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MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

VIÐSKIPTI Virðisaukaskattskyld velta 
fyrirtækja í 101 Reykjavík var lið-
lega 200 milljarðar króna árið 2010. 

Þetta er niðurstaða úttektar Ríkis-
skattstjóra sem Jakob Frímann 
Magnússon, framkvæmdastjóri 
Miðborgarinnar okkar, gekkst fyrir. 
Sambærileg athugun hefur ekki 
farið fram áður.

„Þegar velta fjögurra útibúa fjár-
málafyrirtækja og útsvar þúsunda 
íbúa, tryggingargjöld rekstaraðila 
og fasteignagjöld sömu aðila eru 
meðtalin er ekki óvarlegt að áætla 
að velta miðborgarinnar losi 300 
milljarða þegar allt er talið,“ segir 
Jakob, sem vildi með úttektinni 
undir strika hlutverk miðborgarinn-
ar og mikil vægi svæðisins til hag-
kerfisins og ímyndar Íslands.

Jakob segir tölfræðina hafa komið 

nokkuð á óvart en þó ekki þegar haft 
sé í huga að miðborgin sé fjölsótt-
asta svæði á Íslandi. „Í þessu sam-
hengi er hægt að segja að það væri 
í engu ofgert við miðborgina þótt 
framlög til hreinsunar, öryggis-
gæslu og viðhalds væru hlutfalls-
lega hærri en nú er. Á það bæði við 
um borg og ríkisvald. 

Jakob minnir á að 150 milljónum 
króna hafi verið varið til að andlits-
lyftingar miðborgar innar árið 2008, 
en bágborið ástand miðborgarinnar 
var þá þeim tíma mjög til umræðu. 
„Það er skýrt samband á milli 
öryggiskenndar fólks hvort gengið 
er um í hreinu og sæmilega vel til 
höfðu umhverfi eða hvort allt er í 
niðurníðslu. Þetta hefur bein áhrif á 
hvort og hversu lengi fólk vill dvelja 
á svæðinu og hefur því bein áhrif 
á verslun og þjónustu. Þeir sem lifa 
og starfa á svæðinu vilja meiri sýni-
leika löggæslunnar og það verður 
að finna leiðir til þess að svara því 
kalli,“ segir Jakob.

Úttekt Ríkisskattstjóra nær til 
ársins 2010 en 1.641 virðisauka-
skattsnúmer er að baki veltu fyrir-
tækja. Póstnúmerið 101 nær til 

útflutningsfyrirtækja eins og HB 
Granda, sem Jakob vill að menn 
hafi hugfast þegar rýnt er í niður-
stöðurnar. „Og umsvifin aukast í 
sumar þegar nýtt tónlistar- og ráð-
stefnuhús opnar dyrnar og upp-
byggingu í miðbænum lýkur,“ segir 
Jakob.

Jakob minnir á umræðu um bág-
borið ástand fjölfarinna ferða-
mannastaða en Katrín Júlíusdóttir 
iðnaðarráðherra kynnti um miðjan 
febrúar að 500 til 700 milljónum 
yrði varið á þessu ári til úrbóta. 
„Það fyrsta sem ferðamaðurinn 
sér af Íslandi er í mörgum tilfellum 
miðbær Reykjavíkur. Því ræður 
ásýnd hans miklu um upplifun 
ferðamanna sem verða 600 þúsund 
á þessu ári, gangi spár eftir. Þetta 
verður að hafa hugfast.“   - shá

Siðferðisvandi 
stjórnsýslunnar
Óvandvirkni er siðferðis-
skortur af sömu rót og 
agaleysi og ótrúmennska, 
skrifar Ólína Þorvarðardóttir.
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Nytjamarkaði  er víða að finna á höfuðborgarsvæðinu en þar má oft 

gera kostakaup og styrkja um leið gott málefni. Undir neytendahorninu 

á vefsíðunni allir.is er að finna lista yfir helstu nytjamarkaði. 

Keyptu gamlar prentvélar og stofnuðu Reykjavík Letterpress.

Meira í 
hlutina lagtV ið höfðum lengi heillast af öllu sem snýr að letterpress eða leturprentun, og þeirri óvenju-legu áferð sem sú aðferð gefur,“ útskýrir Ólöf Birna Garðars-

dóttir en hún stofnaði hönnunarstofuna 
Reykjavík Letterpress ásamt Hildi 
Sigurðardóttur nú í haust. Þær stöllur 
eru báðar grafískir hönnuðir og eftir 
að hafa unnið á auglýsingastofu um 
árabil langaði þær að breyta til, keyptu 
gamlar prentvélar og blésu lífi í þrykkt 
letur.
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10. TBL.

Fasteignasalan Markaðstorg er með á skrá 
tveggja hæð einbýli ásamt aukaíbúð í Akraseli, Breiðholti.

V ið Akrasel 22 í Breiðholti stendur fallegt og vel skipulagt tveggja hæða einbýlishús til sölu, en bæði bílskúr og aukaíbúð fylgja.
Gengið er í forstofu og þaðan í miðjuhol. Borðstofa, stofa og eldhús eru á vinstri hönd, en á þá hægri svefn-herbergi, baðherbergi og stigi niður á neðri hæðina. Stofa er rúmgóð og þaðan útgengt á yfirbyggðar svali

(sólstofu). Opið er á milli stórrar borðstofu og eldhúss. Tvö svefnherbergi eru á hæðinni, bæði rúmgóð en annað sýnu stærra. Baðherbergi er búið helstu nauð-synjum og bæði baðkari og sturtu. Á neðri hæðinni eru tvö herbergi, sjónvarpshol, þvottahús og snyrt-ing með sturtu. Þess má geta að flísar eru í eldhúsi, holi og á baði. Allt annað í aðalíbúðinni er parkettlagt.Aukaíbúð er á neðri hæðinni, tveggja herbergja með sérinngangi, forstofu, miðjugangi, eldhúsi, rúm-góðri stofu og flísalögðu baðherbergi með sturtu. Parkett er á öllum gólfum nema á baðherbergi og eld-hú i f

Einbýli með aukaíbúð
Húsinu fylgir fallegur bílskúr og garður.

heimili@heimili.is
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Það fyrsta sem 
ferðamaðurinn sér af 

Íslandi er í mörgum tilfellum 
miðbær Reykjavíkur. Því 
ræður ásýnd hans miklu um 
upplifun ferðamanna.

JAKOB FRÍMANN MAGNÚSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI

Lífrænt vottaðar  
húðsnyrtivörur unnar úr  
hreinni íslenskri náttúru

lífrænt dekur

soleyorganics.com

HEILBRIGÐISMÁL Liðspeglanir í 
mjöðm eru nú gerðar í fyrsta sinn 
hér á landi. Áður þurftu sjúkling-
ar að sækja til útlanda eftir slíkri 
aðgerð og gat 
hún kostað í 
kringum eina 
milljón króna, 
fyrir utan ferða-
kostnað og uppi-
hald.

Örnólfur 
Valdimarssson 
og Gauti Laxdal, 
bæklunarlækn-
ar í Læknastöð-
inni í Orkuhúsinu, eru þeir fyrstu 
sem gera slíkar aðgerðir hér á 
landi. Þeir segja kostnað sjúklinga 
lækka margfalt auk þess sem hægt 
verði að greina og hjálpa fleirum. 

„Hægt verður að hjálpa fleirum 
sem annars hefðu þurft að fara 
utan eða ekkert hefði verið hægt 
að gera fyrir,“ segir Örnólfur 
Valdimarsson bæklunarlæknir og 
getur þess að þessi nýja tækni hafi 
gífurlegan sparnað í för með sér 
fyrir ríkið.  - rat / sjá Allt í miðju blaðsins

Liðspeglanir í mjöðm:

Ný tækni inn-
leidd á Íslandi

ÖRNÓLFUR 
VALDIMARSSON

300 milljarða hagkerfi í 101
Úttekt Ríkisskattstjóra á veltu fyrirtækja í 101 Reykjavík undirstrikar mikilvægi svæðisins, að mati mið-
bæjarstjóra sem vill bætta löggæslu og frekari uppbyggingu. Veltan þegar allt er talið losar 300 milljarða. 

ÉLJAGANGUR   bæði sunnan- og 
vestanlands með strekkingsvindi 
en hægari vindur og úrkomulaust 
norðaustan og austan til. Hiti 
verður í kringum frostmark.

VEÐUR 4

ÉLJAGANGUR bæði sunnan og
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Blása lífi í þrykk
Vinkonur fundu ný 
not fyrir gamlar 
prentvélar.
allt 

Af litlum neista
Pálmi Gunnarsson 
söng sigurlagið í fyrstu 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 
fyrir þrjátíu árum.
tímamót 16

LÖGREGLUMÁL Nær 500 ábendingar 
af rúmlega fimm þúsund, sem 
borist hafa Barnaheillum um 
myndefni þar sem börn eru sýnd 
á kynferðis legan eða klámfenginn 
hátt, hafa verið sendar áfram til 
lögreglu. 

Ábendingarnar hafa borist í 
gegnum ábendingarhnapp sem 
fólk getur notað verði það vart við 
efnið. Ábendingarnar fara síðan til 
rannsóknar hjá alþjóðadeild Ríkis-

lögreglustjóra. Þetta segir Margrét 
Júlía Rafnsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Barnaheillum.

Nokkur af þessum málum hafa 
leitt til ákæru fyrir íslenskum 
dómstólum fyrir vörslu á efninu. 

„Við vitum ekki til þess að íslensk 
börn hafi lent á þessum myndum og 
myndböndum sem lagt hefur verið 
hald á,“ segir Margrét. Hún bendir 
á að í gagnagrunni alþjóðalögregl-
unnar Inter pol séu myndir og upp-

lýsingar um tuttugu þúsund börn 
sem brotið hefur verið á með þess-
um hætti, en ekki hafi nema innan 
við þúsund fundist. „Það er afar 
mikilvægt að finna þessi börn og 
koma þeim til hjálpar.“

Hún segir hins vegar nokkuð um 
að myndir þar sem stálpaðir krakk-
ar eru sýndir á kynferðis legan hátt 
birtist á samskiptasíðum á vefnum. 
Hún brýnir fyrir krökkum að láta 
ekki taka af sér slíkar myndir.  - jss

Tíu prósent ábendinga sem berast á vef Barnaheilla eru send til rannsóknar:

500 barnaníðsmál send lögreglu

Snæfell deildarmeistari
KR steinlá fyrir Í 
R og Hólmarar 
tryggðu sér sigur 
í Iceland Express 
deildinni.
sport 26

BANASTUÐ Á BOLLUDEGI Bolludagurinn er ávallt í sjöundu viku fyrir páska og getur því í 
fyrsta lagi borið upp á 2. febrúar en í síðasta lagi 8. mars, sem er á morgun. Það má því segja að bolludagurinn 
sé á síðasta snúningi í ár ólíkt þeim Ólöfu og Lovísu, starfsmönnum bakarís Jóa Fel, sem stilltu sér upp með brot 
af þeim þúsundum rjómabolla sem Íslendingar gæða sér á í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sími: 512 5000
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VIÐSKIPTI Formenn samtaka sveitar-
félaga á Vestfjörðum og Suður-
nesjum hafa áhyggjur af yfirtöku 
Landsbankans á SpKef. Ljóst sé að 
fólk muni missa vinnuna.

SpKef rekur sextán útibú á land-
inu, þar af sjö á Vestfjörðum og sex 
á Suðurnesjum. Til samanburðar 

er Landsbank-
inn aðeins með 
eitt útibú á Vest-
fjörðum og þrjú 
á Suðurnesjum 
– þar af eitt í 
Leifsstöð.

„Það er ljóst 
að þetta mun 
fyrr en seinna 
leiða til þess að 
einhverjum af 
þeim sem starfa 

fyrir þessar stofnanir verður sagt 
upp. Þá fjölgar þeim enn þeim sem 
eru atvinnulausir – nóg er nú samt 
af þeim. Auðvitað hefur maður 
áhyggjur af þessu,“ segir Gunn-
ar Þórarinsson, bæjar fulltrúi í 
Reykjanesbæ og for maður Sam-
bands sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 
bæjarfulltrúi í Ísafjarðar bæ og 
formaður Fjórðungssambands 
Vestfirðinga, tekur í sama streng. 
„Það sem var áður Sparisjóður 
Vestfjarða [síðar SpKef] hefur 
verið með nokkuð mörg útibú 
hérna fyrir vestan og auðvitað 
hljótum við að hafa áhyggjur af 
framtíð þessara útibúa,“ segir 
hún. Stjórn Fjórðungssambandsins 
muni líklega taka málið fyrir á 
fundi sínum á morgun.

Um 150 manns starfa hjá SpKef, 
flestir í höfuðstöðvunum í Reykja-
nesbæ. Öll útibúin verða opnuð í 
dag en starfsmenn munu mæta á 

fund klukkan átta þar sem farið 
verður yfir stöðuna.

Greint var frá því á Stöð 2 í gær 
að viðskiptavinir SpKef hefðu 
tekið tugi milljóna út af reikning-
um sínum hjá sjóðnum á föstudag 
þegar yfirtakan spurðist út og 

óttast sé að fleiri muni gera slíkt 
hið sama í dag vegna andstöðu við 
Landsbankann. Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að fyrir vestan 
hafi fjöldi fólks hætt viðskiptum 
við SpKef og snúið sér til Spari-
sjóðs Strandamanna.

Elín Jónsdóttir, forstjóri Banka-
sýslu ríkisins, segir að með brott-
hvarfi SpKef úr samstarfi spari-
sjóðakerfisins um kaup á ýmissi 
sameiginlegri þjónustu vakni 
spurningar um rekstrarhæfi 
þeirra litlu sjóða sem eftir standi. 
Sparisjóðakerfið minnki um helm-
ing með brotthvarfi SpKef og því 
þurfi að fara að huga sameiningar-
möguleikum. stigur@frettabladid.is

Þetta mun fyrr en 
seinna leiða til þess 

að einhverjum af þeim sem 
starfa fyrir þessar stofnanir 
verður sagt upp.

GUNNAR ÞÓRARINSSON
FORMAÐUR SSS

Eyfi, færðu ekki bara nokkra 
erni í Kaliforníu í staðinn?

„Ég stórefast um það, en Reykjavík 
verður allavega Arnarborgin hinn 
9. júní.“

Fyrir þremur árum hélt Eyjólfur Kristjáns-
son tónleika til heiðurs hljómsveitinni 
Eagles. Hann verður fjarri góðu gamni, í 
golfferð í Kaliforníu, þegar átrúnaðargoðin 
stíga á svið í Reykjavík í júní.

LÍBÍA Hörð átök milli uppreisnarmanna og hersveita, 
sem hliðhollar eru Muammar Gaddafi, héldu áfram 
víða í Líbíu um helgina. Ríkissjónvarpsstöð lands-
ins greindi frá því í gær að herinn hefði aftur náð 
völdum í borgunum Misrata, Ra’s Lanuf, Tobruk og 
Zawiya. Í öðrum miðlum halda uppreisnarmenn og 
íbúar borganna því þó fram að mótmælendur séu 
enn við völd í þessum borgum. Fréttir af mannfalli 
í átökunum eru óljósar, en í gær töldu bráðaliðar á 
svæðinu að tveir hið minnsta hefðu látist og nokkrir 
tugir slasast.

Í gærmorgun var tilkynnt um mikla skothríð í 
höfuðborginni Trípolí, sem hefur verið höfuðvígi 
Gaddafis í átökunum meðan uppreisnarmenn hafa 
náð flestum borgum austanverðrar Líbíu á sitt vald. 
Talsmenn yfirvalda útskýrðu skothríðina þannig að 
um fagnaðarlæti hefði verið að ræða í tilefni þess að 
herinn hefði tekið völdin í ofannefndum borgum á 
ný. Að sögn BBC draga margir þeir sem staddir eru 
á svæðinu þá skýringu í efa.

Ekkert lát er á flóttamannastraumi frá Líbíu. 
Talið er að þrír slíkir frá Bangladess hafi látist og 
sextán annarra er saknað eftir að þeir stukku frá 

borði skips rétt í þann mund sem það lagðist að 
bryggju við grísku eyjuna Krít í gær. Þeir munu 
hafa óttast að vera sendir aftur til heimalands síns. 
Þá var átta breskum hermönnum, sem líbískir upp-
reisnarmenn handsömuðu í fyrrinótt, sleppt seinni-
partinn í gær. - kg

Átök milli uppreisnarmanna og hersveita héldu áfram í Líbíu um helgina:

Mikil skothríð í höfuðborginni

ÁTÖK Uppreisnarmenn búa sig undir átök í borginni Ra’s Lanuf 
í Líbíu í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Fimm ára drengur lést er 
hann lenti í driftskafti vélar 
á sveitabæ í Borgarbyggð síð-
degis á laugardag. Drengur-
inn var gestkomandi á bæ á 
Mýrum samkvæmt upplýsing-
um lögreglunnar í Borgarfirði 
og í Dölum. Rannsóknardeild 
lögreglunnar á Akranesi fer 
með rannsókn málsins.

Ekki er hægt að greina frá 
nafni drengsins að svo stöddu.

  - jma  

Banaslys í Borgarbyggð:

Drengur lést 
af slysförum

VIÐSKIPTI Forstjóri Bankasýslu 
ríkisins segist ekki vita hvort 
fulltrúar hennar í stjórn Arion 
banka og Íslandsbanka hafi lagt 
blessun sína yfir launahækkanir 
stjórnenda á síðasta ári.

Í eigendastefnu ríkisins, sem 
finna má á vef Bankasýslunnar, 
er ákvæði um að launagreiðslur í 
fjármálafyrirtækjum sem ríkið á 
hlut í skuli vera samkeppnishæf 
en ekki leiðandi á markaðnum.

Elín Jónsdóttir, forstjóri 
Bankasýslunnar, áréttar að laun 
séu ákvörðuð af stjórnum og 
að Bankasýslan hafi ekki bein 

a fsk ipt i  a f 
ákvörðunum 
þeirra.

Laun banka-
stjóra Arion 
banka hækk-
uðu um rúm 
40 prósent á 
síðasta ári og 
þiggur Hösk-
uldur H. Ólafs-
son nú um 
fimm milljónir á mánuði. Á 
sama tíma jókst kostnaður við 
launagreiðslur til yfirstjór-
nenda bankans um 37 prósent. 

Laun Birnu Einarsdóttur, banka-
stjóra Íslandsbanka, hækkuðu 
um tæpan þriðjung, eins og Stöð 
2 greindi frá um helgina.

Spurð hvort hún telji þessar 
launahækkanir réttlætanlegar 
segist Elín ekki vilja taka afstöðu 
til þess. „En við höfum lagt 
áherslu á það í samtölum okkar 
við stjórnir fjármála fyrirtækja 
að það er mjög mikil vægt að gæta 
að innri hagræðingu í fjármála-
fyrirtækjunum og kostnaðarað-
hald hlýtur að vera lykil atriði 
í rekstri fjármálafyrirtækja á 
Íslandi í dag.“  - sh

Forstjóri Bankasýslu veit ekki hvort fulltrúar hennar samþykktu launahækkanir:

Mikilvægt að bankar gæti aðhalds

ELÍN JÓNSDÓTTIR

Bíldudalur

Flateyri 

Garður

Grindavík

Hvammstangi

Ísafjörður

Keflavík

Króksfjarðarnes

 Njarðvík

Ólafsvík

Patreksfjörður

Sandgerði

Tálknafjörður

Súðavík

Vogar

Þingeyri

Útibúanet SpKef

Þrettán af sextán 
útibúum SpKef eru 
á Vestfjörðum og 
Reykjanesi. Ólíklegt er 
talið að þau fái öll að 
lifa, enda Landsbankinn 
sums staðar með útibú 
á sama stað.

Ljóst að fólk missir 
vinnuna hjá SpKef
Formenn samtaka sveitarfélaga á Vestfjörðum og Suðurnesjum hafa áhyggjur af 
yfirtökunni á SpKef. Starfsmenn fá upplýsingar um framhaldið í dag. Viðskipta-
vinir taka út fé og flýja til annarra sparisjóða af óánægju með Landsbankann.

ALBERTÍNA 
ELÍASDÓTTIR

FRÆÐI Niðurstöður nýrrar rann-
sóknar benda til að eðli kulnaðra 
eldfjalla og kvikuhólfanna undir 
þeim sé annað en lengi var talið. 
Vísindamenn segja nú að þau geti 
orðið virk að nýju með styttri 
fyrirvara en áður var talið og því 
þurfi að endurmeta hættuna sem 
af þeim geti stafað. 

Lengi hefur verið talið að 
þegar kvikuhólf eldfjalls kólni 
niður líði aldir þangað til fersk 
kvika fari að renna til þess að 
nýju. Rannsókn bandarískra og 
franskra vísindamanna á tveim-
ur eldstöðvum sýna að þessi 
atburðarás getur tekið mánuði en 
ekki aldir, að því er kemur fram í 
næsta tölublaði Nature.  - shá

Ný rannsókn kynnt í Nature:

Kulnuð eldfjöll 
sögð leyna á sér

BJÖRGUN Þrír gönguskíðamenn 
biðu björgunar á Snæbreið við 
Tjaldskarð á Öræfajökli í gær-
kvöld. Mennirnir óskuðu eftir 
aðstoð björgunarsveita um kaffi-
leytið í gærdag. 

Björgunarsveitarmenn frá 
Höfn og Kirkjubæjarklaustir 
voru komnir áleiðis upp Breiða-
merkurjökul þegar blaðið fór í 
prentun í gærkvöld. Gert var ráð 
fyrir að björgunarmenn næðu til 
skíðamannanna um miðnættið. 

Skíðamennirnir voru vel búnir 
og höfðust við í tjöldum.  - jma

Gönguskíðamenn í tjöldum:

Biðu björgunar 
í gærkvöldi

PINATUBO Rannsóknin náði til eldfjalls-
ins Pinatubo á Filippseyjum sem gaus 
árið 1991. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Átta liðsmenn 
íslensku Vítisenglanna komu 
til landsins á tólfta tímanum í 
gærkvöldi frá Osló. Þeir stigu 
sjálfviljugir upp í flugvél á 
Gardemoen-flugvelli samkvæmt 
upplýsingum frá lögmanni þeirra.

Vélhjólaklúbburinn MC Iceland 
öðlaðist um helgina fulla aðild 
að alþjóðasamtökunum Hells 
Angels. Áttmenningarnir fóru af 
því tilefni til Noregs til að taka 
þátt í vígsluathöfn hjá norskum 
félögum sínum, sem höfðu annast 
inngönguferlið. Við komuna voru 
þeir hins vegar stöðvaðir af lög-
reglu og meinuð landganga. Þeir 
voru í haldi þangað til þeir sneru 
aftur til Íslands í gærkvöldi.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu var enginn sérstakur 
viðbúnaður í Leifsstöð vegna 
heimkomunnar.  - sh

Stigu sjálfviljugir upp í flugvél:

Vítisenglarnir 
komnir heim

Sex bílar í árekstri
Sex bíla árekstur varð á Holtavörðu-
heiði á sjöunda tímanum í gær-
kvöldi. Mikil hálka var á veginum og 
gríðarlega hvasst að sögn sjónarvotta. 
Nokkurt tjón varð á bílunum.

SLYS

BRETLAND Bókin „Það sem allir 
karlmenn hugsa um fyrir utan 
kynlíf“ selst nú eins og heitar 
lummur hjá netversluninni Ama-
zon. Bókin samanstendur af tvö 
hundruð auðum síðum og er aðal-
lega notuð sem stílabók hjá náms-
mönnum um allt Bretland.

Höfundurinn, hinn 39 ára Sher-
idan Simove, segist ekki hafa búist 
við að námsmenn tækju niður 
glósur í bókina hans. „En líklega 
byrja þeir að hugsa um kynlíf á 
ný um leið og kennslustundunum 
lýkur,“ segir Simove. - kg

Nýtt æði í Bretlandi:

Auð kynlífsbók 
vekur athygli

SPURNING DAGSINS
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3.000 kr. símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun greidd
með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri  
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8.990   kr./18 mán.

iPhone 4 16 GB

3.000 kr. notkun á mán. 
í 12 mánuði fylgir!
144.990 kr. stgr.

3.000 kr.símnotkun ámánuði í 12mán. fylgiriPhone 4hjá Nova!
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HEILBRIGÐISMÁL Ríkið hefur greitt að 
minnsta kosti 4,3 milljarða króna í 
menntun íslenskra lækna sem nú 
búa og starfa erlendis. Árlegur 
kostnaður þess að mennta lækni hér 
á landi er 1,4 milljónir. Fullt lækna-
nám tekur sex ár og hefur ríkið því 
borgað um 8,5 milljónir króna fyrir 
hvern fullmenntaðan lækni. Eru 
þessar tölur miðaðar við fjárlög rík-
isins 2011 til Háskóla Íslands (HÍ), 
sem þó lækkuðu um 7 prósent frá 
árinu áður. Því má gera ráð fyrir að 
kostnaður við menntun lækna hafi 
áður verið hærri. Er hér einungis 
verið að tala um beint framlag rík-
isins til læknanáms við HÍ, en ekki 
námslán og aðra framfærslu nema.

„Þetta er heilmikil fjárfesting 
sem búið er að setja í menntun 
þessara lækna, sem nýtist okkur 
ekki,“ segir Sigurður Guðmunds-
son, forseti heilbrigðisvísindasviðs 
HÍ og fyrrverandi landlæknir. 
„Þess vegna er skoðun margra að 
við ættum að reyna að vinna í því 
að fá þetta fólk heim frekar en að 
mennta enn fleiri lækna. Við eigum 
að byggja betur í haginn fyrir þetta 
fólk.“

Rúmlega þúsund læknar eru nú 
starfandi hér á landi. Þriðjung-
ur þeirra sem hafa útskrifast með 
almennt lækningaleyfi er búsettur 
erlendis, eða 509 manns. Margir 
eru að leggja stund á sérfræðinám 
og snúa líklega til Íslands að námi 
loknu. Í Svíþjóð búa til að mynda 298 
af þessum 509 læknum og má það 
að einhverju leyti rekja til vinsælda 
landsins vegna námsframboðs. 

Mikið hefur borið á því á síðustu 
árum að læknar ákveði að starfa 

erlendis áfram að námi loknu. 
Samkvæmt tölum frá Læknafélagi 
Íslands hafa rúmlega 10 prósent 
lækna flutt frá Íslandi á síðustu 
þremur árum. 

Sigurður bendir einnig á að þótt 
laun lækna, sem eru mun lægri hér 

á landi en fyrir sambærileg störf 
í nágrannalöndunum, séu ofar-
lega á listanum þyrfti að bæta fjöl-
mörg önnur atriði. Hann nefnir þar 
almennt vinnuskipulag og að læknar 
fái frekari tækifæri til þess að þróa 
og taka inn nýjungar. 

„Ef við ætlum að ná einhverjum 
árangri þyrftu launakjörin að verða 
sambærilegri því sem læknar geta 
fengið annars staðar,“ segir hann. 

Þrátt fyrir þessa stöðu íslensku 
læknastéttarinnar hefur aðsókn í 
læknanám við HÍ ekki minnkað. 
Búist er við því að rúmlega 300 
manns muni skrá sig í inntökupróf í 
ár, þar sem 48 munu komast áfram, 
líkt og síðustu ár.  sunna@frettabladid.is

Þess vegna er skoðun 
margra að við ættum 

að reyna að vinna í því að fá 
þetta fólk heim frekar en að 
mennta enn fleiri lækna. 

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON 
FORSETI HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS HÍ 
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KÓLNANDI  Nú 
snýst til norðanátt-
ar með kólnandi 
veðri á morgun og 
má búast við tals-
verðu frosti þegar 
líður á vikuna.  
Éljagangur verður 
á landinu næstu 
daga en sunnan-
lands dregur frá 
sólu um miðja viku 
og þar verður bjart-
viðri seinni hluta 
vikunnar.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

ÍÞRÓTTIR Taflfélag Bolungarvíkur 
varð hlutskarpast í síðari hluta 
Íslandsmóts skákfélaga sem fram 
fór í Rimaskóla um helgina. Aðal-
sveit félagsins sigraði í 1. deild 
og B-sveitin í 2. deild.

Bolvíkingar stóðu uppi sem 
sigur vegarar með 43 vinninga 
alls, eftir harða keppni við Tafl-
félag Vestmannaeyjar sem lauk 
keppni með 40,5 vinninga. KR og 
Haukar féllu úr 1. deild. Víkinga-
klúbburinn varð efstur í 3. deild 
og Skákfélag Íslands í 4. deild. - kg

Íslandsmót skákfélaga:

Bolvíkingar 
hlutskarpastir

ÍRLAND Leiðtogar tveggja 
stærstu flokkanna á Írlandi, 
Verkamanna flokksins og hægri-
flokksins Fine Gael, tilkynntu í 
gær að flokkarnir hefðu komið 
sér saman um myndun nýrrar 
samsteypustjórnar. Ákvörðunin 
er afrakstur sex daga samninga-
viðræðna þeirra á milli.

Flokkarnir hafa saman 113 
þingsæti af 166 á írska þinginu.  
Fyrir kosningar voru flokkarnir 
sammála um að endursemja við 
Evrópusambandið og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn um neyðar-
hjálp. Nokkuð bar í milli varð-
andi hvernig ætti að takast á við 
niðurskurð í ríkisfjármálum. 
Talið er að nýr stjórnarsáttmáli 
verði kynntur í dag.  - kg

Kosningar á Írlandi:

Mynda sam-
steypustjórn

SLYS Eigendur og starfsfólk World 
Class harma þann atburð sem 
varð á miðvikudag er maður 
fannst látinn í heilsuræktarstöð 
World Class í Laugum. 

Frá þessu er greint í yfirlýs-
ingu sem send var fjölmiðlum í 
gær. Maðurinn hafði legið nætur-
langt í gufunni. 

Verklagsreglur stöðvarinnar 
kveða skýrt á um að gengið sé úr 
skugga um að allir viðskiptavinir 
séu farnir út við lokun. Á því hafi 
orðið misbrestur og er það harm-
að. Stjórnendur og starfsfólk ætla 
að fara yfir verklagsreglurnar til 
að tryggja að atburður sem þessi 
gerist ekki aftur. 

Starfsfólk og eigendur votta 
ættingjum hins látna sína dýpstu 
samúð. 

Andlát í World Class:

Eigendur og 
starfsmenn 
harma atvikið

REFSKÁK Frá Íslandsmótinu sem fram 
fór um helgina.

Rúmir 4 milljarðar í 
lækna sem búa úti
Ríkið hefur greitt að minnsta kosti 4,3 milljarða fyrir nám íslenskra lækna sem 
eru starfandi erlendis. Launin verða að hækka svo læknarnir snúi heim til Ís-
lands, segir forseti heilbrigðisvísindasviðs HÍ. Aðsókn í læknanám er enn mikil.  

SKURÐAGERÐ Rúmlega þúsund læknar eru starfandi hér á landi en rétt rúmlega 500 
læknar, sem eru útskrifaðir með almennt lækningaleyfi, eru búsettir í útlöndum. 
Margir þeirra leggja stund á sérfræðinám og gætu snúið til baka að því loknu. 

NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarmála-
ráðherra, vill að vegur ungs fólks 
í samfélaginu verði aukinn og 
hefur kynnt í ríkisstjórn áform um 
mótun heildstæðrar stefnu í mál-
efnum þess.  

Engin slík heildstæð stefna er til 
þótt eftir henni hafi verið kallað, 
meðal annars af hálfu þeirra sem 
starfa að æskulýðsmálum. 

Yfir 50 þúsund íbúa landsins 
eru á aldrinum 15 til 25 ára og 
má segja að allar ákvarðanir og 
aðgerðir hafi áhrif á aðstæður 
þeirra. 

Vill Katrín að eftirleiðis verði 
tekið tillit til sjónarmiða og þarfa 

ungs fólks til lengri og skemmri 
tíma þegar ákvarðanir eru teknar 
í málaflokkum á borð við atvinnu, 
húsnæði, menntun, heilsu og tóm-
stundir. 

Í ráði er að setja á laggirnar 
samráðshóp ráðuneyta sem í störf-
um sínum leiti til allra viðkom-
andi, hvort heldur eru opinberir 
aðilar, félagasamtök eða einstak-
lingar. 

Stefnt er að því að vinna stöðu-
skýrslu um málefni ungs fólks og 
gera tillögu um hvernig móta megi 
stefnu í málefnum þess á grunni 
hennar. - bþs

Menntamálaráðherra leggur til að mótuð verði stefna í málefnum ungs fólks:

Tekið verði tillit til sjónarmiða ungs fólks 

FÉLAGSMÁL Félag kvenna í atvinnu-
rekstri (FKA) efnir til hátíðar-
halda á morgun í tilefni alþjóða-
dags kvenna. Hátíðin fer fram á 
Grand hóteli frá klukkan 17 til 19. 
Allar konur eru velkomnar ásamt 
gesti.

Í tilkynningu frá félaginu 
kemur fram að þúsundir viðburða 
séu haldnir í tilefni Alþjóðadags-
ins um víða veröld. Tilgangur 
þeirra sé að sameina konur, auka 
sýnileika og tækifæri þeirra. Eitt 
af markmiðum FKA sé að virkja 
tenglsanet kvenna í atvinnurekstri 
og því sé ætlunin að félagskonum, 
sem selji vörur og þjónustu, gefist 
tækifæri til að kynna sig á Grand 
hóteli á morgun. - kg

Félag kvenna í atvinnurekstri:

Halda alþjóða-
dag hátíðlegan

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Ungt fólk á að 
hafa meira um sín mál að segja að mati 
mennta- og menningarmálaráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SAMGÖNGUR Ferjusiglingar milli 
Mjóafjarðar og Neskaupstaðar 
gætu lagst af í sumar vegna niður-
skurðar. Búið var að fækka ferð-
um frá tveimur í viku í eina síð-
asta sumar. Siglingaleiðin hefur 
síðustu ár verið boðin út en ríkið 
vill að sveitarfélagið taki við sigl-
ingaleiðinni að fullu 1. október eða 
eigi síðar en um næstu áramót. 

Jón Björn Hákonarson, forseti 
bæjarstjórnar Fjarða byggðar, 
segir í viðtali í Austurglugganum 
að ferjan sé lífæð samfélagsins í 
Mjóafjarðarhreppi.  - jma 

Siglingaleið gæti lagst af:

Ferjan lífæð 
samfélagsins

GENGIÐ 04.03.2011
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

216,2332
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Japanskt jen 
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fyrir 12 mánaða og eldrihipp.is
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800 4000 – siminn.is

Upplýsingatækni- og samskiptalausnir
VIST ráðstefna Símans

DAGSKRÁ

8.30 MÓTTAKA GESTA - MORGUNVERÐUR

9.00  Opnun
  Guðmundur Stefán Björnsson – Framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs, Síminn

9.15  Útvistun upplýsingatækni: Hvað er mikilvægt að hafa í huga?
  Ólafur R. Rafnsson – Ráðgjafi í upplýsingatækni, Capacent

10.00   Framtíðin í samskiptalausnum - Microsoft Lync
  Guðmundur Aðalsteinsson – Viðskiptastjóri, Microsoft á Íslandi
  Eric Heinen – Lausnaráðgjafi, Microsoft á Íslandi

10.45 HLÉ

11.05 Myndfundir og samþætting samskiptalausna
  Hrafnkell Tulinius – Viðskiptaþróun, Sensa
  Ómar Henningsson – Netsérfræðingur, Sensa

11.40  Reynslusaga – T Plús
  Sumarliði G. Helgason – Forstöðumaður UT, T Plús og Saga fjárfestingarbanki

12.10 HÁDEGISVERÐUR

13.10 Upplýsingakerfi sem neysluvara
  Halldór Jörgensson – Framkvæmdastjóri, Microsoft á Íslandi

13.55 ICT – The development of hosted communications and public cloud services
  Ben Bunn – Senior System Engineer, Broadsoft

14.30 HLÉ

14.45 Unified Communications in the Cloud
  Mark Seeman – CTO, Outsourcery

15.30 Síminn á hýsingarmarkaðnum, framtíð og stefna
  Davíð Stefán Guðmundsson – Forstöðumaður lausna og þjónustu Fyrirtækjasviðs, Síminn

15.45 KOKTEILL Í BOÐI SÍMANS

17.00 RÁÐSTEFNULOK

Nánari upplýsingar og skráning á siminn.is

Hilton Reykjavík Nordica 10. mars 2011

Fjallað verður um upplýsingatækni- og samskiptalausnir, sem eru ríkur þáttur í rekstri fyrirtækja 
í dag. Erlendir sem innlendir fyrirlesarar munu segja frá því sem framundan er á þessu sviði og 
á það erindi við alla sem vilja viðhalda þekkingu sinni og fylgjast vel með nýjungum.
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LANDBÚNAÐUR Ný skoðanakönnun 
sýnir að yfir níutíu prósent bænda 
eru mótfallin inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið. Þetta kom fram 
á árlegu Búnaðarþingi Bændasam-
taka Íslands sem var sett í gær 
undir yfirskriftinni „Ræktum okkar 
land“. 

Haraldur Benediktsson, for-
maður BÍ, fór víða í setningarræðu 
sinni. Hann gerði aðildarviðræður 
við Evrópusambandið að sérstöku 
umtalsefni og sagði að andstaða 
hjá bændum við aðild að ESB væri 
sterk og almenn. Nýleg könnun 
sýnir að 92 prósent þeirra leggj-
ast gegn aðild en um tíu prósent úr 
félagatali Bændasamtakanna voru 
spurð álits. „Því miður dettur mér 

í hug leiksýning, 
þegar fylgst er 
með framgöngu 
aðildarviðræðna 
Íslands. Menn 
fara í orðaleiki 
um það hvort 
um sé að ræða 
aðlögun eða 
viðræður. En 
tvennt er alveg 
á hreinu. Ísland 

hefur nú í landbúnaðarmálum ját-
ast að gangast undir sameiginlega 
landbúnaðarstefnu ESB og hér á 
landi vinna stjórnvöld að aðlögun, 
þótt til pólitísks heimabrúks sé hún 
kölluð öðrum nöfnum.“ Féllu þessi 
orð eftir hvassa gagnrýni á for-
mann samninganefndarinnar, Stef-
án Hauk Jóhannesson, sem Harald-
ur sagði hafa gert lítið úr framlagi 
Bændasamtakanna við að rækja 
skyldur sínar gagnvart stjórnvöld-
um í aðlögunarferlinu. Þvert á móti 
sagði Haraldur að samtökin hefðu 

gert meira en þeim ætti að bera 
skylda til. 

Fæðuöryggi var honum ofarlega 
í huga en í ræðu sinni sagði hann að 
ábyrgðarlaus framkoma lánastofn-
ana hefði eyðilagt tvær búgreinar 
á íslandi, alifugla- og svínarækt. 
Vitnaði hann til Rannsóknarskýrslu 
Alþingis í því samhengi. Haraldur 
sagði jafnframt að veruleg verð-
mæti hefðu skapast af útfluttum 

landbúnaðarvörum. Fluttar hefðu 
verið út landbúnaðarafurðir fyrir 
um níu milljarða króna, sem væri 
næstum sama upphæð og öll bein 
framlög til bænda í búvörusamn-
ingum í ár. 

Jón Bjarnason, landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra, var á svip-
uðum nótum í ræðu sinni og sagði 
að fengi ESB og talsmenn þess að 
ráða ferðinni yrði Ísland „að miklu 
leyti orðið aðili að ESB með marg-
háttuðum aðlögunum íslenskra sam-
félagshátta áður en þjóðinni stend-
ur til boða að ganga til kosninga um 
málið.“ Jón gagnrýndi harðlega að 
ESB héti háum styrkjum til verk-
efna hérlendis; því væri „mikil-
vægt að íslenskir stjórnmála-
menn, stéttarfélög, sveitar félög og 
allur almenningur standi fast gegn 
fémútum Evrópusambandsins á 
þessum viðsjárverðu tímum,“ að 
sögn ráðherra.  svavar@frettabladid.is 

Mikilvægt [er] að ís-
lenskir stjórnmálamenn, 

stéttarfélög, sveitarfélög og allur 
almenningur standi fast gegn 
fémútum Evrópusambandsins á 
þessum viðsjárverðu tímum.

JÓN BJARNASON
LANDBÚNAÐAR- OG SJÁVARÚTVEGS-

RÁÐHERRA

Áttu gamalt hús sem þarf að 
gera við en veist ekki hvar á að byrja?

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa
Endurgjaldslaus ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga 

kl. 16 – 18 og á sama tíma í síma 411 6333

Húsafriðunarnefnd – IÐAN fræðslusetur – Minjasafn  Reykjavíkur

HÚSVERNDARSTOFA

SLYS Rannsókn á óhappinu í 
Nuuk, þar sem flugvél Flugfélags 
Íslands brotlenti, hefst í dag ef 
veður leyfir. Fulltrúar danskrar 
rannsóknarnefndar komu til 
landsins í gær en íslensk nefnd 
tekur þátt í rannsókninni, sem 
dönsk yfirvöld fara með. Alls 
voru 34 um borð. Engan sakaði.

„Íslenska nefndin verður sam-
ferða Dönunum út, en þeir komu 
hingað til lands í gær,“ segir Þor-
móður Þormóðsson, forstöðumað-
ur Rannsóknarnefndar flugslysa. 
„Samkvæmt því er við best vitum 
fékk áhöfn vélarinnar þær upp-
lýsingar fyrir lendingu að vindur-
inn væri innan þeirra þolmarka 
sem vélin er hönnuð fyrir.“  - jma

Rannsókn flugslyssins í Nuuk: 

Vindhraði inn-
an þolmarka

HLEKKTIST Á Í LENDINGU Dönsk rann-
sóknarnefnd verður samferða þeirri 
íslensku til Grænlands í dag.

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld ætla 
að auka framlög sín til hermála um 
13 prósent á þessu ári. Nágranna-
ríki Kína og Bandaríkin hafa viðr-
að áhyggjur sínar af þessu.

Undanfarinn tíu ár hafa Kínverjar 
aukið framlög til hermála á hverju 
einasta ári um 12 til 17 prósent, 
nema á síðasta ári þegar heldur var 
dregið úr aukningunni. Hún var 7,5 
prósent það árið.

Alls ætla Kínverjar að verja rúm-
lega 600 milljörðum júana til her-
mála þetta árið, en það samsvarar 
um það bil 10 þúsund milljörðum 
íslenskra króna. Þetta kemur fram 
í nýrri fimm árá áætlun stjórnar-
innar sem lögð er fram á þjóð-
þinginu í Kína, sem hófst í gær. 

Sérfræðingar segja þó að framlög 
til hermála í Kína séu í reynd mun 
hærri en stjórnvöld gefa upp.

Kínverska þjóðþingið kemur 
saman einu sinni á hverju ári og 

situr í tíu daga. Formlega hefur 
þingið ekki mikil völd, en samkoma 
þess er jafnan mikill viðburður 

í kínverskum fjölmiðlum og öllu 
til tjaldað svo sýningin verði sem 
áhrifaríkust. - gb

Stjórnvöld í Kína ætla tíunda árið í röð að auka framlög til hermála:

Kínverjar styrkja herafla sinn

ÞINGFUNDUR HAFINN Að venju er mikið um dýrðir þá sjaldan kínverska þjóðþingið 
kemur saman. NORDICPHOTOS/AFP

BJÖRGUN Vélsleðamaðurinn sem 
varð viðskila við félaga sína við 
Hrafntinnusker um hádegisbil 
á laugardag bjargaðist eftir að 
hafa legið í skjóli snjós og vél-
sleða í sjö og hálfa klukkustund. 
Um tíu stiga frost og mikill vind-
ur var á svæðinu en maðurinn 
var með farsíma meðferðis og því 
í sambandi við björgunarsveitir. 

Áður hafði félagi mannsins 
einnig orðið viðskila við hópinn 
en komst fótgangandi í skálann á 
Hrafntinnuskeri. Sá hafði verið 
á gangi í fjórar klukkustundir. 
Allir mennirnir voru vel búnir 
en að þeirra sögn hafði veðrið 
reynst verra en þeir töldu spána 
segja til um. - jma

Viðskila við vélsleðafélaga:

Gróf sig í fönn

VÍSINDI Milli fimm og sex þúsund 
manns heimsóttu opið hús í Nátt-
úrufræðistofnun Íslands í Urriða-
holti á laugardag. Meðal annars 
var nýtt verkefni stofnunarinnar 
kynnt fyrir gestum, en það geng-
ur út á að gera beinagrind af 
steypireyði, stærstu skepnu jarð-
ar, tilbúna til sýningar.

Náttúrufræðistofnun flutti í 
Urriðaholt fyrir áramótin síðustu 
og eru nýju heimkynnin sérsniðin 
fyrir fræða- og vísindastörf 
stofnunarinnar. Meðal annars eu 
allir íslenskir náttúrugripir varð-
veittir í Urriðaholtinu. - kg

Náttúrufræðistofnun Íslands:

Fjölmenni í 
Urriðaholtinu

FJÖLMENNI Gestir á öllum aldri sóttu 
Náttúrufræðistofnun heim á laugardag.

MYND/ÓLAFUR HAUKSSON

STJÓRNMÁL Stjórn Ungra vinstri 
grænna mótmælir hugmyndum 
dómsmálaráðherra sem fela í sér 
stórauknar rannsóknarheimildir 
lögreglunnar. 

Í yfirlýsingu frá félaginu segir 
að með því að heimila njósnir um 
fólk, án þess að fyrir liggi rök-
studdur grunur um saknæmt 
athæfi, sé ríkisvaldið komið út á 
næfurþunnan ís. Út frá grund-
vallar mannréttinda- og lýðræðis-
sjónarmiðum verði að hafna 
öllum slíkum hugmyndum. 

 - kg

Stjórn Ungra vinstri grænna:

Segja ríkisvald-
ið á hálum ís

Níu af hverjum tíu 
bændum á móti ESB
Evrópusambandsaðild var formanni Bændasamtakanna og landbúnaðarráð-
herra efst í huga við upphaf Búnaðarþings í gær. Ný skoðanakönnun meðal 
bænda undirstrikar andstöðu við ESB-aðild. Ráðherra segir ESB beita mútum. 

Í RÉTTUM Landbúnaðurinn skapar eða styður við tólf þúsund störf hér á landi, segir 
formaður BÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HARALDUR 
BENEDIKTSSON

ALÞINGI Á árabilinu 2000 til 2010 
barst Hæstarétti 41 beiðni um endur-
upptöku máls sem dómurinn hafði 
dæmt. Af þeim voru þrjár sam-
þykktar.

Þetta kemur fram í svari innan-
ríkis ráðherra við fyrirspurn Álf-
heiðar Ingadóttur VG. Af 41 beiðni 
var 32 hafnað en fimm voru aftur-
kallaðar. Eitt þeirra mála sem bárust 
árið 2009 er enn til meðferðar. 

Árlegar beiðnir um endurupptöku 
eru frá einni og upp í sex. Rétturinn 
samþykkti endurupptöku mála árin 
2001, 2007 og 2010.  Í kjölfar svarsins 
hefur Álfheiður lagt nýja fyrirspurn 

fyrir ráðherrann. 
Spyr hún hve 
margir dómarar 
ákváðu synjun 
hverrar beiðni 
fyrir sig, hvern-
ig dómarar voru 
valdir og hvers 
vegna ákvarðan-
ir um endurupp-
töku og synjun 
eru ekki birtar á 

vef Hæstaréttar. Þá spyr Álfheiður 
hvort ástæða sé til að breyta lögum 
eða verklagi við ákvörðun um endur-
upptöku mála. - bþs

Hæstarétti barst á tíu árum 41beiðni um endurupptöku, þrjár voru samþykktar:

Beiðnunum er jafnan hafnað
Endurupptökubeiðnir

Ár Fjöldi beiðna
2000 4
2001 4
2002 4
2003 3
2004 4
2005 3
2006 6
2007 1
2008 3
2009 3
2010 6

Samtals 41

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

Fíkniefni á Akranesi
Lögreglan á Akranesi stöðvaði öku-
mann vegna gruns um akstur undir 
áhrifum fíkniefna á laugardaginn. Við 
húsleit heima hjá honum fundust 43 
kannabisgræðinga og 18 kannabis-
plöntur. Þá fannst eitt kíló af afskornu 
kannabislaufi ásamt tólum til rækt-
unar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Langar þig að sjá hljómsveitina 
Eagles á tónleikum hér á landi?
Já  53,5%
Nei  46,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Borðar þú bollu í dag?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

KJÖRKASSINN



Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
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Í mars er ástandsskoðun á bremsum í boði þjónustuaðila Toyota - Bara lausnir

20% afsláttur 

Að bremsa eða bremsa ekki? 
Hver vill spyrja sig þeirrar spurningar?

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri

Toyota Kópavogi

Toyota Selfossi

Pantaðu tím
a í d

ag.

570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 603 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14

420 6600

300 Akranesi 431 5050
Bílatangi 400 Ísafirði

Hesteyri 2 455 4570
Garðarsbraut 66
Miðási 2 470 5070

Bílageirinn
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– Lifið heil

www.lyfja.is
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*gildir út mars 2011.

15%
afsláttur *
á öllum stærðum af 

Nicorette Fruitmint.

Dæmi: 2 mg, 210 stk. 

Áður: 4.975 kr.  Nú: 4.229kr.

Lægra
verð 
í Lyfju

Kvótakerfi og samfélag:
Hagkvæmni - réttlæti

Áhugahópur háskólamanna um sjávarútvegsmál heldur tvö málþing á
næstunni. Fyrra málþingið verður þriðjudaginn 8. mars nk. kl. 15:00 til 17:00

í stofu N-132 í Öskju Háskóla Íslands. 

Rætt verður um þjóðfélagslega hagkvæmni kvótakerfsins og hugsanlega upptöku ríkisins á
kvótarétti, upphaflega úthlutun og fleiri atriði séð frá akademískum sjónarhóli. Málþingið er
öllum opið.

Dagskrá málþingsins I:
Kvótakerfi og hagkvæmni í sjávarútvegi Dr. Ragnar Árnason, prófessor
Upptaka kvótaréttinda og hagkvæmni í sjávarútvegi Dr. Daði Már Kristófersson, dósent
Upphafleg úthlutun kvótaréttinda: Lögmæti, réttlæti Helgi Áss Grétarsson, sérfræðingur HÍ

Kvótakerfi og landsbyggð:
Hagkvæmni - byggðir

Málþing II fer fram þriðjudaginn 15. mars nk. kl. 15:00 til 17:00 
í stofu N-132 í Öskju Háskóla Íslands. 

Á seinna málþinginu fjalla fræðimenn um þróun og framleiðni í sjávarútvegi landsmanna, áhrif
kvótakerfisins á byggðaþróun á Íslandi og hvernig upptaka kvótaréttinda muni virka á
byggðaskatta. Málþingið er öllum opið.

Dagskrá málþingsins II:
Hagkvæmni í sjávarútvegi: Þróun, framleiðni Dr. Sveinn Agnarsson, forstöðumaður
Kvótakerfið og byggðaþróun Dr. Birgir Þór Runólfsson, dósent
Upptaka kvótaréttinda - skattur á byggðir Dr. Ragnar Árnason, prófessor

Áhugahópur háskólamanna um sjávarútvegsmál

EVRÓPUMÁL Varaforseti Evrópu-
þingsins, Diana Wallis, segir þing-
ið stöðugt sækja í sig veðrið og 
fulltrúar þar hafi æ meiri póli-
tíska vikt. Áður loddi við þingið að 
þangað settust stjórnmálamenn í 
helgan stein.

Wallis hélt í liðinni viku fyrirlest-
ur í Háskóla Íslands um áhrif þing-
manna smáríkja á Evrópuþinginu. 
Hún sagði að íslenskir Evrópuþing-
menn gætu haft töluverð áhrif á 
þinginu, enda væru þar ekki greidd 
atkvæði eftir þjóðerni heldur hug-
sjónum. Þingmaður frá Íslandi 
gæti því allt eins verið í meirihluta 
í Brussel og hver annar fulltrúi.

Hún tók fram að hún afþakk-
aði afdankaða  stjórnmálamenn: 
„Sendið okkur frjálslynda, sendið 
okkur konur og sendið okkur dugn-
aðarforka,“ sagði Wallis, sem sjálf 
er bresk og tilheyrir hreyfingu 
Frjálslyndra.

Máli sínu til stuðnings vitn-
aði varaforsetinn í gögn vefsíð-
unnar Votewatch.eu og taldi upp 

nokkur afrek þingmanna frá Möltu, 
Lúxemborg, Kýpur og Finnlandi.

„Það er því engin spurning að 
þingmenn frá smáríkjum geta haft 
mikil áhrif,“ sagði hún: Lissabon-
sáttmálinn hefði hjálpað til við 
þetta. 

Nú leita til Evrópuþingmanna, 
segir Wallis, Svisslendingar og 
Bandaríkjamenn og aðrir, til að 
tryggja samningum sínum við 
ESB fylgi. Afdrif mála ráðist oft í 
þinginu.

„Þessi ríki eru misvel að sér í 
lobbíisma. Manni finnst stund-
um að maður geti ekki hreyft sig 
í Brussel án þess að ýta við Norð-
manni. Þið Íslendingar eigið margt 
ólært,“ sagði Wallis.

Wallis ræddi nýjar reglur um 
borgarafrumkvæði, þar sem borg-
arar ESB geta átt frumkvæði að 
löggjöf, náist að safna tilskildum 
undirskriftum.

Þetta væri stærra skref í átt til 
lýðræðis en flest aðildarrík þyrðu 
sjálf að stíga.  klemens@frettabladid.is

Ekki senda 
afdankaða 
þingmenn
Varaforseti Evrópuþingsins vonar að Íslendingar 
muni senda frjálslynda kvenkyns dugnaðarforka til 
þingsins og segir þingmenn smáríkja hafa allt eins 
mikil áhrif og þingmenn annarra ríkja. 

Í HÁSKÓLANUM Wallis vonar að á Evrópuþinginu verði Sjálfstæðisflokkur hluti EPP, 
hreyfingar hægri-miðjumanna, frekar en EFD, hægrisinnaðra and-evrópusinna. Sjálf 
bindur hún vonir við Framsóknarflokkinn til að styrkja raðir sinnar hreyfingar, ALDE.
   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á Evrópuþinginu sátu upphaflega 78 fulltrúar sex landa og voru valdir 
árlega af þjóðþingum þeirra. Þingið hafði þá, í árdaga Evrópusambandsins, 
ráðgefandi hlutverk en lítil völd.

Nú eru þingmennirnir 736 talsins og sitja í fimm ár í senn. Þeir eru valdir 
beinni kosningu af borgurum aðildarríkjanna 27 og er Evrópuþingið því 
oft sagt vera lýðræðislegasta stofnun ESB. Þó sitja einnig kjörnir fulltrúar 
aðildarríkjanna í ráðherraráðinu, sem er ráð fagráðherra aðildarríkjanna, og í 
leiðtogaráðinu, sem er ráð forseta og/eða forsætisráðherra ríkjanna.

Völd þingsins hafa aukist með hverri sáttmálabreytingu ESB og nú hefur 
það neitunarvald yfir fjárlögum sambandsins. Ný lagafrumvörp koma upp-
haflega frá framkvæmdastjórninni, þar sem fulltrúar allra aðildarríkjanna 
sitja, og á hún að gæta hagsmuna ESB. Frumvörpin fara svo til þings og 
ráðherraráðs,  sem semja um frumvörpin, breyta þeim og bæta.

Þá yfirheyrir þingið þá sem þjóðríkin velja til að sitja í framkvæmdastjórn 
ESB og getur neitað þeim um setu. Jafnvel sett alla framkvæmdastjórnina af. 
 Sjá einnig: www.europarl.europa.eu

Stofnun í sífelldri sókn

1. Hverjir fengu formlega inngöngu 
í Hells Angels á dögunum?

2. Hver er nýr olíu- og orkumála-
ráðherra Noregs?

3. Hver er fréttastjóri RÚV?

SVÖR

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
ísi 
U

1. Félagar í vélhjólaklúbbnum MC Iceland 
2. Ola Borten Moe 3. Óðinn jónsson

FRAMKVÆMDIR Vinna við deiliskipu-
lag lóðar nýja Landspítalans við 
Hringbraut í Reykjavík er vel á veg 
komin. Unnið er á grundvelli tillögu 
Spital-hópsins sem varð hlutskörp-
ust í samkeppni um hönnun spítal-
ans.

Þegar deiliskipulagið liggur 
fyrir af hálfu skipulagsráðs verður 
það kynnt, og auglýst eftir athuga-
semdum. Ekki er ljóst hvenær ráðið 
lýkur verkinu og þar með hvenær 
af endan legri samþykkt þess getur 
orðið.

Þegar því ferli er lokið þurfa 
stjórnvöld, lögum samkvæmt, að 

leita eftir heimild Alþingis svo 
næstu skref verði stigin. Að því 
búnu verður hægt að bjóða út fyrstu 
áfanga verkefnisins, sem að líkind-
um verður gatnagerð og annað slíkt.

„Framkvæmdir gætu hafist í 
haust ef allt gengur eftir,“ segir 
Gunnar Svavarsson, stjórnarfor-
maður Nýs Landspítala, fyrirtæk-
is  í eigu ríkisins sem annast undir-
búning og útboð spítalans. 

Áætlað er að framkvæmdum 
verði að fullu lokið í byrjun árs 2016 
og að á áttunda hundrað manns 
vinni að þeim þegar hæst stendur 
árin 2013 og 2014. - bþs

Unnið að nauðsynlegum skipulagsbreytingum vegna nýja Landspítalans: 

Framkvæmdir gætu hafist með haustinu

NÝI LANDSPÍTALINN Tölvugerð mynd af vinningstillögu Spital-hópsins. 

VEISTU SVARIÐ?
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STJÓRNSÝSLA  Breyt ingar á 
húsnæðis skipan stjórnarráðsins 
vegna sameininga ráðuneyta hafa 
verið ákveðnar og hrint í fram-
kvæmd að hluta.

Sameining ráðuneyta heilbrigð-
is- og félagsmála í velferðarráðu-
neyti og ráðuneyta samgöngu- og 
dómsmála í innanríkisráðuneyti 
kallaði á flutninga. 

Velferðarráðuneytið verður í 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. 
Þar hefur félagsmálaráðuneytið 
verið en heilbrigðisráðuneytið í 
Vegmúla. 

Innanríkisráðuneytið verður 
við Sölvhólsgötu 7. Samgöngu-
ráðuneytið var í Hafnarhúsinu 
og dómsmálaráðuneytið í Skugga-
sundi 3. 

Efnahags- og viðskiptaráðu-
neytið flyst af Sölvhólsgötu 7 yfir 
í gamla húsnæði dómsmálaráðu-
neytisins við Skuggasund. Fjár-
sýsla ríkisins hefur líka verið til 
húsa við Sölvhólsgötuna en flyst 
í gamla húsnæði heilbrigðisráðu-
neytisins við Vegmúla. 

Vinnumálastofnun, sem verið 
hefur í Hafnarhúsinu, flyst svo 
í Kringluna 1, þar sem Morgun-
blaðið var eitt sinn til húsa, 
og verður undir sama þaki og 
Umboðsmaður skuldara.

 bjorn@frettabladid.is 

AÐEINS AÐ KÍKJA Þessi mannsmynd 
sem kíkir þarna fyrir horn er reyndar 
hluti af listaverki eftir Marc Sijan á 
listsýningunni Armory Show, sem nú 
stendur yfir í New York. NORDICPHOTOS/AFP

Ráðuneyti flytjast til
Starfsfólk nokkurra ráðuneyta og stofnana eru að koma sér fyrir í nýjum 
húsakynnum. Sameining heilbrigðis- og félagsmála í velferðarráðuneyti og sam-
eining samgöngu og dómsmála í innanríkisráðuneyti kallaði á flutninga. 

ALÞINGI Hjúkrunarrýmum á sam-
tals 21 öldrunarstofnun fækk-
aði um 76 milli áranna 2010 og 
2011. Á móti vegur fjölgun rýma 
á tveimur stofnunum um samtals 
32. Mismunurinn er 44 rými.

Þetta kemur fram í svari vel-
ferðarráðherra við fyrirspurn 
Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
Framsóknarflokki.

Í því segir að vegna efnahags-
þreninga hafi stjórnvöld þurft að 
minnka umsvif og lækka fjárveit-
ingar til öldrunarheimila. Nokkr-
ar forsendur lágu til grundvall-
ar þegar ákveðið var hvar skyldi 

fækka og um hve mörg rými. 
Ein þeirra var mat á þörf. Eftir 
útreikninga var komist að þeirri 
niðurstöðu að fjöldi hjúkrarrýma 
hefði verið umfram reiknað við-
mið. Átti það við um Hellu, Þórs-
höfn, Akranes, Reykhóla, Akur-
eyri og Dalvík.

Þá var reynt, samkvæmt 
svarinu, að beina niðurskurði 
meira að stærri öldrunarheimil-
um og þá sérstaklega þeim heim-
ilum þar sem unnið er að því að 
fækka fjölbýlum eða þar sem ljóst 
er að ráðast þurfi í slíka aðgerð.

 - bþs

Hjúkrunarrýmum á öldrunarstofnunum fækkað um samtals 44 á milli ára:

Rýmin sums staðar of mörg
Fækkun og fjölgun

Mest fækkun 
Hrafnista Reykjavík -17
Siglufjörður -7
Grund Reykjavík -6
Akureyri -6
Vestmannaeyjar -6

Fjölgun
Húsavík 12
Reykjanesbær 20

HAFRANNSÓKNIR Stofnmæling 
botnfiska á Íslandsmiðum, eða 
svokallað vorrall, hófst 1. mars 
og stendur yfir næstu þrjár 
vikurnar. Fimm skip taka þátt í 
verkefninu; togararnir Bjartur, 
Ljósafell og Jón Vídalín og rann-
sóknaskipin Árni Friðriksson og 
Bjarni Sæmundsson. 

Alls verður togað á um 600 
stöðvum vítt og breitt á land-
grunninu á 20-500 metra dýpi.

Vorrallið hefur verið fram-
kvæmt með sambærilegum hætti 
á hverju ári síðan 1985. Helstu 
markmið eru að fylgjast með 
breytingum á stofnstærð, aldurs-
samsetningu, fæðu, ástandi og 
útbreiðslu helstu fisktegunda við 
landið, og hitastigi sjávar. Fyrstu 
niðurstöður verða kynntar í apríl. 

  - shá

Rannsóknir standa í 3 vikur:

Vorrallið hafið 
á fimm skipum 

HAFRANNSÓKNASKIP Þrír togarar taka 
þátt í rallinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

9

8

7

64
3

1

Forsætisráðuneytið
Stjórnarráðshúsinu við 
Lækjartorg. 

Efnahags- og viðskipta-
ráðuneytið
Skuggasundi 3.

Fjármálaráðuneytið
Arnarhváli við Lindargötu.

Iðnaðarráðuneytið
Arnarhváli við Lindargötu.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7.

Menntamálaráðuneytið
Sölvhólsgötu 4.

Sjávarútv.- og landbún.
ráðuneyti
Skúlagötu 4.

Umhverfisráðuneytið
Skuggasundi 1.

Utanríkisráðuneytið
Rauðarárstíg 25

Velferðarráðuneytið
Hafnarhúsinu við 
Tryggvagötu.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Staðsetning ráðuneytanna

10
5

2

NOREGUR Hreinsunarstarfi í 
Oslóar firði verður lokið eftir um 
tvær vikur, samkvæmt norskum 
fjölmiðlum. Goðafoss strandaði í 
firðinum um miðjan febrúar með 
þeim afleiðingum að olía lak í 
sjóinn.

Olíumengunin er mikil og hefur 
þegar skaðað fuglalíf í firðinum. 
Þannig greindi norska ríkisútvarp-
ið frá því fyrir skömmu að skjóta 
hefði þurft um 250 fugla. Sam-
kvæmt fréttasíðu norska ríkissjón-
varpsins vinna 32 sjálfboðaliðar 
og fimm bátar við hreinsunarstörf.

Hreinsunarstarf í Oslóarfirði:

Lýkur eftir 
tvær vikur

FRAKKLAND Marine Le Pen, leið-
togi Þjóðfylkingarinnar í Frakk-
landi, gæti sigrað í fyrstu umferð 
frönsku forsetakosninganna á 
næsta ári ef marka má skoðana-

könnun dag-
blaðsins Le 
Parisien sem 
birt var í gær. 

Niðurstaða 
könnunarinnar 
hefur valdið 
nokkru fjaðra-
foki þar í landi, 
en samkvæmt 
henni fengi Le 
Pen 23 prósent 

atkvæða, tveimur prósentum 
fleiri en forsetinn Nicolas Sar-
kozy og Matrine Aubry, leiðtogi 
sósíalista.

Þjóðfylkingin er hægri sinnað-
ur flokkur sem hefur barist gegn 
innflytjendum. Le Pen sagðist þó 
nýlega vilja brjóta niður ímynd 
flokksins um útlendingahatur.  
 - kg

Frönsku forsetakosningarnar:

Le Pen yrði efst 
í fyrstu umferð

MARINE LE PEN

Alberto Granado er látinn
Alberto Granado er látinn, 88 ára að 
aldri. Granado er þekktastur fyrir að 
vera góðvinur byltingarsinnans Che 
Guevara, en saman ferðuðust þeir 
um Suður-Ameríku um miðja síðustu 
öld. Ferðalagi þeirra voru gerð skil í 
bíómyndinni Mótorhjóladagbækurnar. 

KÚBA
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Þingið er opið og aðgangur ókeypis. 

2011

Dagskrá hefst kl. 13.00 og lýkur kl. 16.00.

Á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins á Grand Hótel Reykjavík 
fimmtudaginn 10. mars verður fjallað um nýsköpun sem 
leið til endurreisnar í íslensku atvinnulífi. 

Helgi Magnússon 
Ávarp formanns Samtaka iðnaðarins

Katrín Júlíusdóttir
Ávarp iðnaðarráðherra

Andri Þór Guðmundsson 
Ölgerðin

Guðrún Högnadóttir 
Opni háskólinn – HR

 

Tatjana Latinovic
Össur

Jón Ágúst Þorsteinsson
Marorka

Orri Hauksson
Samtök iðnaðarins

Fundarstjóri er 
Aðalheiður Héðinsdóttir
Kaffitár

Skráning fer fram á www.si.is og í síma 591 0100.

25% AF ÖLLUM
JOHN FRIEDA VÖRUM

Seljavegi 2 - Sími: 511 3340
www.reykjavikurapotek.is

Afsögn utanríkisráðherra
Seiji Maehara, utanríkisráðherra 
Japan, sagði af sér um helgina eftir 
að upp komst að hann hafði tekið 
við fjárframlögum frá erlendum ríkis-
borgara. Lög í Japan banna viðtöku 
slíkra fjárframlaga. Afsögnin þykir áfall 
fyrir ríkisstjórnina.

JAPAN

BOLUNGARVÍK Undirbúningur fyrir 
tónlistarhátíðina Þorskinn, sem 
fram fer í Bolungarvík í júní, er 
í fullum gangi. Líkt og í fyrra 
fara tónleikarnir fram í bakgarði 
Einars húss. 

Elmar Ernir Viðarsson, skipu-
leggjandi hátíðarinnar, segir 
stemninguna í fyrra hafa verið 
einstaka enda rjómablíða allan 
tímann. 

Enn sem komið er hafa einvörð-
ungu tónlistarmenn frá Ísafirði 
og Bolungarvík boðað komu sína. 
Elmar hvetur tónlistarfólk um 
allt land til þess að koma sér á 
framfæri á hátíðinni. Ókeypis er 
á hátíðina og segir Elmar upplagt 
fyrir unnendur íslenskrar tónlist-
ar að gera sér ferð vestur. 

Fiskverkunin Jakob Valgeir 
hefur ákveðið að gefa öllum þeim 
sem koma fram á hátíðinni öskju 
af þorski. Hátíðin fer fram 4. júní 
næstkomandi.   - ktd

Undirbúa Þorskinn 2011:

Listamenn fá 
öskju af þorski

UMHVERFISMÁL Tvö fyrirtæki, Arnarlax 
og Fjarðalax, vilja heimild fyrir samtals 
4.500 tonna laxeldi í Arnarfirði. Vestur-
byggð segist í umsögn til Skipulagsstofnun-
ar ekki telja að það eigi að vera háð mati á 
umhverfisáhrifum.

„Bæjarráð Vesturbyggðar lýsir áhyggjum 
sínum yfir þeim töfum sem hafa orðið á 
útgáfu leyfa til laxeldis í Arnarfirði. Miklar 
vonir eru bundnar við nýtingu náttúru-
auðlinda til gjaldeyrisskapandi atvinnu-
uppbyggingu á svæðinu öllu með tilheyr-
andi fjölgun starfa og auknum umsvifum í 
sveitarfélaginu,“ segir bæjar ráðið sem hins 
vegar hefur áhyggjur af því hvað verði ef 
sjókvíaeldið lognast út af.

„Hvergi virðist tekið á því í lögum að ef 
starfsemi af einhverjum sökum leggst af 
þá sé það skylda rekstraraðila að ganga 
frá svæðum eins og komið var að þeim. 
Til eru dæmi um að mannvirki í sjó hafi 
verið yfirgefin og enginn skuldbundinn 
til að ganga frá. Eins og fram hefur komið 
hafa sveitarfélög ekki skipulagsvald utan 
netalaga og því er spurt hvort hægt er að 
beita lögum um hollustuhætti og mengunar-
varnir í slíkum tilfellum,“ segir bæjar ráðið, 
sem kveður núgildandi lög og reglur um 
rekstrar leyfi til fiskeldis í sjó löngu úreltar 
og skorar á yfirvöld að endur skoða þau hið 
fyrsta.  
 - gar

Áhyggjur af töfum á leyfum til laxeldis í Arnarfirði og eftirspili ef rekstur bregst:

Ekki tekið á yfirgefnum sjókvíum í lögum

ARNARFJÖRÐUR Stór áform eru uppi um laxeldi 
í sjókvíum í Arnarfirði. Vesturbyggð telur mat á 
umhverfis áhrifum óþarft. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

MENNTAMÁL Tæplega 100 nem-
endur útskrifuðust frá Keili á 
föstudag. Þar af útskrifuðust 73 
úr fjarnámi Háskólabrúar, 32 
nemendur í flugumferðarstjórn 
og þrír úr bóklegu atvinnuflug-
mannsnámi. Alls hafa 724 nem-
endur útskrifast frá Keili en um 
600 manns eru nú skráðir til 
náms í skólanum.

Dúxar skólans voru Karen 
Axelsdóttir úr flugumferðar-
stjórn með einkunnina 9,38 og 
Snjólaug Guðrún Jóhannesdóttir 
í fjarnámi Háskólabrúar.   - jma

Tvær konur dúxar Keilis: 

Útskrift nærri 
100 nemenda

EINARSHÚS Ef svo ólíklega vill til að 
veður verði vont verður hátíðin flutt inn.

Fékk hlera í höfuðið
Löndunarmaður í Vestmannaeyjum 
fékk hlera í höfuðið í gærmorgun 
þegar hann var að afferma togarann 
Júpiter. Hann var fluttur á Heilbrigðis-
stofnun Vestmannaeyja til aðhlynn-
ingar. Maðurinn þykir hafa sloppið 
ótrúlega vel frá slysinu. 

VESTMANNAEYJAR
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Þ
röstur Haraldsson, fyrrverandi starfsmaður 
Bændasamtakanna og ritstjóri Bændablaðsins, skrifaði 
grein hér í blaðið á laugardaginn um íslenzkan landbúnað 
og Evrópusambandið. Þar segir hann meðal annars um 
forystu Bændasamtakanna: „Menn hafa tekið allt að því 

trúarlega afstöðu gegn aðild að ESB og safnað síðan rökum gegn 
henni en bægt frá sér og bændum öllu því sem telja má jákvætt við 
aðild eða sem unnið gæti gegn neikvæðum afleiðingum aðildar á 

íslenskan landbúnað.“ 
Ræðuhöld við setningu Bún-

aðar  þings í gær bentu sterklega 
til að greining Þrastar væri 
hárrétt. Haraldur Benediktsson, 
formaður Bændasamtakanna, 
vék að því að Bændasamtökin 
hefðu látið gera einstæða og 
vandaða úttekt á löggjöf ESB á 

sviði landbúnaðarmála og stöðunni á Evrópska efnahagssvæðinu, 
sem ætti að „nýtast sem grunnur að upplýstri umræðu og kynningu 
meðal félagsmanna Bændasamtakanna“. Hann kvað engu að síður 
upp úr um einarða andstöðu bænda við aðild að ESB og kynnti 
skoðanakönnun, þar sem 92% bænda sögðust á móti aðild að 
Evrópusambandinu – og þurftu ekki einu sinni að lesa vönduðu 
úttektina til að mynda sér upplýsta skoðun.

Jón Bjarnason landbúnaðarráðherra var við sama heygarðshorn 
og sagði að standa yrði fast gegn „fémútum Evrópusambandsins á 
þessum viðsjárverðu tímum“ og „verjast öllum tilhneigingum hins 
erlenda stórveldis til að taka hér stjórnartauma af réttkjörnum og 
lýðræðislegum stjórnvöldum landsins“. Ráðherrann er sömuleiðis 
á þeirri skoðun að „fái ESB og talsmenn þess meðal Íslendinga 
að ráða ferðinni verður Ísland að miklu leyti orðið aðili að ESB 
með margháttuðum aðlögunum íslenskra samfélagshátta áður en 
þjóðinni stendur til boða að ganga til kosninga um málið“.

Þetta er kostulegur málflutningur. Ráðherrann reynir að mála 
upp mynd af Evrópusambandinu sem „erlendu stórveldi“ sem 
ásælist yfirráð á Íslandi, í stað þess að tala um sambandið sem 
samtök ríkja sem þar taka höndum saman af fúsum og frjálsum 
vilja. Ráðherrann lætur eins og styrkirnir, sem standa nú Íslandi til 
boða til að laga stjórnsýsluna að því sem gerist í Evrópusambandinu, 
muni valda einhverri byltingu í samfélagsháttum. Staðreyndin er 
sú að þar er um hreina smámuni að ræða miðað við þær samfélags-
breytingar sem orðið hafa á Íslandi undanfarin sextán ár með 
aðildinni að Evrópska efnahagssvæðinu. Þar hefur stórtæk aðlögun 
að löggjöf og háttum ESB átt sér stað – og að flestu leyti gefizt 
ágætlega, þótt Íslendingar hafi lítil áhrif haft á þróunina.

Styrkir frá Evrópusambandinu eru hreint ekki nýir af nálinni. 
Ýmis rannsókna- og þróunarverkefni tengd íslenzkum landbúnaði 
hafa notið ríkulegra styrkja ESB eftir að EES-samningurinn tók 
gildi. Sem dæmi má nefna að við Háskólann á Hólum hafa yfir 20 
rannsóknarverkefni hlotið ESB-styrki á undanförnum árum. Mörg 
þeirra hófust þegar Jón Bjarnason var þar skólastjóri. „Múturnar“ 
frá ESB breyttu að minnsta kosti ekki afstöðu hans til sambandsins!

Ef menn vilja taka upplýstar ákvarðanir er gott að þeir kynni sér 
ýmsar hliðar mála, kosti og galla. Fátt bendir til að slík umræða fari 
fram á Búnaðarþingi hvað Evrópumálin varðar. 

 
Það eru nokkur lögmál í lifandi náttúru 

sem hafa yfir sér einhverja frum-
fegurð. 

a) Lífið er undarlegra en dauðinn. Fyrir 
ævalöngu var óreiða af hljóðum og tónum 
í loftinu – allt líflaus óreiða og hafði ekki 
merkingu. Svo á einhverju stigi kom ein-
hver Beethoven og raðaði upp þessum 
tónum (sem aðskildir höfðu enga merk-
ingu haft), raðaði þeim upp saman – svo 
haganlega, að til varð ómæld fegurð, 
níunda sinfónía Beethovens.

Og: einu sinni voru líka milljón-trillj-
ón atóm og mólekúl … ein líflaus óreiða 
í heiminum – líflaus með öllu. Einhvern 
veginn hafa sameindirnar raðast upp 
saman … og svo nett, að til er orðin lifandi 
vera – úr þessum trilljón sameindum (sem 
hver um sig, aðskildar, voru lífvana).  

Frá lífvana efni verður til lifandi maður, 
hugur – vitund, tilfinningar, hugsun.  

Lífið er undarlegra en dauðinn.
 b) Fóstrið endurtekur (á fyrstu þroska-

skeiðum sínum) sögu dýranna – dýrin 
virðast eiga sama upphaf. Framan af 
fylgir manns fóstrið svipaðri leið og fóstur 
annarra spendýra, oft í smáatriðum sam-
einda. Síðar fer það að víkja smávegis 
útaf alfaraveginum – þeirri leið sem flest 

fóstur fara – og við fæðingu er hægt að 
greina mun á barni órangútans og manns 
– samt er munurinn furðulítill. Lítið eitt 
af erfðaefninu hefur þó tekið breytingum. 
Einhverjir stúfar hafa tapast, annars 
staðar eitthvað bæst við. 

Hversu mikið er eftir af dýrinu í okkur? 
spyr einhver. Svar: Næstum allt. 

c) Fegurðina á enginn. Það er aðeins 
hægt að verða vitni að henni.

d) Ætt þín er rakin aftur – í ljós og 
mold.                      

e) Ómálga börn hugsa í myndum, það 
gera ómálga dýrin líka (staðhæfing höf.).

Skynsemi ómálga barna er mikil – en 
hún er án tungumáls – sbr. allt það sem 
kjúklingur inn kann – strax og hann er 
skriðinn úr egginu, fer hann að tína fræ 
og velur þau bestu af kostgæfni; hann 
kann það, og hugsar sinn gang. Hann 
kann margt fleira. Og það án þess að 
kunna neitt tungumál. Ályktun: Það þarf 
ekki allaf tungumál til að hugsa með. 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN HALLDÓR

Frá lífvana efni verður 
til lifandi maður.

Frummælendur
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
þingkona Samfylkingarinnar
Snærós Sindradóttir, námsmaður
og formaður Ungra vinstri grænna

ESB, tækifæri
eða ógn fyrir

,,
kvennabaráttuna

g yg y
Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar
á Kaffi Sólon þriðjudaginn 8. mars kl. 12–13.

xs.isAllir velkomnir

Ómálga líf
Pistill

Valgarður 
Egilsson
læknir

Leyndin sem aldrei var
Á laugardag bárust fregnir af því að 
forseti Alþingis lægi á gagnmerkri 
skýrslu stjórnlaganefndar eins og 
ormur á gulli. Skýrslan skyldi 
ekki opinberuð vegna þess 
að hún hefði verið ætluð 
stjórnlagaþingmönnum 
sem ekki væru til. Allt 
varð vitlaust. Síðan kom 
reyndar í ljós að fréttin var 
tóm tjara. Skýrslan var 
alls ekkert tilbúin og 
þess vegna engu leynt 
– að sinni að minnsta 
kosti. En sumir eru 
enn brjálaðir.

Doðrantur sjömenninga
Auðvitað hlýtur að mega gera ráð 
fyrir því að þessi skýrsla verði gerð 
opinber. Annað væri óskiljanlegt, 
enda tæpast mikið í henni sem 

ekki þolir dagsljósið. Skýrslan ku 
vera mikill doðrantur – á fimmta 
hundrað blaðsíður – og í henni 
fara stjórnlaganefndarmennirnir 
sjö, með Guðrúnu Pétursdóttur 

í broddi fylkingar, vítt og 
breitt í vangaveltum 
sínum um það 
hvernig fara skuli 
að við endur-
skoðun stjórnar-
skrárinnar. 

Þjóðin
Þær vangaveltur byggja svo vita-
skuld á niðurstöðum Þjóðfundarins 
frá í haust, þar sem þúsund full-

trúar almennings véluðu 
um hvað skyldi haft að 
leiðarljósi í störfum 
stjórnlagaþings – sem 
líklega mun heita stjórn-

lagaráð. Þessir fulltrúar 
almennings hljóta að 

eiga heimtingu á að 
fá að vita hvernig 
sjömenningarnir 
útvöldu hanteruðu 
tillögur þeirra.
 stigur@frettabladid.is

Mútugreiðslur vonda útlenda stórveldisins:

Upplýst umræða?
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Guðmundur Andri Thorsson, fastur pistlahöfundur í Fréttablaðinu á mánudögum, er í leyfi frá skrifum þessa vikuna.

Að hafa hlutverk og bera 
ábyrgð hefur hingað til þótt 

vegsemd. En vandi fylgir veg-
semd hverri, og í okkar litla sam-
félagi höfum við full mörg dæmi 
um að þeir sem hlotið hafa veg-
semdina hafa ekki vandað sig 
nóg til að valda henni. Óvand-
virkni er siðferðisskortur af 
sömu rót og agaleysi og ótrú-
mennska. Afleiðingin birtist í 
því að menn axla ekki þá hlut-
verkabundnu ábyrgð sem starfi 
þeirra fylgir, þ.e. að sjá til þess 
að ákveðnir hlutir gerist eða 
gerist ekki í krafti þess að þeir 
gegna tiltekinni stöðu og hafa 
umsjón með tilteknu starfssviði.

Í opinberri stjórnsýslu skipt-
ir miklu að siðferði og starfs-
hættir séu svo vel samofnir að 
ekki verði sundur skilið. Á ráðu-
neytum og opinberum stofnun-
um velta fjárreiður hins opin-
bera. Þaðan streyma milljarðar 
af almannafé til ýmissa verkefna 
úti í samfélaginu. Þeir sem trúað 
er fyrir ráðstöfun almannafjár 
bera á því samfélagslega ábyrgð 
að fjármunir nýtist sem best. Það 
á ekki aðeins við um stjórnmála-
menn heldur alla opinbera starfs-
menn.

Hvernig er íslensk stjórnsýsla 
að standast þetta próf? Nokkr-
ar nýlegar úttektir Ríkisendur-
skoðunar tala einu máli: Skortur 
á eftirliti, slæleg umsýsla og póli-
tískt ábyrðarleysi hefur einkennt 
meðferð opinberra fjármuna um 
langt árabil. Virðist einu gilda 
hvort litið er til nýsköpunar í 
atvinnulífi, búvörusamninga eða 
menntakerfisins. 

Nýlega kom til umræðu í 
þinginu skýrsla Ríkisendur-
skoðunar um framkvæmd þjón-
ustusamnings menntamálaráðu-
neytisins við Menntaskólann 
Hraðbraut. Sú skýrsla er þung-
ur áfellisdómur. Hún sýnir eftir-

litslausan fjáraustur til skólans á 
árunum 2004-2007 þegar hundr-
uð milljóna króna streymdu til 
skólans á grundvelli áætlana en 
ekki raunverulegra upplýsinga 
um nemendafjölda. Þá hefur 
Ríkisendurskoðun gagnrýnt 
ógagnsæi og ómarkvissa með-
ferð fjármuna í háskólastarfi og 
bent á mikilvægi þess að fjár-
mögnunarkerfi háskólanna stuðli 
að því að stefna stjórnvalda nái 
fram að ganga og skattfé nýtist 
á hagkvæman og árangursrík-
an hátt. Má af skýrslunni skilja 
að núverandi fjármögnunar-
kerfi háskólanna skapi óeðlileg-
an aðstöðumun milli þeirra og 
hamli samstarfi þeirra í kennslu 
og rannsóknum.

En ónákvæmni og fjáraustur 
er ekki eini vandi stjórnsýsl-
unnar. Úttekt Ríkisendurskoð-
unar á starfsemi stofnana sem 
styðja við atvinnu- og byggða-
þróun í landinu leiðir einnig í 
ljós ógagnsæi og óljósa verka-
skiptingu. Á þessu ári verður 
1100 milljónum króna varið til 
þessa málaflokks af fjárlögum 
ríkisins. Fram kemur í úttekt-
inni að skipulagi og eftirliti með 
þessum málaflokki sé veru-
lega ábótavant og kerfið bæði 
flókið og ógagnsætt; samvinna 
aðila sem styðja við atvinnu- 
og byggðaþróun sé ekki næg og 
verkaskipting á milli þeirra sé 
óljós. Stuðningskerfið fær þann 
dóm að vera flókið. Ófullnægj-
andi skráning fjárhagsupplýs-
inga torveldi skýra heildarsýn 
yfir ráðstöfun fjármuna. Ríkis-
endurskoðun leggur til að úr 
þessu verði bætt og telur að í 
kjölfarið verði að greina kostn-
að og ávinning af stuðningi við 
atvinnu- og byggðaþróun til að 
hægt sé að meta hvort fjármagn 
sem veitt er til málaflokksins 

hafi verið nýtt með hagkvæmum 
og árangursríkum hætti. Annað 
dæmi um vanhöld á eftirliti birt-
ist okkur í nýlegri úttekt Ríkis-
endurskoðunar á framkvæmd 
búvörusamninga 2001-2007. Þar 
kemur fram að eftirlit er slæ-
legt, ónákvæmni í bókhaldi, háar 
upphæðir hafa verið rangfærð-
ar milli liða og ára (150 m.kr) og 
greiðslur inntar af hendi fyrir 
umsýslu án þess að tilhlýðilegir 
þjónustusamningar liggi þar að 
baki. Telur Ríkis endurskoðun 
brýnt að ráðuneytið sinni betur 
eftirlitsskyldu sinni, gagnsæi 
útreikninga verði aukið og þjón-
ustusamningar gerðir vegna 
umsýsluþóknana. Eldri úttektir 
Ríkisendurskoðunar sýna enn-

fremur að framkvæmd búvöru-
samninga hefur lengi verið 
ábótavant. Á árabilinu 1988-1991 
kostuðu slík vanhöld ríkissjóð 4,5 
milljarða króna í viðbótarkostn-
að vegna greiðslna umfram áætl-
aðar forsendur við framleiðslu-
stjórnun landbúnaðar vara. 

Þau dæmi sem hér hafa verið 
tilfærð eiga sér öll upphaf og rót 
í pólitískum vilja vald hafanna, 
sum geta jafnvel kallast gælu-
verkefni. Það er umhugsunar-
efni hver áhrif það hefur á 
framkvæmd og eftirlit með verk-
efnum þegar starfsmenn ráðu-
neyta og vörslumenn opinbers 
fjár vita af pólitískum vilja á bak 
við tjöldin. 

Því fylgir ábyrgð að hafa hlut-
verk. Pólitísk markmið verða 
lítils virði ef ekki fylgja efndir, 
en efndirnar velta á heilindum 
og getu stjórnkerfisins til þess að 
fylgja málum eftir. Og hvað eru 
heilindi í stjórnun? Það er hinn 
samþætti strengur siðferðis og 
starfshátta sem þarf að vera svo 
þétt ofinn að ekki verði sundur 
skilið. 

Siðferðisvandi stjórnsýslunnar
Stjórnsýsla

Ólína 
Þorvarðardóttir
alþingismaður

Það er alveg ljóst að ráðherrar geta ekki 
beitt handafli gegn ákvörðunum sem 
teknar eru af stjórnendum háskóla.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
Komdu við í næsta útibúi, hringdu í 410 4000 eða stofnaðu  
til reglubundins sparnaðar í Einkabankanum á landsbankinn.is.

„ Ég held að maður  
verði bara að byrja 
einhvers staðar, byrja  
á þúsundkallinum.“

Reglubundinn sparnaður er ein besta leiðin til að spara.

Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð  

þú vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi.
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GGj f k tjafakort GGG KK ó f trónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT

400%4444444000000000
afsláttur 344444%33334343344444444444

afsláttur

SSSSS jötfarsð kaltað kl ökjjkja a ktað ka tl ðaltaað kl ðaaaltltataðað kjötfarftfarssötökjöjötötftfafaarssssrs

989kr.
kg

R

FFForsteiktar fiskibollur, 1 kgeikta ur, 11faktrsteiktar fisktaisteiktar fistorsteiktar fisiorst steeikt kikk ktoorsrststeteeiiktktataar fifisissk ullurb roibob llkiibboollluluur, g, 11 kgkkr, 1 kgkg

937 kr.
kg

LLLL þorskbitaréttttsaltaðir þorskr þþþlt þa at rrtaét saltaðir oéé t rtaðirt oétttsaltaððið þlététtttstsasaaltltataðaðiðirir þþoorsskbitarrsskkbbititaartaar

769 kr.
kg

4 194449444191919494444 SSS ppstúfjöt mmeð uppstúltkjj ðktkjöta með ultkjöt m ualtkjöa meðö ea k öt mö uðltkjötaaltlttkjkjöjötöt memeeð uppstúfupppspststútúffúf

712 kr.
pk.

MMM ppk.yllu bollur m/súkkulaði, 6 stk. í pkyyylllulu bboollluluur m/m/s/súsúkúkkkukuulalaðaðii, 6 stk. í pkði,i, 6 ststtk.k. í ppk..k.

399kr.
pk.

ÍÍÍMMÍÍ ppkjómabollur, 2 stk. í ollur, 2 stk. í p2222222222222222222222 ttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ííííííííííííííííííííííííííí kkkrjómaboolrjrjójóm ,llur, 2a umabo ur 2 stmm rb ro 2 sb llómamaabboollluluur,r, 2 stt . í pkkkkkkkkkksttk.k. í pkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpk..k.

319kr.
pk.

KKK gsbolllur, 12 stk.rónu vatnsdeigsbolg uu lnu vatnsdeigsbol urónu vatnsdeigsbo lllrórónónnu vavatattnsnsdsdedeeigigsgssbboolllulur, 12ur,r, 1212 stkststtk..k.

348kr.
pk.

6 stk.
í pk.

2 stk.
í pk.

Verð áður 679 kr.
NNN jötfarsötfarýtt ódýrt kjýtt óý ódýtt ódýýýý dýýtýtttt ódódý j trt kjödý trt kjötfarstf rýrt k ötöödýýrtrt kjkjöjötötffarsf rstfafaarsrs

399kr.
kg Verð áður 759 kr.

SSS ð kjötfarsaltaðtl kjöalta ktað kaltað öaltað ökjötfarsl ð öaaaltltataðað kjkjöjötfarötf rötftfafaarssrs

499kr.
kg

AÐEINS
29 kr. stk.



SALTKJÖT OG BAUNIR

TÚKALL!

kronan.is KÍKTU Á

– meira fyrir minna

SSjá tí ljá opnunartíma verslana SSS KK órónunnar 
á www.kronan.is

KKK flur í lausrtöflua urtöfrtöfartö lflaartrtötöföflflulur í lausulur í lala uuu uusausususuKKKK

108kr.
kg

Verð áður 1198 kr.
KKKKKKKK jött, 1.  flokkur1 flokkurt 1r saltónu saltkróónu saltr u lnnn auuurrr nu sró sró ltkrórónónnu sasaaltt , 111.jkjötttk ft ttkjökjötlttkjkjöjötöt,t, 1. flolokkul kkflolookkkuuururkuur

899kr.
kg

255555%2222522525255255255555555
afsláttur

Ódýrt!

kr.
kg398

KKKKKKrónu saltkrónu saónu sal kjkjkjöau saltr nu saltkr ltrónu srón ltkró kkkttlrórónónnu sasaaltlttkj tötöötöötttökjöjötöt

SPRENGIDAGUR!Saltkjöt og baunir

kkurkkkuur
ró tjj

298kr.
kg

GGG rðir síðioða saltltaoða salttaðoða saltaðir síðubððoðoðaða sasaaltltataðaðiðirir ssíðíðuubitaðuubbititataar

1598kr.
kg

KKK ónu br nrónu beiróórórónónnu bebeeikikokoonLLL gular baunir, 500 gar baunir, andsbymøllen guand ymøllen gm nn ar aa m ub u bnn m ll l ud u a aa ds ø gd m bbymøllen g bsbya ø e ar baudsbymand bymølmsbymøllen gu bauniøaandndsdssbybyymmøøllleleen guguulalaar babaau gn r, 00ni 500 g5r 500iunirir,r, 5500 gLLL

99kr.
pk.

5000%5555055050500000000000
afsláttur

ófurr róe sÍsÍ nskar róófurÍsle sksleÍÍ l n akare ss nn rs skklÍÍsÍssleleensnsskakaar r frórórófófuurfuur

180kr.
kgVerð áður 449 kr.

BBBBBBBBBB y gulræturby guaby ggabyaaby ggbbyybbyyaby gabaaabyby gu rruulluu rætru ræguulrlrærætturættuur

225 kr.
pk.

r 444499  kr 444444994444499  44999 k
æturææturætutuur

200%22220220202002000000000
afsláttur

kr.
kg987

Verð áður 1234 kr.
GGG andað saltkjötbla altkoða a l ndaaa dl nð ða nbloð lðoðoðaða bblalaandndadaðað jötal kjöaltktltks ötk öttkjösasaaltlttkjkjöjötöt

44 4 k33444r 1r 1112222223344122344r 1222rr 1212223322321222 kk44443333 k33333233443422333334444 43344 kk
ð ssaltdaðdaað ts lsasaaltlt
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

timamot@frettabladid.is
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„Ég man að þetta var mikið tilstand, 
stór hljómsveit og mikið lagt í þessa 
keppni,“ segir Pálmi Gunnarsson 
söngvari, sem söng sigurlagið Af 
litlum neista í fyrstu Söngvakeppni 
Sjónvarpsins 7. mars 1981. Lag og 
texti eru eftir Guðmund Ingólfsson en 
Pálmi segist því miður ekki vita nein 
deili á höfundinum.

Þessi fyrsta söngvakeppni hafði 
ekkert með Eurovision að gera held-
ur var einkaframtak Sjónvarpsins, 
en Pálmi var reyndar einn af þeim 
þremur sem kepptu í Eurovision 
fyrir Íslands hönd í fyrsta sinn árið 
1986 með Gleðibankann. „Já, já, og ég 
var líka fyrsti söngvarinn sem söng 
í beinni útsendingu úr sjónvarpssal,“ 
segir Pálmi glaðhlakkalega. „Það var 
síðasta vetrardag, ég man ekki alveg 
hvaða ár, en ég man að það hvarflaði 
að mér að nú væri ég í beinni og gæti 
ég tekið stóra svingið og látið eins og 
fífl. En svo gerði ég það náttúrlega 
ekkert.“

Aftur að Af litlum neista, hefur 
þetta lag fylgt þér? „Nei, ég hef aldrei 
flutt það síðan. En ég hef hins vegar 
fengið nokkra tölvupósta frá pörum 
sem bókstaflega þakka mér og þessu 
lagi að þau hafi náð saman. Þetta lag 
virðist vera mörgum pörum minnis-
varði um það þegar þau hittust í 
fyrsta skipti. Ég hef meira að segja 
verið beðinn að syngja það við brúð-
kaup, en ég hef nú látið það eiga sig.“

Pálmi söng fleiri lög í þessari fyrstu 
keppni og röðuðu þau sér í efstu sætin. 
„Ég man nú ekki nákvæmlega hvaða 
lög þetta voru en ég þarf ekkert að ýta 
fast á minningatakkann til að muna 
að þetta var mikið fjör og hellingstil-
stand í kringum þessa útsendingu og 
mjög gaman að vera með,“ segir hann.

Pálmi hefur enn nóg að gera í söngn-
um og bassaleiknum með Mannakorn-
um og er ekkert á þeim buxunum að 
slaka á, segist vona að til þess komi 
aldrei. „Fyrsti hljóðversdiskurinn 
okkar í töluverðan tíma kom út í hitt-
iðfyrra og gekk alveg rosalega vel. Við 
vorum með ferna tónleika í Háskóla-
bíói á síðasta ári og verðum með 
nokkra svoleiðis í ár og svo erum við 
að byrja að taka upp næsta disk sem 
á að koma út fyrir næstu jól, þannig 
að það er allt á fullu og mikið gaman 
hjá okkur,“ segir Pálmi Gunnarsson, 
sigurvegari í fyrstu Söngvakeppni 
Sjónvarpsins. fridrikab@frettabladid.is

30 ÁR FRÁ FYRSTU SÖNGVAKEPPNINNI:  PÁLMI SÖNG AF LITLUM NEISTA

Minnisvarði um fyrstu kynni

BRÚÐKAUPSLAG „Ég hef fengið nokkra tölvupósta frá pörum sem bókstaflega þakka mér og 
þessu lagi að þau hafi náð saman,“ segir Pálmi Gunnarsson um lagið Af litlum neista.
 MYND/HEIÐA

Bandaríski kvikmyndagerðar-
maðurinn og leikstjórinn Stan-
ley Kubrick lést hinn 7. mars 
1999. Kubrick var búsettur í 
Englandi og hafði nýlokið við 
gerð síðustu kvikmyndar sinnar, 
Eyes Wide Shut. Hann var einn 
merkasti kvikmyndagerðar-
maður tuttugustu aldarinnar og 
eftir hann liggja myndir eins og 
Lolita, Clockwork Orange, Dr. 
Strangelove, A Space Odyssey, 

The Shining og Full Metal 
Jacket.

Kubrick vakti athygli fyrir 
að velja viðfangsefni sín af 
kostgæfni, gefa sér nægan 
tíma við vinnslu myndanna, 
velja sér ólík viðfangsefni, vera 
fullkomnunarsinni varðandi 
tæknileg atriði og harðneita 
að ræða verk sín og einkalíf 
við fjölmiðla. Hann vann oftast 
sjálfstætt og stjórnaði öllu sem 

viðkom gerð myndanna, en lét 
sig þó í undantekningartilfellum 
hafa það að gera myndir með 
fjárhagslegum stuðningi stóru 
kvikmyndaveranna.

Fimm mynda hans voru 
tilnefndar til Óskarsverðlauna 
í ýmsum flokkum og Dr. 
Strangelove, A Clockwork 
Orange og Barry Lyndon voru 
allar tilnefndar sem besta 
myndin.  Heimild: wikipedia.org 

ÞETTA GERÐIST  7. MARS 1999

Stanley Kubrick deyr
Merkisatburðir 7. mars
1902 Sögufélagið, félag áhugamanna um sagnfræði, er stofnað 

til að gefa út heimildarrit um sögu Íslands.
1922 Ríkisstjórn Sigurðar Eggerz tekur við völdum. Hún situr í 

rúm tvö ár.
1930 Útvegsbanki Íslands er formlega stofnaður.
1944 Þrjú erlend skip stranda milli Veiðióss og Nýjaóss í Vestur-

Skaftafellssýslu. Fjórir menn farast en 39 komast til 
byggða.

1975 Flutningaskipið Hvassafell strandar við Flatey á Skjálfanda 
í hvassviðri og snjókomu. Mannbjörg verður.

1986 Landslið Íslands í handknattleik nær sjötta sæti á heims-
meistaramótinu í Sviss og tryggir sér sæti á Ólympíuleik-
unum 1988.

Huldir Heimar er yfirskrift 
málverkasýningar Huldu 
Hlínar Magnúsdóttur sem 
nú stendur yfir í Listasal 
Iðuhússins. Efniviður verk-
anna á sýningunni er sóttur 
í íslenska náttúru en einnig 
eru til sýnis portettmynd-
ir. Verkin einkennast af 
sterkum litasamsetningum, 
gjarnan andstæðum litum, 
hreyfingu og ólgu sem oft 
endurspegla tilfinningar – 
hið innra flæði. 

Hulda stundaði nám í 
öllum helstu listaborgum 
Ítalíu: Feneyjum, Flórens 
og Róm og er útskrifuð í 
málaralist frá Accademia 
di Belle Arti í Róm. Hún 
hefur einnig lokið masters-
prófi í listfræði frá Bologna 
háskóla. 

Litir og litafræði eru 
Huldu Hlín hugleikin. Í 
mastersritgerð hennar Litir 
í verkum Matisse rannsak-
ar hún liti út frá merkingar-

fræði hins sjónræna. Hulda 
Hlín hefur haldið einkasýn-
ingar í Turninum Kópavogi 
2010, á Menningarnótt 2010 
og Listasal Iðuhússins 2011 
og hún tók einnig þátt í sam-
sýningum í Róm  2004. 

Auk þess vann hún að leik-
myndahönnun fyrir Brúðu-
leikhús í Þjóðleikhúsinu 
á Listahátíð Reykjavíkur 
1996. 

Sýningin í Iðuhúsinu 
stendur til 21. mars. - fsb

Hulda Hlín sýnir í Iðuhúsinu

HULDIR HEIMAR Hulda Hlín 
Magnúsdóttir sækir efnivið í 
íslenska náttúru. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Alda Jónsdóttir 
Skógarbæ, áður til heimilis að 
Hraunbæ 88 Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
8. mars 2011 kl. 13.00. Blóm og kransar eru vin-
samlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á FAAS – samtök aðstandenda 
Alzheimerssjúklinga. Við viljum þakka starfsfólki 
Fríðuhúss og Skógarbæ fyrir alúðlega og hlýja 
umönnun. 

Guð blessi ykkur.

Marteinn Jensen         Petrica Ardalic
Steinar Á. Jensen         Hólmfríður Geirsdóttir
Unnur Inga Jensen       Alfred George Wilmot
Valgerður H. Jensen      Hákon V. Uzureau
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær faðir okkar

Helgi Sævar 
Guðmundsson
til heimilis á Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 23. febrúar á gjörgæsludeild 
Landspítalans v/Hringbraut. Útför hans hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir 
viljum við færa starfsfólki á Hrafnistu deild 4-B fyrir 
góða umönnun og hlýhug og einnig starfsfólki á 
gjörgæsludeild Landspítalans v/ Hringbraut.

Fyrir hönd aðstandenda,

Elfar Helgason           
Helga Helgadóttir
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi, 

Páll Þorleifsson
fyrrv. húsvörður í 
Flensborgarskólanum,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði mánudaginn 28. febrúar.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 
7. mars kl. 15.00.

Kristín Ína Pálsdóttir   Magnús R. Aadnegard
Þóra Gréta Pálsdóttir   Magnús J. Sigbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

 AÐALSTEINN INGÓLFSSON LISTFRÆÐINGUR  er 63 ára.

„Ástin er hús án þaks án glugga án veggja.“



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

Nytjamarkaði  er víða að finna á höfuðborgarsvæðinu en þar má oft 
gera kostakaup og styrkja um leið gott málefni. Undir neytendahorninu 
á vefsíðunni allir.is er að finna lista yfir helstu nytjamarkaði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Keyptu gamlar prentvélar og stofnuðu Reykjavík Letterpress.

Meira í 
hlutina lagt
V

ið höfðum lengi heillast af öllu 
sem snýr að letterpress eða 
leturprentun, og þeirri óvenju-
legu áferð sem sú aðferð 

gefur,“ útskýrir Ólöf Birna Garðars-
dóttir en hún stofnaði hönnunarstofuna 
Reykjavík Letterpress ásamt Hildi 
Sigurðardóttur nú í haust. Þær stöllur 
eru báðar grafískir hönnuðir og eftir 
að hafa unnið á auglýsingastofu um 
árabil langaði þær að breyta til, keyptu 
gamlar prentvélar og blésu lífi í þrykkt 
letur.

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð nú
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.

A
ug

lý
sin

ga
sím

i

2



7. 2

„Þessi aðferð hefur orðið 
útundan síðustu ár meðan áhersl-
an hefur verið á offsetprentun 
og magn. Við þrykkið er not-
aður mýkri pappír og við það 
næst ákveðin dýpt sem gerir ein-
staklega gaman að handfjatla 
pappírinn. Ferlið er tímafrekara 
og meira handverk og þar af leið-
andi örlítið dýrara en stafræn 
prentun. En það kom okkur á 
óvart hversu margir hafa þráð að 
fá boðskort og nafnspjöld unnin á 
þennan hátt,“ segir Ólöf. Reykja-
vík Letterpress býr yfir dágóðu 
safni af lausu letri sem hægt er 
að raða saman eins og gert var í 
upphafi prenttækninnar. Ólöf og 
Hildur búa þó einnig yfir nútíma 
tölvutækni og segja möguleikana 
nánast óþrjótandi.

„Það er hér um bil allt hægt að 
gera, munstur og teikningar og 
leturgerðirnar eru nánast ótak-
markaðar. Við hönnum alls konar 
verkefni sem fólk getur látið 
prenta annars staðar, við prent-
um hönnun frá öðrum og svo 
hönnum við og prentum okkar 
eigin vörulínu, tækifæriskort, 
merkimiða og fleira. Við verðum 
varar við að fólk vill að meira sé 
í hlutina lagt en í góðærinu þegar 
fólk hafði meira milli handanna. 
Þá gaf það sér ekki tíma í nostur,“ 
segir Ólöf og segir uppáhalds 
verkefni þeirra Hildar vera boðs-
kort í veislur.

„Það er alltaf gaman að því 
þegar fólk ákveður að leggja 
meira í boðskort þegar það býður 

til veislu. Fólk getur valið nokkr-
ar gerðir hjá okkur eða að við 
sérhönnum kortið. Langskemmti-
legast er þegar  fólk heldur þem-
anu í boðskortinu gegnum alla 
veisluna og nýtir grafíkina okkar 
á smáhluti sem það skreytir 
borðin með og slíkt,“ segir Ólöf 
og þær stöllur eru hæstánægðar 
með þá ákvörðun sína að breyta 
til. „Við erum eiginlega bara að 
gera skemmtileg verkefni, alveg 
eins og okkur dreymdi um.“

heida@frettabladid.is

Ólöf Birna Garðarsdóttir og Hildur Sigurðardóttir stofnuðu hönnunarstofuna Reykja-
vík Letterpress í haust. Hún býr yfir safni af lausu letri sem hægt er að raða saman.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það kom Ólöfu og Hildi á óvart hversu margir höfðu beðið 
eftir að geta fengið nafnspjöld og boðskort prentuð á gamla 
mátann.

Mýkri pappír er notaður við þrykkið sem 
gefur dýpt og fallega áferð.

Skemmtilegustu verkefnin eru boðskort í veislur þar sem 
nostrað er við smáatriðin segja Ólöf og Hildur.

Orkusparnaður  skiptir sköpum á heimilinu og hvað eldamennskuna varðar skiptir 
til að mynda máli að pottar séu jafn stórir hellunni. Tuttugu prósent orkunnar fara til 
spillis ef potturinn er tveimur sentimetrum minni en hellan og ósléttur botn á potti 
getur aukið rafmagnsnotkun um fjörutíu prósent. Ef lokið er ekki á pottinum þarf 
tvöfalt meiri orku en ella.

Litla hluti í barnaher-

bergið má kaupa á 

internetinu. Þannig 

má finna netverslanir 

sem leggja til dæmis 

sérstaka áherslu 

á ákveðna liti eða 

stemningu.

Heimild: 
girliehurly.dk

Framhald af forsíðu

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

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

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

íslensk
framleiðsla

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

Auglýsingasími
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Fasteignasalan Markaðstorg er með á skrá 
tveggja hæð einbýli ásamt aukaíbúð í Akraseli, 
Breiðholti.

V ið Akrasel 22 í Breiðholti stendur fallegt og vel 
skipulagt tveggja hæða einbýlishús til sölu, en 
bæði bílskúr og aukaíbúð fylgja.

Gengið er í forstofu og þaðan í miðjuhol. Borðstofa, 
stofa og eldhús eru á vinstri hönd, en á þá hægri svefn-
herbergi, baðherbergi og stigi niður á neðri hæðina. 
Stofa er rúmgóð og þaðan útgengt á yfirbyggðar svalir 

(sólstofu). Opið er á milli stórrar borðstofu og eldhúss. 
Tvö svefnherbergi eru á hæðinni, bæði rúmgóð en 
annað sýnu stærra. Baðherbergi er búið helstu nauð-
synjum og bæði baðkari og sturtu. Á neðri hæðinni 
eru tvö herbergi, sjónvarpshol, þvottahús og snyrt-
ing með sturtu. Þess má geta að flísar eru í eldhúsi, 
holi og á baði. Allt annað í aðalíbúðinni er parkettlagt.

Aukaíbúð er á neðri hæðinni, tveggja herbergja 
með sérinngangi, forstofu, miðjugangi, eldhúsi, rúm-
góðri stofu og flísalögðu baðherbergi með sturtu. 
Parkett er á öllum gólfum nema á baðherbergi og eld-
húsi eru flísar. 

Einbýli með aukaíbúð
Húsinu fylgir fallegur bílskúr og garður.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

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

Óskum eftir 
sérhæð/sérbýli 
í Laugarneshverfi 

fyrir ákveðinn kaupanda sem er búinn 
að selja. 

Auglýsingasími
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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. 64,5m

Akrasel

Einbýli
9 herb
308 fm

 109 Reykjavík
Gott einbýlishús með aukaíbúð.

Fallegt og vel skipulagt
einbýlishús, alls 307,7 fermetra,
við Akrasel í Breiðholti. Góður
bílskúr fylgir eigninni. Húsinu hefur
verið ágætlega viðhaldið en það
er sérstaklega vel staðsett

í rólegri götu. Fjölskylduvænt
hverfi þar sem stutt er í skóla.
Á neðri hæðinni hefur verið
innréttuð góð 2ja herbergja
aukaíbúð sem gefur möguleika
á góðum leigutekjum. Nánari upplýsingar veitir:

Halldór, sími: 897 4210
halldor@miklaborg.is 

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
17:00 og 18:00

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

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

v. 21,9m

Austurströnd  
3ja herb
170 Seltj

85 fm björt endaíbúð
Stæði í bílgeymslu og lyfta
Gott skipulag
LAUS STRAX

v. 25,9m

Kvisthagi
3ja-4ra herb

107 Rvk

Eign sem kemur á óvart
Góð nýting á fermetrum
3 svefnherbergi
Reisulegt hús

v. 20,9m

Starhagi
3ja herb
107 Rvk

Mikli lofthæð
Endurnýjuð
Frábær staðsetning
Gott skipulag

v. 16,8m

Nóatún
 3ja herb
105 Rvk

Gott skipulag
Tvö góð herbergi
Þarnfast standsetningar
Góð staðsetning

TILBOÐ

Garðhús
Raðhús
112Rvk

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti

v. 39,0m

Ósabakki
Raðhús
109 Rvk

Fallegt fjölskylduhús
Góðar stofur
Fjögur herbergi
Skemmtilegt skipulag
Pallhús

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 fm
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 23,5m

Álftamýri
3ja-4ra herb

108 Rvk

Bílskúr með gryfju
Austurgafl
Gott viðhald
Innst í götu

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

v. 16,9m

Kleppsvegur
 3ja herb
104 Rvk

3ja herbergja
Stærð 78,1 fm
Lyftublokk
Góð staðsetning

v. 44,9m

Gvendargeisli
Raðhús
113 Rvk

Bjart og vel skipulagt
Mikli lofthæð
Fallegt umhverfi
Góð herbergi

v. 22,9m

Engjasel 
4-5 herb
109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað
og vel skipulagt raðhús
Bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

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

v. 19,0m

Arnarsmári
3ja herb
201 Kóp

Stærð 74,8 fm
Sérinngangur
Lítið fjölbýli
LAUS STRAX

v. 25,9m

Einivellir
4ra herb

221 Hfj

111,7 fm endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Viðhaldslítið lyftuhús
Mjög stórar svalir
Stutt er í alla þjónustu

v. 26,3-28,444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3j3j3ja-44r4ra a hhehe brbrb

Vanndaððar ar 3ja3ja-4r-4ra ha herberb íb íbúðiúðiðiðiðiðiiiiðiðiiiiiiiiiiiðiiiiiiiiiðiiiðiiiðiððiiiððiiiðððððiiiiðððððiiiððððiiðiðiðððððiiiiiiðððððiiiiððððiiiiðððiiiiðððððð rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Tvennannar sr svalvalirr
Nýjý ar a íbúíbúðirðir
Lyfftuhtuhús ús og og stæstæðiði

Jason
Guðmundsson

Jason er annar af tveimur stofnendum 
og eigendum Mikluborgar og hefur 
starfað við sölu fasteigna frá árinu 
1996. Hann sér um alla 
kaupsamningsgerð á Mikluborg.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Jasoni best eru:
„Á viðmótinu má manninn merkja”

en Jasoni vex ekkert viðfangsefni í 
augum og er jafnvígur á öll verkefni 
sem hann tekur sér fyrir hendur.

Í frítímanum beinist hugur Jasonar 
helst til óbyggða og skiptir þá litlu 
hvort fararskjótinn er jeppinn, sleðinn 
eða tveir jafnfljótir. 

Hafið samband við Jason
á jason@miklaborg.is eða í síma 596 7000

Lögmaður og lögg. fasteignasali

Á Mikluborg starfar samhenturr hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstuu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn aaf öðrum hér á opnunni.
Maður vikunnar að þessu sinnii er

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

569 -7000  Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Allar nánari upplýsingar gefur þröstur í síma 897 0634

Vorum að fá í sölu þetta sögufræga hús 
í miðbænum. Húsið er ca. 1000 fm. á 
þremur hæðum og er allt í útleigu.

Fjárfestar ! 
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rað- eða parhúsi í 109 Rvk, 
eða Smára/Salahverfi, Kóp.
Par óskar eftir að stækka við sig. Margt kemur 
til greina. Eru með minni eign í 109 í skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

góðri 4ra herbergja íbúð í Garðabæ  
á verðbilinu 30-40 milljónir fyrir ákveðinn
kaupanda sem er búinn að selja.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

rað- eða parhúsi á höfuðborgarsvæðinu. 
C.a 100m2+ með sérinngangi og bílskúr.  
Þarf að vera nýlegt eða nýlega innréttað
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

einbýlishúsi á einni hæð í Ásahverfi í Árbæ
í skiptum fyrir endaraðhú í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

2ja - 3ja herbergja íbúð 
í nágrenni við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja herbergaj íbúð í skammtímaleigu  
fyrir viðskiptavin okkar vegna viðgerðar á eigin húsnæði.   
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson

Sérbýli í Grafarholti í skiptum fyrir 
fallega 4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

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.

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.

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

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

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.

Við leitum að ...

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!

efri hæð neðri hæð

k

:

0

v. 24,9m

Lækjasmári 
3ja herb
201 Kóp

Á 2. hæð
Mjög falleg og vönduð
Skipti á minni í sama hverfi
Stutt í alla þjónustu

v. 23,9m

Þrastarás 18
4ja herb
221 Hfj

Stærð 109,7
Rúmgóð íbúð
Fallegt útsýni
Laus strax

v. 45,0m

Daltún
Parhús

200 Kóp

230fm vel skipulagt
Unglingarými í kjallara
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

v. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

Björt og falleg 3ja herb
Rétt við Kringluna
90 fm að stærð
Með sólskála, tvennar svalir

v. 10,5m

Möðrufell
2ja herb
111 Rvk

Björt 62 fm
Gott skipulag
Rúmgóð stofa
Hús í góðu standi

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

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

v. 39,0m

Holtsgata 11
Einbýli
210 Hfj

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 fm
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 fmr

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

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

v. 21,5m

Eskivellir
4ra herb

221 Hfj

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

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Falleg 2ja herbergja
Frábært útsýni
Fyrir 60 ára og eldri
Bilastæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 53,0m

Völuteigur
Atvinnuhúsnæði

270 Mos

Glæsilegt 530 fm iðnaðarh.
með innkeyrsluhurðum
Mögulegt er að skipta
húsn. niður í minni einingar

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 699 6165

Albert Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali Sölumaður

Lárus Óskarsson

Sími: 823 5050
Sölumaður
Guðmundur Kristjánsson

Sími: 697 9264
Sölumaður
Sigurður Fannar 

Sími: 897 5930
Sölumaður
Bjarnheiður Hannesdóttir

Sími: 849 0491
Sölumaður
Þorgeir Símonarson

Sími: 696 6580
Löggiltur fasteignasali
Elín Viðarsdóttir

Sími: 695 8905

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is   -   S: 527 1717   -   Fax: 527 1718

Kórsalir

OPIÐ HÚS
201 KÓP 116,1 fm

28,9 millj.

Afar falleg og björt  4ra herberja 
íbúð á 2. hæð í góðu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
OPIÐ HÚS  á þriðjudag 8/3 milli 
17.30 og 18.00 (Hildur og Bjarki à 
bjöllu.)
Uppl: Albert 821 0626

Hraunbær 

110 RVK 56 fm

14,7 millj.

Snyrtileg eign í vel viðhöldnu 
fjölbýli.  Yfirtakanlegt lán ca. 
12.5m, góð fyrsta eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Lækjasmári 

162.1 fm

29,9 millj.

Snyrtileg 4-5 herb. íbúð á tveimur 
hæðum m/stæði í bílageymslu á 
besta stað í Kópavogi.  Skipti 
möguleg á 3ja herb. eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

201 KÓP

Màvahlíð 

OPIÐ HÚS
105 RVK 91,7 fm

24,5 millj.

Afar skemmtileg og björt 4ra 
herb. risíbúð með stórum suður 
svölum a þessum góða stað í 
hlíðunum. OPIÐ HÚS milli 18.30 
og 19.00 mánudaginn 7/3 (Lilja 
og Þorvaldur a bjöllu.)
Uppl: Albert 821 0626

Súluhólar

109 RVK 72,9 fm

16,5 millj.

Björt og falleg gaflíbúð á 2.hæð.  
Íbúðin hefur verið töluvert 
endurnýjuð og sameign yfirfarin. 
Möguleg skipti á stærri eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Eyrarskógur 

301 AKRAN. 54 fm

11,8 millj.

Gott sumarhús í Eyrarskógi, 
Svínadal í Hvalfjarðarstrandahreppi
44m2 bústaður, 45m2 pallur, 10m2 
gestahús/geymsla ásamt 20m2 risi. 
35 mín. fjarlægð frá Rvk.  Mjög 
fjölskylduvænt umhverfi. 
Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Reynihvammur 

200 KÓP 166 fm

38,0 millj.

Í einkasölu: Einbýlishús ásamt bílskúr 
í gömlu og grónu hverfi í 
suðurhlíðum Kópavogs. Húsið 
þarfnast "andlitslyftingar" en ástand 
þess er í góðu lagi. Eign með mikla 
möguleika á stórri lóð.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Mosarimi

112 RVK 79 fm

19,9 millj.

Björt íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð og sér afnotareit.  Skipti 
möguleg á minni eign í hverfum 
109/111 í lyftublokk.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Flétturimi 

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. 

Uppl: Albert 821 0626

Fensalir 12

OPIÐ HÚS
201 KÓP 149,4 fm

33,5 millj.

Fallegt, björt og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð, á 
frábærum stað í Salahverfinu. Stór 
sólpallur og góður bílskúr. 
OPIÐ HÚS milli 18.00 og 18.30 
mánudaginn 7 mars.
Uppl: Lárus 823 5050

Dunhagi 

OPIÐ HÚS
107 RVK 108,3 fm

26,5 millj.

Falleg, björt og vel skipulögð 4ra 
herb. íbúð á 3.hæð ásamt herbergi í 
kjallara. Suðaustursvalir. Útsyni. 
Háskólinn og flest þjónusta a 
svæðinu. Opið hús a mánudag 7/3 
milli 17.30-18.00 (snorri og laufey) 
Uppl: Albert 821 0626

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 
Uppl: Lárus 823 5050

Efstasund 

104 RVK 145 fm

31,9 millj.

Sjarmerandi tvíbýlishús ásamt 
stórum bílskúr og fallegum garði.  
Skipti á minni eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Lindarhvammur

220 HFJ 76,4 fm

17,6 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 
þriggja herbergja risíbúð í þríbýli 
við Lindarhvamm, Hvaleyrarholti. 
Eldhús og baðherbergi 
endurnýjuð. Fallegt útsýni.

Uppl: Lárus 823 5050

Ásvallagata 

OPIÐ HÚS
101 RVK 70,3 fm

18,9 millj.

Góð 3ja 70,3 fm íbúð á 2. hæð á 
góða stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Gott forstofuhol. Tvö svefnher-
bergi. Rúmgóð og björt stofa. 
Opið hús milli 16.30 og 17.00 á 
mán 7/3. ( Ólöf á bjöllu.) 
Uppl: Albert 821 0626

Dofraborgir 

112 RVK 140 fm

34,5 millj.

Neðri sérhæð m/70fm verönd 
á jaðarlóð með útsýni.  
Möguleg skipti á stærri eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Rjúpnasalir

201 KÓP 94 fm

20,9 millj.

3ja – 4ra herbergja íbúð í 
góðu fjölbýlishúsi að 
Rjúpnasölum. Góð eign sem 
fæst á frábæru verði.

Uppl: Lárus 823 5050

Bogahlíð

105 RVK 98 fm

22,9 millj.

Þriggja herbergja íbúð auk 
herbergis í kjallara. Íbúðin er vel 
skipulögð og björt og með stórum 
svölum. Herbergið í kjallara er 
tilvalið til útleigu enda með 
aðgangt að salerni og sturtuaðstoð.
Uppl: Lárus 823 5050

Efstasund 

104 RVK 74,1 fm

19,9 millj.

Neðri hæð í tvíbýli 
m/sérinngangi, -innkeyrslu og 
-garði.  Eigninni hefur verið vel 
viðhaldið.  

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Hrísrimi

112 RVK 123,8 fm

33,6 millj.

Neðri sérhæð með innangengum 
bílskúr neðst í botnlanga á 
jaðarlóð með útsýni og 
skjólgóðum palli.  Vönduð eign.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Álftamýri

104 RVK 124 fm

23,5 millj.

3-4 herb., 101.2m2 gaflíbúð við 
austur enda hússins á 3ju hæð auk 
23.1m2 bílskúrs m/gryfju.  
Yfirbyggðar svalir. Íbúðinni hefur 
verið vel viðhaldið.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Sóltún

LÆKKAÐ VERÐ
800 SELF 131 fm

23,9 millj.

Nýlegt raðhús í Fosslandinu á 
Selfossi.  Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Sambyggður bílskúr, góður 
sólpallur sem snýr í suður með 
heitum potti.

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Dofraborgir 

112 RVK 126,1 fm

26,9 millj.

Góð 4ra herb. íbúð m/bílskúr á 
jarðhæð. Snyrtileg og vel 
skipulögð eign. 

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905

Kópavogsbraut 

200 KÓP 301,6 fm

77,8 millj.

Stórglæsilegt parhús á rótgrónum 
stað í vesturbæ Kópavogs.  Falleg 
framtíðareign þar sem hönnun að 
innan sem utan og gott skipulag 
njóta sín til fulls.

Uppl: Elín Viðarsdóttir 695 8905
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

VETRAR-TILBOÐ 
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Nú fer hver að verða síðastur

VH
/

1
1

-0
2

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

Pallaefni, girðinga-
efni, undirstöður, 
skrúfur og festingar.

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

www.volundarhus.is

Á gæðunum þekkið þið pallaefnið 
frá Völundarhúsum.

Nánari upplýsingar á heimasíðu:

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Sértilboð Garðhús 9,7 m²

Tilboð Garðhús 9,9 m² - án gólfs

kr. 359.900 án/fylgihluta - áður kr. 389.900 

kr. 389.900 m/fylgihlutum - áður kr. 419.900 

kr. 304.900 án/fylgihluta - áður kr. 329.900 

kr. 314.900 m/fylgihlutum - áður kr. 339.900 

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

Verð 2.390.000 kr
Verð áður 2.990.000 kr 

TILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V

hf
/D

AV
ÍÐ

Fasteignaeigendur ! 

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

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.
Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir
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Auglýsingasími

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Mjaðmaspeglunaraðgerðir sem 
sjúklingar þurftu áður að fara í til 
útlanda er nú hægt að framkvæma 
hér á landi fyrir margfalt lægra 
verð. Sjúklingar voru sendir héðan 
til Þýskalands og Svíþjóðar og gat 
kostnaður við slíka aðgerð verið í 
kringum eina milljón króna, fyrir 
utan ferðakostnað og uppihald. 

„Aðgerðin er verðlögð á rúmlega 
hundrað þúsund krónur hjá okkur 
og tekur tvo og hálfan til þrjá tíma,“ 
segir Örnólfur Valdimarsson bækl-
unarlæknir en hann og Gauti Laxdal 
bæklunarlæknir í Læknastöðinni í 
Orkuhúsinu framkvæmdu fjórar 
slíkar aðgerðir í síðustu viku með 
aðstoð þýska læknisins Uwe Pietz-
ner, sem kom til landsins á vegum 
alþjóðlega fyrirtækisins Arthrex 
sem hefur stutt verkefnið.

Liðspeglanir í mjaðmarlið hafa 
færst í vöxt, síðustu fimm ár, um 
allan heim en Örnólfur og Gauti  eru 
fyrstir til að framkvæma þær hér. 
„Það geta komið upp ýmis vanda-
mál í mjaðmarlið og áður þurfti að 
opna mjöðmina til að sjá hvað var 
að með stórri aðgerð. Nú er hægt 
að kíkja inn í liðinn gegnum fjög-
ur lítil göt og laga það sem að er,“ 
útskýrir Örnólfur og segir oft um 
vandamál að ræða sem auðvelt er að 
laga. Mikil aðgerð þar sem skorið er 
gegnum stóra vöðva inn í mjöðmina 
hefði jafnvel valdið meiri skaða.

„Oft er þetta fólk sem hreyfir 

sig mikið. Aðgerðirnar fyrir 
helgina voru meðal annars á fót-
boltamanni og þrístökkvara sem 
höfðu haft verki í nára og mjöðm. 
Myndatökur og sjúkraþjálfun 
höfðu ekki leitt í ljós hvað var að 
og í öðru tilfellinu sást við spegl-
un að liðband frá liðskál niður 
í liðhausinn var skemmt. Við 
hreinsuðum það í burt og viðkom-

andi ætti að vera farinn að æfa 
aftur eftir 6 til 8 vikur.“

Örnólfur segir tvo til þrjá sjúk-
linga hafa farið utan á hverju ári 
í  liðspeglun í mjöðm. Hann býst 
þó við að aðgerðirnar verði fleiri 
hér heima í framhaldinu. „Þegar 
hægt er að framkvæma spegl-
unina hér förum við að greina 
fleiri tilfelli. Hægt verður að 

hjálpa fleirum sem annars hefðu 
þurft að fara utan eða ekkert 
hefði verið hægt að gera fyrir. 
Þetta mun koma til með að bæta 
hag margra.“ Hann getur þess 
einnig að um sé að ræða gífur-
legan sparnað fyrir ríkið enda tók 
það áður að fullu þátt í að senda 
fólk til útlanda í speglun.

heida@frettabladid.is

Mun bæta hag margra sjúklinga
Liðspeglanir í mjaðmarlið eru nú framkvæmdar í Læknastöðinni í Orkuhúsinu við Suðurlandsbraut í fyrsta sinn á Íslandi. Áður þurftu 
sjúklingar að gangast undir stórar skurðaðgerðir á mjöðm eða sækja dýrar aðgerðir til Þýskalands eða Svíþjóðar.

Örnólfur Valdimarsson, Gauti Laxdal og Uwe Pietzner bæklunarlæknar, Runólfur V. Jóhannsson svæfingarlæknir, Kristí n Úlfljóts-
dóttir og Ástríður Þorvaldsdóttir hjúkrunarfræðingar og Knut Johansen frá Arthrex. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Grænmeti  hefur þann kost að innihalda vítamín, steinefni, trefjar 
og andoxunarefni en um leið sárafáar hitaeiningar. Litsterkt græn-
meti er næringarríkast.

Mjólkurofnæmi er ein 

algengasta tegund 

ofnæmis hjá börnum. 

Það kemur yfirleitt 

fram á fyrsta ári, er lík-

legra hjá börnum sem 

hafa fengið 

kúamjólk 

fyrir þriggja 

mánaða 

aldur og eld-

ist af flestum 

börnum 

fyrir þriggja ára aldur.  

Samkvæmt rann-

sóknum virðist tíðni 

mjólkurofnæmis vera 

svipuð hér og á hinum 

Norðurlöndunum, eða 

um 2-5%.

heimild: ms.is
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ATVINNUHÚSNÆÐI KRÓKHÁLS C.A 
120 FM Verð 26.000.000. Rnr.132620 
Uppl síma 517-1111 eða 696-1001 
www.bilaborg.is áhvílandi lán 13.500 
millj hjá Íslandsbanka.

M.BENZ E 200 CGI AVANTGARDE 2010 
ÁRG. Árgerð 2010, ekinn 29 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 8.990.000. 
Rnr.132899 Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is Bíllinn er á staðnum (Gott 
stgr verð).

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED . Árgerð 2/ 2007, 
ekinn 87 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Ásett verð 9.900 Tilboð 8.450.000. 
Rnr.132624 Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

Bílaborg Stórhöfða 26, 112 
Reykjavík Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

HOBBY 650 KFU PRESTIGE. Kojuhús 
Árg 2008 4.490þ áhvl 1.820þ Sólarsella 
CD DVD 2kojur Rnr.120121 Óskum eftir 
fleiri hjólhýsum á söluskrá okkar

COLEMAN COLUMBIA Fellihýsi Árg 
1989 Verð 490þ Rnr.102640 Óskum 
eftir tjaldvögnum og fellihýsum á 
söluskrá okkar, getum einnig tekið við 
þeim á planið

Höfðabílar Fossháls 27, 110 
Reykjavík Sími: 577 4747

Óskum eftir bílum á staðinn og 
á skrá. www.hofdabilar.is

EINN SPARIBAUKUR
SSANGYONG KYRON ÁRG 1/2009 
2.0 SJÁLFSKIPTUR DISEL EK 37Þ 
KM V.3.890.- Vantar bíla á skrá og á 
staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf Þverholt 6, 270 
Mosfellsbær Sími: 517 9999

Opið virka daga 10-18.00 
og laugardaga 12-16 

www.100bilar.is

Til sölu Combi Camp tjaldvagn, árg. 
2005, með nýju fortjaldi! Ásett verð kr. 
690.000. Tilboð kr. 590.000!

Til sölu Lynx Rave xtrim 800, árg. 
2007, ek. 1.487 km., upph. stýri, neglt 
gróft belti, farangurst.. Ásett verð kr. 
1.270 þús.. Einnig til sölu samskonar 
Lynx sleði ásamt glæsilegri álkerru! 
Ásett verð á kerru kr. 790 þús.. Selst 
sitt í hvoru lagi eða allt saman. Tilboð 
óskast!

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur

Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

 Bílar til sölu

LC100 VX Dísel árg. 9/1999, ek. 230 
þús. km. 7 manna. Vetrar og sumardekk 
á felgum. Verð 2.990.000. GSM 669 
9830.

Opel Vectra árg. ‘99, ek. 147 þús. Vél 
1,6, sjsk. S. 616 2597.

Nissan Almera 1,6. Ek. 110 þús. 5 gíra. 
S. 616 2597.

Súper tilboð
Nissan Terrano árg’00, ek. 175 þús. Góð 
31’’ dekk. V. 330 þús. Skoda Octavia 
árg’01, ek.200 þús. V. 450 þús. Uppl í 
s. 659 0566

 250-499 þús.

Nissan Primera 97 Nýskoðaður. Vetrar 
og sumardekk á felgum, 118þ km. 
Dráttarkr, útv. m geislaspilara Verð: 280 
þ. 863-7550 Kristján

 500-999 þús.

Isuzu Trooper árg.’99 Diesel. Ek. 233 
þús. yfirfarinn mótor, ný kúpling. 31” 
vetrardekk. 7 manna. Tilboð 750 þús. 
S. 659 3459.

Hyundai Getz árg.2007.1400cc. bsk. 
ek. 86þús. 5 dyra. Ný heilsársdekk. 
Nýskoðaður ‘12. Verð: 980þús. Uppl. í 
s.696-8608

 1-2 milljónir

Subaru Legacy árg’05 árg en ‘06 model, 
ekin um 158 þús. Skoða skifti á Nissan 
pikup ódýrari. Uppl. í síma 863-8969

 Bílar óskast

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 
lagfæringa. Uppl. 772-5450.

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

Til sölu Can-Am Outlander 800 MAX 
Ltd. - Götuskráð - árg. 2008. ek. 2000 
km. 27” Big Horn radialdekk og hlaðið 
aukahlutum. Verð 2.450 þús. Sími 844 
2150.

 Kerrur

VIÐGERÐAR- OG 
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

Allir gerðir af kerrum, viðgerðar- og 
varahlutaþjónusta. Dráttarbeisli á 
flestar gerðir bíla. Ásetning á staðnum. 
Víkurvagnar ehf. S 577 1090 www.
vikurvagnar.is

 Vinnuvélar

Óska e. að kaupa traktora og 
diesellyftara. Einnig gröfur eldri en árg. 
2005. Uppl. í s: 866 0471.

 Lyftarar

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

 Bátar

3 tonna trébátur til sölu. Tilbúinn í 
strandveiðar. S. 436 1085.

Til sölu Hraðfiskibátar góðir í 
strandveiðina Sjá á Haninn.is, Eða í 
8950900

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

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

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99,  Peugeot 306 99. Nissan Almera 
97, Ford 250 99. kaupi bíla til niðurrifs.   
Partasala smiðjuvegi 11  sími 661 5270.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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

Partahúsið - 
Varahlutasala

Hvaleyrarbraut 20 Sími 555 6666. Erum 
með varahluti í flestar gerðir bíla á góðu 
verði. Sími 555 6666.

Bílakringlan s. 587 1099 - 894 3765 
Erum að rífa Benz Sprinter árg’98, 
Cadillac CTS árg’04, Ford 350 árg’02, 
VW Transporter árg’91-02.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

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

 Pípulagnir

Pípulagnir Arinbjarnar
Allar almennar pípulagnir, 

nýlagnir & skolplagnir. Tökum út 
hitakerfi fjölbýlishúsa.

Flísaverk ehf Verktakar. S. 897 
5599.

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

 Málarar

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

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

Málarar geta bætt við sig verkum. 
Innanhús og utan. Uppl. í s. 661 9046.

 Búslóðaflutningar

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Getum bætt við okkur í 
flísalögn, pípulögn, múrverki, 
málingu, glerísetningum og 

fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum.

Uppl. í síma 899 2420.

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 viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Nýsmíði og viðhald
Tökum að okkur hverskonar 
viðhald og nýsmíði. T.D. þök, 

glugga, gler, utanhúsklæðningar 
ásamt sumarhúsum og annari 

nýsmíði. Áratuga reynsla.
S.K.E - Verk SF - S. 861 7749. 
Blikktak ehf. - S. 861 7733. 

bragimarunn@simnet.is

K.R.S. ELDON VERKTAKAR. Múrverk, 
viðg. og flísal. Vönduð vinna tilb./tímav. 
S. 899 4254

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 8216839.

 Nudd

NEW!!TANTRIC, LUXURY MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME!!!! 24/7. 
8698602

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

Whole body massage. S. 849 5247.

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

ERUM EKKI MEÐ SEX 
NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og veitingar. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280 

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga og 
öllu símt. svarað.

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 Rafvirkjun

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

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

GRÍÐARLEGT ÚRVAL 
BÚNINGA!

Hátt í 100 tegundir á stráka og 
stelpur, ótrúleg fjölbreytni: Prinsessur, 
ninjur, kúrekar, indíánar, draugar, 
hryllingskuflar, nornir, sjóræningjar, dýr, 
trúðar, fangar, beinagrindur, pönkarar, 
djöflar, sérsveitarmenn, dansarar, 
slökkviliðsmenn, læknar, hjúkkur, 
klappstýrur, Batman, Superman, 
Lína, Zorro, Strumpar, o.fl., o.fl. 
Yfir 40 tegundir fullorðinsbúninga 
(margir í XL líka): Prestar, nunnur, 
kanínur, læknar, hjúkkur, kúrekar, 
50’s skvísur, þjónustustúlkur, 
prinsessur, magadansmær, flugfreyjur, 
hippar, Charleston, sjóræningjar, 
sjóliðar, trúðar, nornir, ninjur, fangar, 
melludólgar, furstar, draugar, mafíósi, 
rómverjar, allskonar sprellibúningar, 
Ceasar, Elvis, , o.fl., o.fl.  Partýbúðin 
Faxafeni 11, s. 534-0534   Opið alla 
daga

 Til sölu

TILBOÐ
Dömuskór úr leðri Verð: 4.500.- Misty 
skór Laugavegi 178, s: 551 2070.

Ruslatunnufestingar til sölu. Uppl. í s. 
695 1771.

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og 
illa farið. Leitið til fagmanns og 

fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is 

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

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Pallettutjakkar
Lyftigeta 2,5 tonn Verð kr: 59.900.- 
með vsk Plastprent ehf Fosshálsi 17 
- 25 S: 580 5600 www.plastprent.is

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Heilsuvörur

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

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

 Rannveig s. 862 5920.

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Námskeið

Útsaumsnámskeið
forn íslenskur revelsaumur 

silkiborðasaumur. Uppleystur 
ullarsaumur. Þrívíddarsaumur. 
Crewel saumur, kunstbroderi 

og fleira
Inga gefur uppl. og innritun 

í S. 892 4250.

Útskurðarnámskeið

Er að hefjast, kennt verður 
vikulega 3 tíma í senn, í 
4 vikur. Undirstöðuatriði 

efnismeðferðar og beiting 
verkfæra verður kennd. 

Námskeiðsverð er 14000kr 
uppls í s:895 7885

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

 Húsgögn

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.  
Gæði og gott verð.  Hirzlan Smiðsbúð 
6 Sími 564-5040

 Dýrahald

Beagle hvolpar (HRFI) til sölu. Tilbúnir 
til afhendingar ca. 15. Mars með 
örmerkingu, ættbók og heilsufarsbók 
ásamt gjafapakka. Nánari uppl. í síma 
862 1304.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna okkar: 

www.dalsmynni.is Hundaræktun 
með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

 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

Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s. 
773 3182.

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.

Luxury room, 30þ. á mán. Furnished, 
w/c, laundry, stove. 109 RVK. S. 894 
2145.

VELDU ÖRYGGI!!
Fáðu fagfólk til að sjá um útleigu á 
þínu húsnæði. Sem leigjandi gerðu þá 
ófrávíkjanlega kröfu um að skjalagerð 
sé í höndum fagfólks www.leiguhus.is 
aðstoðar þig Sími 562 2554.

 Húsnæði óskast

Stúdíó helst í miðbæ Rvk fyrir par 
óskast, greiðslug. 75 þús. S.: 6158425

 Atvinnuhúsnæði

IÐNAÐARHÚSNÆÐI 
ÓSKAST

Lítið iðnaðarhúsnæði með 
innkeyrsludyrum óskast á leigu á 
reykjarvíkursvæðinu. Uppl. í síma 898 
3206.

Til Leigu skrifstofu herbergi lítil og stór 
við ármúla góð bílastæði og hagstætt 
verð uppl. 8993760

 Geymsluhúsnæði

FRYSTIGEYMSLUR
Vantar þig að láta geyma í frysti? 
Erum með útleigu á frystiplássi 

fyrir bretti, getum tekið allt 
að 100 bretti. Aðgangur að 

geymslum alla daga.
Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í síma 690 3408

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 & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Atvinna í boði

Vantar tvo duglega sjómenn á 
grásleppubát. Verða að hafa réttindi 
og meðmæli. Uppl. eru gefnar í s. 
847 3758.

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun 
eða vinna lítið og hafa lítil laun. uppl í 
s 773 2100

Veitingastaðurinn Silfur
 á hótel Borg auglýsir eftir 
starfsmanni í morgunverð. 

Vaktir eru frá 06-11 alla virka 
daga. Viðkomandi þarf að hafa 

góða þjónustulund og vera 
eldri en 25 ára. Upplýsingar 

hjá Veroniku í s. 892 1735 eða 
email info@silfur.is

 Atvinna óskast

Naglafræðingur útskifaður frá 
snyrti-akademíunni óska eftir 
sumarstarfi á höfuðborgas. 662-4867

 Fundir

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

KALAK-MYNDAKVÖLD
Ragnar Hauksson segir frá Vestur-
Grænlandi í máli og myndum 
miðvikudagskvöldið 9 mars.kl.20 í sal 
Norræna Félagsins við Óðinsgötu.Allir 
velkomnir. KALAK-Grænlensk-Íslenska 
félagið.

Þjónusta

Til sölu
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

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

Vaðlatún 4 á Akureyri

Blásalir 24 í Kópavogi

Víðigerði 14, Grindavík

Vaðlatún 6 á Akureyri

Þjóðbraut 1, Akranesi

Höfum kaupendur að:
  3ja herb íbúð í lyftuhúsi miðsvæðið  í 
RVK t.d í Mánatúni eða Sóltúni 

  4ra herb. Íbúð í Gragarvogi allt að 25m

  2ja- 3ja herb íbúð í Breiðholti, Gyðufell, 
Iðufell eða Fannarfell

  Par/raðhús í Kóp allt að 45m

  Einbýli á einni hæð í Kóp allt að 55m

  Einbýli/raðhús/sérhæð í Norðlingaholti 

  Ert þú að leitað að eign eða selja eign

Hafðu samaband við  
Húsin í borginni sími 511 5005

… það borgar sig

Auglýsingasími

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



 
Hver pakki u.þ.b. 1 kg.

KR.kgKR kg

SPLIT BEANS

KR.500g

KR.kg KR. 870g

K.S. FROSIÐ
LAMBASÚPUKJÖT

K.S. FROSIÐ R

1.FLOKKUR

VERÐ NÚ  KR.KG.

FRÁBÆRT VERÐ Í BÓNUSFRÁBÆRT VERÐ Í BÓNUS

FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR
  KR.KG.

KJARNAFÆÐI

KR.KG
KJARNAFÆÐI

KR.KG
KJARNAFÆÐI 

KR.KG

KSKSKS FROSIÐFROSIÐ LALAMMBASÚBASÚPPUKJUKJÖÖTTTT 1.FLOKKUR1 FLOKKUR
U.Þ.B. 1920 KR. U Þ B 1920 K POKINN
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BAKÞANKAR 
Júlíu 

Margrétar 
Alexanders-

dóttur
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Maggi! Það er tími til 
kominn að við tveir 

tölum aðeins saman... 
um stelpur og svona!

Þú ert 
fyrir 

stelpur, 
ekki satt? Jújú.

Kóngur! Gastu talað 
aðeins við 

hann?

Jamm. 
Það er 

allt í fínu 
standi!

Palli, ég er 
búinn að vera 
að hugsa um 

að fara í feðga-
veiðiferð.

Það 
hljómar 

vel.

Í alvöru?

Nema 
hvað?

Já, 
nema...

Ég hélt að 
afi væri 
dáinn.

Ég var að 
hugsa um 
mig og þig!

EF þú skvettir á mig og ég skvetti á þig 
þá kannski jafnast þetta út og enginn 

lendir í vandræðum.

LÁRÉTT
2. erindi, 6. pot, 8. holufiskur, 9. 
hyggja, 11. komast, 12. lægst, 14. 
meinlætamaður, 16. ekki, 17. munda, 
18. angan, 20. tvíhljóði, 21. hestur.

LÓÐRÉTT
1. rass, 3. samanburðartenging, 4. 
skortíta, 5. slagbrandur, 7. hálsklútur, 
10. spreia, 13. sjáðu, 15. glufa, 16. 
trjátegund, 19. þurrka út.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. vers, 6. ot, 8. nál, 9. trú, 
11. ná, 12. neðst, 14. fakír, 16. ei, 17. 
ota, 18. ilm, 20. au, 21. klár. 

LÓÐRÉTT: 1. botn, 3. en, 4. rántíta, 5. 
slá, 7. trefill, 10. úða, 13. sko, 15. rauf, 
16. eik, 19. má. 

ÆTLARÐU AÐ 
STILLA VEKJARA-

KLUKKUNA?! 
ERTU BRJÁLUÐ! 

ÉG VERÐ HUNDFÚLL 
EF ÉG VAKNA VIÐ 

HANA!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

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

Það er meiriháttar vesen fyrir marga 
sem ég þekki um fimmtugt að fara 

yfir eina nótt í bústað. Kæfisvefnsbún-
aðurinn einn og sér er eins og að taka 
með sér hund í ferðalag. Smám saman 
færist aldurinn yfir og með honum meiri 
búnaður en áður. Sjálf er ég komin með 
talsvert drasl á eftir mér, verandi varla 
eldri en tvævetra. Má þar nefna hita-
teppi á stærð við veislutjald, inniskó 

fyrir bakið (en sannarlega ekki fyrir 
útlitið), ýmislegt til að setja á and-

litið snemma morguns áður en 
nokkuð lifandi sér framan í mig 
og meðalaglös. Ég er járnuð við 
drasl.

SJÓNVARPSAUGLÝSINGAR 
vefja sannleikanum stundum ekki 
inn í umbúðir. Þar er það ekki 
fólkið um þrítugt sem hoppar upp 
í flugvél, með vegabréfið, kredit-

kort og léttan bakpoka. Fólkið 
um þrítugt er yfirleitt að eiga 

við einhver tryggingafélög 
vegna eignatjóns, að taka til í 

geymslunni eða fara í ferða-
lag með búslóð sem nær 
upp á þak. Ef ég vil halda 
í frelsið get ég einna helst 
líkt mér við pinklum hlað-
inn farandsöngvara. Það 

væri rómantísk lýsing á 

mér. Napurlegra væri að horfast í augu 
við sannleikann; þræll eigin dóts. En ég 
á ekkert sameiginlegt lengur með ung-
meyjum á hestbaki á Hróarskeldu og það 
er orðið of seint að fara á Interrail. 

ÞETTA er þróun sem þarf að sporna við 
enda á hún sér líka stað á heimilinu, sem 
með árunum er fyllt eins og grís á leið á 
grillið. Á frekar dapurlegu tímabili var 
hápunktur vikunnar ef ég komst í IKEA 
að kaupa nýja ruslafötu. Mér varð það 
síðar ljóst hversu sorglegt það var. Engu 
skárra að fylla tómarúmið með Läcka en 
með mat. Átfíklar og dótasafnarar eru 
á alveg sömu slóðum. Ég lít á það sem 
skref í rétta átt að vera farin að selja 
dótið mitt á internetinu og eins og þegar 
ég keypti dót er þetta nýja eiturlyfið, 
að selja dót. Vinkona mín ánafnaði mér 
ýmsu úr geymslunni hjá sér um daginn 
sem henni hafði sýnst að kæmi mér og 
mínum að góðum notum. Á hverju kvöldi 
er ég að því komin að auglýsa það á 
Barnalandi. 

ÉG FER væntanlega ekki í gröfina að 
hætti forfeðra minna. Ég verð ekki 
heygð með hrærivélinni. Ég þarf engan 
farangur í hinstu ferðina. Takmarkið er 
því að keyra óþarfa dót á haugana áður 
en ég fer í hauginn með draslið. Vonandi 
hef ég einhvern tíma.

Fjötrar fáráðs  
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Blúshátíð í Reykjavík verð-
ur haldin í áttunda sinn 
dagana 16. til 21. apríl. 
Þrennir stórir tónleikar 
verða haldnir á Hilton-hót-
elinu. 

Áttunda Blúshátíðin í Reykjavík 
verður haldin 16. til 21. apríl. Setn-
ingarhátíðin verður í miðborginni 
laugardaginn 16. apríl þar sem 
blúsinn verður í fyrirrúmi. Blús-
listamaður ársins verður heiðrað-
ur, blúsvagnar Krúserklúbbsins 
keyra um bæinn, framinn verð-
ur blúsgjörningur og um kvöldið 
verða tónleikar. 

„Þetta verður alveg frábært, ég 
er í engum  vafa um það,“ segir 
skipuleggjandinn Halldór Braga-
son. Um 3.500 manns sóttu hátíð-
ina í fyrra og vonast hann eftir 
enn fleiri áhorfendum í ár. Yfir eitt 
hundrað útlendingar hafa þegar 
boðað komu sína, þar á meðal frá 
Noregi og Hollandi. „Við verðum 
með áherslu á Memphis og Missis-
sippi þetta árið,“ segir Halldór og 
er afar ánægður með blúsarana 
sem taka þátt.

Þrennir stórir tónleikar verða 
á Hilton-hótelinu frá fimmtudegi 
til laugardags. Fyrst stígur á svið 
Björgvin Halldórsson ásamt Páli 
Rósinkranz og Blúsmafíunni. 
Hljómsveitin Ferlegheit kemur 
einnig fram en hún gaf nýlega út 
sína fyrstu plötu, „You Can Be as 
Bad as You Can Be Good“, sem 
fengið hefur góða dóma.

Marquis Knox, sem spilar kvöld-
ið eftir, hefur verið kallaður krón-
prinsinn frá Missisippi, enda 
talinn einn efnilegasti blústón-
listamaður sem upp hefur komið 
í Bandaríkjunum í langan tíma. 
Knox fæddist árið 1991 en þrátt 

fyrir ungan aldur er hann marg-
verðlaunaður tónlistarmaður sem 
spilar blús af mikilli innlifun og 
næmni. Þetta sama kvöld spilar 
hljómsveitin Klassart, sem hefur 
vakið mikla athygli að undanförnu.

Hinn hæfileikaríki Vasti Jack-
son stígur á svið 21. apríl. Hann 
gjörþekkir rætur blústónlistar-
innar, er líflegur á sviði og nær 
góðum tengslum við áhorfendur. 
Vasti Jackson er flinkur gítarleik-
ari og afburða blússöngvari sem 

veit hvað áhorfendur vilja. Stone 
Stones, ein efnilegasta blússveit 
landsins, kemur einnig fram þetta 
kvöld.

Klúbbur Blúshátíðar verður 
starfræktur á Hilton-hótelinu að 
loknum stóru tónleikunum. Þar 
verður leikinn blús af öllum gerð-
um þar sem ungliðar og reynslu-
boltar mætast á sviðinu í fjöl-
breyttri dagskrá. Miðasala á 
hátíðina hefst á Midi.is 10. mars. 

 freyr@frettabladid.is

Blúshátíð í áttunda sinn

VASTI JACKSON Blúsarinn hæfileikaríki er líflegur á sviði og nær góðum tengslum við 
áhorfendur.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

TVEGGJA TÍMA HLÁTURSKAST... MEÐ HLÉI

Opal – bætir andrúmslo�ið
Fáðu þér frískandi Opal og skelltu þér á Nei ráðherra! – fjörlegan og sprenghlægilegan gamanleik –  í Borgarleikhúsinu.

Opal – bæ
Fáðu þér frískandi
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Nýjasta hasarmynd 
MICHEAL BAY.

“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

ANTHONY HOPKINS 

SÝNIR STJÖRNULEIK Í ÞESSARI 
ÓGNVÆNLEGU SPENNMYND

M.A. BESTA MYND - BESTI LEIKARI

FRÁ FARRELLY BRÆÐRUM, ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU 
OKKUR SOMETHING ABOUT MARY OG DUMB AND DUMBER!

SPRENGHLÆGILEG GAMANMYND SEM Á 
EFTIR AÐ FÁ ÞIG TIL AÐ GRENJA ÚR HLÁTRI

THE KING’S SPEECH kl. 5:40
HALL PASS kl. 8 - 10:10
SPACE CHIMPS 2 kl. 6
I AM NUMBER FOUR kl. 8 - 10:10

HALL PASS kl. 5.30 - 8 - 10.30
JUSTIN BIEBER-3D kl. 5.40 - 8
I AM NUMBER 4 kl. 8 og 10.30
KING’S SPEECH kl. 5.30 - 8
RANGO-3Dísl Tal kl. 5.40
TRUE GRIT kl. 10.20
THE RITE kl. 10.30

HALL PASS kl. 5:40 - 8 - 10:20
HALL PASS kl. 8 - 10:20
RANGO ísl Tal kl. 5:50
RANGO M/ Ensku. Tali kl. 10:30
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl.a 5:40 - 8
THE RITE kl. 8 - 10:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
I AM NUMBER FOUR kl. 10:30
TRUE GRIT kl. 8 - 10:20
TRUE GRIT kl. 5:40
THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8

THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:30 - 8 - 10:30
HALL PASS kl. 8:10 - 10:30
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 6
ROKLAND kl. 8
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 10:10

OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 L
OKKAR EIGIN OSLÓ LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 10.15 L
ROOMMATE KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 3.30 - 5.45 L
RANGO MEÐ ENSKU TALI KL. 8  - 10.10 L
THE MECHANIC KL. 10.30  16
HOW DO YOU KNOW KL. 3.30 L
BIG MOMMA´S HOUSE KL. 3.30 L
JUST GO WITH IT KL. 5.30 - 8 L

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%ÁNAR Á MIÐI.ISÁ NÁNAR Á MIÐI.ISÁ

NÁNAR Á MIÐI.ISÁ
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 5.50 L
RANGO MEÐ ENSKU TALI KL. 8 - 10 L
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 8 - 10 L
HOW DO YOU KNOW KL. 5.50 L

OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 5.45 - 8 - 10.10 L
ROOMMATE KL. 8 - 10  14
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 6 L
HOW DO YOU KNOW KL. 8 - 10.35 L
BIG MOMMA´S HOUSE KL. 5.30 L
127 HOURS KL. 10.10  12
BLACK SWAN KL. 5.30 - 8  16

GLERAUGU SELD SÉR

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

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
-H.S., MBL

RANGO - ISL TAL 6

RANGO - ENS TAL 6, 8 og 10.10

OKKAR EIGIN OSLÓ 6, 8 og 10

THE MECHANIC 8 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

g

A.E.T. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

MUNIÐ AÐGANGSKORTIN! Allt að 37% afsláttur

MÁNUDAGUR

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

THE FIGHTER (14)

KVIKSETTUR (BURIED) (16)

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

INSIDE JOB (L)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE)(14)

17:50, 20:10, 22:20

18:00, 20:00, 22:00

17:40, 20:10, 22:40

22:30

17:50, 20:10 

ttur

BAR
&

CAFÉ



Finndu okkur

á fasbókinni
Brimborg
á Facebook

Volvo á Íslandi

Max1
á Facebook

Vélaland
á Facebook

Saga bílaleiga
á Facebook

Dollar bílaleiga
á Facebook

Thrifty bílaleiga
á Facebook

Ford á Íslandi Citroën á Íslandi Mazda á Íslandi Ford Truck á Íslandikomdu í 
hópinn
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sport@frettabladid.is

ALFREÐ FINNBOGASON  skoraði í sínum þriðja leik í röð með belgíska liðinu Sporting Lokeren um helgina og hjálpaði 
liðinu að vinna 2-1 heimasigur á Zulte-Waregem. Alfreð skoraði markið sitt úr fyrstu alvöru sókn leiksins strax á 2. mínútu. Alfreð 
skoraði í fyrsta leiknum sínum í byrjunarliðinu sem var á móti Charleroi (1-1 jafntefli) og hann skoraði einnig eftir að hafa komið 
inn á sem varamaður í 1-2 tapi á móti Club Brugge. 

FÉLAGAR MEÐ PREMIUM ICELANDAIR 
AMERICAN EXPRESS® FRÁ 
KREDITKORTI GREIÐA EKKERT 
ÁRGJALD Í ICELANDAIR GOLFERS

+ Skráðu þig í 
Icelandair Golfers á 

 www.icelandairgolfers.is

Icelandair Golfers er klúbbur
sem auðveldar þér að spila 

golf út um allan heim.

Golfsettið
ferðast frítt!

Þú nýtur þessara hlunninda:

 þegar þú ferðast með Icelandair.

 aðilum Icelandair Golfers.

Enska úrvalsdeildin
Liverpool-Manchester United  3-1
1-0 Dirk Kuyt (34.), 2-0 Dirk Kuyt (39.), 3-0 Dirk 
Kuyt (65.), 3-1 Javier Hernández (90.+1)
Wolves-Tottenham  3-3
1-0 Kevin Doyle (20.), 1-1 Jermain Defoe (30.), 
1-2  Defoe (34.), 2-2 Doyle, víti (40.), 2-3 Roman 
Pavlyuchenko (48.), 3-3 Steven Fletcher (87.).
Birmingham-West Bromwich  1-3 
0-1 Youssuf Mulumbu (47.), 1-1 Jean Beausejour 
(48.), 1-2 James Morrison (58.), 1-3 Paul 
Scharner (72.)
Arsenal-Sunderland  0-0
Bolton-Aston Villa  3-2
0-1 Darren Bent (15.), 1-1 Gary Cahill (45.+2), 1-2
 Marc Albrighton (64.), 2-2 Gary Cahill  (74.), 3-2 
Ivan Klasnic (86.)
Fulham-Blackburn  3-2
1-0 Damien Duff (37.), 1-1 Grant Hanley (46.), 
2-1 Damien Duff (59.), 2-2 Junior Hoilett (65.), 
3-2 Bobby Zamora, víti (89.)
Newcastle-Everton  1-2
1-0 Leon Best (23.), 1-1 Leon Osman (31.), 1-2 
Phil Jagielka (36.)
West Ham-Stoke  3-0
1-0 Demba Ba (21.), 2-0 Manuel Da Costa (29.), 
3-0 Thomas Hitzlsperger (82.)
Manchester City-Wigan  1-0
1-0 David Silva (38.)
STAÐAN Í DEILDINNI
Man. United 29 17 9 3 63-30 60
Arsenal 28 17 6 5 57-27 57
Man. City 29 15 8 6 45-25 53
Chelsea 27 14 6 7 48-23 48
Tottenham  28 13 9 6 41-34 48
Liverpool 29 12 6 11 39-36 42
Bolton 29 10 10 9 42-40 40
Sunderland 29 9 11 9 33-35 38
Newcastle 29 9 9 11 44-41 36
Everton 28 8 12 8 37-37 36
Fulham 29 7 14 8 32-31 35
Stoke City 29 10 4 15 32-38 34
Aston Villa 29 8 9 12 37-50 33
Blackburn  29 9 5 15 37-49 32
Blackpool 28 9 5 14 42-55 32
West Brom 29 8 8 13 39-54 32
West Ham 29 7 10 12 36-49 31
Birmingham 27 6 12 9 26-38 30
Wolves 29 8 5 16 34-49 29
Wigan Athletic 29 5 12 12 27-50 27

Enska b-deildin
Portsmouth-Sheffield United  1-0
Hermann Hreiðarsson tryggði Portsmouth sjötta 
sigurinn í röð með eina marki leiksins á 24. mín.
Queens Park Rangers - Leicester  1-0
Heiðar Helguson lék allan leikinn og var nokkrum
sinnum nálægt því að skora.
Reading - Middlesbrough  5-2
Brynjar Björn Gunnarsson lék allan leikinn.
Coventry-Bristol City  1-4
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn.

ÚRSLITIN

FÓTBOLTI Kenny Dalglish, stjóri 
Liverpool, hélt upp á sextugs-
afmælið í vikunni og fékk ekki 
bara afmælissöng á Anfield í gær 
heldur hélt Liverpool-liðið upp á 
afmæli stjórans með því að vinna 
frábæran 3-1 sigur á toppliði 
Manchester United. 

Dirk Kuyt skoraði öll þrjú mörk 
Liverpool í leiknum og öll komu 
þau eftir að Úrúgvæmaðurinn 
Luis Suarez hafði skapað mikinn 
usla í vörn United, sem saknaði 
Rio Ferdinand og Nemanja Vidic 
mikið. Kuyt, sem hafði aldrei skor-
að á móti United, skoraði þarna 
sína fyrstu þrennu í Liverpool-
búningnum og varð enn frem-
ur fyrsti Liverpool-maðurinn til 
þess að skora þrennu á móti United 
síðan Peter Beardsley afrekaði það 
árið 1990.

„Mér hefur aldrei liðið betur en 
núna eftir að vera búinn að skora 
þrennu á móti United. Ég verð 

samt að þakka Luis Suarez fyrir 
mig í dag því hann var frábær og 
bjó til tvö af þessum þremur mörk-
um,“ sagði Dirk Kuyt. Suarez átti 
frábæran leik og lagði upp fyrsta 
markið eftir að hafa farið framhjá 
hálfu Manchester-liðinu í víta-
teignum. 

Dalglish hefur gjör-
breytt Liverpool-
liðinu síðan hann tók 
við af Roy Hodgson og 
liðið hefur nú unnið 
bæði Chelsea og 
United undir hans 
stjórn. „Þetta er búið 
að vera erfitt tíma-
bil fyrir Liverpool 
og þetta er stærsta 
stundin hjá lið -
inu. Við erum samt 
hvergi nærri hætt-
ir. Það var gott að fá 
þrjú stig en það var 
ekki síður mikil vægt 

að spila svona vel,“ sagði Dalglish.
Þetta var ekki góð vika fyrir 

Manchester United, sem tapaði 
öðru sinni á fimm dögum. Í stað 
þess að ná góðu forskoti á toppnum 
eru lærisveinar Sir Alex Ferguson 
nú bara þremur stigum á undan 
Arsenal, sem á leik til góða. Sir 
Alex er í mikilli fýlu út í fjölmiðla 
og bannaði leikmönnum sínum að 
fara í viðtal eftir leikinn.

Jamie Carragher var hepp-
inn að sleppa við rautt 

spjald undir lok fyrri 
hálfleiks þegar hann 
sparkaði Nani út úr 
leiknum. Carragher 
bað Portúgalann 
afsökunar eftir leik 
en stór skurður opn-
aðist á legg Nanis, 
sem grét undan með-

ferðinni frá Liverpool-
manninum.

 ooj@frettabladid.is

Alvöru afmælisgjöf til Kenny
Dirk Kuyt skoraði þrennu og Luis Suarez átti stórleik þegar Liverpool vann 
sannfærandi 3-1 sigur á toppliði Manchester United á Anfield í gær. 

Stjarnan-HK  25-27 (16-13)
Markahæstar: Elísabet Gunnarsd. 8, Sólveig 
Lára Kjærnested 4, Jóna Ragnarsd. 3 - Brynja 
Magnúsd. 14, Jóna Halldórsd. 3, Harpa Bald.3.
FH-Valur  12-33 (6-20)
Markahæstar: Sigrún Jóhannsd. 2, Sigrún 
Gilsd. 2, Berglind Björgvinsd. 2, Margrét 
Arond. 2, Ingibjörg Pálmad. 2 - Dagný Skúlad. 
6, Hrafnhildur Skúlad. 5, Anett Köbli 5, Anna 
Ursula Guðmundsd. 4, Karólína Gunnarsd.3, 
Hildurgunnur  Einarsd. 3, Ragnhildur Rósa 
Guðmundsd. 3, Rebekka Skúlad.2.
ÍR-Grótta  18-19 (11-12)
Markahæstar: Silja Ísberg 6, Ellla Kowaltz 4, Sif 
Jónsdóttir 3-  Tinna Laxdal Gautadóttir 5, Hildur 
Marín Andrésdóttir 4, Helga Þórunn Óttarsdóttir 
3, Steinunn Kristín Jóhannsdóttir 3. 
Fylkir-Haukar  22-21 (14-11)
Markahæstar: Sunna María Einarsdóttir 6, Sunna 
Jónsdóttir 6 - Viktoría Valdimarsdóttir 4, Þórunn 
Friðriksdóttir 4, Sandra Sif Sigurjónsdóttir 4.
ÍBV-Fram frestað - leikinn í kvöld
STAÐAN Í DEILDINNI
Valur 16 15  0 1   571-295 30
Fram 15 14 0 1   523-295 28
Stjarnan 16  12 0 4   536-405 24
Fylkir  16 10 0 6   446-417 20
HK 16 8 1 7   430-441 17
ÍBV 15 8 1 6   379-409 17
FH 16 5 0 11   364-427 10
Haukar 16 3 1 12   355-478 7
Grótta 16 2 1 13   343-492  5
ÍR 16 0 0 16   262-550 0

N1 DEILD KVENNA

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson 
og Aron Pálmarsson voru báðir 
markahæstir hjá sínum liðum 
í lokaumferðinni í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar um 
helgina. Ólafur skoraði 8 mörk í 
27-32 tapi Rhein-Neckar Löwen 
á móti franska liðinu Chambery 
Savoie á útivelli. 

Aron skoraði sjö 
mörk í 36-27 sigri Kiel á 
Kielce í Póllandi. Kiel 
og Löwen komust 
bæði í sextán liða 
úrslit Meist-
aradeildar-
innar eins 
og Kadetten 
Schaffhausen, 
lið Björgvins Páls 
Gústavssonar. - óój

Meistaradeildin í handbolta:

Ólafur og Aron 
markahæstir

1 2 3
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HANDBOLTI FH er með pálmann í 
höndunum í baráttunni um annað 
sætið í N1-deild karla í handbolta 
eftir góðan sigur gegn Fram á úti-
velli í gær, 28-33. Staðan í hálfleik 
var 15-14 fyrir heimamenn í Fram 
en gestirnir úr Hafnarfirði náðu 
góðum kafla undir lok leiksins 
og knúðu fram sigur í sem færir 
þá upp í annað sætið með 21 stig, 
tveimur stigum á undan Fram.

Ásbjörn Friðriksson var 
markahæstur í liði FH með sjö 
mörk en hann lék vel í sókninni og 
skoraði mörg mörk á mikilvægum 
augnablikum. Hjá Fram var 
Arnar Birkir Hálfdánsson 
atkvæðamestur með sex mörk.

Kristján Arason, þjálfari FH, 
var kátur með sigurinn. „Þetta 
var frábær sigur en það var mikil 
vinna á bak við hann. Leikurinn 
var mjög jafn en það er kominn 

karakter í liðið sem ég fann ekki 
fyrir í liðinu í haust. Við erum 
farnir að horfa fram á veginn 
og það er mjög jákvætt,“ sagði 
Kristján. Stórskyttan Ólafur Guð-
mundsson varð fyrir meiðslum 
í leiknum en ekki er búist við að 
meiðsli hans séu alvarleg.

Reynir Þór Reynisson, þjálf-
ari Fram, var vonsvikinn í leiks-
lok enda er þetta fjórða tap Fram 
í röð. „Við náðum aldrei takti í 
varnar leiknum og sóknarleikur-
inn var stirður hjá okkur. Það er 
margt sem við þurfum að laga. 
Það eru vonbrigði fyrir okkur að 
tapa þessum mikilvæga leik og 
við erum í mótvindi um þessar 
mundir. Við þurfum að finna takt-
inn á ný og leika af sömu getu og 
við gerðum fyrr á leiktíðinni. Við 
vitum að við getum gert betur.“  
 - jjk

FH vann í Safamýri og komst upp í annað sætið:

Fjögur Framtöp í röð

ÓLAFUR MEIDDIST Ólafur Guðmundsson lék ekkert síðustu fimm mínúturnar í gær 
eftir að hafa lent illa. Hér er hann fyrr í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Iceland Express deild karla
Snæfell-Hamar  76-64 (36-39)
Stig Snæfells: Pálmi Freyr Sigurgeirsson 16, 
Jón Ólafur Jónsson 13 (16 fráköst), Ryan 
Amaroso 12, Zeljko Bojovic 12, Sveinn 
Davíðsson 8, Sean Burton 6, Emil Þór 
Jóhannsson 5, Atli Rafn Hreinsson 4. 
Stig Hamars: Devin Antonio Sweetney 24, Darri 
Hilmarsson 15, Ragnar Á. Nathanaelsson 8, Ellert 
Arnarson 6, Svavar Páll Pálsson 5, Lárus Jónsson 
4, Stefán Halldórsson 2. 
ÍR-KR  124-96 (64-41)
Stig ÍR: James Bartolotta 33, Eiríkur Önundarson 
24, Kelly  Biedler 22 (12 frák.), Nemanja Sovic 16, 
Hjalti Friðriksson 12, Níels Dungal 11, Sveinbjörn 
Claesson 4, Vilhjálmur Theodór Jónsson 2. 
Stig KR: Marcus  Walker 31, Brynjar Þór Björns-
son15, Finnur Atli Magnússon 12, Hreggviður 
Magnússon 8, Ólafur Már Ægisson 6, Jón Orri 
Kristjánsson 6, Pavel Ermolinskij 5, Skarphéðinn 

Freyr Ingason 5, Ágúst  Angantýsson 4, Martin 
Hermannsson 3, Páll Fannar Helgason 1. 
KFÍ-Njarðvík  102-97 (50-49)
Stigahæstir Richard McNutt 21, Carl  Josey 17, 
Nebojsa Knezevic 17, Craig Schoen 13, Pance 
Ilievski 12, Darco Milosevic 10 - Jóhann Árni 
Ólafsson 31, Giordan Watson 24, Melzie 
Jonathan Moore 23. 
STAÐAN
Snæfell 21 17 4 2012-1850 34
KR 21 15 6 2042-1833 30
Grindavík 20 14 6 1687-1589 28
Keflavík 20 14 6 1915-1747 28
Stjarnan 20 11 9 1723-1727 22
ÍR 21 10 11 1929-1918 20
Njarðvík 21 9 12 1724-1788 18
Haukar 20 8 12 1685-1801 16
Tindastóll 20 7 13 1601-1686 14
Fjölnir 20 7 13 1758-1844 14
Hamar 21 6 15 1674-1785 12
KFÍ 21 5 16 1817-1999 10

N1 deild karla
Fram - FH  28-33 (15-14)
Mörk Fram: Arnar Birkir Hákonarson 6 (8), 

Haraldur Þorvarðarson 4 (4), Aron Róbert Holster 
4 (7), Andri Berg Haraldsson 4 (10), Magnús 
Stefánsson 3 (3), Jóhann Gunnar Einarsson 3 (7),
 Einar Rafn Jónsson 2/1 (4), Mattías Daðason 1 
(1), Stefán Baldvin Stefánsson 1 (3)
Varin skot: Björn Viðar Björnsson 20 (52/2, 
38,%),  Guðni Örvarsson 0 (1/1, 0%) 
Mörk FH: Ásbjörn Friðriksson 7/3 (14), Baldvin 
Þorsteinsson 6 (8), Ólafur Gústafsson 4 (6), 
Örn Ingi Bjarkason 4 (8),  Ólafur Andrés 
Guðmundsson 4 (10), Benedik Reynir Kristinsson
 3 (4), Atli Rúnar Steinþórsson 2 (3), Halldór 
Guðjónsson 2 (3), Sigurgeir Árni Ægisson 1 (1).
Varin skot: Daníel Frey Andrésson 16 (44/1, 
36,4%)
STAÐAN
Akureyri 16 13 1 2   461-413 27
FH 16 10 1 5   463-423 21
Fram 16 9 1 6   508-468 19
HK 16 9 0 7   477-486 18
Haukar 16 7 3 6   417-410 17
Valur 16 6 0 10   413-446 12
Afturelding 16 4 0 12   406-443 8
Selfoss 16 2 2 12   449-505 6

ÚRSL

VALSMENN REYKJAVÍKURMEISTARAR Guðjón Pétur Lýðsson tryggði Val 1-0 sigur 
á KR með stórglæsilegu marki beint úr aukaspyrnu í úrslitaleiknum í Egilshöllinni. 
Þetta var tuttugasti Reykjavíkurmeistaratitil Vals og sá fyrsti síðan 2005. Arnar Sveinn 
Geirsson sést hér með bikarinn í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Snæfell varð í gær-
kvöldi deildarmeistari í Iceland 
Express deild karla með að leggja 
Hamar að velli, 76-64. Á sama tíma 
voru KR-ingar teknir í bakaríið af 
nágrönnum sínum í ÍR, 124-95, og 
þar með var ljóst að deildarmeist-
aratitilinn færi í Stykkishólminn.

Snæfell er með 34 stig á toppi 
deildarinnar og er fjórum stig-
um á undan KR þegar ein umferð 
er óleikinn. Pálmi Sigurgeirsson 
fór fyrir liði Snæfells í gær og 
skoraði 16 stig en Devin Sweet-
ney skoraði 24 stig fyrir gestina 
úr Hvergerði. Í Seljaskóla skor-
aði James Bartolotta 33 stig og 
Eiríkur Önundarson 24 stig fyrir 
ÍR. Marcus Walker skoraði 
31 stig fyrir KR. Óvænt 
úrslit urðu á Ísafirði 
þegar botnlið KFÍ lagði 
Njarðvík að velli, 102-97, 
í spennandi leik.

Ingi Þór Steinþórsson, þjálf-
ari Snæfells, hefur nú náð þeim 
árangri að vinna alla þá titla sem í 
boði eru á Íslandi með liði Snæfells. 
Þetta er aðeins annað keppnis-
tímabil Inga með Snæfell og því er 
árangurinn magnaður.

„Ég er mjög ánægður með þenn-
an sigur en úrslitin hjá KR koma 
mér verulega á óvart. Þetta var síð-
asta púsluspilið hjá mér með Snæ-

felli og spurning hvort 
ég segi ekki bara af 
mér,“ sagði Ingi Þór 
kíminn eftir leikinn. 

„Við vorum ekki 
búnir að gleyma 
því þegar KR fagn-
aði deildarmeistara-
titlinum á heima-
velli okkar 
í fyrra. 

Það 

er frábært að ná að landa þessum 
titli því hann gefur okkur heima-
leikjarétt í úrslitakeppninni. Þetta 
er í raun viðurkenning fyrir frá-
bæra frammistöðuna í vetur og nú 
tekur við ný áskorun.“

Árangur Snæfells er eftirtektar-
verður enda missti liðið sterka leik-
menn líkt og Hlyn Bæringsson og 
Sigurð Þorvaldsson fyrir tímabil-
ið. Inga Þór og félögum hefur tek-
ist að hrekja margar hrakfallaspár. 
„Fyrirliðarnir Jón Ólafur Ólafsson 
og Pálmi Sigurgeirsson 
hafa stigið upp í vetur 
og liðið hefur leikið sem 
ein heild. Við erum mjög 
stoltir af þessum 
árangri.“ - jjk

SÁ EINI SEM VAR EFTIR
Snæfell tryggði sér deildarmeistaratitilinn með sigri á Hamri í Hólminum þar 
sem KR-ingar steinlágu á móti ÍR-ingum í Seljaskóla. Ingi Þór Steinþórsson, 
þjálfari Snæfells, hefur nú unnið allt sem hægt er að vinna með Snæfelli.
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15%
afsláttur *
á öllum stærðum af 

Nicorette Fruitmint.

Dæmi: 2 mg, 210 stk. 

Áður: 4.975 kr.  Nú: 4.229kr.

Lægra
verð 
í Lyfju

Nicotinell er 
samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

®

Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að 
draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga 
úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum 
innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með 
hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með 
barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

Gegn krabbameini í körlum

Í mars renna 100 kr. af hverjum seldum pakka af Nicotinell 
beint til átaksins Mottumars

100 KRÓNUR

ODDALEIKUR UM TITILINN SA vann 2-1 sigur á SR í fjórða leik liðanna um Íslands-
meistaratitilinn í íshokkí og tryggði sér oddaleik á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BORÐTENNIS Guðmundur Eggert 
Stephensen úr Víkingi tryggði 
sér í gær Íslandsmeistaratitilinn 
í einliðaleik í borðtennis 18. 
árið í röð þegar hann vann 
KR-inginn Kára Mímisson 4-0 í 
úrslitaleiknum. 

Guðmundur hefur orðið 
Íslandsmeistari á hverju ári frá 
1994 þegar hann vann sinn fyrsta 
titil, aðeins ellefu ára gamall. 

Halldóra Ólafs varð Íslands-
meistari í einliðaleik kvenna eftir 
4-1 sigur á yngri systur sinni, 
Magneu Ólafs. 

Guðmundur og Halldóra unnu 
bæði tvöfalt, Guðmundur vann 
tvíliðaleik karla með Magnúsi K. 
Magnússyni og Halldóra vann 
tvíliðaleik kvenna með systur 
sinni, Magneu Ólafs. - óój

Íslandsmótið í borðtennis:

Átján ár í röð

TVÖFALT Halldóra Ólafs og Guðmundur 
E. Stephensen. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÍSHOKKÍ Skautafélag Akureyrar 
vann 2-1 sigur á Skautafélagi 
Reykjavíkur í Skautahöllinni í 
Laugardal í gær í einvíginu um 
Íslandsmeistaratitilinn í íshokkí. 

SR komst í 2-0 í einvíginu en 
Akureyringar unnu þriðja leikinn 
3-2 og tryggðu sér síðan oddaleik 
í gær.  Andri Már Mikaelsson 
kom SA í 1-0 en Steinar Páll 
Veigarsson jafnaði. 

Það var síðan Josh Gribben, 
spilandi þjálfari SA, sem tryggði 
sínum mönnum oddaleik á 
Akureyri á morgun. - óój

Íslandsmótið í íshokkí í gær:

SA vann aftur
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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

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 

20.30 Lífið Landnám íslenska hestsins í 
Ástralíu.      

21.00 Frumkvöðlar Ársfundur Nýsköpun-
armiðstöðvar var á fimmtudaginn.      

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í eldhúsinu á Madonnu.    

08.00 What a Girl Wants
10.00 Red Riding Hood
12.00 Meet Dave
14.00 What a Girl Wants
16.00 Red Riding Hood
18.00 Meet Dave
20.00 The Baxter
22.00 The Comebacks
00.00 Illegal Tender
02.00 La Bamba
04.00 The Comebacks 
06.00 Man About Town

07.45 The Honda Classic - Dagur 4 (4:4) 

17.05 PGA Tour - Highlights (8:45) 

18.00 Golfing World (36:240) 

18.50 The Honda Classic - Dagur 4 (4:4) 

23.05 Golfing World (36:240)

23.55 Champions Tour - Highlights (3:25) 

00.00 Golfing World (36:240) 

00.50 ESPN America 

00.50 The Honda Classic - Dagur (1:4) 

06.00 ESPN America 

07.00 Wolves - Tottenham

15.55 Bolton - Aston Villa Útsending frá 
leik Bolton Wanderers og Aston Villa í ensku 
úrvalsdeildinni.

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

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

19.50 Blackpool - Chelsea Bein útsend-
ing frá leik Blackpool 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 Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

23.30 Blackpool - Chelsea

16.40 Eva María og Guðlaug Þor-
steinsdóttir (e)
17.20 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Mærin Mæja (5:52) 
18.08 Franklín (54:65) 
18.30 Sagan af Enyó (10:26) 
19.00 Fréttir 
19.30 Veðurfréttir 
19.35 Kastljós 

20.00 Uppruni lífsins (1:2) Í þessari 
bresku heimildamynd, sem er í tveimur hlut-
um, veltir David Attenborough því fyrir sér 
hvernig fyrstu dýrin á jörðinni urðu til.

21.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(5:12) Hvað getur ísaldarjarðfræðingur sagt 
okkur um lok síðasta jökulskeiðs - jafnvel nýtt 
jökulskeið? Áhrif kreppunnar á lýðheilsu á Ís-
landi og sparnaðarleiðir í orkunotkun heimila 
- um þessi þrjú efni er fjallað í fimmta þætti 
raðarinnar um nýsköpun og íslensk vísindi. 
21.30 Mumbai kallar (4:7) Bresk gaman-
þáttaröð um Kenny, Indverja fæddan á Bret-
landi, sem er sendur til Mumbai. 
22.00 Tíufréttir 
22.10 Veðurfréttir 
22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er sýnt 
frá leikjum á Íslandsmóti karla og kvenna í 
handbolta og körfubolta.

23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum
23.20 Þýski boltinn
00.20 Kastljós (e)
00.40 Fréttir (e)
00.50 Dagskrárlok 

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 (16:22) 
11.00 Masterchef (4:13) 
11.45 Falcon Crest (17:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent (7:26) 
13.45 America‘s Got Talent (8:26) 
14.30 America‘s Got Talent (9:26) 
15.15 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 (15.21)
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 (10:19) 
19.45 The Big Bang Theory (1:17) 

20.10 Glee (14:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.

20.55 Nikita (1:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna „Division“ sem ræður til sín ung-
menni sem áttu erfiða æsku. 

21.40 Saving Grace Grace Hanadarko 
er lögreglukona sem er á góðri leið með að 
eyðileggja líf sitt þegar engill birtist henni.

22.25 The Bill Engvall Show (1:8) Frá-
bærir gamanþættir með Bill Engvall úr Blue 
Collar Comedy. 

22.50 Modern Family (14:24) 

23.15 Chuck (16:19) 

00.00 Burn Notice (11:16)

00.45 Brick

02.30 One Missed Call

03.55 Lie to Me (16:22) 

04.40 Glee (14:22) 

05.25 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Dr. Phil (127:175) 

08.45 Pepsi MAX tónlist 

16.20 7th Heaven (17:22) 

17.05 Game Tíví (6:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum.

17.35 Dr. Phil (128:175) 

18.20 Spjallið með Sölva (3:16) Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spjall-
ar um lífið, tilveruna og þjóðmálin. Honum er 
ekkert óviðkomandi og í þáttunum er hæfileg 
blanda af gríni og alvöru, allt í opinni dagskrá.

19.00 Judging Amy (15:22) Bandarísk 
þáttaröð um lögmanninn Amy sem gerist 
dómari í heimabæ sínum.

19.45 Will & Grace (3:24) Endursýningar 
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum.

20.10 90210 (15:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.

20.55 Hawaii Five-O - NÝTT (1:24) 
Ný þáttaröð sem byggist á samnefndnum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda á 
sjöunda og áttunda áratugnum.

21.45 CSI (8:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas.

22.35 Jay Leno (208:260) 

23.20 The Walking Dead (4:6) 

00.00 Spjallið með Sölva (3:16) 

00.10 Rabbit Fall (3:6) 

00.40 Will & Grace (3:24) 

00.40 Pepsi MAX tónlist 

01.00 Hawaii Five-O (1:24) 

01.45 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

19.30 The Doctors

20.15 ER (18:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (15:22) Þriðja serían 
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

22.35 Chase (10:18) Hörkuspennandi 
þáttaröð frá Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur sig alla fram 
við að vera skrefinu á undan glæpamönn-
unum. 

23.20 Boardwalk Empire (3:12) Þætt-
irnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við 
upphaf bannáranna í Bandaríkjunum. Wall 
Street var á mikilli uppleið en mörg glæpa-
gengi spruttu fram og græðgin og hömlu-
leysið var allsráðandi. 

00.15 Mad Men (13:13) 

01.05 ER (18:22) 

01.50 The Doctors

02.30 Chase (10:18)

03.15 Sjáðu

03.40 Fréttir Stöðvar 2 

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Racing - Real 
Madrid Útsending frá leik Racing Santander 
og Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni.

17.50 Þýski handboltinn: Grosswall-
stadt - Füchse Berlin Útsending frá leik 
Grosswallstadt og Füchse Berlin í þýska 
handboltanum.

19.15 Spænski boltinn: Racing - Real 
Madrid Útsending frá leik Racing Santander 
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.

21.45 NBA körfuboltinn: Miami - Chi-
cago Útsending frá leik Miami Heat og Chi-
cago Bulls í NBA deildinni.

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

> Michelle Williams
„Möguleikar mínir eru endalausir 
- Broadway, sjónvarp, tónlist og 
kvikmyndir.“
Michelle Williams leikur í róman-
tísku gamanmyndinni The Baxter sem 
fjallar um óvænta atburði í lífi ungs 
manns tveimur vikum fyrir brúðkaup 
hans en myndin er á Stöð 2 Bíó kl. 
20.

Það gerist stundum að ég festist alveg óvart yfir þeim undarlegu 
þáttum sem sýndir eru á sjónvarpsstöðinni MTV. Nú hefur það tvisvar 
komið fyrir með nokkuð stuttu millibili að ég hef setið sem fastast 
yfir svokölluðum „raunveruleikaþáttum“ þar sem þátttakendur keppa 
hver á móti öðrum til sigurs. Ég man því miður ekki hvað fyrri þátt-
urinn hét, en þar kepptu tvær stúlkur um að heilla fjölskyldu kærasta 
síns upp úr skónum (já, pilturinn átti tvær kærustur og þær létu sig 
hafa það að keppa um ást hans). Stúlkan sem 
féll betur í kramið hjá fjölskyldunni fékk svo 
lykil að heimilinu og var þar af leiðandi orðin 
eins og einn fjölskyldumeðlimanna. Hinn 
þátturinn nefnist Scream Queens og þar 
keppast ungar stúlkur um svolítið hlutverk í 
kvikmyndinni Saw 3D.

Fyrri þátturinn hélt mér föstum tökum 
því ég trúði einfaldlega ekki að þetta 

gæti verið satt, engin stúlka væri svo vitlaus að fara að keppast 
um ástir stráks sem væri með tvær í takinu. Eða hvað? Meðal þess 
sem stúlkurnar áttu að keppa í var pönnukökubakstur, því það var 
uppáhaldsmatur piltsins og ekki nennti móðir hans að halda áfram 
að elda ofan í hann pönnukökur þegar hann væri fluttur að heiman. 
Datt engum í hug að kenna stráknum að elda ofan í sjálfan sig?

Síðari þátturinn var heillandi aðallega vegna þess 
að stúlkurnar (sem allar þráðu heitast að verða 
leikkonur) gátu fæstar leikið af sann færingu. Þarna 
stóðu þær, á nærfötunum einum saman, og grétu 

og öskruðu af skelfingu í von um að hreppa ofur-
lítið hlutverk í hrollvekjunni Saw 3D. 

Eftir áhorfið hugsaði ég með mér 
hvað það væri nú einkennilegt hvað 
lélegt sjónvarpsefni gæti haldið manni 

föngnum. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SPÁIR Í LÉLEGT SJÓNVARPSEFNI

Fangi lélegs sjónvarpsefnis

ÍVAR OG RÚNAR
ALLA VIRKA DAGA KL. 9 - 16
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FiskfarsFiskfars

Við höfum talað við alla okkar birgja sem 
gera okkur kleift að bjóða þetta verð. 

Við viljum þakka, 
Íslensk Ameríska
Garri
Ásbyrgi Flóra
HP Rúgbrauð Selfossi
Toppfiskur
ásamt starfsfólki Fiskikóngsins, 
sem ætlar að gefa vinnu sína í dag.

Humar 49

Bolludagstilboð 
aldarinnar?

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Ókeypis rúgbrauð frá HP Selfossi.

Þeir sem kaupa 4 kg, fá nýbakað og 

gómsætt rúgbrauð frá HP Selfossi 

frítt með!

4 kg fiskfars með stóru nýbökuðu rúgbrauði 
1.996 kr. Þetta er bara djók, 4 kg fiskfars 
nægja til þess að metta 16 manns.

22 ára gömul uppskrift frá sjálfum Fiskikónginum.
Engin mjólk né egg eru í uppskriftinni. Undanrennuduft og krydd. 
Best er að steikja bollurnar og frysta svo. Þegar fiskibollurnar 
eru eldaðar, þá er hægt að setja þær frostnar í ofninn. Þegar á 
að elda fiskibollurnar er besta að taka þær úr frysti og setja beint 
inní heitann ofn á 200 gráður, 20 mín, þær bragðast þá 
eins og nýsteiktar.

ATH. Tilboðið gildir aðeins í dag bolludag.

99
Fiskhakk
699 kr.kg(ferskt, hakkað í dag)

Sjáumst eldhress.

08.08.11

15.08.11

Reykjavík

NÝIR OG SPENNANDI STAÐIR
Hvernig væri að fljúga út í heim og skoða framandi staði
og töfrandi heimsborgir?

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með einhverju 
af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi á árinu.

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting, 
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

09.50 Robin Hood  10.35 Robin Hood  11.20 
EastEnders  11.50 Dalziel and Pascoe  12.40 
Dalziel and Pascoe  13.30 Deal or No Deal  14.05 
Deal or No Deal  14.40 Deal or No Deal  15.15 
Keeping Up Appearances  15.50 Robin Hood  
16.35 Robin Hood  17.20 Deal or No Deal  17.55 
Deal or No Deal  18.30 Keeping Up Appearances  
19.00 Keeping Up Appearances  19.30 My Family  
20.00 Coupling  20.30 Mutual Friends  21.20 
How Not to Live Your Life  21.50 Whose Line Is It 
Anyway?  22.15 Whose Line Is It Anyway?

12.20 Blekingegadebanden  13.20 DR1 
Dokumentaren  14.00 DR Update - nyheder og 
vejr  14.10 Manden, der besteg skyskrabere  15.00 
Den lille røde traktor  15.10 Rasmus Klump  15.15 
Alfons Åberg  15.30 Bamses Billedbog  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 
Jamies revolution  20.00 TV Avisen  20.25 
Horisont  20.50 SportNyt  21.00 Hercule Poirot  
22.30 OBS  22.35 Talismanen

12.05 Korrespondentene  12.35 Ein dag i Sverige  
12.50 Glimt av Norge  13.00 NRK nyheter  13.05 
Norge rundt  13.30 The Norwegian Solution  
14.00 NRK nyheter  14.10 Dallas  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Kongehus i fare  16.00 NRK nyheter  
16.10 Vår aktive hjerne  16.40 Oddasat - nyheter 
på samisk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 
Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.45 Puls  19.25 
Den nordiske smaken  19.55 Distriktsnyheter  
20.40 Brødre  21.25 Sangskatter  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Mysterier med George Gently 

13.35 Anslagstavlan  13.40 Flight of the Conchords  
14.10 Gomorron Sverige  15.00 Rapport  15.05 En 
idiot på resa  15.50 Vilma  15.55 Potatishandlaren  
16.45 AB Svenska ords klassiker  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 Hej litteraturen!  
22.00 Kommissarie Zen  23.35 Big Love  

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.05 Okkar á milli 
09.45 Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13 
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Hringsól 14.03 Bak við stjörnurnar 15.03 
Útvarpssagan: Rán 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 Lestur Passíusálma 22.17 Girni, 
grúsk og gloríur 23.07 Lostafulli listræninginn 
23.45 Málstofan 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Ný og hörkuspennandi þáttaröð 
um unga stúlku sem hefur starfað 
fyrir leynilega deild innan CIA. 
Hún leggur á flótta eftir að kærasti 
hennar er myrtur en snýr aftur í 
hefndarhug.

STÖÐ 2 KL. 20.55
Nikita
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„Ég er mjög ánægður með þetta. 
Hugmyndin er að reyna að bæta 
festivalið og gera það skemmti-
legra,“ segir Grímur Atlason, 
framkvæmdastjóri tónlistar-
hátíðarinnar Iceland Airwaves.

Fagráð Airwaves hefur verið 
stofnað og er það skipað sjö aðil-
um, flestum úr tónlistargeiranum. 
Um er að ræða tónlistarmanninn 
Benedikt Reynisson, Hildi Maral 
Hamíðsdóttur viðburðastjóra, 
Steinþór Helga Arnsteinsson hjá 
Senu, söngkonuna Hafdísi Huld, 
Magnús Trygvason Eliassen úr 
Amiinu, Egil Harðarson ritstjóra 
Rjómans.is og Sunnu Viðarsdóttur, 

tónlistaráhugamann og tónleika-
gest til margra ára. 

„Þetta er algjörlega óformlegur 
vettvangur. Við erum að velta 
fyrir okkur ýmsu hvort sem það 
eru tónleikastaðir, hljómsveitir og 
upplifun. Við viljum leyfa fólki úr 
ýmsum áttum að tjá sig um það,“ 
segir Grímur. Ráðið hefur þegar 
fundað einu sinni og mun hittast 
einu sinni í mánuði þar til hátíðin 
hefst í haust. Fagráðið hefur ekki 
neitunarvald og ætlunin er að fólki 
verði skipt út með nokkuð reglu-
legu millibili. 

Þátttaka Sunnu Viðarsdóttur í 
ráðinu vekur athygli, enda hefur 

hún ekki starfað áður í tónlistar-
bransanum. „Ég þekki hana ekki 
neitt. Hún hefur komið á ofboðs-
lega mikið af viðburðum á tíu 
eða tuttugu ára tímabili. Við vilj-
um reyna að hafa líka fólk sem 
kemur ekki úr neinni ákveðinni 
kreðsu,“ segir Grímur.  
 - fb

Sjö manneskjur í fagráði Airwaves 

SÁTTUR Grímur Atlason, 
framkvæmdastjóri 
Airwaves, er ánægður 
með hið nýja fagráð 
hátíðarinnar.

Tónlistarmaðurinn Friðrik Ómar 
Hjörleifsson heldur tónleika ásamt 
Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur hinn 
30. mars í Göta Lejon leikhúsinu 
í Stokkhólmi. Tónleikarnir eru 
haldnir í samvinnu við sendiráð 
Íslands og ýmsa ferðaaðila í borg-
inni.

Þetta verða fyrstu tónleikarnir 
sem Friðrik Ómar heldur sjálfur 
í Svíþjóð og mun hann meðal ann-
ars flytja frumsamið efni í bland 
við þekkta slagara. „Ég er mjög 
spenntur fyrir þessum tónleikum. 
Leikhúsið sjálft er yfir hundrað 
ára gamalt og rosalega fallegt. 
Það er verið að sýna Rómeó og 
Júlíu þarna núna og við komum 
fram í þeirri sviðsmynd þannig 

þetta verður eitthvað ævintýra-
legt. Ég verð Rómeó og Jóhanna 
Guðrún verður Júlía, eða öfugt,“ 
segir hann og skellir upp úr. 

Salurinn tekur alls 1120 manns 
í sæti og viðurkennir Friðrik 
Ómar að það verði ærið verkefni 
að fylla þau öll. „Hér er mjög stórt 
Íslendingasamfélag og ég von-
ast auðvitað eftir því að sjá sem 
flesta Íslendinga á tónleikunum. 
En þetta er jafnframt kynning á 
mér og Jöhönnu Guðrúnu og því 
búumst við einnig við fólki úr tón-
listargeiranum hér,“ segir hann. 
Karl Olgeirsson mun leiða tíu 
manna hljómsveit sem spilar undir 
með Friðriki Ómari og saman-
stendur hún bæði af íslenskum og 

sænskum tónlistarmönnum. „Það 
er svolítið púsl að skipuleggja 
svona tónleika. Maður hefur hang-
ið mikið á Skype undanfarið til að 
koma þessu öllu saman,“ segir 
hann og hlær.   

Aðspurður segist Friðrik Ómar 
kunna vel við sig í Stokkhólmi þótt 
hann segi tónlistarbransann vera 
harðari þar en heima. „Góðir hlut-
ir gerast hægt. Ég hef í nægu að 
snúast og ef það eru dauðir tímar 
notfæri ég þá til að taka upp og 
undirbúa önnur verkefni,“ segir 
hann að lokum. Miðasala á tón-
leikana hefst í lok vikunnar og er 
hægt að nálgast miða í gegnum 
www.ticknet.se.

  sara@frettabladid.is

FRIÐRIK ÓMAR: FYRSTU TÓNLEIKARNIR Í SVÍÞJÓÐ

Eurovision-stjörnur með 
stórtónleika í Stokkhólmi

HELDUR TÓNLEIKA Friðrik Ómar Hjörleifsson heldur sína fyrstu tónleika í Stokkhólmi í lok mánaðarins. Jóhanna Guðrún mun 
koma fram ásamt honum auk tíu manna hljómsveitar. 

„Það er Shogun með Richard 
Chamberlain, sígilt barnaefni.“

Grímur Þórðarson, kvikmyndagerðar-
maður.

POTTÞÉTTUR 
PATTERSON

www.forlagid.is

„Spenna og ofbeldi þjóta um upphafskaflana 
eins og eldur eftir kveikjuþræði. Og þú getur  
ekki hætt að lesa.“ BLOGCRITICS.ORG

NÝ 

 KILJA

Kiljulisti  23.2. – 1.3.2011

hollur kostur á 5 mín.

GrGríms fiskibolluríms fiskibollur

Dauðarokkshljómsveitin Atrum 
stóð uppi sem sigurvegari í hljóm-
sveitakeppninni Wacken Metal 
Battle, sem fór fram á Sódómu á 
laugardagskvöld. Sigur Atrum var 
nokkuð öruggur og dómnefnd var 
sammála um að hljómsveitin hefði 
skarað fram úr. Atrum keppir því 
fyrir Íslands hönd á lokakeppn-
inni sem fer fram á Wacken-
þungarokkshátíðinni í Þýskalandi 
í sumar, sem er sú stærsta sinnar 
tegundar í heiminum. 

Þorsteinn Kolbeinsson, sem 
skipulagði undankeppnina á 
Íslandi, segir hljómsveitina eiga 
von á erfiðri keppni í Þýskalandi, 
en 30 sigurhljómsveitir taka þátt í 

henni. „Ég held að það sé ekki gott 
að fara með of háar væntingar í 
keppnina,“ segir hann spurður út 
í möguleika Atrum í lokakeppn-
inni. „Hljómsveitin þarf samt að 
sjálfsögðu að vera metnaðarfull, 
hún græðir ekkert á þessu nema 
að gera þetta almennilega.“ 

Þorsteinn bætir við að hljóm-
sveitin Wistaria, sem sigraði í 
íslensku undankeppninni í fyrra, 
hafi staðið sig gríðarlega vel á 
sviðinu í Þýskalandi en þrátt 
fyrir það ekki átt upp á pallborð-
ið hjá dómnefndinni. „En það er 
alveg raunhæfur möguleiki fyrir 
Atrum.“ 
  - afb 

Yfirburðasigur Atrum

HRIKALEGIR Hljómsveitin Atrum stóð 
sig gríðarlega vel á sviðinu á Sódómu á 
laugardagskvöld.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst 



sumarferdir.is

Fyrirgefðu ...
VIÐ BIÐJUMST VELVIRÐINGAR Á ÞVÍ AÐ GERA VALIÐ SVONA ERFITT Í ÁR! 

TVEIR FRÁBÆRIR VALKOSTIR:

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 107.300 á mann fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 1. júlí í viku.

88.300 kr.*frá
Íbúð með 1 
svefnherbergi í viku

Apt. Arena Center

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 126.200 á mann fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 7. júlí í viku.

110.200 kr.*frá
Íbúð með 1 
svefnherbergi í viku

Parque de las Americas

TenerifeAlmería

Ferðaskrifstofa * Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Hálft fæði = Morgun-, og hádegismatur. Allt innifalið = Morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.



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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

SÆNGURFÖT Á
40-50% 

AFSLÆTTI

FERMINGAR
TILBOÐ

Amelia
135x203 cm.

Fullt verð 146.700 kr.

NÚ 99.000 kr.
153x203 cm.

Fullt verð 149.700 kr.

NÚ 104.900 kr.

Sængurver
100% bómull. Áður 5.900 kr.

NÚ 3.540 kr.
Damask. Áður 14.900 kr.

NÚ 8.940 kr.
Bómullarsatín. Áður 12.900 kr.

NÚ 7.740 kr.

Rúmteppi
Áður 24.900 kr.

NÚ 14.940 kr.

Rýmum fyrir nýjum vörum.
Sængurveradeild Rekkjunnar er stórglæsileg með yfir             
50 tegundir af sængurverum á frábæru verði, við höfum 
upp á að bjóða öll flotustu efnin í sængurverum í dag til 
dæmis silki damask, bómullarsatín, tencel, bómull og svo 
má lengi telja. Sængurverin koma frá öllum heimshornum 
til að mynda Íslandi, Þýskalandi, Spáni og Bandaríkjunum.

Eigum einnig mikið úrval af fallegum rúmteppum og     
sérlega mjúkum og þægilegum værðarvoðum.

ÓTRÚLEG TILBOÐ
Á ÞRÝSTIJÖFNUNARRÚMUM

AC Pacific
30% AFSLÁTTUR!

Queen Size (153x203 cm.)
Fullt verð 213.800 kr.

NÚ 149.660 kr.
King Size (193x203 cm.)

Fullt verð 285.361 kr.

NÚ 199.753 kr.
120x200 cm.

Fullt verð 174.770 kr.

NÚ 122.339 kr.

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast
alveg að líkamanum og       

fyllir upp í öll holrúm svo 
sem hnésbætur, mjóbak 

og háls einnig dreyfir hann 
þyngdinni á líkamanum svo 
enginn þrýstingur myndast  
á rass, mjöðm eða öxlum.

ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚM

•  Lagar sig að líkamanum

•  Veitir fullkomna slökun

•  Engin hreyfing milli svefns-
væða

•  Hefur óviðjafnanlega                  
þyngdardreyfingu

Ekki meira fyrir þig
Íslenski markaðsdagurinn var á 
föstudaginn og af því tilefni voru 
fyrirlestrar og umræður á HIlton 
hótel Nordica. Guðni Rafn Gunn-
arsson frá Capacent kynnti niður-
stöður úr könnun meðal markaðs-
stjóra þar sem kemur meðal annars 
fram hvernig íslensk fyrirtæki ætli 
að verja fé sínu í kynningu næstu 
misseri. Þormóði Jónssyni hjá aug-
lýsingastofunni Fíton var nokkuð 
heitt í hamsi þegar hann spurði 
pallborð forstjóra sem sátu fundinn 

hvort þeir ætluðu ekki 
örugglega að eyða meiri 
peningum í markaðsmál 
á næstunni. Þögn var í 
salnum þar til Hermann 
Guðmundsson, forstjóri 

N1, greip orðið 
á lofti, sagðist 
ekki þurfa að 
láta hann fá 
meiri peninga 
og uppskar 
hlátur við-
staddra.

Fjórar stjörnur í Guardian
Ólöf Arnalds fær frábæra dóma, 
fjórar stjörnur, á vef breska blaðsins 
The Guardian, fyrir tónleika sem 
hún hélt í djassklúbbnum Vortex 
í London í síðustu viku. Blaða-
maðurinn heldur vart vatni yfir 
tónlist Ólafar og segir staðinn hafa 
verið fullkominn fyrir hana. Hann 
efast jafnframt um að Ólöf eigi eftir 
að spila á jafn litlum stöðum og 
Vortex í framtíðinni. Þá er henni 
hrósað sérstaklega 
fyrir tökulög 
kvöldsins en 
þau komu 
meðal annars 
úr smiðju Hank 
Williams og 
Bruce Spring steen.

  - afb, jma

1 Fimm ára drengur lést af 
slysförum

2 Nítján ára stúlka ók utan í 
lögreglubíl og stakk af

3 Hugsanlega þarf að farga 
flugvélinni

4 Baðst afsökunar á 
kynlífssýningu í háskóla

5 Líkamsárás og bílaþjófnaður 
á N1
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