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Sara Vilbergsdóttir myndlistarkona er litaglöð með eindæmum

Japanski hönnuðurinn  Hidemi hefur auga fyrir smá-
atriðum eins og þessi blúnduskreytti kaffibolli ber með sér. 
Hún gerir súpuskálar í stíl en hlutirnir fást á www.etsy.com.

S ara Vilbergsdóttir myndlistarkona kann að fara með pensil. Hún segir liti hafa áhrif á sálarlífið og hressti duglega upp á heimili sitt með krass-andi litum.
„Forstofuna málaði ég fyrir stuttu en hún var svo dauf og óspennandi á litinn. Febrúarmánuður var líka eitt-hvað svo drungalegur og veðr-ið leiðinlegt og ég var orðin þreytt á þessu,“ segir Sara en henni fannst ómögulegt að koma heim úr grámuggunni úti inn í sömu grámugguna heima hjá sér. Þegar hún stóð síðan einn daginn með fulla körfu af dóti í gulum og appel-sínugulum litum í Góða hirðinum rann upp fyrir henni ljós.
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Glæsilegar rennibrautir fyrir gler eða timburhurðir.  
Útvegum lausnir fyrir skrifstofur og heimili.   Glerskilrúm, glerveggja-kerfi, felliveggjakerfi, glersturtuskilrúm og hert eða samlímt gler eftir máli. 

 
Ennfremur ýmsar gerðir af festingum fyrir gler  
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FASTEIGNIR.IS
14. MARS 2011

11. TBL.

Heimili fasteignasala kynnir í einkasölu fasteign við Framnesveg.

F asteignin er endaraðhús við Framnesveg 26 b. Komið er inn á miðhæðina, anddyri með upp-runalegum „terra cotta“ flísum. Hol er með við-arfjölum. Eldhús er opið með nýlegri innréttingu ogóð i b ð ð

uppgert með aðstöðu fyrir þvottavél. Einnig stórt her-bergi með skápum. Úr stofunni er gengið upp í risið. Þar eru tvö barnaherbergi. Geymslur er undir súð.Þess skal getið að húsið hefur verið endurnýjað talsvert að innan og lóð endurnýjuð frá grunni. Bak-lóð er að mestu hellulögð og þar er útigeymsla. Húsin voru fyrstu r ðhú i

Endaraðhús á góðum stað
Húsið er á meðal fyrstu raðhúsanna sem voru byggð í Reykjavík á sínum tíma. 

Borgartún 25 

Höfum til leigu rými frá 25m² 
á 1. hæð í Borgartúni 25
Áhugasamir sendi inn fyrirspurn á leiga@almc.is

F t i i i

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir leigjendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þarftu að selja fasteign? Seldu fasteignina hjá okkur!
Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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Hefur reynst vel
Námskeið í hugrænni 
atferlismeðferð fyrir 
þolendur kynferðisbrota.
tímamót 12

NÝ  
KILJA

Stórfyrirtæki á Íslandi
Citibank og Wrigley's tóku 
upp auglýsingar í íslenskri 
náttúru.
fólk 22

STORMUR!  Í dag verða yfirleitt 
suðvestan 13-23 m/s, hvassast 
V-til í fyrstu en A-til síðdegis. Mikil 
rigning S- og  V-lands en úrkomu-
lítið NA-til. Hiti 3-8 stig.
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TÓKÝÓ, AP  Jarðfræðingar óttast að öflugir eftir-
skjálftar muni ríða yfir Japan á næstu dögum í 
kjölfar jarðskjálftans sem skók landið á föstu-
dagsmorgun. Talið er að skjálftarnir geti náð 
allt upp í 7 á Richter en upphaflegi skjálftinn 
var af stærðinni 9 á Richter. 

Hamfarirnar í Japan eru mesta áfall sem 
dunið hefur á þjóðinni síðan í síðari heimsstyrj-
öld. Þetta sagði Naoto Kan, forsætisráðherra 
Japans í sjónvarpsávarpi í gær. Talið er að yfir 
tíu þúsund manns hafi farist vegna fljóðbylgj-
unnar sem gekk yfir Miyagi-svæðið í norðaust-
urhluta landsins í kjölfar jarðskjálftans.

Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í kjarn-
orkuverinu í hafnarborginni Onagawa vegna 
geislunar sem mældist þar yfir hættumörkum. 
Rannsókn stóð yfir í gær á því hvaðan geislun-
in kom en þrír kjarnakljúfar versins eru ekki 
sagðir í hættu.

Notaður var sjór til að kæla niður kjarnakljúf 
í öðru kjarnorkuveri í Fukushima Dai-ichi. Ótt-
ast var að sprenging gæti orðið í kljúfnum rétt 
eins og gerðist með annan kjarnakljúf í sama 

kjarnorkuveri á laugardag. Forsætisráðherr-
ann Kan sagði að ástandið í kjarnorkuverinu 
væri mjög alvarlegt. Þar hefur einnig verið lýst 
yfir neyðarástandi vegna mikillar geislunar 
en nítján manns hafa orðið fyrir geislun. Fari 
svo að það mistakist að halda kjarnakljúfunum 

í Fukushima gangandi, það er að ekki takist 
að halda hitanum í skefjum, gætu úraníum og 
önnur hættuleg efni komist út í andrúmsloftið. 
Það gæti valdið miklu mengunarslysi. Ef það 
gerist telja sérfræðingar að skaðinn verði engu 
að síður mun minni en þegar kjarnorkuslysið í 
Tjernóbyl varð árið 1986 þegar kjarnakljúfur 
sprakk og mikil geislun barst um Evrópu. 

Víða er rafmagnslaust í Japan og hefur það 
haft áhrif á björgunarstarf. Yfir 180 þúsund 
manns hafa verið fluttir í burtu frá Miyagi í 
neyðarskýli, sem eru mörg hver án rafmagns. 
Ákveðið hefur verið að fjöldi hjálparstarfs-
manna á svæðinu verði tvöfaldaður og fari 
upp í eitt hundrað þúsund. Að minnsta kosti 1,4 
milljónir heimila í Japan hafa verið án vatns 
síðan jarðskjálftinn reið yfir og rafmagnslaust 
er á um 1,9 milljónum heimila.

„Ástandið í landinu vegna jarðskjálftans, 
flóðbylgjunnar og kjarnorkuveranna er að 
mörgu leyti það alvarlegasta í landinu í 65 ár, 
eða frá síðari heimsstyrjöldinni,“ sagði forsæt-
isráðherrann Kan.  -fb

Óttast öfluga eftirskjálfta
Forsætisráðherra Japans segir hamfarirnar í landinu mesta áfall frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Talið er 
að meira en tíu þúsund manns hafi farist. Jarðfræðingar óttast kröftuga eftirskjálfta á næstu dögum.

FERJA STRANDAR Á HÚSI Þessi mynd náðist af ferju sem hafði strandað á byggingu í borginni Otsuchi í Iwate í norðurhluta Japans. Gríðarleg eyðilegging hefur orðið í Japan 
af völdum flóðbylgjunnar sem skall á landinu.  MYND/AP

FÓLK Önnur útgáfa af Tuner-
ific-gítarstilli þeirra Guðmund-
ar Freys Jónassonar og Jóhanns 
P. Malmquist, prófessors, hefur 
verið seld til 37 landa á aðeins 
níu dögum. 

„Þetta er framar okkar björt-
ustu vonum,“ segir Guðmundur 
Freyr. 

Forrit með nýju útgáfunni var 
í byrjun mars sett inn í OVI-net-

verslun finnska farsímafyrirtæk-
isins Nokia fyrir nýjustu símana 
þeirra N8. Þar náði það hæst í 
fjórða sæti lista yfir þau forrit 
sem voru vinsælust hjá fyrir-
tækinu. 

Búið er að þýða forritið yfir á 
sex tungumál og þýðing yfir á 
kínversku er einnig í undirbún-
ingi. 

Nokia hefur notað gítarstillinn 
í kynningarherferðum sínum að 
undanförnu, þar á meðal í Ísra-
el. Þar er tákni forritsins stillt 
upp við hliðina á risum á borð við 
Facebook og Youtube. 

 -fb / sjá síðu 22

Gítarstillir Guðmundar Freys og Jóhanns P. Malmquist vekur mikla lukku:

Seldur til 37 landa á níu dögum

Þjáning í Þýskalandi
Ísland tapaði fyrir 
Þjóðverjum með ellefu 
marka mun í gær.
sport 18

Tunerific-forritið 
hefur verið selt til 
77 landa alls.77

Geislun fjarri Íslendingunum 
Íslenska utanríkisráðuneytið hefur náð sambandi 
við þá Íslendinga sem eru búsettir í Japan og 
fengið staðfestingu á því að þeir séu allir heilir á 
húfi. Alls er 51 Íslendingur búsettur í Japan. Eng-
inn er á því svæði þar sem hætta hefur verið frá 
kjarnorkuverunum. „Einhverjir hafa verið að fást 
við að hafa ekki rafmagn en það hefur verið allt 
í lagi með allt okkar fólk,“ segir Pétur Ásgeirsson, 
sviðsstjóri í utanríkisráðuneytinu. Spurður hvort 
einhver Íslendingur ætli að yfirgefa Japan vegna 
hamfaranna segir hann að enginn hafi ákveðið 
það.   -fb
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LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í 
Dýraspítalann í Víðidal í kringum 
miðnætti á föstudagskvöld. Enginn 
hefur verið handtekinn en málið er 
í rannsókn lögreglu.

Nokkuð var um minnihátt-
ar pústra í miðbæ Reykjavíkur 
aðfaranótt laugardagsins. Þá voru 
rúður brotnar í bifreið við Grens-
ásveg, verslun við Langholtsveg, 
í Fellaskóla og á skemmtistaðnum 
Kaffi París við Austurvöll. Þá var 
einn ökumaður stöðvaður vegna 
gruns um akstur undir áhrifum 
áfengis í fyrrinótt.  -rat

Erill hjá lögreglunni:

Brotist inn 
í Dýraspítalann

HESTAMENNSKA Matvælastofnun 
hefur nú til vinnslu mál sem kom 
upp eftir að tollgæslan stöðvaði 
sendingu erlendis frá með notuð-
um reiðtygjum og fatnaði, sam-
kvæmt upplýsingum sem Frétta-
blaðið fékk hjá embætti Tollstjóra 
í gær. 

Sendingin sem stöðvuð var um 
miðjan janúar kom frá Austurríki, 
samkvæmt upplýsingum embætt-
isins, og var stíluð á einstakling 
hér. Hún hafði að geyma notuð 
beisli, taumgjarðir, ábreiður og 
reiðfatnað.

Mál af svipuðum toga kom upp 

í nóvember síðastliðnum þegar 
notuð reiðtygi og óhreinn reiðfatn-
aður fundust við tollskoðun á bíl 
sem var að koma erlendis frá með 
gámaflutningaskipi. Bíllinn var 
einnig mjög óhreinn og var greini-
lega að koma beint úr umhverfi 
hesta.

Matvælastofnun og tollgæslan 
hafa ítrekað varað við innflutningi 
á notuðum reiðtygjum og -fatnaði 
vegna smithættu. Í skýrslu sem 
Mast og Tilraunastöð Háskóla 
Íslands í meinafræði að Keldum 
hafa gefið út um hóstapestina sem 
herjað hefur á íslenska hrossa-

stofninn segir meðal annars að 
ekki sé ljóst hvenær eða hvern-
ig smitefnið barst til landsins en 
spjótin beinist meðal annars að 
ólöglegum innflutningi notaðra 
reiðtygja.

„Það virðist hafa færst í vöxt að 
hestamenn taki ýmsan búnað með 
sér milli landa, einkum mél, en 
öllum ætti nú að vera ljós sú mikla 
áhætta sem slíkum innflutningi 
fylgir,“ segir í skýrslunni og bætt 
er við að hestaveikin hafi vald-
ið  mikilli röskun á hestatengdri 
starfsemi og þar með miklu fjár-
hagslegu tjóni.  -jss

Hestafólk lætur sér ekki segjast þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð:

Notaður reiðbúnaður stöðvaður í tollinum

REIÐTYGI Enn sendir fólk notaðan 
reiðbúnað til landsins þrátt fyrir að hér 
hafi geisað hestapest sem valdið hefur 
miklu tjóni.  MYND/ÚR SAFNI.

LÖGREGLUMÁL Tveir ungir menn 
brutust inn í sjö sumarbústaði á 
laugardaginn, fjóra í Húsafelli 
og þrjá í Sauðahúsaskógi. Menn-
irnir náðust þar sem þeir voru 
að brjótast inn í einn sumarbú-
staðinn. 

Þjófarnir ollu nokkru tjóni á 
bústöðunum við innbrotin en þeir 
spenntu meðal annars upp glugga 
til að komast inn. Töluvert af þýfi 
úr sumarbústöðunum fannst í 
fórum mannanna og telst málið 
upplýst samkvæmt upplýsingum 
lögreglunnar í Borgarnesi. Mönn-
unum var sleppt að loknum yfir-
heyrslum.  - rat

Innbrot í sjö sumarbústaði:

Skemmdu og 
stálu úr húsum

Kveikt í blaðagámi
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu 
var kallað að Réttarholtsskóla klukkan 
8 á gærmorgun þar sem kveikt hafði 
verið í blaðagámi. Engin slys urðu á 
fólki. Talsverður erill var í sjúkraflutn-
ingum í gær.

SLÖKKVILIÐIÐ

SELTJARNARNES „Ég gat ekki meira, 
var farinn að vakna fyrir allar aldir 
með kvíða, lystarleysi og óþægindi. 
Þetta er versta lífsreynsla sem 
ég hef lent í,“ segir Ólafur Mel-
steð landslagsarkitekt og fyrrver-
andi framkvæmdastjóri tækni- og 
umhverfissviðs Seltjarnarness. 
Hann hefur samkvæmt læknisráði 
verið í veikindaleyfi í rúmt ár vegna 
eineltis bæjarstjórans Ásgerðar 
Halldórsdóttur. Hann krefst bóta 
og að bæjarstjórinn víki. 

Ólafur segir einelti Ásgerðar hafa 
byrjað eftir að hún tók við stöðu 
bæjarstjóra um mitt ár 2009 af Jón-
mundi Guðmarssyni, sem réð hann 
í starfið í október 2008. „Hún ætlaði 
að losna við mig frá upphafi, sumir 
segja að það hafi verið af því að Jón-
mundur réð mig,“ segir Ólafur, sem 
fór í veikindaleyfi í janúar í fyrra. 
Í september í fyrra var honum til-
kynnt að staða hans hefði verið 
lögð niður og honum sagt upp. Allir 
framkvæmdastjórar sem sagt var 
upp hjá bænum á sama tíma voru 
endurráðnir en ekki hann. 

Ólafur reyndi í nokkur skipti að  
vekja athygli bæjarstjórnar Sel-
tjarnarness á eineltinu og fá hana 
í tvígang í fyrravor til að greiða 
hluta af kostnaðinum við að fá óháða 
matsmenn til að skoða ásakanir um 
eineltið. Þar kom hann að lokuðum 
dyrum.

„Lögmaður bæjarins svaraði því 
oft að ekki væri um neitt einelti að 
ræða,“ segir Ólafur.

„Það var mat lögmanna okkar á 
þeim tíma að þetta færi svona eins 
og það hefur spilast. Við kynntum  
okkur það líka að ekki væri verið að 
brjóta á rétti neins. Við dómsniður-
stöðu dæmir dómari málskostnað og 
fleira,“ segir Guðmundur Magnús-

son, forseti bæjarstjórnar Seltjarn-
arness. Hann bætir við að málið sé 
litið alvarlegum augum. Fundað 
verður um það í vikunni. 

„Við fengum niðurstöðuna úr 
matinu á miðvikudag. Þá voru 

aðrir fundir. Menn vildu geta kynnt 
sér þetta betur. Lögmenn vildu fá 
skýrsluna til að kynna sér  innihald 
hennar betur. Við munum fara yfir 
þetta mál í vikunni,“ segir Guð-
mundur. jonab@frettabladid.is

Í ársfrí eftir einelti 
af hálfu bæjarstjóra
Bæjarstjórn Seltjarnarness brást ekki við kvörtunum starfsmanns um einelti. 
Hann gat ekki sofið vegna kvíða og óþæginda. Mistök að senda afrit af læknis-
vottorði hans á aðra starfsmenn, segir bæjarstjórinn.

BÆJARSTJÓRASKIPTI Ólafur Melsteð segir Ásgerði Halldórsdóttur bæjarstjóra hafa 
viljað bola sér í burtu eftir að hún tók við starfinu af Jónmundi Guðmarssyni.

Mistök að senda veikindavottorðið
Í niðurstöðum dómskvaddra matsmanna kemur fram að ótvírætt sé að 
Ásgerður Halldórsdóttir hafi sýnt ámælisverða hegðun gagnvart Ólafi eftir 
að hún tók við bæjarstjórastólnum um mitt ár 2009. Meðal annars hafi hún 
tekið fram fyrir hendur hans í júlí, gagnrýnt hann ómaklega á fundi í ágúst, 
veitt honum áminningu án saka og hótað á fundi í október og lítillækkað 
hann með því að dreifa læknisvottorði hans í ársbyrjun 2010. 

„Vottorðið hékk í viðhengi í tölvupósti og fór til undirmanna Ólafs fyrir 
mistök,“ segir Ásgerður og bætir við að í veikindavottorðinu hafi ekkert 
komið fram nema að hann væri tímabundið óvinnufær. Hún vill ekki tjá sig 
um málið að öðru leyti fyrr en lögfræðingur bæjarins hafi farið yfir skýrslu 
um málið. 

Í eineltisáætlun Seltjarnarnesbæjar kemur fram að bærinn beri ábyrgð á 
því að koma í veg fyrir að einelti eigi sér stað á vinnustað. Þá er sérstaklega 
kveðið á um að allar kvartanir vegna eineltis skuli rannsakaðar og málsmeð-
ferð flýtt sem frekast er unnt. Þegar einelti er alvarlegt og endurtekið varðar 
það áminningu eða brottrekstri úr starfi.

VATIKANBORG, AP Benedikt páfi 
sextándi bað fyrir fórnarlömb-
um jarðskjálftans og fljóðbylgj-
unnar í Japan í sunnudagsbless-
un sinni í gær. Hann lýsti yfir 
ánægju sinni með reisn og hug-
rekki heimamanna í viðbrögðum 
þeirra við óförunum. Benedikt 
hvatti einnig hjálparstarfsmenn, 
sem eru að störfum í Japan, til 
dáða og sagði að Guð væri með 
þeim. Talið er að yfir tíu þúsund 
manns hafi farist í Japan síðan 
jarðskjálfti af stærðinni 8,9 á 
Richter reið yfir landið í síðustu 
viku.  -fb

Hamfarirnar í Japan:

Páfinn bað fyrir 
fórnarlömbum

BENEDIKT PÁFI Páfinn bað fyrir 
fórnarlömbum jarðskjálftans og 
flóðbylgjunnar í Japan.

Kristín Eik, er allt í steik?

„Nei, ég sykurmassa þetta!“

Kristín Eik Gústafsdóttir rekur verslunina 
Allt í köku sem hefur haldið vinsæl nám-
skeið í kökuskreytingum úr sykurmassa. 

SKÁK Úkraínski stórmeistarinn 
Yuriy Kuzubov er efstur á MP 
Reykjavíkurskákmótinu með 
fimm og hálfan vinning eftir 
sigur á Pólverjanum Miton Kamil í 
sjöttu umferð mótins sem fór fram 
í gær. 

Fjórir eru jafnir í öðru sæti 
með fimm vinninga, en það eru 
þeir Robert Hess, Luke McShane, 
Simon Williams og Stelios Halkias.  

Henrik Danielsen er efstur 
Íslendinga á mótinu með fjóra og 
hálfan vinning en Hannes Hlífar 
Stefánsson, Björn Þorfinnsson og 
Sigurður Daði Sigfússon eru næst-
ir með fjóra vinninga.  

Sjöunda umferð hefst í dag 
klukkan 16.30.  - þj   

Kuzubov leiðir MP-mót:

Með hálfs vinn-
ings forskot

LÍBÍA Leiðtogar Arababandalagsins hvöttu Múamm-
ar Gaddafí, einræðisherra Líbíu, til að stíga af 
valdastóli um helgina. Þeir lýstu yfir stuðningi við 
alþjóðlegt flugbann um lofthelgi Líbíu. 

Amr Moussa, framkvæmdastjóri bandalagsins, 
sagði mikilvægt að Sameinuðu þjóðirnar komi sér 
saman um flugbann til að koma í veg fyrir frekari 
ofbeldisverk  einræðisstjórnar Gaddafís. 

Ráðherrar aðildarríkja bæði Evrópusambands-
ins og Atlantshafsbandalagsins funduð um borg-
arastyrjöldina í Líbíu í síðustu viku en gátu ekki 
komið sér saman um aðgerðir til stuðnings baráttu 
uppreisnarmanna gegn herjum Gaddafís. Bretar 
og Frakkar voru þeir einu sem kröfðust hertra 
aðgerða á borð við vopnasölu- og flugbann og úti-
lokuðu ekki hernaðaríhlutun. Í netútgáfu breska 
dagblaðsins Financial Times í gær var haft eftir 
Robert Gates, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna,  
um helgina að mögulegt væri að setja á flugbann 
yfir Líbíu. Ekki sé víst að það skili tilætluðum 
árangri. 

Hermenn hliðhollir einræðisstjórn Gaddafís 
sóttu í sig veðrið um helgina og beittu skriðdrekum 
og öðrum stórum vopnum gegn uppreisnarmönn-

um. Uppreisnarmenn hröktust frá hafnarbænum 
Ras Lanuf um helgina og olíubænum Brega í gær. 

 - jab

Arababandalagið vill heimila flugbann yfir Líbíu til að draga úr ofbeldi Gaddafís:

Uppreisnarmenn hraktir burt

MÓTMÆLI Vopnaður uppreisnarmaður í Líbíu tekur þátt í 
mótmælum gegn einræðisstjórn Gaddafís í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

217,2387
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 116,26  116,54

 188,95  188,49

 160,83  161,28

 21,56  21,623

 20,701  20,762

 18,248  18,301

 1,401  1,4051

 182,52 183,06

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

fyrir 12 mánaða og eldrihipp.is

Við      lífrænt

BANDARÍKIN Átján ára piltur var 
skotinn til bana í New Orleans 
í Bandaríkjunum á laugardags-
kvöld. 

Fjögur ungmenni á aldrinum 
fjórtán til átján ára særðust 
einnig þegar maður gekk inn á 
skemmtistað og hóf skothríð en 
ungmennin voru stödd þar í gleð-
skap. 

Skotmaðurinn flúði eftir árás-
ina og hefur ekki fundist. Lög-
regla hefur lýst eftir vitnum að 
atvikinu.

 - rat

Skotárás í New Orleans:

18 ára unglingur 
skotinn til bana

REYKJAVÍK Vinnuskóli Reykjavík-
ur mun ekki bjóða unglingum í 
áttunda bekk grunnskóla vinnu í 
sumar eins og hefur tíðkast.

Þá mun nemendum í níunda 
og tíunda bekk einungis bjóðast 
þriggja vikna vinna í stað fjög-
urra vikna eins og verið hefur.

Svokölluð Græn heimaþjónusta 
vinnuskólans mun leggjast niður 
í sumar, en hún hefur falist því 
að vinnuskólaunglingar hreins-
uðu garða fyrir öryrkja og aldr-
aða.  - þj

Vinnuskólinn í Reykjavík:

8. bekkingar 
fá ekki vinnu

VINNUSKÓLINN Áttundubekkingar 
munu ekki fá vinnu í vinnuskólanum í 
sumar og vinnutími eldri krakka styttist. 
vinnutíma.h  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

AKUREYRI Bæjarráð Akureyrar-
bæjar hafnaði í síðustu viku erindi 
fyrirtækisins Fallorku um að fá 
að reisa tveggja megavatta vatns-
aflsvirkjun í Glerárdal.

Fyrir bæjarráðsfundi lá ósk um 
breytingar á skipulagi í dalnum 
svo að þar yrði hægt að virkja.

„Bæjarráð telur ekki ástæðu til 
að ráðast í virkjun í Glerá að svo 
stöddu,“ segir í fundargerð.

Einungis fulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins reyndist hlynntur 
virkjuninni þegar málið kom til 
atkvæðagreiðslu í bæjarráðinu. 
Þrír fulltrúar annarra flokka 
greiddu atkvæði á móti. - pg

Bæjarráð Akureyrar:

Vilja ekki virkj-
un í Glerá

KOSNINGAR Sjómenn á þeim frysti-
togurum sem fóru til veiða í vik-
unni, ná ekki í land til þess að kjósa 
um Icesave-lögin. Utankjörfundar-
atkvæðagreiðsla hefst ekki fyrr en 
16. mars og kosið verður um lögin 
9. apríl. Frystitogarar eru flestir 
um 30 daga á sjó í einu. 

„Okkur finnst þetta orðið svolítið 
hart þegar við sem erum í 30 daga 
túrum eigum ekki kost á því að 
kjósa,“ segir Bergþór Gunnlaugs-
son, afleysingaskipstjóri á Hrafni 
GK 111. „Þetta var eins í stjórn-
lagaþingskosningunum, þar sem 
þetta var allt of stuttur tími.“ 

Bergþór segir að fjöldi þeirra 
sjómanna sem ekki ná að kjósa 
um Icesave vegna þess að þeir 

eru til sjós, sé á bilinu 500 til 1.000 
manns. 

„Þetta er mikill fjöldi sem hefur 
ekki tækifæri til að nýta lýðræðis-
legan rétt sinn með því að kjósa,“ 
segir hann. Á Hrafni GK 111 eru 
26 manns í áhöfn. Bergþór segir 
mikla óánægju ríkja meðal áhafn-
arinnar vegna málsins . Hann hafi 
sent athugasemdir til ráðuneytisins 
og umboðsmanns Alþingis, en ekki 
fengið nein haldbær svör. 

„Í venjulegum kosningum hefur 
fresturinn verið það langur að þó 
við séum 30 daga úti, þá náum við 
samt að kjósa,“ segir hann.  - sv

Sjómenn á frystitogurum verða að ná í land fyrir atkvæðagreiðslu: 

Fá ekki að kjósa um Icesave

KOSNINGAR Sjómenn eru ósáttir við að 
fá ekki að kjósa um Icesave-lögin.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UPPI Á ÞAKI Maðurinn skömmu áður en 
honum var bjargað af húsþakinu.  MYND/AP

TÓKÝÓ, AP Björgunarsveitir björg-
uðu sextugum manni sem flaut 
um á húsþaki sínu um fimmtán 
kílómetrum frá bænum Fukus-
hima í Japan. Áður en flóðbylgj-
an, sem kom í kjölfar öflugs jarð-
skjálfta, skall á húsinu hans á 
föstudaginn náði hann að koma 
sér upp á þak. Eftir að hafa flotið 
um á þakinu í tvo daga sáu loks 
björgunarsveitarmenn hann 
veifa rauðum fána sem hann 
hafði útbúið. Að sögn mannsins 
skall flóðbylgjan á húsinu þegar 
hann og eiginkona hans höfðu 
snúið heim eftir jarðskjálftann 
til að ná í eigur sínar. Konan hans 
lenti í fljóðbylgjunni en hann 
náði að bjarga sér.  -fb

Sextugum manni bjargað:

Flaut um á hús-
þaki í tvo daga

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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13-20 m/s, hvassast V-til.
MIÐVIKUDAGUR

Fremur hæg vestanátt.

18

17

20

16

20

17

16

14

20

20
15

5

6

6
5

5

5

6

6
7

7

-1

0
0

-2

1

-3

-1
-1

-4

-2

ROK OG RIGNING   
Varað er við stormi 
á landinu í dag 
og mikilli rign-
ingu sunnan- og 
vestanlands. Það 
kólnar á landinu 
á morgun og má 
búast við éljagangi 
og allhvössum 
eða hvössum 
vindi vestantil. Á 
miðvikudag lægir 
og lítur út fyrir frost 
um allt land.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

ALÞINGI Allsherjarnefnd lýkur að 
öllum líkindum meðferð tillögu 
um skipun stjórnlagaráðs á fundi  
sínum í dag. Búist er við að síðari 
umræða um málið og atkvæða-
greiðsla fari fram á allra næstu 
dögum. 

Allsherjarnefnd ræddi málið á 
fjórum fundum í síðustu viku og 
fékk til sín fjölmarga gesti. 

Róbert Marshall, formaður 
nefndarinnar, segir að farið hafi 
verið vandlega yfir málið. „Sitt 
sýnist hverjum um þessa aðferð en 
hún stangast ekki á við stjórnar-
skrána og er ekki brot á lögum. Sig-
urður Líndal sagði reyndar að þetta 
gæti hugsanlega flokkast undir 
stjórnarskrársniðgöngu en ég er 
ekki sammála því. Þetta er leiðin 
sem er pólitískur vilji til að fara og 
það eru fyrst og fremst pólitísk rök 
sem liggja henni til grundvallar.“

Róbert segir meirihlutann leggja 
til tæknilegar breytingar á þings-
ályktunartillögunni, meðal annars 
þá að Alþingi skipi stjórnlagaráð en 
ekki forseti þess.

Vigdís Hauksdóttir, fulltrúi 
Framsóknarflokksins í allsherj-
arnefnd, er andvíg málinu. „Þeir 
stjórnskipunarfræðingar sem 
komu fyrir nefndina ráðlögðu að 
þessi leið yrði ekki farin. Ég tel því 
að með þessu máli sé gengið gegn 
góðri lagasetningu. Ég er talsmað-
ur þess að við vöndum lagasetn-
ingu en það virðist eins og það eigi 
ekkert að læra af hruninu. Það er 
bara haldið áfram með bundið fyrir 
augun.“

Vigdís segir að sér virðist sem 

málið snúist fyrst og fremst um að 
bjarga þeim kostnaði sem þegar 
hafi verið stofnað til með meiri 
kostnaði svo ekki þurfi að afskrifa 
alla upphæðina. „Það er það sem 
liggur undir þessari tillögu en ekki 

umhyggjan fyrir 
því að við fáum 
vandaða og góða 
stjórnarskrá.“

Birgir 
Ármannsson 
Sjálfstæðisflokki 
staðfestir orð 
Vigdísar. „Þeir 
[lögfræðing-
arnir sem komu 
fyrir allsherjar-

nefnd] voru þeirrar skoðunar að 
það væri verið að fara á svig við 
niðurstöðu Hæstaréttar, sem væri 
óheppilegt.“

Birgir segist munu leggja til að 
málið verði fellt.  bjorn@frettabladid.is

Stjórnlagaráð á leið 
til síðari umræðu 
Formaður allsherjarnefndar býst við að þingsályktun um skipun stjórnlagaráðs 
verði afgreidd úr nefndinni í dag. Meirihlutinn leggur til smávægilegar breyting-
ar. Fulltrúi Framsóknarflokksins telur málið byggt á annarlegum forsendum. 

VIGDÍS 
HAUKSDÓTTIR

RÓBERT 
MARSHALL

BIRGIR 
ÁRMANNSSON

KOSIÐ TIL STJÓRNLAGAÞINGS Hæstiréttur ógilti kosninguna sem fram fór í nóvember. 
Vilji meirihluta stjórnarflokkanna stendur til þess að þeir sem þá hlutu kosningu 
skipi stjórnlagaráð og geri tillögu um stjórnarskrárbreytingar.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FILIPPSEYJAR Junrey Balawing 
frá Filippseyjum er 55 senti-
metrar og 88 millimetrar á hæð. 
Hann verður að öllum líkindum 
skráður í heimsmetabók Guinnes 
sem minnsti maður í heimi þegar 
hann nær 18 ára aldri, í júní á 
þessu ári. 

„Ef ég væri minnsti maður í 
heiminum væri það nokkuð töff,“ 
sagði Junrey við fjölmiðla. Kha-
gendra Thapa Maga er minnsti 
maður í heimi í dag samkvæmt 
heimsmetabók Guinnes en hann 
er 67 sentimetrar á hæð.  - rat

Minnsti maður í heimi:

Rúmur hálfur 
metri á hæð



Þú ...

Lítill greiðsluvandi:
Greiðslujöfnun 

 110% leiðin

5.000 kr. fastar greiðslur
í erlendri mynt

Meðal greiðsluvandi:
Lenging lánstíma

Frysting vaxta og/eða afborgunarhluta

Vanskil lögð við höfuðstól

Mikill greiðsluvandi:
Sértæk skuldaaðlögun

Kynntu þér lausnir fyrir heimilin á byr.is. Með persónulegri 

    við okkur. 

Við bjóðum viðskiptavinum okkar sértækar 

lausnir á greiðsluvanda heimilsins. 

Sími 575 4000  I  byr@byr.is  I  www.byr.is
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Gegn krabbameini í körlum

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

100 KRÓNUR

Nicotinell er 
samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

®

sex saman í pakka
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Fjöldi íslenskra málmiðnaðarmanna sem búa utan landsteinanna

HEIMILD: UPPLÝSINGAVEITAN FANNIR EHF.

Holland 4
Þýskaland 11
Sviss 3
Austurríki 1
Frakkland 3
Ítalía 2
Búlgaría 1Bandaríkin 46

Kanada 13

Ástralía 9

Nýja-Sjáland 3

Suður-Afríka 3

Grænland 2

Síle 3

Márítanía 11

Taíland 2

Malasía 7

Jamaíka 1

Namibía 2

Indónesía 4

Víetnam 1
Panama 1

Barein 1

Taívan 1

Nígería 1

Bermúdaeyjar 1

Angóla 1

Katar 1

Eþíópía 1

Sádí-Arabía 15

Finnland 3

Sameinuðu arabísku 
furstadæmin 7

Færeyjar 2

Noregur 121
Svíþjóð 66

Danmörk 141

Bretland 19
Belgía 2

Lúxembúrg 18
Portúgal 1

Spánn 9
Marokkó 1

Íslenskir málmiðnaðarmenn 
eru alls: 8280

Alls eru 545 málmiðnaðar-
menn að störfum erlendis.

SAMFÉLAGSMÁL Ný fræðslumynd 
um kynferðisofbeldi verður sýnd í 
skólum landsins á næstunni. Sam-
tökin Réttindi barna hafa á und-
anförnum tveimur árum unnið að 
undirbúningi og gerð forvarnar-
teiknimyndar sem upplýsir börn 
um hvað kynferðislegt ofbeldi er 
og hvernig þau geta brugðist við 
því. 

„Við höfum verið að sýna sér-
fræðingum, kennurum og börn-
um myndina og fengið hjá þeim 
mjög góðar viðtökur,“ segir Andr-
ea Ósk Jónsdóttir, framkvæmda-

stjóri Réttinda barna. „Hún var 
send í alla skóla í síðustu viku svo 
að þeir geti tekið þátt í frumsýn-
ingarvikunni.“

Myndin heitir „Leyndarmálið“ 
og fjallar um tvo álfakrakka sem 
leita svara við því hvort og hve-
nær megi segja frá leyndarmál-
um. 

„Það er mjög flókin spurning,“ 
segir Andrea. „En krakkarnir 
fá að heyra dæmisögu sem skil-
greinir hvaða leyndarmál eru góð 
og hver eru slæm og láta manni 
líða illa.“ 

Leyndarmálið er samstarfs-
verkefni og hefur margt helsta 
fagfólk í þessum málaflokki stað-
ið saman að gerð hennar. Vonir 
standa til að myndin verði þýdd 
og sýnd í fleiri löndum í framtíð-
inni. Helsti markhópur er börn í 
kringum átta ára aldur.

Hægt er að nálgast myndina á 
heimasíðunni www.reykjavik.is/
leyndarmalid.  - sv

Ný íslensk teiknimynd sem upplýsir börn um viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi brátt tekin til sýningar: 

Frumsýna teiknimynd með forvarnargildi

EMBLA OG ÁLFUR Álfakrakkarnir læra 
hvaða leyndarmál eru góð og hver eru 

slæm. 

NEYTENDUR Allt að 85 prósenta 
verðmunur er á lausasölulyfjum í 
apótekum samkvæmt verðkönnun 
ASÍ á lausasölulyfjum sem gerð var 
mánudaginn 7. mars.

ASÍ kannaði verð á 34 algeng-
um lyfjum sem eru seld án lyfseð-
ils. Farið var í apótek víðs vegar á 
landinu en Ólafsvíkurapótek neit-
aði þátttöku í könnuninni. Garðs-
apótek við Sogaveg var oftast með 

lægsta verðið á lausasölulyfjum, í 
16 tilvikum af 34. Laugarnesapó-
tek við Kirkjuteig  var oftast með 
hæsta verðið, í 22 tilvikum. Í 23 til-
vikum var allt að helmings verð-
munur á hæsta og lægsta verði.

Mesti verðmunurinn sem mæld-
ist í könnuninni var á sótthreins-
andi sápu Hibiscrub 500 millilítra, 
sem var dýrust á 3.690 krónur í 
Lyfjum og heilsu og ódýrust á 1.998 

krónur í Apóteki Hafnarfjarðar og 
Apóteki Vesturlands. Það gerir  85 
prósenta verðmun. 

ASÍ setti saman pakka af sex 
lausasölulyfjum sem eru algeng á 
heimilum landsmanna. Þessi pakki 
var ódýrastur á 3.940 krónur í 
Garðsapóteki og dýrastur á 5.551 
krónur í Laugarnesapóteki. Það 
gerir  1.611 króna verðmun, eða  41 
prósent. - sv

Ný könnun ASÍ á lausasölulyfjum sýnir mikinn verðmun á milli apóteka: 

Allt að 85 prósenta verðmunur

MEXÍKÓ Tvítug kona, sem varð 
heimsfræg þegar hún varð lög-
reglustjóri í einum af róstur-
samari bæjum Mexíkós, hefur 
sótt um hæli í Bandaríkjunum 
vegna morðhótana. 

Afbrotafræðineminn Marisol 
Valles Garcia vakti heimsathygli 
þegar hún varð lögreglustjóri í 
bænum  Praxedis G. Guerrero 
nærri landamærum Bandaríkj-
anna  í fyrra. Þar hafa fíkni-
efnagengi borist á banaspjót, 
meðal annars um smyglleiðir til 
Bandaríkjanna, með tilheyrandi 
mannfalli. 

Forveri Garcia í embætti hafði 
verið myrtur og því var henni 
hrósað fyrir hugrekki þegar hún 
tók að sér lögreglustjórastarfið. 
Hún bíður þess nú að innflytj-
endadómstóll í Bandaríkjunum 
taki ósk hennar fyrir. 

Vargöld í Mexíkó:

Lögreglustjóri 
leitar hælis

ÁSTRALÍA Minna en einn þriðji 
hluti barna á aldrinum fimm til 
fimmtán ára vaknar við væl í 
reykskynjara. 

Þetta eru niðurstöður Ástr-
alskrar könnunar sem kynntar 
voru í blaðinu Fire and Materials, 
og sagt er frá á Science Daily.
com.

Foreldrar 123 barna létu reyk-
skynjara væla í 30 sekúndur eftir 
að börnin höfðu verið sofandi í 
eina til þrjár klukkustundir. 

Tæp 80 prósent barnanna 
sváfu vært þrátt fyrir vælið. Af 
börnum á aldrinum 5 til 10 ára 
sváfu 87 prósent af sér vælið en 
56  prósent barna 11 til 15 ára. 

Af þeim börnum sem vökn-
uðu þekkti einungis helmingur 
hljóðið og helmingur þeirra vissi 
hvernig átti að bregðast við.  

 - rat

Reykskynjarar gagnast ekki: 

Börn vakna 
ekki við vælið

ATVINNUMÁL Skortur á íslenskum 
málmiðnaðarmönnum er yfirvof-
andi hér á landi á næstu árum. 
Gífurleg afturför hefur orðið í 
menntun í greininni, að mati Guð-
mundar Ragnarssonar, formanns 
Félags vélstjóra og málmtækni-
manna. 

Guðmundur segir atvinnuleysi 
meðal starfsstéttarinnar hlut-
fallslega sama og ekkert og ef 
einhverjar af þeim stóru fram-
kvæmdum sem liggja í kortunum 
fari af stað á næstunni, verði hér 
verulegur skortur á málmiðnaðar-
mönnum. 

„Það liggur ljóst fyrir að ef 
farið verður af stað með stækk-
un á álverinu eða áframhaldandi 
vinnu við virkjanir, þá verða 
erlendir vélvirkjar og málmiðnað-
armenn fluttir til landsins til að 
sinna verkunum,“ segir Guðmund-
ur. „Ef við menntum ekki fleira 
fólk á næstu fimm til sjö árum, þá 
förum við að nálgast þann tíma-
punkt að það verður ekki til mann-
skapur til að sinna þessum verk-
um.“ 

Eftir efnahagshrunið var 

nokkuð mikið um það að íslensk-
ir málmiðnaðarmenn fluttu til 
útlanda, flestir til Noregs, þar sem 
launin voru oft á tíðum meira en 
helmingi hærri. Guðmundur segir 
að nauðsynlegt sé að bæta kjör 
málmiðnaðarmanna hér á landi til 
þess að halda starfsstéttinni gang-
andi. Útseld vinna í smiðjunum sé 
allt of lágt verðlögð. 

„Kjörin þurfa að batna,“ segir 
hann. „Í dag þurfa fyrirtæki að 
skipuleggja viðhaldsverkefni með 
margra mánaða fyrirvara til þess 
að tryggja að smiðjur hafi nægan 
mannskap til að fara í verkin.“ 

Að mati Guðmundar er nauðsyn-
legt að koma sterkum boðskap til 
samfélagsins og stjórnvalda til 
þess að bæta aðstæður málmiðn-
aðarmanna hér á landi og laða fólk 
að greininni. 

Nokkur fjöldi íslenskra málm-
iðnaðarmanna býr og starfar í 
útlöndum í dag, eða 545 manns. Af 
þeim er ein kona, búsett á Ítalíu. 

Alls hafa 9.166 manns tekið próf 
í málmiðngreinum frá því iðnaðar-
ráðuneytið hóf skráningu á próf-
unum. Þar af eru eftirlifandi 8.280 

einstaklingar og um 7.735 búa hér-
lendis, eða um 90 prósent. Af þeim 
eru 37 konur, sem gerir 0,4 pró-
sent af heildarfjöldanum.

 sunna@frettabladid.is

Yfirvofandi skortur 
í málmiðnaðinum
Yfirvofandi er skortur á íslenskum málmiðnaðarmönnum hér á landi. Kjörin 
verða að batna og viðhorf til menntunar að breytast, að mati formanns FVM. 
Alls eru 545 málmiðnaðarmenn búsettir erlendis og 8.280 á Íslandi. 

Heildarfjöldi lokaprófa í málmiðn-
greinum hér á landi. 

Vélsmíði - 3.424
Bifvélavirkjun - 2.009
Rennismíði - 512
Vélvirkjun - 500
Flugvélavirkjun - 468
Bifreiðasmíði - 436
Blikksmíði - 424
Ketil- og plötusmíði - 345
Rafsuða - 285
Skipa- og bátasmíði - 235
Bílamálun - 232
Stálvirkjasmíði - 90
Stálskipasmíði - 76
Stálsmíði - 73
Málmsuða - 22
Járnsmíði - 18
Málmsteypa - 17

Málmiðngreinar

KJÖRKASSINN

Safnar einhver „mottu“ á þínu 
heimili?
Já  34%
Nei 66%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú upplifað eða 
orðið vitni að einelti á þínum 
vinnustað?

Segðu skoðun þína á visir.is



NÝR OG GLÆSILEGUR HYUNDAI

INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

Verð frá 2.690.000 kr.

Í hreinskilni sagt, hversu stóran bíl þarftu í raun og veru? Heimsókn í sýningar-
salinn okkar gæti orðið til þess að þú svarir öðruvísi en hingað til. Hyundai  
er ekta ofursmábíll, sparneytinn og lipur en svo miklu stærri en þú heldur. 
Komdu og reynsluaktu Hyundai , hann á eftir að koma þér á óvart.

Eyðsla í blönduðum akstri 5,4l/100km
i30 er rúmgóður og vel búinn  fjölskyldubíll. 
Eyðsla í blönduðum akstri 6,1l/100kmAllar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

Verð frá: 2.490.000 kr.

Komdu
og reynslu-aktu nýjum Hyundai 

í dag!
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Virðing
Réttlæti
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Rafræn allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna VR vegna kjörs formanns
og sjö sæta í stjórn VR, skv. 20. gr. laga félagsins, hefst kl. 09:00 þann 16. mars nk.
og lýkur kl. 12:00 á hádegi þann 30. mars nk.

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.vr.is eða með því að hringja
á skrifstofu félagsins í síma 510 1700.

Kjörstjórn VR

Allsherjar-
atkvæðagreiðsla
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

LANDBÚNAÐUR Enn sem komið er 
bendir fátt til þess að öskufallið 
frá Eyjafjallajökli hafi haft veru-
leg áhrif á heislufar búfjár. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum rann-
sóknar Matvælastofnunar. 

Ekki er talin ástæða til að óttast 
skaðleg áhrif flúors í fóðri og ekki 
hefur orðið alvarleg uppsöfnun 
járns í sermi í búfé. Tekið er fram 
í tilkynningu frá Matvælastofnun 
að þó sé full ástæða til þess að hafa 
sérstaka vöktun á heilsufari búfjár 
á stóru svæði á Suðurlandi og fylgj-
ast með hvort einhver langtímaáhrif 
verða af öskufalli og öskufoki.  - sv

Öskufall og öskufok vegna eldgoss í Eyjafjallajökli: 

Hafði lítil áhrif á heilsu búfjár

BÚFÉNAÐUR UNDIR EYJAFJÖLLUM Rann-
sóknarniðurstöður Matvælastofnunar 
benda til þess að askan hafi ekki haft 
skaðleg áhrif á heilsu búfénaðar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HVASSALEITISSKÓLI Foreldrar eru ósáttir við sameiningarhugmyndir borgaryfirvalda 
og telja að þær geti grafið undan starfsemi skólans.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SKÓLAMÁL Foreldrar barna í 
Hvassaleitisskóla hafna alfarið 
fyrirhugaðri sameiningu skólans og 
Álftamýrarskóla og saka borgaryf-
irvöld um vanvirðingu í garð barna, 
foreldra og starfsfólks skólans.

Í umdeildri skýrslu starfshóps 
borgarinnar um sameiningar skóla 
er lagt til að skólarnir verði sam-
einaðir, bekkir á unglingastigi í 
Hvassaleitisskóla verði aflagðir og 
nemendur fari þess í stað í Álfta-
mýrarskóla eða Réttarholtsskóla. 
Rúmlega 200 börn eru nú í Hvassa-
leitisskóla.

Einar Ólafsson, varaformaður 
foreldrafélags Hvassaleitisskóla, 
segir í samtali við Fréttablaðið að 
þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir hafi 
þau engar upplýsingar fengið um 
sameininguna.

„Við höfnum þessum tillögum, 
enda er ekki hægt að samþykkja 
neitt ef upplýsingar liggja ekki 
fyrir.“

Einar segir að margt skjóti 
skökku við í framsetningu skýrsl-
unnar. Ein helstu rökin á bak við 
þessa sameiningu er fækkun barna 
í hverfinu og fyrirsjáanleg fækkun 
barna á skólaaldri næstu ár. Einar 
segir að horfa ætti til lengri tíma 
en gert er í skýrslunni. „Við hefðum 
viljað sjá nemendaspá fyrir næstu 
átta til tíu ár að lágmarki. Það er 
verið að skipuleggja til langs tíma 
og þá er rétt að skoða nemendafjöld-
ann til lengri tíma líka.“

Einar segir foreldra ekki and-
snúna hagræðingu en þeir hafi 
áhyggjur af því að með færslu ung-
lingabekkjanna verði grafið undan 
skólanum.

„Þá hljóta foreldrar að velta því 
fyrir sér hvort ekki sé best að færa 
öll börnin strax yfir í Álftamýr-
arskóla. Þetta er eins og að kasta 
sprengju þarna inni því að skólinn 
mun springa og liðast í sundur frá 
og með næsta hausti ef þetta geng-
ur eftir.“

Eva Einarsdóttir, borgarfulltrúi 
Besta flokksins og fulltrúi í starfs-
hópnum, segir í samtali við Frétta-
blaðið, að spár um nemendafjölda 
hafi kallað á að skólastarfið í 
Hvassaleitisskóla væri skoðað. 

„Vissulega getur þetta haft áhrif 
þegar fólk flytur í hverfið og er að 
ákveða skóla fyrir börnin sín. En 
þar sem þetta er mjög viðkvæmt 
mál mun þetta ekki koma til fram-
kvæmda fyrr en á næsta ári.“

Í vannýttu húsnæði skólans ráð-
gera borgaryfirvöld að koma fyrir 
þjónustu- eða menningarstarfsemi 
fyrir hverfið, til að mynda bóka-
safni, en Einar segir foreldra ekki 
hrifna af þeirri hugmynd. 

„Frekar væri hægt að hugsa sér 
að sjá þar eitthvað skólatengt, líkt 
og tónlistarskóla, myndlistarskóla 
eða leiklistarskóla.“

Sameiningartillögurnar eru nú 
í umsagnaferli sem mun standa til 
25. mars.  thorgils@frettabladid.is

Skólinn liðist 
í sundur við 
sameiningu
Foreldrar í Hvassaleitisskóla eru andsnúnir samein-
ingu og flutningi unglingastigs. Fulltrúi meirihluta 
segir fækkun nemenda kalla á nánari skoðun.

Sameiningaráform í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum 
borgarinnar eru afar umdeild.

Á hverfafundum borgaryfirvalda hafa foreldrar opinberað óánægju sína 
með tillögurnar. Foreldrar í Grafarvogi og Breiðholti höfnuðu alfarið sam-
einingarhugmyndum með harðorðum ályktunum. 

Er vísað til þess að engin haldbær rök séu fyrir sameiningunum og hvorki 
hafi verið sýnt fram á fjárhagslegan eða faglegan ávinning.

Umdeild áform í skólum Reykjavíkur:
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Gildir 11.–25. mars

ALLTAF MEÐ 

STAÐGREIÐSLUKORTI:

TILBOÐ MEÐ 

STAÐGREIÐSLUKORTI:

SÉRÞÚ FÆRÐ 
AFSLÁTTINN 
STRAX

Vinur við veginn

Þegar þú verslar hjá Olís og greiðir með 

peningum eða greiðslu korti, framvísar þú 

Staðgreiðslu kortinu og færð afsláttinn strax. 

Sæktu um Staðgreiðslukortið og þú færð það 

sent frítt. 

Þú getur sótt um Staðgreiðslu-
kortið í snjall símanum þínum með 
QR-merkinu hér fyrir ofan, á olis.is 
eða á næstu Olís-stöð.

*Ekki er veittur afsláttur af blöðum, tímaritum, tóbaki, 

símakortum eða happdrættismiðum.

-3KR. 
Í FORMI 

VILDARPUNKTA 

ICELANDAIR

5%
AF ÖLLUM 

VÖRUM*

-3KR.

AF ELDSNEYTI
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Þegar fólk er spurt að því hvað sé dýr-
mætast í lífinu nefna flestir fjölskyld-

una og heilsuna. Fólk segist jafnvel til-
búið til að borga hærri skatta 
fari þeir í heilbrigðiskerfið og 
tryggi góða og ódýra þjónustu 
fyrir alla. Við höfum státað 
okkur af því að eiga gott heil-
brigðiskerfi og sannarlega 
höfum við náð svo góðum 
árangri á mörgum sviðum að 
eftir er tekið. 

Grunnurinn að góðu heil-
brigðiskerfi er þekking þeirra 
sem þar starfa. Nú bregður 
hins vegar svo við að þessi 
grunnur er að veikjast.

Fyrir því eru aðallega tvær 
ástæður. Annars vegar er 
það að heilbrigðisstarfsmenn, 
einkum hjúkrunarfræðingar 
og læknar, eru í vaxandi mæli 
að fara til starfa erlendis eða 
velja að koma ekki heim að 
loknu framhaldsnámi. 

Þetta vel menntaða fólk leitar út fyrir 
landsteinana vegna tilboða um betri 
starfsaðstæður og kjör en þeim standa 
til boða hér á landi. Það er illa farið 

með okkar sameiginlega fé að nýta ekki 
menntun þeirra hér á landi. Við þurfum 
sannarlega á þeim að halda.

Grunnur heilbrigðiskerfis-
ins er einnig að veikjast vegna 
þess hve mjög er hert að þeim 
háskóladeildum sem mennta 
heilbrigðisstarfsmenn. 

Fjárveitingar til deildanna 
hafa verið skertar verulega, en 
þær byggja að mestu á rann-
sóknum kennara og nemenda-
fjölda. 

Því eru fá úrræði önnur sem 
stjórnendur deildanna geta 
gripið til í sparnaðarskyni, en 
að draga úr kennslu og minnka 
þjónustu við nemendur. Slíkt 
leiðir til minni gæða námsins 
sem veikir heilbrigðiskerfið 
þegar til lengri tíma er litið.

Það tekur langan tíma að 
byggja upp gott heilbrigðis-
kerfi en stuttan tíma að brjóta 

það niður. Í þeim niðurskurði sem óhjá-
kvæmilegur er hér á landi verða stjórn-
völd að horfa til framtíðar og verja þá 
þætti samfélagsins sem fólki eru dýr-
mætastir.

Hætta steðjar að heilbrigðiskerfinu
Heilbrigðis-
mál

Elsa B. 
Friðfinnsdóttir
formaður 
Félags íslenskra 
hjúkrunar-
fræðinga

Það tekur 
langan tíma 
að byggja 
upp gott heil-
brigðiskerfi 
en stuttan 
tíma að 
brjóta það 
niður. 

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

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

Krónan í kennitöluflakki
Lilja Mósesdóttir, þingmaður Vinstri 
grænna og formaður viðskiptanefndar 
Alþingis, segir bestu leiðina til þess að 
koma íslensku krónunni á stall með 
alvörumyntum að skipta út nafni 
hennar. Krónuna mætti jafnvel kalla 
íslensku evruna. Samfylkingarfólk gæti 
sætt sig við hana, að mati Lilju, sem 
var gestur Egils Helgasonar í 
Silfrinu á RÚV í gær þar sem hún 
viðraði hugmyndina.

Þar sagði Lilja kennitölu-
flakkið alveg í himnalagi; 
fjárfestar hafi lélegt skamm-
tímaminni auk þess að 
rugla saman gjaldmiðlum 
sem notaðir eru á Norður-
löndunum. 

Eins og Þjóðverjar
Þjóðverjar eru þar á meðal en þeir 
breyttu um nafn á gjaldmiðli sínum 
og það í þrígang á síðustu öld. Á 
þriðja áratugnum var þýska markinu 
skipt út fyrir Rentenmark í baráttunni 
gegn óðaverðbólgu eftirstríðsáranna. 
Gullforði landsins var þá enginn og 
var hin nýja mynt tengd við lóðaverð. 
Við skiptingu Þýskalands eftir seinni 

heimsstyrjöld fór markið sömu leið, 
eitt mark var tekið upp í Vestur-
Þýskalandi en annað í austri. 
Myntirnar sameinuðust 

aftur eftir fall múrsins 
og er evran notuð 
þar í dag.
  

Góð fyrirmynd?
Breyting á nöfnum fyrirtækja í kjölfar 
vandræða er hins vegar engin nýlunda 
hér og gjarnan tengd braski og öðrum 
heldur skuggalegum gjörningum. 
Þannig breyttu öll kortafyrirtækin um 
nöfn eftir að upp komst að þau hefðu 
svínað saman á nýjum keppinauti 
um fjögurra ára skeið skömmu eftir 
síðustu aldamót. Þá er þess skemmst 
að minnast að nýju bankarnir tóku 
allir upp ný nöfn eftir að þeir gátu 

ekki staðið við skuldbindingar 
sínar haustið 2008. Hvort 

Nýja-Kaupþing og Nýi-
Glitnir hafi aukið tiltrú á 
bönkunum skal ósagt 
látið.  jonab@frettabladid.is

F
élag Íslenzkra bifreiðaeigenda (FÍB) hefur sett fram rök-
studda gagnrýni á áformin um jarðgöng undir Vaðlaheiði. 
FÍB ber brigður á þá útreikninga sem liggja framkvæmd-
inni til grundvallar og bendir á að þótt stofna eigi sérstakt 
félag um framkvæmdina, sé tekin áhætta sem geti lent 

á skattgreiðendum vegna ríkisábyrgðar á lánum vegna hennar.
FÍB telur að núverandi kostnaðaráætlun, um að göngin muni 

kosta 10,4 milljarða króna, standist ekki og heildarkostnaður 
verði 14,5 til 17,3 milljarðar eftir því hvaða vextir fáist. Félagið 
dregur í efa réttmæti útreikninga Greiðrar leiðar, félagsins sem 
átti frumkvæði að framkvæmdinni, á fjármagnskostnaði og segir 
fullkomlega óraunhæft að fjárfestar samþykki þriggja prósenta 
vexti á jafnáhættusamri framkvæmd.

Þá dregur FÍB í efa áætlanir um umferð um göngin, sérstak-
lega að sumarlagi þegar leiðin 
er greið um Víkurskarð. Félagið 
telur að vegtollur um göngin 
þurfi að vera minnst 1.100 krón-
ur en ekki 800 krónur eins og 
gert er ráð fyrir í áætlunum og 
spyr hver vilji borga þá upphæð 
til að spara 400 króna benzín-
kostnað og níu mínútna akstur.

FÍB segir Vaðlaheiðargöngin ekki brýnustu samgöngufram-
kvæmdina eins og nú stendur á. Margt rennir stoðum undir það 
mat. Hér í Fréttablaðinu birtist fyrir skömmu samanburður á 
slysatíðni á álíka löngum köflum á Norðurlandsvegi um Víkur-
skarð, á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. Alvarleg slys, þar með 
talin banaslys, eru margfalt tíðari á síðarnefndu vegarköflunum 
tveimur og þjóðhagsleg hagkvæmni þess að setja framkvæmdir 
við þá  vegi framar á forgangslistann liggur því í augum uppi.

Á vef FÍB segir um ákvörðunina um Vaðlaheiðargöng að hún sé 
„ísköld kveðja til íbúa Suðvesturlands sem mega enn um langa hríð 
búa við slysahæstu og hættulegustu vegi landsins. Hún er ísköld 
kveðja til Norðfirðinga, sem enn skulu fá að búa við stórháskalegan 
og erfiðan fjallveg og göng um Oddsskarð, til íbúa Vestfjarða sem 
enn skulu um langa hríð fá að búa við verstu vegi landsins.“

FÍB telur það undirstrika „kjördæmapotið“ að á stofnfundi 
félagsins um Vaðlaheiðargöng hafi þeir verið viðstaddir, 
Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og 1. þingmaður 
Norðausturkjördæmis, og Kristján Möller, 3. þingmaður 
kjördæmisins og fyrrverandi samgönguráðherra, sem segja má 
að eigi talsvert undir því að framkvæmdin sem hann hefur lengi 
barizt fyrir verði að veruleika. Sá síðarnefndi var kjörinn í stjórn. 
„Getur kjördæmapotið orðið öllu skýrara?“ spyr FÍB.

Sporin hræða í þessum efnum. Framkvæmdir sem stjórnmála-
menn hafa keyrt áfram í þágu kjördæmishagsmuna hafa iðulega 
reynzt skattgreiðendum miklu dýrari en látið var í veðri vaka í 
upphafi. Nærtækt dæmi eru Héðinsfjarðargöngin, sem upphaflega 
áttu að kosta sjö milljarða en enduðu í fjórtán.

Skattgreiðendur og notendur veganna eiga fulla heimtingu á 
að forsvarsmenn Vaðlaheiðarganga, þar á meðal þingmaðurinn 
Kristján Möller, fjármálaráðherrann Steingrímur J. Sigfússon og 
innanríkisráðherrann Ögmundur Jónasson svari gagnrýni FÍB 
með ýtarlegum og málefnalegum hætti. Það  á að vera liðin tíð 
að skattgreiðendur séu plataðir til að borga kjördæmapotið með 
óraunhæfum áætlunum.

Er verið að plata skattgreiðendur til að borga 
kjördæmapot norður í landi?

Svör óskast

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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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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Af fylgjendum Icesave-laganna 
má einna helst skilja að aðrar 

þjóðir fylgist með andakt með því 
hvort við samþykkjum að greiða 
þessar kröfur. Er þetta rétt? Auð-
vitað ekki. 

Þetta mál nær ekki fréttatím-
um í nágrannalöndunum. Það er 
ástæðulaust að ætla að þetta muni 

hafa neikvæð áhrif í framtíðinni 
á traust Íslendinga í viðskiptum. 
Við munum frekar, hjá þeim sem 
á annað borð fylgjast með þessu, 
vaxa í áliti fyrir að láta ekki 
þvinga okkur til að taka á okkur 
skyldu til að greiða kröfur sem við 
eigum ekki að borga. Fellum Ice-
save-lögin. 

Brynjar Níelsson hrl.
Björgvin Þorsteinsson hrl.
Haukur Örn Birgisson hrl.
Jón Jónsson hrl.
Reimar Pétursson hrl.
Tómas Jónsson hrl.
Þorsteinn Einarsson hrl.

Öðrum er sama
Icesave

Sjö 
hæstaréttarlögmenn
skrifa um Icesave-lögin

Annarra manna kaup er 
kannski ekki jafn frábær-

lega skemmtilegt umræðuefni og 
stundum mætti ætla hér á landi 
þar sem vandlega er fylgst með 
því hvaða laun silkihúfur sam-
félagsins fá. Það er ekki til að 
auðvelda þá umræðu að Íslend-
ingar hafa vanið sig á að tala um 
launin sín eins og bændur svara 
þegar þeir eru spurðir um það 
hversu marga hesta þeir eigi: 
gera sem minnst úr því og bera 
sig sem átakanlegast. Nú er meira 
að segja komið á daginn að sjálf 
ímynd ráðvendni og heimsafneit-
unar, Jóhanna Sigurðardóttir, 
hefur fengið fastar greiðslur frá 
forsetaembættinu í niðurskurð-
artíðinni fyrir að vera handhafi 
forsetavalds í fjarveru hans, rétt 
eins og ekki sé einu sinni búið að 
finna upp ritsímann og forsetinn 
hætti að vera forseti Íslands um 
leið og hann fer upp í flugvél, sem 
hlýtur að tákna að hann sé eigin-
lega aldrei forseti Íslands því að 
hann er alltaf í útlöndum. 

Launalimbó
Allt hefur þetta því miður sýnt 

okkur að ekki hefur einu sinni 
tekist að láta laun Jóhönnu Sig-
urðardóttur miðast við laun 
Jóhönnu Sigurðardóttur eins og 
hún mæltist þó til á sínum tíma, 
og efast enginn um heilindi henn-
ar í því.  

Um hríð virtist í gangi ein-
hvers konar launalimbó. Ráða-
menn kepptust við að lækka sig í 
launum meira en hinir ráðamenn-
irnir en nú hefur sem sé komið 
á daginn að þessi limbókeppni 
einkenndist af vissum tvískinn-
ungi. Hvernig má svo sem öðru-
vísi vera, þegar viðhorf flestra 
til hálauna hér á landi eru lituð 
af aðdáunarhatri. Um árabil var 
manngildi mælt hér í peningum. 
Peningaeign réði stöðu fólks í 
mannvirðingastiganum. Hér var 
algjört auðræði fram að hruni 
og kjörnir fulltrúar upp til hópa 
fjármagnaðir af fyrirtækjum 
– það er að segja keyptir.  Við 
hrunið snerist þetta við. En auð-
vitað eimir eftir af hatursfullri 
aðdáun á þeim sem duglegir eru 
að hremma til sín.

En nú er okkur sem sé ætlað 
að dá þann ráðamanninn mest 
sem lægst hefur kaupið. Nú á að 
vera auðmjúkur – ekki auðsjúkur. 
Eiginlega bíður maður bara eftir 
því að forsetinn og ráðherrarnir 
og bankastjórarnir fari að ganga 
um á lendaskýlum eins og Gandhi 
og skúra klósettin eins og hann 
gerði til að afla sér valda með ýtr-
asta valdaleysi, ná hæðum með 
algjörri lægingu.

Og samt …
Og samt finnst manni eiginlega 
að forsætisráðherra landsins eigi 
að hafa góð laun.  Það eru sumar 
stéttir sem eiga að vera betur 
launaðar en aðrar vegna mikil-
vægis þeirra fyrir samfélagið: 
ráðherrar og embættismenn, 
læknar og hjúkrunarfólk, kenn-
arar – ekki síst leikskólakennar-
ar – og þannig mætti áfram telja. 
Laun eru ein leið samfélagsins til 
að sýna að tiltekin störf séu virð-
ingarverð og verðmæt. Engum 
dettur í hug að amast við því að 
sjómenn hafi gott kaup fyrir sitt 
erfiða og dýrmæta starf en hins 
vegar á flest sómakært fólk erfitt 
með að skilja hvers vegna einhver 
á að bera offjár úr býtum fyrir 
það eitt að selja vinnandi mönnum 
aðgang að óveiddum fiski. Okkur 
er eiginlegt að samgleðjast þeim 
sem auðgast af eigin rammleik. 
Og samfélagið þarf á vel efnuðum 
einstaklingum að halda.

Og nú er sem sagt komið á dag-
inn að Höskuldur Ólafsson er með 
þrjár milljónir á mánuði fyrir það 

að vera bankastjóri Arion-banka, 
sem er gamli Kaupþingsbank-
inn. Hann fékk eingreiðslu upp 
á tíu milljónir – eða var það tólf? 
– þegar hann var ráðinn banka-
stjóri, að því er okkur er tjáð eftir 
æsilegt kapphlaup bankans um 
starfskrafta hans við dótturfyrir-
tæki sitt. Óneitanlega virðist það 
þó hlægileg upphæð í samanburði 
við það sem Lárus Welding fékk á 
sínum tíma fyrir að gerast krana-
stjóri í Glitni. En fólki finnst þetta 
samt svolítið mikið og ekki er auð-
séð að Höskuldur eða Birna Ein-
arsdóttir, sem er með svipuð laun 
í Íslandsbanka, beri svona mikið 
af Steinþóri Pálssyni í Landsbank-
anum sem er bara á skitnum for-
sætisráðherralaunum  –  sem eins 
og fyrr segir ekki einu sinni for-
sætisráðherrann er á. 

Auðvitað viljum við að bank-
arnir séu öflugir og ein leið 
banka til að sýna styrk sinn og 
vald er að greiða bankastjórum 
hátt kaup, sem var ein ástæðan 
fyrir því að Sigurður Einarsson 
var með alla þessa skrilljarða á 

mánuði. En nú eru aðrir tímar. 
Og við erum alveg hætt að dást 
að mönnum sem láta eins og sjó-
menn í Smugunni um leið og þeir 
komast í gott starf og reyna að 
sanka að sér eins miklu og þeir 
mögulega geta á sem skemmst-
um tíma áður en einhver kemur 
að þeim. Menn verða að hætta 
að líta á háar trúnaðarstöður 
eins og strandhögg. Íslendingar 
verða að hætta að ímynda sér 
að þeir séu einhverjir víkingar, 
sem þeir aldrei voru til allrar 
hamingju. Eflaust er til of mik-
ils mælst að Höskuldur Ólafs-
son og Birna Einarsdóttir fari að 
ganga um í lendaskýlum og skúra 
klósettin í bankanum á kvöldin 
að hætti Gandhis – til þess eru 
þau sennilega of lítilla sanda og 
lítilla sæva – en þau verða hins 
vegar að gera sér grein fyrir því 
að af er sú tíð að ofsalaun banka-
stjóra veki virðingu og hugmynd 
um styrk. Því er raunar þveröf-
ugt farið: ofsalaun vekja grun 
um vondan rekstur, slæma dóm-
greind, óhóf, græðgi.

Nú eru aðrir tímar

Kvótakerfi og landsbyggð:
Hagkvæmni - byggðir

Á 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:
– 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

Fundarstjóri: Illugi Gunnarsson

Áhugahópur háskólamanna um sjávarútvegsmál

Málþing II
Áhugahópur háskólamanna um sjávarútvegsmál heldur málþing þriðjudaginn

15. mars frá kl. 15:00 til 17:00 í stofu N-132 í Öskju Háskóla Íslands.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Kviðdómur í Dallas dæmdi Jack Ruby til dauða 
fyrir morðið á Lee Harvey Oswald, meintum 
morðingja Johns F. Kennedy, þann 14. mars 1964.

Ruby skaut Oswald í vitna viðurvist tveimur 
dögum eftir að hann hafði verið handtekinn fyrir 
morðið á Kennedy og var handtekinn á staðnum.
Ruby áfrýjaði dómnum en áður en ný réttarhöld 
höfðu verið ákveðin veiktist hann af lungna-
krabba og dó í fangelsi 3. janúar 1967.

Ruby rak næturklúbb í Dallas og var talinn 

tengjast skipulagðri glæpastarfsemi í borginni. 
Alls konar samsæriskenningar skutu upp 
kollinum eftir morðið á Oswald. Ein var sú að 
Ruby hefði verið ráðinn af mafíunni til að koma 
Oswald fyrir kattarnef áður en honum tækist að 
koma upp um samsæri að baki morði Kennedys. 
Aðrir hafa bent á að Ruby hafi aðeins tengst 
mafíunni lauslega og að hann hafi ekki verið sú 
týpa sem falið yrði svo mikilvægt verkefni.   

 heimild: wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  14. MARS 1964

Jack Ruby dæmdur til dauða
Merkisatburðir 14. mars

1969 Söngleikurinn Fiðlarinn á þakinu frumsýndur í Þjóðleik-
húsinu. Verkið nýtur meiri vinsælda en nokkurt annað 
leikverk hefur notið fram að því. 

1981 Skyndibitakeðjan Tommaborgarar stofnuð í Reykjavík. 
1987 Þyrla Landhelgisgæslunnar bjargar níu manns af Barðan-

um sem hafði strandað við Dritvík á Snæfellsnesi. 
1989 Mynd Magnúsar Guðmundssonar, Lífsbjörg í Norðurhöf-

um, frumsýnd í Ríkissjónvarpinu. Grænfriðungar höfðu 
krafist lögbanns á sýninguna en fengu því ekki framgengt. 

1991 Sexmenningarnir frá Birmingham, sem höfðu setið í 
bresku fangelsi í sextán ár vegna sprengingar á krá, látn-
ir lausir eftir að dómstóll kveður upp þann úrskurð að lög-
reglan hafi hagrætt eða búið til sannanir gegn þeim á 
sínum tíma. 

2003 Femínistafélag Íslands stofnað.

„Við höfum verið að vinna mjög mikið 
með þolendur kynferðisofbeldis og 
það fer ekki hjá því að við tökum eftir 
því hvað sjálfsmyndin og sjáfstraust-
ið verður fyrir gífurlegum áhrifum 
af slíku ofbeldi,“ segir Þóra Sigfríð 
Einarsdóttir sálfræðingur um tildrög 
þess að hún og Margrét Magnúsdótt-
ir sálfræðingur hafa ákveðið að efna 
til námskeiðs sem byggir á hugrænni 
atferlismeðferð fyrir fullorðna þolend-
ur kynferðisofbeldis. „Kynferðisbrot 
er í eðli sínu fullkomin vanvirðing á 
mörkum og rétti þolandans hvort sem 
brotið átti sér stað þegar þolandi var 
barn eða fullorðinn,“ segir Þóra. „Og 
út frá þeirri upplifun ákváðum við að 
halda þetta námskeið.“

Námskeiðið hefst 29. mars og stend-
ur í sex vikur. Þóra segir þær gera ráð 
fyrir átta til tólf þátttakendum, enda 
sé mikils vert að hópurinn sé ekki of 
stór. „Á námskeiðinu sjálfu verður ekk-
ert rætt um kynferðisbrotin sem fólk 
hefur lent í heldur verður þetta fyrst 
og fremst sjálfsstyrkingarnámskeið 
þar sem er tekið tillit til áhrifa kyn-
ferðisofbeldis á sjálfstraust og sjálfs-
mynd.“

Námskeiðið byggist á hugrænni 
atferlismeðferð, hvað felst í því? „Hug-
ræn atferlismeðferð er sú aðferð sem 
rannsóknir hafa sýnt að reynist best 
við það að takast á við afleiðingar 
kynferðisbrota, meðal annars, og er 
mikið notuð við sjálfsstyrkingu. Hún 
felst í því að gera fólk meðvitað um 
tengsl hugsana, tilfinninga og hegð-
unar. Þegar maður upplifir lítið sjálfs-
traust er það ekki eitthvað sem dettur 
á mann af himnum ofan, heldur staf-
ar það yfirleitt af því að maður telur 
sjálfum sér trú um að maður sé ekki 
nógu góður, eða eitthvað slíkt. Aðferð-
in gengur út á það að verða meðvitað-
ur um það hvernig maður talar við 
sjálfan sig.“

Þóra og Margrét starfa báðar í 
Barnahúsi auk þess að reka sálfræði-
stofur í Kjörgarði og hafa báðar numið 
sálfræði í Háskólanum í Árósum. „Það 
eru átta ár síðan við byrjuðum að vinna 
sem sálfræðingar og við höfum báðar 
sérhæft okkur í að vinna með þolendur 
kynferðisofbeldis,“ segir Þóra. „Mar-
grét vann lengi í Kvennaathvarfinu og 
hefur því mikla reynslu af að vinna 

með konum sem orðið hafa fyrir hvers 
konar ofbeldi. Í Barnahúsi vinnum við 
með börnum sem hafa orðið fyrir slíku 
ofbeldi og á kvöldin sinnum við full-
orðnum þolendum kynferðisofbeldis.“

Eru það aðallega konur sem leita til 
ykkar? „Það hafa bæði komið konur og 
karlar en konurnar eru í meirihluta,“ 

segir Þóra. „Það er erfiðara fyrir karl-
menn sem orðið hafa fyrir kynferðis-
ofbeldi að stíga fram og segja sögu 
sína þar sem það er ekki eins viður-
kennt að þeir lendi í kynferðisofbeldi. 
En við hefðum svo sannarlega ekkert á 
móti því að fá nokkra karlmenn á nám-
skeiðið.“ fridrikab@frettabladid.is 

HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ:  NÁMSKEIÐ FYRIR ÞOLENDUR KYNFERÐISOFBELDIS

Ætla að vinna með tengsl 
hugsana, tilfinninga og hegðunar

SJÁLFSSTYRKING „Hugræn atferlismeðferð er sú aðferð sem rannsóknir hafa sýnt að reynist 
best við það að takast á við afleiðingar kynferðisbrota, meðal annars,” segir Þóra Sigfríð Einars-
dóttir, sem ásamt Margréti Magnúsdóttur stendur fyrir sjálfstyrkingarnámskeiði fyrir fórnarlömb 
kynferðisofbeldis. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þeir sem eiga vetrarkort á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli eða 
á Dalvík og Siglufirði geta rennt sér á skíðum á hverju 
þessara svæða sem er um næstu  helgi, þegar fyrsta 
skiptihelgi vetrarins verður að veruleika. Vetrarkort-
hafar framvísa vetrarkortum sínum í afgreiðslu hvers 
skíðasvæðis og fá þar helgarpassa. Þetta er fyrsta 
skiptihelgin af þremur sem ákveðið hefur verið að hafa 
á skíðasvæðunum í vetur.

Skiptihelgi á skíða-
svæðum nyrðra

SKIPTIHELGI FRAM UNDAN Skíðafólk nýtur 
góðviðris og útiveru í Hlíðarfjalli.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma 
og langamma okkar,

Kristín Bárðardóttir
frá Ísafirði, síðast til heimilis á 
Hjúkrunarheimilinu Eir, Grafarvogi, 

lést laugardaginn 5. mars. Útförin verður gerð frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 17. mars kl. 15. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Bárður Hafsteinsson Edda Gunnarsdóttir
Guðrún Kristjana Hafsteinsdóttir Einar Pétursson 
 Ólafía Soffía   
 Jóhannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur bróðir okkar,

Oddur Helgason
mjólkurfræðingur frá Gvendarstöðum, 
síðast til heimilis að Hraunbæ 150, 

lést að Sóltúni þann 6. mars. Útförin fer fram frá 
Lágafellskirkju kl. 15.00 þriðjudaginn 15. mars. 
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Hjúkrunarheimilið Sóltún.

Rannveig Helgadóttir
Jórunn Helgadóttir
Kristín Helgadóttir

Barnafataverslunin Blómabörn í Bæjarhrauni 2 í 
Hafnarfirði er tveggja ára í dag, 14. mars. Eigandi 
hennar, Arnbjörg Högnadóttir styrkir Félag krabba-
meinssjúkra barna með því að láta 100 krónur af 
hverri seldri flík renna til þess. 

Blómabörn selur vel með farin notuð barnaföt á 
góðu verði og að sögn Arnbjargar nýtur hún sívax-
andi vinsælda hjá hagsýnum Íslendingum.  Verslunin 
er opin alla virka daga frá 12 til 16.30.  
 -gun

Í tilefni afmælis
Blómabörn selur vel með farin, notuð barnaföt. 

BILLY CRYSTAL,  leikari og grínisti, er 64 ára

„Konur þurfa ástæðu til að stunda kynlíf. Karlar þurfa 
bara stað.“



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

Sara Vilbergsdóttir myndlistarkona er litaglöð með eindæmum

Japanski hönnuðurinn  Hidemi hefur auga fyrir smá-
atriðum eins og þessi blúnduskreytti kaffibolli ber með sér. 
Hún gerir súpuskálar í stíl en hlutirnir fást á www.etsy.com.

S
ara Vilbergsdóttir 
myndlistarkona kann 
að fara með pensil. 
Hún segir liti hafa áhrif 

á sálarlífið og hressti duglega 
upp á heimili sitt með krass-
andi litum.

„Forstofuna málaði ég 
fyrir stuttu en hún var svo 
dauf og óspennandi á litinn. 
Febrúarmánuður var líka eitt-
hvað svo drungalegur og veðr-
ið leiðinlegt og ég var orðin 
þreytt á þessu,“ segir Sara 
en henni fannst ómögulegt að 
koma heim úr grámuggunni úti 
inn í sömu grámugguna heima 
hjá sér. Þegar hún stóð síðan 
einn daginn með fulla körfu 
af dóti í gulum og appel-
sínugulum litum í Góða 
hirðinum rann upp 
fyrir henni ljós.

Eilífðar- 
prinsessa

2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Glæsilegar rennibrautir 
fyrir gler eða timburhurðir. 
 
Útvegum lausnir fyrir 
skrifstofur og heimili.   
Glerskilrúm, glerveggja-
kerfi, felliveggjakerfi, 
glersturtuskilrúm og hert 
eða samlímt gler eftir 
máli. 
 
Ennfremur ýmsar gerðir 
af festingum fyrir gler 
 
 

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

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð nú
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.
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„Mig vantaði ekkert þessa 
hluti, mig vantaði litina. Ég 
ákvað því þegar ég kom heim 
að mála sólina bara inn í for-
stofuna,“ segir Sara og fór beina 
leið í málningarbúð með gulan 
blómapott og lét blanda litinn 
fyrir sig sérstaklega. 

„Nú er allt annað að koma inn. 
Gestir koma hingað inn í sól-
skinsskapi og þegar ég skelli 
kúbanskri tónlist í tækið þá 
erum við bara komin til suð-
rænni landa í huganum,“ segir 
hún hlæjandi.

Þvottahúsið fékk líka yfir-
halningu. Sara valdi bleikan 
prinsessulit þangaði inn meðal 
annars til að auka afköstin í 
þvottahúsinu. „Mér leiðast með 
eindæmum öll störf sem tengj-
ast þvotti. Þess vegna ákvað ég 
að hressa vel upp á þvottahús-
ið svo það yrði gaman að koma 
þangað inn. Ég er ekki frá því 
að ég hafi verið duglegri að fara 
í þvottahúsið, eftir að ég málaði 
herbergið bleikt. Ég hef alltaf 
verið hrifin af bleiku í öllum 
tónum og hef ekki enn yfirgefið 
þennan prisessubleika lit sem 
á víst að eldast af manni um 10 
ára aldur samkvæmt evrópu-
staðli, sjálfsagt er ég eilífðar-
prinsessa. Náttsloppurinn minn 
er meira að segja í þessum sama 
lit,“ segir Sara hlæjandi en við-
urkennir þó ekki að hún klæði 
sig sérstaklega upp á í stíl við 
þvottahúsið þegar hún fer niður 
að þvo. Hún segir alla hafa gott 
af því að hressa upp á umhverfi 
sitt með litum.

„Ég er á því að við Íslendingar 
eigum að gera meira af því, því 
hér er svo dimmt stóran hluta 

ársins. Ég vona bara að fólk taki 
upp pensilinn. Ég er viss um að 

litir hafa áhrif á sálarlífið.“
heida@frettabladid.is

Það er alltaf gaman að reyna að finna 
ný not fyrir hluti sem upphaflega voru 
ætlaðir til annars.
Kryddhillur má hæglega nota sem 
bókahillur eins og meðfylgjandi mynd 
ber með sér. Hér er um að ræða hill-
ur frá IKEA og fá litríku barnabækurn-
ar að njóta sín til fulls. 
Þá má ímynda sér að það komi vel út 
að skvetta málningu á hillurnar í stíl 
við ráðandi lit í barnaherberginu. Eins 
gæti komið vel út að hengja hillurnar 
upp annars staðar á heimilinu og fylla 
þær með sepnnandi tímaritum og 
myndabókum sem gaman er að hafa 
við höndina.

Kryddhillur fá nýjan 
og óvæntan tilgang

Ómálaðar taka hillurnar sig vel út en 
þær gætu líka verið flottar hvítar eða 
í lit.

Sara segist ekki frá því að hún fari oftar niður að þvo eftir að þvottahúsið fékk bleika prinsessuyfirhalningu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Eftir að málningarpensill hefur verið þveginn er hægt að hrað-
þurrka hann með því að halda skaftinu á milli handa sér og velta 

því hratt fram og aftur, eins og steinaldarmenn kveiktu eld. Mundu þó 
að halda penslinum niðri í vaski eða fötu, annars slettist á þig.

Heimild: www.flugger.is

Spariglösin  eiga helst að vera fallega gljáandi en þau virðast ekki alltaf koma þannig 
út úr skápunum. Þá má gera þunna blöndu úr lyftidufti og vatni og nudda á glerið. 
Blandan er síðan skoluð af og glerið þurrkað með mjúkum klút þar til það glansar. 

FULLKOMIN TÆKNI

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
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Heimili fasteignasala kynnir í einkasölu fasteign 
við Framnesveg.

F asteignin er endaraðhús við Framnesveg 26 b. 
Komið er inn á miðhæðina, anddyri með upp-
runalegum „terra cotta“ flísum. Hol er með við-

arfjölum. Eldhús er opið með nýlegri innréttingu og 
góðri borðaðstöðu. Stofa er björt með viðargólffjölum. 
Úr holi er farið niður í kjallara. Þar er gott hol þaðan 
sem er útgengt á pall á baklóðinni. Baðherbergi er 

uppgert með aðstöðu fyrir þvottavél. Einnig stórt her-
bergi með skápum. Úr stofunni er gengið upp í risið. 
Þar eru tvö barnaherbergi. Geymslur er undir súð.

Þess skal getið að húsið hefur verið endurnýjað 
talsvert að innan og lóð endurnýjuð frá grunni. Bak-
lóð er að mestu hellulögð og þar er útigeymsla. 

Húsin voru fyrstu raðhúsin sem byggð voru í 
Reykjavík á sínum tíma, kölluð bankahúsin. Þau eru 
teiknuð af Guðjóni Samúlessyni þáverandi húsameist-
ara ríkisins. Húsin voru friðuð 2010.

Endaraðhús á góðum stað
Húsið er á meðal fyrstu raðhúsanna sem voru byggð í Reykjavík á sínum tíma. 

Borgartún 25 

Höfum til leigu rými frá 25m² 
á 1. hæð í Borgartúni 25
Áhugasamir sendi inn fyrirspurn á leiga@almc.is

...ég sá það á Vísi

Fasteignir.is 
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

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

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þarftu að selja fasteign? 
Seldu fasteignina hjá okkur!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali



Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Gunnar 
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

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

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.18:30-19:00
Mjög rúmgott og fallegt endaraðhús á frábærum stað í 
Árbænum. Eignin er á þremur hæðum + bílskúr. Húsið 
er innsta hús í lengju þannig að engin umferð er við 
húsið. Í kjallara er 2ja – 3ja herbergja 90 fm aukaíbúð 
með sérinngangi. Aðaleign skiptist í 4 svefnherbergi og 
tvær stofur. Mjög stutt er í skóla, leikskóla og alla helstu 
þjónustu. Uppl. Berglind Hólm gsm 694-4000

Verð 54.9 m.
Herbergi: 8 - Stærð: 311,3 fm.

Silungakvísl 27 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.17:30-18:00
NÝTT Í SÖLU! Gott einbýlishús á tveimur 
hæðum, 208,3 fm að stærð, með tvöföldum 
bílskúr, 50,2 fm og fallega hönnuðum garði 
með verönd, heita-potti og gosbrunni. Hér er 
um góða eign að ræða í einni vinsælustu götu 
Reykjavíkur. Uppl. Sigurður gsm 898-6106

Verð 63 m.
Herbergi: 5-6 - Stærð: 258,5 fm.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Haukalind 14 – 201 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.18:30-19:00
Gott endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr 
ásamt auka 2ja herb. íbúð á einum besta stað í 
Lindarhverfinu í Kópavogi. Alls eru 4 svefnherbergi, 
3 salerni, tvennar stofur og tvö eldhús í eigninni. 
Hægt er að opna á milli aukaíbúðar og aðalíbúðar. 
Uppl. Sigurður gsm 898-6106

Verð 57.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 230,9 fm.

OPIÐ HÚS

Kambsvegur 22 – 104 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl. 19:30-20:00
Mjög falleg og björt 3ja herbergja íbúð í risi á 
frábærum stað. Til eru samþykktar teikningar 
af kvistum á baðherbergi og barnaherbergi 
sem stækka þau rými til muna. 
Uppl. Berglind Hólm gsm 694-4000

Verð 19.8 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 75,6 fm.

OPIÐ HÚS

Gaukshólar 2 – 111 Rvk

EINBÝLISHÚSALÓÐ - NÁNARI UPPL.  
Í SÍMA 898-6106
NÝTT Í SÖLU! Um er að ræða hornlóð 
fremst í botnlanga við Góðakur. Ráðgert 
er að byggt verði einnar hæða einbýlishús 
en engar teikningar liggja fyrir. Frekari 
upplýsingar hjá Sigurði gsm 898-6106 

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

Góðakur 2, lóð – 210 Gbæ

Verð 14.9 m.
 Stærð: 952 fm.

OPIÐ HÚS

Tungusel 3 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.18:30-19:00
Rúmgóða 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með 
verönd og afmörkuðum garði. Nýlega búið 
að taka baðherbergi í gegn. Uppl. Dórothea 
gsm 898-3326

Verð 16.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 80,9 fm.

Vesturberg 27 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.17.30-18:00
SKOÐA SKIPTI Á MINNI EIGN. Einbýli með 
bílskúr og auka 2ja herb. íbúð í kjallara. 
Óhindrað útsýni yfir borgina og göngufæri inn 
í Elliðaárdal. Uppl. Dórothea gsm 898-3326

Verð 44.9 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 232,7 fm.

Bjarkarás 27a – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud.14.mars kl 17.30-18.00
Glæsileg útsýnisíbúð  í Ásahverfi Garðabæjar. 
Um er að ræða  efri hæð með sérinngangi 
ásamt stæði í bílageymslu. Eignin er 
einstaklega vel staðsett og er endaíbúð 
og með stórfenglegu útsýni m.a út á sjó, 
að Bessastöðum, Keili og nánast allan 
fjallahringinn.  Uppl. Hafdís gsm 895-6107 

Verð 47.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 149,0 fm.

Brúnás 6 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.18:30-19:00
Fallegt einbýlishús á einni hæð á góðum stað 
í Ásahverfi Garðabæjar. Húsið er 201,3fm og 
bílskúr 59,1fm. Mjög góð lofthæð er í húsinu 
og innbyggð lýsing. Eldhús með ljósri góðri 
innréttingu og svefnherbergi eru 4, möguleiki 
á 5. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 74.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 260,4 fm.

OPIÐ HÚS

Sjávargata 9 – 225 Álftanes

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.18:30-19:00
Gullfallegt, vel skipulagt, einkar 
fjölskylduvænt og mikið endurnýjað einbýli 
með fjórum svefnherbergjum, bílskúr og 
stórum garði. Skipti möguleg. Uppl. veitir 
Jóhanna Kristín, s. 698 7695

Verð 39 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 163,1 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Álfaskeið 104 - 220 Hfj

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.17:30-18:00
Mjög vel með farin og vel skipulögð 2ja 
herbergja íbúð í klæddu fjölbýli á góðum stað 
miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Uppl. Jóhanna Kristín, s. 698 7695

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 67,1 fm.

OPIÐ HÚS

Hrísateigur 17 – 105 Rvk

GOTT VERÐ! Nánari uppl. í síma 822-2225
2ja herbergja íbúð í kjallara í þríbýlishúsi.
Vinsæl staðsettning miðsvæðis í borginni.
Uppl. Þóra gsm 822-2225

Verð 9.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 52,7 fm.

Kleppsvegur 62 – 104 Rvk

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

Verð 19.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 64 fm.

OPIÐ HÚS

Melbær 21 – 110 Rvk

Erum með kaupendur af
4ra herb. íbúð í Hafnarfirði sem 
tekur 2ja herb íbúð m/bílskúr 

upp í skiptum. Hafðu samband 
við Dórotheu í gsm 898-3326

3-4ra herb. íbúð, 
má þarfnast lagfæringar með 
góðu yfirtakanlegu láni. Hafðu 
samband við Dórotheu í gsm 

898-3326

Erum með kaupendur af
Stóru einbýlishúsi, 250-350 

fm í Garðabæ. Hafið samband 
við Hafdísi gsm 895-6107

Íbúð eða hús við 
sjávarsíðuna í Rvk, t.d. 

Ægisíðu eða Sörlaskjól. 
Hafið samband við Sigurð 

gsm 898-6106

Erum með kaupendur af 
Einbýli eða parhúsi í 

Linda, Kór eða Salahverfi 
í Kópavogi. Hafið samband 
við Þorsteinn gsm 694-4700

4ja herbergja íbúð 
í Sjálandshverfi í 

Garðabæ. Hafið samband við 
Þorsteinn gsm 694-4700 

ERUM MEÐ TIL SÖLU!

Uppboðsíbúðir frá 
Íbúðalánasjóði, 
nánari uppl. hjá 

sölufulltrúum í síma 
520-9595

Álfaskeið 94 – 220 Hfj

LÆKKAÐ VERÐ! Nánari uppl. í síma 822-2225
Mikið endurnýjuð  4ra herbergja íbúð með 
bílskúr. Falleg og opin íbúð með miklu útsýni, 
stutt í þjónustu.
 Uppl. Þóra gsm 822-2225
 

Verð 19.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 121,6 fm.

OPIÐ HÚS mánud. 14. mars kl.17:30-18:00 
Frábær mikið endurnýjuð penthouse íbúð 
á tveimur hæðum 7.og 8.hæð. Íbúðin er 
144,3 fm og 27,2 fm bílskúr. Útsýnið er 
stórglæsilegt í norður yfir Reykjavík. 24fm 
svalir með heitum potti.   
Uppl. Berglind Hólm gsm 694-4000 





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. 54,9m

Smárarimi
Einbýli
5 herb
182 fm

 112 Reykjavík

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 34,9m

Framnesvegur   
hæð

   101 Rvk

136 fm með fallegu útsýni
Stórar stofur
3ja hæð, 
eina íbúðin á hæðinni
Mikið endurnýjuð

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 fm 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 36,0m

Sóltún
3ja herb
105 Rvk

Glæsileg 108,9 fm
Efsta hæð
Lyftublokk
Eftirsóttur staður

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. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

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

v. 12,9m

Leifsgata
2ja herb
101 Rvk

Góð 2ja herbergja ósamþ.
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

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

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 fm Sumarhús 
5.000 fm eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 25,0m

Útey
Sumarhús
801 Selfoss

Bláskógabyggð
Fullbúið 85,5 fm
1 ha. eignalóð
Stór sólpallur
Fallegur staður

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. 6,3m/bilið

Faxafen 10
Einbýli

108 Rvk

2 iðnaðarbil
50 fm og 56 fm
Frábær staðsetning
Selst saman eða í 
sitthvoru lagi

v. 57,0m

Grófarsmári
Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 fm parhús
Þar af 24,4 fm bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð
Frábært útsýni

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 fm
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 25,0m

y
SuSumamarhrhúsús

Bláskógabyggyggð
Fullbúið 855,5 ffm
1 ha. eignalnalóðó
Stór sólppalla ur
Fallegur staður

Óskar R. 
Harðarson

Óskar er annar af tveimur stofnendum og 
eigendum Mikluborgar og hefur starfað 
við sölu fasteigna frá árinu 1998. 
Óskar er framkvæmdastjóri Mikluborgar.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Óskari best eru 
„Þeir fiska sem róa ”

en hann er ótrúlega frjór og 
hugmyndaríkur, nýtast þessir 
eiginleikar hans afar vel í 
markaðsstarfi Mikluborgar.

Óskar fylgist vel með þjóðfélags- 
umræðunni og er fátt honum 
óviðkomandi, en þegar tími er kominn til 
að hlaða batteríin þá þeysist hann um 
óbyggðirnar á sleðanum sínum eða finnur 
sér gott athvarf í sveitinni. 

Hafið samband við Óskar
á oskar@miklaborg.is eða í síma 661 2100

Lögmaður og lögg. fasteignasali

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is



2ja – 3ja herbergja íbúð í 101 Reykjavík
2. hæð eða ofar, 60 fm plús, Verðbil 15-18 millj. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja - 4ra herbergja nýlegri íbúð með góðu aðgengi 
í Kópavogi eða Garðabæ.
Gott útsýni og bílskýli eða bílageymsla. 
Stærð í kringum 120 fm.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

100-139 fm íbúð á Nesinu með bílskúr 
eða bílageymslu
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

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.

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!

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. 22,9m

Klukkurimi
4ra herb
112 Rvk

Stærð 101,5 fm
Jarðhæð með sólpalli
Sérinngangur, endaíbúð
Sérmerkt bílastæði
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

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. 21,9m

Háaleitisbraut
4ra herb
108 Rvk

Góð 4ja herbergja
Stærð 107,4 fm
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 53,0m

Völuteigur
Atvinnuhúsnæði

270 Mos

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

v. 73,0m

Laugarnesvegur 58

Sérhæð
105 Rvk

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

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
Frá kl. 17:00 -18:00

Þriðjudaginn 15. mars

OPIÐ HÚS

Nánari upplýýsinsingarga  ve
Ólafur Finnbnbogaogason
olafur@miklaborg.is  

Á morgu
Frá kl. 17:00

Þriðjudaginn 15. mars

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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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



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Leitum að einbýlishúsi
á höfuðborgarsvæðinu fyrir ákveðinn

og traustan kaupanda. Öruggar greiðslur.
Æskileg stærð 370-450 fm/ekki meira en 2.hæðir.

Upplýsingar veitir:
Sveinn Eyland á skrifstofu 

gsm: 6.900.820 eða sveinn@landmark.is

Er með kaupanda af 120-150 milljón kr. 

einbýlishúsi í Akralandi, Garðabæ í skiptum 

fyrir einbýlishús í Mýrunum í Garðabæ.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

Auglýsingasími



Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali

[+354] 821 0626
albert@domusnova.is
albert.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur 
það er mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég 
hef hafið störf á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 821 0626

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - Axel Axelsson - Löggiltur fasteignasali - www.domusnova.is 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
VIÐSKIPTI

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 

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



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

M.Benz GL 320 CDi árg. 2008 ek. 
48Þkm. Bíllinn er hlaðinn aukahlutum!! 
7 manna, losanlegur dráttarkrókur, 
þjónustaður hjá Öskju. Krómpakki, 
Harmon Kardon Logic 7 hljómkerfi, 
Panorama glerþak, DVD með 2 skjám, 
Þrískipt miðstöð með loftkælingu, 20” 
felgur, Rafm.opnun á afturhlera ofl ofl. 
áhvílandi 3400, þús tilboðsverð 11.900 
þús

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

M.BENZ ML500 AMG. Árg 2006, ekinn 
105 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
6.490þ Rnr.102763 Ný dekk - Skoðar 
skipti

GULLMOLI TIL SÖLU LAND ROVER 
DISCOVERY II SE. Árg 2003, ekinn 
89 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. MIKIÐ 
ÚTBÚIN OG GLÆSILEGUR BÍLL Verð 
2.690. þús skipti á ódýrari eða dýrari,,er 
inni í sal,, Rnr.152360

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Jeep GRAND CHEROKEE LIMITED 
4X4, árg. 3/2007, ek.aðeins 26þús.
km, sjálsk, leður, bakkskynjarar, omfl, 
Fluttur inn nýr, einn eigandi, mjög vel 
með farinn bíll, Enn í ábyrgð, Ásett verð 
4380þús.kr, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Izusu Trooper 3.0 diesel nýskráður 
3/2002 ekinn 165 þ km 5 gíra 7 
manna krókur CD varadekkshlíf góð 
heilsársdekk skoðaður 2012 verð 
1.250.000- ath skipti á ódýrari eða 
fellihýsi upplí síma 861 7600 möguleiki 
að greiða hluta með Visa rað

Til sölu Suzuki Vitara árg. ‘97. 6cc sjsk. 
tjónaður. V. 50 þús. S. 896 8568.

 Bílar óskast

 Vantar sendibíla Pallbíla vinnuflokkabíla 
,meiga þarnast lagfæringar eða 
málunnar á verðbilinu 0-3 miljónir ATH 
einungis bílar á Góðum STG Verðum 
Vinsamlegast sendi info og myndir á 
allihall@hotmail.com

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.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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

 Lyftarar

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

 Fellihýsi

Izusu Trooper 3.0 diesel nýskráður 
3/2002 ekinn 165 þ km 5 gíra 7 
manna krókur CD varadekkshlíf góð 
heilsársdekk skoðaður 2012 verð 
1.250.000- ath skipti á ódýrari eða 
fellihýsi upplí síma 861-7600 möguleiki 
að greiða hluta með Visa rað

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

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

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

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

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

Partahúsið - 
Varahlutasala

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

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.

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.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir Arinbjarnar
Allar almennar pípulagnir, 

nýlagnir & skolplagnir. Tökum út 
hitakerfi fjölbýlishúsa.

Flísaverk ehf Verktakar. 
S. 897 5599.

 Veitingastaðir

2 fyrir 1 á kvöldinn Í mars og april 
Sjávarbarinn grandagarði sjavrbarinn.
com ,S. 517 3131

 Pípulagnir

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

Pípulagnir
Vantar þér pípara? Hringdu í Rivus 
ehf S.8563030 rivus@rivus.is FAGLEG 
ÞJÓNUSTA

 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.

Get tekið að mér heimilisþrif. Er 
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 
2084.

 Garðyrkja

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

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

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

 Bókhald

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

Skattskýrslur, bókhald/VSK/Laun/
Stofn. fyrirtækja. Fagleg vinna á góðu 
verði. VikiVaki ehf, S: 6618750 vikivaki@
hotmail.com

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

 Fjármál

Framtalsþj. fyrir einst. og félög. Einfalt 
framtal kr. 5.000. Framtalsþj. HR s. 
6634141

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

 Tölvur

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

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

 Nudd

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 

Ertu aum/aumur í baki , hálsi eða 
höfði, áttu erfitt með að komast fram 
úr á morgnana, þá er þetta besta stofan 
fyrir þig. Elsti og reyndasti nuddari 
bæjarins. Nudd fyrir heilsuna S. 588 
2260 & 863 2261.

NEW LUXURY MASSEGE IN DOWN 
TOWN ANY TIME 24/7. S. 869 8602.

Whole body massage. S. 849 5247.

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro. Verð í 
bænum 25-29 mars, tek einkatíma.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar

Fallegar tækifærisgjaf
Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti, 
mortel ofl. Vörur á tilboðsborði í mars 
á 30% afslætti. Verið velkomin! ditto.is

Ísskápar, þvottavélar, uppþvottavélar, 
þurrkarar, frystikista, sjónvörp. 
Tölvuflatskjár S. 896 8568.

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.

Rúmstofusófi, hillusamstæða, 
stofuborð og örbylgjuofn. Uppl. í s. 861 
3042 e. kl. 16.

Hitakútur 300l, Baðkar á ljónsfótum, 
nokkur rúm 2m x 90cm og 3 manna 
kojur, og ýmislegt fleira. Sími 845 6773

Búslóð til sölu vegna fluttnings opið 
hús í Hólahjalla 10 200 kóp. mánud. 
14.mars milli kl. 17 - 20 allt á að seljast 
gott verð!

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !

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

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

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu Master olíuhitablásari verð 50 
þús. Uppl. Í Síma 8930270

 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.

 Verslun

ERUM AÐ TAKA UPP NÝJAR VÖRUR. 
LÆGSTA VERÐ 290KR. 
GOTT VERÐ 390KR. 
HÆÐSTA VERÐ 690KR.

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ
ALLAR ÞIÐ SEM NOTIÐ stærðir 30 OG 
32 D,DD,E,F,FF,G,GG,H,HH skálar - á 
aðeins kr. 4.990,- Misty Laugavegi 178, 
s: 551 3366.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Spa Dream Oasis

Margar gerðir af nuddi fyrir 
menn, konur og pör. Vel 

menntuð og með góða reynslu 
á þessu sviði.

Opið frá 10-19 mán-lau. 
Uppl. s. 862 0941

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Litir Ljóssins námskeið 
18 og 19 mars

Hugleiðsla, málun, heilun,sjálfsstyrking. 
Helga S. 691 1391 www.artofthesoul.is

Til sölu
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 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Hreinræktaðir Beagle hvolpar til sölu. 
Tilbúnir til afhendingar með örmerkingu 
og heilsufarsbók. Ættbókarfærðir hjá 
HRFÍ. Nánari uppl. í síma 862 1304.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Til sölu er 30 stk nýfelld grásleppu 
net(Þrælafeld), einnig lítið grásleppu 
leyfi 4,3 tonn. Uppl. í s. 893 4385.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Tvö skrifstofuherbergi C.a 17fm. Til 
leigu við (Árbær/hálsar). Óska eftir 
skrifborðsstólum. Upplýsingar gefur 
Halldór í síma 899 7230

Til Leigu. ca 60 fm íbúð í Hátúni,RVK. 
Allt nýtt. Leiga 105 þús og 3 mánaða 
banka ábyrgð. Contact bjorgvin@igl.is 
eða Friðrik 892 4578.

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.

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.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU 20 FM - 30FM VINNUSTUDIO/
GEYMSLUR I MIÐBÆ REYKJAVIK UPPL 
GUNNAR 660 1050

TIL LEIGU 280m2 Verslunar og 
skrifstofuhúsnæði á horni Grensásvegar 
og Miklubraut (Jarðhæð) Nánari 
upplýsingar veittar í síma:588 5523 
Netfang: hreyfill@hreyfill.is

Iðnaðar-og lagerhúsnæði í Hafnarfirði 
til leigu. Ýmsar stærðir. S. 6601060, 
8224200

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

LR vantar fólk til sölu og markaðsstarfa 
um land allt. Uppl. Gefur: Gunnar í s. 
777 3391 Elsa í s. 846 7680.

Óskum eftir hressum einstaklingum í 
sölu og markaðsstörf. Starfið byggist 
á samvinnu. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. 773 6099.

Vel launuð aukavinna á 
kvöldin

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22 Góð laun í boði. Aldur 22+++ 
Uppl. í síma 699-0005 milli kl.15-19 
virka daga.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Hyundai accent árg 2000 
svipaður og á mynd PO 186, 
silfur grár. sást síðast utan 

moes Breiðholti og Bæjarhrauni 
3-6.

Þeir sam vita um ferðir þessa 
bíls er beðið hafa samband við 

lögreglu 4444 1000

 Einkamál

Rúmlega fimmtugur karlmaður, 
reglusamur og traustur óskar 
eftir kynnum við konu 50+ með 
framtíðarkynni í huga. Heiti fullum 
trúnaði. Svör sendist fréttablaðinu 
merkt Framtíð 2011

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýst tillaga að breytingu á  
deiliskipulagi í Reykjavík.

Selásbraut 109, Selásskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Suður-Seláss 
vegna boltagerðis við Selásskóla. Í breytingunni 
felst að komið er fyrir boltagerði á norð-austur 
hluta lóðarinnar ásamt hljóðmön. Stærð boltagerðis 
verður 18 sinnum 33 metrar að stærð. Áður auglýst 
erindi með tillögu að minna boltagerði fellur úr gildi 
ásamt fyrri athugasemdum við birtingu þessarar 
auglýsingar. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 14. mars 2011 til og með 26. apríl 
2011. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til 
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 26. apríl 
2011. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkja tillöguna.   

Reykjavík, 14. mars 2011
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Tilkynningar

08.08.11

15.08.11

Reykjavík

8.11

8.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

kjavík

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.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



PANASONIC
TILBOÐ

STOFNAÐ 1971

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 329.990
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HD
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Panasonic TXL32C20
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FULLT VERÐ kr. 139.990

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 369.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 399.990

TILBOÐ     399.990
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2.000.000:1
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HD
1920x1080p
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5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

Panasonic TXP46G20ES

Panasonic TXP50G20ESPanasonic TXP50S20 Panasonic TXP50VT20
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2.000.000:1

PLUS

600Hz
3 HDMI
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2.000.000:1

PRO 4

600Hz
3 HDMI
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5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

100Hz
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5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

3D-PLASMA TV
Panasonic TX-P50VT20

2010-2011

AVATAR 3D Blu-Ray 
FYLGIR MEÐ!
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hlaðið 
sprengivörpuna! 

Hlaðið 
sprengivörpuna!

Tilbúnir fyrir 
skot! 

Allt klárt! 
Allt klárt!

Þetta er ekki 
æfing! 

Ég endurtek... 
Þetta er ekki 

æfing!

Opnið 
hlera 2!

Allt búið 
þarna inni?

Það er smá 
óróleiki ennþá! 

Við erum í 
viðbragðsstöðu!

Ekki vera 
reiður 
Palli.

Fékkstu mig 
hingað bara svo 
við gætum „talað 
saman“?

Mér datt bara í hug að 
þetta gæti verið gott 

tækifæri fyrir spurningar 
og svör um kynlíf.

Hvað viltu 
fá að vita?

Ókei, 
fínt.

Fyrir-
gefðu.

Solla, þú þarft að 
leika við Lóu á 
meðan ég tek til 
matinn.

ÓSANN-
GJARNT!

Ég þarf 
að læra 
heima!

Ókei, þá leikur 
Hannes við 

hana á meðan 
Solla lærir.

ÓSANN-
GJARNT!

LÁRÉTT
2. vera með, 6. kraðak, 8. meðal, 9. 
raus, 11. tveir eins, 12. orðrómur, 14. 
gistihús, 16. mun, 17. viður, 18. væta, 
20. klaki, 21. óheilindi.

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. bor, 4. ölvun, 5. máttur, 7. 
sáttir, 10. hlóðir, 13. sigað, 15. dó, 16. 
kóf, 19. gangþófi.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hafa, 6. ös, 8. lyf, 9. mas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 17. 
tré, 18. agi, 20. ís, 21. fals. 

LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. al, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15. 
lést, 16. kaf, 19. il. 

Þetta náðist á 
falda myndavél; 
leyndarmálinu 

um hringi á 
kornökrum er 
uppljóstrað

Öskudagur var ekki mikill hátíðisdagur 
í Reykjavík þegar ég var krakki. Þó 

var gefið frí í skólum og þegar við vinkon-
urnar fórum að stálpast runnu möguleikar 
frjálsræðisins upp fyrir okkur. Við fórum 
í skrítin föt og skreyttum okkur aðeins í 
framan. Ég man eftir að hafa vandað mig 
fyrir framan spegilinn við að skrifa AC/
DC á kinnina á  mér, áletrun sem ég taldi 
þrungna merkingu eftir að hafa séð hana 
aftan á rokkarajökkum. Ein úr hópnum 
stoppaði mig þó af áður en þust var út á 
stoppistöð og benti mér á að áletrunin var 

skrifuð með spegilskrift. Það varð því að 
byrja upp á nýtt á listaverkinu.

Á LÆKJARTORGI var kötturinn sleg-
inn úr tunnunni en krakkaþvagan var 
svo mikil að við vissum aldrei fyrir 
víst hvort nokkuð hefði verið í henni. 
Sögur bárust þó af ketti og var hann 

ýmist dauður eða sprelllifandi. Nú 
er öskudagurinn orðinn einn af bestu 

dögum ársins í lífi sona minna. Sá 
yngri fór í sjóræningjabúning á 
leikskólann. Þar hittum við róm-
verskan riddara, maríubjöllu og 
köngulóarmann. Eldri sonur minn, 
sem er í sex ára bekk, fór í skól-
ann í kolsvartri draugahempu með 
hatt og bar hanska með beina-

grindarmynstri.

SÍÐAN var hann með grímu í anda ómenn-
anna í Scream-kvikmyndunum. Sonur minn 
þekkir ekkert til þeirra og finnst þetta bara 
ósköp venjuleg draugagríma. Hann hafði 
orð á því hvað hann hlakkaði mikið til að 
hræða bekkjarsystkini sín í þessari mún-
deringu. Boðið var upp á mikla gleði á frí-
stundaheimilinu og kötturinn sem sleginn 
var úr tunnunni reyndist bangsi. Samt var 
drengurinn eitthvað þögull þegar hann kom 
heim. Hátíðarhöldin höfðu víst ekki staðist 
háar væntingarnar.

ÞEGAR ég ætlaði að kæta drenginn og 
hvæsti sem draugur væri baðst drengur-
inn undan vitleysunni. „Hættu þessu, ég er 
búinn að sjá svo margt hræðilegt í dag!“ 
sagði hann stúrinn. Þetta þóttu mér heldur 
stór orð og vildi vita meira. Í ljós kom að 
margir krakkanna höfðu verið í svo skelfi-
legum búningum. „Einn strákurinn var til 
dæmis í búning eins og hann þarna ... þarna 
... óvinur Guðs.” Skrattinn? „Já, hann!” 
Svona hefur þetta þá verið, hræðilegar 
verur hlaupandi um skólavöllinn svo litlir 
drengir skulfu sjálfir á beinunum innan 
í sínum eigin ægilegu búningum. Ekki að 
furða þótt menn væru eftir sig. Þetta kall-
aði á lúdó til að ná úr sér skelfingunni fyrir 
svefninn. Kannski væri ráð að reyna að 
pota þessum pjökkum í blómálfabúninga 
að ári. 

ÖSKURDAGUR

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Critics choice“
Time Out, London

„Þessi leiksýning hefur allt 
sem þarf til að skapa vel 

heppnað og 
eftirminnilegt leikverk.“

I.Þ., Mbl.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

fim. 12/5 kl. 20 – lau. 21/5 kl. 20 – fös. 27/5 kl. 20
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Bifreiðaskoðunin Tékkland 
opnaði nýtt útibú í síðustu viku. 
Útibúið er staðsett í Borgartúni. 
Af þessu tilefni var hóað í fjöl-
miðlamanninn Dr. Gunna sem tók 
sér frí frá ritstörfum til að vígja 
stöðina. Var bíll hans sá fyrsti 
sem skoðaður var á stöðinni.

„Tékkland hefur boðið lægsta 
skoðunarverðið frá því að þeir 
byrjuðu, svo það var eðlilegast 
að koma hingað. Ekki er verra að 
maður getur hangið á netinu eða 
glápt á sjónvarpið á meðan það er 
verið að krukka í bílinn,“ sagði 
Doktorinn sáttur í fréttatilkynn-
ingu sem send var út um þennan 
viðburð.

Gunni vígði 
bifreiðaskoðun

KLIPPT Á BORÐANN Tónlistarmaðurinn 
og blaðamaðurinn Dr. Gunni vígði nýja 
Tékklandsstöð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlistarmaðurinn Kid Rock hefur 
gagnrýnt Steven Tyler fyrir þátt-

töku hans í sjónvarpsþáttunum 
vinsælu American Idol. Kid 
Rock telur að þetta hafi verið 
óviturleg ákvörðun hjá rokk-
goðinu Tyler.

Í viðtali hjá Piers Morgan 
segist Kid Rock ekki vera 
aðdáandi sjónvarpsþáttanna 
og að söngvararnir séu flestir 
frekar lélegir. „Mér fannst 
þetta slæm ákvörðun hjá 
Tyler. Hann er einn virtasti 

rokksöngvari í sögu bandarískrar tón-
listar. Mér finnst þetta ekki rétti vett-
vangurinn fyrir hann,“ sagði rokkar-
inn. Þegar Morgan minnti hann á að 
um 30 milljónir manna horfðu á þátt-
inn vikulega sagði Kid Rock það ekki 
skipta neinu. „Síðast þegar ég vissi þá 
bjuggu um 300 milljónir í Bandaríkj-
unum og ég vil heldur beina orðum 
mínum til þeirra 270 milljóna sem ekki 
horfa á þennan ömurlega þátt.“

Kid Rock lætur Steven 
Tyler heyra það

ÓSÁTTUR Kid Rock er óánægður með þátttöku 
Stevens Tylor í sjónvarpsþáttunum American 

Idol.  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikstjórinn og handritshöf-
undurinn Quentin Tarantino 
hefur kært nágranna sinn vegna 
óhljóða í fuglum. Tarantino seg-
ist upplifa hræðileg öskur í fugl-
unum sem trufla hann við vinnu 
heima hjá sér. 

Nágranninn er Óskarsverð-
launahafinn Alan Ball, en hann 
skrifaði meðal annars kvikmynd-
ina American Beauty og þættina 

True Blood og Six Feet 
Under.

Tarant-
ino lagði 
inn kæru 
á fimmtu-
dag eftir 

að 
hafa 
reynt 
að 
semja 

við Ball, 
sem segist ekki 
geta þaggað 
niður í fuglun-
um.

Fuglar trufla 
Tarantino

Kelsey Grammer giftist nýver-
ið unnustu sinni, hinni 25 ára 
gömlu Kayte Walsh, og að sögn 
vina á hann að hafa lagt eina 

milljón dollara 
inn á reikning 
hennar í tilefni 
dagsins.

Grammer 
stórgræddi á 
leik sínum í 
hinum vinsælu 
sjónvarps-
þáttum Fras-
ier og að sögn 
vina vildi hann 
gleðja hina 
ungu brúði sína 
með svolítilli 
peningagjöf. 
„Hann vildi 
gera eitthvað 
stórkostlegt 

fyrir Kayte. Hann er forríkur og 
þessi upphæð er aðeins sem dropi 
í hafið fyrir honum,“ var haft 
eftir vini parsins. 

Gjafmildur 
eiginmaður

GJAFMILDUR Kel-
sey Grammer gaf 
konu sinni pening í 
brúðkaupsgjöf. 

FUGLABJARG 
Tarantino er 
ósáttur við fugla 
nágranna síns.

Á þriðjudag og miðviku
dag 

15. OG 16. MARS höldum v
ið 

upp á 2 ÁRA afmæli okkar.
 

Með þakklæti í hjörtum
 bjóðum 

við upp á eftirfarandi
 tilboð 

í Glæsibæ og á Dalvegi
: 

 í eftirrétt í boði 

og ilmandi kaffi.

FRÍTT GOS með öllu
m naanwich 

réttum og bökum
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TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
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SISTIBLY ENTERTAINING. 
Y AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

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

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

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

Nýjasta hasarmynd 
MICHEAL BAY.

ANTHONY HOPKINS 

SÝNIR STJÖRNULEIK Í ÞESSARI 
ÓGNVÆNLEGU SPENNMYND

M.A. BESTA MYND - 
BESTI LEIKARI

THE KING’S SPEECH kl. 5:40
THE WAY BACK kl. 8 - 10:30
SPACE CHIMPS 2 kl. 6
HALL PASS kl. 8 - 10:10

BATTLE: LOS ANGELES kl. 5.20 - 8 - 10.30
HALL PASS kl. 8 - 10.30
RANGO ísl Tal kl. 5.30
JUSTIN BIEBER-3D textalaus kl. 5.40 - 8
I AM NUMBER 4 kl. 10.30
KING’S SPEECH kl. 5.30 - 8
TRUE GRIT kl. 10.20

THE WAY BACK Númeruð sæti  kl. 8 - 10:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:30 - 8 - 10:30
HALL PASS kl. 8 - 10:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

HALL PASS kl. 5:40 - 8 - 10:20
HALL PASS kl. 8 - 10:20
THE WAY BACK kl. 5:30 - 8 - 10:40
RANGO M/ ísl. Tali kl. 5:50
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl.a 5:40 - 8
THE RITE kl. 10:30
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

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

BATTLE: LOS ANGELES  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
BATTLE: LOS ANGELES LÚXUS  KL. 5.30 - 10.30  12
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  L
THE ROOMMATE  KL. 8 - 10.10  14
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 3.30 - 5.45  L
RANGO MEÐ ENSKU TALI  KL. 3.30 L
THE MECHANIC  KL. 10.30  16
JUST GO WITH IT  KL. 5.30 - 8  L

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS
BATTLE: LOS ANGELES  KL. 8 - 10.15   12 
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI KL. 6 L
RANGO MEÐ ENSKU TALI KL. 10 L
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 6 - 8 L

THE ROMANTICS  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 5.45 - 8 - 10.10  L
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 5.40  L
HOW DO YOU KNOW  KL. 8 - 10.30  L
BIG MOMMA´S HOUSE  KL. 10.30  L
BLACK SWAN  KL. 5.30 - 8  16

MEÐ ÍSL. OG ENSKU TALI

MÖGNUÐ STÓRMYND SEM BEÐIÐ HEFUR 
VERIÐ EFTIR MEÐ EFTIRVÆNTINGU.

-A.E.T., MBL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

BATTLE: LOS ANGELES 8 og 10.20(POWER)

RANGO - ENS TAL 5.50, 8 og 10.10

RANGO - ISL TAL 5.50

OKKAR EIGIN OSLÓ 6, 8 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

POWERSÝNING

KL. 10.20
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ROKLAND (L)

THE FIGHTER (14)

KVIKSETTUR (BURIED) (16)

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE) (14)

INSIDE JOB

LILJUR VALLARINS (L)

17:50, 20:00, 22:10

17:50, 22:10

20:00, 22:00

17:40, 20:10, 

17:40

22:40

20:00

CAFÉ

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

Karlakvöld Players var 
haldið á föstudag. Fjöl-
margir herramenn mættu 
til leiks og stemningin var 
góð.

Karlastemning á Players

ÞRÍR HARÐIR Knattspyrnusérfræðingurinn Hjörvar Hafliðason, Egill „Gillzenegger“ 
Einarsson og Sólmundur Hólm sem var veislustjóri kvöldsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bjöggi og Mikael, betur þekktur sem 
Mikki Grikki.

Handboltamaðurinn Daníel Már og Atli 
Rúnar rithöfundur.

Árni, Guðmundur og Agnar. Ívar, Unnar og Atli.
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Leikarinn Ryan Phillippe var 
gestur Ellen DeGeneres og við-
urkenndi þar að móðir hans taki 
það mjög nærri sér þegar slúð-
ursíður fjalla um hann.

„Móðir mín fylgist of vel 
með. Hún hefur verið veik og 
eyðir miklum tíma á netinu. 
Annan hvern dag fæ ég póst frá 
henni þar sem hún vill fá nánari 
útskýringu á hinum og þessum 
orðrómi,“ sagði Phillippe og 

bætti við að móðir 
hans taki það nærri 
sér þegar hann fær 
neikvæða umfjöll-
un. „Hún spyr mig 

af hverju verið sé 
að kalla mig 
asna og ég 
segi henni 
að þeir kalli 
alla asna.“

Viðkvæmir 
foreldrar

ÁHYGGJUFULL 
MÓÐIR Að 
sögn Ryans 
Phillippe 
hefur móðir 
hans áhyggjur 

þegar fjallað er 
um son hennar 

á neikvæðan hátt. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Fjórða plata bresku strákanna 
í Arctic Monkeys nefnist Suck 
It and See. Hún er væntanleg í 
byrjun júní í gegnum útgáfufyr-
irtækið Domino. Upptökustjóri 
var James Ford sem er hluti af 
upptökuteyminu Simian Mobile 
Disco. Á meðal laga á nýju 
plötunni verða Brick By Brick, 
Library Pictures og All My Own 
Stunts. Síðasta plata Arctic 
Monkeys hét Humbug þar sem 
upptökustjóri var Josh Homme 
úr rokksveitinni Queens of the 
Stone Age. 

Fjórða plata 
Arctic í júní

ARCTIC MONKEYS Fjórða plata sveitar-
innar er væntanleg í sumar.

Natalie Portman og unnusti henn-
ar, balletdansarinn Benjamin 
Millepied, eru ekki sammála um 
hvar eigi að ala upp ófætt barn 
þeirra. Að sögn In Touch Weekly 
vill Portman ala barnið upp í 
París, heimaborg Millepied, en 
hann vill búa í New York. 

„Ferill hans er loksins kominn 
á flug og þess vegna vill hann búa 
áfram í New York næstu árin,“ var 
haft eftir innanbúðarmanni. Port-
man vill aftur á móti taka sér frí 
frá kvikmyndaleik og sinna barna-
uppeldinu í friði og ró. „Hún hefur 
sagt Benjamin að hún vilji ekki 
ala barnið upp í nálægð við kvik-
myndabransann heldur vilji hún 

flytja til Parísar þar sem þau fá 
frið frá ágangi ljósmyndara.“

Ósætti um búsetu

ÓSÁTT Natalie Portman og Benjamin 
Millepied eru ósammála um hvar ala 
eigi upp ófætt barn þeirra.

NORDICPHOTOS/GETTY

Samband Halle Berry og Olivier Martinez er í vanda ef marka 
má nýjar heimildir. Forræðisdeila Berry og barnsföður henn-
ar, fyrirsætunnar Gabriel Aubry, hefur tekið sinn toll af sam-
bandi hennar og Martinez og því hafa þau ákveðið að sækja sér 
aðstoð.

„Dramatíkin í kringum forræðisdeiluna hefur ekki hjálp-
að sambandinu og þau eru komin í sambandsráðgjöf,“ 
var haft eftir heimildarmanni. Parið mætti saman í 
Women In Film veislu sem haldin var í tengslum við 
Óskarsverðlaunaafhendinguna og að sögn sjónar-
votta töluðust þau ekki við allt kvöldið. „Hann sat 
fjarri Halle og þau ræddust hvorki við né horfðu á 
hvort annað.“

Komin í sambandsráðgjöf

Í VANDA Halle Berry og Olivier Martinez hafa ákveðið 
að fara í sambandsráðgjöf vegna mikils álags sem 

fylgir forræðisdeilu Berry við barnsföður sinn. 
NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN
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6 HEIÐAR HELGUSON  skoraði bæði mörk QPR í 2-1 sigri á Crystal Palace í ensku B-deildinni um helgina 

og er liðið með tíu stiga forystu á næsta lið á toppnum. Heiðar hefur verið sjóðheitur að undanförnu og skorað 
alls tólf mörk á tímabilinu, þar af sex á síðustu fjórum vikum.

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0030 · www.burstagerdin.is 

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum 
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HANDBOLTI Íslenska landsliðið spil-
aði einn sinn lélegasti leik í háa 
herrans tíð gegn Þýskalandi í gær. 
Strákarnir voru engan veginn til-
búnir í það stríð sem beið þeirra. 
Mótstaðan hjá þeim var lítil sem 
engin og uppskeran niðurlægjandi 
tap og erfið staða í undankeppni 
EM þar sem örlög liðsins eru ekki 
lengur algjörlega í þeirra höndum.

Ísland verður að vinna Lettland 
og Austurríki og treysta á að leikur 
Þýskalands og Austurríki endi ekki 
með jafntefli. Ef svo fer verður 
leikurinn gegn Austurríki að vinn-
ast með minnst átta marka mun.

Guðmundur þjálfari talaði ítrek-
að um andlega hlutann fyrir leik 
og nauðsyn þess að ná frumkvæði 
í leiknum. Skilaboð hans náðu 
engan veginn í gegn því strákarn-
ir mættu værukærir til leiks og 
afar einkennilegt slen og andleysi 
yfir þeim. Þjóðverjar hins vegar í 
banastuði og hreinlega keyrðu yfir 
strákana okkar sem voru fljótlega 
lentir sjö mörkum undir, 10-3.

Þeir náðu aðeins að klóra í bakk-
ann, minnka muninn í fjögur mörk 
en þá féll þeim allur ketill í eld á 
nýjan leik. Þjóðverjar spóluðu 
fram úr og skildu íslenska liðið 
eftir í rykinu. Síðari hálfleikur 
var sama hörmungin og sá fyrri 
ef hann var ekki hreinlega verri.

Þá hlógu Þjóðverjarnir að 
íslenska liðinu og hreinlega niður-
lægðu það. Það var grátlegt að sjá 
liðið gefast upp, hengja haus og 
láta Þjóðverjana slátra sér. Þessi 
frammistaða var þeim til helbor-
innar skammar.

Það er alveg sama hvar drepið 
er niður fæti í leik íslenska liðs-
ins. Allt var jafn hörmulega lélegt. 
Markvarslan lítil, varnarleikur-
inn slakur og sóknarleikurinn út 
úr korti. Lykilmenn þess utan í 
tómu tjóni. Það náði enginn sér á 
strik. Allan kraft og ákveðni vant-
aði í leik liðsins. Strákarnir gátu 
ekki einu sinni nýtt víti og hraða-
upphlaup almennilega. Þetta var 
með öðrum orðum stjarnfræði-
lega lélegt.

„Ég á engar útskýringar. Ég er 
gríðarlega vonsvikinn og skamm-
ast mín fyrir þennan leik. Ég 
biðst hreinlega afsökunar á þess-
ari frammistöðu. Það sem er mest 
svekkjandi er að ég varaði við 
þessu. Mér fannst við ekki svara 
með þeirri grimmd sem þurfti. 
Hlutir sem hafa verið ræddir í 
viku voru ekki einu sinni fram-
kvæmdir,“ sagði hundsvekktur 
landsliðsþjálfari, Guðmundur Guð-
mundsson.

„Við reyndum ekki einu sinni 
að klóra almennilega í bakkann 
til þess að hafa betur í innbyrðis-
viðureignum. Það var rætt í leik-
hléi en skilaði sér ekki frekar en 
annað. Að hlaupa síðan ekki til 
baka í síðari hálfleik var erfitt að 
horfa upp á. Það fannst mér einna 
sárast,“ sagði Guðmundur en hann 

vildi ekki nota það sem afsökun að 
liðið hefði misst Björgvin Pál fyrir 
leik og síðan meiddust Arnór og 
Sverre í leiknum.

„Ég mun aldrei gleyma þessu 
og er sár. Ég biðst afsökunar fyrir 
hönd liðsins á þessum leik.“

 henry@frettabladid.is

HREINASTA HÖRMUNG Í HALLE
Strákarnir okkar voru með buxurnar á hælunum í Halle í gær og voru rassskelltir af sprækum Þjóðverjum 
sem unnu sanngjarnan ellefu marka sigur, 39-28. Frammistaða liðsins í þessum leik var þeim til skammar 
og Guðmundur Þórður Guðmundsson, landsliðsþjálfari, baðst afsökunar á frammistöðunni eftir leikinn.

FYRIRLIÐINN NIÐURLÚTUR Ólafur Stefánsson virðist hér vera algjörlega gáttaður á frammistöðu sinna manna í Halle ígær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þýskaland - Ísland 39-28 (20-13)
Mörk Þýskalands (skot): Pascal Hens 7 (7), Michael Kraus 6/2 (11/2), Sebastian Preiss 5 
(5), Adrian Pfahl 5 (7), Patrick Groetzki 4 (4), Uwe Gensheimer 3 (3), Holger Glandorf 3 (4), 
Michael Haass 3 (4), Oliver Roggisch 1 (1), Dominik Klein 1 (3), Christian Sprenger 1 (4).
Varin skot: Silvio Heinevetter 23/3 (50/6) 46%.
Hraðaupphlaup: 10 (Gensheimer 2, Groetzki 2, Preiss 2, Pfahl, Roggisch, Hens).
Fiskuð víti: 2 (Preiss, Glandorf)
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Íslands (skot): Vignir Svavarsson 4 (5), Alexander Petersson 4 (8), Aron Pálmarsson 
4 (12),  Þórir Ólafsson 4/4 (4/4), Guðjón Valur Sigurðsson 3 (6), Snorri Steinn Guðjónsson 
3 (6/1), Ólafur Stefánsson 3 (8/2), Ingimundur Ingimundarson 1 (3), Arnór Atlason 1 (1), 
Róbert Gunnarsson 1 (2).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 8 (28/1) 29%, Hreiðar Levý Guðmundsson 4 (23/1) 
17%.
Hraðaupphlaup: 6 (Aron, Snorri, Guðjón, Vignir, Ingimundur, Alexander).
Fiskuð víti: 7 (Ólafur 2, Róbert, Vignir, Aron, Alexander, Snorri).
Utan vallar: 14 mínútur.

HANDBOLTI Hornamaðurinn Guðjón 
Valur Sigurðsson var sleginn eftir 
skellinn í Halle í gær og virtist 
hreinlega ekki trúa því sem hafði 
gerst. Lið sem blómstraði síðasta 
miðvikudag var nánast eins og 
áhugamenn í gær.

„Það fór nákvæmlega allt 
úrskeiðis sem gat farið úrskeið-
is. Vörnin var léleg og við náðum 
engan veginn til þeirra. Þeir skutu 
að vild. Það var engin vörn og 
engin markvarsla. Það var slæm 
ákvörðunartaka í sókn. Það var 
allt að í þessum leik,“ sagði Guð-
jón Valur en íslenska liðið var ekki 
tilbúið í slaginn er hann byrjaði.

Þó svo talað hefði verið um að 
byrja af grimmd var engin stemn-
ing í íslenska liðinu sem átti hrein-
lega ekki möguleika frá fyrstu 
mínútu.

„Mér fannst við vera vel 
stemmdir fyrir leik en svo kom 
annað í ljós. Þessi leikur var í 
raun spegilmynd af leiknum heima 
nema núna tóku þeir okkur í bak-
aríið. Það er svo sorglegt að lenda 
í þessu því við erum með reynslu-
mikið lið sem á ekki að láta svona 
hluti gerast. Auðvitað voru menn 
meiddir og við vorum þunnskip-
aðir, það verður að segjast eins og 
er. Engu að síður er þetta langt frá 
því að vera ásættanlegt.“

EM-draumurinn lifir enn þrátt 
fyrir tapið en örlög íslenska liðsins 
eru ekki lengur algjörlega í þeirra 
höndum. Guðjón var ekki á því að 
leggja niður vopnin þó svo allt hafi 
farið úrskeiðis í gærkvöldi.

„Við vinnum næstu tvo leiki og 
náum að hafa betur í innbyrðis-

viðureignum gegn Austurríki. Þá 
erum við komnir áfram. Þetta er 
ekki flókið. Ef við þurfum að vinna 
Austurríki stórt þá gerum við það. 
Við ætlum ekki að gefast upp held-
ur fara á EM,“ sagði Guðjón Valur 
ákveðinn.

 - hbg

Guðjón Valur Sigurðsson var að vonum svekktur eftir niðurlæginguna í Halle:

Það var allt að í þessum leik

GUÐJÓN VALUR Fékk ekki úr miklu að moða í gær og skoraði aðeins eitt mark úr 
hraðaupphlaupi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI „Við áttum hræðilegan 
leik í dag og verðum að axla fulla 
ábyrgð á því,“ sagði línumaður-
inn Róbert Gunnarsson eftir 
skellinn í Halle.

„Þetta var svartur dagur 
hjá okkur. Við vorum arfaslak-
ir á allan kanta. Því miður fór 
þetta svona og okkur finnst það 
sjálfum verst. Ég veit að fólkinu 
heima finnst þetta hræðilegt en 
okkur líður ekkert betur. Það er 
ekki boðið upp á neinar afsakanir 
því við vorum einfaldlega léleg-
ir,“ sagði hreinskilinn Róbert.

„Þetta leit illa út og ég ætla 
ekki að þræta fyrir það. Við ætl-
uðum að mæta grimmir og vinna 
og undirbjuggum okkur vel. Við 
áttum bara slakan dag og ég hef 
engar útskýringar á þessu. Þetta 
er einn af okkar lélegustu leikj-
um.“  - hbg

Róbert Gunnarsson:

Svartur dagur

RÓBERT Náði sér ekki á strik í gær eins 
og svo margir aðrir í íslenska liðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Undankeppni EM 2012
5. RIÐILL
Austurríki - Lettland 34-24
Þýskaland - Ísland 39-28

STAÐAN
Austurríki 4 3 1 0 116-98 7
Þýskaland 4 2 1 1 132-108 5
Ísland 4 2 0 2 115-124 4
Lettland 4 0 0 4 93-126 0

NÆSTU LEIKIR
Lettland - Ísland 8./9. júní
Austurríki - Þýskaland 8. júní
Þýskaland - Lettland 11./12. júní
Ísland - Austurríki 11./12. júní

1. RIÐILL
Bosnía - Eistland 21-23
Ungverjaland - Makedónía 29-26
Staðan: Ungverjaland 8 stig, Eistland 4, 
Makedónía 3, Bosnía 1.

2. RIÐILL
Krótía - Spánn 23-21
Rúmenía - Litháen 25-27
Staðan: Króatía 8 stig, Spánn 4, Litháen 4, 
Rúmenía 0.

3. RIÐILL
Pólland - Slóvenía 32-27
Úkraína - Portúgal 29-25
Staðan: Slóvanía 6 stig, Pólland 4, Portúgal 3, 
Úkraína 2.

4. RIÐILL
Svartfjallaland - Ísrael 36-27
Svíþjóð - Slóvakía 26-21
Staðan: Slóvakía 6 stig, Svíþjóð 6, Svartfjalland 
2, Ísrael 2.

6. RIÐILL
Holland - Grikkland 30-30
Noregur - Tékkland 24-22
Staðan: Tékkland 6 stig, Noregur 6, Grikkland 3, 
Holland 1.

7. RIÐILL
Danmörk - Rússland 36-29
Hvíta-Rússland - Sviss 26-24
Staðan: Danmörk 6 stig, Rússland 6, Hvíta-Rúss-
land 4, Sviss 0.

Enska bikarkeppnin
FJÓRÐUNGSÚRSLIT
Birmingham - Bolton 2-3
0-1 Johan Elmander (21.), 1-1 Cameron Jerome 
(39), 1-2 Kevin Davies, víti (66.), 2-2 Kevin 
Phillips (80.), 2-3 Chung-Yong Lee (89.). Grétar 
Rafn Steinsson lék allan leikinn með Bolton.
Manchester United - Arsenal 2-0
1-0 Fabio (27.), 2-0 Wayne Rooney (49.)
Stoke - West Ham 2-1
1-0 Robert Huth (12.), 1-1 Frederic Piquionne 
(30.), 2-1 Danny Higginbotham (63.).
Manchester City - Reading 1-0
1-0 Micah Richards (74.).

UNDANÚRSLIT
Man. City - Man. United 16. apríl
Bolton - Stoke 17. apríl
Báðir leikirnir fara fram á Wembley-leikvanginum 
en úrslitaleikurinn fer fram þann 14. maí.

ÚRSLIT
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NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í FERNU

PRÓTEINDRYKKURINN SEM
ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF

HLEðSLA ER KJÖRIN FYRIR ALLA ÞÁ SEM TREYSTA Á 
HOLLA OG UPPBYGGILEGA NÆRINGU EFTIR GÓðA ÆFINGU,

LANGT HLAUP EðA MILLI MÁLA. ÞAð ER ENGIN TILVILJUN 
Að ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF HLEðSLU. 

HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

MJÓLKURSAMSALAN

NÝBRAGð-TEGUND

FÓTBOLTI Manchester United, 
Manhester City, Bolton og Stoke 
eru komin áfram í undanúrslit 
enska bikarsins í knattspyrnu 
en 8-liða úrslitin fóru fram núna 
um helgina. Stórleikur umferðar-
innar var án efa leikur Manches-
ter United og Arsenal sem fram 
fór á Old Trafford í Manches-
ter. Heimamenn unnu góðan 2-0 
sigur og voru það Fabio da Silva 
og Wayne Rooney sem skoruðu 
mörkin. Kantmaðurinn Antonio 
Valencia lék síðari hálfleikinn hjá 
United en hann hefur verið lengi 
frá vegna meiðsla. Alex Fergu-
son, knattspyrnustjóri Man. Uni-
ted, var ánægður með sigurinn og 
frammistöðu Valencia í leiknum.

„Ég er rosalega ánægður og 
þetta var frábær frammistaða. 
Valencia er magnaður leikmaður, 

hann róaði leikinn niður og liðið 
hélt betur boltanum,“ sagði Fergu-
son sem einnig hrósaði markverð-
inum Edwin van der Sar sem átti 
góðan leik. „Hann er frábær mark-
vörður og ég vildi óska að hann 
væri 21 árs gamall.“

United mun mæta nágrönnum 
sínum í Manhester City í undan-
úrslitunum en City hafði betur 
gegn Íslendingaliðinu Reading, 
1-0. Reading stóð lengi vel í City 
en Micah Richards náði að skora 
sigurmarkið með skalla í síðari 
hálfleik. Í hinum undanúrslita-
leiknum mætast Bolton og Stoke. 
Bolton hafði betur gegn Birming-
ham, 2-3, og Stoke lagði West Ham 
á heimavelli, 2-1. Undanúrslitin 
fara fram á Wembley leikvangin-
um 16. og 17. apríl.

 - jjk

Fjórðungsúrslit enska bikarsins um helgina:

Manchester-slagur 
í undanúrslitunum

SKORAÐI Wayne Rooney skoraði annað marka United gegn Arsenal. NORDIC PHOTOS/GETTY

SUND Bikarkeppni SSÍ fór fram 
um helgina í Reykjanesbæ. Ægir 
bar sigur úr býtum í kvenna-
flokki eftir harða keppni við ÍRB 
en SH hafði nokkra yfirburði í 
karlaflokknum. KR var neðst í 
bæði karla- og kvennaflokki en 
hélt engu að síður sæti sínu í 
báðum deildum. Fjölnir vann í 2. 

deild kvenna en Óðinn frá Akur-
eyri karlamegin.

Eitt Íslandsmet var sett um 
helgina en það gerði Eygló Ósk 
Gústafsdóttir, Ægi, í 200 m bak-
sundi. Hún synti á 2:17,88 mínút-
um og bætti sitt eigið Íslandsmet 
um tæpa sekúndu.

 - esá

Bikarkeppni Sundsambands Íslands:

Ægir og SH meistarar

FIMLEIKAR Íslandsmótið í áhalda-
fimleikum fór fram í Kópavogi um 
helgina og var hart barist, bæði í 
fjölþrautinni á laugardaginn og í 
keppni á einstökum áhöldum í gær.

Viktor Kristmannsson og 
Thelma Rut Hermannsdóttir, bæði 
úr Gerplu, urðu Íslandsmeistarar 
í fjölþraut á laugardaginn og voru 
svo einnig sigursæl í gær.

Viktor varð Íslandsmeistari í 
æfingum á boga og í hringjum en 
bróðir hans, Róbert, vann einnig í 
tveimur greinum – í gólfæfingum 
og í stökki. 

Viktor og Róbert háðu harða 
keppni í fjölþrautinni og munaði 
aðeins 0,8 stigum á þeim í henni. 
Bjarki Ásgeirsson, Ármanni, varð 
í þriðja sæti í fjölþrautinni sem og 
Íslandsmeistari í tvíslá og Ólafur 
Garðar Gunnarsson, Gerplu, var 
bestur í æfingum á svifrá.

„Þetta hafðist en ég var mjög 
stressaður fyrir mótið,“ sagði 
Viktor í samtali við Fréttablaðið. 
„Ég hætti að æfa fimleika eftir 
Norðurlandamótið í apríl á síðasta 
ári og byrjaði ekki að æfa aftur 
fyrr en í nóvember. Það gafst því 
stuttur tími til undirbúnings en 
mér tókst að nýta hann vel. Ég var 
því þokkalega sáttur við gengi mitt 
um helgina.“

Viktor hefur æft af miklum 
krafti síðan hann byrjaði aftur og 
stefnir á að komast á Ólympíuleik-
ana í Lundúnum árið 2012. Til þess 
þarf hann að ná góðum árangri á 
HM í Japan í október næstkom-

andi. Hann segir frá því í ítarlegu 
máli í viðtali á íþróttavef Vísis.

Thelma Rut bar einnig sigur 
úr býtum í keppni í stökki. Embla 
Jóhannsdóttir, Gróttu, varð í öðru 
sæti í fjölþrautinni og meistari í 
gólfæfingum.

Þá varð Dominiqua Belanyi, 
Gróttu, hlutskörpust í keppni á 
tvíslá en hún varð í þriðja sæti í 
fjölþrautinni. Jóhanna Rakel Jón-
asdóttir, Ármanni, varð meistari í 
æfingum á tvíslá.

 - esá

Íslandsmótið í áhaldafimleikum fór fram í Kópavogi um helgina:

Viktor og Thelma hlutskörpust

MARGFALDIR MEISTARAR Viktor Kristmannsson, til hægri, varð um helgina Íslands-
meistari í fjölþraut níunda árið í röð og í tíunda skiptið alls. Í kvennaflokki bar 
Thelma Rut Hermannsdóttir, Gerplu, sigur úr býtum í fjölþrautinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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 Einn 
fremsti hráfæðiskokkur Breta meðal gesta. 

20.30 Lífið Landnám íslenska hestsins í 
Ástralíu.      

21.00 Frumkvöðlar Ráðstefna frum-
kvöðlakvenna verður í Hörpu í maí.      

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í detoxeldhúsi Heilsuhótelsins.       

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.40 Eva María og Víkingur Heiðar 
Ólafsson (e)
17.20 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Mærin Mæja (6:52)
18.08 Franklín (55:65)
18.30 Sagan af Enyó (11:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós

20.00 Uppruni lífsins (2:2) (First Life) Í 
þessari bresku heimildamynd veltir David At-
tenborough því fyrir sér hvernig fyrstu dýrin á 
jörðinni urðu til.

21.00 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(6:12) Í þættinum fræðumst við um hvern-
ig breyta má þörungum í lífrænt eldsneyti og 
framleiða úr þeim dýrmætt efni, hvernig hið 
mikilvæga efni ál er framleitt og kynnumst 
rannsóknum á því hvernig sykur og sýra leika 
tennur okkar mannanna.

21.30 Mumbai kallar (5:7) (Mumbai 
Calling) Bresk gamanþáttaröð um Kenny, 
Indverja fæddan á Bretland.  
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er sýnt 
frá leikjum á Íslandsmóti karla og kvenna.
23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum
23.20 Þýski boltinn
00.20 Kastljós (e)
00.40 Fréttir (e)
00.50 Dagskrárlok

06.00 ESPN America

07.10 World Golf Championship (4:4)

12.10 Golfing World

13.00 World Golf Championship (4:4)

17.10 Golfing World

18.00 Golfing World

18.50 World Golf Championship (4:4)

23.00 Golfing World

23.50 Champions Tour - Highlights

00:45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.20 7th Heaven (19:22) (e)

17.05 Game Tíví (7:14) (e)

17.35 Dr. Phil

18.20 Spjallið með Sölva (4:16) (e)

19.00 Judging Amy (17:22)

19.45 Will & Grace (6:24)

20.10 90210 (16:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 
Silver sannfærir Navid um að skrifa undir 
samning um raunveruleikaþátt Adriönnu til 
að koma í veg fyrir að hún komist að leyni-
legu sambandi þeirra.

20.55 Hawaii Five-O (2:24) Ný þáttaröð 
sem byggist á samnefndnum spennuþáttum 
sem nutu mikilla vinsælda á sjöunda og átt-
unda áratugnum. Sérsveitin er kölluð saman 
á ný af ríkisstjóranum til að hafa uppi á ör-
yggissérfræðingi innan Þjóðaröryggisstofnun-
ar Bandaríkjanna. Í ljós kemur að fórnarlamb-
ið var á leið til fundar til að afhjúpa meirihátt-
ar ógn sem ríkinu stafar mikil hætta af.

21.45 CSI (9:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. Maður fellur fram af svöl-
um og er það rannsóknarteymisins að sýna 
fram á hvort hann hafi fyrirfarið sér eða verið 
drepinn.
22.35 Jay Leno 
23.20 The Walking Dead (5:6) (e)
00.10 Rabbit Fall (4:6) (e)
00.40 Will & Grace (6:24) (e)
01.00 Hawaii Five-O (2:24) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lie to Me (1:13) 
11.00 Masterchef (5:13) 
11.45 Falcon Crest (19:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent (13:26) 
14.25 America‘s Got Talent (14:26) 
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
16.43 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (11:19) 
19.45 The Big Bang Theory (2:17) 

20.10 Glee (15:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.

20.55 The Event (11:23) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
hafður er fyrir rangri sök. 

21.40 Nikita (2:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. Leyniþjónustan eyðir 
öllum sönnunargögnum um fyrra líf þeirra 
og gerir þau að færum njósnurum og morð-
ingjum. 

22.25 Saving Grace (2:14) Grace Hanad-
arko er lögreglukona sem er á góðri leið með 
að eyðileggja líf sitt þegar engill birtist henni 
og heitir að koma henni aftur á rétta braut.

23.10 Modern Family (15:24)

23.55 Chuck (17:19)

00.40 Burn Notice (12:16) 

03.05 Lie to Me (1:13) 

03.50 Darfur Now

05.25 Fréttir og Ísland í dag

06.05 The Last Time
08.00 Dumb and Dumber 
10.00 Waynes‘ World 2
12.00 Mr. Bean
14.00 Dumb and Dumber
16.00 Waynes‘ World 2
18.00 Mr. Bean
20.00 The Last Time
22.00 The Brothers Solomon
00.00 Jurassic Park
02.05 Planes, Trains and Automobiles
04.00 The Brothers Solomon
06.00 Surrogates

07.00 Spænski boltinn: Sevilla - 
Barcelona

16.20 Man. City - Reading

18.05 Undankeppni EM

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

20.00 Iceland Expressdeildin - Upp-
hitun Hitað upp fyrir úrslitakeppnina í Ice-
land Express deildinni í körfuknattleik karla. 
Guðjón Guðmundsson fær til sín Svala Björg-
vinsson og Benedikt Guðmundsson, helstu 
sérfræðinga landsins í körfuknattleik og 
saman fara þeir yfir möguleika liðanna í úr-
slitakeppninni. Rætt verður við þjálfara allra 
liðanna og leikmenn.

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

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

22.35 Evrópudeildarmörkin Sýnt frá 
öllum leikjunum í Evrópudeildinni í knatt-
spyrnu. Öll helstu tilþrifin og umdeildu atvik-
in á einum stað.

23.30 Stoke - West Ham

17.15 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu 
og skemmtilegum hliðum.

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

18.45 PL Classic Matches: Man. Utd. - 
Sheffield Wednesday 

19.15 Newcasltle - West Ham Útsend-
ing frá leik Newcastle United og West Ham 
United í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2010/11

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Man. Utd. - West Ham Útsend-
ing frá leik Man. Utd og West Ham í ensku 
úrvalsdeildinni.

> Will Arnett
„Arrested Development opnaði 
margar dyr fyrir mig.“
Will Arnett leikur John Solomon 
sem reynir að finna drauma-
stúlkuna, eins og bróðir hans 
Dean, til að uppfylla óskir 
pabba þeirra um að eignast 
barnabörn í gamanmyndinni 
Brothers Solomon sem er á 
Stöð 2 Bíó kl. 22.

19.30 The Doctors Frábærir spjallþætt-
ir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir 
framúrskarandi læknar veita upplýsingar um 
þau heilsufarsmál sem hvað helst brenna 
á okkur

20.15 Pressa (2:6) Rammíslensk spennu-
þáttaröð í sex hlutum eftir Óskar Jónasson og 
Sigurjón Kjartansson. Handritið skrifuðu þeir 
í samstarfi við nokkra af vinsælustu glæpa-
sagnahöfundum landsins; Árna Þórarinsson, 
Pál Kristin Pálsson, Yrsu Sigurðardóttur og 
Ævar Örn Jósepsson.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (16:22) Þriðja serí-
an af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick 
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu. 

22.35 Chase (11:18) 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 (4:12) Þætt-
irnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við 
upphaf bannáranna í Bandaríkjunum. 

00.15 Pressa (2:6) 

01.00 The Doctors

Allt frá því ég var lítið barn hef ég haft sérstakt dálæti á 
hvers kyns dýralífsþáttum enda var draumurinn sá að 
gerast dýralæknir þegar ég yrði „stór“. Í dag, nú komin á 
fertugsaldurinn, er ég enn mjög hrifin af dýralífsþáttum. 
Eitthvað virðist þó hjartað í mér hafa minnkað með ellinni 
því ég á afskaplega erfitt með að horfa upp á grimmd 
náttúrunnar.

Fyrir stuttu sat ég eitt kvöldið og horfði á einn slíkan 
þátt á norska ríkissjónvarpinu. Þátturinn fylgdi eftir 
ljónahjörð sem hafði aðsetur á einhverri sléttunni í Afríku. 
Lífsbaráttan var hörð enda hafði ekki rignt í marga mánuði 
og flest vatnsbólin orðin drullusvað eitt. Ljónahjörðin 
reyndi eftir fremsta megni að tóra og veiða sér til matar 
í þessum mikla hita og var hungrið greinilega svo mikið 
að ljónynjurnar höfðu ekki fyrir því að deyða buffaló sem 

þær höfðu veitt áður en þær rifu hann í 
sig. Þegar þarna var komið þoldi ég ekki 
lengur við og hætti áhorfinu í smá stund. 
Þegar ég snéri mér aftur að skjánum var 
þulurinn farinn að segja söguna af Junior, 
litlum ljónsunga sem hafði mjaðmar-
brotnað eftir spark frá skelkuðum buffalóa. 
Litli ljónsunginn reyndi að halda í við móður 
sína og bræður á meðan hann dró lamaða 
afturfæturna á eftir sér. Svona þraukaði hann 
í heila fjóra daga þar til fjölskyldan neyddist til að 
skilja Junior litla eftir og láta hann verða hræætum 
að bráð. Þarna þurfti ég aftur að hætta áhorfi og var 
komin í slíkt uppnám að ég ákvað að sinna heldur 
heimilisstörfum það sem eftir lifði kvölds.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON UPPLIFIR GRIMMD NÁTTÚRUNNAR

Junior litli með ljónshjartað

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

með Miele

Care Collection uppþvottaduft, töflur, gljái og
vélahreinsir, sérstaklega framleitt fyrir Miele
uppþvottavélar

Með því að velja Miele uppþvottavélar 
leggur þú grunn að langtímasparnaði.

Þrjár þvottagrindur

Þvær 18% meira magn í einu

Notar minna vatn og rafmagn

�� ára ending

Verð frá kr. 181.800

Farðu alla leið með Miele
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

10.30 Robin Hood  11.15 EastEnders  11.45 Dalziel 
and Pascoe  12.35 Dalziel and Pascoe  13.25 Deal 
or No Deal  14.00 Deal or No Deal  14.35 Deal or 
No Deal  15.15 Keeping Up Appearances  15.45 
Robin Hood  16.30 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?  22.45 Mutual Friends 

10.30 Gintberg på kanten  11.00 DR Update 
- nyheder og vejr  11.10 21 Søndag  11.50 
Blekingegadebanden  13.00 Klovedal i Indonesien  
14.00 DR Update - nyheder og vejr  15.00 Den lille 
røde traktor  15.10 Rasmus Klump  15.15 Alfons 
Åberg  15.30 Bamses Billedbog  16.00 Downton 
Abbey  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 Talismanen   

12.00 NRK nyheter  12.05 Korrespondentene  
12.35 Ein dag i Sverige  12.50 Glimt av Norge  
13.00 NRK nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 
Oppdrag Sognefjorden  14.00 NRK nyheter  14.10 
Dallas  15.00 NRK nyheter  15.10 Popstokk  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  20.30 Bibliotekstyven  21.30 
Finnmarksløpet  22.00 Kveldsnytt 

11.00 Rapport  11.05 Sportspegeln  11.35 Det 
ligger i luften  12.10 Bohus bataljon  14.10 
Gomorron Sverige  15.00 Rapport  15.05 En idiot 
på resa  15.50 Vilma  15.55 Saxofonhallicken  
16.50 Älskade Carl-Gustaf  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 Big Love

06.39  Morgunútvarp hefst  06.40 Veð-
urfregnir 06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Morgunstund með KK 08.30 Frétta-
yfirlit 09.05 Okkar á milli 09.45 Morgun-
leikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnu-
mót 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýs-
ingar 13.00 Hringsól 14.03 Bak við stjörn-
urnar 15.03 Útvarpssagan: Rán 15.25 Fólk 
og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 
17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Aug-
lýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregn-
ir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur 
úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 
21.10 Ópus 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lest-
ur Passíusálma 22.17 Girni, grúsk og gloríur 
23.08 Lostafulli listræninginn 23.45 Mál-
stofan 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Spennuþáttaröðin The Event 
snýr aftur með miklum látum. 
Geimverur hafa lifað á meðal 
okkar í meira en 60 ár. Ríkisstjórn 
Bandaríkjanna taldi sig vera búna 
að útrýma þeim en annað kemur 
á daginn. 

STÖÐ 2 KL. 20.55
The Event

Konukvöld Létt Bylgjunnar
í Smáralind 16. mars
Skemmtileg og lifandi stemning á göngum og í verslunum 
Smáralindar. Jón Jónsson, Hreimur og Vignir og 
Þorsteinn Guðmundsson o.fl. skemmta.

Skemmtun í Vetrargarðinum með fordrykk.

Glæsilegir happdrættisvinningar.



14. mars 2011  MÁNUDAGUR22
SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ég var síðast að horfa á NCIS. 
Annars missi ég yfirleitt ekki af 
Grey´s Anatomy og ekki heldur 
af fréttunum og Kastljósi.“ 

Margit Elva Einarsdóttir, þjálfari hjá 
Clarins. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI

Meiri Vísir.

„Þetta er auðvitað afar gleðilegt í 
þessu árferði og á þessum árstíma,“ 
segir Einar Sveinn Þórðarson hjá 
framleiðslufyrirtækinu Pegasus. 

Auglýsingar fyrir tvö bandarísk 
stórfyrirtæki, tyggjóframleiðand-
ann Wrigley og bankann Citibank, 
voru nýverið teknar upp hér á landi 
af bandarísku fyrirtækjunum MJZ 
og RSA í samvinnu við Pegasus. 
Þær verða frumsýndar vestanhafs 
á næstu vikum. 

Auglýsingin fyrir Wrigley var 
tekin upp á Kjalvegi við Kleifar-
vatn en Citibank í Bláa lóninu. 
Tökur á síðarnefndu auglýsing-
unni áttu upphaflega að fara fram 
í Dauðahafinu en vegna ástandsins 
á því svæði þótti það ekki heppi-
leg staðsetning. Þá varð Bláa lónið 
fyrir valinu. Tvær íslenskar karl- 
og kvenfyrirsætur leika í auglýs-
ingunni ásamt bandarískri konu. 

Leikstjóri auglýsingarinnar  
var Jake Scott, sonur hins fræga 
leikstjóra Ridley Scott sem á að 
baki myndir á borð við Alien og 
Gladiator. Christopher Soos var 
kvikmyndatökustjórinn í báðum 
verkefnum. Hann þykir afar fram-
bærilegur og til dæmis sá hann 
um tökur á síðustu kvikmynd Jake 
Scott, Welcome to the Rileys, með 
Kristen Stewart, James Gandolfini 
og Óskarsverðlaunahafanum Mel-
issu Leo í helstu hlutverkum.

„Þeir eru báðir mjög eftirsóttir 
og flottir leikstjórar,“ segir Einar 
Sveinn um Scott og Dante Ariola, 
sem leikstýrði Wrigley-auglýsing-
unni. Hann hefur gert auglýsing-
ar fyrir Adidas, Levi´s og Nike. Að 
sögn Einars voru þeir ofboðslega 
ánægðir með dvölina á Íslandi. 
„Þeir vilja finna fleiri ástæður 
til að koma hingað. Það er auðvit-
að besta auglýsingin fyrir okkur 
þegar menn vilja koma aftur. Þeir 
hrósuðu öllum deildunum í tökun-
um alveg í hástert.“

Auglýsingarnar verða sýndar 
um öll Bandaríkin og fá því gríð-
arlegt áhorf. „Þessi vörumerki eru 
ansi stöndug og auglýsa stórt. Við 
viljum bara fá meira af þessu til 
Íslands,“ segir Einar. „Það er búið 
að vera heilmikið af fyrirspurnum 
í gangi og það er ekkert eins og 
fólk hafi gleymt Íslandi við þetta 
eldgos, heldur frekar hitt. Það 
virðist vera að koma í ljós.“

freyr@frettabladid.is

EINAR SVEINN ÞÓRÐARSON: AFAR GLEÐILEGT Í ÞESSU ÁRFERÐI

Stórfyrirtæki tóku upp auglýsingar á Íslandi 

Í BLÁA LÓNINU Bankaauglýsing fyrir Citibank var tekin upp í Bláa lóninu fyrir skömmu.

„Þetta er framar okkar björtustu 
vonum,“ segir Guðmundur Freyr 
Jónasson. 

Önnur útgáfa af Tunerific-gít-
arstilli þeirra Guðmundar Freys 
og Jóhanns P. Malmquist, prófess-
ors, hefur verið seld til 37 landa á 
aðeins níu dögum. Forrit með nýju 
útgáfunni var í byrjun mars sett 
inn í OVI-netverslun finnska far-
símafyrirtækisins Nokia fyrir nýj-
ustu símana þeirra N8. Það hefur 
heldur betur slegið í gegn og náði 
það hæst í fjórða sæti lista yfir þau 
forrit sem voru vinsælust hjá fyr-
irtækinu. Búið er að þýða forrit-
ið yfir á sex tungumál og þýðing 

yfir á kínversku er einnig í undir-
búningi. 

Tunerific er gagnvirkur gítar- 
og tónastillir. Einnig fylgir með 
hugbúnaðinum hljómabók með 336 
hljómum. Forritið hefur  alls verið 
selt til 77 landa og er að auki fáan-
legt í 190 löndum.

Guðmundur er hæstánægður með 
árangurinn til þessa. „Þetta er akk-
úrat það sem við vorum að vonast 
eftir. Þetta er glænýtt viðmót hann-
að af grafískum hönnuði. Það var 
ekkert til sparað í þessari útgáfu 
en við höfðum minni peninga á 
milli handanna í fyrstu útgáfunni,“ 
segir hann. „Við erum að reyna að 

beita nýjum markaðsaðferðum til 
að halda okkur sýnilegum í þessum 
stóra heimi forrita.“

Nokia hefur notað gítarstillinn 
í kynningarherferðum sínum að 
undanförnu, þar á meðal í Ísra-
el. Þar er tákni forritsins stillt 
upp við hliðina á risum á borð við 
Facebook og Youtube.

Gítarstillirinn varð til úr meist-
araverkefni Guðmundar Freys 
við Háskóla Íslands í samstarfi 
við leiðbeinanda hans, Jóhann P. 
Malmquist. Þeir reka nú saman 
sprotafyrirtækið Hugvakann, 
sem hefur það verkefni að sækja á 
fleiri markaði og þróa frekari for-

rit í farsíma. Til þess hafa styrk-
ir frá tækniþróunarsjóði Rannís 
komið að góðum notum.   -fb

Seldur til 37 landa á níu dögum

Hjónin Guðrún Margrét Jóhanns-
dóttir og David Nelson reka saman 
þrjú lífræn bakarí í Barcelona 
undir nafninu BarcelonaReykja-
vík Bakery. Fyrsta bakaríið opn-
uðu þau árið 2006 og fyrstu þrjár 
vikurnar gáfu þau hvert einasta 
brauð sem þau bökuðu.

Hvorugt þeirra hjóna hefur lært 
bakaraiðnina heldur er Guðrún 
Margrét skúlptúristi og útskrif-
aðist úr Listaháskóla Íslands árið 
2000 og David er trésmiður og 
iðnhönnuður að mennt. „Ég var að 
læra keramík í Árósum árið 2002 
og ákvað að sækja helgarnámskeið 
í bakstri hjá dönskum bakara. 
Hann kenndi óhefðbundinn brauð-
bakstur þar sem áhersla var á líf-
ræn hráefni og hollustu. Á þessum 
tíma vorum við hjónin orðin svolít-
ið þreytt á listinni og ákváðum að 
prófa eitthvað nýtt. Það er fyndið 
til þess að hugsa að maður sé enn 
að borga af námslánum fyrir fjög-
urra ára nám heima en að ég vinn 
núna við bakstur eftir helgarnám-
skeið í því,“ segir Guðrún Margrét 
og hlær. David er aðalbakari bak-
arísins og þar starfar enginn iðn-
menntaður bakari heldur fólk með 
áhuga á bakstri.

Bakaríið er það eina sinnar teg-
undar í borginni og viðurkennir 
Guðrún Margrét að móttökurnar 
hafi komið henni ánægjulega á 
óvart. Fyrstu vikurnar sem bak-
aríið var starfrækt gáfu hjónin 
viðskiptavinum brauðin til þess að 
fá álit þeirra á vörunni og að sögn 
Guðrúnar borgaði það sig marg-
falt. „Við fengum álit viðskiptavina 

og þeir sögðu okkur hvað mætti 
gera öðruvísi. Fólk varð líka mjög 
hrifið af brauðinu okkar og frétt-
irnar spurðust hratt út og við fjöl-
skyldan urðum eins og rokkstjörn-
ur, stanslaust í fjölmiðlum.“

Guðrún Margrét segir hjónin 
hafa áhuga á því að opna fleiri bak-
arí í framtíðinni og útilokar ekki 

að eitt slíkt verði opnað á Íslandi. 
Hún segist þó vilja fara hægt í 
sakirnar enda sé betra að fara sér 
að engu óðslega í svona málum. 
„Núna er ég að læra að búa til skó 
og mér finnst það voðalega gaman. 
Kannski ég staldri aðeins við í því 
núna,“ segir hún að lokum hlæj-
andi.  -sm

Baka brauð af mikilli ástríðu

LÍFRÆNT BAKARÍ Hjónin Guðrún Margrét Jóhannsdóttir og David Nelson reka saman 
þrjú bakarí í Barcelona undir nafninu BarcelonaReykjavík Bakery.

VEKUR LUKKU Guðmundur Freyr við 
undirritun samninga við Nova og Félag 
íslenskra hljómlistarmanna vegna 
gítarstillingatækisins. Tækið hefur vakið 
mikla lukku erlendis.   MYND/JÓRA

Þessi vörumerki 
eru ansi stöndug og 

auglýsa stórt. Við viljum bara 
fá meira af þessu til Íslands.

EINAR SVEINN ÞÓRÐARSON
MARKAÐSSTJÓRI HJÁ PEGASUS.



Borgarveisla

Prag

Sevilla

Barcelona

Búdapest

frá 79.900 kr.

frá 99.900 kr.

frá 109.990 kr.

frá 89.900 kr.
28. apríl – uppseld 

bókaðu beint á heimsferdir.is

28. apríl – 3 nætur

31. mars – 4 nætur

5.maí – 4 nætur

21. apríl – 4 nætur
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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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Píndi fórnarlömbin með 
söxuðum lauk 

2  Beckham hjónin flytja til 
Bretlands 

3  Gæti orðið minnsti maður í 
heimi 

4  Trúi að systir mín komi til 
baka 

5  Nýnasisti fór í kynskiptiaðgerð 
og breyttist í vinstrisinna

FRÉTTIR AF FÓLKI

Bjarni útskrifaður
Háskólinn Keilir, miðstöð vísinda, 
fræða og atvinnulífs á Keflavíkur-
flugvelli, útskrifaði 97 nemendur 
í byrjun mánaðar sem hófu nám 
í hruninu. Þar af voru 73 nem-
endur við Háskólabrú, sem áður 

höfðu ekki lokið 
stúdentsprófi. 

Þar á meðal 
var látúns-
barkinn Bjarni 

Arason, sem 
nú getur sótt 
um háskóla-
nám jafnt hér 
sem utan land-

steina.  

Nöfn og trúverðugleiki
Hugmynd Lilju Mósesdóttur 
um að breyta nafni íslensku 
krónunnar til að auka trúverðug-
leika á gjaldmiðlinum vakti 
óskipta athygli í gær og sýndist 
sitt hverjum. Á meðal þeirra sem 
lögðu orð í belg var ögfræðingur-
inn Sveinn Andri Sveinsson 
sem vísaði í frétt af ummælum 
Lilju með þeim orðum að þessi 
frétt væri örugglega einhver 
Facebook-vírus. Hann bætti um 
betur síðar og splæsti í statusinn: 
„Sveinn Andri Sveinsson leggur 
til að Lilja Mósesdóttir taki upp 
nafnið Jarþrúður Frímanns-
dóttir og reyni að auka með því 
trúverðugleika sinn.”  - jab,  - þj
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