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É g tók kjallarann hjá mér í gegn,“ segir Guðlaug Ágústa Halldórsdóttir, þegar Fréttablaðið forvitnast um nýjustu fram-kvæmdirnar á heimilinu. Synir Guðlaugar voru áður með her-bergi í kjallaranum. Þegar þeir fluttu sig annað tók Guðltil ó i

„Ég byrjaði í september og framkvæmdum lauk fyrir jól. Hér niðri var hvorki bað né eldhús og ég setti upp hvort tveggja. Eitthvað af húsgögnum átti ég til en keypti líka notuð húsgögn í Góða hirðinum ogvíðar til ð fá

alltaf að búa til púða og gardínur og er á leiðinni með að setja upp nýja heimasíðu fyrir Má mí mó. Svo hengdi ég upp gamlar útsaumsmyndir sem ég safna enég hef alltaf gam

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Guðlaug Ágústa Halldórsdóttir réðst í framkvæmdir heima hjá sér í haust.

Kjallarinn 
orðinn kósí

s
g Mjódd
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Nýtt námskeiðhefst 18. febrúar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
LÍFIÐ UMRÆÐANMEIRI SKEMMTUNMeiri Vísir.

Kettir  eru taldir hafa deilt kjörum með þjóðinni allt frá 
landnámi, samkvæmt rannsóknum. Menn sáu líklega 

snemma að kettirnir gögnuðust til að halda músum í 
skefjum og af þeim sökum er álitið að landnámsmenn 
hafi meðal annars flutt þá til Íslands.

FASTEIGNIR.IS
14. FEBRÚAR 2011
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Sumarið er á næsta leiti og því kominn tími til að festa kaup á sumarhúsi til að njóta lífsins 
næsta sumar. 

Fasteignasalan Eignamiðlun hefur sumarhús til sölu sem hentar þeim sem vilja hlaða batteríin í einstöku

Húsið skiptist í tvær rúmgóðar stofur með góðri lofthæð, eldhús, baðherbergi, fataherbergi, tvö svefn-herbergi og svefnloft. Lóðin er eignarlóð í landi Háls og er heill heimur útaf fyrir sig. Gestahús er í litl-um lundi, vinnuskúr, lítill fótboltavöllur, ótal trjáteg-undir og nuddpottur svo eitthvað sé nefnt. Eigendur hafa haft lö h i ili á

Sumarhús á friðsælum stað

Það er ekki amalegt að drekka morgunkaffið á pallinum áður en farið er í nuddpottinn með þetta einstaka útsýni yfir Hvalfjörðinn.

Mikil náttúrufegurð er í kringum húsið, sem stendur í litlum skógi með fjölmörgum trjátegundum.  

Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900

Er sláttuvélin í stofunni? Vantar þig bílskúr? 
þér hentugri eign með bílskúr!

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

Frímann í Danmörku
Prufa af spjallþætti með 
Frímanni Gunnarssyni í 
Danmörku tókst vel.
fólk 22

Eldfimt málefni
Málþing haldið um 
staðgöngumæðrun í 
Safnaðar     heimili Neskirkju.
tímamót 12 

MENNING Sumartónleikar í Skálholti hlutu Eyrar-
rósina og verðlaunafé að upphæð 1,5 milljónir 
króna við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í 
gær. 

Eyrarrósin er viðurkenning, veitt framúr-
skarandi menningarverkefnum á landsbyggð-
inni, sem Listahátíð í Reykjavík, Byggða-
stofnun og Flugfélag Íslands hafa sett á stofn. 

„Þetta er mikill heiður og viðurkenning,“ 
segir Sigurður Halldórsson, listrænn 

stjórnandi Sumartónleikanna, en þeir hafa 
verið haldnir í 35 sumur. „Eyrarrósin hjálpar 
til við að auka skilning á þessari starfsemi og 
það skiptir miklu máli,“ bætir hann við.

Dorrit Moussaieff, forsetafrú og verndari 
Eyrarrósarinnar, afhenti viðurkenninguna og 
verðlaunagrip eftir Steinunni Þórarinsdóttir 
myndlistarkonu. Önnur verkefni  sem voru til-
nefnd voru Þórbergssetur, Hala í Suðursveit, 
og 700IS Hreindýraland, Egilsstöðum.  - rat

GLATT Á HJALLA Dorrit Moussaieff, forsetafrú og verndari Eyrarrósarinnar, hnaut lítillega um texta þann sem hún las upp við 
afhendingu rósarinnar í gær. Hún tók því vitanlega létt, sem og allir viðstaddir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Dorrit Moussaieff afhenti viðurkenninguna Eyrarrósina á Bessastöðum í gær:

Sumartónleikar í Skálholti hlutu rósina

ÚTFLUTNINGUR Sonja Bent var í 
hópi íslenskra hönnuða sem sóttu 
sölusýninguna CPH Vision sem 
fór fram í síðustu viku. Slíkar 
sýningar geta skapað góð tæki-
færi fyrir íslenska hönnuði.

Þetta er í annað sinn sem 
Sonja tekur þátt í sýningunni, 
sem er hluti af tískuvikunni í 
Kaupmanna höfn. Hönnun Sonju 
vakti nokkra athygli og hefur 
pöntunum rignt inn. Hún segir 
nauðsynlegt fyrir íslenska 
hönnuði að selja vörur sínar úr 
landi, þar sem markaðurinn hér 
sé of lítill til að hægt sé að lifa 
á hönnun. „Vilji maður stækka 
og halda áfram að draga andann 
verður maður að leita út fyrir 
landsteinana.“  - sm / sjá síðu 22

Sonja Bent á CPH Vision:

Nauðsynlegt að 
selja til útlanda

HEILBRIGÐISMÁL Nær tvöfalt fleiri 
leituðu til lýtalækna hér á landi á 
árinu 2009 en árið 2006. Árið 2006 
voru skráðar komur til lýtalækna 
6.612 og árið 2009 voru þær orðn-
ar 11.647. 

Komur eru taldar við hverja 
heimsókn til lýtalæknis og jafn-
gildir fjöldi koma því ekki fjölda 
aðgerða. Aðgerðir árið 2006 voru 
3.415 en 6.547 árið 2009. Hér er 
þó einungis um að ræða komur 
og aðgerðir sem skráðar eru hjá 
Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) 
og eru þar með niðurgreiddar af 
stofnun inni. 

Útgjöld SÍ (þá Tryggingastofn-
unar ríkisins) vegna kaupa á þjón-
ustu lýtalækna fyrir árið 2006 voru 
tæpar 40 milljónir. Árið 2009 voru 
útgjöld stofnunarinnar komin upp í 
tæpar 100 milljónir, sem gerir um 
150 prósenta aukningu útgjalda.

Þær lýta lækningar sem 

tryggingar taka til eru vegna fæð-
ingargalla, þroskafrávika, áverka, 
sýkinga, æxla eða annarra sjúk-
dóma. Þá er meðferð ætlað að bæta 
verulega skerta líkamsfærni og 
lagfæringu lýta eftir sár eða slys. 
Greiðslur SÍ taka einnig til útlits-
einkenna sem flokkast utan eðlilegs 
líffræðilegs breytileika. Fegrunar-
aðgerðir, eins og brjóstastækkanir, 
svuntuaðgerðir eða andlitslyfting-
ar, eru ekki niðurgreiddar af SÍ. 

Ottó Guðjónsson, formaður 
Félags lýtalækna á Íslandi, segir 
að ástæður þróunarinnar megi 
rekja til aukinnar meðvitundar 
um ýmis heilsufarsatriði, eins 
og sortuæxli og húðsjúkdóma, 
sem og til fjölgunar í  lýtalækna-
stéttinni á þessum árum.  

„Það er svo margt sem lýta-
læknar taka sér fyrir hendur 
annað en fegrunaraðgerðir,“ 
segir Ottó. „Mikið af vinnunni 

tengist til að mynda brottnámi 
sortuæxla og bletta og það er 
mikil vakning í þeim efnum.“ 
Hann bætir við að um leið og 
lýtaaðgerðum sem þessum 
fjölgi á milli ára hafi almenn-
um fegrunar aðgerðum, eins og 
brjóstastækkunum og andlits-
lyftingum, fækkað. 

Árið 2006 voru sjö starfandi 
lýtalæknar á Íslandi en þeir voru 
orðnir ellefu árið 2009.  - sv

Lýtaaðgerðum fjölgar en 
fegrunaraðgerðum fækkar
Sjúkratryggingar Íslands greiddu um 100 milljónir vegna lýtaaðgerða 2009. Slíkum aðgerðum fjölgaði úr 3.415 
árið 2006 í 6.547 árið 2009. Brjóstastækkun og andlitslyftingar eru ekki niðurgreiddar af Sjúkratryggingum.

Fjöldi koma til lýtalækna og kostnaður Sjúkratrygginga

Ár Komur Heildarútgjöld Hluti sjúklings Hluti SÍ*
2006 6.612 66,9 milljónir 25,9 milljónir 39,9 milljónir
2007 6.944 72 milljónir  27,5 milljónir 44 milljónir
2008 9.887 119,7 milljónir 42,8 milljónir 76 milljónir
2009 11.647 156,8 milljónir 56 milljónir  97,2 milljónir
Alls 35.080 415,4 milljónir 152,2 milljónir 257,1 milljón

 * Tryggingastofnun ríkisins (TR) skiptist í Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) og TR í október 2008. 

milljónir króna 
voru útgjöld 
Sjúkratrygg-

inga Íslands vegna lýta-
aðgerða árið 2009.

TÖLUR SJÚKRATRYGGINGA ÍSLANDS

100

HÆGVIÐRI   Í dag eru horfur á 
hægum suðlægum og suðaustlæg-
um áttum um allt land. Skúrir S-til 
en slyddu- eða snjóél vestanlands.  
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Fastagestir í Höllinni
Valur vann Fram í fram-
lengingu og er í bikar-
úrslitum fjórða árið í röð.
sport 18
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Vissir þú að C-vítamín
er eina vítamínið sem líkaminn 
framleiðir ekki

Vissir þú að C-vítamín
eykur brennsluna til muna 

Vissir þú að C-vítamín
inniheldur andoxunarefni sem hjálpa 
til við að halda frumunum heilbrigðum

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

ÞAÐ ER GOTT AÐ 
TAKA C-VÍTAMÍN

STJÓRNSÝSLA „Gera verður kröfu 
til þess að Söfnuður Moskvu-
patríarkatsins lúti sömu lóða-
skilmálum og allir aðrir,“ segir 
í umsögn sem borgarráð sam-
þykkti og varðar lóða leigu 
til rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjunnar.

Eins og komið hefur fram 
í Fréttablaðinu er borgin að 
ganga frá samningi við Söfnuð 
Moskvu-patríarkatsins um lóð 
fyrir rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjuna á tveimur samliggjandi 
lóðum ofan við Mýrargötu. Þar 
á að rísa kirkja, safnaðarheimili 
og íbúð fyrir prest. Ekki hefur 
náðst samkomulag um nokkur 
atriði og málið því dregist.

Söfnuðurinn óskaði eftir því að 
vera undanþeginn ákvæði sem er 
í hefðbundnum lóðaleigusamning-
um borgarinnar um að mannvirki 
á lóðum séu að veði fyrir lóðar-
leigu, fasteignagjöldum og öðrum 
opinberum gjöldum vegna lóðar-
innar og mannvirkja á henni. Er 
það vegna reglna safnaðarins 
sjálfs um að ekki megi veðsetja 
kirkjulegar eignir hans.

„Reglur þessar hafa ekkert 
formlegt gildi nema hjá söfnuð-
inum,“ segir í umsögn Ágústs 
Jónssonar, skrifstofustjóra hjá 
framkvæmda- og eignasviði 
borgarinnar. Þar kemur fram að 
söfnuðurinn bjóðist til að leggja 
fram bankaábyrgð til að tryggja 
greiðslu áðurnefndra gjalda en að 
þeirri lausn sé hafnað. „Söfnuð-
urinn getur hins vegar, ef honum 
sýnist svo, átt bankainnstæður 
eða aðrar slíkar tryggingar sem 
verja hann gegn áföllum vegna 
hugsanlegra vanskila á opinber-
um gjöldum.“

Þá er hvorki fallist á þá kröfu 
safnaðarins að hann fái kaup-
rétt að umræddum lóðum né 
forkaupsrétt ef borgin vill ekki 
framlengja samninginn að lokn-
um leigutímanum, sem er fimm-
tíu ár. Hins vegar er orðið við 
ósk safnaðarins um að bæta 
180 fermetrum í borgarlandinu 

við kirkjulóðina og að gefinn sé 
þriggja ára frestur til að ljúka 
framkvæmdum í stað aðeins 
tveggja ára. Samkvæmt upp-
haflegu samkomulagi frá því í 
júlí 2007 mun söfnuðurinn ekki 
greiða gatnagerðargjöld.

Fulltrúar Söfnuðar Moskvu-
patríarkatsins munu enn vilja 
nánari skoðun á lóðaskilmálunum 
en innan borgarkerfisins er frá-
gangur samningsins þó talinn á 
lokastigi. Samkvæmt upplýsing-
um frá skipulags- og byggingar-
sviði borgarinnar hafa engar 
teikningar af kirkjubyggingun-
um enn borist þangað. Þær hug-
myndir sem hafa óformlega verið 
kynntar fela í sér hönnun í hefð-
bundnum rússneskum kirkjustíl. 
 gar@frettabladid.is

Verða að setja kirkju 
að veði fyrir gjöldum
Borgarráð neitar rússnesku réttrúnaðarkirkjunni um undanþágu frá því að 
setja væntanlegar kirkjubyggingar að veði fyrir opinberum gjöldum. Þá er ósk 
um kauprétt að leigulóðinni hafnað. Söfnuðurinn vill ræða fáein atriði nánar.

LÓÐ MOSKVU-PATRÍARKATSINS Hér ofan við Mýrargötu í Vesturbæ Reykjavíkur eiga 
að rísa kirkja, safnaðarheimili og íbúð fyrir prest rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI „Við vonumst til að fá 
byggðakvóta þegar fram líða 
stundir. Þetta lifir allt á því að 
fá hráefni í hús,“ segir Kristj-
án Kristjánsson sem um helgina 
keypti ásamt Sigurði Aðalsteins-
syni allar eignir þrotabús Eyrar-
odda á Flateyri. 

Eyraroddi sagði upp 42 starfs-
mönnum í haust. Fyrirtækið 
var úrskurðað gjaldþrota fyrir 
tæpum mánuði. Kristján og 
Sigurður eiga útgerðirnar Lotnu 
og Reddingu sem gera út trillu 
og línubát, eru með um 200 tonna 
kvóta af ýsu og þorski auk eigna- 
og leigukvóta. 

Bátarnir verða fluttir vestur. 
Til stendur að ráða 20 til 25 
manns til að byrja með og hefja 
vinnslu á næstu vikum. - jab

Eyraroddi seldur á Flateyri:

Flytja menn 
og báta vestur

HORFT YFIR Gert er ráð fyrir að ráða á 
næstu vikum allt að 25 starfsmenn í 
fiskvinnslu á Flateyri. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

KAÍRÓ, AP Herráð Egyptalands hefur leyst upp ríkis-
stjórn landsins og ógilt stjórnarskrána. Með því 
hefur það orðið við tveimur lykilkröfum mótmæl-
enda sem hafa barist fyrir lýðræðislegu og sann-
gjörnu þjóðfélagi eftir að forsetinn Hosni Mubarak 
hrökklaðist frá völdum. 

Herráðið tók við stjórnartaumunum í Egyptalandi 
á föstudag og verður við völd næstu sex mánuðina, 
eða þangað til forseta- eða þingkosningar verða 
haldnar. Skipuð verður nefnd sem mun vinna að 
endurbætum á stjórnarskránni og að því loknu verð-
ur hún lögð undir þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Herráðið hefur áréttað að það muni standa við 
alla alþjóðlega samninga sem Egyptaland gerði í tíð 
Mubaraks, þar á meðal friðarsamning við Ísrael. 
Hussein Tantawi, varnarmálaráðherra og yfirmaður 
hersins, verður valdamesti maður landsins.

Hosni Mubarak er talinn hafa nýtt síðustu átján 
daga valdatíðar sinnar til þess að koma gríðarleg-
um auðæfum sínum í öruggt skjól. Talið er að hann 
hafi komið undan á bilinu þrjár til fjörutíu milljarðar 
punda en forsetinn hagnaðist gríðarlega á sérkenni-
legu efnahagsumhverfi í landinu þar sem stærstu 
fyrirtækin greiddu honum helming arðsins. Yfirvöld 

í Sviss hafa fryst eigur Mubaraks þar í landi en sam-
kvæmt heimildum The Sunday Telegraph hefur hann 
þegar komið megninu af auðæfunum í skjól, líklega 
til Sameinuðu arabísku furstadæmanna eða Sádi-
Arabíu.  - fb

KLÆDD EGYPSKA FÁNANUM Mótmælandi á Tahrir-torginu í 
höfuðborginni Kaíró klæddur egypska fánanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Herráð Egyptalands hefur leyst upp ríkisstjórnina og ógilt stjórnarskrána:

Mubarak kom auðæfum í skjól

VÍSINDI Stuttar pásur geta bætt 
athyglisgáfu fólks verulega þegar 
það sinnir löngum verkefnum, 
samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar á starfsemi heilans. 
Niðurstöðurnar hafa verið birtar 
í vísindaritinu Cognition.

Þekkt hefur verið að heilinn 
hættir að senda boð um áreiti 
þegar það verður viðvarandi. Til 
dæmis taka fæstir eftir núningi 
húðar við fötin sem þeir ganga í. 
Nú hefur verið sýnt fram á að það 
sama á við um athyglisgáfuna.

Í tilraunum stóðu hópar sem 
tóku stuttar pásur í miðju verk-
efni sig betur en þeir sem fengu 
að einbeita sér að verkinu.  - bj

Ný rannsókn á virkni heilans:

Stuttar pásur 
auka athyglina

VIÐ LESTUR Þeir sem sinna flóknum 
verkefnum ættu að taka hlé reglulega til 
að auka afköstin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSMÁL Kona á þrítugsaldri 
hefur verið dæmd í fjögurra mán-
aða fangelsi fyrir smygl á rúm-
lega 145 grömmum af amfetamíni. 

Konan, sem játaði brot sitt, kom 
með flugi frá Kaupmannahöfn 22. 
janúar. Amfetamínið hafði hún 
falið í leggöngum og endaþarmi. 

Konan hefur ekki áður sætt 
hér refsingu, en samkvæmt upp-
lýsingum alþjóðadeildar ríkis-
lögreglustjóra hefur hún fengið 
sektir í Danmörku vegna búðar-
þjófnaðar og fíkniefnabrota. - jss

Dæmd til fangelsisvistar:

Var með fíkni-
efni innvortis

Söfnuðurinn getur 
hins vegar, ef 

honum sýnist svo, átt banka-
innstæður eða aðrar slíkar 
tryggingar sem verja hann 
gegn áföllum.

ÁGÚST JÓNSSON
SKRIFSTOFUSTJÓRI

ALSÍR, AP Hátt í þrjátíu þúsund 
óeirðalögreglumenn stóðu vaktina 
á götum Algeirsborgar á laugardag 
og handtóku hátt í fjögur hundr-
uð mótmælendur. Um tíu þúsund 
manns voru á götum úti og huns-
uðu þar með bann stjórnvalda við 
mótmælum. Þeir hrópuðu: „Ekki 
meira lögregluríki!“ og héldu á 
skiltum sem á stóð: „Skilið okkur 
Alsír til baka“. 

Að sögn stjórnarandstöðunnar í 
Alsír sýndu mótmælendurnir mikið 
hugrekki því engin fjöldamótmæli 
hafa verið þar í landi undanfarin tíu 
ár. Mikil fátækt og atvinnuleysi er í 

Alsír. Önnur mótmæli eru fyrirhugð 
þar næstkomandi laugardag.

Mótmælin í Túnis og Egyptalandi 

sem urðu til þess að leiðtogar land-
anna hrökkluðust frá völdum hafa 
hvatt almenning í Alsír til dáða. 
Sömu sögu er að segja af almenn-
ingi í Jemen, þar sem nokkur þús-
und manns mótmæltu stjórnvöldum 
þriðja daginn í röð í gær. Nokkrir 
mótmælendur særðust í átökum við 
lögreglu og 23 voru handteknir. 

Þá hefur stjórnarandstaðan í Íran 
hefur hvatt til mótmæla í höfuðborg-
inni Teheran í dag, þrátt fyrir aðvar-
anir stjórnvalda um að hart verði 
tekið á slíkri hegðun. Yfir fjörutíu 
þúsund hafa skráð sig til þátttöku í 
mótmælunum á Facebook.  - fb

Þrjátíu þúsund lögreglumenn stöðvuðu mótmælendur í Algeirsborg:

Fyrstu fjöldamótmælin í tíu ár

MÓTMÆLI Hátt í fjögur hundruð 
mótmælendur voru handteknir í Alsír á 
laugardag. MYND/AP

LÖGREGLA Betur fór en á horfðist 
þegar bíll með fimm manns 
innan borðs valt eina veltu á 
Hellis heiði klukkan fjögur í gær. 

Móðir með fjögur börn ók bíln-
um en talið er að hún hafi misst 
stjórn á honum vegna hálku. 
Tíu ára drengur sem var far-
þegi í bílnum meiddist á hendi en 
hin börnin, sem eru á aldrinum 
tveggja til sextán ára, sluppu nær 
ómeidd. Móðir barnanna slapp 
líka með minniháttar meiðsli, en 
þau voru öll flutt á slysadeild. 
Bíllinn er nokkuð illa farinn.  - rat

Bílvelta á Hellisheiði:

Börnin sluppu 
nærri ómeidd

STJÓRNLAGAÞING Fjórðungur lands-
manna vill að hætt verði við 
stjórnlagaþing, að því er fram 
kom í umfjöllun Útvarpsins í gær 
um nýjan Þjóðarpúls Gallup. 

Flestir vilja hins vegar að skip-
uð verði stjórnlagaþingsnefnd,  
eða 41 prósent. 25 prósent vilja 
að hætt verði við stjórnlagaþing-
ið,  20 prósent að boðað verði til 
nýrra kosninga, rúmlega 11 pró-
sent vilja fresta stjórnlagaþinginu 
tímabundið, en tvö prósent vilja 
að stjórnvöldum verði gert kleift 
að kjósa fulltrúa á stjórnlagaþing 
óháð fyrri kosningum. - rat

Viðhorf til stjórnlagaþings:

Flestir vilja láta 
skipa nefnd

Hrafn, ertu bara floginn?

„Já, hreiðrið verður vonandi ekki 
autt lengi.“

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri 
Landssamtaka lífeyrissjóða, hefur tilkynnt 
að hann hyggist láta af störfum að lokn-
um aðalfundi í maí. Hann verður 68 ára í 
sumar og hefur gegnt starfinu í 36 ár. 
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Netið í farsímann fylgir hjá viðskiptavinum í áskrift (150 MB/mán.), en í frelsi kostar dagurinn aðeins 20 kr. (5 MB).inn aðeins 20 kr. (5 Mð í farsímann fylgir hjá viðskiptavinum í áskrift (150 MB/mán.), en í frelsi kostar da
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!á þarf ekki kreditkortðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreit

Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyrimúla, MM SVerslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Láeru í Kringlunni, S
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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.

Optimus One
        2.2

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

990 kr.
uði í 12 mánuði
reitt: 44.990 kr.
eð áskrift og frelsi.

1.000 kr.
símnotkun

á mán. í 12 mán.

fylgir öllum
Android
arsímumá Nova!
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Hvorki né 
13%

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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-7°Á MORGUN 
5-8 m/s 

um allt land.

MIÐVIKUDAGUR
Fremur hægur  
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HÆGVIÐRI  Í dag 
og næstu daga 
verður fremur hæg-
ur vindur á landinu 
og úrkomulítið 
en þó stöku él, 
einkum í dag. Á 
morgun léttir held-
ur til sunnanlands 
en á miðvikudag-
inn hvessir síðdegis 
við austurströnd-
ina með rigningu.  
Þá hlýnar aðeins í 
veðri.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

KJARAMÁL „Við höfum reiknað 
með því að mennirnir muni ana 
út í þetta verkfall og valda starfs-
félögum sínum, fyrirtækjum og 
sam félaginu stórkostlegu tjóni. 
Við höfum ekki fundið fyrir neinni 
ábyrgðar tilfinningu hjá þeim,“ segir 
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmda-

stjóri Samtaka 
atvinnulífsins, 
um fyrir hugað 
verkfa l l  um 
áttatíu bræðslu-
manna sem hefst 
á morgun. 

Sigurgeir 
Brynjar Krist-
geirsson, fram-
kvæmdastjóri 
Vinnslustöðvar-
innar í Vest-
mannaeyjum, 
sagðist í samtali 
við fréttastofu 
Stöðvar 2 í gær 
áætla að útgerð-
in yrði af allt 
að ellefu millj-
örðum króna 
vegna verkfalls-
ins. Þar af væru 
fimm milljarðar 

í bræðslu og á bilinu þrír til sex 
milljarðar í loðnuhrognum sem yrðu 
eftir í sjónum. 

Vilhjálmur segir bræðslumenn 
ekki geta stigið fram og lagt fram 
kröfu um meiri launahækkun en 
aðrir hópar. „Við teljum að þessi litli 
hópur eigi að vera samferða öðrum 
félögum á vinnumarkaðnum. Við 
höfum talið að ekki sé nokkur leið 
að ganga að ofurkröfum frá þessum 

hópi og setja hér allt í uppnám á 
vinnumarkaðnum,“ segir hann. 

Sverrir Albertsson, framkvæmda-
stjóri AFLs Starfsgreinafélags og 
samningamaður bræðslumanna, 
vísar ábyrgðinni aftur til föður-
húsanna. Hann segir bræðslumenn 
hafa slegið verulega af kröfum 
sínum um 27 prósenta launa hækkun 
en talað fyrir daufum eyrum. 

Fyrir viku hafi samninga-
nefndin mætt til fundar við SA 
með kröfu upp á 20 þúsund krón-
ur ofan á taxta til 30. nóvember 
næstkomandi. Það jafngildir sjö 
prósenta hækkun. SA hafi hafnað 
því.

„Þetta var sáttavilji hjá okkur. 
En síðan hafa dunið yfir okkur 
yfirlýsingar í fjölmiðlum frá SA 
um að ekki verði samið sérstak-
lega við okkur,“ segir Sverrir. 

„Það er ekki eðlilegt að einn 
hópur fari á undan og vilji meira 
en aðrir. Það gengur ekki upp,“ 
svarar Vilhjálmur. 

Ekki náðist í Guðbjart Hannes-
son, velferðarráðherra sem fer 
með atvinnumál, þegar eftir því 
var leitað í gær. jonab@frettabladid.is

SVERRIR 
ALBERTSSON 

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Hafa slegið verulega 
af kröfum sínum
Bræðslumenn fóru fram á sjö prósenta launahækkun fyrir viku. Það þótti of 
mikið. Ekki kemur til greina að semja sérstaklega við einn hóp, segir fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Verkfall bræðslumanna hefst á morgun.

LITHÁEN Össur Skarphéðinsson, 
utanríkisráðherra afhjúpaði á 
laugardag minnisskjöld í Vilníus, 
höfuðborg Litháens, um viður-
kenningu Alþingis á sjálfstæði 
landsins. 

„Til Íslands, sem óttalaust 
viðurkenndi lýðveldið Litháen, 
fyrst allra ríkja þann 11. febrúar 
1991,“ segir á skildinum. 

Í ávarpi sínu við athöfnina lýsti 
utanríkisráðherrann stolti Íslend-
inga yfir því að hafa getað stutt 
Litháen í baráttu sinni fyrir sjálf-
stæði. Hann sagði vináttuböndin 
sem þá hefðu verið bundin enn 
afar traust. -rat

Minnisskjöldur afhúpaður:

Vináttuböndin 
ennþá traust

Í LITHÁEN Vytautas Landsbergis, fyrrver-
andi forseti litháíska þingsins, Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra og Audronius 
Azubalis, utanríkisráðherra Litháens.

Misstu stjórn á bíl í hálku
Ferðamenn misstu stjórn á bíl í 
hálku þegar þeir voru að aka nálægt 
Geysi í Haukadal fyrir hádegið í gær. 
Bíllinn skemmdist talsvert, en ferða-
mennirnir sluppu ómeiddir.

Fór utan í vegrið í Reykjavík
Fólksbíll ók utan í vegrið á mótum 
Bústaðavegar og Flugvallavegar laust 
fyrir klukkan hálf átta í gærkvöld. 
Ökumaður hlaut smávægileg meiðsl 
og var fluttur á slysadeild. Kranabíl 
þurfti til að losa bílinn.

LÖGREGLUMÁL

LÖGREGLAN Þrír voru fluttir á 
slysadeild eftir að fólksbíll og 
jeppi skullu saman á Víkurvegi við 
Vesturlandsveg í Reykjavík klukk-
an hálf sex í gærkvöldi. 

Tækjabíll frá slökkviliðinu á 
höfuðborgarsvæðinu fór á staðinn 
en klippa þurfti einn hinna slösuðu 
út úr öðrum bílnum.

Töluverðar annir voru hjá 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins  
vegna hálku í gær. Samkvæmt 
upplýsingum slökkviliðsins var 
farið í  yfir 30 sjúkraflutninga.  - rat

Árekstur á Víkurvegi:

Klippa þurfti 
slasaðan úr bíl

LOÐNA Útgerðin gæti orðið af ellefu milljörðum króna vegna verkfalls bræðslu-
manna, að mati framkvæmdastjóra Vinnslustöðvarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SVISS, AP Meirihluti Svisslend-
inga hefur hafnað því í þjóðar-
atkvæðagreiðslu að lög um 
byssu eign í landinu verði hert. 
Um 1.300 sjálfsvíg eru framin á 
hverju ári í Sviss og fjórðungur 
þeirra er af völdum byssu. Til-
laga hafði verið lögð fram um að 
herrifflar yrðu bannaðir á heim-
ilum og að erfiðara yrði að festa 
kaup á annars konar byssum. 
Andstæðingar tillögunnar telja 
að þessar breytingar dragi úr 
trausti á hernum. Hefð er fyrir 
því að menn eigi áfram riffla sína 
eftir að þeir ljúka herþjónustu 
sinni og geymi þá á heimilum 
sínum.   - fb

Atkvæðagreiðsla í gær:

Byssulög verða 
ekki hert í Sviss

SVISS Meirihluti Svisslendinga hefur 
hafnað því að lög um byssueign verði 
hert.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sammála 
58%

Sammála 
12%

Krónan er framtíðar-
gjaldmiðill fyrir Ísland

Ertu sammála aðildar-
viðræðum við ESB?

Könnun Félags atvinnurekenda:

Ósammála 
63%

Hvorki né 
25%

Ósammála 
28%

Það er ekki eðlilegt 
að einn hópur fari á 

undan og vilji meira en aðrir. 
Það gengur ekki upp.

VILHJÁLMUR EGILSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI SAMTAKA 

ATVINNULÍFSINS

EVRÓPUMÁL Meirihluti félagsmanna í Félagi 
atvinnurekenda er fylgjandi aðildar-
viðræðum Íslands við Evrópusambandið 
(ESB) og mikill minnihluti telur krónuna 
vera framtíðargjaldmiðil fyrir Ísland.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í 
könnun sem félagið gerði meðal félags-
manna sinna í síðasta mánuði. 140 fengu 
könnunina senda og 77 svöruðu.

Þegar spurt er hvort krónan sé framtíðar-
gjaldmiðill fyrir Ísland segjast 63 prósent 
svarenda vera því ósammála eða mjög 
ósammála. Fjórðungur er hlutlaus og ein-
ungis tólf prósent segjast sammála eða mjög 
sammála.

Þegar kemur að ESB-viðræðunum segjast 

58 prósent fylgjandi og 28 prósent andvíg. 
Varðandi inngöngu í ESB sagðist 41 prósent 
andvígt en 34 prósent fylgjandi á meðan 
fjórðungur tók ekki afstöðu.

Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
félagsins, segir þessa útkomu ekki koma sér 
á óvart og þar megi lesa úr kall eftir stöðug-
leika.

„Flest fyrirtækin eiga mikil viðskipti við 
útlönd og svo lítill og ótrúverðugur gjald-
miðill gerir stöðuna flóknari.“

Varðandi ESB aðild segir Almar að menn 
sjái það sem ákveðna lausn á fyrrgreindu 
máli.

„Menn eru í raun að segja að það séu of 
margar breytur hér á fleygiferð.“  - þj

Könnun Félags atvinnurekenda leiðir í ljós efasemdir um framtíð krónunnar sem gjaldmiðils:

Atvinnurekendur missa trú á krónuna
GENGIÐ 11.02.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 214,707
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 117,22  117,78

 187,36  188,28

 158,42  159,3

 21,243  21,367

 19,924  20,042

 17,932  18,038

 1,4024  1,4106

 182,07  183,15

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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  
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525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
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5 ára ábyrgð
5 ára
vegaaðstoð

5 ára
léttskoðun

Hjá Hyundai er öryggið ávallt í fyrirrúmi. Nýjum 
Hyundai  fylgir nú þrefaldur öryggispakki 
sem samanstendur af 5 ára ábyrgð, 5 ára vega-
aðstoð og aðgangi að léttskoðun í 5 ár. Þessu til 

viðbótar hlaut nýr Hyundai  5 stjörnu einkunn í 
árekstrarprófi og státar af einstaklega sparneytinni 
og umhverfisvænni vél. Óhætt er að fullyrða að 
öruggari bílakaup séu vandfundin á Íslandi í dag. 

VEGAAÐSTOÐ
LÉTTSKOÐUN

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

Þrefalt betri
Nýjum  fylgir þrefaldur öryggispakki til 5 ára.

Verð frá: 2.690.000 kr.

Nýr 
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BANDARÍKIN, AP Bandaríski fulltrúa-
deildarþingmaðurinn Chris Lee 
sagði skyndilega af sér síðastliðinn 
fimmtudag. Daginn áður birti 
slúður vefurinn Gawker tölvupóst 
sem hann sendi til konu með mynd 
af sjálfum sér berum að ofan.

Konunni hafði hann kynnst 
á samskiptavefnum Craigslist 
þar sem hún hafði auglýst eftir 
kynnum við karlmann.

Lee sendi frá sér stutta yfirlýs-
ingu þar sem hann bað fjölskyldu 
sína og kjósendur afsökunar á mis-
tökum sínum, án þess þó að viður-
kenna hvort eitthvað væri hæft í 
umfjöllun slúðurvefsins. - gb

Þingmaður segir af sér:

Sendi konu 
mynd af sér

CHRIS LEE Mál þróuðust hratt eftir að 
tölvupóstur með mynd fór á netið.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Rúmlega þrítugur karl-
maður hefur verið ákærður fyrir 
fjölmarga þjófnaði, gripdeildir og 
fjársvik.

Einkum stal maðurinn úr mat-
vörubúðum. Má þar nefna grill-
kjöt, lax og DVD-myndir, kjúkl-
ingabringur og aðra matvöru. 
Þá stal hann 20 þúsundum hjá 
fyrirtækinu Dominos og Nokia-
farsíma úr leigubíl, auk þess sem 
hann sveik annan leigubílstjóra 
um greiðslu á fargjaldi. Þá greip 
hann með sér gullúr, að verðmæti 
32.800, í verslun úrsmiðs. - jss

Ákærður fyrir fjölda brota:

Stal öllu sem 
hönd á festi

FRÉTTAVIÐTAL
Endurskipulagning í skólamálum Reykjavíkurborgar.

Oddný Sturludóttir, formaður menntaráðs Reykja-
víkurborgar, hefur staðið í ströngu síðustu vikur 
og mánuði þar sem hugmyndir meiri hlutans um 
endurskipulagningu í skóla- og frístunda málum 
borgarinnar hafa mætt nokkurri mótstöðu í hópi 
starfsfólks skólanna og foreldra skólabarna.

Meðal þess sem er gagnrýnt er upplýsinga-
flæði um þær hugmyndir sem eru í gangi, sem og 
hvernig megi standa vörð um að breytingarnar 
komi ekki niður á faglegu starfi.

Mikil fjölgun á leikskólum
Oddný segist hafa búist við ákveðinni mótstöðu 
við hugmyndirnar, þar sem þær snerti nær alla 
borgarbúa að einhverju leyti. Hún sé þó á þeirri 
skoðun að samráð, jafnvel umdeilt samráð, sé 
betra en að taka slíkar ákvarðanir á lokuðum 
fundum stjórnmálamanna. Svo verði líka að horfa 
á málið í stærra samhengi.

„Í haust mun börnum á leikskólaaldri fjölga 
um 400, sem jafngildir um fjórum stórum leik-
skólum, og það er meðal þess sem kallaði á endur-
skipulagningu.“

Oddný bætir því við að á sama tíma hafi 
nemendum á grunnskólaaldri fækkað um 
1.500 á síðast liðnum sjö árum. Auk þess hafi 
þurft að brúa 4,5 milljarða bil í fjárhagsáætlun 
borgarinnar í ár og mæta tekjufalli frá hruni upp 
á 20 prósent.

„Við sjáum fyrir okkur nýjar og mögulega 
óvæntar leiðir til að bregðast við þessu ástandi 
og koma til móts við þennan fjölda barna sem 
þarf að komast inn í leikskóla næsta haust.“

Eins segir Oddný að stefnt hafi verið að því 
að finna varanlegar lausnir því að ekki hefði 
gengið til langframa að skera niður við innra 
starf skólanna á ári hverju.

Að mati Oddnýjar er einn lykillinn að því að 
leysa þessi tvö vandamál að nýta betur húsnæði 
og skoða samrekstur.

„Við erum meðal annars að skoða samrekstur 
leik- og grunnskóla eða að útbúa leikskóla-
deildir innan sumra grunnskóla. Svo erum við 
að skoða kosti þess að sameina unglingadeildir 
nærliggjandi skóla í einn skóla, en þó munu yngri 
börn sem fyrir eru ekki færast á milli. Allar hug-
myndir sem lúta að þessu verða rökstuddar fag-
lega og fjárhagslega.“

Tækifæri í sameiningum leikskóla 
Hvað varðar leikskólana segir Oddný að tækifæri 
til hagræðingar felist í að sameina rekstur nær-
liggjandi skóla.

„Sem stendur er enginn samrekstur milli leik-
skóla, þar sem eldhús eru til dæmis á hverjum 
stað. Hver skóli býr yfir starfsfólki með sér-
hæfða menntun, til dæmis í sérkennslu og list-
greinum, en í dag er ekki möguleiki á að börn á 
öðrum leikskólum fái að njóta þeirra. Alls staðar 
er leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri þó að 
börnin séu sums staðar afar fá.“

Oddný bætir því við að þó að stjórnendum muni 
fækka á leikskólum sé tryggt að allir fái áfram 
starf hjá leikskólum borgarinnar í ljósi þess að 
börnum muni fjölga verulega. Hins vegar sé 
erfiðara að útiloka uppsagnir í grunnskólum.

„Jafnvel þó að við værum ekki að hagræða 
þyrfti mjög líklega að gera breytingu á því sviði 
vegna stöðugrar nemendafækkunar í grunn-
skólunum. Það er sorglegt, en á móti kemur að 
við eigum laus störf fyrir fólk með kennslu- og 

uppeldismenntun á leikskólum og við munum 
reyna að koma til móts við sem flesta.“

Oddný segir að ómetanlegt hafi verið að vinna 
að hugmyndunum með foreldrum og starfsfólki. 
Þrátt fyrir allt skynji hún í þeim hópum skilning 
á nauðsyn þess að fara út í skipulagsbreytingar.

„Mín tilfinning er sú að fólk sýni því skilning 
að breyta þurfi í skipulagi skóla- og frístunda-
starfs ef samhengi hlutanna er ljóst. Markmiðið 
er að endurskipuleggja til framtíðar þannig að 
við stöndum vörð um innra starf skóla og frí-
stundaheimila.“ 

Nú líður senn að lokum endurskipulagningar, 
en hugmyndir verða lagðar fyrir borgarráð fyrir 
lok mánaðar. Oddný segist þess fullviss að endur-
skipulagningin muni skila bæði faglegum og 
fjárhagslegum ávinningi, og þeim 400 leikskóla-
plássum sem þörf er á.

„Þetta eru stór skref sem bíða okkar, en ég 
held að þegar allt kemur til alls og fólk sér að við 
erum að nýta fjármuni betur muni það leiða til 
skilnings og vonandi sáttar.“ thorgils@frettabladid.is

Þörf á varanlegri lausnum
Formaður menntaráðs segir knýjandi þörf reka á eftir endurskipulagningu í skólamálum Reykjavíkurborgar. 
Var viðbúin andstöðu en þó sé skilningur á nauðsyn hagræðingaraðgerða. Vonast eftir sátt um málið.

NYJAR LEIÐIR Oddný Sturludóttir segir að í ljósi fjölgunar barna á leikskólaaldri og fjárlagagats upp á 4,5 milljarða 
sé nauðsynlegt að endurskipuleggja skólakerfið í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Samþykki rúmur meiri-
hluti Alþingis Icesave-samninginn 
eru skilaboðin skýr og hann síður 
lagður í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Eftir því sem dregur úr stuðningi 
á Alþingi aukast líkur á þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Þetta er mat 
Sigurðar Líndal lagaprófessors. 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, ræddi um nýja Icesave-
samninginn við Egil Helgason,  
þáttastjórnanda Silfurs Egils, í 
gær. Ólafur sagði samninginn gjör-
ólíkan þeim sem hann vísaði til 
þjóðarinnar á sínum tíma. Þá hafi 
sú atkvæðagreiðsla öðru fremur 

styrkt samningsstöðu Íslands. 
Hann vildi ekki segja til um hvort 
hann teldi þjóðaratkvæðagreiðsl-
una verða endurtekna.  

„Kjarni málsins er sá hvort 
Alþingi á hverjum tíma tekst að 
sannfæra þorra þjóðarinnar um 
það að ákvörðun Alþingis sé rétt. Ef 
Alþingi tekst það, þá kemur varla 
til álita að forsetinn vísi málinu 
[til þjóðarinnar], hvað sem form-
inu líður. Þetta er spurning um það 
hvort þorri þjóðarinnar styður þá 
ákvörðun,“ sagði hann. 

Sigurður bendir á fleiri þætti 
sem gætu kallað á að þjóðar-
atkvæðagreiðslu. „Ef það yrði til 
fjöldahreyfing gegn samningnum 
væri ekki óeðlilegt að forsetinn 
legðist undir feld,“ segir hann.  - jab

SIGURÐUR LÍNDAL

Icesave-samningur líklega ekki í hendur þjóðar styðji meirihluti þingmanna hann: 

Alþingi með umboð þjóðarinnar

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

Ert þú bjartsýn(n) á framhald 
kjaraviðræðna?
Já 20,3%
Nei 79,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á umhverfisráðherra að segja 
af sér eftir dóm Hæstaréttar?

Segðu þína skoðun á visir.is

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur 
karl hefur verið ákærður fyrir 
að draga sér fé í verslun 10-11, 
Hraðkaupum í Leifsstöð, þegar 
hann var þar starfandi.

Honum er gefið að sök að hafa 
á tímabilinu 25. nóvember 2007 
til 8. janúar 2008 dregið sér sam-
tals 155.500 krónur með bak-
færslum í búðarkassa verslunar-
innar undir því yfirskyni að verið 
væri að skila símakortum.

Fyrirtækið gerir kröfu um að 
manninum verði gert að greiða 
ríflega 107 þúsund krónur í 
skaðabætur. - jss

Bakfærði í peningakassa:

Dró sér fé úr 
Hraðkaupum
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VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Kjörstjórn VR auglýsir eftir listaframboðum vegna kosningar 82 fulltrúa í trúnaðarráð 

félagsins skv. 20. gr. laga VR.

Auglýst er eftir mótframboðum við lista uppstillinganefndar VR, lista 82 fulltrúa sem skiptist 

í 40 fulltrúa til setu í eitt ár og 40 fulltrúa til setu í tvö ár, auk fulltrúa frá deild VR í 

Vestmannaeyjum og deild VR á Austurlandi. Framboðslista með nöfnum frambjóðenda skal 

skilað á skrifstofu VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi, 

mánudaginn 28. febrúar 2011.

Skriflegt samþykki frambjóðenda skal liggja fyrir þegar listi er fram borinn. Til að listi sem 

borinn er fram gegn lista uppstillinganefndar sé löglega fram borinn þarf skrifleg meðmæli 

300 félagsmanna. Berist mótframboð við lista uppstillinganefndar skal fara fram 

allsherjaratkvæðagreiðsla í félaginu.

Nánari upplýsingar eru á vef VR, www.vr.is. Þá má fá frekari upplýsingar hjá kjörstjórn með 

því að hringja í síma VR 510 1700 eða senda tölvupóst á kjorstjorn@vr.is.  

11. febrúar 2011

Kjörstjórn VR

Auglýst eftir listaframboðum
til trúnaðarráðs VR

Valentínusardagurinn er í dag!
Í Kringlunni færðu nuddolíur og blóm, súkkulaði 
og sælkeramat, ljóð, tónlist og miklu miklu meira 
sem gleður hjartað.

Mán - mið 10-18:30, fi m 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 |  Sími 517 9000

af 198 málum um 
ofbeldi gegn börnum af 
höndum foreldra eða 

forráðamanna rötuðu á borð 
lögreglu.

SAMFÉLAGSMÁL Allir grunn- og 
framhaldsskólar á Austurlandi  
fengu nýverið afhenta stjörnu-
sjónauka að gjöf. Að verkefninu 
komu Stjarnvísindafélag Íslands, 
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnar-
ness og landsnefnd um ár stjörnu-
fræðinnar 2009. 

Alcoa Fjarðaál styrkti verk-
efnið um 300 þúsund krónur en 
það miðar að því að allir grunn- 
og framhaldsskólar á Íslandi fái 
stjörnusjónauka að gjöf. Sjónauk-
inn ber heitið Galíleósjónaukinn, 
eftir ítalska vísindamanninum 
Galíleó Galílei.  - sv

STJÖRNURNAR SKOÐAÐAR Öll íslensk 
börn eiga að fá tækifæri til að sjá það 
sem Galíleó Galílei sá fyrir 400 árum. 

MYND/KRISTBORG STEINDÓRSDÓTTIR

Allir grunn- og framhaldsskólar fái stjörnusjónauka: 

Nemar spái í stjörnur

Kona var dæmd í Héraðsdómi Reykjavíkur í júlí á síðasta ári fyrir líkamsárás gegn 
fjögurra vikna gömlum syni sínum. Konan kom með drenginn á Barna spítala 
Hringsins í nóvember árið 2009, þar sem í ljós kom að hann var lærbrotinn. 
Konan sagði þá að drengurinn hefði dottið fram af skiptiborði og hún náð að 
grípa í læri hans með þeim afleiðingum að hann beinbrotnaði. Nánari athugun 
leiddi í ljós að slíkt væri afar ólíklegt og einnig var framburður konunnar talinn 
ótrúverðugur. Einnig fundust eldri áverkar á vinstri handlegg drengsins. 

Barnavernd Reykjavíkur hafði áður borist tilkynning frá spítalanum vegna 
óútskýrðra brota á handleggjum eins árs gamallar dóttur konunnar. Engar við-
eigandi skýringar höfðu fengist fyrir því máli. 

Í dómi héraðsdóms kemur fram að konan hafði þurft að stríða við mjög mikla 
og langvarandi erfiðleika í æsku. Þá hafi hún mælst með talsverðan misþroska 
og greindarskerðingu. Ákærðu var gert að greiða drengnum 300 þúsund 
krónur í miskabætur og 928.190 krónur í sakarkostnað. Hún var dæmd í þriggja 
mánaða fangelsi, þar sem fullnustu var frestað og fellur sú refsing niður að 
liðnum tveimur árum frá birtingu dómsins.

Lærbraut fjögurra vikna son sinn

SAMFÉLAGSMÁL Árið 2006 bárust 
barnaverndaryfirvöldum 417 til-
kynningar vegna gruns um ofbeldi 
gegn börnum. Af þeim voru 189 til-
vik þar sem grunur lék á að ofbeld-
ið væri af hendi foreldris eða ann-
ars umönnunaraðila. Um 156 börn 
er þar að ræða. Mál fimm þessara 
barna rötuðu inn á borð lögreglu. 
Kemur þetta fram í nýrri rannsókn 
Barnaverndarstofu (BVS). 

Steinunn Bergmann, félags-
ráðgjafi hjá BVS, vann rannsókn-
ina og segir hún alvarlegt ofbeldi 
gegn börnum hér á landi afar 
fátítt. 

„Þó að tilkynningum hafi fjölg-
að í gegnum árin virðist tilvik-
um ekki hafa fjölgað,“ segir hún. 
„Það er afar fátítt að málin séu 
það alvarleg að þau rati inn á borð 
lögreglu.“ 

Barnaverndarnefndum um land 
allt bárust 634 tilkynningar frá 
heilbrigðisstofnunum um ofbeldi 
gegn börnum á síðasta ári. BVS 
fær tilkynningarnar áframsend-
ar en vinnur ekki með einstök 
mál, heldur eru þau á borði nefnd-
anna. 

Rannsóknin sem BVS hefur 
nýlega lokið við beinist einungis 
að árinu 2006 og einskorðast 

niðurstöðurnar við það ár. „Við 
erum að skoða hvort það hafi 
orðin mikil breyting í tilvikum* 
eftir tiltekinn tíma,“ segir Stein-
unn. „Það þarf að rannsaka tölurn-
ar yfir ákveðið langt tímabil.“ 

Björgvin Björgvinsson aðstoðar-
yfirlögregluþjónn segir að jafnaði 
eitt til tvö mál á ári rata inn á borð 
lögreglu þar sem um ofbeldi gegn 
börnum sé að ræða. Hann segir 
ástæðurnar líklega vera þær að 
barnaverndaryfirvöld séu með 
hagsmuni barnsins í huga, það 
er að segja hvort það sé barninu 
fyrir bestu að draga foreldri eða 
annan því nákominn fyrir dóm. Í 
öðru lagi gæti ástæðan verið sú 
að brotin séu oft á tíðum ekki það 
alvarleg að þau séu refsiverð. 

„Alvarlegustu málin koma þó 
inn á borð til okkar,“ segir Björg-
vin. „En þau eru oft mjög erfið 
viðfangs, þótt þau séu fá.“ 

 sunna@frettabladid.is

Fá brot gegn 
börnum fara 
til lögreglu
Árið 2006 lék í 189 málum grunur á að foreldri eða 
umsjónarmaður hefði beitt barn ofbeldi. Fimm end-
uðu hjá lögreglu, sem fær eitt til tvö slík mál á ári.

LÖGREGLAN AÐ STÖRFUM Eitt til tvö mál sem varða ofbeldi gegn börnum rata inn á 
borð lögreglu á ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

5
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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

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.

Höfn í Hornafirði Nýheimar
Fimmtudagur 17. febrúar kl. 20.00

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

Reykjavík Grand Hótel
Þriðjudagur 15. febrúar kl. 17.00

Reykjanesbær Duushús
Mánudagur 14. febrúar kl. 20.00VIÐSKIPTI Árni Páll Árnason, 

efnahags- og viðskiptaráðherra, 
afhenti fyrir helgi fjórum fyrir-
tækjum viðurkenningu frá 
Creditinfo til staðfestingar því 
að þau skari fram úr. Fyrirtækin 
eru Alcan á Íslandi, CCP, Össur 
og Stálskip.

Á vef Creditinfo kemur fram 
að alls standist 177 fyrirtæki af 
þeim rúmlega 32 þúsund sem 
skráð eru í hlutafélagaskrá skil-
yrði sem fyrirtækið setji til að 
teljast framúrskarandi.

Fyrirtækin þurftu að sýna 
fram á jákvæðan rekstrarhagnað 
og ársniðurstöðu, eignir yfir 100 
milljónum og eiginfjárhlutfall 
yfir 25 prósentum.  - bj

Afhenda verðlaun Creditinfo:

Fyrirtæki sem 
skara fram úr

VIÐURKENNING Árni Páll Árnason veitti 
Rannveigu Rist, forstjóra Alcan á Íslandi, 
viðurkenningu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HEILBRIGÐISMÁL Tíð ráðherra-
skipti og stefnubreytingar valda 
því að innsæi og yfirsýn skortir 
varðandi þjónustu heilbrigðis-
stofnana á landsbyggðinni. Þetta 
kemur fram í yfirlýsingu starfs-
manna Heilbrigðisstofnunar 
Þingeyinga. 

Starfsmennirnir harma áætl-
aðan niðurskurð á stofnuninni og 
krefjast þess að hætt verði við 
hann. Niðurskurður síðustu ára 
hafi valdið skerðingu á grunn-
þjónustu og frekari niðurskurður 
gæti ógnað öryggi íbúa.  - þeb

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga: 

Ráðuneyti 
skortir yfirsýn

UMHVERFISMÁL Eiríkur Steingríms-
son, talsmaður vísindamannanna 
37 sem gagnrýndu þingsályktunar-
tillögu um bann við útiræktun á 
erfðabreyttum lífverum harðlega 
í bréfi til Alþingis í gær, áréttar 
að honum hafi mismælst í samtali 
við Fréttablaðið á föstudag. 
Eiríkur sagði að hópurinn teldi 
óþarft að banna erfðabreyttar líf-
verur. Þar átti hann við bann á 
útiræktun erfðabreyttra lífvera. 

Ólína Þorvarðardóttir, einn 
flutningsmanna tillögunnar, skrif-
aði á Eyjuna.is að Eiríkur hefði 
ekki haldið sig við efnisinntak 
málsins og vísaði til ummæla hans 
í blaðinu. - sv

Áréttar yfirlýsingu sína: 

Bann við úti-
ræktun óþarft
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HALLDÓR

Hvernig á að skýra ýmislegt kynja-
misrétti, til dæmis augljóst óréttlæti 

eins og launamun eða fákvenni í 
stjórnum fyrirtækja? Það verður ekki 
bara útskýrt með vondum og óréttlátum 
einstaklingum. Skýringin liggur í eitraðri 
blöndu hefða, kerfis, valdabrölts, hags-
munaárekstra, sem skapar hugarfar sem 
leiðir til þessa ástands og ástandið skapar 
svo hugarfarið… 

Mér finnst reyndar yfirleitt miklu trú-
verðugra þegar konur fjalla um jafnréttis-
baráttu, altso frá sjónarhóli kvenna. 
Reynsluheimi eins og sagt er. En eigum 
við alltaf að þegja, karlpeningurinn? Ég 
held ekki.

Ég tek til máls af því að kvennabarátta 
kemur öllum við, hún er reyndar öllum til 
góðs þegar upp er staðið. Til dæmis lista-
mönnum og öllum sem starfa í skapandi 
greinum, undirstöðuatvinnuvegi þjóðar-
innar. Hér á landi hefur það fólk í gegnum 
tíðina alltaf fundið fyrir svipuðu niður-
lægjandi viðhorfi og konur. Listamenn 
og fólk í skapandi greinum hefur alltaf 
orðið fyrir barðinu á hinni stórkarlalegu 
orðræðu; orðræðu hins eilífa hreppstjóra 
og annarra smákónga, sjómannsins gegn 
landkrabbanum, stjóra gegn undirsáta, 
karls gegn konu, þessi árásarhneigða 

orðræða beinist gegn skapandi greinum, 
gegn listum, gegn menningu og menntun, 
gegn mennsku samfélagsins. 

Kjarninn í þessari þjösnalegu orðræðu 
birtist til dæmis í heimskulegustu yrð-
ingu allra tíma á íslensku: „Bókvitið 
verður ekki í askana látið.“ Hugarfarið 
sem að baki býr er í gagnvirku sambandi 
við orðræðuna, orðræðan býr til hugar-
far, sem býr til orðræðu og þannig áfram 
ad infinitum, til eilífðarnóns. Eða hvað? 
Nei, sem betur fer ekki. Uppreisnir eru 
gerðar gegn þessum viðbjóði, ein mikil-
vægasta uppreisnin á gervallri síðustu 
öld var kvennabaráttan. 

Tregðan til að hafa konur með er stór-
hættuleg. Það kemur í veg fyrir fram-
þróun. Beinlínis. Þeim mun meiri völd og 
peningar sem eru í húfi, þeim mun meiri 
fælni að hafa konur með. Yfirlætisfullir 
drengir vilja vera áfram í friði í mógúla-
leik með völd og fjármagn. Lítum til 
dæmis á fjármálaheiminn. Hvað hrundi? 
Það var númer eitt þetta geðbilaða jafn-
vægisleysi sem olli hruninu, það sem 
gerði útslagið var fákvennið, skorturinn 
á kvenlegri nálgun sem er forsenda jafn-
vægis. 

Og jafnvægi kynjanna er forsenda jafn-
réttis kynjanna.

Smákóngar 
Jafnrétti

Sigurður 
Pálsson
rithöfundur

 
Gigtarfélagið verður með fræðslufund fyrir foreldra barna 
með gigt þriðjudaginn 15.febrúar  kl. 19.30, fundurinn 
verður í húsnæði Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5, á 
annarri hæð. 
 
Andrés Ragnarson sálfræðingur verður með fyrirlestur 
um líðan foreldra: „Að eiga/annast langveikt barn“.  
 
Foreldrar og aðrir aðstandendur barna með gigt eru 
velkomnir á fyrirlesturinn. 
 
Gigtarfélagið 

B
irtingarmyndir ofbeldis eru margháttaðar. Ofbeld-
ið getur verið líkamlegt og andlegt, sýnilegt og dulið, 
maður á mann eða margir gegn einum. Alltaf er þó um 
valdbeitingu að ræða, þ.e. að einn eða fleiri beita ofbeldi 
í skjóli valds; valds sem er til komið vegna stöðumunar 

eða aflsmunar.
Ein birtingarmynd ofbeldis er kynferðisleg áreitni. Í vikunni 

sem leið var fyrirtæki dæmt í Héraðsdómi Reykjaness til að greiða 
konu skaðabætur vegna kynferðislegrar áreitni sem hún hafði 
orðið fyrir af hálfu yfirmanns síns. Í framhaldinu, eftir að konan 

hafði kvartað undan framferði 
karlsins, rýrnaði starf og ábyrgð 
konunnar sem ofbeldinu hafði 
sætt. Karlinn sem ofbeldinu 
hafði beitt fékk reyndar áminn-
ingu en sat aftur á móti sem fyrr 
í sínu starfi.

Viðbrögð forsvarsmanna fyr-
irtækisins sem dæmt var eru 

lýsandi fyrir það hvernig lenska hefur verið að bregðast við hvers 
konar einelti í gegnum tíðina. Í skólum var til dæmis algengast að 
þolandi eineltis væri fluttur til um bekk eða jafnvel skóla meðan 
gerandinn var um kyrrt í óbreyttum aðstæðum, fékk í besta falli 
tiltal. Kerfið studdi þannig hegðun gerandans en sendi þolandanum 
þau skilaboð að hann hefði gert mistök, rétt eins og gerðist í máli 
karlsins og konunnar sem Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í. Hin 
óbeinu skilaboð sem konan fékk voru að henni hefði orðið á og 
gæti þess vegna ekki sinnt því starfi sem hún hefði verið ráðin til. 
Karlinn aftur á móti fékk þau skilaboð að vissulega hefði honum 
orðið á en að það breytti engu um starf hans.

Flestir grunnskólar á landinu og ýmsir framhaldsskólar hafa 
sett sér eineltisáætlun sem vinna skal eftir. Markmið slíkra 
áætlana er einmitt að koma í veg fyrir að niðurstaða ofbeldis- og 
eineltismála verði með þeim hætti að gerandinn standi með pálm-
ann í höndunum meðan þolandinn gjaldi enn frekar en orðið er 
fyrir ofbeldið þannig að högum hans sé raskað.

Árið 2004 tók gildi reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnu-
stöðum. Í þeirri reglugerð er kynferðisleg áreitni meðal þess sem 
er flokkað undir einelti. Reglugerðin kveður þó ekki afdráttar laust 
á um að réttur þolanda skuli varinn heldur segir þar: „Atvinnu-
rekandi skal grípa til viðeigandi ráðstafana og fylgja því eftir að 
einelti endurtaki sig ekki á vinnustaðnum.“ Því er fordæmið sem 
gefið er í dómi Héraðsdóms Reykjaness svo mikilvægt. 

Starfsmaður sem verður fyrir ofbeldi á vinnustað, hvort heldur 
kynferðislegri áreitni eða annars konar ofbeldi, verður að geta 
treyst því að forráðamenn vinnustaðar hans vinni með honum en 
ekki gegn. Meðvirkni með geranda í slíkum málum á að heyra 
sögunni til. 

Konan sem fékk dæmdar bætur í vikunni sem leið á skilinn mik-
inn heiður. Það er ekkert gamanmál að standa í málaferlum sem 
þessum við atvinnurekendur sína en það er meðal annars vegna 
hugrekkis fólks eins og þessarar konu sem breytingar verða til 
bóta í samfélaginu.

Ábyrgð atvinnurekenda skýrð í dómi:

Meðvirkninni 
verður að linna

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Styttri leiðin
Mikill styr hefur staðið um fyrir-
hugaðar breytingar í skólakerfi 
Reykjavíkurborgar síðustu vikur þar 
sem sameiningaráform hafa vakið 
upp óvissuástand sem ekki sér enn 
fyrir endann á.

Meðal þess sem bitist er um er 
mögulegur faglegur ávinningur af 
sameiningum og bera forsvarsmenn 
meirihlutans fyrir sig að rannsóknir 
sýni að sameiningar þurfi ekki að 
hafa neikvæð áhrif á nemendur eða 
foreldra.

Þegar spurt var út í téðar rannsókn-
ir, á fundi með fagaðilum, reyndust 
þær vera könnun vegna mastersrit-
gerðar Óskars Sandholts, verkefnis-

stjóra starfshóps borgarinnar um 
fyrirhugaðar sameiningar.

Þar er vatnið sannarlega ekki sótt 
yfir lækinn.

 
Mexíkó er engin fyrirmynd
Egill Helgason fiskaði eftir því í 
samtali sínu við Ólaf Ragnar 
Grímsson forseta í Silfri Egils í 
RÚV í gær hvort hann ætlaði að 
bjóða sig fram til forseta að nýju 
og sitja í embætti í fimm kjör-
tímabil. Ólafur svaraði 
því til að frá akademísku 
sjónarhorni væri það 
ekki réttlætanlegt 
nema við einhverjar 
sérstakar aðstæður. 

„Lýðræðið grundvallast á því að fólk 
kjósi sér fulltrúa. Að setja þröngar 
skorður hvað tímamörk snertir er 
ég ekki viss um að sé mjög farsælt,“ 
svaraði Ólafur og benti á að þrengstar 
skorður við setu embættismanna og 

ráðherra væru í Mexíkó. Stjórn-
kerfið þar væri hins vegar ekki til 
fyrirmyndar. „Ef þú ætlar að fiska 
eftir því hvað ég ætla að gera þá 
er heiðarlega og einlæga svarið 

við því að á öllum undanförn-
um kjörtímabilum hef 
ég ekkert velt því máli 
fyrir mér fyrr en að því 
kemur,“ sagði hann. 
jonab@frettabladid.is

thorgils@frettabladid.is
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Stjórnarskrá fólksins
En, náðarsamlegast: það er bara 
ekki þannig að lögfræðingar 
séu best til þess fallnir að semja 
stjórnar skrá. Sú ágæta stétt á 
vissulega að koma að verkefninu 
með sérfræðiráðgjöf og vera 
stjórnlagaþingi innan handar í 
starfi. En stjórnarskráin er fólksins.  
Hana á að vinna í umboði þjóðar-
innar og endurspegla þverskurð 
hennar, skoðanir, óskir, vonir og 
þrár um betra samfélag. Það er 
ekki galin hugmynd, heldur þvert 
á móti birting lýðræðisins í sinni 
tæru og réttu mynd. 
vthorsteinsson.blog.is
Vilhjálmur Þorsteinsson

Upp úr skotgröfunum?
Forseti Íslands hvatti þjóðina til að 
sameinast um framtíðarverkefnin 
og hætta smáskærum. Í Silfri 
Egils sagðist Ólafur Ragnar nánast 
tilbúinn að leiða þjóðina undir 
sameiningarmerkjum til endur-
reisnar. Atburðarásin gæti orðið 
eftirfarandi.

Þjóðin sameinast um að krefjast 
þjóðaratkvæðis um Icesave. For-
setinn hlustar á þjóðina og synjar 
lögunum staðfestingu. Þegar þjóð-
in hafnar Icesave falla forystumenn 
þriggja flokka; Samfylkingar, Vinstri 
grænna og Sjálfstæðisflokksins. 

Í framhaldi verður boðað til 
þingkosninga. Ólafur Ragnar tekur 
að sér að leiða endurreisnar-
flokkinn sem byggir á þjóðlegri 
íhaldssemi og traustum gildum 
ábyrgra ríkisfjármála og borgara-
legri velferð þar sem stétt stendur 
með stétt.
Byrjum á því að krefjast þjóðar-
atkvæðis um Icesave.
pallvil.blog.is
Páll Vilhjálmsson

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Skelfileg tíðindi berast frá 
sveitar  félögum, einkum 

Reykjavík, um niðurskurð á fram-
lagi til tónlistarskóla. Tónlistar-
skólar hafa búið við skert fram-
lög eins og aðrir eftir hrun en nú 
skal enn skorið niður. Þetta má 
ekki gerast. Það vita ekki allir að 
tónlistin skapar geysimikil verð-
mæti í okkar samfélagi og er 
hornsteinn hins blómlega menn-
ingarstarfs sem er allt í kringum 
okkur. Tónlistin veitir ánægju en 
býr til verðmæti í meiri mæli en 
margar aðrar atvinnugreinar. 

Ein helsta ástæðan fyrir því 
er hið öfluga starf tónlistarskóla 
er að form þeirra með blöndu af 
opinberum framlögum og einka-
skólum hefur reynst ákaflega far-
sælt. Ef vegið er að rótum þessa 
starfs þá er það eins og að höggva 
stórt tré. Það tré grær ekki aftur 
og það tekur það langan tíma að 
ná sömu stærð á ný. 

Í árdaga menningar okkar, á 
fyrstu öldum íslensks samfélags, 
hélt tungumálið og Íslendinga-
sögurnar fólkinu og menning-
unni saman og almenningur lifði 
í þeim sögum. Seinna var það 
margvíslegur kveðskapur, hvort 
sem voru trúarkvæði eða rímur, 
en á þessari og síðustu öld voru 
það skáldverkin og tónlistin sem 
umluku líf almennings. Sögur og 
tónlist eru menning allra, ekki 
hinna fáu. 

Það eru fulltrúar almennings, 
stjórnmálamenn, sem taka þess-
ar ákvarðanir og þeir eru ekki 
fulltrúar sjálfs síns heldur fólks-
ins í landinu. Það er menningar-
starf sem gerir það vert að lifa 
í þessu samfélagi okkar og horn-
steinn þess er tónlistin. Hætta á 
við frekari niðurskurð í tónlistar-
námi. 

Verjum tón-
listarskólana

Tónlistarnám

Ágúst Einarsson
prófessor, fyrrverandi 
rektor og fyrrverandi 
alþingismaður

aðra leiðina + 990 kr. 14. – 28. febrúar 2011
(flugvallarskattur)

Þetta einstaka tilboðsfargjald
 gildir til allra áfangastaða Flugfélags Íslands innanlands
 er fyrir börn, 2 –11 ára, í fylgd með fullorðnum og í sömu bókun
 býðst eingöngu þegar bókað er á netinu, www.flugfelag.is

  ferðatímabil 14. – 28. febrúar 2011 

1 króna fyrir barnið

www.flugfelag.is  |  570 3030
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Vinstri hægri? Meðal þess 
sem fundið hefur verið upp á 

í þráhyggju-einelti amxista-arms 
Sjálfstæðisflokksins á hendur 
sjónvarpsmanninum Agli Helga-
syni er skrá sem maður að nafni 
Vignir Már Lýðsson hefur búið 
til um viðmælendur í Silfrinu 
með heimatilbúinni skiptingu 
í vinstri og hægri. Þar eru víst 
tómir vinstri menn. Eins og til 
dæmis Gunnar Smári Egilsson 
– sem kann að virðast undarlegt 
því að hann er sennilega síðasti 
einlægi markaðshyggjumaður 
landsins – en sínum augum lítur 
hver á silfrið, og vinstri menn 
skulu þeir heita sem Hannesi 
er uppsigað við. Hefur svo hver 
nokkuð að iðja.

Hægri vinstri? Amx eða 
Marx? Allt sama tóbakið? Stund-
um hvarflar að manni að kannski 
skipti ekki máli hvort maður 
kýs. Sérstaklega eftir óvenju 
afdráttarlaus heimskupör vinstri 
manna á borð við þau í Kópavogi 
að reka Jónas Ingimundarson 
eftir áralangt farsælt starf við 
að setja sálina í Salinn og Kópa-
vog að heimabæ tónlistarinnar; 
mann setur hljóðan andspænis 
slíkum gjörningi sem hefur til 
allrar hamingju verið dreginn til 
baka með afsökunarbeiðni.

Eins og sést…
Af virðist sú tíð að Sjálfstæðis-

flokkurinn standi fyrir þá nauð-
hyggjulegu markaðstrú sem 
réð ríkjum í flokknum allar 
götur frá því að Gunnar Thor-
oddsen laut í lægra haldi með 
sínar hófstilltu og evrópsku 
hugmyndir um „frelsi með 
skipulagi“ og Eimreiðarhópur-
inn komst til valda í flokknum 
– og landinu. Sú valdatíð varð 
okkur dýrkeypt þótt glatt hafi 
verið á hjalla hjá pallbílaþjóð 
um hríð; Eimreiðarhópurinn var 
vakinn og sofinn í því að finna 
hugmynda fræðilegar og trúar-
legar réttlætingar fyrir því að 
ranglætið sé rétt, ójöfnuðurinn 
borgi sig, jafnréttis hugmyndir 
séu „pólitísk rétthugsun“, gott sé 
að vera gírugur, því færri hend-
ur sem auðurinn safnist á þeim 
mun betur sé farið með hann 
og „fé án hirðis“ sé óhugsandi 
–„sofandi“ fjármagn skuli vakið 
og „dautt“ fjármagn lífgað, það 
er að segja, búnir til peningar úr 
væntingum, vild, lofti – engu… 

Þessi öfl eru sem sé ekki 
lengur allsráðandi í þjóðfélags-
umræðunni, sem sést meðal 
annars á því að nú er Egill 
Helgason hættur að kalla á hof-
presta frjálshyggjunnar til að 
skýra öll mál út frá hugsjónum 
Eimreiðarhópsins um gildi mis-
skiptingarinnar. Egill er næmur 
á veðrabrigði hugmyndanna, 
sem gerir hann einmitt góðan 
sjónvarpsmann, og þáttur hans 
endurspeglar vel þær hugmynd-
ir sem á kreiki eru í samfélaginu 
hverju sinni. 

Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son verður nú að una því að vera 
ekki lengur helsti sérfræðingur 
landsmanna í loftslagsmál-
um, bókmenntum, sagnfræði, 

hagfræði og yfirleitt lífinu og 
tilverunni. Það er eflaust sárt. 
Eins og sést.

Vanmetum samt ekki valdið
Vinstri? Hægri? Það er nú það. 
Vinstri flokkarnir strita við að 
koma viti í kapítalismann eftir 
áralanga óráðsíu hægri flokk-
anna; skera niður ríkisútgjöld 
eftir að hægri menn hafa staðið 
fyrir stórkostlegri aukningu 
þeirra. Hægri menn í stjórnar-
andstöðu gagnrýna áform um 
niðurskurð á félagslegri þjón-
ustu og benda réttilega á að var-
lega verði að fara í að leggja 
niður skóla. Svona er þetta 
stundum skrýtið: Það er eins og 
ekki sé neitt vinstri og hægri, 
bara stjórn og stjórnarandstaða. 
Bara fastmótuð hlutverk, fyrir-
fram skilgreind viðhorf, brautir 
sem fólki er stýrt eftir af ósýni-
legum öflum. Engu skipti hvort 
borgarstjórinn sé Jón Gnarr, 
Hanna Birna, Dagur eða Andrés 
Önd.

Vanmetum samt ekki valdið. 
Eimreiðarhópurinn kann að 
virðast í sárum – hugmyndirnar 
almennt aðhlátursefni, dyggur 
félagi á leið fyrir rétt fyrir það 
eitt að passa vel upp á peningana 
sína, góðæri markaðshyggjunnar 
blekking ein, Laissez-faire-
stefnan afhjúpuð sem allsherjar 
aftenging á þjófavörn í bönkum 
landsins og sjálfur æðsti-

presturinn Jónas Haralz orðinn 
sekur um alls kyns villutrú. En 
valdastéttin er á sínum stað. 
Lestin brunar. Allt er pólitík. 
Alls staðar er tekist á um hags-
muni, aðgang að gæðum og yfir-
ráð – völd. Svandís Svavarsdóttir 
var spurð með þjósti í sjónvarps-
fréttum hvort hún hefði verið 
í pólitík þegar hún reyndi að 
varna því að Landsvirkjun gæti 
borið fé á lítið samfélag í því 
skyni að fá heimamenn til að 
fallast á virkjanaframkvæmdir í 
Þjórsá og eyðileggingu á Urriða-
fossi, vatnsmesta fossi landsins. 
Að sjálfsögðu var hún það, enda 
er hún umhverfis ráðherra og 
kjörin til þess að gæta hagsmuna 
náttúrunnar. Það er beinlínis 
starf hennar að passa Urriða-
foss – og passa Þjórsárver en 
ekkert hefur valdastéttin á 
Íslandi þráð heitar í yfir 40 ár 
en að eyðileggja þá einstæðu 
gróður vin til að framleiða ál. 
En Hæstiréttur kvað sem sé upp 
þann dóm að þessar fégjafir í 
því skyni að liðka fyrir fram-
kvæmdum stæðust lög. Og hann 
er líka í pólitík. Rétt eins og 
hann var þegar hann ógilti kosn-
ingar til Stjórnlagaþings með 
rökum sem virðast æ veigaminni 
með hverjum deginum sem líður. 
Allt er pólitík: og í fararbroddi 
stjórnarandstöðunnar virðist 
sjálfur Hæstiréttur landsins. 
Lestin brunar.

Lestin brunar
Það er eins og ekki sé neitt vinstri og 
hægri, bara stjórn og stjórnarandstaða. 
Bara fastmótuð hlutverk.
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timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir

Í ljósi umræðu síðustu vikna um hvort 
leyfa eigi staðgöngumæðrun á Íslandi 
gengst Þjóðmálanefnd kirkjunnar fyrir 
stuttu málþingi um álitamál tengd stað-
göngumæðrun þar sem fjallað verður 
um málefnið á nótum siðfræði, mann-
réttinda og samtals. Málþingið verður 
haldið í Safnaðarheimili Neskirkju í dag 
milli klukkan 12 og 13.

Meðal frummælenda er dr. Sólveig 
Anna Bóasdóttir, dósent við HÍ, en 
hún nálgast efnið út frá mannhelgi og 
manngildi. „Ég ætla að beita siðfræði 
Immanuels Kant sérstaklega, en þessi 
hugtök eru oft tengd við hann,“ segir 
Sólveig Anna. „Þetta fjallar um það 
hvað það er í raun að vera manneskja og 
hvernig má koma fram við manneskjur 
án þess að maður sé farinn að brjóta á 
þeim. Það sem ég ætla að tala um er að 
í þessari þingsályktunartillögu tel ég 
að ekki sé staðinn nægjanlegur vörð-
ur um réttindi staðgöngumóðurinnar. 
Mér finnst fyrst og fremst gengið út frá 
þörfum og löngunum parsins sem þráir 
barn. Mér finnst horft framhjá því að 
sú sem gengur með barnið sé líka per-
sóna sem geti til dæmis tengst barninu 
á meðgöngunni. Barnalögin frá 2002 
eru tekin úr sambandi þarna þannig að 
hún er ekki móðir að lögum og ég vil 
meina að samkvæmt þessari tillögu eigi 
að leyfa það að fara með manneskju sem 
tæki. Jafnvel þótt hún hafi samþykkt 
ferlið er henni ekki gefinn réttur til að 
snúast hugur.“

Sólveig Anna er þekkt fyrir að hafa 
femínískan vinkil á guðfræðina. Finnst 
henni þetta mál að einhverju leyti snú-
ast um femínisma? „Já, mér finnst það,“ 
segir Sólveig Anna. „Femínistar hafa 
lengi barist fyrir sjálfræði kvenna og 
það hefur verið litið þannig á að fóstrið 

sé hluti af líkama móðurinnar, sem voru 
rökin fyrir því að leyfa fóstureyðingar. 
Þarna finnst mér farið að ráðskast með 
líkama kvenna á annan hátt þegar verið 
er að taka af henni það sjálfræði að hún 
geti ákveðið að halda barninu, ef henni 
snýst hugur.“

Auk Sólveigar Önnu verða frummæl-
endur þau sr. Baldur Kristjánsson, for-
maður Þjóðmálanefndar, sem mun fjalla 

um staðgöngumæðrun í ljósi mannrétt-
inda, og Irma Sjöfn Óskarsdóttir, verk-
efnisstjóri á Biskupsstofu, sem ræðir 
umfjöllun nágrannakirknanna um stað-
göngumæðrun.

Að loknum framsögum verða almenn-
ar umræður. Aðgangseyrir er enginn en 
hægt verður að kaupa súpu á Kaffitorgi 
Neskirkju gegn vægu gjaldi.

 fridrikab@frettabladid.is 

STAÐGÖNGUMÆÐRUN:  MÁLÞING Í SAFNAÐARHEIMILI NESKIRKJU Í DAG

Felur í sér að farið sé með 
manneskju eins og tæki 

MANNGILDI OG MANNHELGI Sólveig Anna Bóasdóttir, dósent við HÍ, flytur í dag fyrirlestur um 
staðgöngumæðrun og veltir fyrir sér mannréttindum staðgöngumóðurinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Margrét Kolbrún 
Friðfinnsdóttir
Hlíðarbyggð 5, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
15. febrúar kl. 11.00. Þeir sem vilja minnast hennar 
vinsamlegast látið líknarfélög njóta þess.

Sigurður Ingibergsson
Ingibergur Sigurðsson  Marcela Munoz
Friðfinnur Ragnar Sigurðsson Margrét Guðvarðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir og stjúpmóðir okkar, 
tengdamóðir og amma

Kristjana S. 
Kristjánsdóttir
áður til heimilis að Furugerði 17,

lést á Dvalarheimilinu Litlu Grund fimmtudaginn 
10. febrúar.

Einar Kristján Þorleifsson    Liu Bao Mei
María Þorleifsdóttir     Hafsteinn Másson
Björg Þorleifsdóttir     Ólafur Karl Nielsen
Olga Bergljót Þorleifsdóttir    Gunnar Örn Gunnarsson
Örn Þorleifsson    Laufey Ólafsdóttir
Rosemarie B. Þorleifsdóttir Sigfús Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Marta Sveinsdóttir 
áður Hjallabraut 33 Hafnarfirði, 

lést á Sólvangi 9. febrúar. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 15. febrúar kl. 13.00.

Gísli Wíum   Kolbrún Aradóttir
Hildur Wíum  Sævar B. Sigfússon
Þór Wíum   Hjördís Hermannsdóttir
Sveinn Wíum
barnabörn og barnabarnabörn.

MOSAIKK

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Erla Guðrún Ísleifsdóttir

lést á Landspítalanum sunnudaginn 6. febrúar. Útförin 
verður frá Fossvogskirkju, mánudaginn 14. febrúar, 
n.k. kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
FAAS, Félag aðstandenda Alzheimerssjúklinga.  

Arnfríður Ólafsdóttir   Þórður Sverrisson
Ísleifur Ólafsson        Erna Kristjánsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir     Þorkell Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabarn 

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Sólborg Kristín Jónsdóttir
Furugerði 1,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
16. febrúar kl. 13.00.

Jónína Margrét Guðmundsdóttir  Björgvin H. Kristinsson
Valgeir Ó. Guðmundsson   Jóhanna L. Gísladóttir
María Guðmundsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Faðir okkar, afi og vinur

Bragi Garðarsson
prentari,

sem lést fimmtudaginn 3. febrúar á hjúkrunarheimilinu 
Mörkinni, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju á 
morgun, þriðjudaginn 15. febrúar, kl. 13.00.

Garðar Þór Bragason
Baldur Magni Bragason
Kristinn Bragi Garðarsson
Auður Björg Baldursdóttir
Alex Snær Baldursson
Vilborg Guðjónsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, vinur og félagi 

Elsa Ásbergsdóttir 
frá Ísafirði, Strikinu 4, Garðabæ,

lést á Landspítalanum Fossvogi þann 10. febrúar s.l.  
Jarðarförin fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn 
15. febrúar kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Elísabet Kristín Einarsdóttir
Margrét Þóra Amin Einarsdóttir  Örn Árnason Amin
Ásberg M. Einarsson   Steinunn Ásg. Frímannsdóttir

71 JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR  rithöfundur er 71 árs.

„Heimsstyrjöldin, fullveldi Íslands og Kötlugosið mörkuðu meiri þáttaskil í 
lífi fólks en sjónvarpið og tölvan.“

1130  Innósentíus II. verður 
páfi. 

1876 Alexander Graham 
Bell sækir um einka-
leyfi á símann, það 
gerði Elisha Gray líka. 

1942 Bandalag starfsmanna 
ríkis og bæja (BSRB) 
er stofnað. 

1945 Sýning er opnuð á mál-
verkum Jóhannesar 
Kjarvals í Listamanna-
skálanum í Reykjavík. 

1989 Ruhollah Khomeini, 
leiðtogi Írans, hvetur 
múslima til að drepa 
Salman Rushdie fyrir 
skrif hans í bókinni 
Söngvar Satans. 

1989 Hið fyrsta af 24 gervi-
tunglum í GPS-kerfinu 
sett á braut um jörðu. 

2005 Rafik Hariri, fyrrver-
andi forsætisráðherra 
Líbanons, er myrtur.
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

É
g tók kjallarann hjá mér 
í gegn,“ segir Guðlaug 
Ágústa Halldórsdóttir, 
þegar Fréttablaðið 

forvitnast um nýjustu fram-
kvæmdirnar á heimilinu. Synir 
Guðlaugar voru áður með her-
bergi í kjallaranum. Þegar þeir 
fluttu sig annað tók Guðlaug 
til óspilltra málanna og breytti 
kjallaranum í litla íbúð.

„Ég byrjaði í september og 
framkvæmdum lauk fyrir jól. 
Hér niðri var hvorki bað né 
eldhús og ég setti upp hvort 
tveggja. Eitthvað af húsgögnum 
átti ég til en keypti líka notuð 
húsgögn í Góða hirðinum og 
víðar til að fá svolítið retró 
útlit.“

 Sófinn er nýr og hann prýða 
púðar eftir Guðlaugu. „Ég er 

alltaf að búa til púða og gardínur 
og er á leiðinni með að setja 
upp nýja heimasíðu fyrir Má mí 
mó. Svo hengdi ég upp gamlar 
útsaumsmyndir sem ég safna en 
ég hef alltaf gaman af hlutum 
sem mikil vinna hefur verið lögð 
í,“ segir Guðlaug og er ánægð 
með útkomuna.  „Kjallarinn er 
orðinn mjög kósí.“ 
 heida@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Guðlaug Ágústa Halldórsdóttir réðst í framkvæmdir heima hjá sér í haust.

Kjallarinn 
orðinn kósí

Gerið gæða- og 
verðsamanburð

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

�
Nú aðeins með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

Íslensk framleiðsla. 
Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni. 

Svefnflötur 140x200.
Nú aðeins kr. 

Góð rúm á frábæru verði

Q ,

s
g Mjódd

UPPLÝSINGAR O

Nýtt námskeið
hefst 18. febrúar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

Kettir  eru taldir hafa deilt kjörum með þjóðinni allt frá 
landnámi, samkvæmt rannsóknum. Menn sáu líklega 
snemma að kettirnir gögnuðust til að halda músum í 

skefjum og af þeim sökum er álitið að landnámsmenn 
hafi meðal annars flutt þá til Íslands.



Það þarf ekki að vera flókið að 
færa heimilið í örlítið rómantísk-
an búning. Þeir stórhuga geta að 
sjálfsögðu gengið alla leið – nælt 
sér í alrómantískar fyrirmyndir 
af frönskum blöðum og vef-
síðum og hermt eftir – 
en ódýrara og þægi-
legra er að bæta 
við nokkrum hlut-
um sem geta 
mýkt línur ann-
ars kannski stíl-
hreins heimilis. 

Hér á landi eru 
nokkrar verslan-
ir sem hafa mikið 
úrval af fallegum 
púðum, teppum, lukt-
um, vösum og fleiru 
til í mildum litum, 
með mjúkum línum, 
mynstrum, flúri og 
krúsídúllum. Antík-
munir geta oft mynd-
að mjög svo rómant-
ískt yfirbragð og 
frönsk antík hefur 
sérstaklega átt upp 

á pallborðið síðustu árin hérlend-
is. Í Fríðu frænku er hægt að 
finna mikið af húsgögnum í þeim 
stíl. Allt frá postulínsstyttum 
upp í stóra spegla, sófa og stóla. 
Önnur verslun sem selur vörur af 

rómantískum toga er Sirka á 
Akureyri en þar fást nýjar 

vörur sem minna oft á 
gamla tíma. Heimasíðan 

er sirka.is þar sem 
höfuðborgarbúar geta 
skoðað úrvalið og 

verslað í netversl-
un eða skellt sér í 

heimsókn í næstu 
Akureyrarferð. 
Af öðrum antik-
verslunum má 
nefna Antikhús-
ið á Skólavörðu-
stíg, Antikmuni 

á Klapparstíg og 
Antíkbúðina Hafnar-

firði. Þá eru blómabúð-
ir víðast hvar með litla 

muni, kertastjaka og blómavasa 
sem gefa heimilinu rómantískan 
blæ. - jma

Heimilið fært í 
rómantískt horf
Fátt er skemmtilegra en að færa heimilið í léttari búning þegar nær 
dregur vori. Draga fram blómamynstur og púða og færa blóm og 
rómantík heim í stofu. Víða fást krúttlegir hlutir sem fara vel við þemað. 

Auðvelt er að rúlla upp rómantískum morgni á 
Valentínusardaginn. Blóm í vasa á náttborðið, 
kertastjaki, bolli af heitu tei og ljóðabók.

Frúin í Hamborg á Akureyri er full af 
fallegu postulíni. 

Laugavegi 43 • Sími 551 2475

teg. BRILLANT – push up 

í skálum A,B,C,D

á kr. 5.990,- 

buxur á kr. 2.990,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Vertu vinur

VALENTÍNUSARDAGUR
Valentínusardagur á uppruna sinn í Evrópu á 

14. öld. Síðar hafa Bandaríkjamenn verið 

einna iðnastir við að halda 

uppi merkjum hans. Hefðir 

í kringum daginn virðast ekkert 

hafa að gera með dýrlinginn 

Valentínus.

visindavefur.is

Dagur elskenda , Valentínusardagur, er runninn upp en 
þá tíðkast að gefa sinni heittelskuðu eða heitt elskaða 
gjafir, blóm eða kontekt og láta Valentínusarkort fylgja.

Sirka 
er með 
gott úrval 
af púðum. 
Þessir eru frá 
Bloomingville.
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Sumarið er á næsta leiti og því kominn tími til 
að festa kaup á sumarhúsi til að njóta lífsins 
næsta sumar. 

Fasteignasalan Eignamiðlun hefur sumarhús til sölu 
sem hentar þeim sem vilja hlaða batteríin í einstöku 
umhverfi. Húsið er 103 m² á stærð og samanstendur 
af tveimur húsum; eldri bústað og húsi sem var flutt 
á staðinn. 

Húsið skiptist í tvær rúmgóðar stofur með góðri 
lofthæð, eldhús, baðherbergi, fataherbergi, tvö svefn-
herbergi og svefnloft. Lóðin er eignarlóð í landi Háls 
og er heill heimur útaf fyrir sig. Gestahús er í litl-
um lundi, vinnuskúr, lítill fótboltavöllur, ótal trjáteg-
undir og nuddpottur svo eitthvað sé nefnt. Eigendur 
hafa haft lögheimili á staðnum síðustu ár. Fjölmargir 
möguleikar til útivistar, skemmtunar og afþreyingar 
en þarna er sannkölluð sveitastemmning við bæjar-
dyrnar. Verð: 29,9 m. kr.

Sumarhús á friðsælum stað

Það er ekki amalegt að drekka morgunkaffið á pallinum 
áður en farið er í nuddpottinn með þetta einstaka útsýni yfir 
Hvalfjörðinn.

Mikil náttúrufegurð er í kringum húsið, sem stendur í litlum 
skógi með fjölmörgum trjátegundum.  

Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900

Er sláttuvélin í stofunni? 
Vantar þig bílskúr? 

þér hentugri eign með bílskúr!

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Finnbogi Hilmarsson og

Bogi Pétursson

löggiltir fasteignasalar

Vantar eignir 
á söluskrá

Bogi 
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri 
Sigurðsson 
lögg. leigumiðlari

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Hæðargarður - 63 ára og eldri.
Vel skipulögð um 110 fm 
útsýnisíbúð á efstu hæð í góðu 
lyftuhúsi. Stórbrotið útsýni í 
suður, vestur og norður. Tvö 
herbergi og stórar stofur. Laus 
strax.

Langalína - 2ja herbergja. 
Glæsileg rúmgóð 85 fm íbúð 
á efstu hæð í lyftuhúsi og 
meðfylgandi stæði í bílskýli. 
Vandaðar innréttingar og 
glæsilegt útsýni. V. 24,5 m. 
Laus til afhendingar.

Brekkubær - endaraðhús.
Fallegt 281,8 fm hús 
á frábærum stað við 
Fylkisvöllinn. Sex 
svefnherbergi. Möguleiki á 
tveimur íbúðum. V 49,5 m.

Hraunteigur – hæð.
Afar björt og rúmgóð 5 
herbergja miðhæð með 
sameiginlegum inngangi alls 
136 fm og bílskúr skráður 21,6 
fm, samtals: 157,6 fm. 
V 32,5 m.
.

Akranes - einbýli. 
Virðulegt um 185 fm einbýli 
við Háteig ásamt 26 fm bílskúr. 
Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað sl. ár. V. 23,9 m.

Vesturholt - Sérinngangur. 
Góð 3ja herbergja 74,7 fm 
íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð í góðu húsi rétt 
við golfvöllinn Keili. Afgirtur 
garður. V 17,4 m.

Tunguvegur 
- Sölusýning í dag. - Sölusýning í dag. 
Gott 110 fm hús á þremur 
hæðum. Þrjú svegnherbergi 
og stór sólpallur. Laust til 
afhendingar. V. 23,9 m. Til Til 
sýnis í dag kl 12:30 - 13:00sýnis í dag kl 12:30 - 13:00

Vatnsendahlíð - glæsilegt 
sumarhús. 
Nýr 83,7 fm sumarbústaður 
í Vatnsendahlíð Skorradal 
með frábæru útsýni yfir 
Skorradalsvatn. Allt fyrsta 
flokks. V. 21,9 m.
 

Naustabryggja - 5 herbergja.
Góð 130 fm íbúð, hæð og ris, 
og stæði í bílskýli. 4 herbergi, 
vandaðar innréttingar og mikið 
útsýni. V. 29,9 m.

Selbrekka - tvær íbúðir. 
Mikið endurnýjað 230 fm 
einbýlishús með 2ja herbergja 
aukaíbúð á neðri hæð. Nýlegar 
innréttingar og golfefni, raf- og 
pípulagnir. Góður bakgarður, 
sólpallur með heitum potti. 
V. 55 m.

Hraunbær - gott verð. 
2ja herbergja í góðu fjölbýli. 
Íbúðin snýr öll til suðurs og er 
um 60 fm. Endurnýjað eldhús. 
Gott skipulag. Verð aðeins 
13,9 m.

Hrísrimi - Sala/leiga. 
Góð vel skipulögð 4ra 
herbergja neðri hæð í enda. 
Sérinngangur og verönd í 
sérgarði. V. 20,9 m. Áhv. 16,0 
m.  

Heimili Fasteignasala • Skipholt 29a • Sími: 530 6500 • www.heimili.is

Haukdælabraut - parhús.
Höfum til sölu tvö ný 175 
fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum 35 fm bílskúr. 
Einstök staðsetning í jaðri 
byggðar við ósnerta náttúruna. 
Afhendist tilbúið til innréttinga 
og jafnvel fullbúið. V. 39,0

Stóragerði - 3ja herbergja.
Vel skipulögð 95 fm íbúð á 
1. hæð með suðursvölum. 
Eitt svefnherbergi og tvær 
samliggjandi stórar stofur 
ásamt ibúðarherbergi í kjallara. 
V. 18,9 m. Laus strax.

Sölusýn
ing

Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag? 

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali
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Baugstjörn 

800 SELF. 216 fm

39,0 millj.

Gott 5 herb. einbýli á Selfossi, vel 
staðsett. Skipti möguleg á íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Ásbraut 15 og 17 

OPIÐ HÚS
200 KÓP 81,4 fm

17,2 millj.

Vel skipulögð þriggja herbergja 
íbúð í góðu fjölbýli í rólegu 
hverfi.  Húsið nýmálað og 
nýlega skipt um gler í íbúðinni. 
LÆKKAÐ VERÐ! OPIÐ HÚS MÁN 
14 FEB. kl 17:00 – 17:30
Uppl: Lárus 823 5050

Reynivellir

272 fm

46,9 millj.

Einbýli á besta stað. Með 
glæsilegum skrúðgarði.
Skipti möguleg á eign á 
höfuðborgarsvæðinu.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

800 SELF.

Birkiholt 9 

OPIÐ HÚS
225 ÁLFT. 180,9 fm

38,0 millj.

Fallegt og vel skipulagt raðhús á 
góðum stað á Álftanesi. Húsið er 
á tveimur hæðum. Hellulögð 
verönd og sólpallur. Íbúðarhlu-
tinn er 155,3 fm . OPIÐ HÚS MÁN 
14. FEB KL 18:00 – 18:30
Uppl: Lárus 823 5050

Gunnarsbraut

100% LÁN
105 RVK 134,1 fm

26,9 millj.

Björt 4ra herbergja íbúð  á 
jarðhæð auk bílskúrs. 
Íbúðarhlutinn er 99,6 fm og 
bílskúrinn er 34,5 fm.
Allt að 100% lán getur fylgt.

Uppl: Lárus 823 5050

Hörðuvellir 

800 SELF. 407 fm

67,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús, með 
möguleika á aukaíbúð í kjallara.
Öll skipti skoðuð.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Sóltún 41

OPIÐ HÚS
800 SELF. 131 fm

25,8 millj.

Þriggja herbergja nýlegt raðhús 
óskar eftir nýjum eiganda.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Galtaflöt 

845 FLÚÐ. 47 fm

11,9 millj.

Bústaður rétt utan við Flúðir. 
Sjón er sögu ríkari.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Vesturtún

225 ÁLFT. 144,9 fm

37,9 millj.

Fimm herbergja parhús á tveimur 
hæðum á góðum stað á Álftanesi. 
Húsið er samtals 144,9 fm, þar af er 
bílskúrinn 26,5 fm. Efri hæðin er að 
miklu leyti undir súð og því 
grunnflötur eignarinnar stærri. 
Uppl: Lárus 823 5050

Furuás

221 HFJ. 370 fm

52,0 millj.

Fallegt og vel skipulagt 
einbýlishús á góðum stað í 
Áslandinu. Húsið er byggt í 
funkísstíl og er á tveimur hæðum. 
Húsið er skráð 311fm en er 370 
skv. teikningu.
Uppl: Lárus 823 5050

Söluturn/Grillsjoppa 

170 SELT.

29,0 millj.

Grillsjoppa á Seltjarnarnesi, í 
fullum restri. Jöfn og góð velta.
Öll skipti skoðuð.

Uppl: Sigurður Fannar 897-5930

Ásgarður 

LÆKKAÐ VERÐ
108 RVK 57 fm

12,9 millj.

Auðveld kaup yfirtaka + 
kostnaður við sölu. Tveggja 
herbergja íbúð við Ásgarð í 
Reykjavík. Íbúðin er alls 57,2 fm. 
snyrtileg íbúð, góð fyrstu kaup.

Uppl: Guðmundur 697 9264

Norðurbakki 

220 HFJ. 81 fm

22,9 millj.

Auðveld kaup!! yfirtaka + 
kostnaður við sölu. Glæsileg 2ra 
herbergja íbúð í góðu fjölbýli við 
Norðurbakka í Hafnarfirði. Íbúðin 
er alls 80,9 fm.  ásamt stæði í 
bílageymslu.
Uppl: Guðmundur 697 9264

Norðurbrú 5

OPIÐ HÚS
210 GARÐ. 123 fm

32,9 millj.

ATH ATH LÆKKAÐ VERÐ, LAUS 
VIÐ KAUPSAMNING!!
Glæsileg 4ra herbergja íbúð í 
góðu lyftuhúsi við Norðurbrú í 
OPIÐ HÚS MÁN 14. FEB KL 
18:00 – 18:30 
Uppl: Guðmundur 697 9264

Rekagrandi 

107 RVK 109 fm

23,4 millj.

3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
ásamt stæði í bílageymslu við 
Rekagranda 1. Íbúðin er skráð 82 
fm og stæðið í bílageymslunni er 
skráð 26,7. Að auki er 
sérgeymsla í sameign sem er 
Uppl: Guðmundur 697 9264

Þrastargata 3B

OPIÐ HÚS
107 RVK 124,5 fm

32,5 millj.

Vel staðsett 124,5 fm tvílyft 
timburhús sem er stutt frá
Háskólasvæðinu. Tvö merkt 
bílastæði. OPIÐ HÚS MÁN 14. 
FEB KL 17:00 – 17:30

Uppl: Albert 821 0626

Kórsalir 1

OPIÐ HÚS
201 KÓP 116,1 fm

28,9 millj.

Afar falleg og björt 116,1 fm 
4ra herberja íbúð á 2. hæð í 
góðulyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. OPIÐ HÚS MÁN 
14. FEB KL 18:00 – 18:30
(0201 á bjöllu)
Uppl: Albert 821 0626

Sumarbústaður í Eilífsdal

Kjósahreppi 74,8 fm

13,5 millj.

Fallegt 74,8 fm sumarhús með 
þremur svefnherbergjum og
svefnlofti í Eilífsdal við Valshamra 
í Kjós sem er örstutt frá
Höfuðborgarsvæðinu eða ca.40 
min/50km. Húsið er afar vel 
Uppl: Albert 821 0626

Ásvallagata 

101 RVK 70,3 fm

19,5 millj.

Góð 3ja 70,3 fm íbúð á 2. hæð á 
þessum góða stað í Miðbæ
Reykjavíkur. Gott forstofuhol. 
Rúmgóð svefnherbergi. 
Baðherbergið er með baðkari og 
glugga. Eldhús er með hvít/beiki 
Uppl: Albert 821 0626

Sólarsalir 

201 KÓP 147,7 fm

33,6 millj.

Glæsileg 4ra herb. íbúð á 
jarðhæð með bílskúr í lokuðum
botnlanga. Stóra og bjarta 
borðstofu/stofu og opið eldhús. 
Útgengt úr stofu á stóran sólpall.  
Rúmgott hjónaherbergi.
Uppl: Bóas 699 6165

Garðstígur  3

220 HFJ. 236,6 fm

39,2 millj.

Stórglæsileg efri sérhæð auk 
bílskúrs á besta stað í Hafnarfirði. 
Opin og björt stofa, stór herbergi, 
fallegt útsýni.  Íbúðarhlutinn er 
201,6 fm og bílskúrinn er 35 fm. 
LÆKKAÐ VERÐ!
Uppl: Lárus 823 5050

Viðjugerði

108 RVK 317,5 fm

77,0 millj.

Glæsilegt tvílyft einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr og aukaíbúð í 
grónu hverfi. Hús með mikinn 
sjarma og ótæmandi möguleika. 
Eign sem vert er að skoða.

Uppl: Lárus 823 5050

Flétturimi 12 

OPIÐ HÚS
112 RVK 74,4 fm

18,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 
íb á jarðhæð á góðum stað í
Grafarvogi. Björt stofa með 
útgangi á timburverönd. OPIÐ
HÚS MÁN 14. FEB KL 18:00 – 
18:30 ( Eva og Kristján á bjöllu.)
Uppl: Albert 821 0626

Bergholt

270 MOS 167 fm

38,8 millj.

5 herbergja fallegt einbýli með 
bílskúr.  Góður garður með palli 
og heitum potti.

Uppl: Bóas 699 6165
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Barónsstígur. 4ra herb.
Góð 4ra herb. 92,0 fm íbúð á 2. hæð í 
góðu steinhúsi í miðborginni.  Íbúðin 
er mikið endunýjuð m.a. eldhús, 
baðherbergi og gólfefni að hluta. 
Samliggjandi stofur, opið eldhús, 2 
rúmgóð herbergi auk herbergis við 
inngang íbúðar. Sér geymsla í kj. 
Laus fljótlega. Verð 24,7 millj.

Brekkubyggð -Garðabæ
92,0 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngangi 
og glæsilegu útsýni á góðum og 
grónum stað í Garðabæ. Stór sér lóð 
fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
þvottaherbergi innaf forstofu, hol, 2 
svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús 
og flísalagt baðherbergi. Útsýni út á 
sjóinn, að Snæfellsjökli, yfir borgina 
og víðar. 
Verð 24,9 millj.

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

Vindás – 3ja herb.
Vel skipulögð 85,2 fm 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð með 
skjólgóðum suðursvölum og sér 
stæði í bílageymslu.  Rúmgóð 
stofa, sjónvarpshol og 2 góð 
svefnherbergi.  Sér geymsla innan 
íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. 
á hæðinni. 
Verð 21,9 millj.

Arnarás- Garðabæ. 3ja herb.
Falleg  og vel skipulögð 113,2 fm endaíbúð á neðri hæð með sérinngangi að meðt. sér 
geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, rúmgott eldhús, þvottaherbergi innaf eldhúsi, 
rúmgóða stofa, 2 herbergi og baðherbergi. Sér verönd til suðvesturs.
Gluggar í 3 áttir. Fallegt útsýni. Verð 32,5 millj.

Kirkjulundur- Garðabæ.  2ja herb. íbúð
Góð 68,6 fm. 2ja herb. íbúð á neðri hæð ásamt sér geymslu og stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, eitt svefnherbergi, eldhús, stofu/borðstofu með útgangi 
á svalir í suðvestur og baðherbergi. Þvottaaðstaða er á baðherbergi. Stutt í þjónustu. 
VERÐTILBOÐ

EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ ÓSKAST Í MIÐBÆ, VESTURBÆ EÐA Á SELTJARNARNESI.

Kirkjusandur- 
„penthouseíbúð“- 
2 sér stæði í 
bílageymslu.
Glæsileg 195 fm íbúð á efstu 
hæð auk 35,0 fm sér geymslu 
og tveggja sér bílastæða í 
bílakjallara. Íbúðin er öll hið 
vandaðasta með tvennum 
yfirbyggðum opnanlegum 
svölum og óviðjafnanlegu 
útsýni yfir borgina, til sjávar 
og  til fjalla. Íbúðin er 
innréttuð á afar vandaðan 
og smekklegan hátt með 
miklum sérsmíðuðum 
innréttingum 
Húsvörður. Eign sem vert er 
að skoða.

Reykás- 4ra herb. með 
bílskúr.
Falleg  og þó nokkuð endurnýjuð 113,9 
fm 4ra herb. íbúð  á 1. hæð auk 26,1 
fm.  bílskúrs. Ný endurnýjað eldhús 
með fallegum hvítum innréttingum, 
sjónvarpshol, 3 rúmgóð herbergi, stofa 
með útgangi á suðursvalir og flísalagt 
baðherbergi. Þvottaherb. innan íbúðar. 
Hús álklætt að utan.  Verð 27,3 millj.

Hrísmóar-Garðabæ. 3ja 
herb.
Falleg og vel skipulögð 89,2 fm 3ja herb. 
íbúð með tvennum svölum á 3. Hæð í 
nýviðgerðu fjölbýli í miðbæ Garðabæjar. 
Góð borðaðstaða í eldhúsi og útgangur 
á svalir til norður.  Úr hjónaherbergi eru 
svalir til austurs. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus fljótlega.

Laugavegur. 2ja herb.
64,8 fm íbúð á 2. hæð að meðt. 
7,9 fm sér geymslu. Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, opið eldhús með 
nýlegum innréttingum og útgangi 
á suðursvalir, bjarta stofu, 1 
svefnherbergi og baðherbergi með 
sturtuklefa. Mikil lofthæð. Búið er 
að endurnýja m.a. gler, raflagnir, 
gólfefni, baðherbergi og eldhús.   
Verð 19,9 millj.

Skeiðarvogur.  2ja herb.
2ja herb. 55,5 fm. íbúð með 
sérinngangi í kjallara í góðu 
tvíbýlishúsi í Vogahverfinu. Íbúðin 
skiptist í forstofugang, eldhús, 
1 svefnherb., rúmgóða stofu og 
baðherbergi. Geymsla innan íbúðar. 
Húsið var viðgert og málað á þessu 
ári.  
Verð 13,7 millj.

Skúlagata – 2ja herb. 
útsýnisíbúð
Falleg og vel skipulögð 63,6 fm 
íbúð á 8.hæð með sér stæði í 
bílageymslu fyrir 60 ára og eldri. 
Yfirbyggðar opnanlegar svalir til 
vesturs. Gríðarlegt útsýni til vesturs 
yfir borgina og að Snæfellsjökli. 
Þvottaherb./geymsla innan íbúðar 
Verð 19,9 millj.

Grettisgata.
Endurnýjuð 151 fm íbúð á tveimur 
hæðum í miðbænum. Eignin skiptist 
m.a. í 2 skiptanlegar stofur, eldhús, 3 
herbergi, baðherbergi og 2 geymslur. 
Aukin lofthæð og fallegir gifslistar og 
rósettur í loftum. Eyja í eldhús, klætt 
grásteini. Hringstigi milli hæða. 
Verð 31,9 millj.

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

Lindasmári-Kópavogi
Fallegt og vandað  173,0 fm.  endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr.  Rúmgott 
eldhús með vönduðu m innréttingum, bjartar stofur með sólskála í suður, sjónvarpshol 
og 4 herbergi. Ræktuð lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og viðarverönd til 
suðurs. Eignin er afar vel staðsett í enda á botnlanga og við opið svæði. 
Verð 49,9 millj.

4.000-6.000 fm. 
atvinnuhúsnæði 

með mikilli 
lofthæð óskast á 

höfuðborgarsvæðinu.

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á 

SÖLUSKRÁ

Efstihjalli-Kópavogi. 4ra herb. með sérinngangi.
Falleg 4ra herb. 102,9 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
rúmgott hol, rúmgóða og bjarta stofu, eldhús með borðkrók, 3 svefnherbergi og 
baðherbergi með þvottaaðstöðu. Lítill reitur framan við íbúð þar sem möguleiki er að setja 
sólpall. Hús nýlega málað að utan. Verð 20,9 millj.

Hjarðarhagi- 3ja herb.
Falleg  81,4 fm íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu í kjallara á þessum eftirsótta stað í 
vesturbænum. Rúmgóð stofa/borðstofa. Nýlega uppgert eldhús. Flísalagt baðherbergi. 
Stórar svalir til suðausturs. Vel staðsett eign í göngufæri frá skólum og leikskóla. Lóð 
nýlega endurnýjuð.  Verð 22,5 millj.

Bogahlíð 
– glæsileg  íbúð 
á efstu hæð auk 
þakgarðs
Glæsileg 158,1 fm íbúð á 
efstu hæð auk um 65,0 fm 
hellulagðs þakgarðs. Íbúðin 
er öll hin glæsilegasta hvað 
varðar innréttingar og 
efnisval.  Allar innréttingar, 
gólfefni og loftaklæðning 
er úr hlyni. Verulega aukin 
lofthæð er í allri íbúðinni. 
Glæsilegar stofur með 
útgangi í nýlega flísalagða 
garðstofu. Vandað 
eldhús. 2 svefnherbergi.  
Öll aðkoma að húsinu 
og sameign eru til 
fyrirmyndar. Sér stæði í 
bílageymslu.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Innlitin hafa vakið mikla athygli 
og standa öllum til boða.

Fáðu Innlit fyrir eignina 

v. 55,9m

Gvendargeisli
Raðhús
6 herb
222 fm

 113 Reykjavík

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

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 19,9m

Langholtsvegur
3ja herb

104 Rvk

YFIR TAKA
Risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

v. 16,9m

Hátún
2ja herb
105 Rvk

9.hæð - efsta
Rúmgóð 73,2 fm
Vel skipulögð
Stórar suður svalir

v. 15,0m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

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

v. 46,5m

Fýlshólar 4
Einbýli

111Rvk

317 fm einbýlishús
Þarfnast standsetningar
Fimm herbergi og tvær stofur
Glæsilegt útsýni
Þrennar svalir

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar, sími: 661 2100
oskar@miklaborg.is

14. feb.

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
15:00 og 16:00

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

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

v. 21,5m

Ánanaust
 3ja herb
101 Rvk

Falleg og endurnýjuð
78 fm íbúð á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

v. 22,9m

Grettisgata
Einbýli

101 Rvk

Lítið einbýlishús
84 fm á tveimur hæðum
Laust strax

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

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. 14,9m

Markland
 2ja herb
108 Rvk

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Sér suðurgarður

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 24,9m

Funalind
4ra herb
201 Kóp

Falleg 113,6 fm
Lyftuhús
2.hæð
Björt og rúmgóð
Suðursvalir

Ragna S. 
Óskarsdóttir

Ragna útskrifaðist sem löggiltur 
fasteignasali 2009 en hefur 
starfað hjá Mikluborg frá upphafi.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Rögnu best eru:
„Það skal vanda sem lengi á að standa”

Hún er jákvæð, árangursdrifin 
og kraftmikil.

Ragna lauk MBA námi við Háskóla Íslands 
árið 2007, einnig var hún skólastjóri í 
Viðskipta- og tölvuskólanum hér á árum áður. 
Ragna unnir fjallgöngum þar sem hún 
endurnýjar krafta sína.

Hafið samband við Rögnu
á ragna@miklaborg.is 
eða í síma 892 3342

löggiltur fasteignasali

Á Mikluborg starfar samhentur hó
kraftmikils starfsfólks. Á næstu v
kynna starfsmenn okkar einn af ö
Kona vikunnar að þessu sinni er

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

569 -7000  Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Við leitum að ...
3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

að 3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

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

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða staðgreiðslu fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

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

að tvíbýlishúsi.
Tvær fjölskyldur – efri hæð 5 herbergja 
og neðri hæð má vera 3-4 herb. Með 1-2. bílskúrum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

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.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

2ja-3ja herbergja íbúð í 101, 107 eða 170.
Gott ef hagstæð lán eru á eigninni. 
Kaupandi getur borgað 4-5 milljónir við kaupsamning.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

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.

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.þína!

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

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

v. 16,5m

Súluhólar
3ja herb
111 Rvk

2.hæð
Gaflíbúð
Björt- gluggar á 3 vegu
Velviðhaldið hús

v. 77,0m

Viðjugerði
Einbýli

103 Rvk

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

TILBOÐ ÓSKAST

Lynghólar 20A 
Parhús í Garðabæ 

Gott 232 fm tvílyft parhús
í Garðabæ.
Stór stofa, 4-5 svefnherbergi
Stutt í skóla og alla þjónustu
Skipti á ódýrari eign koma
til greina

Nánari upplýsingar veitir:
Atli, sími: 899 3700
atli@miklaborg.is

14. feb.

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
17:00 og 18:00

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. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
Fjögur svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 32,0m

Hverfisgata
Einbýlis
101 Rvk

Einbýlishús með 3 íbúðum
Bakhús
2 samþykktar 3ja herb. íbúðir
+ ósamþykkt íbúð í kjallara
Laust strax

v. 19,0m

Stigahlíð
3ja herb
105 Rvk

Sérinngangur
Rúmgóð 83,5fm
Opin og björt

v. 36,9m

Espigerði
3ja-4ra herb

108 Rvk

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

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 25,9m

Kristnibraut
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Ruðhamrar - útsýnisíbúð 
 Stór og björt útsýnisíbúð á tveimur 
hæðum, ásamt bílskúr, samtals 198,2 fm., 
í grónu hverfi. Opið eldhús, stórar stofur 
og aukin lofthæð. Góðar suðursvalir. Mikið 
endurnýjuð íbúð. Fallegar innréttingar. 
Skipti möguleg á minni eign. 
Verð 38,9m. 

Fagrihvammur - einbýli
 Glæsilegt 481 fermetra einbýli þar af 106,4 
fermetra íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist 
í forstofu, gestasalerni, miðrými, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, bílskúr. Á 
annarri hæð er miðrými, þrjú barnaher-
bergi, hjónaherbergi, baðherbergi. Íbúð á 
jarðhæð er 3ja herb. Nánari uppl. á skrifst. 

Glósalir 14 - raðhús 
Gott 5 herb. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Góð aðkeyrsla er að húsin og gott útsýni. Laus strax. 
Verð 46,9 

Stigahlíð 41 - Hæð 
Vel skipulögð efri sérhæð í góðu þríbýli, 
154,3 fm, ásamt 28,8 fm bílskúr, samtals 
183,1 fm á frábærum stað, miðsvæðis í 
borginni. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 37,9 millj. 

Eskihlíð - 4ra herb 
 87,7 fm 4ra íbúð á 2. hæð með 
sérinngang. Þvottahús og geymsla á 
jarðhæð. Suðursvalir. Björt og góð íbúð. 
Nánari uppl. á skrifst. 

Mávanes - einbýli 
 262 fermetrar þar af 45 fermetra bílskúr. 
Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni, for-
stofuherbergi, þvottahús, stofu, borðstofu, 
eldhús, barnaherbergi, baðherbergi, 
hjónaherbergi með baðherbergi inn af og 
fataherbergi. Tvöfaldur bílskúr. 
Nánari uppl. á skrifst. 

Grettisgata - 3ja - 4ra herb. 
131 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
fjölbýlishúsi, þar af 15 fm herbergi í risi. 
Íbúðin skiptist í forstofuherbergi, eldhús, 
vinnuherbergi innaf eldhúsi. svefnherbergi, 
baðherbergi og tvöfalda stofu Verð 23,9

Furugrund - 3ja herb
97 fm 3ja herb. íbúð með aukaherb. í 
kjallara sem er í útleigu. Snyrtileg íbúð á 4. 
hæð með mikið útsýni yfir fossvoginn. 
 Verð. 19,8 millj.

Álfkonuhvarf - 3ja herb 
96,2 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð með 
sérinngang af svölum. Snyrtileg íbúð með 
lokaðar svalir. Verð 24,9 

Nönnustígur 14 - einbýli 
 Einstaklega fallegt og sjarmerandi ein-
býlishús í hjarta Hafnarfjarðarbæjar. Húsið 
er steypt, með bárujárnsklæðningu og 
hefur verið mikið endurnýjað á smekk-
legan hát  Verð 34,9 millj. 

Hálsasel - Einbýlishús 
317,4 fm reisulegt einbýlishús með 
aukaíbúð á jarðhæð og innb. 26 fm 
bílskúr. Húsið er mjög fallegt sem og lóðin 
og allt umhverfi. Heitur pottur. Húsið er 
vel staðsett, innst í lokuðum botnlanga í 
fjölskylduvænu hverfi. Verð 55 millj. 

Snorrabraut - 3ja herb
89 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi fyrir 
55 ára og eldri. Skiptist í hol, eldhús, bjarta 
stofu með útgangi á svalir, stórt hjónaher-
bergi og annað rúmgott herbergi. Físalagt 
baðherbergi með sturtuklefa og þvot-
tavélatengingu. Geymsla er innan íbúðarin-
nar. laus við kaupsamning. 
Verð kr. 27.2 millj.

Höfum kaupanda að einbýlishúsi 
í Garðabæ 

Leitum að 3ja – 4ra herb. íbúð í 
smáranum í Kópavogi

Höfum kaupanda að 2ja og 
3ja herb. íbúðum í vestur- og 
miðbæ Reykjavíkur 

Leitum að einbýli í hverfi 101 
Reykjavík

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

Reykjafold 4 - einbýli 
242,7 m2 einbýlishús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr.  Húsið skiptist 
þannig: Neðri hæð og millipallur er 128,8 
m2 auk 49,9 m2 bílskúr og efsti  pallur er 
64,0 m2. Um er að ræða snyrtilega eign. 
Verð 67 millj. 

Skipalón - 4ra herb. 
Glæsileg 120 fm íbúð með sér inngang af 
svölum og stæði í bílageymslu. Plankapar-
ket er á gólfi. Vandaðar sér smíðaðar innrét-
tingar með granít borðplötum. 
Áhvílandi hagstæð lán. 
Verð 29,9 millj 

Ásakór - 4ra herb. 
Eina 4ra herb íbúðin sem er eftir. Um er 
að ræða fullbúna 4ra herb íbúð á 3. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Verð 26,4 millj. 

Lindarbraut - einbýli 
183,4 fm einbýli á Seltjarnarnesi. Húsið 
skiptist í 4 svefnherber, stofu, eldhús. þvot-
tahús, baðherbergi og búr innaf eldhúsi. 
Verð 45 millj. 

Leiðhamrar - einbýli
281 fm einbýlishús á tveimur hæðum þar 
af 61 fm innbyggðum bílskúr. Mikils útsýnis 
nýtur frá húsinu yfir sundin og Esjuna.  
Nánari uppl á skrifst. 

: : 535_1000.is

Bæjargil - ei nbýli
207 fm reisulegt einbýli á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr.Húsið er mjög 
fallegt sem og lóðin og allt umhverfi. Húsið 
er vel staðsett, á rólegum og góðum stað í 
Garðabænum. 
Nánari uppl. á skrifst

Vallarhús - 4ra herb 
Vel staðsett og skemmtileg 126,3 fm 4ra 
herb. endaíbúð með sérinngangi  á 2. hæð 
í fjölbýlishúsi við Vallarhús. 
Verð 27,5 

Skerjabraut  - 3ja herb. 
 70,9 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli 
á Seltjarnanesinu. Rúmgóð íbúð með 
mikið útsýni yfir Skerjafjörðinn. Áhvílandi 
hagstætt lán. Verð. 18.9 millj. 

Hraunatunga - endaraðhús 
 Um er að ræða 239 fm endaraðhús innst í 
botnlanga. Eigninni hefur verið vel viðhaldið. 
Gríðarlegt útsýni nýtur úr stofunni. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

Hringbraut - 2ja herb.
Gullfalleg, mikið endurnýjuð og vel 
skipulögð 2ja herb. íbúð með góðum 
svölum á frábærum stað í lyftubokk með 
stæði í bílakjallara. Góð sameign. Stutt í 
alla þjónustu. 
Nánari uppl. á skrifst. 

Fjallalind - endaraðhús 
Snyrtilegt og gott 5 herb. endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Stór og góð verönd sem snýr í suður er á þaki bílskúrs. 
Laus strax.  Verð 49,5

Ásvallagata  - 3ja herb
70,3 m²  íbúð á 2. hæð við Ásvallagötu, 
101 Rvk.  Íbúðin skiptist í hol, bað, 2 
svefnh., eldhús og stofa. Stutt í H.Í. 
Verð 21.8 millj. 

Sölumenn vantar
Stakfell vantar 

sölumenn til starfa vegna 
aukinna verkefna.

Vinsamlegast 
sendið inn umsókn á 
stakfell@stakfell.is

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Gunnar
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599  - www.fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.18:30-19:00
Stórglæsilegt parhús á frábærum stað. 
Húsið er á 2 hæðum, mikið endurnýjað að 
innan og hannað af Rut Kára. Í suður er stór 
timburverönd með heitum potti. 
Uppl. Berglind gsm 694-4000

Verð 54.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 211 fm.

OPIÐ HÚS

Lambastaðabraut 1 – 170 Selt.nes

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl 17:30-18:00
Mjög falleg og töluvert mikið endurnýjuð neðri 
sérhæð á frábærum stað á Seltjarnarnesinu.
Glæsilegt eldhús með vönduðum tækjum og 
útgengt í garð frá rúmgóðri stofu. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 32.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 106,3 fm.

OPIÐ HÚS

Langalína 2 –  210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.17:30-18:00
Glæsileg, fullbúin rúmgóð 3ja herbergja íbúð 
m/stórum svölum á 4. hæð auk stæðis í 
bílskýli. Laus við kaupsamning. 
Uppl.  Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Verð 31.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 108,2 fm.

OPIÐ HÚS

Gaukshólar 2 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.17:30-18:00 
Frábær mikið endurnýjuð penthouse íbúð á 
2.hæðum 7.og 8.hæð með 27,2fm bílskúr. 
Útsýnið er stórglæsilegt í norður yfir 
Reykjavík. Á efri hæð er útgengi á 24fm svalir 
með heitum potti. 
Uppl. Berglind gsm 694-4000

Verð 32.9 m.
Herbergi: 5-6 - Stærð: 172 fm.

OPIÐ HÚS

Hjallasel 23 – 109 Rvk

Hringið og bókið skoðun!
Mjög fallegt parhús á einni hæð með góðum 
flísalögðum sólskála. 
Húsið er mjög vel staðsett við Seljahlíð sem 
er þjónustumiðstöð fyrir aldraða. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 19.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 19,9 fm.

Skúlagata 54 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.18:30-19:00
Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð rétt hjá miðbænum.
Uppl. Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Verð 15.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 53,9 fm.

OPIÐ HÚS
ERUM MEÐ TIL SÖLU! 

uppboðsíbúðir frá 
Íbúðalánasjóði, nánari uppl. 

hjá sölufulltrúum 
í síma 520-9595

Álftamýri 8 – 108 Rvk

Pantið skoðun í síma 893-4416.
Einstök staðsetning með alla þjónustu í næsta 
nágrenni. Íbúð í austur-enda á 3ju hæð. Laus 
til afhendingar. Húsið var tekið í gegn að utan 
í haust. Uppl. Árni gsm 893 4416

Verð 21.4 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 100 fm.

Fossahvarf 4 – 203 Kóp

Pantið skoðun í síma 893-4416
Síðasta óselda raðhúsið í götunni. Raðhús, 
íbúð 188,5fm, bílskúr 28,7fm. Eignin er tilbúin 
að utan og tæplega tilbúið til innréttinga. 
Ómótstæðilegt útsýni.
Uppl. Árni gsm 893 4416

Verð 39.5 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 217 fm.

Neðstaleiti 20 – 103 Rvk

Pantið skoðun í síma 893-4416.
Raðhús, íbúð 208,1fm, bílskúr 
26,2fm. Frábær staðsetning á jaðri Kringlu-
svæðisns. Ómótstæðilegt útsýni. Fágæt eign 
með mikla möguleika.
Uppl. Árni gsm 893 4416

Verð 51.9 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 234,3 fm.

Bæjarlind 12 – 200 Kóp

Frábært verslunarhúsnæði
Mikið auglýsingargildi. Leigusamningur. 
Einstök staðsetning næst Reykjanesbraut, 
hentugt fyrir margs konar starfsemi. Tvö 
bílastæði í kjallara fylgja. Vandað hús.
Uppl. Árni gsm 893 4416

Verð 33.9 m.
Stór salur - Stærð: 186,8 fm.

Reyrengi 10 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.17:30-18:00
SKOÐAR SKIPTI Á STÆRRI EIGN. Rúmgóð 3ja 
herbergja íbúða á 2.hæð með sérinngangi. 
Fallegt útsýni til austurs. Uppl. Dórothea 
gsm: 898-3326

Verð 17.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,2 fm.

OPIÐ HÚS

Arahólar 4 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.18:30-19:00
Fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi 
með yfirbyggðum svölum og einstöku útsýni 
yfir borgina.Uppl. Dórothea gsm:898-3326

Verð 19.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 103,3 fm.

OPIÐ HÚS

Kjarrhólmi 22 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 15.feb. kl.17:30-18:00
HREIN YFIRTAKA Íbúð á 4. hæð,Suður-svalir. 
Frábært óhindrað útsýni.
Uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Verð 22 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 100 fm.

OPIÐ HÚS

Gaukshólar 2 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb kl.17:30-18:00
Endaíbúð “Pent-House” á tveimur hæðum 
+ bílskúr. 4 svefnherb, 2 stofur. Hagstæð 
áhvílandi lán.
Uppl. Sigurbjörn gsm:8-67-37-07

Verð 32.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 175,6 fm.

OPIÐ HÚS

Langalína 2 – 210 Gbæ

TIL SÖLU – Laus við kaupsamning!
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur 
svölum og tveimur stæðum í bílskýli, merkt: 
304. Uppl. Þóra gsm 822-2225

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 151,7 fm.

Langalína 2 – 210 Gbæ

Glæsileg Penhouse íbúð!
Íbúðin er með svalaverönd og tveimur 
stæðum í bílageymslu. Afhendist nánast 
tilbúin undir tréverk að innan.
Uppl. Þóra gsm 822-2225

Verð 41.5 m.
Herbergi: 3-4 - Stærð: 153,8 fm.

Kleppsvegur 62 – 104 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14.feb. kl.17:30-18:00
Fallega útsýnisíbúð á 7 hæð í húsi fyrir 60 ára 
og eldri. Aukin lofthæð og bogadreginn gluggi 
í stofu. Útgengi á góðar svalir úr stofu með 
glæsilegu útsýni yfir borgina.  
Uppl. Þorsteinn gsm 694-4700

Verð 22.5 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 64 fm.

OPIÐ HÚS

Oddabraut 3 – 815 Þorl.höfn

OPIÐ HÚS Mánud. 14.feb. kl.18:30-19:00
LÆKKAÐ VERÐ! Einbýlishús með bílskúr. 
Eigandi skoðar skipti á minni eign á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð 18.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 159,1 fm.

OPIÐ HÚS

 Dalhús 83 – 112 Rvk
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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Góð 2ja herbergja við 
Austurberg.
Snyrtileg 63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu 
hæð í Austurbergi í Efra Breiðholti.
Snyrtileg sameign. Í kjallara (jarðhæð)  
er sameiginlegt þvottahús og 
hjólageymsla. Áhvílandi ca. 14,6 mlj.
V. 14,9 m. 5998

Hamraberg- Skipti óskast.
Í skiptum fyrir 3ja herbergja íbúð 
með bílskúr.  Parhús á 2 hæðum 
samt.128,2fm.4 stór svefnherbergi. 
Góðar stofur, verönd og ágætur 
garður. Geymsluris yfir efri hæðinni.   
V. 31,9 m. 5859

Laufvangur-Hafnarfj.- Sérinn.
Falleg 3ja herb. 86fm endaíbúð 
á 1. hæð í fjölbýli. Sérinngangur. 
Þvottahús/búr innaf eldhúsi. 
Endurnýjað baðherbergi með 
baðkari Sérgeymsla í kjallara 
ásamt sameiginlegri vagna og 
hjólageymslu. Nýtt gler í öllu nema 
í stofu. V. 19,5 m. 6129

Sæbólsbraut - Kópavogur 
LAUS:
Falleg, rúmgóð og talsvert endur-
nýjuð 4ra herbergja ca 95 fm 
enda-íbúð á 3. hæð (efsta hæðin) 
í 9 íbúða húsi neðst í Fossvogsdal. 
Góð sérgeymsla í kjallara. Snyrtileg 
sameign. Stutt í góð útvistarsvæði. 
V. 22,9 m. 6124

3ja herbergja við Veghús 
- lyftuhús /bílageymsla.
Laus við kaupsamning. Stór 3ja 
herbergja 101,4fm íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt sérmerktu stæði í 
lokaðri bílgeymslu,  Þvottahús í íbúð. 
Gott útsýni. V. 21,3 m. 5708

Borgarholtsbraut
Fallegt og vel staðsett einbýli, hæð 
og ris ásamt sérstæðum bílskúr. 
samtals 200,5 fm. 2 íbúðir með 
sameiginlegan inngang. Neðri hæð, 
100,6fm íbúð Efri hæð/rishæð 
Íbúð skráð 60,3fm en gólfflötur er 
talsvert meiri.Bílskúrinn 39,6 fm. 
Stór og skjólgóð timburverönd. V. 
43,9 millj.

Skrifstofuherbergi til leigu 
- Suðurlandsbraut 10 2. hæð. 
Til leigu 2 skrifstofuherbergi á 
skrifstofu okkar. Allur aðgangur og 
góð aðstaða. Verð 45.000 á hvort 
herbergi. Allar nánari upplýsingar 
veitir Karl Gunnarsson hjá Lundi 
fasteignasölu í síma 533 1616 og 898 
2102. 5284

Fagrabrekka - Kópavogi
Einbýlishús á einni hæð ásamt 
bílskúr, samtals 200 fm. Mikil lofthæð 
í stofum. Heitur pottur og garðhýsi. 
Bílskúrinn er innréttaður sem 2ja 
herbergja íbúð. Skipti á 2ja-4ra 
herbergja íbúð eru hugsanleg. 
V. 48,9 m. 5614

Raðhús við Völvufell - mikið 
endurnýjuð eign.
Mikið endurnýjað raðhús á einni 
hæð, 125,6fm ásamt 23,5fm bílsk.  
Eldhús með nýjum innréttingum og 
tækjum og á sérgangi eru 3 svefnh.
i og nýlega standsett baðhe. með 
baðkari, sér sturtuklefi, Fallegur 
sérgarður. V. 34,9 m. 6114

Jöklafold -  Grafarvogur.
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð á 
1. hæð með tvennum svölum ásamt 
20,6 fm bílskúr eða samtals 135,5 fm. 
Húsið var sprunguviðgert og málað 
sumarið 2006 og er öll sameign 
snyrtileg og umhverfi ákaflega 
friðsælt. Eignaskipti koma ekki til 
greina. V. 29,5 m. 6094

Sólheimar - sérhæð á 
jarðhæð. 
135 fm 4ra til 5. herbergja íbúð á 
jarðhæð. Í dag eru sv.herbergin 
3 og 2 stofur. Gestasnyrting og 
baðherbergi.  Sérþvottahús. Eign í 
góðu ástandi. Húsið er nýlega klætt 
að utan og þak var málað 2008.       
 V. 29,9 m. 6033

Skipasund- Endurnýjuð eign.
Endurnýjuð 2ja herb. ca.50fm íbúð 
á 1. hæð í steinhúsi.  Skipti möguleg 
á 3-4ra herbergja íbúð sem má 
þarfnast standsetningar.
V. 15,9 m. 6106

OPIÐ HÚS DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17-18.30
Rofabær
Rúmgóð og björt 2ja herb.ca.69fm, íbúð á 2. hæð í litlu 3ja hæða fjölbýli. 12 
íbúðir. Sér inngangur af svölum. Forstofa, hol og opið ístofu. Opið afstúkað 
eldhús með ágætum innréttingum og borðkrók. Sólskáli og suðursvalir.  
Baðherbergi með sturtu. Tengt fyrir þvottavél á baði. Gólfefni: parket og flísar. 
Húsið er byggt 1989 og er því talsvert yngra en hús á svæðinu almennt. Góð 
eign. SÖLUMENN LUNDAR VERÐA Á STAÐNUM SÍMI 891 9916

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.

 ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ 

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ. 

ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .  ÞAÐ KÖLLUM V IÐ  SANNGJARNT.

www.lundur.Is 
Sími: 533 1616
lundur@lundur.Is 

Þjónustusími eftir lokun: 891-9916 
– fax: 533 1617
Karl Gunnarsson, löggiltur fasteignasali. 
Kristján P. Arnarsson, löggiltur fasteignasali

Tröllateigur - 3ja herb. m/bílageymslu
Mjög falleg 3ja herb. 129,0 fm, endaíbúð á efstu hæð 
með glæsilegu útsýni, ásamt bílastæði i bílakjallara í 
glæsilegu fjölbýli við Tröllateig 24 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
er glæsilega innréttuð. Á gólfum er eikarparket, ljósar 
flísar, en á baðherb. eru glerflísar. Þetta er glæsileg 
íbúð í vönduðu fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. 
Áhvílandi lán ca. 24,5 m. V. 27,5 m. 4286

Skeljatangi - 4ra herbergja
94,2 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, geymslu, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, stofu og eldhús. 
Einnig fylgir íbúinni köld útigeymsla. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 23,5 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 92,4 m2, 
2ja herbergja íbúð með 
sér inngangi og stórri 
timburverönd við Rauðavað 
17 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. 
Eignin skiptist í forstofu, 
þvottahús, baðherbergi, 
svefnherbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu og sér geymslu 
innan íbúðarinnar. 
V. 21,75 m. 5030

Rauðavað – 3ja herbergja m/bílageymslu

Nokkur ný 125,4 m2
iðnarðarbil/geymslur með 
millilofti við Lækjarmel 
8 í Reykjavík. 94,7 
m2 vinnslusalur með 
vélslípuðugólfi og 30,7 
m2 milliloft meðstálstiga 
og stálhandriði. Góð 
innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð 
og þriggja fasa rafmagni. 
Snyrting með salerni og 
handlaug auk skolvasks. 
V. 12,3 m. 5122

Lækjarmelur - 116 Reykjavík

Þrastarhöfði 5 - 3ja herbergja

Falleg 117 m2, 3ja herbergja 
endaíbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Árakur 3 í 
Garðabæ. Íbúðin skiptist í n.k.
forstofu, hol, stofu, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Íbúðin er til 
afhendingar við kaupsamning.
Baðherbergi og þvottahús eru 
lögð flísum en að öðru leyti er 
íbúðin lögð eikarparketi. 
V. 26,5 m. 5136

Árakur - 3ja herbergja

Stórikriki - neðri sérhæð
3ja-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér inngangi og góðum garði við Stórakrika í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er skráð hjá Fasteignaskrá Íslands 
sem 58,4 m2, 2ja herbergja íbúð, en auk þess fylgir 
íbúðinni ca. 35 m2 ósamþykkt rými V. 18,9 m. 5072

Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, sér 
þvottahús og sér geymslu innan 
íbúðar. Íbúðinni fylgir einnig 
4,8 m2 sér geymsla í kjallara. 
Mjög stutt er yfir í Lágafellsskóla, 
leikskóla, glæsilega sundlaug og 
líkamsræktaraðstöðu. Einnig er 
golfvöllur og góðar gönguleiðir 
rétt við húsið. Eignin er laus til 
afhendingar strax! V. 19,5 m. 5128

Laxatunga 120 - 270 Raðhús
118,1 m2 raðhús á einni hæð með
möguleika á bílskýli við Laxatungu 
120 í Mosfellsbæ. Húsið er tæplega
tilbúið til innréttinga í dag, útveggir 
eru tilbúnir undir sandsparstl og
innveggir eru kominir með tvöföldu 
gipsi, en eftir er að sparstla og mála.
Raflagnaleiðir eru komnar í veggi og 
búið er að draga í vinnuljós, en aðrar
raflagnir ófrágengnar. Gólfhitalagnir 
eru komnar í steypta plötu. 
Áhvílandi lán ca. 17,8 m. 
V. 22,9 m. 4997

Stórikriki 2, Mos - 3 og 4ra herbergja íbúðir
Nýjar og glæsilegar 3 og 4ra 
herbergja íbúðir í 3ja hæða lyftuhúsi 
með bílakjallara við Stórakrika 2 í 
Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru tibúnar 
til afhendingar með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísar og parket 
eru á gólfum. 
Verð frá 25,7 m.  5101

Reyrengi - 3ja herbergja
Mjög falleg 82,5 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi af svölum á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Reyrengi í Grafarvogi. Eignin er laus 
til afhendingar strax! V. 19,7 m. 5137
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BÍLAR &
FARATÆKI

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

LAND ROVER DISCOVERY II SE. 
Árg 2003, ekinn 89 þ.km, bensin, 
Sjálfskiptur.. Verð 2.690. þús . lán 
1.250. þús Rnr.152360

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.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

Opið frá 13 til 18 mánudaga til 
föstudaga.

ÓSKAST!! Jeep Grand Cherokee, árgerð 
2005-07, ekinn minna en 60þús.km, 
með leðri og V8 mótor, staðgreiðsla 
í boði fyrir réttan bíl, Endilega hafðu 
samband við 100bíla í síma 5179999 
eða sendu á 100bilar@100bilar.is,

 Cadillac ESCALADE ULTRA LUXURY 
COLLECTION, árg.2008, ek39þús.
km, Einn með öllum aukahlutum, 
Stórglæsilegur bíll sem lítur út sem 
nýr, Ásett verð 9390þús.kr, er í salnum 
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Micra árg. ‚99 ek. 136þ. km v. 
400þ. Bíll i topp standi, nýtt púst og 
skoðaður 2012. Sumardekk á felgum 
fylgja. upplýsingar í síma 861 3036.

VW Passat Comfortline 2005/2006 
útlit, dráttarkrókur, beinskiptur, ek.65 
þús. V.2290þ, skipti á 7 manna jeppa 
‚07-‘08 árg. Uppl í s. 660 1770

Tilboð Isuzu D-Max árg. 10. Með húsi. Á 
4,2 stgr. S. 842 2930.

Lítið ekinn. Sparneytinn!
Renault Megane Station 11/03, bsk. 
V. 890 þús. Lánamögul. Uppl. í s . 
695 0443.

 2 milljónir +

Ford Explorer Sport Trac Limited 2007 
Ekinn 57þús, dökkgrænn, aksturstölva, 
ljóst leður, 8cyl, 4,6L. 3,3millj. Skipti á 
fólksbíl. Einn með öllu. Uppl. 897-6757. 
Myndir á www.flugid.is/explorer

 Bílar óskast

!!! 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.

Vantar bíl!
Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr. 
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

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.

 Jeppar

Hyundai Sonata 2001 ek-112 þús km. 
Í góðu lagi sumardekk á felgum fylgja 
590 þ.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

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

Kerrur og kerruviðgerðir
Eigum gott úrval af kerrum og þjón-
ustum allar gerðir af hengivögnum. 
Hjólhýsi, tjaldvagna, kerrur o.fl. Lyfta.
is Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421 
4037.

 Fjórhjól

Ekki missa af þessum fáu hjólum 
sem eftir eru á Þessu frábæra verði. 
Götuskráð fjórhjól með spili og tösku 
á aðeins 990 þús. VDO Verkstæðið 
Borgartún 36 S: 5889747 www.vdo.is

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. S. 893 3573.

Heli CPD25 2,5t 48V árg:2005 3m 
duplex mastur m/frílyftu 4ventla glus-
sakista Uppl í s: 660 9552

 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

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

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.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99. kaupi bíla til niðurrifs 
Partasala smiðjuvegi 11 sími 661 5270.

Erum að byrja að rífa VW Bora ‚01, VW 
Caddy ‚05, octavia 4x4, bensín og disel 
‚05 og ‚07. Patrol ‚96, Honda CRV 00, 
Terios 99, marga Benz bíla, Pajero, disel 
99. Golf ‚05, Ford Focus ‚00, Renault 
traffic ‚05 og Almera ‚98. Partahúsið 
opið 8:30-18 virka daga og 10-14 laug-
ardaga. S. 555 6666.

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
663 5315 & 699 6069.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur   
sími 697 8588.

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

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

N & V Verktakar.
Flísalögn á frábæru tilboði. 

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

Upplýsingar í síma 661 3149.

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.

Píparinn. Tökum að okkur alla almenna 
viðhaldsþjónustu á gömlu sem nýju, 
fljót og góð þjónusta uppl. í síma 662 
6277.

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

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

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

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

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

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ 
 S. 823 8280 

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

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

THE BEST !!! TANTRIC LUXURY,MASSAGE 
IN DOWNTOWN ANY TIME FOR YOU!! 
24 /7 sim. 869 8602.only one weeck.

 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.

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

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

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

 Rafvirkjun

Lög.g Rafvirki getur tekið að sér verk-
efni. Gott verð í boði. Uppl S: 698 
1524.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Valentínusardagurinn
Saltkristal lampar og kertastjakar gefa 
rómantíska birtu og er falleg gjöf á 
Valentínusardaginn. ditto.is Smiðjuvegi 
4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

TILBOÐ í stærðunum 36 
og 37

Dömumokkasíur úr leðri,og með skinn-
fóðri. Góður sóli. Verð: 2.500.- Misty 
skór Laugavegi 178, s: 551 2070

Vönduð GSM öryggiskerfi með sírenu, 
tveimur þráðlausum skynjurum og 
tveimur fjarstýringum á kr. 45.800,- 
Mikið úrval af aukaskynjurum. Lyfta.is 
Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421 4037

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

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar, eldavél-
ar, uppþvottavélar,borð-uppþvottavél, 
sjónvörp,stór ljósritunarvél, stólar, borð, 
varahlutir, hjólbarðar og felgur á ýmsa 
bíla. S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn fram-

vísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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

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

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

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

Austurvöll ), Verið velkomin

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

 Sjónvarp

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

 Til 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

ICELANDIC kr 18.400 - 
NORSKA I og II - ENSKA 

f. BÖRN - ENSKA f. 
FULLORÐNA

 ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30. 18-19:30 start: 31/1. Level II: 
4 w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 31/1. st. 
24/1. Level III 4 w: Sat/Sun 16-17:30 
st: 29/1, Level IV 10 w: Sat/Sun 14:00-
15:30. Level VIII st. Sat/Sun 10-11:30 st. 
24/1. NORSKA: 4 vikur, mán til fös; stig 
I; 19:45-21:15, 24/1. ENSKA f. BÖRN 8 
vikur; 5-8 ára; fös 16:30-17:30, byrjar 
4/2 og 9-12 ára; mán 16:30-17:30, 
byrjar 7/2. ENSKA f. FULLORÐNA 4 
vikur mán til fös kl 16-17:30. byrj-
ar 21/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.ictrans.is/ice

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Ódýr Express Cool LG hvítur ísskápur. 
Lítið notaður. B. 54 cm, H. 83 cm. 
Aðeins 15 þús. kr. S. 611 6185.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna okkar: 

www.dalsmynni.is Hundaræktun 
með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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.

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

 Námskeið

Lærðu að hlaupa á léttari máta með 
Smart Motion hlaupastílnum www.
smartmotion.org

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 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

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

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.

Til leigu. Nýtt 5 herb. parhús í 
Úlfarsárdal. Húsið er 205 fm, vel skipu-
lagt á tveimur hæðum. Langtímaleiga. 
Laust frá 1.mars. Uppl. Í síma 821-1891 
og 820-1891.

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ýmsar stærðir af atvinnuhús-
næði á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í 
s. 891 6768.

 Geymsluhúsnæði

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

Stálorka Hafnarfirði. Óska eftir að ráða 
vanan járnsmið til starfa sem fyrst, þarf 
að geta unnið sjálfstætt,starfið felst í 
viðgerðum á stálskipum og nýsmíði á 
ryðfríum búnaði í plastbáta. upl. gefur 
Benedikt í síma 8927687

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til úthringinga á kvöldin. Góð laun í 
boði fyrir aukavinnu. Uppl gefur Guðný 
í 822-2965 og gudny@tmi.is

Bakari óskast
Óska eftir bakara í Hveragerði. Uppl. í s. 
663 2326, Almar bakari

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

 Tilkynningar
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krossgátakrossgáta

Fyrir um áratug tók ég blaða viðtal 
austur á Litla-Hrauni við mann sem 

sat inni fyrir morð. Þetta var vel mennt-
aður fjölskyldufaðir sem hafði leiðst út í 
neyslu eiturlyfja og framið ódæðið undir 
áhrifum þeirra. Ekki halda að orðið „kald-
rifjaður“ og „samviskulaus“ hafi átt við 
þennan mann. Kvikmyndir, fjölmiðlar og 
bækur gefa ekki alltaf rétta mynd af veru-
leikanum og viðmælandi minn átti mjög 
erfitt með að horfast í augu við hvað hann 

hafði gert og hvaða stefnu líf hans hafði 
skyndilega tekið. Ég man að hann 
hafði misst pabba sinn ungur en sá 
hafði svipt sig lífi. Um það vildi við-
mælandi minn samt ekkert ræða.

EITTHVAÐ fór þetta síðdegi á 
Hrauninu að leita á mig þegar ég 
las fréttir síðustu viku um réttar-

höldin yfir Gunnari Rúnari Sigur-
þórssyni sem varð mannsbani fyrir 

hálfu ári. Hann missti einmitt föður 
sinn barn að aldri en hann féll líka 
fyrir eigin hendi. Þrátt fyrir vel-
ferðarkerfið sem við Íslendingar 
höfum stært okkur svo mjög af 
missum við alltaf sjónar á sumu 
fólki, fullorðnum sem sjá enga 
aðra leið út úr vanlíðan sinni 
en sjálfsmorð og börnum sem 
sitja eftir með vanlíðan, sjálfs-
ásakanir og jafnvel skömm.

OG NÚ þegar á að fara að draga saman 
í heilbrigðis- og menntakerfinu er ágætt 
að fara yfir hvort þjónustan sem hingað 
til hefur boðist hafi virkilega verið svo 
merkileg að mögulegt sé að draga úr 
henni. Það er til að mynda fullstutt síðan 
við áttuðum okkur á langvarandi afleið-
ingum eineltis og kynferðisofbeldis á börn 
og þar með jafnvel allt líf þeirra. Ein af 
sparnaðarhugmyndunum sem stjórnmála-
menn hafa kynnt undanfarnar vikur er að 
sameina skóla. Þeim finnst einn af ávinn-
ingunum við það vera sá að þannig er 
hægt að fækka stjórnendum. Það verður 
vitaskuld til þess að hver stjórnandi hefur 
fleiri skjólstæðinga á sínum snærum og 
þá er ekki laust við að fari um mann.

VIÐ ERUM allt of fámenn þjóð til að geta 
séð á eftir nokkurri manneskju inn í 
óhamingjuna og í ljósi þess að við höfum 
hingað til ekki staðið okkur neitt sér-
staklega vel í umönnum barna megum 
við ekki við jafnmiklum breytingum á 
skólakerfinu og boðaðar hafa verið. Vel-
ferðarkerfið okkar er allt of viðkvæmt til 
þess. Leik- og grunnskólastigið er mikil-
vægasta skólastigið og það sem meira er, 
þá er bernskan heilög. Þau fáu ár sem hún 
spannar móta okkur sem fullorðið fólk. Til 
bernskunnar sækjum við góðar minningar 
að ylja okkur við þegar illa árar. Bernska 
er bjargræði. Því má ekkert út af bera. 

Niðurskurður verðandi skuld

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég hélt að þú 
ætlaðir í bíó 
með Vittu í 

kvöld?

Nei ég gat 
það ekki, ég 
vildi frekar 

horfa á leik-
inn með þér.

Þú fyrirgefur 
lætin í mér í 

dag, ég er búinn 
að vera afbrýði-

samur asni!

Og ég er 
búinn að 

vera mont-
ið fífl, sorrí 

félagi!

Við skulum gera 
sáttmála um að 

engin dama muni 
nokkurn tímann 
fá að eyðileggja 
vináttu okkar!

VIÐ 
SVERJUM!

Bíó? Því miður 
Kjartan, hann 

Maggi var búinn 
að bjóða mér!

Róleg Sara, ég er 
kominn til að gefa 

þér að borða.
GELT 

GELT 

GELT

Alveg róleg, 
róleg...

GELT 

GELT 

GELT

Ekki gelta á meðan þú 
borðar maður, þú 
gætir...

... kafnað.

SARASARA

Við þurfum að ræða 
aðeins um þessa hálsfesti
þína, Hannes.

Þú meinar 
blingið mitt?

Einmitt, 
„blingið“ 

þitt. Hvað er 
málið?

Þetta snýst um 
persónuleika 
minn, pabbi.

Þegar einhver er með svona 
bling, þá segir það sitthvað 

um þá manneskju.

Og hvað segir það 
um þig?

Það segir 
að ég 

gangi með 
bling.

Ég var að 
hitta leiðtoga 

þeirra.

Þetta er 
fyrsta sendi-
för okkar til 
jarðar, hvað 
er eiginlega 

svona fyndið?

LÁRÉTT
2. fjarri, 6. í röð, 8. erlendis, 9. tangi, 
11. tveir eins, 12. morðs, 14. rót, 16. 
utan, 17. fjör, 18. blekking, 20. ullar-
flóki, 21. óskipt.

LÓÐRÉTT
1. nálægð, 3. jákvætt svar, 4. af lágum 
ættum, 5. bók, 7. garðplöntutegund, 
10. áverki, 13. fálm, 15. gjósa, 16. 
beita, 19. tveir eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. fjær, 6. áb, 8. úti, 9. nes, 
11. tt, 12. dráps, 14. grams, 16. án, 17. 
táp, 18. tál, 20. rú, 21. allt. 

LÓÐRÉTT: 1. nánd, 3. jú, 4. ættsmár, 
5. rit, 7. bergnál, 10. sár, 13. pat, 15. 
spúa, 16. áta, 19. ll. 

Embætti ríkissaksóknara 
laust til umsóknar

Innanríkisráðuneytið auglýsir embætti ríkissaksóknara laust til um-
sóknar. Miðað er við að innanríkisráðherra skipi í embættið frá og 
með 1. apríl 2011. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds, en 
um verkefni og starfsskyldur ríkissaksóknara má finna upplýsingar 
í lögum og á heimasíðu embættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun 
eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Ríkissaksóknari skal fullnægja skilyrðum 4. gr. laga um dómstóla nr. 
15/1998 til skipunar í embætti dómara við Hæstarétt, sbr. 1. mgr. 20. 
gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um, eftir því sem við á: 
1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) 
reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) 
reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum störf-
um og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræði-
lega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum 
aukastörfum sem nýtist í embætti ríkissaksóknara, 8) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar sem snúa að 
andlegu atgervi, áræði og sjálfstæði, 10) upplýsingar um þrjá fyrr-
verandi samstarfsmenn sem geta veitt bæði munnlegar og skriflegar 
upplýsingar um störf, samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda og 
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á faglega eiginleika og 
færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf ríkissaksóknara.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið postur@irr.is eða skrif-
lega til innanríkisráðuneytis, Skuggasundi, 150 Reykjavík. Með 
umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 
2) afrit dóma í munnlega fluttum málum sem umsækjandi hefur 
samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð 
í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 
mánuði,  4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur 
samið á síðustu 12 mánuðum, 5) útgefin fræðirit og afrit af tímarits-
greinum umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa 
verið ritrýndar verði auðkenndar og 6) önnur gögn sem varpa ljósi á 
faglega færni umsækjanda til starfa sem ríkissaksóknari.

Innanríkisráðherra hefur ákveðið að fela nefnd að fara yfir þær um-
sóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra rökstuddu áliti á 
hæfni umsækjenda.  Við mat sitt skal nefndin hafa hliðsjón af þeim 
sjónarmiðum sem koma fram í 4. gr. reglna nr. 620/2010 um störf 
dómnefndar sem fjalla um hæfi umsækjenda um dómaraembætti. 
Niðurstaða nefndarinnar skal byggð á heildstæðu mati á eiginleikum 
umsækjenda, með tilliti til eðlis starfsins. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum, skulu um-
sækjendur gefa upp tölvupóstfang sem notað verður til að eiga öll 
samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um skipun liggur fyrir. Taka skal fram að ráðuneytið kann 
að óska eftir upplýsingum frá umsækjendum um fjárhag þeirra og 
hagsmunatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt og sérstakt hæfi 
ríkissaksóknara.

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi síðar en 28. feb-
rúar nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Hjaltadóttir, 
ráðuneytisstjóri í innanríkisráðuneytinu í síma 545 9000.

Innanríkisráðuneytinu
11. febrúar 2011



•  Meiri árangur og hámarks brennsla
•  Vikulegur netpóstur
•  Vigtun og mælingar sem veita aðhald
•  Matarræði sem hreinsar, eykur bruna og gefur orku
•  Fjölbreytt þjálfunarmunstur
•  Þú kynnist m.a TABATA, Hot Yoga, Zumba, Les Mills tímum  
    og M&N-Training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Framhaldsnámskeið-hraðferð
•  Árangur á met tíma
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun, mælingar og matarræði sem veita strangt aðhald
•  Vikulegur netpóstur
•  Mjög fjölbreyttir tímar
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Meiri orka, kraftur og styrkur
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun og mælingar sem veita gott aðhald
•  Vikulegur netpóstur um bætt mataræði og 
    fræðslupunkta
•   Mjög fjölbreyttir tímar m.a stöðvaþjálfun, BodyPump,
    M&N-training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

Verð fyrir átaksnámskeið

3 x í viku   kr. 21.990.- 
Korthafar kr. 12.990.-

2 x í viku   kr. 16.990.- 
Korthafar kr.    9.990.-

Konuátak 

konuátak 

Karlaátak 

Krefjandi 

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565-2212/565-2712 mottaka@hress.is

Markmiðum náð 
Ný sex vikna námskeið hefjast 21. og 22. febrúar

Námskeið kl. 6.05, 9.15, 17.30, 3 x í viku og 16.30, 2 x í viku.

Námskeið kl. 18.30, 3 x í viku.

Námskeið kl. 6.05 og 18.30, 3 x í viku.



16  14. febrúar 2011  MÁNUDAGUR

Vinir Sigurjóns Brink heit-
ins komu, sáu og sigruðu á 
úrslitakvöldi undankeppni 
Eurovision á laugardaginn. 

Vinir Sjonna til Þýskalands
Vinir Sjonna Brink ásamt Þórunni Ernu Clausen og börnum hópsins. Þau munu fara með lag Sjonna til Düsseldorf í Þýskalandi 
þar sem lokakeppnin fer fram. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Páll Óskar óskar Þórunni Ernu til hamingju með faðmlagi að hætti hússins.
Regína Ósk og Friðrík Ómar mættu að 
sjálfsögðu á svæðið.

Fimmtudaginn 
17. febrúar 

Frá kl. 9 til 13 Hilton Reykjavík 
Nordica

Co funded by the
European Union

Málþing Barnaheilla – Save the Children á Íslandi 
um börn sem alast upp við ofbeldi á heimilinu.

JUST GO WITH IT 5.40, 8 og 10.20

TRUE GRIT 8 og 10.20

LONDON BOULEVARD 8 og 10.10

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL 6

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING. 
WITTY AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH SHOULD
ON STAGE ON OSCAR NIGH

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

NY POST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER NY OBSERVER, REX REED
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LOKSINS ER BJÖRNIN SEM ALLIR ELSKA KOMINN Í BÍÓ OG ÞAÐ Í ÞRÍVÍDD
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

ábær gamanmynd byggð á sögu
Jane Austen, Sense and Sensibility..yyy

TRUE GRIT kl. 5:40 - 8 - 10:20
TRUE GRIT kl. 5:40 - 8 - 10:20
FROM PRADA TO NADA kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 6
SANCTUM-3D kl. 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 5:50
ROKLAND kl. 8 FROM PRADA TO NADA kl. 8:20 - 10:40

THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:50 - 8
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 6
SANCTUM-3D kl. 10:30
HEREAFTER kl. 5:30
YOU AGAIN kl. 8
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 10:20 

JÓGI BJÖRN kl.  5:40
TRUE GRIT kl.  8
SANCTUM kl.  10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:40
FROM PRADA TO NADA kl.   8 - 10:20

TRUE GRIT kl. 5.20 - 8 og 10.30
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali kl. 5:30
SANCTUM-3D kl. 5.30 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH kl. 5.30 - 8 og 10.30
KLOVN: THE MOVIE kl. 8
GREEN HORNET-3D kl. 10.20

WWW.SAMBIO.IS

JUST GO WIT IT  KL. 5.30 - 8 - 10.30  L
JUST GO WIT IT LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
BLACK SWAN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
GREEN HORNET 3D  KL. 3.30 - 5.25 - 8 12
THE TOURIST   KL. 10.30   12
DILEMMA  KL.  8 - 10.30 L
GULLIVER´S TRAVEL 3D  KL. 3.30 - 5.50 L
ALFA OG OMEGA 3D  KL. 3.30 L
MÚMÍNÁLFARNIR 3D KL. 3.40  L

JUST GO WITH IT KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
BLACK SWAN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
FIGHTER KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
BURLESQUE KL. 5.30 - 8  L
LONDON BOULIVARD  KL. 10.30 16

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

B. I., KVIKMYNDIR.COM -H.S.S.,MBL

JUST GO WITH IT KL. 8 - 10.10 L
THE FIGHTER KL. 8 14
MÚMÍNÁLFARNIR 3D KL. 6 L
DEVIL KL. 10.10 16
LÍFSLÖNGUN  KL. 6 L

ÍSLENSKT TAL Í 3-D
-H.S.S., MBL

STUNDUM ÞARF MAÐUR STELPU TIL 
AÐ NÁ STELPUNNI!



Kringlan 4-12  l  Stjörnutorg
Sími 553 2222  l  www.suzushii.is

suZushii

Þökkum frábærar viðtökur.
Í tilefni á 1 árs afmæli SuZushii bjóðum við
upp á flott tilboð daganna 14-16. Febrúar. 

Afmælisfmælis
tilbod
10 bitar + Kristall

9999

      “Frábær viðbót r

við Sushi-menninguna hér á 

landi.  Þarna eru fagmenn og 

konur á ferð. 

(9/10 hæðsta einkun)”

                     Gestgjafinn

Þessi sushi-staður fékk bestu
meðmæli í Gestgjafanum um 
daginn og ég trúi því alveg-besti
sushistaður landsins!
Og mjög keppnishæft verð.” 
         Veitingagarýni Dr.Gunna

“Eina ástæðan til þess að fara í 

Kringluna á hverjum degi er 

        suZushii”

Frosti & Máni, Harmageddon

# Hámark 2 bakkar á mann af afmælistilboði

i

od



HANDBOLTI Leikur Vals og 
Fram í undanúrslitum Eim-
skipsbikarsins í handbolta í gær 
var sannkallaður spennutryllir. 
Grípa þurfti til framlengingar en 
staðan eftir venjulegan leiktíma 
var jöfn, 25-25. Valsmenn sýndu 
sparihliðarnar í framlengingunni 
og náðu að tryggja sér farseðilinn í 
úrslita leikinn fjórða árið í röð með 
frábærum sigri, 33-31.

Fram náði fljótlega undirtökunum 
í leiknum og leiddi leikinn nánast 
frá fyrstu mínútu. Valsmenn tefldu 
fram Markúsi Mána Michaelssyni 
í vörninni þar sem leikmannahóp-
urinn var þunnskipaður en þetta er 
líklega eini leikurinn sem Markús 
mun leika með Valsmönnum í vetur. 
Fram leiddi með einu marki í leik-
hléi, 12-13.

Fram var skrefi á undan framan 
af síðari hálfleik en þá steig Valdi-
mar Þórsson upp í liði Valsmanna 
og náði að koma þeim aftur inn í 
leikinn með mikilvægum mörkum. 
Valsmenn náðu forystunni þegar 
skammt var eftir en Einar Rafn 
Eiðsson jafnaði leikinn fyrir Fram 
þegar tíu sekúndur voru eftir og 
knúði fram framlengingu.

Valsmenn fóru hreinlega á kost-
um í framlengingunni og þrátt 
fyrir að vera nánast alltaf einum 
eða jafnvel tveimur leikmönnum 
færri meirihlutann af framleng-
ingunni unnu þeir frábæran sigur, 
33-31. Ingvar Kristinn Guðmunds-
son átti magnaða innkomu í marki 
Vals og varði nokkur mikilvæg 
skot. Valdimar Þórsson var marka-
hæstur í liði Vals með átta mörk en 
Andri Berg Haraldsson dró vagn-
inn hjá Fram með sex mörk.

„Ég er í skýjunum með þennan 
sigur og það er frábært að vera 
komnir í úrslit. Framarar höfðu 
frumkvæðið nær allan leikinn en 
um leið og við stigum upp í vörn-
inni fengum við markvörsluna 
í gang. Hlutir féllu með okkur í 

framlengingunni,“ sagði Óskar 
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, 
eftir leikinn og vonast hann til að 
sigurinn þjappi liðinu saman.

 „Ég vona að þetta sýni mönnum 
hvað við getum gert þegar við leik-
um sem lið. Það mun gefa liðinu 
mikið að fá að keppa um bikarinn, 
þar sem úrslitakeppnin er fjarlæg. 
Það er frábært að fá bikarúrslita-
leik.“

Reynir Þór Reynisson, þjálfari 
Fram, var að vonum vonsvikinn í 
leikslok. „Þetta er mikið svekkelsi, 
sérstaklega þar sem við vorum 
yfir nánast allan leikinn. Valsmenn 
voru sterkari en við í framlenging-
unni og náðu upp miklu forskoti. 
Við nýttum okkur illa liðsmuninn 
og það gekk lítið upp hjá okkur. 
Valsmenn voru einfaldlega sterk-
ari en við.“ 
 - jjk

–einfalt og ódýrt

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

TILBOÐ MÁNAÐARINS

GALIEVE
Cool mint mixtúra, 300 ml 1.665 kr.
Cool mint skot, 24x10 ml 2.040 kr.
Tuggutöflur, 48 stk. 1.559 kr.
Tuggutöflur, 24 stk. 829 kr.

TILBOÐIÐ GILDIR ÚT FEBRÚAR

Afritun Gagnavistun Lausnir Rekstur
Rekstrarþjónusta
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Enska úrvalsdeildin
Manchester United-Manchester City  2-1
1-0 Nani (41.), 1-1 David Silva (65.), 2-1 Wayne 
Rooney (78.)
Arsenal-Wolves  2-0
1-0 Robin van Persie (16.), 2-0 Van Persie (56.)
Birmingham-Stoke  1-0
1-0 Nikola Zigic (90.+3)
Blackburn-Newcastle  0-0
Blackpool-Aston Villa  1-1
0-1 Gabriel Agbonlahor (10.), 1-1 Elliot Grandin 
(14.)
Liverpool-Wigan  1-1
1-0 Raúl Meireles (24.), 1-1 Steve Gohouri (65.)
West Bromwich-West Ham  3-3
1-0 Graeme Dorrans (3.), 2-0 Jerome Thomas 
(8.), 3-0 Sjálfsmark (31.), 3-1 Demba Ba (51.), 
3-2 Carlton Cole (57.), 3-3 Demba Ba (83.).
Sunderland-Tottenham 1-2
1-0 Asamoah Gyan (11.), 1-1 Michael Dawson 
(44.) 1-2 Niko Kranjcar (57.)
Bolton-Everton 2-0
1-0 Gary Cahill (10.), 2-0 Daniel Sturridge (66.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Man. United 26 16 9 1 57-25 57
Arsenal 26 16 5 5 56-27 53
Man. City 27 14 7 6 43-24 49
Tottenham 26 13 8 5 37-28 47
Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
Liverpool 27 11 6 10 35-32 39
Sunderland 27 9 10 8 33-33 37
Bolton  27 9 9 9 38-37 36
Stoke City 26 10 3 13 31-33 33

ENSKI BOLTINN

FÓTBOLTI Hollendingurinn Robin 
van Persie skoraði bæði mörk 
Arsenal í 2-0 sigri á Wolves á 
laugardaginn og hefur þar með 
skorað 10 mörk í sjö leikjum í 
ensku úrvalsdeildinni á árinu 
2011. Þar af hafa 9 mörk komið í 
síðustu fimm leikjum. - óój

Robin van Persie hjá Arsenal:

Búinn að skora 
10 mörk á árinu

ROBIN VAN PERSIE Er kominn á fulla 
ferð á ný eftir meiðsli. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, 
stjóri Manchester United, man 
ekki eftir fallegra marki á Old 
Trafford en sigurmarki Wayne 
Rooney á móti Manchester City 
í Manchester-slagnum á laugar-
dag. Rooney skoraði markið með 
stórglæsilegri hjólhestaspyrnu.

„Þetta var magnað mark. 
Markið hans Nani var líka frá-
bært mark en það mun enginn 
tala um það mark eftir að hafa 
séð sigurmarkið hans Rooney,“ 
sagði Sir Alex Ferguson. „Ég held 
að þetta sé besta markið mitt á 
ferlinum,“ sagði Wayne Rooney 
eftir leik.

„Stuðningsmenn Manchester 
United áttu þetta inni frá mér. Ég 
hef ekki átt mitt besta tímabil og 
ég veit hversu stór þessi leikur er 
fyrir Manchester-borg. Ég vona 
að þeir hafi haft gaman af þessu,“ 
sagði Rooney. - óój

Manchester-slagurinn:

Draumamark 
hjá Rooney

WAYNE ROONEY Fagnar hér marki sínu 
með Nani. NORDIC PHOTOS/GETTY

FASTAGESTIR Í HÖLLINNI
Valsmenn tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleik karla fjórða árið í röð og í tólfta 
sinn frá upphafi eftir sigur á Fram í framlengdum leik í Vodafonehöllinni í gær. 
Markús Máni Michaelsson tók skóna óvænt af hillunni og lék í Valsvörninni.

MIKILL FÖGNUÐUR Valsmenn komu til baka og tryggðu sér sigur á Fram í undanúr-
slitunum í gær. Hér fagna þeir sigrinum í leikslok. .   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Sölvi Guðmunds-
son úr Breiðabliki og Fjóla Signý 
Hannesdóttir úr HSK urðu í gær 
Íslandsmeistarar í fjölþrautum 
á Meistaramótinu í Laugardals-
höll. Sölvi var sá eini sem kláraði 
sjöþrautina hjá körlunum en Fjóla 
Signý vann fimmtar þrautina með 
537 stigum. ÍR-ingarnir Einar 
Daði Lárusson og Kristín Birna 
Ólafsdóttir voru sigurstrangleg-
ust en gerðu bæði dýrkeypt mis-
tök í næstsíðustu grein og hættu 
keppni. - óój

Íslandsmeistarar í fjölþraut:

Sölvi og Fjóla
Fjögur ár í röð hjá Val

Valsmenn hafa slegið út Framara og 
komist í bikarúrslitin fjögur ár í röð. Óskar 
Bjarni Óskarsson hefur stýrt liðinu í öllum 
þessum leikjum. Valur vann bikarinn 2008 
og 2009 en tapaði fyirr Haukum í úrslita-
leiknum í fyrra.   -óój

Bikarleikir Fram og Vals síðustu ár:
Bikarúrslit 2008  Valur vann 30-26 í Höllinni
8 liða úrslit 2009  Valur vann 30-21 úti
8 liða úrslit 2010  Valur vann 35-24 heima
Undanúrslit 2011  Valur vann 33-31 heima

HANDBOLTI Aron Pálmars-
son skoraði 4 mörk fyrir 
Kiel þegar liðið tók annað 
sætið af Füchse Berlin 
með öruggum 35-26 
sigri í leik liðanna 
í gær. Alexander 
Peters son var með 
þrjú mörk. 

Sverre Jakobsson 
og félagar í Gross-
wallstadt unnu 27-
25 útisigur á Hann-
over. Sverre skoraði 
eitt mark. Vignir 

Svavarsson var með fimm 
mörk fyrir Hann-

over og Ásgeir 
Örn Hallgríms-
son skoraði eitt 
mark. 

Kári Kristj-
ánsson skoraði 5 

mörk þegar Wetz-
lar gerði 26-26 
jafntefli við Rhein-
Neckar Löwen en 
Ólafur Stefáns-
son skoraði 2 mörk 
fyrir Löwen.  - óój

Íslendingaslagir í þýska handboltanum í gær:

Kiel tók annað sætið
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sport@frettabladid.is

ALFREÐ FINNBOGASON OG GUÐLAUGUR VICTOR PÁLSSON  opnuðu báðir markareikninga sína 
hjá nýjum félögum um helgina. Alfreð var í fyrsta sinn í byrjunarliði Lokeren og tryggði liðinu 1-1 jafntefli á móti 

Charleroi í belgísku úrvalsdeildinni og Guðlaugur Victor Pálsson skoraði seinna mark Hibernian úr víti þegar liðið 
vann 2-1 sigur á Kilmarnock í skosku úrvalsdeildinni.
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Það er
800 4000 – siminn.is

Komdu í VIST og hafðu samskipta- og upplýsingatæknimál fyrirtækisins 
á einum og öruggum stað. VIST byggir á grunnpakka sem inniheldur 
m.a. heimasvæði, tölvupóst, öryggisvarnir og afritun – á föstu 
mánaðargjaldi fyrir hvern starfsmann.

[VIST]
UT-lausnir fyrir þitt fyrirtæki

Tímasparnaður Hýsing Hagræðing

Eimskipsbikar karla
Valur-Fram  33-31 (12-13, 25-25)
Mörk Vals: Valdimar Fannar Þórsson 8, Ernir 
Hrafn Arnarson 7/4, Sturla Ásgeirsson 6/1, Anton 
Rúnarsson 5, Orri Freyr Gislason 4, Jón Björgvin 
Petursson 3. Varin skot: Hlynur Morthens 9, 
Ingvar Kristinn Guðmundsson 8/1.
Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 6, Einar Rafn 
Eiðsson 6, Magnús Stefánsson 5, Haraldur Þor
varðarsson 4, Jóhann Gunnar Einarsson 4, Róbert 
Aron Hostert 2, Halldór Jóhann Sigfússon 
1, Jóhann Karl Reynisson 1, Matthías Daðason 1, 
Arnar Birkir Hálfdánarsson 1.
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 12.
Akureyri og FH mætast í hinum undanúrslita
leiknum klukkan 19.00 á Akureyri í kvöld. 

N1-deild kvenna
Fylkir - Valur  18-40 (8-17)
Markahæstar: Sunna María Einarsdóttir 7, Sunna 
Jónsdóttir 4- Anett Köbli 7, Dagný Skúladóttir 6, 
Karolína B. Gunnarsdóttir 6, Íris Ásta Pétursd.5.
HK-Haukar  34-20 (15-9)
Markah.: Brynja Mag. 9, Elín Baldursd. 4, Líney 
Guðmundsd. 4, Valgerður Þorst. 4, Harpa Bald
ursd. 4 - Erla Eiríksd. 4, Gunnhildur Pétursd. 4.
Stjarnan-Grótta  35-23 (20-14)
Markahæstar: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 11, 
Jóna Margrét Ragnarsdóttir 7, Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 5 - Hildur Marín Andrésdóttir 5.
ÍR-Fram  13-36 (6-20)
Markahæstar: Silja Ísberg 6 - Marthe Sördal 6, 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 5, María Karlsd. 5.
ÍBV-FH  24-22 (9-10)
Markahæstar:Ester Óskarsdóttir 9, Renata 
Horvath 7, Guðbjörg Guðmannsdóttir 5 - Heiðdís 
Rún Guðmundsdóttir 9, Steinunn Snorradóttir 5.
STAÐA EFSTU LIÐA:
Valur 14 13 0 1 501-263 26
Fram 14 13 0 1 483-277 26
Stjarnan 14 11 0 3 471-357 22
ÍBV 14 8 1 5 355-379 17
Stig hinna liðanna í deildinni: Fylkir 16, HK 
13, FH 10, Haukar 7, Grótta 3, ÍR 0.

Iceland Express deild karla
Snæfell-ÍR  98-84 (44-30)
Stigahæstir: Sveinn Arnar Davíðsson 21, Jón Ólaf
ur Jónsson 20, Sean Burton 19, Zeljko Bojovic 15, 
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 9 -  Nemanja Sovic 29, 
James Bartolotta 19, Kelly Biedler 18.
KR-KFÍ  100-86 (47-55)
Stigahæstir: Marcus Walker 30, Brynjar Þór 
Björnsson 17, Hreggviður Magnússon 16, Finnur 
Atli Magnússon 16 -  Marco Milicevic 27, Craig 
Schoen 17, Pance Ilievski 13.
Hamar-Tindastóll  83-81 (49-45)
Stigahæstir: Devin Sweetney 38, Darri Hilmars
son 15, Ragnar Nathanaelsson 9 - Friðrik Hreins
son 22, Sean Cunningham 15, Hayward Fain 13, 
Helgi Rafn Viggósson 12.
Stigin: 1. Snæfell (15 sigrar/3 töp) 30 stig, 2. KR 
(14/4) 28, 3. Grindavík (12/5) 24, 4. Keflavík 
(12/5) 24, 5. Stjarnan (9/8) 18, 6. Haukar (8/9) 
16, 7. ÍR (7/11) 14, 8. Tindastóll (7/11) 14, 9. 
Hamar (6/11) 12, 10. Njarðvík (6/11) 12, 
11. Fjölnir (5/12) 10, 12. KFÍ (3/14) 6.

Iceland Express deild kvenna
A-deild:  Hamar-Keflavík  86-93 (42-55)
Stig Hamars: Jaleesa  Butler 29 (13 frák./10 
stoðs.), Kristrún Sigurjónsd. 19, Íris Ásgeirsd.14, 
Guðbjörg Sverrisd. 9, Fanney Lind Guðmundsd.7, 
Slavica Dimovska 6, Þórunn Bjarnadóttir 2. 
Stig Keflavíkur: Jacquline  Adamshick 33 (20 
frák.), Bryndís Guðmundsdóttir 25, Pálína Gunn
laugsdóttir 15, Ingibjörg Jakobsdóttir 7, Marina  
Caran 7, Birna Valgarðsdóttir 6. 
A-deild:  KR-Haukar  67-66 (63-63, 32-34)
Stigahæstar: Margrét Kara Sturlud. 24 (10 frák.), 
Hildur Sigurðard. 14, Hafrún Hálfdánard 8, Guð
rún Gróa Þorsteinsd. 8 - Kathleen Snodgrass 18 
(12 frák.), Íris Sverrisd. 14, Ragna Margrét Brynj
arsd. 13 (19 frák.), Guðrún Ósk Ámundad.12.
Stigin: Hamar 32, Keflavík 28, KR 18, Haukar 12
B-deild Snæfell-Njarðvík  78-81 (40-42)
Stigahæstar: Monique Martin 33 (15 frák., 6 
stolnir), Laura Audere 20, Berglind Gunnarsd. 14,
Hildur Kjartansd.11 - Shayla Fields 34, Dita Liep
kalne 16 (19 frák.), Julia Demirer 16 (11 frák.).
B-deild: Grindavík-Fjölnir  82-51 (40-25)
Stigahæstar: Janese Banks 31, Berglind Anna 
Magnúsdóttir 17, Helga Hallgrímsdóttir 10, Heiða 
B. Valdimarsdóttir 8 - Bergþóra Holton Tómas
dóttir 19, Inga Buzoka 19 (16 fráköst/9 varin).
Stigin: Snæfell 16, Njarðv. 14, Grindav.8, Fjölnir 6

ÚRSLIT LEIKJA
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Tveir gestir 

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

19.00 Fróðleiksmolinn

16.35 Tyrkjaránið (1:3) (e)

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (2:52)

18.08 Franklín (51:65)

18.30 Sagan af Enyó (7:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

19.55 Netbarnið (Google Baby) Ísraelsk 
heimildarmynd. Athafnamaðurinn Doron 
hefur áttað sig á kostum hnattvæðingar. Með 
hjálp staðgöngumóður í Bandaríkjunum eign-
uðust hann og kærastinn hans dóttur. Doron 
stofnaði fyrirtæki með það að markmiði að 
lækka kostnað við ferlið.

21.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(2:12) (Elstu lífverurnar, sykursýki og sér-
virk prótín) Í þessum þætti fáum við fréttir af 
elstu lífverum í lífríki landsins og nýjum leið-
um í baráttunni gegn sykursýki sem er vax-
andi vandamál. 

21.30 Mumbai kallar (1:7) (Mumbai 
Calling) Bresk gamanþáttaröð um Kenny, 
Indverja fæddan á Bretlandi, sem er sendur 
til Mumbai til að taka við rekstri símavers.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn

23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum

23.20 Þýski boltinn

00.20 Kastljós

00.40 Fréttir

00.50 Dagskrárlok

08.30 AT&T Pebble Beach (4:4)
13.40 AT&T Pebble Beach (4:4) 
17.10 PGA Tour - Highlights (5:45) 
18.00 Golfing World (21:240) 
18.50 AT&T Pebble Beach (4:4) 
22.20 Golfing World (21:240) 
23.10 Champions Tour - Highlights 
(1:25) 
00.05 ESPN America 
00.35 Golfing World (21:240)
06.00 ESPN America 

08.00 Dr. Phil (112:175) 

08.45 Pepsi MAX tónlist 

13.45 Grammy Awards 2011

15.45 7th Heaven (11:22) 

16.30 Game Tíví (3:14) 

17.00 Dr. Phil (113:175) 

17.45 Married Single Other (6:6) 

18.35 America‘s Funniest Home Vid-
eos (45:46) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

19.00 Judging Amy (10:22) 

19.45 Will & Grace (16:22) Endur-
sýningar frá upphafi á hinum frábæru 
gamanþáttum sem segja frá Will sem er 
samkynhneigður lögfræðingur og Grace sem 
er gagnkynhneigður innanhússarkitekt.

20.10 90210 (13:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.

20.55 Life Unexpected (11:13) Banda-
rísk þáttaröð sem vakið hefur verðskuldaða 
athygli.

21.45 CSI (5:22) 

22.35 Jay Leno (196:260) S

23.20 The Walking Dead (1:6) Hörku-
spennandi hrollvekjuþættir frá leikstjóra 
Shawshank Redemption sem hlotið hafa ein-
róma lof gagnrýnenda. Þættirnir fjalla um lög-
reglumanninn Rick og baráttu hans við upp-
vakninga.

00.30 Harper‘s Island (12:13)

01.10 Will & Grace (16:22) 

01.30 Life Unexpected (11:13) 

02.15 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

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 (13:22)

11.00 Masterchef (1:13) 

11.45 Falcon Crest (14:28) 

12.35 Nágrannar

13.00 So You Think You Can Dance 
(18:23) 

14.25 So You Think You Can Dance 
(19:23)

15.10 ET Weekend

15.55 Barnatími Stöðvar 2

16.43 Mörgæsirnar frá Madagaskar

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 (7:19) 

19.45 The Big Bang Theory (13:17)  

20.10 Glee (11:22) Önnur gamanþátta-
röðin um metnaðarfullu menntaskóla-
nemana sem halda áfram að keppast við að 
vinna söngkeppnir á landsvísu.

20.55 Undercovers (11:13) 

21.40 Saving Grace (12:13) Lögreglu-
konan Grace er á góðri leið með að eyði-
leggja líf sitt þegar engill birtist henni og heitir 
að koma henni aftur á rétta braut.

22.25 Tripping Over (5:6) 

23.10 It‘s Always Sunny in 
Philadelphia (1:13)

23.35 Modern Family (11:24) 

00.05 Chuck (13:19) 

00.50 Burn Notice (8:16) 

01.35 The Wind that Shakes the 
Barley

03.40 Art School Confidential

05.20 Fréttir og Ísland í dag

06.15 Casino Royale
08.35 Wedding Daze
10.05 The Lost World: Jurassic Park
12.10 Kirikou and the Wild Beasts
14.00 Wedding Daze
16.00 The Lost World: Jurassic Park
18.05 Kirikou and the Wild Beasts
20.00 Casino Royale
22.20 Twelve Monkeys
00.25 The Dead One
02.00 Back to the Future
04.00 Twelve Monkeys

19.30 The Doctors

20.15 ER (15:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (12:22)  

22.35 Numbers (12:16) Sjötta þáttaröðin 
í vönduðum spennuflokki sem fjallar um tvo 
ólíka bræður sem sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. Sá eldri, Don 
er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, Charlie er 
stærðfræðiséní sem fundið hefur leið til að 
nota reikniformúlur og líkindareikning í þágu 
glæparannsókna.

23.20 Mad Men (11:13) Þriðja þáttaröðin 
þar sem fylgst er með daglegum störfum og 
einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og 
kollega hans í hinum litríka auglýsingageira 
á Madison Avenue í New York. Samkeppnin 
er hörð og óvægin, stíllinn settur ofar öllu og 
yfirborðsmennskan alger. 

00.10 ER (15:22) 

00.55 The Doctors

01.35 Sjáðu

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Þýski handboltinn: Kiel - 
Füchse Berlin

17.50 Þýski handboltinn: Kiel - 
Füchse Berlin Útsending frá leik Kiel og 
Füchse Berlin í þýska handboltanum. Alfreð 
Gíslason stýrir Kiel og Aron Pálmarsson leik-
ur með liðinu en Dagur Sigurðsson stýrir 
Füchse Berlin og Alexander Petersson leik-
ur með liðinu.

19.15 Spænski boltinn: Espanyol - 
Real Madrid Útsending frá leik Espanyol og 
Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni.

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

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

22.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

23.05 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 

07.00 Bolton - Everton

14.05 WBA - West Ham

15.50 Arsenal - Wolves Útsending frá 
leik Arsenal og Wolves í ensku úrvalsdeild-
inni.

17.35 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir til 
mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

18.50 Premier League Review 2010/11

19.50 Fulham - Chelsea Bein útsend-
ing frá leik Fulham og Chelsea í ensku úr-
valsdeildinni.

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

23.00 Ensku mörkin 2010/11

23.30 Fulham - Chelsea

Fyrir ekki allt svo löngu var ég stödd í gömlu heimaborg minni, 
Kaupmannahöfn, vegna vinnu. Á laugardeginum fékk ég boð um 
að nokkrir af mínum gömlu vinum ætluðu að safnast saman og 
horfa á undankeppni sænsku söngvakeppninnar, 
Melodifestivalen, sem sýnd var á SVT1. Af þeim sem 
þarna voru samansafnaðir var ekki einn einasti Svíi, 
nema fjórðungshluturinn í mér sé talinn með, en 
þrátt fyrir það ríkti mikil eftirvænting að heyra 
þá snilld sem ABBA-þjóðin mundi tefla fram 
þetta árið. Og við urðum ekki fyrir vonbrigðum! 
Sviðsmyndin sló öllu öðru við og lögin voru hvert 
öðru betra.

Hljómsveitin La Kid steig á stokk með lagið Oh 
My God og á bakvið litríkar söngkonurnar döns-
uðu lakkrísbitar og á skjánum á bakvið þær blasti 
við áhorfandanum popplist í anda Warhol.

Hin ljóshærða og silfurklædda Pernilla tryllti lýðinn með ABBA-legu 
lagi og hóp af leðurklæddum dönsurum sér til stuðnings. Annað mjög 

gott lag, sem þó komst ekki áfram í úrslitakeppnina.
Hinn ungi Danny Saucedo söng svo lagið In the 

Club og dillaði sér fagmannlega í takt á meðan 
hann söng sem allt hann mátti. Til gamans má geta 

þess að Danny þessi var valinn einn kynþokka-
fyllsti karlmaður Svíþjóðar á síðasta ári. Hann 
tók jafnframt þátt í sænsku Idol-leitinni árið 
2006, en komst þó ekki alla leið í úrslitin þótt 
hann hafi slegið í gegn meðal unglingsstúlkna.

Melodifestivalen sem vinir mínir héldu 
heima hjá sér í Kaupmannahöfn varð hin besta 
skemmtun og hef ég ákveðið að fylgja þeirra 
fordæmi og halda mitt eigið Melodifestival 
árlega héðan í frá. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SKEMMTIR SÉR YFIR SÆNSKU SÖNGVAKEPPNINNI

Sænsk tónlistarsmíð í heimsklassa
> Bruce Willis
„Allir, sama á hvaða aldri þeir eru, eru í 
raun 24 eða 25 ára innra með sér.“ 
Bruce Willis leikur dæmdan glæpa-
mann sem sendur er aftur í tímann 
til að reyna að koma í veg fyrir 
banvænan vírus sem herjað 
hefur á mannkynið í 
framtíðartryllinum Twelve 
Monkeys sem er á Stöð 2 Bíó 
kl. 22.20.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Vanda-
samt verk að huga að heilsunni      

20.30 Lífið Árni Gunnarsson kvikmynda-
gerðarmaður heimsækir ljóshærða víkinginn 
á Nýja-Sjálandi      

21.00 Frumkvöðlar Framtíðin byggir á 
hugmyndum frumkvöðla      

21.30 Eldhús meistaranna Magnús 
staddur í eldhúsi Fjölbrautaskólans við Ár-
múla      

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.          
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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

11.20 Dalziel and Pascoe 12.10 Dalziel and Pascoe 
13.00 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 16.40 Whose Line Is It Anyway? 
17.05 Whose Line Is It Anyway? 17.30 Deal or No 
Deal 18.05 Deal or No Deal 18.40 Only Fools and 
Horses 19.30 Little Britain 20.00 Catterick 20.30 
Mutual Friends 21.20 The Office 21.55 Whose 
Line Is It Anyway? 22.20 Whose Line Is It Anyway? 
22.45 Mutual Friends

11.10 21 Søndag 11.50 DR1 Dokumentaren 13.00 
Den store dag 14.00 DR Update - nyheder og 
vejr 14.10 Jamie Olivers skolemad 15.00 Den 
lille røde traktor 15.10 Rasmus Klump 15.15 
Byggemand Bob 15.30 Ni-Hao Kai Lan 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 

11.00 NRK nyheter 11.10 Sjukehuset i Aidensfield 
12.00 NRK nyheter 12.05 Kom nærmere 12.30 
VM alpint 14.15 NRK nyheter 14.25 Norge rundt 
14.50 Det indre liv i Vigelandsparken 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 20.45 Brødre 21.30 Håkon & 
Haffners byggeklosser

10.15 Landet runt 11.00 Rapport 11.05 
Sportspegeln 11.35 Sverige! 12.05 Höstsonaten 
13.35 Pigan brinner 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 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

Söngva- og 
gleðiþáttur-
inn Glee snýr 
aftur eftir stutt 
framleiðsluhlé. 
Schuester og 
Beiste þjálfari 
reyna að koma 
á friði milli 
sönghópsins 

og íþróttastrákanna en Sue klapp-
stýruþjálfari er með önnur áfrom. 
Meðal laga sem krakkarnir syngja 
er Thriller sem Michael Jackson 
gerði vinsælt.

STÖÐ 2 KL. 20.10

Glee
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„Það eru Barnaby og Manna-
siðir Gillz. Það er eitthvað 
óskaplega notalegt við Barnaby 
þrátt fyrir öll þessi morð og Gillz 
er náttúrlega bara ofboðslega 
fyndinn.“

Steinunn Þorvaldsdóttir, textahöfundur 
og líkamsræktarkennari.    

Sonja Bent var í hópi þeirra 
íslensku hönnuða sem sóttu sölu-
sýninguna CPH Vision sem fór 
fram í Kaupmannahöfn í síðustu 
viku. Sonja segir sýningar sem 
þessa geta skapað góð tækifæri 
fyrir íslenska hönnuði.

Þetta er í annað sinn sem Sonja 
tekur þátt í sölusýningunni, sem 
haldin er í tengslum við tísku-
vikuna í Kaupmannahöfn. Hana 
sækja kaupendur sem koma víða 
að til að skoða hvað norræn-
ir hönnuðir hafa upp á að bjóða. 
Hönnun Sonju vakti nokkra 
athygli og hefur pöntunum rignt 
inn eftir sýninguna. „Ég fékk 

enga eiginlega pöntun á sýn-
ingunni sjálfri en þegar ég kom 
aftur heim var innhólfið mitt fullt 
af pöntunum,“ segir Sonja. Hún 
sótti einnig tískuvikuna í París 
sem fram fór í janúar og gerði tvo 
kaupsamninga þar.

Á meðal þeirra sem sýndu 
hönnun Sonju áhuga var franska 
tískuverslunin Collette, sem selur 
hönnun á borð við Gareth Pugh, 
Fendi, Rodarte og Valentino. „Þeir 
sögðust hafa verið að fylgjast með 
mér í svolítinn tíma, fengu hjá 
mér bæklinga og sögðust ætla að 
hafa samband þegar þeir hefðu 
farið yfir málin. Það að Collette 

hafi sýnt mér áhuga er mikið hrós 
í sjálfu sér, alveg óháð því hvernig 
málið fer,“ segir Sonja glaðlega. 

Sonja segir nauðsynlegt fyrir 
íslenska hönnuði að selja vörur 
sínar úr landi þar sem markaður-
inn hér þykir of lítill til að hægt 
sé að lifa á hönnun. „Það gengur 
ekki að selja bara hér heima ætli 
maður sér að lifa á þessu. Vilji 
maður stækka og halda áfram að 
draga andann verður maður að 
leita út fyrir landsteinana. Maður 
getur lifað nokkuð lengi á einni 
góðri pöntun, sérstaklega þegar 
gengið er svona gott,“ segir hún 
að lokum.  - sm

Leitar út fyrir landsteinana

GERIR ÞAÐ GOTT Sonja Bent segir nauð-
synlegt fyrir íslenska hönnuði að leita út 
fyrir landsteinana vilji þeir hafa lifibrauð 
sitt af hönnun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sara Katrín Sigurðardóttir hefur unnið hjá hárvöru-
framleiðandanum Wella undanfarin þrjú ár og starf-
ar sem listrænn stjórnandi fyrirtækisins í Danmörku 
auk þess sem hún er meðlimur í Norðurlandaliði hár-
vöruframleiðandans Sassoon. 

„Það sem ég geri er meðal annars að halda nám-
skeið fyrir hárgreiðslufólk þar sem allar nýjungar 
eru kynntar. Hárbransinn er ekki ólíkur tískubrans-
anum og þurfum við til dæmis alltaf að vinna línurn-
ar okkar ár fram í tímann,“ útskýrir Sara Katrín. 

Wella var opinber styrktaraðili tískuvikunnar í 
Kaupmannahöfn sem fram fór í síðustu viku og hafði 
Sara Katrín umsjón með allri hárhönnun á hátíðinni. 
„Tískuvikan er uppáhaldstíminn minn,“ segir hún og 
hlær. „Það er mikið stress á meðan á henni stendur 
en það er alltaf jafn gaman að sjá afraksturinn eftir 
á. Fyrirsæturnar koma oft beint af öðrum sýningum 
og þá með aðrar greiðslur í hárinu og þá þarf að hafa 
hraðar hendur. “ 

Sara Katrín vinnur náið bæði með fatahönnuðum 
og stílistum þegar hanna á hárgreiðslur fyrir tísku-
sýningar. „Þeir koma með hugmyndir sem við 
þróum svo í sameiningu og svo þarf ég að kenna 
hárgreiðslufólkinu hvernig á að framkvæma 
greiðsluna,“ útskýrir hún. 

Sara flutti til Kaupmannahafnar árið 2003 og 
ætlaði aðeins að dvelja þar sumarlangt en kunni svo 

svo vel við sig að hún ílengdist. Hún hóf störf á hár-
greiðslustofu í borginni en eftir svolítinn tíma lang-
aði hana að breyta til en halda þó áfram að starfa 
innan fagsins. „Mér fannst spennandi að komast að 
hjá Wella. Ég var svo heppin að vera ráðin á staðnum 
eftir inntökuprófið og hef starfað þarna síðan. Það 
góða við að vinna hjá svona stóru fyrirtæki er að það 
opnast alltaf fleiri dyr ef maður stendur sig vel,“ 
segir Sara að lokum.  - sm

Á uppleið innan hárbransans

EFNILEG Sara Katrín Sigurðardóttir er listrænn stjórnandi hjá 
hárvöruframleiðandanum Wella í Danmörku. Hún þykir mjög 
efnileg á sínu sviði.

„Prufuþátturinn tókst frábærlega og 
300 áhorfendur voru í salnum,“ segir 
danski leikarinn Casper Christen-
sen, helmingur Klovn-tvíeykisins, í 
samtali við Fréttablaðið.

Fréttablaðið greindi á dögunum 
frá útrás Frímanns Gunnarssonar, 
persónu bræðranna Gunnars og 
Ragnars Hanssona. Á fimmtudags-
kvöld fóru fram upptökur á sérstakri 
prufu af dönskum spjallþætti sem 
Gunnar Hansson stýrir í hlutverki 
Frímanns Gunnarssonar. Þáttur-
inn hefur hlotið vinnuheitið Copen-
hagen Nights og fer fram á ensku. 
Hugmyndin er að Frímann fái til sín 
danskt frægðarfólk og er þar kónga-
fjölskyldan efst á óskalistanum, fari 
þátturinn í framleiðslu.

„Ég held að áhorfendurnir hafi 
kunnað vel að meta Frímann,“ 
segir Casper spurður út í viðbrögð 
dönsku áhorfendanna við íslenska 
sérvitringnum. Gestir Frímanns 
í prufuþættinum voru Casper 
sjálfur, grínistinn Lasse Rimmer og 
fatafellan Kira Eggers. Smá stund 
tók fyrir áhorfendurna að kynnast 
persónu Frímanns, en þegar þeir 
höfðu gert það og dönsku gestirnir 
mættu á svæðið var mikið hlegið.

Casper Christensen er einn af 
eigendum framleiðslufyrirtækisins 
Douglas Entertainment. Fyrirtækið 
hyggst vinna að því að koma þætti 
Frímanns í danskt sjónvarp, en 
hvernig metur hann möguleikann á 
því að það takist?

„Ég er bjartsýnn enda svínvirkaði 
þátturinn!“

Hvenær komumst við að því hvort 
þátturinn fari á dagskrá í Dan-
mörku?

„Ég hef ekki hugmynd.“
En hvernig heldurðu að danska 

þjóðin taki Frímanni?
„Hún mun elska hann.“ 

 atlifannar@frettabladid.is

CASPER CHRISTENSEN: BJARTSÝNN Á AÐ KOMA ÞÆTTINUM Í SJÓNVARP

Telur að danska þjóðin 
eigi eftir að elska Frímann

GRÍNÚTRÁS FRÍMANNS
Fyrirtæki Klovn-bróðurins Caspers 
Christensen framleiddi á fimmtu-
daginn prufu af spjallþætti þar 
sem Frímann Gunnarsson 
var spyrill. Þátturinn tókst eins 
og í sögu og Casper segist í 
samtali við Fréttablaðið vera 
bjartsýnn á að koma honum í 
danskt sjónvarpi.

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að 
bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að 
senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið 
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir 
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og 
þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og 
framgöngu verið öðrum fyrirmynd. 

       Hvunndagshetjan 
Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 

hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 

ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

       Frá kynslóð til kynslóðar 
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 

uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig 

koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum 

metnaði og alúð. 

       Til atlögu gegn fordómum 
Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því 

að eyða fordómum í samfélaginu. 

      Heiðursverðlaun 
Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra 

samfélagi. 

      Samfélagsverðlaunin 
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða 

náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt 

samfélag betra fyrir okkur öll. 

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ

ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGS-
VERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2011

GÓÐVERKI?   

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS 
ERU VEITT Í FIMM FLOKKUM. 

1    

2   
 

3    

4    

5    

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins 
á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið samfelags-
verdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar 
innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða 
veitt í apríl. 

að senda tilnefningar 

er til miðnættis þann
Frestur til

21. febrúar
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Mest lesið

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

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

FRÉTTIR AF FÓLKI

MiamiVOR 2011

Miami South Beach 2. apríl - 8 nætur

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Innifalið: Flug 
báðar leiðir og skattar, gisting í 8 nætur og akstur 
til og frá hóteli.*

184.900 kr.frá

Hotel Dorchester
8 NÆTUR

sumarferdir.is

NÝTT!

* Verð miðast við lágmarsþáttöku 25 manns. 

Sumarferðir kynna nýjan og spennandi áfangastað!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Eyjafjallajökull heldur 
áfram að vekja athygli
Evrópa hefur ekki gleymt eldgos-
inu í Eyjafjallajökli, ekki frekar en 
Íslendingar. Í gær sýndi þýska sjón-
varpsstöðin NDR ýtarlegan þátt um 
gosið og afleiðingar þess. Á meðal 
þeirra sem rætt var við var Ólafur 
Eggertsson, bóndi á Þorvaldseyri, 

sem ræddi einnig um 
tækifærin sem gosið 

skapaði. Loks var 
rætt við Sigrúnu 
Lilju Guðjóns-
dóttur, eiganda 
Gyðju Collection, 
en ilmurinn henn-
ar, sem ber nafn 

jökulsins, hefur 
vakið talsverða 
athygli erlend-
is, þar á meðal 
í Þýskalandi. 

1 Mengunarslys við Örfirisey

2 Morðóður hnífamaður 
handtekinn í New York

3 Íslendingur gerir það gott í 
snjóbrettakeppni í Þýskalandi

4 Smituðust af hermannaveiki 
eftir dvöl á Playboy-setrinu

5 Reyndi að brjótast inn á 
heimavist 

Rosalega vondur
Íslandsvinurinn umdeildi Julian 
Assange, stofnandi lekasíðunnar 
Wikileaks, fær ekki góð meðmæli í 
bók sem er að koma út um þessar 
mundir eftir Daniel Domscheit-
Berg, fyrrverandi samstarfsmanns 
hans. Í bókinni eru tilgreindir 
fjölmargir þættir í fari Assange sem 
fóru í taugarnar á samstarfsfélagan-
um. Á einum stað segir Domscheit-
Berg frá dálæti sínu á svissnesku 
kakói í duftformi. Á ferð sinni með 
Assange í Sviss keypti hann mikið 
magn af kakóinu og hugsaði sér 
gott til glóðarinnar þegar 
heim var komið. Þar 
varð Domscheit-
Berg hins vegar fyrir 
áfalli þegar hann 
uppgötvaði að Ass-
ange hafði komist í 
farangurinn, rifið upp 
kakópokana og að 
því er virtist 
hvolft úr þeim 
beint upp í 
sig.   - afb, jab
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