fataskápum. Baðher-

bergið er marmaralagt í hólf og gólf með glæsilegri 

sturtuaðstöðu og vandaðri innréttingu. Góð innrétt-

ing í þvottaherbergi. Eldhúsið er opið inn í stofu með 

marmara á gólfi og vönduðum innréttingum. Granít 

er á borðum. Stofan er sérstaklega glæsileg með stór-

um útsýnisgluggum.

Marmari er á gólfi en miðja stofunnar er römm-

uð inn með fallegu parketi. Suðursvalir eru frá stofu 

með fallegu sjávarútsýni.

Húsið stendur við sjóbaðströndina í Sjálandshverf-

inu og er útsýnið með því betra sem gerist.

Eign fyrir vandláta
Hátt er til lofts í stofunni og ægifagurt útsýni til sjávar.

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is

Knorr bollasúpa, 
fljótleg og 
bragðgóð máltíð.

Knorr kemur með góða bragðið!

Brauðostur
á tilboði

 Nú færðu Brauðost 26% í sérmerktum 
kílóastykkjum á 20% lægra verði 

í næstu verslun!

ms.is

FÓLK Notendur leiksins FarmVille 
á Facebook geta nú keypt íslenska 
hestinn.

FarmVille er 
einn vinsæl-
asti tölvuleik-
ur heims, en 
um 60 milljón-
ir manna um 
allan heim spila 
hann reglulega, 
sem er um tíu 
prósent af not-
endum Face-
book. Í leiknum sér fólk um rekst-
ur bóndabæjar með öllu sem því 
fylgir, en samskipti við aðra Face-
book-notendur eru stór hluti af 
leiknum.

„Þetta er náttúrulega alveg 
mögnuð markaðssetning,“ segir 
Hulda Gústafsdóttir, annar eig-
andi Hestvits, sem sér meðal ann-
ars um útflutning á hestum. 

 - afb / sjá síðu 30

Íslenski hesturinn í FarmVille:

Landkynning 
í sýndarheimi

Glæsileg keppni
Kolbrún Ýr Sturludóttir 
sigraði Fordkeppnina um 
helgina.
fólk 20

Handklæði sem ilma
Scintilla hlaut tíu 
milljón króna styrk frá 
Tækniþróunarsjóði Rannís.
allt 2

ORKUMÁL Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar, telur að lokið 
verði við fjármögnun Búðarháls-
virkjunar á næstu vikum. Lausn 
Icesave-deilunnar, sem nú hillir 
undir, gæti haft úrslitaáhrif. 

Vegna óvissu um fjármögn-
un Búðarhálsvirkjunar ákvað 
Landsvirkjun fyrir ári síðan að 
hefjast handa við undirbúnings-
framkvæmdir með eiginfé fyrir-
tækisins. Þá stóðu yfir viðræður 
við Evrópska fjárfestingabankann 
og íslenska lífeyrissjóði vegna fjár-
mögnunar verkefnisins en staða 
þjóðmála, og þá ekki síst Icesave-
deilan, stóðu í veginum. „Fleiri 

erlendir bankar hafa komið inn í 
þessa mynd síðan; við erum að tala 
við þrjá, fjóra erlenda banka núna,“ 
segir Hörður.

Spurður hvort lánasamningar 
liggi ekki á borðinu og þeir verði 
undirritaðir um leið og Icesave-
málið er úr sögunni, segir Hörð-
ur að hann vilji ekki fullyrða slíkt. 
„Það getur alltaf eitthvað annað 
komið upp. En það er rétt að við-
ræður við erlenda banka eru á loka-
stigi,“ segir Hörður. „Við teljum að 
fjármögnun í gegnum fjármála-
stofnanir muni ganga eftir á næstu 
vikum ef tekst að ljúka Icesave-
deilunni.“

Landsvirkjun og Ístak undirrit-
uðu samkomulag á dögunum sem 
felur í sér að vinna við Búðarháls-
virkjun er sett í fullan gang. 

„Út frá hagsmunum fyrirtækis-
ins tel ég það afar jákvætt að leysa 
þetta Icesave-mál,“ segir Hörður. 
„Þetta mun örugglega auðvelda 
okkur fjármögnun, og þá ekki bara 
fyrir Búðarháls heldur fyrir öll 
önnur verkefni sem við erum með í 
skoðun. Lausn þessa máls hefði líka 
jákvæð áhrif á lánshæfismat fyr-
irtækisins og íslenska ríkisins sem 
myndi hafa jákvæð áhrif á aðgengi 
að fjármagni fyrir öll íslensk fyrir-
tæki.“  - shá

Lán fyrir Búðarháls 
bíða Icesave-lausnar 
Forstjóri Landsvirkjunar telur að fjármögnun Búðarhálsvirkjunar ljúki á næstu 
vikum ef tekst að ljúka Icesave-deilunni. Samningaviðræður eru langt komnar.

ÉLJAGANGUR   norðanlands en 
bjart veður sunnan til.  Fremur hæg 
norðlæg átt og frost á bilinu 0 til 
10 stig.
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STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
er efins um að 
rétt sé að efna 
til þjóðarat-
kvæðagreiðslu 
um Icesave-
samninginn 
sem nú liggur 
fyrir. Þetta 
kemur fram í 
viðtali við hann 
í Fréttablaðinu 
í dag, þar sem 
hann ræðir þá 
ákvörðun sína að styðja samþykkt 
samningsins.

Bjarni hefur sætt mikilli gagn-
rýnni vegna málsins, og í leiðara 
Morgunblaðsins kallaði fyrrver-
andi formaður flokksins hann 
meðal annars vikapilt Steingríms 
J. Sigfússonar. Spurður hvernig 
hann taki slíkum orðsendingum 
svarar Bjarni: „Ég læt þær sem 
vind um eyrun þjóta.“  - sh / sjá síðu 6

Formaður Sjálfstæðisflokks:

Efins um annað 
þjóðaratkvæði

BJARNI 
BENEDIKTSSON

HULDA 
GÚSTAFSDÓTTIR

Torres fékk á baukinn
Fyrrum 
liðsfélagar 
Fernando 
Torres létu 
hann éta 
stóru orðin í 
gær.
sport 26

UGLA SAT Á KVISTI Önnu Björgu Kristbjörnsdóttur, íbúa í Gerðhömrum í Grafarvogi brá í brún þegar 
hún kom heim til sín í gær og sá þá branduglu sitja í rólegheitum á grindverki við heimili hennar, en sjaldgæft er að 
uglur séu á ferðinni í björtu. Uglan var mjög spök og hreyfði sig ekki fyrr en ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. 
Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Fréttablaðið skorar á lesendur að senda inn tilnefn-
ingar til samfélagsverðlauna blaðsins 2011. Til greina 
koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta 
íslenskt samfélag, jafnt þekktir sem óþekktir einstakl-
ingar eða félagasamtök sem hafa verið öðrum fyrir-
mynd með gjörðum sínum og athöfnum.

Verðlaunin eru veitt í fimm flokkum: 
Hvunndagshetjan, sem hefur sýnt af sér einstaka 

óeigingirni eða hugrekki við einn atburð eða í lengri 
tíma.

Frá kynslóð til kynslóðar, þar sem til greina koma 
hvers kyns uppfræðarar sem skarað hafa fram úr – 
einstaklingar eða félagasamtök.

Til atlögu gegn fordómum nefnast verðlaun sem 
falla í skaut einstaklingi eða samtökum sem hafa 
unnið að því að eyða fordómum í samfélaginu.

Heiðursverðlaun fær einstaklingur sem hefur helg-
að líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

Samfélagsverðlaunin vinna félagasamtök sem hafa 
unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruvernd-
arstarf. Í verðlaun fyrir þennan síðasta flokk er ein 
milljón króna.

Skilafrestur er til miðnættis þann 21. febrúar og 
tilnefningum skal skilað á netfangið samfelagsverd-
laun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt Samfélags-
verðlaun Fréttablaðsins. Verðlaunin verða veitt í apríl 
í fimmta sinn, en í þeim mánuði þetta árið fagnar 
Fréttablaðið tíu ára afmæli. - sh

Fréttablaðið veitir Samfélagsverðlaunin í sjötta sinn á tíu ára afmælisári:

Óskað eftir verðlaunatilnefningum

VEL AÐ VERÐLAUNUM KOMIN Hér gefur að líta samfélagsverð-
launahafa Fréttablaðsins árið 2010. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þórhallur, skapar Þórhallur 
hamingjuna?

„Sköpum við ekki öll hamingjuna?“

Fréttir af þáttunum Hamingjan sanna á 
Stöð 2 komu sóknarprestinum Þórhalli 
Heimissyni í opna skjöldu, þar sem hann 
hafði komið hugmynd að svipuðum 
þætti á framfæri við stöðina á síðasta ári.

VESTMANNAEYJAR Hópur fólks 
fylgdist með því þegar útselskópn-
um Golla var sleppt í Höfðavík 
við Stórhöfða í gær. Golli fannst 
við Breiðdalsvík fyrir um þremur 
mánuðum og hefur verið í uppeldi 
í Þekkingarsetri Vestmannaeyja, 
og fóstra sínum Georg Skærings-
syni, síðan þá.

Golli hefur unnið hug og hjörtu 
starfsfólks Þekkingarsetursins og 
vakti meðal annars athygli fyrir 
getspeki sína í síðasta mánuði, 
þegar hann spáði fyrir um úrslit 
leikja Íslands á HM í handbolta. 

 - kg

Kópur í Vestmannaeyjum:

Getspaka Golla 
sleppt lausum

SELEB-SELUR Golli gaf sér góðan tíma til 
að kanna aðstæður áður en hann synti 
til hafs. MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

KJARAMÁL Samninganefnd AFLs starfsgreina-
félags og Drífanda stéttarfélags starfsmanna 
í fiskimjölsverksmiðjum hefur slitið viðræð-
um við Samtök atvinnulífsins um nýjan kjara-
samning. Í kjölfarið verður boðað til atkvæða-
greiðslu meðal starfsmanna um verkfall sem 
gæti hafist um miðja næstu viku.

„Við gengum mjög langt í gær og töldum 
okkar samningstilboð vera þess eðlis að menn 
myndu bara ljúka málinu. Því var hafnað og 
það kom gagntilboð sem hvert mannsbarn hefði 
getað sagt sér að við myndum aldrei ganga að,“ 
segir Sverrir Albertsson, framkvæmdastjóri 
AFLs. Hann segir samningsvilja SA takmark-
aðan og sér finnist sem samtökin séu beinlín-
is að ögra bræðslumönnum til verkfalls. „Það 

þarf eitthvað mikið að gerast til að það verði 
ekki verkfall,“ segir Sverrir.

Verði af verkfalli mun loðnuvinnsla stöðvast 
í átta fiskimjölsverksmiðjum á Austurlandi og 
í Vestmannaeyjum en mikilvægasta tímabil 
loðnuvertíðarinnar hefst á næstu dögum.

Í tilkynningu á vefsíðu SA segir að komi til 
verkfalls muni þjóðfélagið verða af miklum 
verðmætum, fyrirtæki fyrir tjóni og starfs-
menn þeirra tapa launagreiðslum. SA hafi hafn-
að kröfum um 30 prósenta launahækkun sem 
myndi óhjákvæmilega flæða yfir allan vinnu-
markaðinn og leiða af sér verðbólguöldu, enn 
lægra gengi krónunnar, hærri vexti, meira 
atvinnuleysi, skattahækkanir og enn lakari 
lífskjör. - mþl

Kjaraviðræðum AFLs og Drífanda við Samtök atvinnulífsins hefur verið slitið:

Bræðslumenn greiða atkvæði um verkfall

LOÐNUVEIÐAR Flest stefnir í verkfall starfsmanna í fiski-
mjölsverksmiðjum. Verði af verkfalli mun loðnuvinnsla 
stöðvast á lykiltímabili vertíðarinnar.

DÓMSMÁL Kim Landsman, lög-
maður meirihluta stefndu í Glitn-
ismálinu í New York, furðar sig á 
þeirri ákvörðun slitastjórnarinn-
ar að áfrýja frávísunarúrskurði 
dómarans ytra. Þetta kemur 
fram í yfirlýsingu frá Landsman.

„Við erum sannfærð um að 
ákvörðun um frávísun muni 
standa þrátt fyrir áfrýjun. Þau 
skilyrði sem dómarinn setti hafa 
nú þegar verið samþykkt af Jóni 
Ásgeiri Jóhannessyni, Ingibjörgu 
Pálmadóttur, Þorsteini Jónssyni, 
Lárusi Welding og Jóni Sigurðs-
syni, og verða skjöl því til stað-
festingar send dómstólnum á 
morgun. Af því leiðir að dómstól-
ar á Íslandi eru rétti vettvangur-
inn fyrir málið,“ segir Landsman. 
 - sh

Lögmaður Glitnismanna:

Hissa á áfrýjun 
í máli Glitnis

REYKJAVÍKURBORG Gísli Marteinn 
Baldursson og Hildur Sverris-
dóttir, fulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins í umhverfis- og samgöngu-
ráði Reykjavíkur, leggja til að 
bílastæðin sunnan við Tollhúsið 
í Tryggvagötu verði færð úr sól-
inni og í skuggann hinum megin 
götunnar.

Hugmyndin kviknaði hjá Gísla 
Marteini og Hildi þegar Hilmar 
Þór Björnsson arkitekt dró fram á 
bloggsíðu sinni tillögu frá kolleg-
um sínum, Stefáni Erni Stefáns-
syni og Reyni Vilhjálmssyni, úr 
samkeppni um Listasafn Reykja-
víkur frá árinu 1997. Þegar bíla-
stæði eru farin, á samkvæmt 
tillögunni að breikka stéttina 
framan við Tollhúsið og setja þar 
niður bekki svo borgarbúar geti 
átt notalega stund á sólríkum 
dögum.

Stefán Már segir að hugmynd 
þeirra Reynis um flutning bíla-
stæðanna hafi á sínum tíma tengst 
því að þeir vildu hafa inngang í 

listasafnið að austanverðu. „Ég 
held að það sé mjög áhugavert að 
taka þetta upp til skoðunar í sam-

bandi við tengingar miðbæj-
arins við Tónlistarhúsið 

og gömlu höfnina,“ segir 
Stefán um endurvakn-
ingu hinnar gömlu hug-
myndar. Hann bendir á 
að breytingin geti einn-
ig tengst áætlunum sem 
uppi séu um stíga með-
fram höfninni allt vest-

ur á Granda.
„Á gangstéttinni við 
Tollhúsið nýtur sólar 

ákaflega vel, húsið 
veitir skjól fyrir 

norðanáttinni 
sem skapar 
svipaðar 

aðstæður og við Kaffi París. 
Þarna getur verið sól og hiti, þótt 
norðannæðingur kæli aðra hluta 
miðborgarinnar. Bílarnir munu 
ekkert kvarta þótt þeir þurfi að 
standa í skugganum,“ segir Gísli 
Marteinn meðal annars á blogg-
síðu sinni um tillöguna.

„Allir staðir í bænum þar sem 
fer saman sól og skjól verða mjög 
eftirsóttir, til dæmis við Austur-
völl og í Austurstræti og þannig 
getur það líka orðið þarna við 
mósaíkverkið hennar Gerðar 
Helgadóttur. Fyrir utan hvað það 
er sjálfsagt og eðlilegt að gera 
þessu flotta listaverki hennar 
svolítinn sóma – þannig að það sé 
hægt að horfa á það almennilega,“ 
segir Stefán Örn Stefánsson. 

 gar@frettabladid.is

Borgarar njóti sólar 
við vegg Tollhússins
Hugmynd tveggja arkitekta frá 1997 um að fjarlægja bílastæði sunnan við 
Tollhúsið á Tryggvagötu hefur verið dregin fram af fulltrúum í umhverfisráði 
Reykjavíkur sem vilja skapa sólarreit við húsið. Bílar verði handan götunnar.

SÓL VIÐ TOLLHÚSIÐ Hugmynd Stefáns Arnar Stefánssonar og Reynis Vilhjálmssonar 
felur í að sér að fjarlægja bílastæði við suðurhlið Tollhússins. Tillagan var unnin 
vegna samkeppni um Listasafn Reykjavíkur á sínum tíma. MYND/ARGOS

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

STEFÁN ÖRN 
STEFÁNSSON

KAÍRÓ, AP Omar Suleiman, vara-
forseti Egyptalands, fundaði í 
gær í fyrsta skipti með forystu-
mönnum stjórnarandstöðunnar 
og mótmælahreyfingarinnar sem 
risið hefur upp í landinu.

Rætt var um fjölmiðlafrelsi, 
að óvinsælum neyðarlögum verði 
aflétt og að þeim mótmælend-
um sem handteknir hafa verið að 
undanförnu verði sleppt.

Talsmenn mótmælendanna 
sögðu þetta einungis fyrsta fund-
inn af mörgum en enn ætti eftir 
að ræða um helstu kröfu þeirra; 
að Hosni Mubarak, forseti lands-
ins frá 1981, fari frá völdum án 
tafar. - mþl

Upplausn í Egyptalandi:

Viðræður um 
umbætur

KAÍRÓ Í GÆR Mótmæli héldu áfram 
í gær víða um Egyptaland þrettánda 
daginn í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

OFBELDI Gestur á kosningaballi 
stúdentahreyfingarinnar Vöku 
aðfaranótt föstudags kastaði glasi 
inn á dansgólfið með þeim afleið-
ingum að tvær stúlkur slösuðust. 
Önnur hlaut alvarleg meiðsl af 
árásinni og brotnuðu meðal ann-
ars fimm tennur.

Á innri vef háskólans lýsir for-
svarsmaður skemmtistaðarins 
Sódómu Reykjavík árásinni og 
auglýsir eftir vitnum að henni. 
Þeim, sem veitt geta upplýsing-
ar sem hjálpa til við að upplýsa 
málið, er heitið 50 þúsund krón-
um og fullum trúnaði.  - sh

50 þúsund fyrir upplýsingar:

Auglýst eftir 
árásarmanni

SPURNING DAGSINS

Skráðu þig á www.almenni.is
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 Á ég að taka út séreignarsparnaðinn minn?
 Borgar sig að taka út séreignarsparnað og greiða niður lán?
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Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Netið í farsímann fylgir hjá viðskiptavinum í áskrift (150 MB/mán.), en í frelsi kostar dagurinn aðeins 20 kr. (5 MB).
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is |  Facebook |  Twitter

1.000 kr.símnotkuná mán. í 12 mán.fylgir öllumAndroidfarsímumhjá Nova!

maps

Android Market
Yfir 200.000 frí forrit (apps)

Götu- og stjörnukort

HTC Wildfire
          2.1

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

4.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði
Staðgreitt: 58.990 kr.
Gildir með áskrift og frelsi.

LG Optimus One
          2.2

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

3.990 kr.
á mánuði í 12 mánuði
Staðgreitt: 44.990 kr.
Gildir með áskrift og frelsi.

Samsung Galaxy
          2.1

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

3.390 kr.
á mánuði í 12 mánuði
Staðgreitt: 39.990 kr.
Gildir með áskrift og frelsi.
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VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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1°Á MORGUN 
Vaxandi SA-átt.  Stormur 

um tíma S- og V-lands.

MIÐVIKUDAGUR
Hvasst með NA-ast-
rönd annars hægari

2

3

2

32-3
-6

1
0

-6

0

-6

-3

0

-1

-2
-4

-7

-1

-2
-1

2

6

6

8

5
5

8

4 4

6

6

LÆGÐAGANGUR  
Það ganga tvær 
lægðir yfi r landið í 
vikunni með tals-
verðri rigningu og 
hvassviðri.  Fyrri 
lægðin kemur inn 
á land á morgun 
og má búast við 
stormi um tíma 
sunnan- og vest-
anlands síðdegis 
og annað kvöld.  
Búast má við asa-
hláku með lægð-
inni.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

NÁTTÚRA „Þetta var mjög gaman og afar sér-
stakt. Ég varð rosalega hissa að sjá ugluna sitja 
í rólegheitum svona nálægt okkur,“ segir Anna 
Björg Kristbjörnsdóttir, íbúi í Gerðhömrum í 
Grafarvogi. Önnu brá heldur betur í brún um 
þrjúleytið í gærdag þegar hún kom heim til 
sín og sá branduglu hvíla sig á grindverki hjá 
heimili hennar. „Við lögðum bílnum og röltum 
að henni, en hún var mjög spök og lét sér hvergi 
bregða. Við vorum líklega í um tveggja metra 
fjarlægð frá henni og hún flaug ekki í burtu 
fyrr en ljósmyndari Fréttablaðsins smellti 
af henni myndum. Þá höfum við líklega farið 
aðeins of nálægt,“ segir Anna.

Ólafur Karl Nielsen, fuglafræðingur við 

Náttúrufræðistofnun Íslands, segir brandugl-
una einu uglutegundina sem er árviss varpfugl 
hér á landi. Hinar tegundirnar sem orpið hafa 
á Íslandi eru snæugla og eyrugla. 

„Það er eitthvað af branduglum hér á Reykja-
víkursvæðinu á hverjum vetri,“ segir Ólafur og 
bætir við að mest séu þær á ferðinni í síðdeg-
isrökkrinu, um nætur og á morgnana. „Það er 
ekki mjög algengt að þær stilli sér svona upp 
fyrir fólk. Þær nota trjálundi til að sofa í og 
þekkt náttból þeirra eru til dæmis í Öskjuhlíð, 
Elliðaárdal, Skógræktinni í Fossvogi og skóg-
ræktarlandinu á Keldum. Þegar þær vaka eru 
þær á ferðinni og reyna að fanga mýs og smá-
fugla,“ segir Ólafur.  - kg

Íbúa í Grafarvogi brá í brún við að sjá uglu hvíla sig á grindverki við hús hans:

Ekki algengt að uglur stilli sér upp fyrir fólk

Í RÓLEGHEITUM Ekki er algengt að uglur séu á ferðinni 
í björtu, eins og sú á myndinni í Grafarvoginum í gær. 
Nokkur hundruð branduglur eru að jafnaði á Íslandi 
yfir vetrartímann. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HLAUP Belgíski hlauparinn Stefa-
an Engels setti í gær nýtt heims-
met þegar hann kom í mark í 365. 
maraþonhlaupinu sínu á einu ári. 
Hinn 49 ára gamli Engels, sem 
oft er kallaður Maraþonmaður-
inn, hóf þetta mikla verkefni í 
Belgíu fyrir einu ári og hefur 
hlaupið eitt maraþon á dag síðan 
þá. Alls hefur hann því hlaupið 
um 15.000 kílómetra í sjö löndum.

Engels, sem fagnað áfanganum 
í Barcelona á Spáni í gær, hljóp 
hvert maraþon á fjórum klukku-
stundum að meðaltali. Eldra 
metið af þessu tagi átti hinn jap-
anski Akinori Kusuda, sem hljóp 
52 maraþon í röð árið 2009, þá 65 
ára að aldri. - kg

Belgi setur heimsmet:

Hljóp 365 mar-
aþon á einu ári

HEIMSMET Stefaan Engels hljóp mar-
aþon hvern dag í heilt ár. NORDICPHOTOS/AFP

Hlutföll víxluðust í töflu með frétt um 
Jafnréttisþing í Fréttablaðinu á laug-
ardag, í tilfellum héraðsdómara og 
sendiherra. Karlar eru 68% héraðs-
dómara og konur 32%. Þá eru 78% 
sendiherra karlar og 22% konur.

LEIÐRÉTTING

Leyfi vegna gjaldþrots
Bæjarfulltrúanum Geir Gestssyni 
hefur verið veitt ótímabundin lausn 
frá störfum í bæjarstjórn Vesturbyggð-
ar þar til gjaldþrotaskiptum á búi 
hans lýkur. Geir víkur sömuleiðis úr 
nefndum sveitarfélagsins.

VESTURBYGGÐ

UMHVERFISMÁL Steingrímur Jóns-
son, bóndi í Efri-Engidal, sér enga 
framtíð í áframhaldandi búskap í 
Efri-Engidal eftir að niðurstöður 
mælinga Matvælastofnunar stað-
festu díoxínmengun í mjólk, kjöti 
og fóðri á bænum. 

Steingrímur segir það hafa 
komið sem reiðarslag á föstu-
dag þegar niðurstöður sýnatöku 
á bænum lágu fyrir á föstudag. 
Vonir hans hafi brugðist um að 
upphafleg mæling Mjólkursamsöl-
unnar á bænum í desember hefði 
ekki sýnt rétta mynd af stöðunni. 

Af þeim tólf kjötsýnum sem 
tekin voru vegna díoxíns á svæð-
inu reyndust aðeins tvö eðlileg. 
Átta sýni sýndu verulega hækkun 
en tvö voru yfir hámarksviðmið-
unarmörkum. Öll sýni frá Efri-
Engidal, kjöt, mjólk og fóður, voru 
menguð.

„Ég tek bara einn dag í einu,“ 
segir Steingrímur þegar hann er 
spurður um hvort hann ætli að 
leita réttar síns og krefjast bóta. 
„Við höldum ennþá skepnunum, og 
ég vil ekki hugsa mikið um fram-
haldið.“ Steingrímur hefur haft 
að jafnaði fimmtán til sextán kýr 
í fjósi og um áttatíu kindur. Sýnt 
er að þessi bústofn Steingríms 
verður felldur. Þá eru nokkrir 
frístundabænda á svæðinu með 
kindur og nautgripi í nálægð við 
sorpbrennsluna. Það er mat Mat-
vælastofnunar að 350 til 400 grip-
ir verði felldir þegar upp er stað-
ið.

Halldór Runólfsson, yfirdýra-
læknir hjá Matvælastofnun, segir 
svo stutt liðið frá því að niðurstöð-
ur sýnatöku lágu fyrir að engar 

ákvarðanir hafi 
verið teknar 
um framhaldið 
á vegum emb-
ættisins. „Þess-
um dýrum líður 
ekkert illa, en 
það er ekki 
hægt að setja 
afurðir af þeim 
á markað. Það 
verður að ræða 

við fólkið sem á þessar skepnur og 
umhverfisyfirvalda er að ákveða 
hvernig staðið verður að förgun.“

Spurður hvernig fólki á svæðinu 
verður bættur skaðinn segir Hall-

dór að þegar fé sé skorið niður 
vegna riðuveiki þá fái bændur 
bætt sín dýr og afurðatjónsbætur 
séu reiknaðar í tvö ár, eða áður en 
leyfilegt er að dýr séu tekin aftur. 
„Það verður örugglega erfitt að 
reikna það út hvernig þetta verð-
ur bætt og ég veit ekki hver ber 
ábyrgðina á þessu.“

Eins og komið hefur fram þá 
var sorpbrennslan Funi í Engidal 
eign Ísafjarðarbæjar. Eftirlitsað-
ili með brennslunni á meðan hún 
starfaði var Umhverfisstofnun, 
sem heyrir undir umhverfisráðu-
neytið.

 svavar@frettabladid.is

Ætlar að bregða búi 
vegna Funamálsins
Steingrímur Jónsson, bóndi í Efri-Engidal, telur sér enga aðra leið færa en að 
bregða búi eftir að mjólk, kjöt og fóður á bænum mældist mengað af díoxíni.  

BRENNT Í FUNA Mengunin er staðbundin og er rakin til sorpbrennslu í Funa. Á 
milli 700 og 800 ær og lömb hafa að jafnaði verið á beit yfir sumarið í Engidal og í 
nágrenni við sorpbrennsluna. MYND/PÉTUR TRYGGVI 

STEINGRÍMUR 
JÓNSSON

LANDSDÓMUR Dögg Pálsdóttir 
hæstaréttarlögmaður hefur sent 
forseta landsdóms bréf þar sem 
hún bendir á mögulegt vanhæfi 
sitt til setu í dómnum. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í gær.

Í bréfinu nefnir hún að hún hafi 
verið varaþingmaður Sjálfstæð-
isflokksins þegar Geir var í for-
ystu flokksins og því kunni tengsl 
þeirra að gera hana vanhæfa til 
að dæma í máli hans.

Dögg tjáði Stöð 2 að ákvörðun 
hennar um að senda bréfið tengd-
ist á engan hátt fjárhagsstöðu 
hennar og fréttum af henni.  - sh

Dögg Pálsdóttir sendir bréf:

Efast um hæfi 
sitt í landsdóm

LÖGREGLUMÁL Þrír piltar, átján og 
nítján ára, hafa játað að hafa rænt 
verslun Bónusvídeós í Lóuhólum á 
þriðjudagskvöldið var.

Tveir þeirra fóru inn í verslun-
ina vopnaðir sveðju og kúbeini, 
ógnuðu starfsfólki og viðskipta-
vinum og höfðu lítilræði af pen-
ingum og sígarettum á brott með 
sér. Þriðji pilturinn var á bíl 
skammt frá og hjálpaði þeim að 
komast undan.

Mannanna var leitað alla vik-
una og leitin bar árangur á föstu-
dag þegar þeir voru handteknir 
á Akureyri. Þeir játuðu aðild að 
málinu við yfirheyrslur á laugar-
dag. Málið telst nú upplýst.  - sh

Þrír handteknir á Akureyri:

Játuðu rán í 
Bónusvídeó

BÓNUSVÍDEÓ Í LÓUHÓLUM Ránið virtist 
þaulskipulagt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

GENGIÐ 04.02.2011

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

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

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,0877
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,72  116,28

186,57  187,47

157,67  158,55

21,147  21,271

20,160  20,278

17,914  18,018

1,4173  1,4255

180,86  181,94

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

®



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Opnir fundir 
með nýjum 
stjórnendum
Landsbankans

Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans 
á opnum fundi á Akureyri 3. febrúar.

Nýir stjórnendur kynna nýja stefnu 

bankans og framtíðarsýn, breytingar 

sem orðið hafa og aðgerðalista 

næstu mánaða. Við viljum hlusta 

e�ir skoðunum og viðbrögðum ykkar, 

eigenda bankans, til að efla bankann 

enn frekar. Við ætlum að vera 
Landsbankinn þinn.

Hafnarfjörður Bæjarbíó
Miðvikudagur 9. febrúar kl. 20.00 

Reykjavík Grand Hótel
Þriðjudagur 15. febrúar kl. 17.00

Skráning á landsbankinn.is 
og í 410 4000 – allir velkomnir!

Selfoss Hótel Selfoss
Þriðjudagur 8. febrúar kl. 20.00

Reykjanesbær Duushús
Mánudagur 14. febrúar kl. 20.00

Egilsstaðir Hótel Hérað
Mánudagur 7. febrúar kl. 20.00

Akranes Bíóhöllin
Fimmtudagur 10. febrúar kl. 20.00

Höfn í Hornafirði Nýheimar
Fimmtudagur 17. febrúar kl. 20.00
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Góður ávöxtunarkostur – einnig í áskrift

*Árleg nafnávöxtun frá 15.01.2001 til 31.01.2011. Ávöxtun í fortíð er ekki 
ávísun á ávöxtun í framtíð. 

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003 
um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV 
hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar er hægt 
að nálgast á heimasíðu www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér 
útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

@

Hafðu samband við 
ráðgjafa okkar í síma 
460 4700 eða kynntu þér 
málið á www.iv.is

Bjarni Benediktsson hefur 
vakið bæði reiði og aðdáun 
með ákvörðun sinni um 
stuðning við Icesave-samn-
inginn sem fyrir liggur. 

Allar nefndir sem hafa verið send-
ar út til að semja um málið, fyrir 
utan þá fyrstu, hafa komið heim 
með samning upp á vasann og full-
yrt að hann væri besta niðurstaða 
sem völ er á. Af hverju ert þú svona 
sannfærður um að svo sé virkilega 
í þetta skiptið? Og af hverju ætti 
þjóðin að trúa því?

„Í fyrsta lagi einmitt af þeirri 
ástæðu að það er margbúið að 
semja um málið. Í öðru lagi þá er 
sá grundvallarmunur á þessu sam-
komulagi og hinum fyrri að aðil-
arnir eru sannarlega að deila með 
sér byrðunum sem um hefur verið 
deilt. Það kemur til dæmis fram í 
hinum mikla mun sem er á vaxta-
kostnaði þessa samkomulags og 
þess sem var fellt í þjóðaratkvæða-
greiðslunni. Það er kristaltært að 
Hollendingar og Bretar eru ekki 
að fá að fullu endurheimtan þann 
höfuðstól sem þeir lögðu út fyrir á 
sínum tíma, og það er vegna vaxta-
leysistímabilsins og hinna lágu 
vaxta, sem eru undir þeirra eigin 
fjármagnskostnaði. 

Í fyrra samkomulaginu þá var 
það þannig, eins ótrúlegt og það 
hljómar, að þeir ekki bara endur-
heimtu höfuðstólinn með fjár-
magnskostnaði heldur höfðu ofan 
á það vaxtaálag sem átti að skila 
þeim hagnaði af samkomulaginu 
við Íslendinga. Það voru slík afglöp 
að ganga frá þannig samkomulagi 
í þessu máli að það kom aldrei til 
greina annað en að hafna því.“

En fyrst þeir eru tilbúnir að 
bakka þetta langt, geturðu þá full-
yrt að óreyndu að þeir væru ekki 
tilbúnir að bakka enn lengra?

„Nú er staðan sú að Eftirlits-
stofnun EFTA er komin með einn 
anga af þessu máli í formlega með-
ferð, sem getur síðan á endanum 
leitt til þess að málið fari fyrir 
EFTA-dómstólinn. Með því mundi 
málið smám saman enda í laga-
legri deilu og eftir tæplega árs-
langar viðræður frá synjun for-
setans þá er ég sannfærður um að 
það er ekki við því að búast, með 
neinum líkindum, að það sé hægt 
að segja við Breta og Hollendinga 
á þessu stigi málsins: Eigum við 
ekki bara að taka þráðinn aftur 
upp og semja í fimmta sinn?“

Tekur ekki slaginn slagsins vegna
Þú hefur sagt að þú sért með þessu 
að taka ábyrga afstöðu í málinu. 
Nú er drjúgur hluti stjórnarand-
stöðunnar, þeirra á meðal nokkr-
ir samherjar þínir í Sjálfstæðis-

flokknum, sem er ekki tilbúinn til 
að kvitta upp á þessa niðurstöðu. 
Finnst þér það óábyrg afstaða?

„Þegar ég vísa til ábyrgrar 
afstöðu þá er ég ekki síst að vísa til 
þess að ég ætla ekki að nota þetta 
mál í pólitískum hráskinnaleik. Ég 
er sannfærður um að fólk hefur 
fengið nóg af því að horfa upp á 
stjórnarandstöðu leggjast gegn 
málum ríkisstjórnarinnar í þeim 
eina tilgangi að gera ríkisstjórn-
inni erfitt fyrir. Í svona málum, 
og almennt í pólitískri umræðu, þá 
verða menn að hefja sig upp yfir 
það. Menn geta ekki teflt fram-
tíð og heill þjóðarinnar í tvísýnu 
í þessu máli með því að taka slag 
við ríkisstjórnina slagsins vegna. 
Það verður þá að vera á grundvelli 
málefnisins. Það væri líka óábyrgt 
af mér og af Sjálfstæðisflokknum 
að láta úrslitin í svona máli ráð-
ast af ástandinu á stjórnarheimil-
inu, sem hefur, eins og allir vita, 
verið afskaplega bágborið og það 
er aldrei að vita hverjir stökkva 
fyrir borð í máli eins og þessu.“

En þessi hjólför sem þú ert 
að lýsa, finnst þér einhver hluti 
stjórnarandstöðunnar enn vera 
fastur í þeim?

„Ég virði það sjónarmið þeirra 
sem vilja frekar láta reyna á rétt-
arstöðu okkar fyrir dómstólum, 
en það verður þá að vera á þeim 
grundvelli sem sú afstaða byggir 
en ekki á einhverju öðru.“

Sem vindur um eyru
Þú hefur verið gagnrýndur töluvert 
fyrir þessa ákvörðun. Ýmis aðild-
arfélög og fyrrverandi framámenn 
í flokknum hafa sett ofan í við þig. 
Nýleg könnun sýndi að það mátti 
skipta kjósendum flokksins í tvo 

jafnstóra hópa eftir afstöðunni til 
málsins. Upplifirðu það þannig að 
þú hafir stuðning meirihluta flokks-
manna fyrir þessari ákvörðun?

„Já, það er mín tilfinning. Ég hef 
fengið mikla bylgju af kveðjum og 
skilaboðum þar sem menn lýsa 
mikilli ánægju með þessa afstöðu 
en á endanum er það þannig fyrir 
okkur stjórnmálamennina að við 
getum ekki reynt að gera öllum til 

geðs. Sá sem ætlar að fylgja þeirri 
línu, hann mun engu fá áorkað.“

Fyrrverandi formaður flokksins 
kallaði þig vikapilt Steingríms J. í 
leiðara Morgunblaðsins. Hvernig 
tekurðu slíkum orðsendingum?

„Ég læt þær sem vind um eyrun 
þjóta, einfaldlega.“

Óskýrar línur um þjóðaratkvæði
Sumir krefjast þjóðaratkvæða-
greiðslu. Þú hefur sagt að afstaða 
þín til þess muni meðal annars ráð-
ast af endanlegri niðurstöðu þings-
ins. Hvað áttu við með því?

„Mér finnst nokkrir þættir 
skipta máli í þessu sambandi. Ég 
hef bent á að fyrri samningur hafi 
stefnt efnahagslegu sjálfstæði 
okkar í voða. Það skipti auðvit-
að mjög miklu um rétt þjóðarinn-
ar til að taka afstöðu til hans. Ég 
hef líka bent á að almennt séð væri 
ekki óeðlilegt að álitaefni af þess-
um toga réðust meðal annars af 
því hversu umdeilt málið væri, 
bæði á þinginu og í þjóðfélaginu. 
Þá segja sumir að málið hafi verið 
tekið af dagskrá af þjóðinni og ég 

tel reyndar að það sé umdeilan-
legt. Það eru ekki fordæmi fyrir 
því að mál rati almennt hér í þjóð-
aratkvæðagreiðslu, til dæmis ekki 
þegar við gengum í NATO og ekki 
heldur þegar við gengum í Evr-
ópska efnahagssvæðið. Mér finnst 
að álitaefni um þetta eigi að máta 
inn í hina almennu umræðu um 
það hvaða mál og hvers konar skuli 
bera undir þjóðina. Þar eru línur, 

eins og sakir standa, afskaplega 
óskýrar, meðal annars vegna þess 
að við erum að hefja undirbúning 
að endurskoðun stjórnarskrárinn-
ar þar sem þetta verður vafalaust 
eitt af stóru málunum.“

En er yfir höfuð eðlilegt að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort 
leggja eigi byrðar á almenning?

„Það tíðkast nú almennt ekki í 
öðrum löndum, en það finnst mér 
hins vegar mjög eðlilegt þegar um 
er að ræða hvers kyns fullveldis-
framsal og grundvallarbreyting-
ar. Þá tel ég að við eigum að gera 
þá breytingu á okkar stjórnskipan 
að gera ráð fyrir að slíkt sé borið 
undir þjóðina. Ég hef hins vegar 
sjálfur efasemdir um að það sé rétt 
að þessi Icesave-samningur fari í 
þjóðaratkvæði. “

Fráleitt að kenna útgerðinni um
Icesave-málið er ekki eina risa-
vaxna málið sem hefur hangið yfir 
okkur. Nú hafa atvinnurekendur 
sett það sem skilyrði fyrir kjaravið-
ræðum að fiskveiðistjórnunarum-
ræðan verði leyst úr þeirri spenni-

treyju sem hún hefur verið í. Hvað 
finnst þér um það?

„Það er mikilvægt að hafa í huga 
að við erum með ríkisstjórn sem nú 
hefur setið í tvö ár. Allan þann tíma 
hefur hún valdið óróa og óvissu um 
framtíð fiskveiðistjórnunarkerfis-
ins. Hún tefldi fram stjórnarsátt-
mála fyrir bráðum tveimur árum 
þar sem sagt var að innkalla ætti 
allar aflaheimildir og fullkomin 
óvissa var um það hvað ætti að taka 
við. Við þetta hefur sjávarútvegur-
inn búið í allan þennan tíma. Með 
tilliti til þessa þá er það fráleitt að 
skella skuldinni á sjávarútveginn 
þegar hann óskar núna, í tengslum 
við kjaraviðræður, eftir því að fá 
skýrar línur um framtíðina. 

Það hefur átt sér stað samráð þar 
sem allir hagsmunaaðilar sem máli 
skipta komu sér saman um lausn. 
Mér finnst að það sé skylda ríkis-
stjórnarinnar að taka af skarið um 
að sú leið verði farin og þá er málið 
leyst. Ég tel að þegar vel er að gáð 
þá sé í raun og veru enginn sá 
grundvallarágreiningur um þetta 
mál sem forsætisráðherrann vill 
halda á lofti og þess vegna læðist 
að manni sá grunur að hún sé ein-
göngu að reyna að búa sér til óvild 
til þess að reyna að þétta raðirnar 
um stjórnarmeirihlutann.“

Gæti lausnin falist í því að taka 
fyrir framsal á kvóta?

„Þegar vinstri stjórnin gaf fram-
salið frjálst á sínum tíma þá vissu 
menn að af því myndu hljótast 
erfiðleikar en hagræðið sem því 
fylgdi var hins vegar talið nauð-
synlegt. Það hefur ekki verið án 
fórna og við þeim hefur verið reynt 
að bregðast en sú grundvallarhugs-
un að hámarka hagkvæmni verður 
áfram að vera við lýði. Við megum 
ekki fara aftur að líta á fiskveiði-
stjórnunarkerfið sem félagslegt 
úrræði eins og svo víða gildir í 
Evrópusambandinu.“

Talandi um Evrópusambandið. 
Jafnvel sjávarútvegsfyrirtæki eru 
farin að horfa þangað hýru auga. 
Þarf þín afstaða til Evrópumála 
ekki að fara að skýrast?

„Ég hef alltaf talið að hags-
munum okkar væri best borgið á 
grundvelli EES-samningsins og 
hef aldrei sannfærst um að þær 
miklu undanþágur sem margir 
trúa að við getum náð fram í við-
ræðunum séu raunhæfar. Ég hef 
líka áhyggjur af því hvernig Evr-
ópusambandið er að breytast sífellt 
meira í sambandsríki. Ég hef ekki 
skipt um skoðun á þessu.“

Ekki í pólitískum hráskinnaleik

KLAPPAÐ LOF Í LÓFA Bjarni skýrði afstöðu sína á fjölmennum fundi í Valhöll á laugardag. Honum var fagnað með dynjandi lófa-
taki að ræðunni lokinni, þótt ýmsir fundargestir hafi verið fullir efasemda. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FRÉTTAVIÐTAL: Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins

Stígur 
Helgason
stigur@frettabladid.is

Við getum ekki reynt að gera öllum til geðs. Sá sem 
ætlar að fylgja þeirri línu, hann mun engu fá áorkað.
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Tenerife Lloret de Mar Barcelona Orlando Benidorm - Albir

Hopp og hí og allir fara íSumarfrí!
Tenerife

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
1 svefnherbergi á Parque de las Americas.  
Brottför: 28. maí.

Sannkölluð paradís fyrir vandláta. Eyjan 
tilheyrir Kanaríeyjaklasanum en nýtur 
afgerandi sérstöðu fyrir einstakt náttúrufar 
og veðursæld, hreinleika og frábæran 
aðbúnað.

92.000kr.*VERÐ FRÁ:

7 nætur

Lloret de Mar

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í börn í 
herbergi með morgunverði á Hotel Cleopatra 
Spa.  Brottför: 17. júní.

Fallegur og heillandi strandbær. Löng 
og góð baðströnd, sem hefur hlotið 
viðurkenningu fyrir snyrtimennsku. Þar 
er  fjöldi veitingahúsa, skemmtistaða og 
fjölbreytt úrval verslana. 

99.500kr.*VERÐ FRÁ:

7 nætur

Barcelona

á mann m.v. 2 fullorðna saman i herbergi 
með morgunverði á Hotel Catalonia Aragon.  
Brottför: 17. júní.

Heillandi heimsborg, iðandi af lífi og uppfull 
af menningu. Næturlífið spannar allt litrófið 
og er kröftugt og fjörmikið. Borg til að 
skoða, skemmta sér, snæða góðan mat og 
kaupa hátískuvörur á góðu verði.

99.900kr.*VERÐ FRÁ:

7 nætur

Orlando

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi 
með  morgunverði á Baymont Inn.  Brottför: 
26. mars. Verð m.v. 2 fullorðna: 125.000.-

Orlando er fjölbreytt borg og einn af 
vinsælustu áfangastöðum heims fyrir 
fjölskyldur. Slakaðu á, njóttu sólarinnar, 
útsýnisins og endalausrar skemmtunar 
sem borgin hefur upp á að bjóða.

99.900kr.*VERÐ FRÁ:

7 nætur

Benidorm - Albir

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 
svefnherbergjum á La Colina, Albir.  
Brottför: 26. júní.

Benidorm og Albir sameina notalegt 
strandlíf og fjörugt næturlíf. Fólk flykkist 
þangað til að njóta tilverunnar. Þar mætast 
ungir sem aldnir í og samlyndi og allir finna 
dægradvöl við sitt hæfi.

99.990kr.*VERÐ FRÁ:

7 nætur

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.Ferðaskrifstofa

NÝTT!

NÝTT!
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AF VÖRUM Á
MYNDABÓKAVEF25

afsláttur í 
febrúar

Myndabók 21x21, 20bls 6.990kr

með 25% afslætti 5.243kr
Verð er gefið upp með vsk. og miðast við afhendingu hjá Odda Höfðabakka 7. 

ff
Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

www oddi is

Frummælendur
Ásgeir Beinteinsson, skólastjóri
Eysteinn Eyjólfsson, upplýsingafulltrúi

Hvaða tækifæri 
felast í ESB-aðild 
fyrir börn?
Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar
á Kaffi  Sólon þriðjudaginn 8. febrúar kl. 12–13.

xs.isAllir velkomnir

Erindi á vegum Konfúsíusarstofnunarinnar Norðurljósa:t

Hafliði Sævarsson - Ísland og Kína: 

Uppbygging, umsvif og áherslur
Miðvikudagur 9. febrúar kl. 12:00
Aðalbygging HÍ, st. 220
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
Fjallað verður um íslensk allað verður um íslensk 
umsvif í Kína, þáumsvif í Kína, þá
uppbyggingu sem orðið uppbyggingu sem orðið
hefur og líklegar áherslurhefur og líklegar áherslu
þegar horft er fram á veginþegar horft er fram á veginn
Hafliði Sævarsson er menningar- og Hafliði Sævarsson er menningar- og 
viðskiptafulltrúi íslenska sendiráðsins í ðskiptafulltrúi íslenska sendiráðsins í 
Pekingng

Kínversk fræði við 
HÁSKÓLA ÍSLANDS
konfusius@hi.is  |  www.konfusius.hi.is

Að venju verður
kvikmyndasýning 

kl. 17:30 á fimmtudaginn: k
Venjuleg uppskerutíðV  úr
heimildamydnaröðinni 

China Screen.C Sjá nánar á
www.konfusius.hi.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

UMHVERFISMÁL „Tillögunni er 
beint gegn starfsemi ORF Líf-
tækni. Þetta eru kaldar kveðjur 
en við höfum ekki trú á að þessi 
tillaga verði samþykkt enda bygg-
ir hún ekki á vísindalegum rökum 
heldur á hjávísindum, misskiln-
ingi og dylgjum,“ segir dr. Björn 
Örvar, framkvæmdastjóri ORF 
Líftækni.

Átta þingmenn þriggja stjórn-
málaflokka hafa lagt fram 
þingsályktunar tillögu um að 
lögum og reglugerðum verði 
breytt í þeim tilgangi að banna 
útiræktun á erfðabreyttum líf-
verum eigi síðar en 1. janúar 
2012. ORF hefur um árabil stað-
ið fyrir tilraunaræktun á erfða-
breyttu byggi, samkvæmt leyfi 
frá Umhverfisstofnun. Leyfið 
var kært en það síðan staðfest 
af umhverfisráðherra fyrir 
skemmstu.

Í greinargerð með tillögunni 

segir að í henni felist að ræktun 
á erfðabreyttum lífverum fari 
einungis fram inni í lokuðum 
gróðurhúsum eða tilraunastof-
um. 

„Það má kannski segja að það sé 
ágætt að þessi tillaga komi fram 
þannig að vilji löggjafans varð-
andi atvinnuuppbyggingu á þessu 
sviði komi skýrt fram, en það er 
sorglegt að hún komi fram núna 
í kjölfar mjög faglegs úrskurðar 
umhverfisráðherra sem ekki féllst 
á að fella bæri úr gildi leyfi okkar 
til akuryrkju í Gunnarsholti,“ 
segir Björn. 

Birni finnst ekki síst gagnrýni-
vert að þingmennirnir átta undir-
byggja þingsályktunartillögu sína 
rökum sem sett hafa verið fram 
í greinaskrifum þeirra sem enga 
sérfræðiþekkingu hafa á efninu. 
„Raunverulegir fræðimenn, meðal 
annars í ráðgjafanefnd um erfða-
breyttar lífverur, hafa hins vegar 

komist að því að ekki felist hætta 
í ræktun erfðabreytts byggs á 
Íslandi. Umræddir þingmenn ættu 
að lesa þá umsögn,“ segir Björn.

Í þingsályktunartillögunni segir 
að „afleiðingar erfðatækni séu enn 
sem komið er lítt þekktar“. Þetta 
er alrangt, segir Björn. „Mjög ítar-
legar rannsóknir hafa farið fram 
á erfðabreyttum nytjaplöntum 
um allan heim án þess að nokkuð 
hafi komið fram sem bendi til nei-
kvæðra áhrifa á umhverfið eða á 
heilsu manna.“ 

Evrópuráðið gaf nýlega út sam-
antekt allra óháðra rannsókna á 
erfðabreyttum lífverum sem Evr-
ópusambandið hefur kostað síð-
ustu tíu ár. Niðurstaða þessara 
rannsókna er að ekkert bendi til 
þess að erfðabreyttar lífverur séu 
hættulegri umhverfinu eða heilsu 
manna en hefðbundnar nytjajurtir 
og lífverur, að sögn Björns. 

 svavar@frettabladid.is

Segja rök þingmanna 
byggð á vanþekkingu
Framkvæmdastjóri ORF Líftækni furðar sig á þingsályktunartillögu átta þing-
manna um að banna útiræktun á erfðabreyttum lífverum. Hún gangi þvert á 
úrskurð umhverfisráðherra um leyfi til ræktunar og vísindaleg rök.

DR. BJÖRN ÖRVAR ORF Líftækni rekur hátæknigróðurhús í Grindavík og hyggur á frekari gróðurhúsaræktun auk uppbyggingar á 
úrvinnsluiðnaði í tengslum við akuryrkju. MYND/ORF

Í þingsályktunartillögunni er fyrst og síðast 
vitnað til skrifa Dominique Plédel Jónsson og 
Söndru Best Jónsdóttur þegar kemur að rökum 
gegn útiræktun á erfðabreyttum lífverum. 
Forsvarsmenn ORF Líftækni hafa hins vegar 
hafnað þeim sama rökstuðningi alfarið eins og 
fram kemur í fréttinni, enda hafi Dominique og 
Sandra enga sérþekkingu á efninu. 

Eftirfarandi vildi Dominique koma á framfæri 
vegna málsins:
■ Þessi þingsályktunartillaga er hugrökk og 
þörf á meðan ekki er vitað meira um afleiðingar þess að 
rækta erfðabreyttar plöntur úti í náttúrunni – varúðar-
reglan er ekki höfð að leiðarljósi í gegnum alþjóðasátt-
mála út af engu.
■ Það þarf ekki að vera vísindamaður til að átta sig 
á, eins og milljónir manna í Evrópu og í vaxandi mæli 
í Bandaríkjunum, að útiræktun erfðabreyttra plantna 
hefur ekki sannað skaðleysi sitt. 

■ Á Íslandi snýst málið um mun víðtækara við-
fangsefni en að leyfa eða banna ORF að rækta 
úti eða ekki í tilraunaskyni (leyfi ORF rennur út 
2013 þegar bannið á að taka gildi).
■ Vísindaleg rök en einnig samfélagsleg og 
siðferðisleg eru fyrir því að leyfa ekki útiræktun 
á meðan hlutlausar rannsóknir eru ekki fleiri en 
raun ber vitni.
■ Írland, Lúxemborg, Ungverjaland, Grikkland, 
Noregur, og að mestu leyti Frakkland, Ítalía og 
Þýskaland hafa bannað útiræktun erfðabreyttra 

plantna.
■ Ræktun erfðabreytts lyfjabyggs eða annarra plantna 
með háu verðgildi er best varin í hátæknigróðurhúsum 
þannig að ekki er verið að hefta þróun fyrirtækja á þessu 
sviði á Íslandi. 
■ Viljum við sjá erfðabreytta repju eða kartöflur um allt 
land? Það er meira verðgildi í hreinni íslenskri fram-
leiðslu þar sem framboð af slíkum afurðum á heims-
markaði nær ekki að annast eftirspurn.

Athugasemdir gagnrýnenda á útiræktun erfðabreyttra lífvera

DOMINIQUE 
PLÉDEL JÓNSSON

VIÐSKIPTI Búið er að gera upp í 
málum 24 fyrrverandi starfs-
manna Kaupþings af þeim sextíu 
sem fengu lán til kaupa á hlutabréf-
um bankans fyrir fall hans haustið 
2008. Mörg þeirra mála sem út af 
standa eru í samningaferli. 

Slitastjórnin rifti um mitt síðasta 
ár ákvörðun stjórnar gamla Kaup-
þings, sem felldi niður persónu-
lega ábyrgð starfsmanna bankans 
vegna hlutabréfalána. Heildarfjár-
hæð lána nam 32 milljörðum króna 
og voru 15 milljarðar með persónu-
legri ábyrgð. Slitastjórn Kaupþings 
telur að tíu fyrrverandi lykilstjórn-

endur bankans standi á bak við um 
90 prósent lánanna. 

Málin sem búið er að semja um 
varða starfsfólk bankans sem var 
persónulega ábyrgt fyrir lántök-
unni og þau tilvik sem lán höfðu 
verið færð inn í einkahlutafélög 
innan við sex mánuðum fyrir þrot 
bankans. Fólkinu var boðinn 65 
prósenta afsláttur af kröfunni. Í 
sumum tilvikum var afslátturinn 
hærri.  Stærstu málin sem varða 
háar lánveitingar til lykilstjórn-
enda Kaupþings eru fyrir dómstól-
um. Reiknað er með því að  fyrstu 
dómarnir falli í mars eða apríl. - jab

LYKILMENN Hreiðar Már Sigurðsson, 
fyrrverandi bankastjóri, flutti skuldir í 
einkahlutafélag árið 2006. Lán stjórnar-
formannsins Sigurðar Einarssonar voru í 
hans eigin nafni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Niðurstaða í hlutabréfalánamálum fyrrverandi starfsmanna Kaupþings í apríl:

Margir eru búnir að semja 



AVIS og Bílaleiga Akureyrar eru með rammasamning 
við Ríkiskaup um bílaleigubíla til ríkisfyrirtækja og stofnana. 

Þjónusta AVIS er hröð og sveigjanleg, afgreiðsluferlið einfalt 
og þægilegt, og verðið allt að 48% lægra hjá AVIS.

Við hvetjum ríkisfyrirtæki og stofnanir til að fara vel með 
almannafé.

AVIS er ódýrari í öllum bílaflokkum

www.avis.is •  Sími 591 4000

24–48% verðmunur
á daggjöldum bílaleigubíla til ríkisfyrirtækja og stofnana
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Afgreiðslustaðir Avis

Reykjavík
Keflavík

Ísafjörður
Sauðárkrókur

Akureyri

Egilsstaðir

Höfn

AVIS þjónar þér um allt land – allt árið!
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KENNARI NÁMSKEIÐSINS, SIGURÐUR JÓNSSON,  LÆRÐI 

LJÓSMYNDUN Í SCHOOL OF VISUAL ARTS Í NEW YORK 

OG ÖÐLAÐIST MEISTARARÉTTINDI Í LJÓSMYNDUN ÁRIÐ 

1989. HANN HEFUR HALDIÐ NÁMSKEIÐ Í STAFRÆNNI 

MYNDVINNSLU FYRIR LJÓSMYNDARAFÉLAG ÍSLANDS, 

LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS, MARGMIÐLUNARSKÓLANN, 

IÐNSKÓLANN Í REYKJAVÍK OG NÚ Í 5 ÁR HJÁ NTV. 

FYRIR HVERJA?
Námskeiðið er ætlað þeim sem vinna við 
grafík og stafræna myndvinnslu og vilja ná
dýpri þekkingu og skilningi á nær óendan-
legum möguleikum þessa flotta verkfæris.

Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegt próf
sem gefur gráðuna: Adobe Certified Expert.

INNTÖKUSKILYRÐI
Þeir sem ætla í þetta nám þurfa að hafa
einhverja reynslu í Photoshop og undir-
stöðuþekkingu á Windows umhverfinu. 

Einnig þarf góða enskukunnáttu þar sem
flest námsgögn eru á ensku.KENNSLUTILHÖGUN

Mánudaga og miðvikudaga 18-22. 
byrjar 21. feb. og lýkur 23. mar.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

PHOTOSHOP EXPERT
- ALVÖRU PHOTOSHOP NÁMSKEIÐ - 

PHOTOSHOP EXPERT
Við hjá NTV leyfum okkur að fullyrða að
þetta sé eina námskeiðið sem uppfylli
kröfur þeirra sem einhverja reynslu hafa í
Photoshop. Námskeiðið er yfirgripsmikið
þar sem mikið er lagt upp úr þeim þætti 
sem snýr að eftirvinnslu s.s. litgreiningu,
prófílum, upptöku aðgerða, skipulag,
meðferð RAW skráa, og öllum þeim
aðgerðum sem áður fyrr voru fram-
kvæmdar í myrkrakompu.

FÖSTUDAGSBÆNIR Íranskar konur 
koma saman til morgunbæna fyrir 
utan háskólann í Teheran.
 NORDICPHOTOS/AFP

HJÁLPARSTARF Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands (ÞSSÍ) undirbýr á 
þessu ári nýtt fimm ára verkefni í 
lýðheilsu með héraðsstjórn Mang-
ochi í Malaví. Stefán Jón Hafstein, 
umdæmisstjóri ÞSSÍ í Malaví, 
segir hugmyndina þá að Rauði 
krossinn geti hugsanlega haft 
hlutverk í verkefninu. Í tilkynn-
ingu ÞSSÍ er eftir honum haft að 
Rauði kross Íslands hafi um nokk-
urra ára hríð starfað í Malaví og 
að reynslan af þeim verkefnum 
þyki góð. 

„Í síðustu viku fóru fram við-
ræður milli fulltrúa frá íslenska 
Rauða krossinum og malavíska 
Rauða krossinum við umdæmis-
stjóra ÞSSÍ í Malaví um slíkt sam-

starf í Mangochi-héraði. Þórir 
Guðmundsson frá íslenska Rauða 
krossinum og Helen Dzoole frá 
malavíska Rauða krossinum fóru 
þá í vettvangsferð um Mangochi 
með Stefáni Jóni, sem sýndi þeim 
verkefni ÞSSÍ, auk þess sem þau 
ræddu við félagsmenn í RK í hér-
aðinu,“ segir í tilkynningu ÞSSÍ.

Ákveðið var að halda áfram við-
ræðum um samstarf í tengslum 
við heilsugæsluverkefni ÞSSÍ í 
Mangochi.  Skoðað var sjúkrahús 
í Monkey Bay sem Íslendingar 
byggðu og styrkja og heilsugæslu-
stöðvar í sveitum, í Namkumbi og 
Chilonga, þar sem nú er lögð loka-
hönd á nýja fæðingardeild sem 
ÞSSÍ byggir.    - óká

Í CHILONGA Stefán Jón Hafstein, umdæmisstjóri ÞSSÍ, og Helen Dzoole frá malavíska 
Rauða krossinum fyrir framan nýju fæðingardeildina. MYND/ÞÓRIR GUÐMUNDSSON

Viðræður um samstarf í Malaví:

Fimm ára verkefni
á teikniborðinu

Auglýsingasími

WASHINGTON Ronalds Reagan var víða minnst 
í Bandaríkjunum í gær þegar hundrað ár voru 
liðin frá fæðingu hans. Reagan gegndi embætti 
forseta Bandaríkjanna frá 1981 til 1989 og er í 
dag í hópi vinsælustu forseta. Fjöldi sagnfræð-
inga hefur við þessi tímamót fjallað um arfleifð 
Reagans en mörgum þykir sem sú ímynd sem 
haldið er uppi af Reagan í dag eigi ekki endilega 
við rök að styðjast.

„Repúblikanar hafa búið til ímynd af Reagan á 
þá leið að hann hafi verið á móti hinu opinbera,“ 
segir sagnfræðingurinn Douglas Brinkley sem 
ritstýrði útgáfu á dagbókum Reagans. „Reag-
an gerði frekar kröfu um hagkvæmni í rekstri 
ríkisins. Hann talaði aldrei um að leggja niður 

félagstryggingar eða draga verulega úr útgjöld-
um til heilbrigðismála, hans barátta snerist um 
að draga úr útgjöldum,“ segir Brinkley.

Reagan hóf þátttöku í stjórnmálum eftir far-
sælan feril sem leikari í Hollywood og gegndi 
embætti ríkisstjóra í Kaliforníu áður en hann 
var kjörinn forseti.

„Goðsögnin um Reagan er mjög einföld,“ 
segir blaðamaðurinn Will Bunch sem skrifað 
hefur bók um manninn. „Reagan var maður sem 
vann kalda stríðið, lækkaði skatta og bjargaði 
bandaríska hagkerfinu. Það gleymist hins vegar 
að hann hækkaði líka skatta og var tilbúinn til 
málamiðlunar væru menn honum ósammála.“ 
 - mþl

Hundrað ár frá fæðingu Ronalds Reagan Bandaríkjaforseta:

Goðsögn orðin til um Ronald Reagan

RONALD REAGAN Reagan er meðal vinsælustu for-
seta Bandaríkjanna en Obama, núverandi forseti, er 
í hópi þeirra sem hafa lofað hann á síðustu dögum.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Lýðræði byggir á frjálsri miðlun upp-
lýsinga. Vissulega er löggjöf hér á 

landi sem verndar réttindi kvenna af 
erlendum uppruna, og við getum verið 
stolt af því að jafnrétti kynjanna er 
lengra á veg komið á Íslandi en í mörgum 
öðrum löndum. En lýðræðið bregst þegar 
konur af erlendum uppruna fá ekki upp-
lýsingar um réttindi sín þegar þær flytja 
til landsins.

Nýlega hafa komið í ljós mörg dæmi 
um konur af erlendum uppruna sem hafa 
orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka en vissu 
ekki að til væru úrræði sem gætu gagn-
ast þeim. Margar þeirra eru hræddar 
við að vera reknar úr landi ef þær skilja 
við ofbeldisfullan maka. Það er mikið 
áhyggjuefni í ljósi þess að konur af 
erlendum uppruna eiga það sérstaklega 
á hættu að verða fórnarlömb ofbeldis í 
nánum samböndum, eins og upplýsingar 
frá Kvennaathvarfinu sýna. 

Velferðarráðuneytið á hrós skilið fyrir 
að taka nýlega saman bæklinga sem 
útskýra fyrir konum af erlendum upp-
runa hver réttindi þeirra eru og útlista 
þá þjónustu sem er til staðar fyrir þær. 
En hvers virði er það ef umræddar konur 
vita ekki einu sinni af þessum upplýs-

ingum? Hafa ber í huga að allt of margar 
konur af erlendum uppruna eru einangr-
aðar, tala ekki íslensku og mega ekki fara 

út fyrir hússins dyr án leyfis maka síns. 
Við megum ekki gera ráð fyrir því að 
þessar konur sæki sér nauðsynlegar upp-
lýsingar og kynni sér löggjöf um réttindi 
sín upp á eigin spýtur. 

Löggjöf og upplýsingar eru ekki nóg. 
Núverandi stjórnvöld beita sér kannski 
meir fyrir jafnrétti kynjanna en tíðkast 
hefur í sögu Íslands, en þau eiga að gera 
meira til að tryggja að þær konur sem 
hingað koma fái nauðsynlegar upplýsing-
ar um rétt sinn og stöðu. Lýðræði og upp-
lýsingar haldast í hendur, og það skiptir 
sköpum í jafnréttismálum á Íslandi.

Þriðja flokks fólk?
Öðlingurinn

Paul Nikolov
nemi

Hafa ber í huga að allt of 
margar konur af erlendum 
uppruna eru einangraðar, 

tala ekki íslensku og mega ekki fara út 
fyrir hússins dyr án leyfis maka síns.

Leiðrétting frá ráðuneyti
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, birti 
grein í Morgunblaðinu í síðustu viku 
um afstöðu sína til Icesave-málsins. Í 
kjölfar birtingu greinarinnar sendi fjár-
málaráðuneytið frá sér athugasemd 
þar sem rangfærsla í máli Sigmundar 
var leiðrétt. Sigmundur 
sagði heildsöluinnlán 
Landsbankans ekki 
teljast til forgangs-
krafna þegar slitastjórn 
Landsbankans hefur 
viðurkennt 
forganginn. 

Óvenjulegt
Íslensku ráðuneytin hafa hingað til 
ekki lagt það í vana sinn að birta leið-
réttingar í hvert sinn sem þingmaður 
fer með rangt mál. Enda ekki skrýtið, 
þau kæmu sennilega fáu öðru í verk 
ef þau gerðu tilraun til þess. Leiðrétt-
ingu fjármálaráðuneytis-
ins má því kannski telja 
Sigmundi til hróss. Hann 
þykir greinilega hafa 
nægilega vigt í málinu til 
að það þyki nauðsynlegt 
að leiðrétta málflutn-

ing hans.

Ormur í eyrað
Bjarni Benediktsson þykir hafa styrkt 
stöðu sína sem leiðtogi Sjálfstæðis-
manna með ákvörðun sinni varðandi 
Icesave. Auðvelda ákvörðunin hefði 
verið að leggjast áfram gegn samn-
ingaleið ríkisstjórnarinnar auk þess 
sem ljóst mátti vera að áhrifamikil öfl 
innan flokksins yrðu óánægð með 
ákvörðunina. Bjarni hefur verið gagn-
rýndur fyrir að hlusta ekki á grasrótina 
í flokknum þegar kemur að Icesave. 

Því er kannski við hæfi að rifja 
upp sígild ummæli Davíðs 
Oddssonar á þann veg að þeir 
sem hlusti of náið á grasrót-
ina eigi á hættu að fá orm í 
eyrað. magnusl@frettabladid.isE

rna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar (SAF), vakti í síðustu viku hér í Fréttablaðinu 
máls á fyrirvörum samtakanna við stefnu stjórnvalda 
í aðildarviðræðunum við Evrópusambandið, þar sem 
markmiðið er sagt vera að raska stuðningi við landbún-

aðinn sem allra minnst.
Erna benti þannig á að yrði ekki dregið úr hinum gífurlega háu 

tollum, sem lagðir eru á erlendar búvörur, myndi matarverð ekkert 
lækka. Engir tollar eru á viðskiptum með vörur á milli ríkja ESB. Í 
kjölfar aðildar Svíþjóðar og Finnlands að sambandinu fyrir hálfum 
öðrum áratug lækkaði matarverð umtalsvert. Lækkun matarverðs 

er hagur greinar á borð við ferða-
þjónustuna, sem vill geta boðið 
ferðamönnum upp á ódýrari mat 
og er að sjálfsögðu einnig hagur 
hins almenna neytanda.

Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtakanna, sagði 
í Fréttablaðinu á laugardag að 
tollverndin væri þvert á móti 

hagsmunamál fyrir neytendur. Án hennar hefðu bændur og aðrir 
aðilar á markaði hækkað verð til neytenda um sextíu prósent, í takt 
við hækkanir á innfluttum vörum þegar krónan féll 2008.

Við þessa röksemdafærslu er eitt og annað að athuga. Haraldur 
gefur sér væntanlega að ef ofurtollanna hefði ekki notið við, hefðu 
erlendar búvörur náð hér umtalsverðri markaðshlutdeild og veitt 
innlendri búvöru raunverulega samkeppni. Um leið og þær hefðu 
hækkað í verði, hefði svigrúm innlendra framleiðenda til að hækka 
verðið hjá sér aukizt. Þetta getur verið rétt, ef menn  horfa á mjög 
þröngan tímaramma, en um leið er þá horft framhjá þeim hag, 
sem neytendur hefðu haft til lengri tíma af ódýrum innflutningi 
og þeirri samkeppni, sem hann hefði veitt innlendri búvöru. Og 
eins mætti segja að niðurfelling tolla nú gæti tekið til baka umtals-
verðan hluta þeirrar kjaraskerðingar, sem neytendur urðu fyrir 
við fall krónunnar.

Staðreyndin er sú, að landbúnaðurinn er ofverndaðasta atvinnu-
grein landsins. Lítil sem engin samkeppni er á innanlandsmarkaði, 
þar sem verðlagi er að hluta til stýrt af hinu opinbera, framleið-
endur skipta með sér markaðnum í huggulegheitum og margar 
kynslóðir landbúnaðarráðherra hafa hunzað tilmæli samkeppnis-
yfirvalda um að samkeppnislög gildi um landbúnaðinn. Með 
tollverndinni er síðan séð til þess að atvinnugreinin hefur enga 
erlenda samkeppni heldur. Þær fáu búvörur, sem fluttar eru inn til 
landsins, eru með tollum og fleiri viðskiptahindrunum gerðar svo 
dýrar að þær eru fremur lúxusvara fyrir hina efnameiri en vara, 
sem getur raunverulega keppt við innlendu framleiðsluna.

Ábendingar Ernu Hauksdóttur draga vel fram það sem flestir 
ættu að geta talið sjálfsagt, að í aðildarviðræðunum við ESB geta 
stjórnvöld ekki leyft sér að gæta þröngra hagsmuna landbúnaðar-
ins. Þau verða jafnframt að horfa á hag annarra greina, til dæmis 
ferðaþjónustunnar, og auðvitað neytenda í landinu. Finnst ríkis-
stjórninni það annars ekki sjálfsagt?

Framkvæmdastjóri SAF bendir á að gæta þarf 
fjölbreyttra hagsmuna í viðræðum við ESB.

Fá bændur 
samkeppni?
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Almería
SUMAR 2011

- falda perlan í Miðjarðarhafinu!

Þökkum frábærar 
viðtökur!
Í fyrsta sinn á Íslandi verður 

boðið uppá spennandi ferðir 

í beinu morgun flugi til Almería 

sem er í næststærsta héraði 

Spánar, Andalúsíu. Borgin er einstaklega sjarmerandi 

þar sem sólríkar strendur, hvítkölkuð hús, nautaöt og 

seðjandi flamenco tónlist ráða ríkjum. Í Almeria eru 

fallegar strendur og fjölbreytilegt landslag. 

Hotel Colonial Mar
ALLT INNIFALIÐ*

Verð frá:    115.239kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í viku. Brottför 15. júní.

* Morgunverður, hádegisverður, snarl milli mála og 
kvöldverður með innlendum drykkjum.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið 
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum. 
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum, 
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.

Á köflum var beinlínis óþægi-
legt að horfa á viðtal við 

Kristján Gunnarsson verkalýðs-
leiðtoga í Keflavík í Kastljósi á 
dögunum. Helgi Seljan stóð sig 
reyndar með prýði en það er 
aldrei gaman að horfa á menn 
stadda í miðri martröð. Kristján 
orkaði á mann eins og vænn 
maður en grandalaus; vissulega 
skrifaði hann undir fáránlegan 
starfslokasamning við fyrrver-
andi sparisjóðsstjóra í Keflavík 
þegar sá hefði að réttu lagi slopp-
ið vel með að vera rekinn með 
skömm en samt finnst manni það 
ekki ná nokkurri átt að Kristján 
eigi að bera alla syndabyrði 
höfðingjanna í Keflavík á sínum 
herðum, þótt breiðar séu. Hann 
kemur þarna seint að málum og 
enginn grunar hann um að hafa 
látið greipar sópa um fjármuni 
sparisjóðsins. Manni virðist sem 
sök hans sé einkum hlífisemi 
við aðra í litlu samfélagi – og að 
hafa treyst mönnum sem hann 
átti ekki að treysta. Og fær nú 
skellinn; situr uppi með alla sök 
og alla skömm af þeim ótrúlegu 
gjörningum sem virðast hafa átt 
sér stað í Keflavík eftir að her-
inn fór og menn hófu „verðmæta-
sköpun“ – verðmætaskáldskap.

„Helstu strákarnir í götunni“
Sigrún Davíðsdóttir, okkar besti, 
og kannski eini fréttamaður um 
viðskiptamál – enda lærði hún 
íslensku í háskólanum en ekki 
viðskiptafræði – minnti á það í 
pistli í Speglinum á dögunum að 
meira að segja Fjármálaeftirlitið 
– sem var ekki beinlínis hneykl-
unargjarnt árið 2008 – hafi gert 
svarta skýrslu það ár um Spari-
sjóð Keflavíkur, þar sem fram 
kemur ýmislegt um óeðlilegar 
fjárveitingar til „helstu strák-
anna í götunni“ – meðal annars 

sonar sparisjóðsstjórans. Ekkert 
hafi hins vegar gerst í kjölfarið. 
Allir virðast þessir kónar ætla að 
sleppa með skrekkinn – og ráns-
fenginn – rétt eins og aðrir þeir 
sem mergsugu sparisjóðina víða 
um land. Næstum því daglega 
fáum við fregnir af fjárhagsleg-
um óhæfuverkum á undanförn-
um árum, og jafnvel enn. Næst-
um á hverri opnu í DV er sagt frá 
gerningum sem maður myndi 
taka andköf af hneykslun yfir ef 
maður væri ekki að kafna. Eilíf-
ar fréttir af glæpum sem menn 
virðast komast upp með óáreitt-
ir gera andrúmsloftið í samfélag-
inu óbærilegt. Kannski er ekki 
margt í réttarkerfi Bandaríkj-
anna til eftirbreytni – en þó voru 
Enron-menn og endurskoðend-
ur þeirra hjá Arthur Andersen  
snarlega hnepptir í varðhald með 
vel mynduðum handtökum, áður 
en byrjað var að efna til máls-

ins á hendur þeim. Slíkt hið sama 
mátti reyna parið sem náði fúlg-
um fjár út úr milljarða-kjána og 
tónskáldi sem trúði á samsæri 
katólskrar leynimunkareglu á 
hendur sér. Ekkert slíkt hér. Sér-
stakur saksóknari tekur af og til 
rokur í yfirheyrslum, en af ein-
hverjum ástæðum njóta spari-
sjóðirnir friðhelgi. 

Ekki hvarflar að neinum að 
gera „eigur“ manna upptækar. 
Því líkti góður vinur minn við 
það að komið væri að mönnum í 
bankaráni og þeir stöðvaðir við 
þá iðju að sópa verðmætum ofan 
í poka sína – en mættu samt eiga 
það sem komið væri í pokana.

Skipbrot stefnu
Og svo væri Kristján Gunnarsson 
tekinn í gegn í sjónvarpinu. 

Kastljósviðtalið við Kristján 
var ekki bara hans prívatmar-
tröð heldur horfðum við þarna á 
skipbrot þeirrar stéttasamvinnu-
stefnu sem verkalýðshreyfingin 
hefur rekið hér á landi alveg frá 
því um 1980, og lýsir sér meðal 
annars í því að æ oftar er talað 
um „aðila vinnumarkaðarins“ 
sem eina órofa fylkingu með 
sömu hagsmuni og sömu hug-
sjónir. Atvinnurekendur reynd-
ust ekki standa undir því mikla 
trausti sem verkalýðshreyfingin 
hefur auðsýnt þeim. Þeim hefur 
ekki tekist vel að ávaxta fé launa-
fólks í lífeyrissjóðunum, heldur 
töpuðust þar stórar fjárhæðir í 
þeirri alheimsdellu sem íslenska 
útrásin var. Og alltaf voru verka-
lýðsforingjarnir að reyna að vera 
ábyrgir, sáu um að halda kaup-
kröfum niðri, sáu til þess að 
verðbólga lækkaði, sáu til þess 
að hjól atvinnulífsins snerust, og 

svo framvegis. Og á meðan voru 
atvinnurekendur upp til hópa 
delerandi – kaupandi kvóta hver 
af öðrum á uppsprengdu verði, 
kaupandi bílaumboð, tuskubúðir, 
hótel í útlöndum, stofnandi eign-
arhaldsfélög, tæmandi banka …

Og enn er ekki runnið af þeim. 
Hófsömum kröfum verkalýðs-
hreyfingar mæta þeir með kröf-
um á hendur stjórnvöldum um 
eilífan einkaaðgang útvegsmanna 
að fiskimiðum landsins – sem 
þeir eru fyrir löngu búnir að veð-
setja til andskotans án þess að 
eiga þau. En verkalýðsforingjar 
í öngum sínum geta tekið undir 
næst þegar þeir heyra þenn-
an gamla rússneska slagara: 
Krónulaus ég kúri í trekki kjúkur 
kreistandi / Auðvaldinu er ekki 
ekki / ekki treystandi.

Verðmætaskáld

Kannski er ekki margt í réttarkerfi 
Bandaríkjanna til eftirbreytni – en þó 
voru Enron-menn og endurskoðendur 

þeirra hjá Arthur Andersen  snarlega hnepptir í varð-
hald með vel mynduðum handtökum, áður en byrjað 
var að efna til málsins á hendur þeim.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Jussanam da Silva
Hún heitir Jussanam 
da Silva, brasilísk 
kona sem var gift 
íslenskum manni. 
Hún þráir að búa 
hér, hún syngur sól 

inn í veturinn og bros inn í sumarið. 
Einhverra hluta vegna hafa íslensk 
stjórnvöld hunsað hana og vilja reka 
úr landi vegna þess að hún skildi við 
manninn sem hún hafði gifst. [...]

Aftur og aftur sýna íslensk 
stjórnvöld klakarasisma sinn í verki. 
Í gegnum áratugina hafa yfirvöld hér 
á landi sett metnað sinn í að halda 
útlendingum frá því að geta sest hér 
að nema einhver pólitískur loddari 
stundi það að spila skák og þá er 
hægt að redda hlutum. Tala nú ekki 
um ef þú átt son sem á kærustu frá 
Suður-Ameríku eða eitthvað álíka 
eða þá að þú sért heimsfrægur tón-
listarmaður í klassíska geiranum. 

Er þetta ekki týpískt? Hvað gerir 
það að verkum að tveir þingmenn 
hlaupa upp og reyna að vinna sér 
inn prik í Noregi vegna þess að 
ólöglegum innflytjanda sem er rit-
höfundur þar í landi er vísað heim til 
Rússlands? Fáránlegt mál í alla staði. 
[...] Hvers vegna taka Árni Johnsen 
og Sigmundur Ernir upp á þessu? 
Hvers vegna er enginn sem vill 
hjálpa þessari listakonu frá Brasilíu 
að setjast hér að?
Bubbi Morthens pressan.is/
pressupennar/BubbiMorthens

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Care Collection þvottaefni, sérstaklega 
framleitt fyrir Miele þvottavélar

Íslenskt stjórnborð
Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar
�� ára ending

Farðu alla leið og sparaðu með Miele

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar Þýskalandi í ��� ár. 

Miele þvottavélar og þurrkarar eru framleidd til að endast.

Sparaðu með Miele

Verulegar brotalamir eru á 
vinnubrögðum meirihluta 

stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
vegna ráðningar nýs forstjóra fyr-
irtækisins. Í síðasta mánuði felldi 
meirihluti stjórnarinnar tillögu 
undirritaðs um að óháð ráðningar-
stofa tæki ferlið í sínar hendur til 
að tryggja óháð og vönduð vinnu-
brögð. 

Hefur verið óskað eftir því að 
borgarlögmaður gefi álit sitt á því 
hvort yfirstandandi vinna vegna 
ráðningarinnar samræmist góðum 
stjórnarháttum og lagafyrirmæl-
um um stjórn fyrirtækisins. Er til-
laga þess efnis nú til meðferðar í 
borgarráði.

Ráðning forstjóra er með mikil-
vægustu ákvörðunum, sem stjórnir 
fyrirtækja fá til úrlausnar. Þegar 
um opinber fyrirtæki er að ræða 

verður að gera ríka kröfu um að 
slíkt ráðningarferli sé gagnsætt, 
hafið yfir vafa og formreglum 
fylgt í hvívetna. Í tveimur grein-
argerðum, sem undirritaður hefur 
lagt fram í málinu, hefur verið 
sýnt fram á að alvarlegar brota-
lamir eru á ferlinu og mikið vant-
ar á að það sé faglegt, gagnsætt 
og jafnvel löglegt. Skulu nú rakin 
nokkur atriði, sem undirritaður 
hefur gert athugasemdir við:
■ Eftir að umsóknarfrestur rann 

út, hefur forstjórinn yfirfarið 
umsóknir ásamt aðkeyptum ráð-
gjafa og kallað nokkra umsækj-
endur í viðtöl án þess að hafa til 
þess umboð stjórnar. Einföld-
ustu formreglum hefur þannig 
ekki verið fylgt í ráðningarferli 
og eru slík vinnubrögð óviðun-
andi með öllu.

■ Meirihluti stjórnar Orkuveitunn-
ar hefur virt að vettugi marg-
ítrekaðar óskir stjórnarmanns 
um vönduð vinnubrögð og að 
sjálfsögðum formreglum skuli 
fylgt. Fyrir starfsmenn og eig-
endur fyrirtækisins, þ.e. almenn-
ing í Reykjavík, Borgarbyggð og 
á Akranesi, skiptir miklu máli 

að ekki leiki vafi á um að vinnu-
brögð hafi verið vönduð og að 
hæfasti umsækjandinn sé val-
inn. Þá eiga umsækjendur rétt á 
að umsóknir þeirra fái tilhlýði-
lega og vandaða meðferð í hví-
vetna enda mjög óæskilegt að 
grunsemdir vakni um að óeðli-
lega hafi verið staðið að valinu.

■ Núverandi forstjóri hefur unnið 
að því að velja úr umsækjendum 
ásamt aðkeyptum ráðgjafa. Að 
fráfarandi forstjóri sé þannig 
í lykilhlutverki við val á eftir-
manni sínum, gengur gegn leið-
beiningum um góða starfshætti 
fyrirtækja. Slík vinnubrögð eru 
óþekkt innan stjórnsýslunnar og 
í rekstri opinberra fyrirtækja, 
a.m.k. síðustu áratugina.

■ Núverandi forstjóri var ráðinn á 
pólitískum forsendum, án nokk-
urs hæfismats eða eðlilegrar 
umfjöllunar stjórnar. Forstjór-
inn er vinur stjórnarformanns-
ins og viðskiptafélagi föður 
hans. Hann starfar því fyrst og 
fremst í umboði meirihluta Sam-
fylkingarinnar og Besta flokks-
ins í borgarstjórn Reykjavík-
ur. Forstjórinn getur því hvorki 

talist hlutlaus né óháður og því 
óeðlilegt að hann taki að sér að 
velja úr umsækjendum fyrir 
hönd þeirrar fjölskipuðu stjórn-
ar, sem stjórn Orkuveitunnar 
er. 

■ Samkvæmt lögum er það hlut-
verk stjórnar Orkuveitunnar 
að ráða forstjóra. Í því felst að 
í slíku ráðningarferli er stjórn-
armönnum skylt að kynna sér 
gögn málsins nægilega vel til 
að þeir geti með fullnægjandi 
hætti gert upp á milli umsækj-
enda. Sextíu manns hafa sótt 
um stöðuna og er fjöldi hæfra 
umsækjenda þar á meðal.  Hins 
vegar hefur aðeins fullnægjandi 
gögnum um þrjá umsækjendur 
verið dreift til stjórnarinnar. 
Óeðlilegt er að stjórnin kynni 
sér ekki gögn um alla umsækj-
endur, eða a.m.k. um þá sem telj-
ast hæfir, heldur framselji það 
hlutverk sitt til tveggja manna 
utan stjórnar. Verður ekki talið 
að stjórnarmenn geti tekið upp-
lýsta og vel rökstudda ákvörðun 
með svo litlar grundvallarupp-
lýsingar í höndunum.

Óviðunandi vinnubrögð vegna
ráðningar nýs forstjóra OR
Borgarmál

Kjartan Magnússon
borgarfulltrúi og 
stjórnarmaður í 
Orkuveitu Reykjavíkur

Samfélag okkar er fámennt og 
því gilda þar nauðsynlegar 

kurteisisreglur sem flestum finnst 
erfitt að brjóta. Þótt stjórnmála-
menn steðji fram með dellu eru 
flestir seinþreyttir til að leiðrétta 
slíkt. Við kunnum einfaldlega 
ekki við að hotta á trunturnar því 
þannig eru þær nú bara einu sinni, 
þær ausa og prjóna. Við yppum 
öxlum og segjum við hvert annað 
að „nú sé gállinn á honum“.

Og það var gállinn á henni Birg-
ittu Jónsdóttur alþingismanni í 
viðtali við Karl Blöndal í Sunnu-
dagsmogganum 30. janúar síðast-
liðinn. Hún hefur eins og kunn-
ugt er brugðið upp þeirri hugsýn 
að Ísland verði friðarhöfn fyrir 
hundeltar upplýsingar. Í fróðlegu 
spjalli reifar hún það mál, en einn-
ig mjög mörg önnur sem snúa að 
miðlun upplýsinga. Þannig verður 
á Íslandi endurreist hið víðfræga 
bókasafn í Alexandríu í nútíma-

mynd sem stafræn upplýsinga-
veita. Græn orka verður notuð 
til að knýja gagnaver til að hýsa 
upplýsingar sem hrakist hafa frá 
öllum hornum veraldarinnar, enda 
„mikið litið til okkar um það“. Hér 
verða sett á fót „nokkurs konar 
Nóbelsverðlaun á sviði upplýs-
ingafrelsis“ og síðast en ekki síst, 
mun „söguþjóðin fara rafrænt á 
netið með allt, sem komið hefur 
út á íslensku“.

Góði auðmaðurinn 
Lykilpersónan í þessu ævintýri er 
bandarískur auðmaður, Brewster 
Kahle, sem ætlar að fjármagna 
skönnun og birtingu allra útgef-
inna verka á íslensku og koma 
þeim á netið í nafni „Alexandr-
íu nútímans“. Milligönguaðili í 
málinu er Landsbókasafn Íslands 
en þó það komi ekki mjög skýrt 
fram í viðtalinu hefur fyrirtæki 
Kahles, Internet Archivel verið 
í samstarfi við Landsbókasafnið 
um stafræna endurgerð íslenskra 
texta um nokkra hríð. Ekki kemur 
það heldur fram í máli Birgittu 
að áætlanir um skipulega færslu 
prentaðra texta á íslensku yfir á 
stafrænt form hafa fyrir löngu 
verið lagðar fram. Stjórn Lands-

bókasafns Íslands – Háskólabóka-
safns lagði síðast sumarið 2008 
fram stefnumörkun um þessi mál 
að undangengnum fundum með 
ýmsum hagsmunaaðilum og sér-
fræðingum. Flestir kannast við 
afrakstur þessa starfs, timarit.is. 
Ef Herra Kahle er tilbúinn til að 
láta fjármuni af hendi rakna til að 
hrinda stefnumiðum Landsbóka-
safns Íslands – Háskólabókasafns 
um frekari skönnun texta í fram-
kvæmd ber að fagna því, en hlut-
verk Birgittu Jónsdóttur í því máli 
er óljóst.

Birgitta fræðir okkur einnig um 
að stefna ríkisstjórnarinnar „sé að 
gera allt rafrænt“. Ekki er að sjá 
annað en það þýði einfaldlega að 
allt efni á íslensku verði sett út á 
netið leyfislaust í trássi við höf-
undarlög. Birgitta virðist sjá fyrir 
sér að íslenska ríkið og stofnanir 
þess reki fyrstu opinberu sjóræn-
ingjasíðu heimsins. 

Í þessu sambandi má minna á að 
Birgitta hefur verið framarlega í 
flokki þeirra sem spyrnt hafa 
við fótum varðandi ítök erlendra 
fjárfesta í orkuframleiðslu. Það 
sé ólíðandi að erlendir fjárfestar 
komi hingað eins og hrægamm-
ar og hirði auðlindir þjóðarinn-

ar fyrir lítið fé á erfiðum tímum. 
Þeim auðmönnum bendi ég nú á 
að ef þeir taka allt höfundarverk 
Halldórs Laxness og skella því 
endurgjaldslaust á netið standi 
þeim allar dyr opnar á Íslandi.

Rafræn miðlun
Framtíð íslenskra texta á vefn-
um, möguleikarnir á að byggja 
upp útgáfu á rafrænu formi og 
þróa aðferðir til að virða höfund-
arlög og umbuna höfundarrétt-
höfum fyrir rafræna nýtingu á 
efni þeirra er mál sem snertir 
mjög marga. Langstærstur hluti 
af prentuðum textum á íslensku 
kom út á tuttugustu öld og því 
er fénýting þeirra, dreifing og 
útgáfa leyfisskyld samkvæmt höf-
undalögum. Þau áform sem Birg-
itta segir Kahle hafa um „Alex-
andríu nútímans“ eru nánast þau 
sömu og Google hafði um langt 
skeið en mistókst að koma í kring, 
ekki síst vegna hatrammrar bar-
áttu evrópskra útgefenda og raun-
ar einnig evrópskra ríkisstjórna. 
Menn lögðust gegn því að einka-
fyrirtæki skráð á hlutabréfamark-
aði gæti búið til gagnagrunn yfir 
stóran hluta af textum heimsins 
og þannig slegið eign sinni á gríð-

arleg menningarverðmæti sem 
margar kynslóðir höfðu byggt upp 
á tugum þjóðtungna. 

Fyrir sex árum lagði fulltrúi 
Félags íslenskra bókaútgefenda 
í stjórn Fjölíss fram tillögu við 
menntamálaráðherra um að það 
yrði skoðað alvarlega að laga raf-
ræna nýtingu innskannaðra texta 
að því líkani sem nú er notað til 
að umbuna fyrir ljósritun. Með 
því að skapa löglega umgjörð fyrir 
notkun þeirra má með auðveldum 
hætti fullnægja kröfum um að 
höfundarréttur sé virtur og þróa 
um leið varðveislu og miðlun á raf-
rænu sniði. Það er til lausn í mál-
inu, en hún kostar að sjálfsögðu 
peninga.

Eins og jafnan þegar stjórn-
málamenn ganga fram með dellu 
á vörum er kannski lítið annað að 
gera en að yppta öxlum yfir mál-
flutningi Birgittu. Það er jú „gáll-
inn á henni“. Ef höfundarlög verða 
skipulega brotin af ríkisstjórinni 
og íslenskir höfundar og útgef-
endur rændir eigum sínum verð-
ur það leiðinlegt, en mikilvægara 
er þó að þjóðir heims munu horfa 
til Íslendinga og undrast að Alex-
andría nútímans verður knúin 
grænni orku.

Alexandría byggð á einum degi
Upplýsingafrelsi

Kristján B. 
Jónasson
formaður Félags 
íslenskra bókaútgefanda
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Alþjóðlegi netöryggisdagurinn verður haldinn hátíðlegur 
um allan heim á morgun og af því tilefni standa mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og 
SAFT á Íslandi fyrir ráðstefnu um internetið á Hilton hót-

eli, Nordica. Þar verða í boði 
fjölbreyttar málstofur sem taka 
á málefnum líðandi stundar er 
varða internetið.

Meðal annars verður fjallað 
um netnotkun barna- og ungl-
inga, samspil mannréttinda 
og netnotkunar, uppbyggingu 
nýrra atvinnugreina á inter-
netinu, notkun og þróun á efni 
til náms og kennslu og álitaefni 
varðandi öryggi fjarskiptainn-
viða á Íslandi.

Meðal fyrirlesara má nefna 
Lee Hibbard, verkefnisstjóra 
hjá Evrópuráðinu, sem fjallar 
um þróun og stefnumótun á int-
ernetinu. Einnig mun Dr. Willi-
am Drake, frá Centre for Inter-

national Governance, Graduate Institue of International and 
Development Studies í Sviss, fjalla um nauðsyn á alþjóðlegu 
samstarfi vegna stefnumótunar á internetinu.

 Nánari upplýsingar og skráning fer fram á www.saft.is 
en þátttaka er ókeypis.

Ráðstefna 
um Internetið

MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR 
Uppbygging nýrra atvinnu-
greina á internetinu er á meðal 
þess sem verður rætt á ráð-
stefnunni sem er öllum opin.

Gosi var önnur teiknimynd Walts Disney í fullri lengd 
og var ætlað að fylgja eftir vinsældum Mjallhvítar og 
dverganna sjö sem slegið höfðu rækilega í gegn. 
Gosi var frumsýnd í kvikmyndahúsum í Bandaríkjun-
um 7. febrúar 1940. Myndin var byggð á skáldsög-
unni vinsælu Ævintýri Gosa eftir Ítalann Carlo Collodi. 

Handritið sömdu Aurelius Battaglia, William Cott-
rell, Otto Englander, Erdman Penner, Joseph Sabo, 
Ted Sears og Webb Smith og Ben Sharpsteen and 
Hamilton Luske voru framleiðendur. Fimm leikstjórar 
skiptu á milli sín köflum úr bókinni, þeir Norman 

Ferguson, T. Hee, Wilfred Jackson, Jack Kinney, 
and Bill Roberts.
Teiknimyndin um Gosa hlaut tvenn 
Óskarsverðlaun árið 1940. Fyrir bestu 
frumsömdu tónlistina, sem var eftir Leigh 
Harline og Ned Washington sem sömu-
leiðis sömdu lagið sem hlaut Óskarinn 
sem besta frumsamda lagið: When you 
wish upon a star.  Heimild: wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST 7:  FEBRÚAR 1940

Teiknimynd um Gosa frumsýnd

Sýningar á einleik sem ber 
heitið Let´s Talk Iceland 
hefjast í dag en verkið er 
gamansýning á ensku og er 
sýnd á Restaurant Reykja-
vík. Leikhópurinn Kraðak 
stendur að baki verkinu en 
frá því í júlí árið 2009 hefur 
Kraðak sýnt gamansýning-
ar ætlaðar ferðamönnum. 
Sýningin, sem hét áður 
Let´s talk Local, hefur nú 
tekið þónokkrum breyting-
um og nýir leikarar gengið 
til liðs við hópinn.

Í sýningunni er fjallað um 
sögu og menningu Íslands 
frá landnámi til nútímans 
en þar sem sjö einleikarar 
skipta með sér sýningunni 
verða frumsýningar á verk-
inu sjö talsins, frá 7. febrú-
ar til 13. febrúar, og hefjast 
klukkan 20. Leikhúsgest-
ir þurfa að staðfesta komu 
á sýningu tveimur dögum 
fyrir áætlaða komu, annað-
hvort á letstalk@letstalk.is 
eða í síma 699 0740. 

- jma

Gamansýning 
fyrir ferðamenn

EINLEIKUR Á ENSKU Frumsýning, ein af sjö, á Let´s Talk Iceland, fer 
fram á Restaurant Reykjavík í kvöld.

Á aldarafmæli Háskóla Íslands fagn-
ar Háskólabíó fimmtíu ára afmæli. Í 
tilefni af tímamótunum verða endur-
sýndar valdar myndir úr safni kvik-
myndahússins, sem margar hafa ekki 
sést á kvikmyndatjaldi árum saman. 
Um er að ræða þverskurð af þeim 
myndum sem notið hafa vinsælda í 
gegnum tíðina eða eru minnisstæðar 
af ólíkum ástæðum. Myndirnar verða 
sýndar í stóra sal Háskólabíós á mánu-
dagskvöldum og verður fyrsta mynd-
in, Chinatown Romans Polanski, sýnd 
í kvöld.

„Þetta er samstarfsverkefni 
Háskólabíós og Háskóla Íslands í til-
efni af merkisafmælunum,“ segir 
Pétur Markan, verkefnastjóri HÍ. 
„Fyrr á árum voru sýndar listrænar 
myndir, sem ekki fóru í almennar sýn-

ingar, á mánudagskvöldum. Það var 
kallað mánudagsbíó og okkur þótti til-
valið að endurvekja þann sið, þótt með 
öðrum formerkjum sé.“

Til stendur að sýna hátt í 30 mynd-
ir á árinu og segir Pétur að þar kenni 
ýmissa grasa. Búið er að stilla upp sýn-
ingaplani til 2. maí og meðal mynda 
sem eru á dagskrá má nefna Dirty 
Dancing, Psycho, Top Gun, Fanny 
og Alexander, litaseríu Kieslowskis, 
Blár-Hvítur-Rauður og Cinema Par-
adiso. Hver mynd verður aðeins sýnd 
einu sinni og aðgöngumiðinn seldur á 
litlar 300 krónur. „Við stefnum að því 
að stemningin verði létt og afslöppuð,“ 
segir Pétur. „Það verður boðið upp á 
léttar veitingar á góðu verði í hléinu 
og hátíðastemning ríkjandi.“

Er þetta andsvar Háskólabíós við 

opnun Bíós Paradísar? „Nei, alls ekki, 
við lítum á Bíó Paradís sem samherja 
en ekki andstæðing og fögnum því að 
nýtt blóm hafi bæst í flóruna,“ segir 
Pétur. „Myndirnar hjá okkur verða 
bara sýndar einu sinni og við lögðum 
einmitt áherslu á að velja myndir sem 
Paradís sýnir ekki. Hugmyndin hjá 
okkur var eingöngu sú að gefa fólki 
kost á að sjá sígildar myndir á stóru 
tjaldi í miklum hljómgæðum og rifja 
þannig upp gamlar og vonandi góðar 
minningar.“

Nánari upplýsingar um Mánu-
dagsbíóið er að finna á heimasíð-
unni: http://www.hi.is/manudags-
bio og á fésbókarsíðunni: http://www.
facebook.com/#!/pages/Manudags-
bio/136401259755458.

fridrikab@frettabladid.is 

MÁNUDAGSBÍÓ ENDURVAKIÐ Á FIMMTÍU ÁRA AFMÆLINU:  CHINATOWN Í KVÖLD

Gullmolar fortíðarinnar í bíó

HÁSKÓLABÍÓ 50 ÁRA „Við stefnum að því að stemningin verði létt og afslöppuð,“ segir Pétur Markan um Mánudagsbíóin í Háskólabíói. Mynd 
kvöldsins er Chinatown eftir Roman Polanski. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EDDIE IZZARD leikari og uppistandari, er 49 ára. 
„Mig langar að lifa þangað til ég dey, hvorki lengur né skemur.“

AFMÆLISBÖRN

HRAFNHILDUR 
HAFSTEINS-
DÓTTIR 
er 35 ára í dag.

ADRIANO 
SILVA 

FRANCISCO
fótboltamaður 
er 42 ára í dag.

INGÓLFUR 
BJARNI 

SIGFÚSSON
 fréttamaður er 

36 ára í dag. 

ÍVAR ÖRN 
SVERRISSON

 leikari er 34 
ára í dag.

MOSAIK

Þórunn Stefanía 
Samúelsdóttir
frá Bíldudal, til heimilis að 
Arahólum 4, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir fimmtudaginn 3. febrúar.

Árni Konráðsson   Anna Aradóttir
Alda Konráðsdóttir   Ólafur Ólafsson
Stefán Konráðsson   Margrét Unnur Kjartansdóttir
og aðrir aðstandendur.

Merkisatburðir
1812 Byron lávarður flytur 

jómfrúrræðu sína í 
lávarðadeild breska 
þingsins.  

1848 Bæjarfógetinn í hinni 
hálfdönsku Reykjavík 
auglýsir: „Íslensk tunga 
á best við í íslensk-
um kaupstað, hvað allir 
athugi.“

1942 Húsmæðraskóli Reykja-
víkur tekur til starfa. 
Fyrsti skólastjórinn er 
Hulda Á. Stefánsdóttir.

1964 Bítlarnir lenda á JFK-
flugvellinum í New York 
í fyrstu tónleikaferð 
sinni til Bandaríkjanna.  

1974 Concorde-þota lend-
ir í fyrsta sinn á Kefla-
víkurflugvelli. Á leiðinni 
frá Frakklandi flýgur hún 
með tvöföldum hljóð-
hraða.

1989 Tennisstjarnan Björn 
Borg gerir sjálfsvígstil-
raun í Mílanó á Ítalíu.  
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FRETTABLAÐIÐ/VALLI

Arndís Jóhannsdóttir gerði upp gamlan erfðagrip í fjólubláum lit

Poppað upp 
í fjólubláu

É
g held mikið upp á þennan stól. Hann er smíðaður í Danmörku á árun-
um 1920 til 1930, að ég held. Afi minn og amma, sem voru dönsk, áttu 
hann og stóllinn hefur fylgt fjölskyldunni alla mína ævi,“ segir Arndís 
Jóhannsdóttir, hönnuður í Kirsuberjatrénu, um það húsgagn á heimilinu 

sem mest er notað.
Arndís lét gera stólinn upp og hressti vel upp á hann með líflegum lit. 

„Áklæðið hefur verið endurnýjað gegnum árin. Á gömlum myndum er stóllinn 
röndóttur og eitt sinn var hann grænn. Ég poppaði hann hins vegar vel upp í 
fjólubláum lit,“ segir Arndís, sem notar stólinn mikið.

Þrátt fyrir eftirgrennslan hefur Arndísi ekki tekist að finna út hver hann-
aði stólinn. Hún er þó viss um að hann eigi sinn sess í danskri húsgagnasögu. 
„Ég vil meina að Arne Jacobsen hljóti að hafa fengið hugmyndina að Egginu frá 
þessum stól; lagið á þeim er einhvern veginn svipað.“ heida@frettabladid.is

Kaffistólar  frá kóreska hönnunarfyrirtækinu He Was 
Born eru stórsniðugir og ættu vel við bæði á heimil-
um sem og fínum kaffihúsum.

Listh

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

Af völdum vörum

SÍÐUSTU DAGAR

ÚTSÖLUNNAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

   Stærð Verð á dýnu aðeins
  80 cm 29.900,-
  90 cm 29.900,-
120 cm 39.900,-
153 cm 49.900,-

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík 
S: 58 58 900      -  www.jarngler.is 

Nýtt Nýtt !!!     Vorum að fá sendingu frá FABRIANO 
gæða teikni-,vatnslita-,akríl-,olíu-pappír í örkum, og 
blokkum.  Einnig teikni-og vatnslita pappír í rúllum. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.



„Nýja línan verður spa- og bað-
textíll með ilmi sem fer ekki úr 
við þvott. Tæknin er fyrir hendi 
og við erum í samvinnu við ilm-
hönnuði við að búa til ilm úr nátt-
úru Vestfjarða,“ útskýrir Linda 
Björg Árnadóttir, hönnuður og eig-
andi Scintilla, en fyrirtækið fékk á 
dögunum tíu milljóna króna styrk 
frá Rannís.

Fram undan er þróunar- og hönn-
unarvinna en ætlunin er að þróa 
þrjá ilmgerðir. Linda vonast til að 
ilmandi vörurnar verði tilbúnar til 
markaðssetningar eftir tvö ár.

„Við þurfum að búa til ilminn 
og prófa hvernig ilmurinn endist, 
hvernig varan þvæst og fleira. Fyr-
irtækið var staðsett á Patreksfirði 
og fyrsta hugmynd var að blanda 
saman ilminum af þangi og blóð-
bergi en gæti þess vegna orðið 
ilmur af kletti, eða eldi og sjó. Ilm-
urinn er manngerður, við munum 
ekki rífa upp blóðberg og búa til 
ilminn úr því heldur fara ilmhönn-
uðir á staðinn, greina lyktina og 

búa til gerviilm. Svo þarf að hanna 
línuna sjálfa og hvernig varan á að 
líta út.“

Áður hefur Scintilla sent frá sér 
línu af heimilisvörum, rúmföt, 
púða, handklæði og fleira. Þegar 
Fréttablaðið náði tali af Lindu 
var hún nýkomin frá því að kynna 
vörur Scintilla á New York Inter-
national Gift Fair, stærstu vöru-
sýningu í Bandaríkjunum með 
gjafa- og heimilisvörur. 

Á síðasta ári var heimilislína 
Scintilla valin ein af fimm bestu 
nýju vörutegundunum á sýning-
unni en yfir 10.000 fyrirtæki taka 
þátt á ári hverju. Linda var einn-
ig ánægð með viðtökurnar í ár. 
„Okkur gekk mjög vel og erum 
að fara að selja í nokkrum stór-
um verslunum í Bandaríkjunum, 
Skandinavíu og í London.“

Nánar má forvitnast um Scintilla 
á www.scintillalimited.com. Vör-
urnar eru meðal annars til sölu í 
Mýrinni, Aurum og Kraumi.

heida@frettabladi.is 

Fangar ilm Vestfjarða
Verkefnið Scintilla – ilmandi textíll hlaut tíu milljóna króna styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís. Linda 
Björg Árnadóttir, fagstjóri í fatahönnun við LHÍ, rekur fyrirtækið Scintilla og hannar vörur fyrir heimilið.

Fyrsta vörulína Scintilla innihélt meðal annars rúmföt, handklæði og púða. Nýja ilmandi línan verður spa- og baðtextíll.
MYND/SCINTILLALIMITED

Linda Björg Árnadóttir, hönnuður og 
eigandi Scintilla, ætlar að fanga ilm 
Vestfjarða í textíl. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● Nýr hönnuður hjá Kosta 
Boda, Jakob Solgrens, hefur 
vakið athygli fyrir kertastjaka 
sem kallast Hills. Eins og 
nafnið gefur til kynna er 
kertastjakinn í líki hóla og má 
hvort heldur stinga kerti í hann 
eða nota hann einfaldlega 
einan og sér sem skúlptúr. 
Kertastjakinn er úr gleri og 
fæst í nokkrum mildum litum, 
bláum, bleikum, gulum og 
ljósgrænum.

● Mikið verður um dýrðir á Hönnun-
arvikunni í Svíþjóð sem íslenskir 
hönnuðir flykkjast á. Af þeim 
erlendu meisturum sem tylla þar 
niður fæti má til að mynda nefna 
hönnuðina hjá hollenska fyrir-
tækinu Moooi. Þar má sjá stólinn 
5 o‘clock, sem að sögn hönnuð-
arins, Nika Zupanc, er hannaður 

undir áhrif-
um gamla 
enska 
postulíns-
ins, úr viði 

og hvítu 
leðri með bleikum 

rósum.
● Finnarnir hjá Marimekko standa 

í stórræðum um þessar mundir 
og Íslendingar sem eiga leið um 
Helsinki ættu að gera sér þann 
greiða að skoða nýja Marimekko-
verslun sem var opnuð þar í borg-
inni fyrir um mánuði. Kreppan 
virðist ekki ná til þessa rótgróna 
fyrirtækis því fyrir nokkrum 
dögum var tilkynnt að Marimekko 
hefði fjárfest í nýjum prentbúnaði 
fyrir textíl sem þrefaldar fram-
leiðslu á textílvöru. Ljóst er að 
Marimekko ætlar sér enn stærri 
hluti á næstunni. 

Tíðindi úr heimi hönnunar

Franski hönnuðurinn Eléonore Nalet  kynnti nýjan stól 
á imm-húsgagnasýningunni í Köln fyrir stuttu. Stóllinn er úr 
málmi en ílangir púðar eru þræddir í hann.

Le Corbusier (1887-

1965) var svissnesk-

ur arkitekt, hönnuð-

ur og listmálari. Það 

húsgagn 

sem hann 

er hvað 

þekktast-

ur fyrir er 

stóllinn 

Fauteu-

il grand comfort sem 

hannaður er 1928 og 

er framleiddur enn í 

dag.

wikipedia.org

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element), 
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar 
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk
framleiðsla

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.



FASTEIGNIR.IS
7. FEBRÚAR 20116. TBL.

Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu glæsi-
lega íbúð með fallegu sjávarútsýni við Löngu-
línu í Garðabæ.

Í búðin er á efstu hæð í húsi sem stendur vestast á 
tanganum við Sjálandið í Garðabæ. Hún er sér-
staklega vönduð með mikilli lofthæð og stórum 

gluggum. Marmari og parket er á gólfum og vandað-
ar innréttingar. Stæði fylgir í lokaðri bílageymslu.

Íbúðin er um 150 fm og skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, eld-
hús og stofu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Í kjall-
ara er sérgeymsla.

Komið er inn í forstofu með marmaragólfi. Svefn-
herbergin eru parketlögð með fataskápum. Baðher-
bergið er marmaralagt í hólf og gólf með glæsilegri 
sturtuaðstöðu og vandaðri innréttingu. Góð innrétt-
ing í þvottaherbergi. Eldhúsið er opið inn í stofu með 
marmara á gólfi og vönduðum innréttingum. Granít 
er á borðum. Stofan er sérstaklega glæsileg með stór-
um útsýnisgluggum.

Marmari er á gólfi en miðja stofunnar er römm-
uð inn með fallegu parketi. Suðursvalir eru frá stofu 
með fallegu sjávarútsýni.

Húsið stendur við sjóbaðströndina í Sjálandshverf-
inu og er útsýnið með því betra sem gerist.

Eign fyrir vandláta
Hátt er til lofts í stofunni og ægifagurt útsýni til sjávar.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500



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 

hæð eða stórri íbúð til leigu í Hvarfahverfinu
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur 
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja – 4ra herbergja góðri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með bílskúr eða bílageymslu.
Verð allt að kr. 30 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í Salahverfi 
í Kópavogi.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

4ra herbergja góðri íbúð í nágrenni, 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðu rað/parhúsi með tveimur íbúðum í nágrenni 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla.
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

raðhúsi í Fossvogi.
Höfum ákveðinn kaupanda að sem er nýbúinn
að selja sína eign. Afhendingartími er 1. júní 2011.
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson 
 í síma 899 3700.

nýlegri 120+ fm íbúð á höfuðborgarsvæðinu.  
Stæði er skilyrði.  Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

4ra herbergja á höfuðborgarsvæðinu 
gegn yfirtöku á lánum.  
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

5-6 herbergja íbúð í efri byggðum Reykjavíkur. 
Skilyrði að um sé að ræða möguleika á 5 svefnherbergjum.  
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðri 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

2ja-3ja herbergja íbúð undir 15M. 
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485. 

eign á höfuðborgarsvæðinu í skiptum 
fyrir sérbýli á Selfossi. 
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

sérbýli í Linda- eða Salahverfi.
Bein kaup eða skipti á minni eign í hverfinu.
 - Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

3ja til 4ra herbergja íbúð 
í Linda- Sala- og Kórahverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

sérbýli, tilbúnu til innréttinga 
á höfuðborgarsvæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

220-300 fm einbýli í Vesturbæ Kópavogs og 
Hjallahverfi í Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

280 -350 fm einbýli í Lindahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485.

hæð, par- eða raðhúsi í barnvænu umhverfi 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, verð 35-40M. 
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485.

4ra-5 herbergja íbúð í Vesturbæ við Granda, 
Mela eða Haga.
Fyrir aðila sem er búinn að selja sína eign. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

rað- eða parhúsi í Vesturbæ eða Seltjarnarnesi. 
Stóri stofu og eldhúsi. Lágmark 2 svefnherbergi. 
Kostur ef eignin er á einni hæð. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

par- eða raðhúsi í Hjöllunum eða Salahverfi.
Allt að 40 milljónir, lágmark 3 svefnherbergi. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

4ra-5 herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Kostur ef það er mikið áhvilandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason í
  síma 822 2307

par- eða raðhúsi á Stór-Höfuðborgarsvæðinu.
Í skiptum fyrir 110 fm íbúð í Kríuhólum. 
Mjög rúmur afhendingartími ef þess er óskað. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

einbýlishúsi á Seltjarnarnesi.
Fyrir fjölskyldu sem er búinn að selja sína eign. 
Sterkar greiðslur og afhendingartími getur verið í vor. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

einbýli eða raðhúsi í Gvendargeisla eða 
Þorláksgeisla. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

góðri hæð í Hlíðunum. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

3ja-4ra herbergja í 
Safamýri/Fellsmúla/Hvassaleiti.
Helst mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýli í Laugarás/Teigum. 
Má vera með aukaíbúð
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sérbýli í Reykjavík í kringum Landsspítalann 
Fossvogi eða Akrahverfi Garðabæjar.
Fyrir fjölskyldu sem búin er að selja sína eign.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

sérbýli á Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Í skiptum fyrir fyrir 3ja herbergja fallega eign í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

18 - 20 milljón króna eign í góðu fjölbýli í hverfum 
112,113 og 105 - Bein kaup.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

16 - 18 milljón króna eign
í hverfum 104, 105 og 108.
Yfirtaka á lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

Vegna mikillar eftirspurnar vantar íbúðir í sölu 
í Norðlingaholtinu.  
- Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Mikluborgar. 

Við leitum að ...
Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasalir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasalir

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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Verð 38,0m

Vífilsgata 105 Reykjavík
3 hæða parhús

Mjög fallegt og vel við haldið parhús, húsið skiptist í tvær

hæðir og kjallara. Fallegur og gróinn garður með hellulagðri

verönd. Vel skipulögð eign sem nýtist sérlega vel. 176 fm

og fimm svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.





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. 29,0m

Tómasarhagi
5 herb

107 Rvk

Stórglæsileg rishæð
Reisulegt hús
Mikið endurnýjuð íbúð
Útsýni
Laus strax.

v. 19,9m

Langholtsvegur
3ja herb

104 Rvk

Risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

116 Rvk

172 fm á einni hæð
Einbýli
Innbyggður bílskúr
4 svefnherbergi

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 15,0m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 31,5m

Flúðasel
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 36,9m

Fellahvarf
4ra herb
203 Kóp

Glæsileg efri hæð
Stórbrotið útsýni
Sérinngangur

v. 33,7m

Bústaðavegur
4ra herb
108 Rvk

134,5 fm á 2 hæðum
Glæsilega nýuppgerð
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað

v. 23,5m

Njálsgata
3-4 herb

101 Rvk

Rúmgóð 88,1 fm
Töluvert endurnýjuð
Fyrsta hæð
Falleg eign

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

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

v. 26,9m

Blikahöfði
4ra herb
270 Mos

148 fm
40 fm
Aðgen
Góðu

v. 24,9m

Hvassaleiti
4ja herb
103 Rvk

Falleg og mikið endurnýjuð
Nýlegt eldhús og bað
Bílskúrs
Frábær staðsetning
Gott áhvílandi lán

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 17,9m

Klapparstígur
2ja herb
101Rvk

1. hæð
Lítið fjölbýli
Miðbær
Falleg og björt íbúð

Tilboð

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

Glæsilegt einbýli
350 fm, möguleiki á aukaíbúð 
Frábært útsýni til norðurs
Sérlega vandað hús

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

Atli Snær
Sigvarðsson

Atli hefur áralanga reynslu af sölu fasteigna.

Orðin sem okkur finnst lýsa Atla best eru:
„Gæfan fylgir góðri nennu”
En Atli er hörkuduglegur og framtakssamur 
einstaklingur sem gustar af.

Atli er maðurinn sem kemur málunum í gegn 
fljótt og örugglega.

Atli er sunnlendingur sem þekkir suðurlandið 
eins og fingurna á sér. Hann hefur mikinn áhuga 
á hvers kyns útivist og hreyfingu og starfaði m.a 
um árabil í flugbjörgunarsveit.  Á sumrin er Atli 
liðtækur á golfvellinum og duglegur í útilegum 
víðs vegar um landið.

  Hafið samband við Atla
 á atli@miklaborg.is 
 eða í síma 899 1178

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við a
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnu
Maður vikunnar að þessu sinni er

v. 54,8m

Fjallalind 201 Kóp

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasalir

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasalir
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- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



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

Í Innlitinu flakkar þú 
um eignina með
samspili ljósmynda
og grunnteikningar.

Innlitin hafa 
vakið mikla 
athygli og 
standa öllum 
til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

Fáðu
Innlit
fyrir eignina 
þína!

Neðri hæð

Efri hæð

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús

 113 Reykjavík

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, tvö 
baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 39,9m

Klukkurimi
Parhús

112 Rvk

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

v. 73,0m

Hjallavegur 28
Einstakt einbýli

105 Rvk

Eitt af þessum sérstæðu 
húsum í Laugaráshverfinu er 
komið í sölu. Til sölu 307 fm 
einbýlishús á glæsilegri 
hornlóð á gatnamótum 
Hjallavegar og Ásvegar. 
Húsið hefur verið endurnýjað
og endurhannað að mestu 
leyti nánast frá grunni á 
sérstaklega smekklegan hátt.
Þetta er hús fyrir vandláta. 

r veitir:
son hdl og löggiltur fasteignasali
s  sími 899 3700

Í dag milli 
kl. 17:00 og 17:45

7. feb.

OPIÐ HÚS

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

Fyrir eldri borgara á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 25,9m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 130 fm raðhús
Góð staðsetning, fallegt 
útsýni, Suðurgarður
Aukaíbúð í kjallara
Ákveðin sala

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 29,9m

Lækjasmári
4ra-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 20,7m

Hrísrimi
4ra herb
112 Rvk

Mjög góð 89 fm jarðhæð
Endaíbúð
Permaform hús
Fjölskylduvænt hverfi

v. 25,9m

Kristnibraut
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg 4ra herbergja
Jarðhæð
Frábært útsýni
Vandaðar innréttingar 

v. 17,9m

Kríuhólar
5 herb

111 Rvk

Endaíbúð
3 góð herb. ásamt vinnuherb.
Auðveld kaup
Skipti á stærri eign á
höfuðborgarsvæðinu

v. 36,9m

Espigerði
3ja-4ra herb

108 Rvk

Falleg 165 fm íbúð
Lyftuhús
Lækkað verð
Sérlega hagstætt lán
áhvílandi : 34,2m

Hjaltabakki 109 Rvk

v. 15,0m

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.18:00-18:30
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með stæði í bílskýli og 
góðum u.þ.b. 40fm timbur-sólpalli!  
Íbúiðin er með sér-inngangi af svölum á annari hæð í 
fallegu fjölbýlishúsi með lyftu.
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, gott baðher-
bergi og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu ásamt 
þvottaherbergi. 
Sérhannað sólargardínur. Eikarparket og náttúrustein á 
gólfum, allar innréttingar sem og hurðar úr eik o.fl.
Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS mánud og þriðjud. kl.17:00-17:30
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur stæðum í 
bílskýli,  merkt: 304. Íbúðin er á þriðju hæð í þessu flotta 
sex hæðalyftuhúsi í Sjálandshverfinu í Garðabæ,  Eignin 
er alls 151,7 fm að stærð með tvennum svölum. 
Stutt í skóla og almenna þjónustu í Garðabæ sem og 
útivistarsvæði s.s. ylströnd o.fl. 
Nánari uppl. Þóra gsm: 822-2225

OPIÐ HÚS mánud. 7. febrúar kl. 17.30 – 18.00
Skemmtilega skipulögð 3ja herb., 100fm íbúð í austur-
enda á 3ju hæð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaup. 
Húsið var tekið í gegn að utan í haust, múrviðgert, skipt 
um glugga og gler eftir því sem þurfti og allt málað 
og snyrt. Sameign lítur öll einstaklega vel út.  Einstök 
staðsetning íbúðar, hlóðlátt umhverfi með alla þjónustu í 
næsta nágrenni.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

OPIÐ HÚS mánud. 7. febrúar kl. 18.30 – 19.00
Raðhús, 217,2 fm  með innbyggðum  28,7 m2 bílskúr.  
Eignin er tilbúin að utan. Innkeyrsla er hellulögð og er 
hitalögn í henni. Lóðin er að öðru leyti frágenginn, sléttuð 
og tyrfð. Gólfhiti hefur verið lagður. Húsið er tæplega 
tilbúið til innréttinga. Steyptir veggir eru slípaðir og 
tilbúnir til spörslunar og málunar. Rafmagn ídregið að 
hluta. Léttir gifsmilliveggir eru óuppsettir. Eignin er seld 
á því byggingastigi, sem hún nú er í. Síðasta óselda 
raðhúsið í götunni. Ómótstæðilegt útsýni.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

Katrínarlind 2 - 4 – 113 Rvk Langalína 2 – 210 Gbæ

Álftamýri 8 – 108 Reykjavík Fossahvarf 4 – 203 Kópavogur.

Herbergi: 7 – Stærð: 217 fm Herbergi: 3 – Stærð: 100 fm

Verð: 21,4 m  

Verð: 24.9 m  

Herbergi: 3 – Stærð: 96,2 fm

Verð: 39.9m

Herbergi: 4 – Stærð: 151,7 fm

OPIÐ HÚS mánud og þriðjud. kl.17:30-18:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur stæðum í 
bílskýli,  merkt: 206. Íbúðin er á þriðju hæð í þessu flotta 
sex hæða lyftuhúsi í Sjálandshverfinu í Garðabæ,  Eignin 
er alls 171,6  fm að stærð með tvennum svölum. 
Stutt í skóla og almenna þjónustu í Garðabæ sem og 
útivistarsvæði s.s. ylströnd o.fl. 
Nánari uppl. Þóra gsm: 822-2225

OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.17:30-18:00 
Glæsileg  og vönduð íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð 
í fallegu litlu fjölbýli í bryggjuhverfi Grafarvogs. 
 íbúðin er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð 
og efnisval er allt samræmt í húsinu. 
Spónlagður Kirsuberjaviður er í innréttingum og hurðum 
og rauðeik er á gólfum.  Tvö salerni eru í íbúðinni og 3 
svefnherbergi.  Aðeins tvær íbúðir eru í stigaganginum. 
Skipti á minni eign koma til greina..  
Nánari uppl. Hafdís  gsm 895-6107 

Langalína 2 – 210 Gbæ Naustabryggja 24 - 110 Rvk

Ásholt 2, við Laugaveg, 105 Rvk. Gaukshólar 2 – 111 Rvk.

Herbergi: 5 – Stærð: 175,6 fm  Stærð: 107 fm

Verð: 19.9 m  Verð: 32,9 m

Verð: 41.9 m  

Herbergi: 4 – Stærð: 171,6 fm

Verð: 29.9 m

Herbergi: 5 – Stærð: 127,1 fm

OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.17:30-18:00
Endaíbúð á 2 hæðum, TOPP-ÍBÚÐ (Pent- House) á 
tveim hæðum, samtals 150,2ferm + bíslkúr 25,5ferm = 
samtals 175,6ferm eignarhlutur.
3 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, 26ferm svalir, 
möguleiki á heitum potti á svölum, útsýni út um allt.
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Einstakt verslunar- og atvinnuhúsnæði
Einstaklega fallegt og vel staðsett 107 fm húsnæði, 
hentugt fyrir margs konar starfsemi. Hentug stærð og 
lögun húsnæðis. Há lofthæð, kerfisloft, léttbyggðir veggir, 
tvær sjálfstæðar inngönguhurðir frá Laugavegi og bakdyr 
inn í sameign. Loftræstikerfi, vatns og frárennslislagnir, 
allt svo aðgengilegt til að aðlaga húsnæðið að hinum 
fjölbreytilegustu notum. Straumur gangandi ferðamanna 
um Laugaveg við framdyr.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

Verð: 39,5 m  





...ég sá það á Vísi

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir leigjendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is



www.búseti.is
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93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né
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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



ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET OG Í SÍMA 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

 Alfhending strax.

 Allar íbúðir með 
sólskála.

 Íbúðir með hjónasvítu.

 Stærðir frá 97-162 m2.

 Rúmgóð bílageymsla.
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K
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S
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

fhending strax.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Suðurtún 5 á Álftanesi

Ferjuvað 7, Norðlingaholti

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 



BÍLAR &
FARATÆKI

Renault Maxity Nýr og ónotaður (eft-
irársbíll) 6 hjóla. Pallur 3,77X2,10 með 
niðurfellanlegum skjólborðum, Verð án 
vsk. 4,900,000 Bílás. Bílasala Akranes 
S:431 2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

Erum með pizzastað til sölu í nýju 
hverfi. Eini pizzastaðurinn í nágrenninu. 
Hagstæð húsaleiga og lítill launakostn-
aður. Öll tæki í góðu standi. Skoðar 
skipti á skuldlausum bíl eða bílum. 
Ásett verð 4990þ

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Rafvespurnar komnar!
Vorum að fá nýja sendingu af raf-
magnsvespum. Verð 149,900.- Erum 
flutt að Laugavegi 168, í brekkunni við 
hliðina á ríkisskattstjóra.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Öll viðgerðarþjónusta á 
staðnum opið frá 13 til 18 
mánudaga til föstudaga.

 

TOYOTA YARIS SOL 8/2004 1.3 ek 
74þ km Toppeintak verð aðeins 990 
stgr Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

VW Touareg R5 dísel, árg. 2008, ek. 
38þús.km, leður, krókur, 2xfelgurgang-
ar, nýleg heilsársdekk, Gullfallegur 
umboðsbíll og vel búinn!! Ásett verð 
aðeins 7390þús.kr! bíllinn er á staðn-
um,

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

VW Polo árg‘98 , ný vetrardekk. Sk‘11. V. 
190 þús. Uppl í s. 774 2886

Gerðu felgurnar 
eins og nýjar!

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

 250-499 þús.

NULL
Til sölu Mitsubishi Carisma árg‘98, 1.6 
l, ssk. Ek.180 þús, ný tímareim. Fallegur 
bíll. V. 390 þús staðgr. Uppl í s. 897 
9252

 Bílar óskast

Óska eftir vel meðförnum Dune 
Byggy. Verður að vera „sjálfskiptur“. 
Upplýsingar sendist á hhbe@simnet.is 
- Gsm 617 2141

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.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Golf, Polo, Micra, Almera, 
Peougut 206, Yaris eða 

Lancer ÓSKAST
Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.

 S. 893 3573.

 Bátar

Grásleppuleyfi til sölu, tilboð óskast 
í 4,27“. Tilboð skal senda á thjon-
usta@365.is

 Hjólbarðar

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

 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

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 
97, Subaru Impreza 99 og Skoda fel-
icia 99, 

 Peugeot 306 99. kaupi bíla til nið-
urrifs. 

 Partasala smiðjuvegi 11 

 sími 661 5270.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

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

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

 Viðgerðir

Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar - 
Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar 
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar 
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1) 
Sími 567 0840.

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.

 Garðyrkja

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræð-
ingur 

 sími 697 8588.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Trjáfellingar
Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjón-
usta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðing-
ur. Sími : 848 1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm. 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

Bókhald fyrir þig. Ársreikningur - 
Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf 
659 5031

 Málarar

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

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, pípulögn, múrverki, mál-
ingu, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum.
Uppl. í síma 899 2420.

Fór bíllinn ekki
í gang?

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18.
Lokað um helgar.

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

DEKA rafgeymar
Hátt kaldræsisþol
Gott úrval

Verð frá 16.950 kr.

Sérfræðingar í bílum

DEKA startkaplar
Alvöru startkaplar frá DEKA

Verð frá 4.490 kr.

Til sölu

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING
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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

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

www.smidaland.is
Nýsmíði-viðhald-gluggar-hurðar-sól-
pallar-öll smíði. S. 772 0040.

N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði. 

4.000kr. fermeterinn.
nv.verktakar@gmail.com 

Upplýsingar í síma 661 3149.

PVC. ÞAKDÚKUR. Nýlögn og viðgerðir. 
Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s: 660-
3571 eða Póstf. Larus7171@simnet.is

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, kem/sæki/sendi afsl. FEB&ÖBÍ 
Stefán 8216839.

 Nudd

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in DownTown. S. 692 
2126, Alena.

THE BEST !!! TANTRIC; LUXURY; 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
FOR YOU!! 24 /7 sim. 869 8602.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Whole body massage. S. 849 5247.

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

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

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro

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

Spámiðlun - árulestur - heilun. 
Laugardaga í miðbænum. Hólmfríður. 
867 3647. www.spamidill.is

 Iðnaður

Tek að mér flísalögn, hef tamið mér 
vönduð vinnubrögð, ég er heiðarleg-
ur og stundvís. Upplýsingar í síma: 
8430829 Kolbeinn S.

 Rafvirkjun

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Tilboð
Fallegir kuldaskór úr leðri. Stakar stærð-
ir. Verð: 9.500.- Misty skór Laugavegi 
178, s: 551 2070

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

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar, upp-
þvottavélar,borð-uppþvottavél, sjón-
vörp,stór ljósritunarvél, stólar, borð, 
varahlutir, hjólbarðar og felgur á ýmsa 
bíla. S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL
 og aðra eðalmálma gegn fram-

vísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

Óskum eftir notuðum tækjum og bún-
aði í eldhús/veislusal. Uppl. um verð og 
annað sendist á petur@visir.is

 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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is 

 Rannveig s. 862 5920.

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

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

 Ný netverslun: 

 www.betriheilsa.is/erla

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Nýtt grunnnámskeið hefst þann 10.feb. 
Menntaður hundaþjálfari. www.hunda-
skoli.net Uppl. 897 1992.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

HÚSNÆÐI

 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.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í 
Iðnskólann og bónus. S. 892 5309.

LEIGUSALAR ATH ÞETTA!
Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem 
býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýs-
ingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www.
leiguhus.is

Gott og vel staðsett forstofuherbergi í 
kjallara að Búðargerði. Uppl. 6934161.

Fullbúin herbergi með aðgangi að öllu 
til leigu frá vikutíma upp í mánuð 
eða lengur við sólvallagötu 101 R. 
Upplýsingar í síma 897 1016.

 Atvinnuhúsnæði

Glæsilegt atvinnuhúsnæði til leigu í 
Glæsibæ. Uppl. í s. 659 9508.

 Geymsluhúsnæði

!! Geymslusvæði !!
Geymslusvæði til leigu, 250 kr ferm. 
Upplýst og vaktað. Upplýsingar 694-
3899.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn húsgagnahöll 

og Mjódd óskar eftir traustu 
fólki til starfa í afgreisðslu. 
Íslenskukunnátta skilyrði. 

Vinnutími frá 07-15 og 07-13 
virka daga.

Umsóknareyðublöð má nálgast 
á www.bakarameistarinn.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

 Veitingahús Nings óskar eftir 
starfsfólki - vaktstjóra í fullt 

starf. Unnið er á 15 daga vökt-
um. Skilyrði: starfsmaður þarf 
að hafa góða þjónustulund, 

vera röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Okkur vantar fólk til að halda heima-
kynningar. LR er stærsta MLM fyrirtæki 
Evrópu með frábærar heilsu og snyrti-
vörur. Uppl. í s. 773 6099.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld virka 
daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir tekju-
möguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

TILKYNNINGAR

 Fundir

Munið félagsfundinn í kvöld á Hótel 
Loftleiðum, þingsal 5. Dagskrána má 
sjá á vef félagsins www.f4x4.is Stjórn 
F4x4.

 Tilkynningar

 Einkamál

Kona á góðum aldri vill kynnast karl-
manni með góðar stundir í huga. 
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8744.

Myndarleg kona 48 ára, sem býr ein, 
vill kynnast góðum manni með góða 
skemmtun í huga. Auglýsing hennar er 
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8296.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... ég held 
það!!!

EEftir að hafa starfað sem leikskólakennari í 21 ár ákvað 
Marta að breyta til og fara að hjúkra öldruðum...
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ÞÞað sem þú sérð eftir að hafa sagt um leið og þú missir það út úr þér

Auðvitað! Það 
verður bara gaman 
að Kjartan bætist í 
hópinn með okkur 

í dag!

LÁRÉTT
2. plat, 6. átt, 8. drulla, 9. æxlunar-
korn, 11. óreiða, 12. aðfall, 14. rabb, 
16. í röð, 17. útsæði, 18. bergmála, 
20. til, 21. í miðju.

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. frá, 4. þegn, 5. steinbogi, 
7. hagnaður, 10. þrá, 13. heyskapa-
ramboð, 15. matur, 16. úrskurð, 19. 
bardagi.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gabb, 6. na, 8. for, 9. gró, 
11. rú, 12. aðsog, 14. skraf, 16. de, 17. 
fræ, 18. óma, 20. að, 21. mitt. 

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. af, 4. borgara, 
5. brú, 7. arðsemi, 10. ósk, 13. orf, 15. 
fæði, 16. dóm, 19. at. 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Critics choice“
Time Out, London

„Þessi leiksýning hefur allt 
sem þarf til að skapa vel 

heppnað og 
eftirminnilegt leikverk.“

I.Þ., Mbl.
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AÐEINS Í FEBRÚAR!

Þessi dálkur er ágætis fótskemill fyrir 
akkúrat þá manngerð sem flestum 

leiðist. „Besserwisser“, tökuorði úr þýsku 
(ótrúlegt), hefur stundum verið borað inn í 
íslenskuna sem „beturvitringur“. Betur-
vitringur er oftast skilgreindur sem ágæt-
lega gefinn einstaklingur sem er óhrædd-
ur við að leiða nærstöddum það fyrir 
sjónir að hann hefur meiri og betri upp-
lýsingar og vitneskju um allt milli himins 
og jarðar, ef ekki nákvæmari og réttari. 
Ekki síður á það við skoðanir og smekk, 

sem er þá í öllu falli betur ígrundaðri og 
vandaðri.

KNAPPT pistlaformið er skattapar-
adís fyrir hugsuði af þessu tagi. Þar 
sem þeir tala þar til þeir eru mett-

ir en þurfa ekki einu sinni að finna 
andvara úr annarri átt en þeirri sem 
þeir láta berast með. Geta verið einir 
í heiminum – brennt hafragrautinn og 

gengið á grasinu. Sem er fullkomið fyr-
irkomulag  því betrihugsuðurinn veit 

að hann hefur alltaf rétt fyrir sér – 
það er ekkert sem reynir jafn mikið 

á þolinmæði hans og að þurfa til 
málamynda að leyfa vitleysing-

unum að tjá sínar skoðanir. 
Besserwisserar kannast allir 
við þann ólgandi innri pirring 
meðan þeir telja þær löngu 
sekúndur. Sókrates vissi það 

eitt að hann vissi ekki neitt. 

Besserwisserinn veit hins vegar að aðrir 
vita ekki neitt.

ÞAÐ má taka fram að ég er örugglega 
þessi týpa. Mér hættir til að vilja eiga síð-
asta orðið, ég er sérstaklega svag fyrir 
smáatriðum sem tengjast fullkomnun-
aráráttu minni og ég breiði út fagnaðar-
erindi um það sem mér líkar persónu-
lega –  finnst það jafnvel skylda mín  að 
hjálpa fólki  að gera líf sitt skemmtilegra. 
Ímyndið ykkur fjölskylduboð þar sem ég 
er í sannfæringarham. Þið mynduð fara 
snemma. 

EN af því að hér er ég stödd í plássi sem 
beturvitringar eiga að nota til að koma 
einhverju sem þeir vita betur á fram-
færi er boðskapur dagsins sérstaklega 
tileinkaður systkinum mínum af sömu 
sort. Einkum þeim sem hárreita sig yfir 
smekk fólks og hugðarefnum og froðu-
fella yfir mest lesnu fréttunum; Sveppa og 
Audda, Hamborgarafabrikkunni og Linds-
ey Lohan. Vita betur, vita hvað fólki ætti 
að finnast skemmtilegt að dunda sér við 
–  standa sjálfir að eigin mati á æðra plani 
og vilja veiða aðra með sér þangað upp. 
Huggunarorðin eru þessi: Froðan er það 
sem heldur æðra planinu gangandi. Án 
annars væri hitt ekki til. Og svo er þetta 
eilífðarspurningin;  hvað er  froða og hvað 
ekki og hverja eigum við velja í nefnd til 
að ákveða það?

Til flokkssystkina



ÞORSKBITAR ÝSUBITAR

FISKBÚÐINGURFISKBÚÐINGUR
MEIRA EN  FISKINNIHALD

 FERSKAR
STEIKTAR FISKBOLLUR

FRYSTARTT
STEIKTAR FISKBOLLUR SALTFISKBITAR

ÝSUBITAR Í RASA PI

Alla daga í Bónus
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folk@frettabladid.is

ÓKEYPIS MÆLINGAR Á 
BLÓÐÞRÝSTINGI OG BLÓÐFITU

SÍBS og Hjartaheill bjóða ókeypis mælingar á 
blóðþrýstingi og blóðfitu í SÍBS húsinu, Síðumúla 6, 
kl. 16.00 - 19.00 í dag 7. febrúar. Gengið er inn að 
austanverðu og mælingarnar verða á 
annari hæð. Skráningu lýkur kl. 18.00.

SÍBS og Hjartaheill

Nýjung í söfnum 
Reykjavíkurborgar

allan
febrúar

Borgarbókasafn Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Menningarmiðstöðin GerðubergMinjasafn Reykjavíkur

ÁRSKORTMenningarkort Reykjavíkur er bráðsnjöll nýjung í söfnum Reykjavíkurborgar. 
Menningarkortið veitir aðgang í heilt ár að fimm söfnum og auk þess ýmis 
fríðindi í verslunum og á veitingastöðum safnanna. Hægt er að velja milli þrigg ja 
ólíkra korta, allt eftir áhugasviði hvers og eins.  

Nýttu þér kynningarafslátt í febrúar, en þá fást tvö Menningarkort á verði eins. 

Menningarkortin má kaupa á öllum söfnunum og jafnframt á  

Nánar á menningarkort.is.
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Öll söfnin
Verð: 5.000 kr. 

Listasafn Reykjavíkur
Verð: 3.000 kr. 

Minjasafn Reykjavíkur
Verð: 3.000 kr. 

MINJASAFN REYKJAVÍKUR
Árbæjarsafn

Landnámssýning

ÁRSKORT
ÁRSKORT

Borgarbókasafn Reykjavíkur

Listasafn Reykjavíkur

Ljósmyndasafn Reykjavíkur

Menningarmiðstöðin Gerðuberg

Minjasafn Reykjavíkur

ÁRSKORT

Þorsteinn J. Vilhjálmsson og 
aðrir sem komu að umfjöllun 
Stöðvar 2 Sports um HM í hand-
bolta gerðu sér glaðan dag í 
myndveri stöðvarinnar á föstu-
dag. Góð stemning var meðal við-
staddra enda þótti umfjöllunin 
einstaklega vel heppnuð.

Skálað 
fyrir HM

SKÁL FYRIR HM Auður B. Guðmundsdóttir og María Hrund Marinósdóttir hjá VÍS 
ræddu meðal annars við Einar Þorvarðarson hjá HSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hafrún Kristjánsdóttir sló í gegn sem 
álitsgjafi um handboltalandsliðið. Hér 
er hún með útvarpsmanninum Valtý 
Valtýssyni.

Pálmi Guðmundsson sjónvarpsstjóri 
og Þorsteinn J. Vilhjálmsson sem stýrði 
umfjölluninni um keppnina.

Arnar Björnsson íþróttafréttamaður og 
Geir Sveinsson, fyrrverandi handbolta-
maður, tóku tal saman.

STJÖRNUR FÆR FYRSTA PLATA HLJÓMSVEITARINNAR 
BEADY EYE  í breska tónlistartímartinu Q. Platan, Different Gear, Still Speeding, 
kemur út í lok mánaðarins. Beady Eye er sem kunnugt er skipuð Liam Gallagher 
og öðrum meðlimum Oasis eftir að bróðir hans Noel hætti í sveitinni.

Fordkeppnin fór fram í Hafnarhúsinu á 
föstudagskvöld. Það var Kolbrún Ýr 
Sturludóttir sem bar sigur úr býtum.

Hann var þétt setinn bekkurinn í Hafnarhúsinu 
á föstudagskvöld þegar Fordkeppnin var hald-
in. Sóley Kristjánsdóttir var kynnir og meðal 
þeirra sem skemmtu voru hljómsveitirnar 
Sykur og Feldberg. Í dómnefnd sátu Pamela 
Frank frá Ford, Ari Magg ljósmyndari, Saga 
Sigurðardóttir ljósmyndari, Anna Clausen 
stílisti og Steinunn Sigurðardóttir fatahönn-
uður. 

Kolbrún Ýr Sturludóttir bar sigur úr býtum 
og fékk að launum veglegan gjafapakka. Hún 
tekur svo þátt í Ford Supermodel of the 
World í New York í sumar. Kolfinna Krist-
ófersdóttir hafnaði í öðru sæti og Hildur 
Holgersdóttir því þriðja.

Kolbrún Ýr er Fordstúlkan
SIGURSTÚLKUR Í FORDKEPPNINNI Kolbrún Ýr sigurvegari er fyrir miðju, til vinstri er Kolfinna Kristófersdóttir sem varð í öðru sæti 
og til hægri er Hildur Holgersdóttir sem hafnaði í þriðja sæti. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Valdimar og Stefanía.

Arna og Natalie.Esther, Fríða, Jóhann Kristófer og Sunna Mjöll.

4
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TVEGGJA TÍMA HLÁTURSKAST... MEÐ HLÉI

 forsýn. þri. 22/2 kl. 20
 forsýn. mið. 23/2 kl. 20
 forsýn. fim. 24/2 kl. 20
 frumsýn. fös. 25/2 kl. 20

lau. 26/2 kl. 20
þri. 1/3 kl. 20
mið. 2/3 kl. 20
fös. 4/3 kl. 19

fös. 4/3 kl. 22
lau. 5/3 kl. 19
lau. 5/3 kl. 22
sun. 6/3 kl. 20

mið. 9/3 kl. 20
fös. 11/3 kl. 19
fös. 11/3 kl. 22
fim. 17/3 kl. 20

Tryggðu þér miða strax!

Frumsýnt 25. febrúar kl. 20
ef greitt er með greiðslukorti frá Íslandsbanka í miðasölu Borgarleikhússins

Viðskiptavinumí Vildarklúbbi Íslandsbanka býðst30% afsláttur á fyrstu10 sýningarnar

ðskiptavviiiiinnnnnnuuuuuuuummmmmmmmmmVildarklúbbid

1000 kr. afsláttur

af miðaverði á fyrsta

degi forsöludeggi fors

FORSALA HEFST Á MIÐVIKUDAGINN KL. 10!

Tilboð
í einn dag!
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Helmingur hljómsveitar-
innar Amiinu er á leiðinni 
til Ástralíu þar sem spiluð 
verður tónlist við skugga-
myndir þýskrar listakonu.  

Helmingur hljómsveitarinnar Ami-
inu flýgur til Ástralíu í lok febrú-
ar til að spila tónlist við skugga-
myndir þýskrar listakonu sem lést 
árið 1981.

„Þetta er hliðarverkefni sem við 
höfum verið með í gangi í tæplega 
tvö ár. Ég var fengin til að semja 
tónlist við hreyfimyndir eftir konu 
sem heitir Lotte Reiniger af kvik-
myndafestivalinu í Jersey. Við 
höfum verið að túra með þetta inn 
á milli,“ segir María Huld Markan 
Sigfúsdóttir í Amiinu. 

Reiniger gerði á sínum tíma 

sextíu svart-hvítar hreyfimyndir, 
meðal annars nokkrar byggðar á 
Grimms-ævintýrunum, og nutu 
þær mikilla vinsælda þegar kvik-
myndalistin var að stíga sín fyrstu 
skref.

Tónleikarnir verða fimm til sex 
talsins og verða haldnir á vegum 
alþjóðlegrar listahátíðar sem 
Perth, höfuðborg Vestur-Ástralíu, 
stendur fyrir. Einir tónleikar eru 
bara ætlaðir börnum og á öðrum 
tónleikum mun Amiinu-helming-
urinn hita upp fyrir sænsku hljóm-
sveitina Wildbirds & Peacedrums, 
sem spilaði á Airwaves-hátíðinni 
í haust. „Þetta eru mjög flottar 
skuggamyndir og það merkilega 
er að sú elsta er alveg frá 1922,“ 
segir María Huld. 

Hún hlakkar til að fara til Ástr-
alíu. „Þetta verður mjög gaman 
fyrir utan flugið. Það er gaman 

að hafa þetta verkefni til hliðar 
því það er alltaf einhver ólétt í 
bandinu.“ Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er það sellóleikar-
inn Sólrún Sumarliðadóttir og á 
hún von á sér í maí. 

Helmingur Amiinu mun spila 
tónlist við skuggamyndir Rein-
iger á fleiri hátíðum á þessu ári. 
Næst spilar hljómsveitin í heild 
sinni á tvennum tónleikum í Belgíu 
síðar í þessum mánuði en í mars 
spilar hún án Sólrúnar á tónleik-
um í Boston. Með haustinu ætlar 
Amiina svo að kynna nýjustu plötu 
sína, Puzzle, enn frekar erlendis. 
Gripurinn er kominn út í Bretlandi 
og víðar í Evrópu, auk þess sem 
dreifing er fyrirhuguð í Japan, 
Ástralíu og Bandaríkjunum. Platan 
er einnig fáanleg á iTunes og verð-
ur sömuleiðis til á vínyl á vegum 
Morr-útgáfunnar.  freyr@frettabladid.is

Tónlist við skuggamyndir
AMIINA Helmingur hljómsveitarinnar Amiinu spilar á listahátíð í Vestur-Ástralíu á næstunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Útgáfan TomTom Records hefur 
verið sett á laggirnar og mun hún 
sérhæfa sig í íslenskri raftónlist. 

Forsprakkarnir eru Jóhann 
Ómarsson, sem hefur listamanns-
nafnið Skurken, og Árni Grétar, 
betur þekktur sem Future graph-
er. Tónlistarmennirnir sem eru 
þegar komnir á skrá hjá TomTom 
eru Prince Valium, Tonik, Yoda 
Remota, Futuregrapher og Skur-
ken. Fyrstu útgáfurnar líta dags-
ins ljós 12. febrúar þegar And-
efni, nýjasta plata Prince Valium, 
og Life Is a Beach, stuttskífa með 

Tonik, koma út í stafrænu formi. 
Hægt verður að nálgast þær á síð-
unni Tomtomrecords.com.

Í framtíðinni hefur stefnan 
einnig verið sett á að endurútgefa 
gömul verk með íslenskum raf-
tónlistarmönnum. Að auki mun 
TomTom halda reglulega tónlistar-
kvöld sem nefnast Heiladans og 
hefja þau göngu sína í mars. 

Gefa út raftónlist

ÁRNI GRÉTAR Árni Grétar er annar af for-
sprökkum útgáfunnar TomTom Records.

– Lifið heil
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Gildir út febrúar.

Voltaren Gel
15% verðlækkun.
100 g. Áður: 3.390 kr. Nú: 2.879 kr.

LONDON BOULEVARD 8 og 10.10 16

THE FIGHTER 5.40, 8 og 10.20 14

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL 6 L

LITTLE FOCKERS 8 og 10 12

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

V I P

1414

14

14

14

14

14

14

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

10

12

12

12

12

12

����
-mbl

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING. 
WITTY AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH SHOULD BE
ON STAGE ON OSCAR NIGHT”

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

NY POST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER NY OBSERVER, REX REED

�����
-boxoffice magazine

�����
- empire

�����
- Morgunblaðið

�����
- Fréttablaðið

SANCTUM-3D    kl. 5.30 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH kl. 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl. Tali kl. 5.30
DILEMMA kl. 8 og 10.30
GREEN HORNET-3D kl. 10.15
KLOVN: THE MOVIE kl. 8
ROKLAND kl. 5.30

THE KING’S SPEECH kl.  5:40
SANCTUM kl.  8 - 10:20
ROÐLAUST OG BEINLAUST stuttmynd kl. 6 - 7
KLOVN - THE MOVIE kl.   8 
ROKLAND kl.  10:20

FRÁ JAMES CAMERON 
L E I K S T J Ó R A  T I T A N I C  O G  A V A T A R

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

40 ÞÚSUND 
SKELLI

HLÆGJANDI 
ÁHORFENDUR!

SANCTUM-3D kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8 - 10:30
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
ROKLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 5:50
HEREAFTER kl. 8
HARRY POTTER kl. 10:30 Síðustu sýningar

SANCTUM-3D kl. 8:20 - 10:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:50 - 8 - 10:30
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8

WWW.SAMBIO.IS

sýnd í

VINSÆLASTA 

MYND VERALDAR 

ÞRJÁR VIKUR Í RÖÐ!

ÍSLENSKT TAL - 3-D

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
THE DILEMMA  kl. 8
MÚMÍNÁLFARNIR 3D KL. 6
DEVIL  kl. 8 - 10.10
THE GREEN HORNET 3D kl. 10.10   
ALFA OG ÓMEGA 2D kl. 6

L
L

16
12
L

Nánar á Miði.is
BLACK SWAN  kl. 5.40 - 8 - 10.30
BLACK SWAN LÚXUS kl. 5.40 - 8 - 10.30
MÚMÍNÁLFARNIR 3D KL. 3.40 
THE DILEMMA  kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE GREEN HORNET 3D kl. 3.30 - 5.25 - 8 - 10.35 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 3.30
THE TOURIST kl. 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 3.30 - 5.50

16
16
L
L

12
L

12
L

BLACK SWAN  kl. 5.30 - 8 - 10.30
LONDON BOULEVARD  kl. 8 - 10.10
THE FIGHTER KL. 5.30 - 8 - 10.30
BURLESQUE KL. 8 - 10.30
GAURAGANGUR KL. 5.50
BARA HÚSMÓÐIR* kl. 6   Enskur texti
Sýnd áfram í nokkra daga

16
16
14
L
7
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR 5%

/haskolabio/smarabio

-Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

B. I., KVIKMYNDIR.COM

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

-H.S.S.,MBL

-H.S.S., MBL

5%

V. - KVIKMYNDIR.IS
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær gildir meðan birgðir endast
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SMOOTHIE
600g – 3 TEG.

495/pk.

áður 589 kr/pk.

EPLA-, APPELSÍNU-  
& MILDUR ÁVAXTASAFI  
1 L

159/stk.99
áður 199 kr/stk.

 20%
afsláttur

TÓMATSAFI 

199kr/stk.
áður 259 kr/stk.

TRÖNUBERJASAFI

298kr/stk.
áður 359 kr/stk.

GRAPESAFI

229kr/stk.
áður 298 kr/stk.

SVESKJUSAFI

298kr/stk.
áður 359 kr/stk.

GRÆNMETISSAFI

229kr/stk.
áður 298 kr/stk.

ANANASSAFI

229kr/stk.
áður 298 kr/stk.

LÁ-, LLÁ- RÓM- & RÓRÓM & RÖNUBERRÖRÖNUBERER

SKÓGARBERS
300 G LAU3

H
300 G LAU330 FRYFFRYRYYSSSTTT STÓR STSTÓ LÁBERÁBERER

250 G LA22550 G LLAAUUSSSSFRYFFRYRYYSSSTTT

JJJARÐARBERAAR ER
500 G LAU55000 FRYFRYRYYSSSTTT

199kr/pk.

áður 299 kr/pk.

199kr/pk.

áður 289 kr/pk.

299kr/pk.

áður 398 kr/pk.

199kr/pk.

áður 289 kr/pk.

299kr/pk.

áður 389 kr/pk.

 31%
afsláttur

 31%
afsláttur

 25%
afsláttur 23%

afsláttur

 33%
afsláttur

SEM NEYTANDI GETUR ÞÚ GENGIÐ AÐ ÞVÍ 
VÍSU AÐ COOP HEFUR SETT MIKLAR KRÖFUR 
Á VÖRUNA SEM LÚTA AÐ:

Coop framleiðir gæðavörur til daglegra nota,  
en býður lægra verð en önnur svipuð merki.

Coop tryggir gæði vörunnar allt frá framleiðslu og þar til varan er komin  
í hillur og býður þannig góðar vörur á mjög góðu verði.

Coop vörurnar eru seldar víða á Norðurlöndunum.

– Verði
– Gæðum
– Gæðastjórn

– Traust neytenda á vörunni
– Umhverfinu
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sport@frettabladid.is

FRAMSTÚLKUR  eru úr leik í Evrópukeppni bikahafa eftir tvö töp gegn þýska liðinu HSG Blomberg. 
Leikirnir töpuðust með einu og tveimur mörkum. Niðurstaðan mikil vonbrigði fyrir Fram sem ætlaði sér 
stærri hluti í þessari keppni og keypti meðal annars útileikinn af þýska liðinu 

Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag? 

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

Poweradebikar karla:
KR-Tindastóll   81-69
KR: Marcus  Walker 16/5 fráköst/6 stolnir, Finnur 
Atli Magnússon 12/6 fráköst, Pavel Ermolinskij 
11/14 fráköst/12 stoðsendingar/5 stolnir, Brynjar 
Þór Björnsson 10/6 fráköst, Jón Orri Kristjáns-
son 10/4 fráköst, Fannar Ólafsson 8/9 fráköst, 
Hreggviður Magnússon 8, Ólafur Már Ægisson 
3, Skarphéðinn Freyr Ingason 2, Páll Fannar 
Helgason 1.
Tindastóll: Hayward Fain  32/14 fráköst, Drag-
oljub Kitanovic 25, Sean Kingsley Cunningham 
5/6 fráköst, Friðrik Hreinsson 4/5 stoðsendingar, 
Helgi Rafn Viggósson 2, Helgi Freyr Margeirsson 
1.
Haukar-Grindavík   70-82
Haukar: Semaj Inge 26/9 fráköst, Gerald  Robin-
son 13/15 fráköst/3 varin skot, Haukur Óskarsson 
12/4 fráköst/3 varin skot, Sveinn Ómar Sveinsson 
10/7 fráköst, Örn Sigurðarson 7, Emil Barja 2/4 
fráköst. 
Grindavík: Kevin Sims 25/4 fráköst/5 stoðsend-
ingar, Páll Axel Vilbergsson 21/4 fráköst, Þorleifur 
Ólafsson 17/8 fráköst/5 stoðsendingar/6 stolnir, 
Ólafur Ólafsson 7/9 fráköst/4 varin skot, Ryan 
Pettinella 4/7 fráköst, Ómar Örn Sævarsson 4, 
Ármann  Vilbergsson 3, Helgi Björn Einarsson 
1/4 fráköst.

Poweradebikar kvenna:
KR-Hamar   65-60
KR: Margrét Kara Sturludóttir 25/12 fráköst, 
Chazny Paige  Morris 20/5 fráköst, Hildur 
Sigurðardóttir 7/9 fráköst/6 stoðsendingar, Signý 
Hermannsdóttir 5/6 fráköst, Helga Einarsdóttir 
3/6 fráköst, Hafrún Hálfdánardóttir 3/5 fráköst, 
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 2/13 fráköst. 
Hamar: Jaleesa  Butler 23/12 fráköst/6 varin skot, 
Kristrún Sigurjónsdóttir 11/5 fráköst/5 stolnir, 
Slavica Dimovska 11/6 fráköst, Íris Ásgeirsdóttir 
7, Guðbjörg Sverrisdóttir 6/6 fráköst, Fanney Lind 
Guðmundsdóttir 2/5 fráköst.

N1-deild kvenna:
Valur-Stjarnan   26-24
Valur: Kristín Guðmundsdóttir 6, Karólína Gunn-
arsdóttir 5, Hildigunnur Einarsdóttir 4, Ragnhildur 
Guðmundsdóttir 3, Anna Úrsula Guðmundsdóttir 
3, Hrafnhildur Skúladóttir 2, Dagný Skúladóttir 2, 
Stjarnan: Hanna G. Stefánsdóttir 8, Elísabet 
Gunnarsdóttir 3, Sólveig Lára Kjærnested 3, 
Gunnur Sveinsdóttir 3, Esther Viktoría Ragnars-
dóttir 3, Kristín Clausen 2, Hildur Harðardóttir 1, 
Haukar-ÍBV   21-27
Haukar: Erla Eiríksdóttir 5, Hekla Hannesdóttir 
4, Karen Sigurjónsdóttir 3, Þórdís Helgadóttir 2, 
Viktoría Valdimarsdóttir 2, Gunnhildur Pétursdótt-
ir 2, Katarína Baumruk 1, Agnes Ósk Egilsdóttir 1.
ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 6, Aníta Elías-
dóttir 6, Guðbjörg Guðmannsdóttir 4, Ester Ósk-
arsdóttir 4, Renata Horvath 4, Rakel Hlynsd. 2.
Grótta-HK   16-25
Grótta: Sigrún Birna Arnardóttir 4, Eva Björk Dav-
íðsdóttir 3, Björg Fenger 2, Lovía Jóhannsdóttir 
2, Ásrún Birgisdóttir 2, Fríða Jónsdóttir 1, Guðný 
Halldórsdóttir 1, Ásgerður Jóhannesdóttir 1.
HK: Brynja Magnúsdóttir 8, Tinna Rögnvaldsdóttir 
4, Elín Anna Baldursdóttir 4, Auður Ómarsdóttir 2, 
Harpa Baldursdóttir 2, Gerður Arinbjarnar 1, Elísa 
Ósk Viðarsdóttir 1, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 1.
FH-ÍR   29-17
FH: Margrét Ósk Aronsdóttir 6, Heiðdís Guð-
mundsdóttir 5, Steinunn Snorradóttir 5, Sigrún 
Jóhannsdóttir 3, Aníta Ægisdóttir 2, Berglind 
Björgvinsdóttir 2, Hafdís Kristinsdóttir 2, Sigrún 
Gilsdóttir 1, Birna Íris Helgadóttir 1, Hind Hannes-
dóttir 1, Ingibjörg Pálmadóttir 1.
ÍR: Sif Jónsdóttir 6, Elizabeta Kowal 4, Þorbjörg 
Steinarsdóttir 3, Silja Ísberg 3, Steinunn Svein-
björnsdóttir 1.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI „Maður er að skríða 
saman hægt og rólega. Þetta er 
bara eintóm hamingja,“ sagði 
körfuboltaþjálfarinn Hrafn Kristj-
ánsson þegar undirritaður heyrði í 
honum hljóðið í gær. Hrafn þjálfar 
bæði karla- og kvennalið KR sem 
unnu um helgina undanúrslitaleiki 
sína í Powerade-bikarnum.
Kvennaliðið byrjaði á því að vera 
fyrst liða til að leggja Hamar að 
velli, vann 65-60 sigur í spenn-
andi leik. „Við höfðum spilað mjög 
grimma og jafna leiki við þær í 
deildinni. Við vissum að við yrðum 
aftur í þannig leik og ættum alla 
möguleika á að klára hann með 
sigri,“ sagði Hrafn.

„Það er alltaf þannig að maður 
reynir hitt og þetta yfir leikinn 
og það gengur ekki allt upp. Við 
fórum í svæðisvarnarafbrigði 
í fyrri hálfleik sem var ekki að 
ganga upp og við urðum að vinna 
upp í einhvern tíma. Það gekk hins 
vegar frábærlega upp gegn þeim 
síðast. Heilt yfir þá var ákafinn og 
andinn sem við ætluðum að koma 
með inn í leikinn til staðar. það 
var kannski það sem skilaði þessu 
í lokin.“

Lítill tími til þess að fagna fyrri 
sigrinum

Mikil gleði braust út hjá KR-
konum eftir leik. 

„Þær voru í skýjunum. Í byrj-
un tímabils vissum við að það yrði 
annar gangur á þessu frá síðasta 
tímabili. Það voru ansi margar 
frá meistaraliðinu farnar og það 
var eiginlega alltaf okkar plan að 
toppa með þetta lið einmitt á þess-
ari dagsetningu, þegar í undanúr-
slit bikarsins væri komið. Þá væri 
liðið farið að gera sig gildandi sem 
eitt af toppliðunum,“ sagði Hrafn.

Hann fékk ekki mikinn tíma 
til að fagna sigri kvennaliðsins 
því strax í kjölfarið var komið að 
karlaliðinu að mæta Tindastóli. 
Hrafn hrósaði Sauðkrækingum 
fyrir þeirra nálgun. 

„Þeir komu mjög vel undirbún-
ir til leiks og voru greinilega að 
reyna að halda hraðanum niðri og 
ná þannig að hanga á því að spila 
á færri mönnum en við. Þeim 
tókst það mjög vel fram eftir leik 
en lenda svo í því að þurfa að nota 
leikhléin örar en við og áttu bara 
eitt leikhlé eftir. 

Þá fórum við að pressa og þeir 
kláruðu sitt síðasta leikhlé og þá 
opnuðum við smá mun,“ sagði 
Hrafn sem mun hafa í nægu að 

snúast á sjálfan bikarúrslitadaginn 
enda báðir úrslitaleikirnir leiknir 
samdægurs.

„Ég fékk generalprufu í Lengju-
bikarnum. Það fór ekki eins og 
lagt var upp með en var ákveðin 
generalprufa fyrir það sem koma 
skal. Það er ekkert nema gaman 
að klæða sig upp í fínni fötin og 
taka þátt í körfuboltaveislu í fjóra 

til fimm tíma,“ sagði Hrafn en KR 
var einnig í úrslitum hjá báðum 
kynjum í Lengjubikarnum í byrjun 
vetrar og þá var leikið í Höllinni.

Hrafn byrjar fljótlega að búa sig 
undir daginn stóra. 

„Undirbúningur hjá mér byrjar í 
og með fljótlega en fókusinn á lið-
inu verður að vera á næsta leik;“ 
sagði Hrafn. elvargeir@frettabladid.is

Gaman að fara í fínni fötin
Hrafn Kristjánsson er á leið í Laugardalshöllina með bæði karla- og kvennalið 
KR en lið hans báru sigur úr býtum í undanúrslitaleikjum sínum á laugardag 
sem var stór dagur hjá honum. Hrafn var enn að skríða saman í gær.

SPARIKLÆDDUR Hrafn Kristjánsson verður í jakkafötunum í Laugardalshöllinni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRJÁLSAR Meistaramót Íslands 
fór fram í Laugardalshöll um 
helgina. ÍR varð Íslandsmeistari 
fjórða árið í röð en félagið fékk 
30.696 stig. HSK/Selfoss varð í 
öðru sæti með 14.102 stig og FH 
varð að sætta sig við þriðja sæti 
með 13.951 stig.

ÍR vann kvennakeppnina með 
gríðarlegum yfirburðum en ÍR-
stelpur fengu 19.305 stig en HSK/
Selfoss var með 8.456. UFA varð 
í þriðja sæti með 6.887 stig. ÍR 
vann einnig karlakeppnina með 
11.391 stig en Breiðablik var ekki 
langt á eftir með 9.190 stig. FH 
þar rétt á eftir í þriðja sæti með 
9.131 stig.

Búist var við því að metin 
myndu falla á þessu móti en af 
því varð alls ekki. Óhætt er að 
segja að árangurinn á mótinu 
hafi valdið vonbrigðum.

Aðeins eitt Íslandsmet var sett 
og það kom í 4x400 metra boð-
hlaupi. Það met setti ÍR og bætti 
met Breiðabliks sem hafði staðið 
frá árinu 2008.    - hbg

MÍ í frjálsíþróttum:

ÍR varð Íslands-
meistari

Á FLUGI Bjarni Malmquist Jónsson úr 
Fjölni varð annar í langstökkinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDBOLTI Örvhenti hornamað-
urinn Ragnar Hjaltested hélt í 
morgun til Noregs þar sem hann 
mun spila með Kristiansund til 
loka tímabilsins.

Þar hittir Ragnar fyrir fyrr-
um þjálfara sinn hjá HK, Gunnar 
Magnússon.

Ragnar hefur ekkert leikið 
handbolta í vetur og var orðað-
ur við nokkur lið fyrir áramót en 
allt kom fyrir ekki.   - hbg

Ragnar Hjaltested:

Samdi við 
Kristiansund

KÖRFUBOLTI Það varð ljóst í gær að 
Grindvíkingar verða mótherjar 
KR í bikarúrslitunum þann 19. 
febrúar. Grindavík vann sigur á 
Haukum á útivelli 82-70. Leikur-
inn var jafn og spennandi allan 
tímann en í síðasta fjórðungnum 
voru þeir gulu mun sterkari.

„Grindavík er með reynslu-
mikið lið og þeir vita nákvæm-
lega hvað þeir eru að gera,“ sagði 
Haukur Óskarsson, leikmaður 
Hauka, eftir leikinn. 

„Þeir tóku þennan leik ekkert á 
meiri baráttu eða meiri hæfileik-
um heldur bara reynslunni.“

Það sást strax í byrjun leiks að 
mikið var í húfi og hart var bar-
ist. Liðin skiptust á að hafa for-
ystuna í fyrsta leikhluta en gest-
irnir voru stigi yfir að honum 
loknum. 

Haukar leiddu þó í hálfleik með 
tveggja stiga mun 35-33. Jafn-

ræðið hélt áfram þar til í síðasta 
fjórðungnum er leiðir fór loks að 
skilja.

Þegar liðin mættust í Grinda-
vík í deildarleik á dögunum unnu 
Haukar sannfærandi sigur. 

„Við vorum mjög slakir í síð-
ustu tveimur leikjum en núna var 
miklu meiri karakter í liðinu. Við 
mættum tilbúnir og kláruðum 
dæmið. 

Við erum alltaf að læra, svona 
er bara boltinn. Svo lengi sem 
menn átta sig á að það þarf að 
laga eitthvað þá er þetta í lagi. 
Það kemur niðursveifla hjá öllum 
liðum,“ sagði Páll Axel Vilbergs-
son, leikmaður Grindavíkur. - egm

Haukar stóðu lengi vel í Grindavík í undanúrslitum Powerade-bikarsins í gær:

Reynslusigur hjá Grindvíkingum

GRIMMUR Semaj Inge og 
félagar börðust vel fyrir 
sínu í gær en það dugði 
ekki til. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



VÖRN GEGN KULDA
Ceridal fitukrem er framleitt úr 100% fituefnum og olíum – inniheldur ekkert vatn.

Þegar kalt og hvasst er úti verður andrúmsloftið 
oft þurrt. Sama á við um húðina og þarf því að 
verja hana sérstaklega vel. Með Ceridal fitukremi 
er unnt að minnka hættuna á húðskemmdum af 
völdum kulda, því fitukremið inniheldur ekki vatn 
og gerir húðinni kleift að anda eðlilega. Fyrir alla 
sem stunda útivist og útiveru og vilja verja sig 
gegn kulda, er Ceridal fitukrem rétta valið.
Ceridal fæst í apótekum. 

ÁN 
PARABENA, 

VATNS, 
LITAREFNA OG 

ILMEFNA 

Húðhirðulína



26  7. febrúar 2011  MÁNUDAGUR

Enska úrvalsdeildin:
CHELSEA - LIVERPOOL 0-1
0-1 Raul Meireles (69.)
WEST HAM - BIRMINGHAM 0-1
0-1 Nikola Zigic (64.)
ASTON VILLA - FULHAM 2-2
1-1 Andy Johnson (52.), 2-1 Kyle Walker (72.), 2-1 
Kyle Walker (74.), 2-2 Clint Dempsey (78.).
EVERTON - BLACKPOOL 5-3
1-0 Louis Saha (19.), 1-0 Louis Saha (19.), 1-0 
Louis Saha (21.), 1-1 Alex Baptiste (36.), 2-1 
Louis Saha (46.), 2-2 Jason Puncheon (61.), 2-3 
Charlie Adam (63.), 3-3 Louis Saha (75.), 4-3 
Jermaine Beckford (79.), 5-3 Louis Saha (83.).
MANCHESTER CITY - WEST BROMWICH 
ALBION 3-0
1-0 Carlos Tevez (16.), 2-0 Carlos Tevez (21.), 3-0 
Carlos Tevez (38.).
NEWCASTLE UNITED - ARSENAL 4-4
0-1 Theo Walcott (0.), 0-2 Johan Djourou (2.), 0-3 
Robin van Persie (9.), 0-4 Robin van Persie (25.), 
1-4 Joey Barton (67.), 2-4 Leon Best (74.), 3-4 
Joey Barton (82.), 4-4 Cheick Tiote (86.).
STOKE CITY - SUNDERLAND 3-2
0-1 Kieran Richardson (1.), 1-1 John Carew (31.), 
1-2 Asamoah Gyan (47.), 2-2 Robert Huth (82.), 
2-2 Robert Huth (83.), 3-2 Robert Huth (92.).
TOTTENHAM - BOLTON WANDERERS 2-1
1-0 Rafael van der Vaart (5.), 2-0 Rafael van der 
Vaart (7.), 1-1 Daniel Sturridge (54.), 2-1 Niko 
Kranjcar (91.).
WIGAN ATHLETIC - BLACKBURN ROVERS 4-3
0-1 Jason Roberts (22.), 0-1 Jason Roberts (22.), 
1-1 James McCarthy (34.), 2-1 Hugo Rodallega 
(49.), 3-1 James McCarthy (55.), 3-2 Christopher 
Samba (57.), 4-2 Ben Watson (64.), 4-3 David 
Dunn (80.).
WOLVES - MANCHESTER UNITED 2-1
0-1 Nani (2.), 1-1 George Elokobi (9.), 2-1 Kevin 
Doyle (39.)
STAÐAN:
Man United 25 15 9 1 55-24 54
Arsenal 25 15 5 5 54-27 50
Man. City 26 14 7 5 42-22 49
Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
Tottenham  25 12 8 5 35-27 44
Liverpool 26 11 5 10 36-31 38
Sunderland 26 9 10 7 32-31 37
Bolton  26 8 9 9 36-37 33
Stoke City 25 10 3 12 31-32 33
Newcastle  25 8 7 10 40-38 31
Blackburn  26 9 4 13 34-42 31
Fulham 26 6 12 8 28-28 30
Everton 25 6 12 7 33-34 30
Aston Villa 26 7 8 11 30-45 29
Blackpool 25 8 4 13 38-49 28
Birmingham  24 5 12 7 24-33 27
WBA 25 7 5 13 31-48 26
Wigan  26 5 11 10 26-44 26
West Ham  26 5 9 12 27-44 24
Wolves 25 7 3 15 26-43 24

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Ungstirnin Kolbeinn Sig-
þórsson og Gylfi Þór Sigurðsson 
gerðu það báðir gott í Evrópu-
boltanum um helgina.

Gylfi skoraði fyrsta mark Hoff-
enheim í þýska boltanum sem 
lagði Kaiserslautern, 3-2.

Kolbeinn kom AZ Alkmaar yfir 
gegn Excelsior í hollenska bolt-
anum en það dugði ekki til þvi AZ 
tapaði, 2-1.   - hbg

Kolbeinn og Gylfi Þór:

Skoruðu báðir

GYLFI ÞÓR Fékk tækifæri í liðinu og 
skoraði. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Botnlið Wolves varð á 
laugardag fyrsta liðið til að leggja 
Manchester United að velli í ensku 
úrvalsdeildinni þetta tímabilið. 
Úrslit sem kæta Arsene Weng-
er, stjóra Arsenal, en hans menn 
gerðu jafntefli við Newcastle fyrr 
um daginn eftir að hafa komist 
fjórum mörkum yfir.

Þegar seinni hálfleikur var 
nýhafinn og Arsenal 4-0 yfir 
var einn leikmaður liðsins, Abou 
Diaby, sendur í bað fyrir að missa 
stjórn á skapi sínu og hrinda Joey 
Barton. Newcastle nýtti sér liðs-
muninn og skoraði jöfnunarmarkið 
þremur mínútum fyrir lok venju-
legs leiktíma.

„Barton var mjög heppinn að 
fara ekki sömu leið,“ sagði Weng-
er eftir leik. „Diaby lék frábærlega 

í fyrri hálfleiknum. Stundum spil-
ar það inn í að menn verði pirraðir 
þegar þeim gengur illa en það átti 
ekki við þarna. Ég útskýri þetta 
með því að hann hefur oft meiðst 
eftir grófar tæklingar andstæðing-
ana og það hafði þessi áhrif.“

Hann viðurkennir að hafa 
áhyggjur af því að það gæti haft 
neikvæð áhrif á liðið andlega í 
komandi leikjum að hafa gloprað 
þessum leik. „Aðeins framtíðin 
mun leiða í ljós hvort þær áhyggj-
ur eru óþarfar,“ sagði Wenger.

Stigið dugði Arsenal þó til að 
minnka forskot United á toppi 
deildarinnar niður í fjögur stig þar 
sem lærisveinar Sir Alex Ferguson 
töpuðu óvænt fyrir botnliði Wolves 
eftir 29 leiki í röð án ósigurs. „Ég 
sagði fyrir leikinn að Wolves væri 

betra lið en taflan gæfi til kynna. 
Við fórum illa með fjölda góðra 
færa,“ sagði Sir Alex eftir leik. 
„Rio Ferdinand meiddist í upphit-
un og það var áfall fyrir okkur. 
Reynslan sem Rio býr yfir skiptir 
miklu í leikjum sem þessum.“

Úlfunum hefur gengið vel gegn 
efstu liðunum og knattspyrnu-
stjórinn Mick McCarthy hlýtur að 
íhuga hvernig stendur á því að liðið 
sé á botninum. „Vonandi er þetta 
byrjunin á betra gengi hjá okkur. 
Við þurfum nauðsynlega að fara 
að safna stigum og mér er alveg 
sama hvar við náum í þau. Við 
höfum verið að vinna nokkur af 
efstu liðum deildarinnar en tapað 
gegn liðunum í kringum okkur. Við 
þurfum að gera betur til að halda 
sæti okkar,“ sagði McCarthy. - egm

Arsenal missti niður fjögurra marka forskot gegn Newcastle en náði samt að minnka forskot Man Utd:

Úlfarnir björguðu deginum hjá Wenger

RAUTT Diaby missti stjórn á skapi sínu á 
laugardag. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Fernando Torres sagð-
ist ekki hafa tíma til þess að bíða 
eftir að Liverpool myndi byggja 
upp lið sem gæti keppt um titla. 
Það á eflaust eftir að nudda honum 
upp úr þeim ummælum eftir dram-
atískan sigur Liverpool á Chelsea 
í gær. Raul Meireles skoraði eina 
mark leiksins fyrir Liverpool í 
seinni hálfleik.

Þetta var fjórði sigur Liverpool 
í röð og tapið hefur gríðarleg áhrif 
á titilmöguleika Chelsea. Liðið er 
enn tíu stigum á eftir Man. Utd 
og gat ekki notfært sér óvænt tap 
United gegn Wolves.

Leikurinn var annars lítið fyrir 
augað. Hann lofaði þó góðu í upp-
hafi. Fyrsta spjaldið kom eftir 30 
sekúndur og Torres komst í skot-
færi eftir 90 sekúndur. Eftir það 
dó nánast leikurinn. Torres gat 
ekkert og var tekinn af velli 25 
mínútum fyrir leikslok.

Argentínumaðurinn Maxi fékk 
þó eitt af færum tímabilsins en 
honum tókst á einhvern óskiljan-
legan hátt að setja boltann í þver-
slána í algjöru dauðafæri. Sigur-
markið var í skrautlegri kantinum 
og kom skömmu eftir að Torres fór 
af velli.

Þá kom sending frá hægri sem 
Petr Cech virtist eiga. Hann er 
aftur á móti hræddur við að lenda 
í samstuðum eftir að hann höfuð-
kúpubrotnaði á sínum tíma. Hann 
lét því boltann fara fram hjá sér. 
Boltinn hafnaði hjá Meireles sem 
skoraði auðveldlega. Ótrúlega 
klaufalega gert hjá Cech.

Stuðningsmenn Liverpool voru 
búnir að biðja lengi um að Kenny 
Dalglish yrði gerður að stjóra 
félagsins og ráðning hans hefur 

heldur betur virkað. Honum hefur 
tekist að rífa upp lið sem var að 
leika langt undir getu og er að ná 
miklu úr liðinu. Sigurinn í gær 
gefur svo öllum hjá félaginu byr 
undir báða vængi.

Nú bíða stuðningsmennirn-
ir eftir því að eigendur félagsins 
geri langtímasamning við Dalglish 
en þó svo hann sé að spila léttan 
póker leynir sér ekki að hann vill 
fá langan samning.

„Ég vil ekki ræða framtíðina 
og samningamálin. Mitt vanda-
mál er að hugsa um leikinn gegn 
Wigan. Það sem á að gerast mun 
gerast,“ sagði Dalglish og hrósaði 
svo vinnuveitendum sínum. „Eig-
endurnir voru frábærir í janúar 
er þeir keyptu Carroll og Suarez. 
Við gátum ekki beðið um meira 
en þeir voru svekktir að ná ekki 
fleiri leikmönnum. Ég verð því að 
hrósa þeim. Þeir munu taka réttar 
ákvarðanir fyrir félagið og meðan 
allir halda áfram að róa í sömu átt 
verður allt í lagi.“

Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea, 
sagði að sitt lið hefði ekki spil-
að nógu vel en var ánægður með 
frammistöðu Torres í leiknum.

„Torres skilaði góðri vinnu. 
Liverpool varðist vel, lokaði 
svæðum en Fernando reyndi að 
hreyfa sig og finna svæði. Hann 
var spenntur fyrir því að spila en 
við verðum að gefa honum tíma til 
þess að aðlagast okkur. Ég held að 
það muni koma fljótt,“ sagði Anc-
elotti og bætti við.

„Við vorum ekki að spila nógu 
vel í þessum leik og verðum að 
sætta okkur við það. Við fengum 
aldrei það svæði sem við þurftum 
að fá í sókninni.“  henry@frettabladid.is

Takk fyrir millurnar og stigin þrjú
Aðeins nokkrum dögum eftir að Liverpool seldi Fernando Torres fyrir metfé til Chelsea lagði Liverpool 
ensku meistarana að velli í London. Torres var í byrjunarliði Chelsea og lét lítið að sér kveða.

SVEKKTUR Fernando Torres ætlaði heldur betur að skora gegn Liverpool í gær en 
hafði ekki erindi sem erfiði. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES





28  7. febrúar 2011  MÁNUDAGUR

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

> Hugh Grant
„Mér líkar ekkert sérstaklega vel 
við börn. Mér er sama um þau í 
svona fjórar mínútur, en það er 
algjört hámark. Eftir það, get ég 
ekki skilið allt stússið í kringum 
þau.“
Hugh Grant leikur bóksala í Notting 
Hill sem kynnist bandarísku 
kvikmyndastjörnunni Önnu 
Scott fyrir tilviljun og taka 
hlutirnir óvænta stefnu í 
rómantísku gamanmyndinni 
Notting Hill sem er á Stöð 2 
Bíói kl. 18.05.

18.15 Tveir gestir 

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

19.00 Fróðleiksmolinn

16.50 Víkingar - DNA slóðin rakin (1:3)

17.20 Landinn

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (1:52)

18.08 Franklín (50:65) 

18.30 Sagan af Enyó (6:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Blóð í símanum (Blod i mobilen) 
Dönsk heimildamynd um jarðefni sem notuð 
eru í farsíma og unnin eru úr námum í Aust-
ur-Kongó. 

20.55 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(1:12) Í fyrsta þætti nýrrar þáttaraðar um vís-
indi og fræði á Íslandi er fjallað um nýjar 
rannsóknir á gröfum úr heiðni eða kuml-
um, um rafbílavæðingu á Íslandi og raf-
bíla hjá Háskólanum í Reykjavík og keppni 
grunnskólanema í nýsköpun þar sem hugvit-
ið blómstrar. 

21.25 Svona á ekki að lifa (6:6) (How 
Not to Live Your Life) Bresk gamanþáttaröð 
um ungan og taugaveiklaðan mann.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn

22.40 Meistaradeild í hestaíþróttum

22.55 Þýski boltinn

23.55 Kastljós

00.15 Fréttir

00.25 Dagskrárlok 

06.00 ESPN America
09.00 Waste Management Phoenix 
Open (4:4)
12.00 Golfing World
12.50 Golfing World
13.40 Waste Management Phoenix 
Open (4:4)
17.05 PGA Tour - Highlights (4:45)
18.00 Golfing World
18.50 Waste Management Phoenix 
Open (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights 
(1:25)
23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 Lie to Me (12:22) 

11.00 White Collar

11.45 Falcon Crest (13:28) 

12.35 Nágrannar

13.00 So You Think You Can Dance 
(14:23) 

14.20 So You Think You Can Dance 
(15:23) 

15.05 ET Weekend

15.50 Barnatími Stöðvar 2

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons

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 (6:19) 

19.45 The Big Bang Theory (11:17) 

20.10 Extreme Makeover: Home Edit-
ion (12:25) . 

20.55 Undercovers (10:13) .

21.40 Saving Grace (11:13) Spennandi 
þáttaröð með Óskarsverðlaunaleikkonunni 
Holly Hunter í aðalhlutverki. Grace Hanad-
arko er lögreglukona sem er á góðri leið með 
að eyðileggja líf sitt þegar engill birtist henni 
og heitir að koma henni aftur á rétta braut.

22.25 Reykjavík Fashion Festival Nýr 
og áhugaverður íslenskur sjónvarpsþáttur 
um alþjóðlegu tískuvikuna Reykjavík Fashion 
Festival sem fram fór sl. vor.

22.55 Tripping Over (4:6) 

23.45 Modern Family (10:24) 

00.10 Chuck (12:19)

00.55 Burn Notice (7:16)

01.40 Dave Chappelle‘s Block Party

03.20 Aliens vs. Predator - Requiem

04.55 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Naked Gun 2½: The Smell of 
Fear
10.00 Jurassic Park
12.05 Notting Hill
14.05 The Naked Gun
16.00 Jurassic Park
18.05 Notting Hill
20.05 Hannah Montana. The Movie
22.00 Wanted
00.00 Witness
02.00 Mr. Wonderful
04.00 Wanted
06.00 The Savages

19.30 The Doctors

20.15 E.R. (14:22) .

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (11:22) Þriðja ser-
ían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick 
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsókn-
arlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki 
glæsilegan feril við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
En þrátt fyrir það nýtur hann lítillar hylli innan 
lögreglunnar.

22.35 Numbers (15:16) Sjötta þáttaröðin 
í vönduðum spennuflokki sem fjallar um tvo 
ólíka bræður sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. 

23.20 Mad Men (10:13) Þriðja þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingamannsins Dons Draper og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á 
Madison Avenue í New York. 

00.10 E.R. (14:22)

00.55 The Doctors

01.35 Sjáðu

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

07.00 Spænski boltinn: Real Madr-
id - Real Sociedad Útsending frá leik Real 
Madrid og Real Sociedad í spænsku úrvals-
deildinni.

18.00 The Swing Í þessum þætti er rennt 
yfir golfsveifluna eins og hún leggur sig. Hvað 
eru kylfingar að gera rangt í sveiflunni? Svarið 
við því er að finna í þessum þætti.

18.25 NBA-körfuboltinn: Boston - 
Orlando Útsending frá leik Boston Celtics 
og Orlando Magic í NBA.

20.10 Umhverfis Ísland á 80 höggum 
Magnaður þáttur þar sem Logi Bergmann 
Eiðsson fer umhverfis Ísland á 80 höggum.

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

21.55 Gunnar Nelson í Cage Contend-
er Einn magnaðasti íþróttamaður Íslend-
inga, Gunnar Nelson sýnir listir sínar í Cage 
Contender.

23.30 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

07.00 Chelsea - Liverpool

16.05 Man. City - WBA Útsending frá 
leik Manchester City og West Bromwich 
Albion í ensku úrvalsdeildinni.

17.50 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta fram hjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

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

19.45 PL Classic Matches: Aston Villa 
- Liverpool, 1998 

20.15 Wolves - Man. Utd. Útsending frá 
leik Wolves og Manchester United í ensku 
úrvalsdeildinni.

22.00 Premier League Review 
2010/11

23.00 Ensku mörkin 2010/11.

23.30 Newcastle - Arsenal

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Vanda-
samt verk að huga að heilsunni.      

20.30 Nýju fötin keisarans Steinunn 
og gestir.      

21.00 Frumkvöðlar Framtíðin byggir á 
hugmyndum frumkvöðla.      

21.30 Eldhús meistaranna Magnús 
kominn í detoxeldhús Jónínu.      

D agskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.          

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

15.45 7th Heaven (9:22) (e)

16.30 Game Tíví (2:14) (e)

17.00 Dr. Phil

17.45 Married Single Other (5:6) (e)

18.35 America’s Funniest Home Vid-
eos (44:46)

19.00 Judging Amy (8:22)

19.45 Will & Grace (13:22) 

20.10 90210 (12:22) Bandarísk þátta-
röð um ástir og átök ungmenna í Beverly 
Hills. Hr. Cannon tekur Naomi í gíslingu og 
tekst að draga Silver inn í aðstæðurnar. Adri-
anna mætir í spjallþátt til að útskýra sína hlið 
á málum en óvæntur gestur eyðileggur það 
fyrir henni.

20.55 Life Unexpected (10:13).

21.45 CSI (4:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. Rannsóknarteymið á nú 
í höggi við morðingja sem skilur ekki eftir 
sig slóð.

22.35 Jay Leno

23.20 Dexter (12:12) (e)

00.10 Harper’s Island (8:13) (e)

00.50 Will & Grace (13:22) (e) 

01.10 Life Unexpected (10:13) (e)

01.55 Pepsi MAX tónlist

Síðasta laugardagskvöld hélt ég svo sannarlega að það væri komið 
að stóru Eurovisionstundinni. Eftir að hafa horft á nokkrar und-
ankeppnir, með allt of mörgum íslenskum slögurum og daglegar 
upprifjanir á þeim sjö lögum sem komust áfram, stóð ég í 
þeirri von um helgina að ég gæti hætt að hugsa um sex 
þeirra og einbeitt mér að einu. Og látið son minn gera slíkt 
hið sama, því í raun eiga öll lögin sem náðu inn í undan-
keppnina upp á pallborðið hjá honum. Guði sé lof fyrir 
YouTube. Annars myndi þetta ekki óma heima hjá mér á 
hverjum degi. Hjúkk. 

En nei. Síðasta laugardagskvöld var enn ein upprifjun-
in. Það var ekki einu sinni reynt að gera áhorfendum 
það til geðs að láta listamennina troða upp aftur, 
heldur voru sömu upptökurnar og hafa rúllað 
daglega á RÚV, með þeim undantekningum að 
Ragnhildur og Guðmundur spurðu aðdáendur 

og þjóðfræðinga ,,hvað Eurovision þýddi fyrir okkur 
Íslendinga”? Einmitt.

Þessar þrálátu endurtekningar Ríkissjónvarpsins 
gera það þó líklega að verkum að þjóðin verður 
orðin svo óendanlega þreytt á þeim að hún mun 
fjölmenna fyrir framan sjónvarpsskjáina á laugar-
daginn næstkomandi til þess að sjá loks eitthvað 
nýtt. Þó það verði sömu lögin, sömu brandararnir 

og sama fólkið, mun landinn velja sér það lag sem 
honum finnst vera ,,mest Eurovision”. Og það lag, sem 

flestir telja að muni bera sigur úr býtum í Þýskalandi, 
flýgur svo galvaskt og þýtt í Stóru júróvisjon, eins og 

sonur minn kallar hana, og mun hópa okkur saman við 
skjáinn á ný. En það verður í maí. Þangað til fáum við 

fleiri endurtekningar. Húrra.

VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR MUN ALDREI SKILGREINA SIG SEM AÐDÁANDA

Hvað endurtekningar þýða fyrir okkur Íslendinga
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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.

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

Skemmtilegir og 
spennandi þættir 
um hjón sem 
starfa sem njósn-
arar. Að þ essu 
sinni eltast Steven 
og Samantha við 
peningafalsara og 
Steven neyðist 
til að vinna með 
bróður sínum en 
lengi hefur andað 
köldu á milli 
þeirra. 

STÖÐ 2 KL. 20.55

Undercovers

11.20 Dalziel and Pascoe 12.10 Dalziel and Pascoe 
12.55 Deal or No Deal 13.35 Deal or No Deal 
14.10 Whose Line Is It Anyway? 14.35 Whose Line 
Is It Anyway? 15.00 Only Fools and Horses 15.50 
Doctor Who 16.35 New Tricks 17.25 Deal or No 
Deal 18.00 Deal or No Deal 18.40 Only Fools and 
Horses 19.30 Little Britain 20.00 Catterick 20.30 
Torchwood 21.20 The Office 21.55 Whose Line Is 
It Anyway? 22.20 Whose Line Is It Anyway? 22.45 
New Tricks 23.35 EastEnders 00.05 Little Britain 
00.35 Catterick

12.00 DR1 Dokumentaren. 100 dage uden stoffer 
13.00 Den store dag 14.00 DR Update - nyheder 
og vejr 14.10 Jamie Olivers skolemad 15.00 
Noddy 15.10 Rasmus Klump 15.15 Byggemand 
Bob 15.30 Ni-Hao Kai Lan 15.55 Johannas hus-
dyr 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 DR Update 
- nyheder og vejr 17.00 Jamie Olivers eget køkken 
17.30 TV Avisen med Sport 18.05 Aftenshowet 
19.00 Jamie Olivers skolemad 20.00 TV Avisen 
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Hercule 
Poirot 22.35 OBS 22.40 Robin Hood 

12.35 Ein dag i Sverige 12.45 Glimt av Norge 
13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt 13.30 
FBI 14.00 NRK nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
16.00 NRK nyheter 16.10 Skispor fra 1952 til 1982 
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 
Håkon & Haffners byggeklosser 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Kalde spor 

09.30 Gomorron Sverige 10.15 Landet runt 11.00 
Rapport 11.05 Sportspegeln 11.35 Sverige! 12.05 
Vaxdockan 13.40 Hipp Hipp 14.10 Gomorron 
Sverige 15.00 Rapport 15.05 En idiot på resa 
15.55 Minuten 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 
Fråga doktorn 18.00 Kulturnyheterna 18.15 
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Klass 9A 19.30 Dom kallar oss artister 
20.00 Gynekologen i Askim 21.00 Sexualkunskap 
21.30 Hotellpraktikanterna 22.00 Sherlock 

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: Úr Bernskunni 15.25 Fólk og 
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Ópus 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.05 
Lostafulli listræninginn 23.45 Málstofan 00.05 
Næturútvarp Rásar 1
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„Ég er núna föst í Dexter. Ég var 
svolítið lengi að komast inn í 
þetta æði og trúði ekki að þetta 
væri gott. En núna eru þetta 
tveir þættir á hverju kvöldi.“ 

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söngkona 
hljómsveitarinnar Of Monsters and Men.

„Þetta er náttúrulega alveg mögnuð 
markaðssetning,“ segir Hulda Gúst-
afsdóttir, annar eigandi Hestvits, 
sem sér meðal annars um útflutn-
ing á hestum.

Íslenski hesturinn skaut upp koll-
inum í Facebook-leiknum FarmVille 
í lok janúar. FarmVille er einn vin-
sælasti tölvuleikur heims, en um 
sextíu milljónir manna um allan 
heim spila hann reglulega, sem eru 
um tíu prósent af notendum Face-
book. Í leiknum sér fólk um rekstur 
bóndabæjar með öllu sem því fylg-
ir, en samskipti við aðra Facebook-
notendur eru stór hluti af leikn-
um. Notendur geta keypt íslenska 
hestinn fyrir sérstakan FarmVille-
gjaldeyri, geymt hann í sýndarhest-
húsi og ræktað gæðinga sem þeir 
geta deilt með öðrum notendum 
leiksins.

Hulda hafði ekki heyrt um land-
vinninga íslenska hestsins í net-
heimum þegar Fréttablaðið náði í 
hana en taldi að þeir myndu skila 
sér í góðri kynningu. „Ég myndi 
ætla það,“ segir hún. „Auðvitað 
skiptir máli í hvernig samhengi 
hesturinn er í leiknum. Ef hann er 
sýndur í jákvæðu og góðu ljósi er 
þetta náttúrulega frábær auglýs-
ing.“

Íslenskur búfénaður nýtur vax-
andi vinsælda erlendis, eins og 
fram hefur komið í Fréttablað-
inu. Íslenski fjárhundurinn var 
kynntur á einni stærstu hunda-
sýningu heims í Bandaríkjunum í 
lok síðasta árs og fjölmörg bónda-
býli rækta íslenskt sauðfé, hunda 
og meira að segja hænur. Ýmsum 
brögðum er beitt til að markaðs-

setja náttúruauðlindir lands-
ins og skemmst er að minn-
ast þess þegar umboðsmaður 
íslenska hestsins var skipaður, 
til að halda utan um hagsmuni 
hans á erlendri grundu. Hulda 
segir FarmVille-ævintýri íslenska 
hestsins vera óbeina markaðssetn-
ingu. „Það virkar alltaf vel þegar 
ekki er augljóst að verið sé að aug-
lýsa. Þá verða hlutirnir þekktir og 
fólk þekkir þá þegar það sér þá 
næst,“ segir hún.

 atlifannar@frettabladid.is

HULDA GÚSTAFSDÓTTIR: ÞETTA ER MÖGNUÐ MARKAÐSSETNING

Íslenski hesturinn í einum 
vinsælasta tölvuleik heims

TÖLVULEIKJAGÆÐINGAR Tugir milljóna 
spilara Facebook-leiksins FarmVille geta 
fengið sér íslenskan hest og ræktað 
gæðinga. Hulda Gústafsdóttir segir 
þessa markaðssetningu afar jákvæða.

Útgefandinn og tónlistarmaður-
inn Óttar Felix Hauksson hefur 
í mörg horn að líta. Auk þess að 
skipuleggja stórtónleika í til-
efni sjötugsafmælis Bobs Dylan 
í Hörpunni eins og Fréttablaðið 
greindi nýlega frá, stundar hann 
fullt nám í íslensku við Háskóla 
Íslands.

„Ég er langelstur. Kjarninn 
eru krakkar sem eru fjörutíu 
árum yngri,“ segir Óttar Felix 
um íslenskunámið en hann er 61 
árs. Óttar lauk námi í matvæla-
tæknifræði í Danmörku árið 1988 
og rak í framhaldinu verksmiðj-
una Kjarnavörur í ellefu ár. Eftir 
það söðlaði hann um og stofnaði 
útgáfufyrirtækið Zonet. Hann 
hefur haft mikinn áhuga á íslensku 
í mörg ár og fannst rétti tíma-
punkturinn að hefja námið núna í 
haust. „Ef maður setur málband á 
borðplötu, hefur það 85 til 90 cm 
langt, er með puttann á sextíu og 
kíkir hvað er eftir þá er það bara 
stubbur. Þannig að maður verð-
ur að nýta tímann vel og gera það 
sem mann langar að gera og hafa 
gaman af lífinu,“ segir hann. „Ég 

hef alltaf haft mjög gaman af bæði 
íslenskri málfræði og íslenskum 
bókmenntum.“

Óttar er fullviss um að námið 
eigi eftir að nýtast vel í tónlistarút-

gáfunni, bæði í sambandi við kynn-
ingarefni sem hann sendir til fjöl-
miðla og textann sem hann skrifar 
inn í hin ýmsu plötu umslög.  

 - fb 

Útgefandi lærir íslensku í HÍ

Í ÁRNAGARÐI Óttar Felix á heimavelli íslenskunnar innan um handritin í Árnagarði 
þar sem hann stundar sitt nám.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Stóru þorrablótin virðast bara vera að soga 
alla til sín og svo er þessi mánuður eflaust 
sá erfiðasti hjá mörgum, fólk að borga niður 
jólin,“ segir Haraldur V. Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri íþróttafélagsins Víkings. 

Víkingar neyddust til að slá af þorrablótið 
hjá sér vegna ónógrar þátttöku en það hefur 
verið fastur liður í starfsemi félagsins undan-
farin ár. Víkingar eru þó ekki eina íþróttafé-
lagið á höfuðborgarsvæðinu sem neyddist til 
að grípa til þessara aðgerða því bæði Fram og 
FH urðu að gera slíkt hið sama.

Haraldur segir að þorrablótið hafi átt að 
halda þarsíðasta föstudag en Víkingar hafi 
neyðst til að hætta með dags fyrirvara. „Þetta 
hafa verið svona 80-100 manna þorrablót og 
við höfum séð þetta sem tækifæri til að sam-

eina okkar félagsmenn og gefa þeim tækifæri 
til að hittast undir öðrum formerkjum,“ segir 

Haraldur og viðurkennir að þetta hafi komið 
svolítið á óvart, herrakvöld Víkings hafi til að 
mynda slegið öll met. 

Haraldur vill ekki meina að þetta sé mikið 
fjárhagslegt tap fyrir félagið, auðvitað komi 
alltaf eitthvað inn í kassann fyrir félagið en 
það sé ekki aðalatriðið. „Og kannski var þetta 
bara aðeins of dýrt, það kostaði ellefu þúsund 
krónur fyrir hjónin og það var ef til vill of 
mikið.“

Kristinn Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri 
Fram, staðfesti að Framarar hefðu þurft að 
hætta við þorrablótið hjá sér fyrir skemmstu. 
Og hann segir það bagalegt fyrir fjáröflun 
félagsins. „En þetta eru eflaust bara erfiðari 
tímar hjá fólki og það er ugglaust harðara í 
ári hjá mörgum núna.“ - fgg

Þorrablót slegin af hjá íþróttafélögum

LÍTILL ÁHUGI Þorrablót íþróttafélaga hafa lengi verið 
vinsæl í félagsstarfi landsmanna. Þrjú stór íþróttafélög 
á höfuðborgarsvæðinu neyddust hins vegar til að slá af 
sínar veislur vegna áhugaleysis.

Léttar í bragði

Fitulítilnýjung!

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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MEIRI
MENNING

Frammistaða tónlistarkonunnar 
Láru Rúnarsdóttur á Eurosonic í 
Hollandi er sögð einn af hápunkt-

um hátíðarinnar á síðu 
breska tónlistartímaritsins 
Clash. Þar segir að Lára sé 

heillandi listamaður og útlit 
hennar og klæðnaður hennar 

hafi fangað athyglina 
undir eins. Lögin 
hennar hafi verið bæði 
létt og skemmtileg 
og gaman hafi verið 

að dansa við þau. 
Lára er að hefja 

upptökur á 
sinni fjórðu 
plötu og er 
hún vænt-

anleg síðar á 
þessu ári.

Síðasta sýning á söngleiknum 
Dísu ljósálfi var í Austurbæ fyrir 
skemmstu. Höfundur sýningar-
innar, Páll Baldvin Baldvinsson, 
hefur sett á hilluna áform um 
að frumsýna söngleikinn Chess í 
Hörpu í sumar. Þess í stað hefur 
hann ráðið sig til Kvikmyndaskóla 
Íslands þar sem hann er nú titl-
aður deildarstjóri yfir handrita- og 
leikstjórnardeild. Páll situr eftir 
sem áður í stjórn skólans. 
Áfram er stefnt að því að 
setja söngleikinn Chess 
upp en þangað til það 
verður að veruleika 
munu kvikmynda-
gerðarmenn 
framtíðarinnar 
njóta leiðsagnar 
Páls Baldvins. 

 -fb, hdm
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GRAND HAVEN
(Queen size 153x203 cm)

Fullt verð
309.880 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

199.800 kr.
AMELIA

(Queen size 153x203 cm)
Fullt verð
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ÚTSÖLUVERÐ97.305 kr.

AC-PACIFIC
(Queen size 153x203 cm)

Fullt verð
213.800 kr.
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149.660 kr..GRAND HAVEN

AC-PACIFIC

AMELIA
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Meiri Vísir.

Kronkron og Kalda í 
Köben
Tískuvikan í Kaupmannahöfn er 
nú að renna sitt skeið á enda. 
Sölusýningin CPH Vision er hluti 
af tískuvikunni og hefur íslensk 
hönnun vakið mikla athygli þar að 
þessu sinni. Kaupendur á vegum 
frönsku verslunarinnar Collette 
sýndu hönnun Sonju Bent mikinn 
áhuga og skó- og fatalína Kron 
By Kronkron hefur vakið mikla 
athygli. Systurnar Rebekka og 
Katrín Alda Rafnsdætur voru og 
afskaplega ánægðar með athyglina 
sem hönnun þeirra hefur fengið 
í Kaupmannahöfn. Ný lína frá 
merki þeirra Köldu, sem ber heitið 
Rjúfland, fékk góðar undirtektir og 
má búast við 
tíðindum af 
landvinning-
um þeirra 
fyrr en 
síðar.  
 - sm 

Torres og Suarez
Vistaskipti Spánverjans Fernando 
Torres, sem fór frá Liverpool til 
Chelsea fyrir metfé í síðustu viku, 
hefur ótrúlegustu áhrif á daglegt 
líf margra. Þeirra á meðal er Einar 
Örn Einarsson, annar eigenda 
veitingahúsakeðjunnar Serrano og 
fastur penni á Liverpool-bloggsíð-
unni vinsælu kop.is, sem nefndi 
köttinn sinn Torres í höfuðið á 
hetjunni sinni þegar hún var enn 
í uppáhaldsliðinu. Einar hefur nú 

endurskírt köttinn Suar-
ez, eftir framherj-
anum frá Uruguay 
sem ætlað er að 

taka sæti Torres 
í Liverpool-liðinu, 

og mun kisi vera 
hæstánægður 
með breytinguna 
enda heyrir hann 
víst lítinn mun 
á nöfnunum 
tveimur.  - kg

1 Barnið sýndi að allt væri í lagi 
með þumlinum

2 Bannað að stunda kynlíf 
vegna lágrar greindarvísitölu

3 Þú gætir endað uppi allsber

4 „Þýska ófreskjan” komin til 
Íslands

5 Ríflega tvær milljónir fyrir að 
hakka Google Chrome
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