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H vert í heiminum ferðu til  að finna nýja kyn-slóð hæfileikaríkra hönnuða? New York, Parísar, Berlínar eða Kaupmanna-hafnar? Nei, til Íslands!“Eitthvað á þessa leið skrifaði danska hönnunarfyrirtækið Nor-mann Copenhagen á bloggsíðu sinni, spottedbynormanncopen-hagen.com, þriðjudaginn 23. mars. Útsendarar fyrirtækisins voru svo mættir hingað á HönnunarMars á höttunum eftir því ferskasta. Þeir hittu hóp íslenskra hönnuða á kaupstefnunni DesignMatch, sem Hönnunarmiðstöð stóð fyrir nú í annað sinn en DesignMatch eað festa sig í

„Á þriðja tug verkefna fengu viðtal við þau fyrirtæki sem komu hingað, gagngert til að leita uppi nýjar vörur. Síðsumars kemur í ljós hvort og hvaða verkefni fá samning,“ segir Greipur Gíslason hjá Hönnunarmiðstöð Íslands og verkefnastjóri HönnunarMars. Hann segir jafnframt erlendu gestina hafa verið hrifna af skipu-lagi kaupstefnunnar og jákvæð ummæli, eins og þau á bloggsíðu Normann Copenhagen, hafi ýtt undir áhuga fleiri erlendra fram-leiðenda á íslenskri hönnun.„Þeim fannst frábært að allirmættu senda inn k

skipulögðum fundi. Það að hönn-uðurinn gæti hitt framleiðendur í sínum heimabæ og nýtt fund-inn eins og hann vildi þótti þeim frjálslegt og afslappað,“ segir Greipur „Fyrirtæki sem sáu sér ekki fært að mæta í ár hafa mik-inn áhuga á að vera með næst. Við reiknum með að verkefnið eigi eftir að stækka.“Yfir 38.000 vörur eru seldar undir nafni Normann Copen-hagen í yfir 77 löndum. Þrjár íslenskar vörur eru nú í sölu hjá fyrirtækinu eftir Desig Mfyr

Kaupstefnan DesignMatch á HönnunarMars er stökkpallur fyrir íslenska hönnuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslandsstofa,  Hönnunarmiðstöð Íslands, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og Samtök iðnaðarsins auglýsa eftir umsóknum um 
þátttöku í þróunarverkefninu Hönnun í útflutning. Mark-

mið verkefnisins er að leiða saman hönnuði og fyrirtæki í sam-
vinnu um hönnun og framleiðslu á útflutningsvörum. www.
honnunarmidstod.is

Íslensk 
hönnun 
er ferskust

Mynda-upphengibrautir sem hafa þann kost að ekki þarf að negla í 

veggi og er mjög auðvelt að breyta uppröðun eða bæta við myndum. 
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu stórglæsilegt einbýlishús við Skrúðás í Garðabæ.

H úsið er 268,8 fm að meðtöldum 40 fm inn-byggðum bílskúr. Það er á þremur pöllum og með einstöku útsýni. 
Allar innréttingar eru samræmdar í húsinu, teikn-aðar af Halldóru Vífils og smíðaðar af Sérverki. Hnota er í innréttingum og hurðum og mikið er um sérsmíðaða skápa og hirslur í herbergjum og opnum rýmum sem fylgja með. Garður er fallegur, fullfrá-genginn og viðhaldslítill með fallegum gróðri, ver-öndu kjól

sýni út á sjó, meðal annars til Bessastaða, að Snæ-fellsjökli og víðar. Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri.
Húsið er á þremur pöllum. Á fyrsta pallinum er forstofa, svefnherbergi, gestasalerni með sturtu, eld-hús með tvöföldum ísskáp og tveimur ofnum. Skáli er við hlið eldhúss og þaðan er útgengt á aflokaða suð-urverönd og svalir í norður. Inn af eldhúsi er vinnu-herbergi.

Á palli 2 eru glæsilegar stórar stofur með arni og gengt út á svalir. Á palli 3 er aðalbaðherbergið, hjóna-herbergi sjónvarpsherbergi itt f

Glæsilegt hús í Ásahverfi

Húsið er 268,8 fm að meðtöldum 40 fm innbyggðum bílskúr. Húsið er allt innréttað á stórglæsilegan máta.

heimili@heimili.is
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Allt að verða 
uppselt! 

Nú sárvantar fleiri eignir 
á söluskrána. 

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
Vísi 
U

Búðin blómstrar enn
Fatabúðin við 
Skólavörðustíg er 95 ára.
tímamót 16

www.boksala.is

Á ERLENDUM BÓKUM
ÚTSALA 

35-70% 
afsláttur 

Mörg hundruð áhugaverðra 
bókatitla með 35-70% afslætti. 

Lactoghurt 
daily

þ j g
innar og komið á jafnvægi.

Ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.
Lactoghurt fæst í apótekum.
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Einstök blanda mjólkursýrugerla

„Snilldarbók“ EGILL HELGASON / KILJAN
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Marijúana fram yfir hass
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SAMFÉLAGSMÁL Þriðjungur pilta 
yfir átján ára aldri í íslenskum 
framhaldsskólum hefur reykt 
marijúana þrisvar sinnum eða 
oftar. Þetta er meðal niðurstaðna 
nýrrar rannsóknar sem unnin var 
af Rannsóknum og greiningu við 
Háskólann í Reykjavík.

Sambærileg rannsókn hefur 
verið gerð meðal framhaldsskóla-
nema með reglulegu millibili frá 
árinu 2000. Niðurstöður rann-
sóknarinnar frá því í fyrra verða 
kynntar í dag.

Jón Sigfússon, framkvæmda-
stjóri Rannsókna og greiningar, 
segir rannsóknina sýna fram á 
mjög góðan árangur í vímuefna-
forvörnum á undanförnum árum. 
„Ekkert samfélag sem við þekkj-

um í heiminum státar af jafngóð-
um árangri,“ segir hann. „Það 
að ná ölvunardrykkju úr 42 pró-
sentum árið 1998 niður í 14 pró-
sent árið 2010 er frábær árangur. 
Sama má segja um árangurinn í að 
minnka daglegar reykingar og fikt 
við hass.“

Hass og marijúana hefur verið 
aðgreint í rannsókninni frá 2009 

og má þar sjá að marijúananeysla 
eykst milli ára og er nú orðin tals-
vert meiri en hassneyslan. Að sögn 
Jóns helst marijúananeysla mjög 
í hendur við sígarettureykingar. 
„Sárafáir sem ekki hafa reykt 
sígarettur hafa prófað marijúana, 
kannski eðli málsins samkvæmt,“ 
segir Jón. Þá neyta strákar mari-
júana í mun ríkari mæli en stelpur.

Rannsókn sem gerð var meðal 
16 til 19 ára ungmenna á Norður-
löndum árið 2009 leiddi í ljós að 
hvergi var neysla marijúana meiri 
en á Íslandi. Hér höfðu 22,6 pró-
sent prófað marijúana, en næstar 
komu Færeyjar með 14,7 prósent. 
Einungis á Íslandi og í Finn-
landi reyndist neysla marijúana 
algengari en hassneysla.  - sh

Þriðjungur eldri pilta hefur 
reykt gras þrisvar eða oftar
Ný rannsókn sýnir að á meðan dregur úr hassneyslu aukast marijúanareykingar meðal ungmenna. Þær 
eru nú mun algengari en hassneysla. Marijúananeysla er mun algengari hér en í nágrannalöndunum.

Sárafáir sem ekki hafa 
reykt sígarettur hafa 

prófað marijúana, kannski 
eðli málsins samkvæmt.

JÓN SIGFÚSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI RANNSÓKNA OG 

GREININGAR

VAXANDI SA-ÁTT  á landinu, 
víða 8-15 síðdegis. Bjart veður en 
þykknar upp og fer að rigna S- og 
V-til undir kvöld. Hiti 2-8 stig.
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Fjarstæðukennd 
en góð tilfinning
Laufey Haraldsdóttir vann 
Gettu betur fyrst kvenna. 
fólk 30

FÓLK „Það voru miklir fagnaðar-
fundir þegar við loksins hittum 
hann,“ segir Óskar P. Friðriks-
son úr Vestmannaeyjum sem 
hitti átta ára gamalt barnabarn 
sitt, Leif Magnús Grétarsson, í 
síðustu viku. 

Leif Magnús hefur búið hjá 
fósturfjölskyldu frá því að móðir 
hans, Heidi Thisland Jensen, var 
myrt á hræðilegan hátt í bænum 
Mandal í Noregi fyrir um tveim-
ur vikum. Heidi var jarðsungin 

í síðustu viku. Föðurfjölskylda 
Leifs Magnúsar var viðstödd 
athöfnina. 

„Honum líður vel eftir atvik-
um en þetta var náttúrulega 
gríðarlegt áfall fyrir hann,“ segir 
Óskar. „Fósturfjölskyldan var 
svo góð að hún flutti út úr hús-
inu sínu og leyfði okkur að búa 
þar með Leifi Magnúsi. Við feng-
um að heimsækja hann í skól-
ann – hann var með okkur öllum 
stundum.“

Norskur lögfræðingur vinn-
ur nú að því að fá Leif Magnús 
til Íslands. „Málið þarf að fara 
fyrir dómstóla úti og lögfræðing-
urinn okkar mun fara fram á að 
sonur minn fái forræðið. Barna-
verndarnefndin á staðnum mun 
styðja okkur í því,“ segir Óskar 
sem býst við að barnabarnið komi 
fyrr en síðar til Eyja. 

„Ég á von á því að hann verði 
kominn hingað um miðjan júní,“ 
segir Óskar.  - kh

Óskar P. Friðriksson hitti barnabarnið sitt loksins eftir harmleik í Noregi:

Gríðarlegt áfall fyrir drenginn

VIÐ LEIÐI MÓÐUR SINNAR Leif Magnús Grétarsson mun innan skamms flytja til Íslands þar sem föðurfjölskylda hans býr. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Lítið spilað
Eiður Smári Guðjohnsen 
hefur spilað í 24 mínútur 
síðan hann kom til Fulham.
sport 24 FÓLK „Í Mazar hafa menn gengið 

um rólegir og nánast farið einir 
á markaðinn. Svo gerist eitt-
hvað þessu líkt. Maður óttast 
því auðvitað um öryggi sitt,“ 
segir Erlingur Erlingsson sem 
starfar fyrir Sameinuðu þjóð-
irnar (SÞ) í Afganistan. Æstur 
múgur réðst inn á skrifstofu SÞ í 
borginni Mazar-i-Sharif á föstu-
dag og varð sjö samstarfsmönn-
um Erlings að bana. Þar á meðal 
voru norsk kona og sænskur 
maður.

Erlingur segir árásina sýna að 
fólk sé hvergi óhult í Afganistan. 
Hann segir almenna borgara 
orðna langþreytta á átökunum í 
landinu og að ástandið í landinu 
sé mjög flókið.   - mþl / sjá síðu 6

Íslendingur í Afganistan:

Múgur myrti 
samstarfs-
menn og vini
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Kolbrún Björt, kom ekkert 
ABBA-babb í bátinn á 
frumsýningunni?

„Nei, við þurftum ekki að senda út 
SOS.“

Kolbrún Björt Sigfúsdóttir leikstýrir Leik-
félagi Menntaskólans í Kópavogi sem 
frumsýndi sína útgáfu af ABBA-söng-
leiknum Mamma Mia á föstudag.

OLÍULEKI Fyrirtækið Transocean hefur veitt helstu 
yfirmönnum sínum veglegar bónusgreiðslur í til-
efni góðs árangur í öryggismálum á síðasta ári. 
Transocean bar ábyrgð á rekstri olíuborpalls 
British Petroleum (BP) á Mexíkóflóa þar sem leki 
olli miklu umhverfisslysi í apríl á síðasta ári og 
hefur, ásamt BP og olíufélaginu Halliburton-olíu-
félaginu, verið kennt um slysið og mengunina 
undan ströndum Mexíkó og Bandaríkjanna. Frá 
þessu er sagt á vefsíðu BBC.

Ellefu starsmenn, þar af níu sem unnu fyrir 
Transocean, létust þegar lekinn varð á Deep-
water Horizon-olíuborpallinum fyrir tæpu ári. 
Milljónir lítra af olíu láku í hafið. Þrátt fyrir það 
fá helstu stjórnendur bónusgreiðslur þar sem fyr-
irtækið heldur því fram að slysum hafi fækkað og 
alvarleiki þeirra minnkað. Fyrirtækið segir síð-
asta ár hafa verið það besta frá upphafi í öryggis-
málum.

Frá því lekinn varð hefur Transocean haldið 
því fram að BP beri ábyrgð á slysinu. BP heldur 
því fram að Transocean sé skylt að deila sökinni. 
 - kg

Fyrirtækið sem rak olíuborpallinn á Mexíkóflóa verðlaunar stjórnendur sína:

Bónusgreiðslur fyrir öryggismál 

MENGUN Milljónir lítra af olíu láku í sjóinn og ellefu starfs-
menn létust við lekann í apríl í fyrra.  AFP/NORDICPHOTOS

STJÓRNMÁL Formaður og varafor-
maður Vinstrihreyfingarinnar 
græns framboðs hvetja flokks-
menn til að 
greiða atkvæði 
með Icesave-
samningunum í 
þjóðaratkvæða-
greiðslunni á 
laugardaginn.

„Það er sann-
færing okkar 
að með því að 
kjósa JÁ þann 
9. apríl séum 
við að lágmarka 
skaðann í þessu 
sorglega máli 
eins og kost-
ur er. Með því 
að kjósa NEI 
verður óvissan 
framlengd og 
mikil áhætta 
tekin. 

Í því ástandi 
sem við búum enn við og í ljósi þess 
hversu endurreisnin er brýn, ekki 
síst til að við getum einbeitt okkar 
að því að ná niður atvinnuleysinu, 
er JÁ mun skynsamlegri kostur,“ 
segir í pistli sem Steingrímur J. 
Sigfússon og Katrín Jakobsdóttir 
birta á vef flokksins.  - sh

Steingrímur og Katrín skrifa:

Hvetja VG-liða 
til að segja já

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

ICESAVE Töluvert fleiri hafa greitt 
atkvæði utan kjörfundar um Ice-
save-samninginn nú en jafnlöngu 
fyrir kjördag í fyrra.

Í gær, sex dögum fyrir kjör-
dag, höfðu 6.317 greitt atkvæði 
hjá sýslumanni og síðar í Laugar-
dalshöll en fimm dögum fyrir 
kjördag í fyrra hafði 2.341 greitt 
atkvæði.

Atkvæðagreiðslan var færð frá 
sýslumanni yfir í Laugardalshöll 
28. mars.   - sh

Á sjöunda þúsund atkvæði: 

Kjörsókn tvöfalt 
meiri en í fyrra

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

SKÁK Guðmundur G. Þórarinsson, 
fyrrverandi forseti Skáksambands 
Íslands, fékk tæpar átta milljónir 
króna fyrir skákborð sem boðið 
var upp hjá Philip Weiss í gær. 
Það var notað í þriðju einvígisskák 
Bobby Fischer og Boris Spasskí og 
er áritað af Fischer.

Guðmundur ákvað að bjóða borð-
ið upp vegna fjárhagsvandræða 
og sagðist hann í viðtali á Stöð 2 
hafa vonast til að fá tvær til þrjár 
milljónir fyrir borðið.   - rat

Skákborð boðið upp:

Fékk tæpar 8 
milljónir fyrir

FÓLK Feðgarnir séra Hjörtur Magni 
Jóhannsson 52 ára og Magnús 
Jóhann Hjartarson 12 ára, státa 
báðir af Íslandsmeistaratitli í 
einliðaleik í borðtennis. Magnús 
Jóhann, nemandi í Fossvogsskóla, 
varð íslandsmeistari í flokki 12 til 
13 ára um síðustu helgi, auk þess 
sem hann varð í þriðja sæti í tví-
liðaleik. Faðir hans, Fríkirkjuprest-
urinn Hjörtur Magni, vann síðan 
titilinn Íslandsmeistari í flokki 
karla 50 til 59 ára á laugardaginn, 
og landaði einnig þriðja sætinu í 
tvíliðaleik. 

„Ég æfði borðtennis á mínum 
yngri árum og átti að heita í lands-
liði unglinga og karla. Ég hafði 

reyndar varla snert spaðann síðustu 
tíu ár en þetta er eins og að læra að 
hjóla, maður gleymir þessu ekki,“ 
segir séra Hjörtur Magni en hann 
vann einnig Íslandsmeistaratitil í 
einliðaleik karla 40 til 50 ára fyrir 
tíu árum. 

Hann segir sigur þeirra feðga 
hafa komið skemmtilega á óvart. 
Hæfileikarnir liggi greinilega í 
blóðinu. „Strákurinn stóð sig frá-
bærlega vel en hann hefur ekki æft 
nema í eitt og hálft ár. Enda var það 
var stoltur og tilfinningaþrunginn 
faðir sem fylgdist með af áhorf-
endapöllunum,“ segir hann og hlær. 
„Við erum reyndar með borðtenn-
isborð hér í kjallaranum og æfum 

okkur í laumi,“ bætir hann við.
Magnús Jóhann tekur undir með 

pabba sínum um það að hæfileik-
arnir hljóti að liggja í genunum. 
Þegar hann er spurður hvor þeirra 
feðga sé betri borðtennisspilari 
svarar hann hógvær: „Ég veit það 
nú ekki. Ég vinn reyndar aðeins 
oftar. Pabbi er ekkert of tapsár en 
það er auðvitað leiðinlegt að tapa,“ 

Magnús segist staðráðinn í að 
halda áfram að æfa borðtennis, 
þetta sé skemmtileg íþrótt og faðir 
hans bætir við að íþróttin leyni á 
sér. „Ólíkt því sem margir halda 
þá reynir borðtennis á snerpu, ein-
beitingu og þol. Þetta getur tekið 
virkilega á.“  heida@frettabladid.is

Borðtennisprestur á 
pall með syni sínum
Feðgarnir séra Hjörtur Magni Jóhannsson og Magnús Jóhann Hjartarson eru 
Íslandsmeistarar í einliðaleik hvor í sínum flokki. Þeir segja hæfileikana liggja í 
genunum og æfa í laumi á kvöldin. Pabbi er ekkert of tapsár, segir sonurinn.

ÆFA Í LAUMI Feðgarnir Séra Hjörtur Magni Jóhannsson og Magnús Jóhann Hjartarson grípa gjarnan í borðtennisspaðann á 
kvöldin en þeir urðu báðir Íslandsmeistarar í borðtennis á dögunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓLK Fjöldi presta á Íslandi fær 
reglulega fyrirspurnir um hús-
blessanir ýmist vegna innflutn-
inga og við skírnir en einnig  þegar 
fólk upplifir óþægindi, jafnvel 
reimleika á heimilinu.

Séra Karl Valgarður Matthías-
son hefur blessað hús allan sinn 
prestskap, 25 ár. „Í gegnum tíðina 
ber þetta við hjá mér kannski tvö 
til þrjú skipti á ári. Ég hef komið 
inn í aðstæður þar sem virkilegur 
og djúpur ótti hefur verið í fólkinu, 
eins og því hafi fundist eitthvað illt 
vera í kringum sig.”

Séra Gísli Jónasson í Breiðholts-
kirkju hefur upplifað ýmislegt við 
húsblessun. „Ég hef einu sinni 
lent í verulegum átökum þar sem 
ég snarsvitnaði við blessunina. 
Ég hefði ekki trúað þessu sjálfur, 
haldið að þetta væri della fyrr en 
ég reyndi.“    - jma / Allt í miðju blaðsins

Prestar fá óvenjulegar beiðnir:

Blessun veitt 
við reimleikum

GUÐMUNDUR G. Fékk tæpar 8 milljónir 
fyrir borðið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÍLABEINSSTRÖNDIN, AP Íbúar borgarinnar Abidj-
an á Fílabeinsströndinni læstu sig inni á heim-
ilum sínum í gær, byrgðu fyrir glugga og færðu 
húsgögn fyrir hurðir.

Fólkið var að búa sig undir lokabardagann á 
milli hersveita mannanna tveggja sem nú kljást 
um forsetatignina í landinu. Einungis um 30 
kílómetrar skildu í gær að um þúsund manna 
herlið stuðningsmanna Alassane Outtara, sem 
nýtur alþjóðlegrar viðurkenningar sem rétt-
kjörinn forseti, og um 700 manna stuðningsliðs 
fráfarandi forseta, Laurent Gbagbo, sem hefur 
neitað að yfirgefa forsetahöllina í kjölfar ósig-
ursins í kosningunum í nóvember.

Lokað hefur verið fyrir vatnsstreymi til 

Abidjans og eina fólkið sem sást á götum borg-
arinnar í gær voru hermenn, konur sem roguð-
ust með bala að nálægu stöðuvatni og karlar 
sem hugðust sækja vatn í plastpoka og héldu 
þeim yfir höfði sér 

Sveitunum hefur þegar lostið saman með 
hörmulegum afleiðingum. Hundruð létust í 
átökum þeirra á milli í síðustu viku, sem mönn-
um ber ekki saman um hver átti upptökin að. 

Ban Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóð-
anna, hefur lýst miklum áhyggjum af ástandinu 
og lét hafa eftir sér á laugardag að þeir sem sök 
ættu skyldu dregnir til ábyrgðar. Outtara seg-
ist þegar hafa fyrirskipað opinbera rannsókn á 
málinu.  - sh

Íbúar Abidjans á Fílabeinsströndinni byrgja sig inni af ótta við þá sem kljást um forsetastól landsins:

Búa sig undir lokabardagann í Abidjan

LOKABARDAGINN Í NÁND Hersveitir Ouattara og 
Gbagbo hafa barist á götum úti síðustu daga. 

NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS

fyrir 12 mánaða og eldrihipp.is

Við      lífrænt
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Sr. Guðrún Karlsdóttir prestur notfærir sér r
nútíma samskipti með framsæknum hætti til að ná 
til fólksins. Með Facebook í farsímanum getur hún 
verið í beinum tengslum við sóknarbörn sín, ekki síst 
af yngri kynslóðinni.

Ný sóknarfæri!

Sigurður Guðmundsson tónlistarmaður er með 
Shazam í farsímanum. Shazam getur sagt þér 

vað lagið heitir sem þú ert að hlusta á. Shazam er 
itt vinsælasta tónlistarforritið fyrir farsíma í 
eiminum í dag. 

Hvað heitir lagið?

Guðmundur Benediktsson, fyrrverandi atvinnu-
maður í knattspyrnu og núverandi íþróttafréttamaður,
er með Twitter í farsímanum sínum. Fylgstu með 
Gumma Ben á Twitter og fáðu allt slúðrið úr enska og 
íslenska boltanum beint í símann þinn.

Farsími og fuglatíst!

Sara Björk, landsliðskona í fótbolta, notar 
RunKeeper í farsímanum. RunKeeper er frábærtr
íþróttaforrit sem heldur utan um þjálfunina og 
árangurinn. Runkeeper birtir upplýsingar um leiðina 
á götukorti, lengd í km, hraða og brennslu. 

Vasaþjálfarinn!
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Netið í símann!Fylgir í áskrift150 MB/mán.
20 kr. í frelsi
5 MB/dag

3.490 kr.
á mánuði í 12 mánuði
2.000 kr. símnotkun
á mán. í 6 mán. fylgir!

Staðgreitt: 39.990 kr.

LG Optimus One

990 kr.
nuði í 18 mánuði

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

greitt: 139.990 kr.

iPhone 4

Farsímatilboð Nova gilda með áskrift og frelsi: Mánaðarleg afborgun er greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.
Ekkert mánaðargjald í frelsi en 490 kr. í áskrift og þá fylgir 150 MB netnotkun á mánuði.
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Það var ekkert sam-
komulag gert, svo 

mikið er víst

BJARNI HARÐARSON
AÐSTOÐARMAÐUR JÓNS BJARNASONAR

GENGIÐ 01.04.2011
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Japanskt jen 
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ELDVARNIR Einungis 59 prósent 
fólks á aldrinum 25-34 ára eru 
með slökkvitæki á heimilum 
sínum samkvæmt niðurstöðu 
könnunar Capacent Gallup. Færri 
íbúar Reykjavíkur eru með 
slökkvitæki en íbúar á lands-
byggðinni. Þetta kemur fram 
á vefsíðu Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, sem er einn aðila 
Eldvarnabandalagsins.  -rat

Ungt fólk illa búið heima:

Fá heimili með 
slökkvitæki

VEÐURSPÁ
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ÞYKKNAR UPP  
um sunnan og 
vestanvert landið 
í dag og má búast 
við vætu undir 
kvöld. Næstu daga 
verða ríkjandi vind-
áttir suðlægar með 
heldur mildu veðri 
og skúrum. Það 
lítur út fyrir fremur 
stífa suðvestanátt á 
fi mmtudag.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

LÍBÍA, AFP Átökin halda áfram í Líbíu 
þar sem uppreisnarmenn berjast 
nú fyrir yfirráðum yfir olíuborg-
inni Brega. Þar hafa þeir tekið yfir 
háskólabyggingu í útjaðri borgar-
innar.

Yfirráð yfir Brega hafa gengið 
fram og til baka undanfarna daga 
en uppreisnarmenn töldu sig hafa 
náð yfirráðum á laugardaginn. 
Leyniskyttur liðsmanna Gaddafís 
voru þó enn virkar og meðal ann-
ars staðsettar í háskólabyggingunni. 
Snemma í gærmorgun náðu upp-
reisnarmenn undir sig byggingunni. 

Loftárásir liðsmanna Gaddafís 
héldu áfram í fyrrinótt á borgina 
Misrata sem er síðasta stóra vígi 

uppreisnarmanna í vesturhluta 
landsins. Að minnsta kosti einn lét 
lífið og margir særðust í árásinni. 
Liðsmenn Gaddafís létu einnig 
sprengjum rigna yfir bæinn Yafran 
í suðvesturhluta landsins.

Erfitt er að segja til um hver 
framvinda átakanna verður segir 
fréttamaður BBC í borginni Ben-
gasí. Hvorug fylkinganna sé nógu 
öflug til að ná hernaðarlegri yfir-
burðastöðu og hvorug sé það veik 
að hún neyðist til að semja um frið. 
Nokkur þúsund manns hafa látið 
lífið í átökunum í landinu undan-
farnar vikur.  - rat

Uppreisnarmenn í Líbíu náðu undir sig olíuborginni Brega í gærmorgun:

Hvorug fylkingin mun gefa sig

BARDAGAR Hermenn uppreisnarmanna 
í Líbíu náðu undir sig olíuborginni Brega 
í gærmorgun.  NORDICPHOTOS/AFP

NÝSKÖPUN Sprotafyrirtækið RóRó 
hlaut Gulleggið, fyrstu verðlaun 
í frumkvöðlakeppni Nýsköpunar- 
og frumkvöðlaseturs Innovit, í 
lokahófi keppninnar sem haldið 
var á laugardag. 

Eyrún Eggertsdóttir stendur 
að baki RóRó, og hefur hún þróað 
brúðu sem hjálpar ungabörnum að 
sofa betur. Að sögn Andra Heiðars 
Kristinssonar, framkvæmdastjóra 
Innovit, hyggur Eyrún nú á sam-
starf við heilbrigðisverkfræðing 
og lækna við áframhaldandi þróun 
brúðunnar.

Í fyrstu verðlaun hlaut RóRó 
eina milljón króna og ýmiss konar 
ráðgjöf frá Innovit. - kg

Frumkvöðlakeppni Innovit:

Róandi brúða 
fékk Gulleggið

HLUTSKÖRPUST Eyrún Eggertsdóttir hjá 
RóRó með Gulleggið.    FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MEXÍKÓ Mexíkósku mannréttinda-
samtökin CNDH fullyrða að til-
kynnt hafi verið um 5.397 manns-
hvörf frá árinu 2006, eða síðan 
Felipe Calderon forseti hóf stríð 
gegn eiturlyfjahringjum í land-
inu. Af þeim séu 3.457 karlar og 
1.885 konur en engar upplýsingar 
sé að finna um 55 einstaklinga. 
Þetta kemur fram á fréttavef 
BBC.

Könnun gerð af Sameinuðu 
þjóðunum gefur til kynna að 
öryggissveitir hersins séu viðr-
iðnar einhver málanna. Samein-
uðu þjóðirnar hvetja Calderon 
forseta til að hætta að nota her-
inn í aðgerðunum. Yfir 34.000 
manns hafa látið lífið í stríðinu 
gegn eiturlyfjum síðan hann tók 
við embætti.  - rat

Eiturlyfjastríðið í Mexíkó:

Herinn talinn 
viðriðinn 
mannshvörf

EFNAHAGSMÁL Ráðist verður gegn 
svartri atvinnustarfsemi og kennitö-
luflakki, nái hugmyndir í drögum 
ríkisstjórnar að tillögu vegna yfir-
standandi kjaraviðræðna fram að 
ganga.

Fjármálaráðuneytið og Ríkis-
skattstjóri munu fara af stað með 
tímabundið átaksverkefni í sumar, 
í samstarfi við ASÍ og Samtök 
atvinnulífsins, gegn svartri atvinnu-
starfsemi. 

Markmiðið með átakinu er sam-
kvæmt tillögunum að „leiðbeina um 
tekjuskráningu, sporna við svartri 
atvinnustarfsemi og upplýsa um 
skyldur smærri og meðalstórra fyr-
irtækja“. Vettvangsteymi frá Ríkis-
skattstjóra mun sjá um framkvæmd 
eftirlitsins, sem felst í því að heim-
sækja fyrirtækin. - þj

Átak gegn svartri vinnu:

Vinna að siðbót 
í atvinnulífinu

KJARAMÁL „Það er enn óbreytt 
afstaða ráðherra að þetta séu 
ótengd mál, breyting á fiskveiði-
stjórnunarkerfinu og kjaramál,“ 
segir Bjarni Harðarson, upplýs-
ingafulltrúi sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytisins, um fund 
sem ráðherrann átti með fulltrú-
um Samtaka atvinnulífsins (SA) í 
gær.

SA og Alþýðusamband Íslands 
(ASÍ) skiluðu ríkisstjórninni í gær 
sameiginlegum breytingartillög-
um við drög að yfirlýsingu vegna 
kjaraviðræðnanna sem nú standa 
yfir.

Ekkert er tæpt á sjávarútvegs-
málunum í hinum sameiginlegu 
tillögum, en þau hafa verið helsti 
ásteytingarsteinninn í kjaravið-
ræðunum. Samtök atvinnulífsins 
hafa lagt þunga áherslu á að 

óvissu um málaflokkinn verði eytt 
áður en hægt sé að ganga til samn-
inga.

Til að freista þess að ná lendingu 
í málinu fundaði forysta SA með 
sjávarútvegsráðherra í gær.

„Það var ekkert samkomulag 
gert, svo mikið er víst,“ segir Bjarni 
um fundinn. „SA voru að gera grein 
fyrir sínum sjónarmiðum og hug-
myndum um breytingar á stjórnun 
fiskveiðikerfisins en það voru engar 
ákvarðanir teknar.“

Að sögn Vilhjálms Egilssonar, 

framkvæmdastjóra SA, snúa helstu 
breytingartillögur þeirra við yfir-
lýsingu ríkisstjórnarinnar ann-
ars vegar að útfærslu lækkunar 
atvinnutryggingargjalds. Lagt er 
til að það verði lækkað um hátt í 
tvö prósentustig. Ýmis atriði geta 
haft áhrif á þá breytu.

Hin meginbreytingin varðar 
fjárfestingar, einkum í orku- og 
iðnaðarhluta yfirlýsingarinnar. 
Vilhjálmur lýsti þeirri skoðun 
sinni í Fréttablaðinu fyrir helgi 
að allt of laust væri tekið á þeim 
málum í yfirlýsingunni. Hann telur 
afar mikilvægt að á þessu verði 
skerpt. „Við þurfum að vera viss 
í hjarta okkar um að fjárfesting-
arnar séu raunverulega að fara af 
stað,“ segir hann.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segir að breytingartillögurnar 
snúi bæði að efni og orðalagi yfir-
lýsingarinnar, en vill að öðru leyti 
lítið tjá sig um þær.

Í gær var byrjað að skoða launa-
liðinn fyrir viðræðunum. Gylfi 
telur að stefnt skuli að því að 200 
þúsund króna lágmarkslaun verði 
meðal niðurstaðna viðræðnanna. 
„Við erum að nálgast það að setja 
ramma utan um launakostnaðar-
þáttinn sem gæti þá gert það að 
verkum að samninganefndir okkar 
sambanda geta farið að útfæra 

það í sínum samningum. Það 
er verkefni kvöldsins og 
morgunsins,“ segir Gylfi.

Vonast er til að 
samningar náist fyrir 
vikulok.  

stigur@frettabladid.is

 kristjan@frettabladid.is

Jón telur kvótamálin 
enn ótengd kjaradeilu
Sjávarútvegsráðherra ítrekaði þá afstöðu sína á fundi með SA í gær að breytingar  
á kvótakerfinu væru alls ótengdar kjaraviðræðum. SA og ASÍ lögðu sameiginlega 
til breytingar á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Vonast til samið verði fyrir vikulok.

FRAKKLAND Flak Air France-þot-
unnar sem hrapaði í Atlantshafið 
úti fyrir Brasilíu 1. júní 2009 er 
loksins fundið. Franskir rannsak-
endur greindu frá því í gærkvöldi 
að það hefði fundist á síðasta sól-
arhring, en létu ekki meira uppi.

Enn hefur ekki fengist skýring 
á slysinu, sem kostaði 228 manns-
líf. Fjórða leitin sem gerð hefur 
verið að svarta kassanum úr vél-
inni hófst í síðasta mánuði.

Franskur dómari gaf nýverið 
út manndrápsákæru til bráða-
birgða á hendur flugfélaginu.  - sh

Air France-þotan fundin:

Flakið fundið 
eftir langa leit

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

BJARNI 
HARÐARSSON

VILHJÁLMUR 
EGILSSON
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15% afsláttur

Fæst án lyfseðils

N J Ó T U M  Þ E S S  A Ð  H R E Y F A  O K K U R

Nýtt lok!
Auðvelt að opna

ADVICE hópurinn telur hagsmunum Íslands best borgið með því að fella 
Icesave-lögin þann 9. apríl. Auglýsingar og annað starf hópsins er greitt með 
frjálsum framlögum og vinnuframlagi sjálfboðaliða. Tölvupóstur: advice@advice.is

www.advice.is

Lánshæfi smatsfyrirtækin lögðu öll rangt mat á stöðu 
bankanna rétt fyrir hrun. 

Í febrúar 2011 sendu Moody’s frá sér álit þar sem fram kom 
að lánshæfi  Íslands gæti farið í ruslfl okk ef Icesave yrði 
hafnað. Ósmekkleg tímasetning, með hliðsjón af komandi 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Í Reuters frétt um sama efni er haft eftir Moody’s að versta 
mögulega útkoma samningsins sé 50 milljarðar. Réttari 
tala væri 233 milljarðar samkvæmt mati sem unnið var fyrir 
fjárlaganefnd Alþingis.

Margt bendir til þess að álit Moody’s byggi á misskilningi 
og röngum upplýsingum. Hver veitti þær? Hvenær ætlar 
ríkisstjórn Íslands að leiðrétta þennan misskilning hjá 
Moody’s?

Getum
við
treyst 
MoMM ooo doo ydd ’yys’’
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Moody’s um 
íslensku bankana 2008:

JAPAN Lík tveggja starfsmanna 
Fukushima Daiichi kjarnorkuvers-
ins, sem létust þegar flóðbylgja 
skall á verið í hamförunum í Japan 
fyrir rúmum þremur vikum, fund-
ust á miðvikudag. Tilkynnt var 
um fundinn í gær, en eyða þurfti 
skaðlegum efnum úr líkunum áður 
en hægt var að skila þeim til fjöl-
skyldna fórnarlambanna. 

Mennirnir voru 24 og 21 árs. 
Samkvæmt japönsku fréttastof-
unni Kyodo létust mennirnir af 
miklum höfuðáverkum. Yfir sex-
tíu lík hafa fundist á hamfara-

svæðunum síðustu daga, en um 
16 þúsund manns er enn saknað.

Enn berst starfsfólk í kjarn-
orkuverinu við að koma í veg fyrir 
að geislavirkt vatn leki í Kyrra-
hafið. 

Upphaflega var ætlunin að 
stöðva lekann með því að hella 
steypu ofan í tankinn. Þær 
tilraunir mistókust. 

Yfirvöld í Japan telja ólíklegt 
að geislavirku efnin muni ógna 
heilsu fólks á svæðinu og víðar, 
þar sem þau muni fljótlega leysast 
upp í hafinu. - kg

Enn unnið að því að koma í veg fyrir geislavirkan vatnsleka í Japan:

Fundu geislavirk lík starfsmanna

FUKUSHIMA DAIICHI Starfsfólk reynir 
að hindra útbreiðslu geislavirkra efna úr 
kjarnorkuverinu sem skemmdist mikið 
í hamförunum fyrir rúmum þremur 
vikum.  NORDICPHOTOS/AFP

PAKISTAN Maður sprengdi sjálfan 
sig í loft upp í Punjab í Pakistan í 
gær með þeim afleiðingum að 41 
lést. Árásin var gerð nærri hofi 
þar sem súfí-múslímar héldu upp 
á þriggja daga helgiathöfn.

Samkvæmt Reuters-fréttastof-
unni hafa talíbanar í Pakistan 
lýst yfir ábyrgð á hermdarverk-
inu. Íslamistar álíta súfí-
múslima villutrúarmenn. 

Árásin nú er sú þriðja á þenn-
an fámenna hóp múslima. Þessi 
árás er sú mannskæðasta. 
 - rat

Hryðjuverk í Pakistan:

41 lést í sjálfs-
morðsárás

FÓLK „Þetta sýnir sennilega að fólk 
er hvergi óhult hér í Afganistan,“ 
segir Erlingur Erlingsson, starfs-
maður Sameinuðu þjóðanna    í 
Afganistan. Samstarfsmenn hans 
og vinir voru myrtir af æstum múgi 
á skrifstofu Sameinuðu þjóðanna í 
borginni Mazar-i-Sharif á föstudag.

„Það varð einhvers konar múg-
æsing eftir föstudagsbænir þar 
sem einhverjir æsingamenn komu 
við sögu. Eitthvað verður svo til 
þess að múgurinn fer að skrifstofu 
Sameinuðu þjóðanna þar sem menn 
réðu einfaldlega ekki við hundrað 
manna æstan múg. Afganska lög-
reglan greip svo ekki inn í atburða-
rásina heldur hélt sig til baka og 
fylgdist bara með,“ segir Erlingur 
um atburði föstudagsins.

Sjö starfsmenn Sameinuðu þjóð-
anna voru myrtir í árásinni, þar af 
33 ára sænskur karlmaður og 53 ára 
gömul norsk kona. Fjórir nepalskir 
hermenn sem gættu skrifstofunnar 
féllu einnig. 

Múgurinn safnaðist saman fyrir 
utan skrifstofuna til að mótmæla  
því að söfnuður í lítilli kirkju í Flór-
ída í Bandaríkjunum brenndi Kór-
aninn í messu fyrr í mánuðinum. 
Múgurinn kirjaði slagorð gegn 
Bandaríkjunum og greip til ofbeld-
is þegar vopnaðir öryggisverðir 
reyndu að loka inngangi skrifstof-
unnar.

Erl ingur er starfsmaður 
UNAMA, stofnunar Sameinuðu 
þjóðanna sem styður við uppbygg-
inguna í Afganistan í kjölfar inn-
rásarinnar í landið árið 2001. Hann 
hefur unnið í Afganistan frá því í 
febrúar 2009 og starfar í Kabúl. 
Hann segir ástandið í Afganistan 
flókið og erfitt að lýsa því í stuttu 
máli. „Almenningur er orðinn lang-
þreyttur á átökunum. Sumir kvarta 
mikið yfir framferði alþjóðaherliðs-
ins og reyndar skæruliðanna líka. 

Í svona átökum verður almenning-
ur auðvitað alltaf á milli og þetta 
bitnar því mest á almennum borg-
urum,“ segir Erlingur og bætir við: 
„Helsta breytingin sem hefur orðið 
hér undanfarið er að það er komin 
tímalína fyrir brottför herliðsins 
þannig að Afganar eru smátt og 
smátt að taka sjálfir ábyrgð á öllum 
öryggismálum.“

Starfsfólk Sameinuðu þjóðanna 
og annarra alþjóðastofnanna hefur 

lengst af verið tiltölulega öruggt 
í Afganistan en síðustu misseri 
hafa árásir á Sameinuðu þjóðirn-
ar færst í aukana. Erlingur segir 
Kabúl nokkuð örugga en að árásin 
á föstudag sýni að menn séu hvergi 
algjörlega óhultir. „Í Mazar hafa 
menn gengið um rólegir og nánast 
farið einir á markaðinn. Svo gerist 
eitthvað þessu líkt. Maður óttast því 
auðvitað um öryggi sitt.“

 magnusl@frettabladid.is

Missti góðvini sína 
í árás í Afganistan
Erlingur Erlingsson er starfsmaður Sameinuðu þjóðanna í Afganistan. Sam-
starfsmenn hans létust í blóðugri árás múgs á skrifstofu SÞ á föstudag. Hann 
segir ástandið í landinu flókið og að landsmenn séu langþreyttir á átökunum.

ERLINGUR ERLINGSSON Erlingur hefur starfað í Afganistan í rúm tvö ár. Hann hóf 
störf hjá íslensku friðargæslunni en færði sig síðar yfir til Sameinuðu þjóðanna.

MYND/ÚR EINKASAFNI

MENNTAMÁL „Mér vitandi hefur 
ekkert verið rætt við stjórnendur 
framhaldsskóla um þessi mál. Við 
vitum bara að við eigum að skera 
niður kostnað um 5,5 prósent á 
þessu ári og búumst við öðru eins 
á því næsta. Ég sé ekki hvernig 
þetta á að vera mögulegt miðað við 
fjárveitingar til framhaldsskól-
anna,“ segir Hjalti Jón Sveinsson, 
skólameistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri. 

Fram kom í Fréttablaðinu á 
laugardag að öllum umsækjendum 
í framhaldsskóla, sem eru 25 ára og 
yngri og uppfylla inngönguskilyrði, 
verði tryggð skólavist næsta haust 
samkvæmt drögum að aðgerða-
pakka sem ríkisstjórnin hefur kynnt 
fyrir aðilum vinnumarkaðarins.

Hjalti Jón segir sjálfsagt að 
reyna að finna úrræði fyrir þá úr 
þessum aldurshópi sem hingað til 

hafa ekki komist inn í framhalds-
skóla. „Það verður fróðlegt að sjá 
með hvaða hætti yfirvöld hyggjast 
hafa samráð við skólana um þessi 
mál. Eftir rúma viku funda skóla-
meistarar með menntamálaráð-
herra á samstarfsnefndarfundi. 
Ég reikna með að við fáum frekari 
upplýsingar þá.“

Þrír aðrir skólameistarar sem 
Fréttablaðið ræddi við, þau Ingi-
björg Guðmundsdóttir í Kvenna-
skólanum í Reykjavík, Jón B. Stef-
ánsson í Tækniskólanum og Már 
Vilhjálmsson í Menntaskólanum 
við Sund, eru sammála um að 
fagna beri þessum fyrirætlunum 
yfirvalda. Þau bíði eftir frekari 
upplýsingum um ráðahaginn frá 
yfirvöldum. - kg

Stjórnendum framhaldsskóla hafa ekki verið kynnt drög að aðgerðapakka:

Skólameistarar bíða eftir fundi

TILLÖGUR Skólameistarar, þar á meðal 
Hjalti Jón Sveinsson í Verkmenntaskóla 
Akureyrar, bíða eftir frekari útlistunum á 
hugmyndum yfirvalda.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Ætlar þú að mæta og greiða at-
kvæði um Icesave-samninginn?
  Já 91,0%
  Nei 9,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hljópstu apríl?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Sími 575 4000  I  byr@byr.is  I  www.byr.is

Það borgar sig að læra snemma að spara og fara vel með peninga.
Framtíðarsjóður er góð, verðtryggð leið, bundin til 18 ára aldurs.
Með því að leggja reglulega fyrir geta draumarnir ræst.

Hafðu samband og fáðu persónulega þjónustu.
Hvað getum við gert fyrir þig?



4. apríl 2011  MÁNUDAGUR

Beina brautin
Bjóðum fyrirtækjum aðstoð við að undirbúa og skila inn 
gögnum vegna Beinu Brautarinnar. Sem er úrlausnir í 
skuldamálum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Már Ástþórsson 
viðskiptafræðingur í síma 696-5310 eða á netfanginu 
gudmundur@beinabrautin.com www.beinabrautin.com

… og passar með öllu

www.ms.is
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Það er enginn 
að snuða 
Breta og 
Hollendinga

ADVICE hópurinn telur hagsmunum Íslands best borgið með því að fella 
Icesave-lögin þann 9. apríl. Auglýsingar og annað starf hópsins er greitt með 
frjálsum framlögum og vinnuframlagi sjálfboðaliða. Tölvupóstur: advice@advice.is

www.advice.is

Með íslensku neyðarlög-
unum voru hagsmunir inni-
stæðueigenda í Bretlandi 
og Hollandi tryggðir mun 
betur en tilskipun ESB um 
innistæðutryggingar fer fram 
á: Í stað 674 milljarða munu 
þeir fá 1175 milljarða.

En þeir vilja samt meira. 
Að við tökum ábyrgð á 
þrotabúinu og borgum 
líka vexti. Okkur ber engin 
skylda til að verða við því, 
hvorki lagaleg né siðferðileg.

Greiðsla til Breta 
og Hollendinga

ESB 
tilskipun

674

1.175

Óvíst

Ef Nei Ef JÁ

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

FRÉTTAVIÐTAL: Stefán Einar Stefánsson, nýr formaður VR

Stefán Einar Stefánsson 
guðfræðingur mun taka 
við starfi formanns VR, 
eins öflugasta verkalýðs-
félags landsins, seinna í 
mánuðinum. Hann varð 
hlutskarpastur sjö fram-
bjóðenda í formannskjöri 
félagsins en úrslit voru 
kynnt í síðustu viku.

Stefán Einar Stefánsson segist 
hlakka til þess að hefja störf sem 
formaður en honum hefði ekki dott-
ið það í hug fyrir svo löngu síðan 
að hann  hæfi störf á þessum vett-
vangi. „Síðastliðið haust leituðu til 
mín einstaklingar varðandi fram-
boð sem höfðu miklar áhyggjur 
af stöðu mála í VR. Þetta var fólk 
sem þekkti til starfa minna fyrir 
félagið á árinu 2009 þegar ég var 
fenginn til að aðstoða við að setja 
siðareglur fyrir félagið. Ég neit-
aði þessu nú fyrst, ég var að sinna 
verkefnum af öðrum toga og hafði 
aldrei leitt hugann að verkefnum 
á borð við þetta. Svo var haldið 
áfram að þrýsta á mig og ég fór þá 
að glöggva mig meira á innri mál-
efnum félagsins. Í kjölfarið tek ég 
ákvörðun um að bjóða mig fram og 
hellti mér bara í þessa baráttu eins 
og aðrir,“ segir Stefán en hann und-
irbýr sig þessa dagana fyrir verk-
efnin fram undan.

Deilur innan stjórnar og á 
skrifstofu VR hafa skyggt á störf 
félagsins á síðustu misserum og 
segir Stefán það fyrsta verkefni 
sitt að tryggja að það verði starfs-
friður í félaginu. „Slíkur starfs-
friður felst ekki í því að allir séu 
sammála eða að einn maður ráði 
öllu heldur frekar að mál séu ætíð 
sett í ákveðinn farveg sem tryggi 
vandaða og yfirvegaða úrlausn 
þeirra viðfangsefna sem félagið er 
að fást við. Ég er viss um það að 
allir þeir sem að félaginu koma eru 
til í þessa vinnu,“ segir Stefán. En 
hvaða önnur mál hyggst hann setja 
á oddinn? „Þegar starfsfriður er 
tryggður taka við stór verkefni 
eins og að berjast gegn því órétt-
læti sem er óútskýrður launamun-
ur kynjanna. Við þurfum jafnframt 
vonandi að kynna nýjan kjarasamn-
ing og fá samþykktan. Við þurfum 
að hlúa að okkar félagsmönnum 
sem hafa orðið fyrir atvinnumissi, 
við þurfum að koma því fólki út á 
vinnumarkaðinn aftur. Það er sam-
hangandi við þennan aðgerðapakka 
ríkisstjórnarinnar sem við höfum 
verið að skoða í samstarfi við Sam-
tök atvinnulífsins. Þar er mikil 

áhersla lögð á þau atriði sem lúta 
að atvinnusköpun og fjárfestingu í 
landinu,“ segir Stefán.

Lítil virkni áhyggjuefni
Það er óhætt að segja að það hafi 
víða gustað um þar sem Stefán 
Einar hefur komið að málum og var 
hann því spurður hvort hann væri 
vel til þess fallinn að tryggja sætt-
ir í VR. „Í frægu ljóði eftir Davíð 
Stefánsson segir: „Þeir sem stríði 
vilja verjast, verða stundum fyrst 
að berjast.“ Þeir sem hafa þurft 
að takast á við fólk geta, að ég tel 
betur, komið inn á átakasvæði og 
stillt til friðar. Ég held að það hefði 
ekki verið nein lausn fyrir VR að 
velja til forystu algjörlega óum-
deildan mann sem aldrei hefði látið 
þannig til sín taka að menn hefðu á 
því einhverja skoðun.“

Kjörsókn í formannskosningun-
um í VR var einungis rúm sautj-
án prósent og segir Stefán það 
vera áhyggjuefni að fólk vilji ekki 
hafa áhrif á þetta mikilvæga félag. 
Þetta hafi hins vegar verið vanda-
mál lengi.

Ósanngjarnar kjaftasögur
Stefán Einar hefur síðustu miss-
eri setið í stjórn Sambands ungra 
sjálfstæðismanna sem hefur boðað 
mikinn niðurskurð ríkisútgjalda 
og til að mynda lagt til að Vinnu-
eftirlit ríkisins verði lagt niður. 
Stefán segir þær tillögur ekki lýsa 
sínum stjórnmálaskoðunum. „Ég 

hef tekið þátt í starfi stjórnar SUS 
ásamt tugum annarra einstaklinga 
sem hafa mjög ólík viðhorf. Ég hef 
aldrei skilgreint sjálfan mig sem 
frjálshyggjumann heldur hef ég 
verið mjög gagnrýninn á þá hug-
myndafræði. Ég gagnrýndi þessar 
tillögur í mörgum liðum en þarna 
urðu mín viðhorf einfaldlega ekki 
ofan á,“ segir Stefán.

Í aðdraganda formannskjörsins 
var Stefán ásakaður um að hafa 
afritað kjörskrá félagsins sem er 
andstætt kosningareglum. Hann 
hefur einnig verið sagður hafa sent 
sms skilaboð á þá félagsmenn VR 
sem flokksbundnir eru í Sjálfstæð-
isflokknum. Stefán segir þessar 
ásakanir fráleitar. „Þessar sögur 
eru hluti af þeirri ófrægingarher-
ferð og þeim vinnubrögðum sem 
það fólk sem hefur skaðað þetta 
félag hvað mest notar. Það hermir 
upp á fólk hluti sem eiga ekki við 
rök að styðjast og ég bara frábið 
mér umræðu um svona mál. Kær-
unni var auðvitað vísað frá og átti 
ekki við rök að styðjast. Hvað þess-
ar sögur um sms sendingar varð-
ar þá segi ég það eitt að einu sms 
skilaboðin sem ég sendi voru til ein-
hverra tuga vina minna undir lok 
kosninganna.“

Engin lausn að velja 
óumdeildan mann

STEFÁN EINAR Stefán er 27 ára gamall guðfræðingur sem hefur einnig lagt stund á 
nám í lögfræði og siðfræði. Hann hefur undanfarið starfað sem framkvæmdastjóri 
Hins íslenska Biblíufélags.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Magnús Þorlákur 
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is
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VILDARPUNKTAR
4.–6. APRÍL
Félagar í Vildarklúbbi Icelandair fá 

fjórfalda Vildarpunkta þegar þeir versla 

hjá Olís dagana 4.–6. apríl. 

Staðgreiðslukorthafar safna sjálfkrafa Vildarpunktum Icelandair. Þú getur sótt um
Staðgreiðslukortið með QR-kóðanum, á olis.is, á næstu Olís-stöð eða í síma 515 1141.
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Húsið er á tveimur hæðum, samtals um 1.219 fermetrar. Þar er í dag rekið fullbúið hótel á vegum 
leigutaka.

Á fyrstu hæð er álma með 8 gestaherbergjum, rými fyrir heilsurækt með heitum pottum og 30 
manna fundarsal. 
Inn af fundarsal eru að auki 4 gestaherbergi og nokkur aðskilin þjónusturými.
Á annarri hæð er álma með 8 gestaherbergjum, ráðstefnusal sem rúmað getur allt að 60 manns, 
eldhús, þjónusturými, matsalur sem þjónað getur um 60 manns, sem og stór vistleg setustofa og 
bar. Inn af eldhúsinu eru 3 gestaherbergi. Öll gestaherbergi eru með sér baðherbergi og sturtu.
Ástand hússins er mjög gott jafnt innan sem utan og aðkoma og umgjörð glæsileg.

Húsið stendur á 9.350 fermetra leigulóð, möguleiki er á stækkun lóðar upp í 14.000 fermetra.    
Húsnæðið verður til sýnis áhugasömum þriðjudaginn 5. apríl kl. 13.00 – 16.00.
Nánari upplýsingar gefa eftirfarandi starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur:

Hannes Frímann Sigurðsson, sími 516-6690
Ólafur Þór Leifsson, sími 617-6334

Kauptilboðsblað og sölulýsingu er hægt að sækja á vefsíðu Orkuveitunnar.
Kauptilboðum skal skila til Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík fyrir kl. 13.00 fimmtudaginn 14. 
apríl 2011.

Til sölu
Ef viðunandi tilboð fæst:

Starfsmannahús Orkuveitu Reykjavíkur að Nesjavöllum

HJÁLMAR JÓNSSON Formaður Blaðamannafélags Íslands segir tímaskekkju að 
Stjórnarráðið reyni nú eftir hrunið að auka leyndarhyggju með nýju frumvarpi um 
breytingar á upplýsingalögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL „Þetta er afturför því 
þarna er verið að fjölga en ekki 
fækka undanþágum frá því sem 
er í lögunum frá 1996,“ segir 
Hjálmar Jónsson, formaður 
Blaðamannafélags Íslands, um 
frumvarp um breytingar á lögum 
um upplýsingamál.

„Það er tímaskekkja núna 
þegar menn ættu að draga lær-
dóma af hruninu að auka leynd-
arhyggjuna í stað þess að sníða 
agnúana af lögum sem að mörgu 
leyti hafa reynst vel,“ bætir 
Hjálmar við.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra mælti fyrir frumvarpinu 
sem nú er til meðferðar hjá alls-
herjarnefnd Alþingis. Hjálmar 
ásamt Sigurði Má Jónssyni, vara-
formanni BÍ, segja í umsögn fyrir 
hönd félagsins til nefndarinnar að 
lagasmiðirnir virðist ekki hafa 
trú á eigin tillögum. 

Í greinargerð sem fylgir frum-
varpinu segir að sterk rök hnígi 
að því að „einmitt upplýsing-
ar af þessu tagi eigi ríkt erindi 
við almenning“ en síðan að nið-
urstaðan hafi „engu að síður“ 
orðið sú að leggja til lögfestingu 
viðkomandi reglu. „Hér verð-
ur ekki séð að hugur fylgi máli 
og eðlilegt að beina löggjafan-
um inn á þá braut sem hugur 
og hjarta segja honum!“ segir 
Blaðamannafélagið.

Meðal þess sem BÍ gerir 
athugasemdir við er nýtt ákvæði 
um að undanskilja frá aðgangi 
almennings gögn sem ráðherrar 

afla frá sérfróðum aðilum til að 
undirbúa lagafrumvörp. 

„Hér má spyrja hvort eðlilegt sé 
að leynd hvíli yfir hvaða gögn lög-
gjafinn notast við,“ segir í umsögn 
Hjálmars og Sigurðar.

Þá kemur fram að BÍ telji alltof 
víðtæka heimild felast í frumvarp-
inu „til þess að loka inni vinnu-
gögn“. Þannig geti stjórnvöld mjög 
takmarkað upplýsingastreymi.

„Í því sambandi má vitna til 
nýlegs blaðamáls, Árbótarmálsins, 
þar sem mikilvægar upplýsing-
ar um afgreiðslu og málsmeðferð 
komu fram í tölvupóstssamskipt-
um. Ekki verður annað séð en að 
þarna sé verið að loka á afhend-
ingu slíkra gagna,“ er ein ábend-
ingin frá Hjálmari og Sigurði. 
Árbótarmálið sem Fréttablaðið 
sagði frá fjallaði um hvernig ráð-
herra og þingmenn beittu sér á 
bak við tjöldin í máli sem ekki var 
á þeirra forræði.

Síðan er ítrekað í umsögn BÍ að 
fráleitt sé í ljósi reynslunnar að 
undanþágum frá lögunum sé fjölg-
að: „Of mikið upplýsingastreymi 
hefur ekki staðið vandaðri stjórn-
sýslu hér á landi fyrir þrifum. 
Þvert á móti.“   gar@frettabladid.is

Óttast aukna 
leynd með 
nýjum lögum
„Of mikið upplýsingastreymi hefur ekki staðið 
vandaðri stjórnsýslu hér á landi fyrir þrifum,“ segir 
í umsögn Blaðamannafélags Íslands sem gagnrýnir 
nýtt frumvarp um breytingar á upplýsingalögum. 

SAMGÖNGUR Meðalumferð um Bol-
ungarvíkurgöng er tæpum 4 pró-
sent meiri það sem af er ári en 
umferð um Óshlíðarveg á sama 
tímabili í fyrra. Þetta kemur fram 
á fréttavefnum BB.is. 

Þar segir einnig að þessa þrjá 
mánuði hafa að jafnaði farið 657 
bílar um Bolungarvíkurgöng á 
degi hverjum en um Óshlíðarveg 
í fyrra fóru 624 bílar á dag. 

Meðalumferð um Héðins fjarðar-
göng fyrstu fimm mánuðina frá 
opnun, var 382 bílar á sólarhring 
og er því umferð um Bolungarvík-
urgöng 70 prósentum meiri en um 

Héðinsfjarðargöng. Frá þessu var 
einnig greint á vikari.is.   - rat

Töluvert fleiri aka um Bolungarvíkurgöng en Óshlíð:

Umferð jókst um 4%

Hér má spyrja hvort 
eðlilegt sé að leynd 

hvíli yfir hvaða gögn lög-
gjafinn notast við 

ÚR UMSÖGN 
BLAÐAMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

VEGURINN UM ÓSHLÍÐ  MYND/BRYNJAR GAUTI

Frummælendur:
Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður og fulltrúi samninganefndar Íslands
Dóra Sif Tynes, lögmaður og fulltrúi Áfram hreyfingarinnar
Jón Helgi Egilsson, verkfræðingur og fulltrúi Advice hreyfingarinnar
Friðrik Már Baldursson, prófessor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík
Ragnar Árnason, prófessor við hagfræðideild Háskóla Íslands
Gylfi Zoëga, prófessor við hagfræðideild Háskóla Íslands

Að loknum framsöguerindum taka við pallborðsumræður. 
Frummælendur og Guðmundur Björnsson, verkfræðingur hjá GAMMA

Aðgangur án endurgjalds, skráning fer fram á vi.is

Opinn upplýsingafundur þriðjudaginn 5. apríl 

klukkan 16-17.30 á Hilton Reykjavík Nordica

ICESAVE JÁ/NEI
ÁHRIF Á EFNAHAGSÞRÓUN



Áfram-hópurinn eru þverpólitísk grasrótarsamtök fólks sem telur að best sé fyrir okkur að ljúka Icesave málinu 
með samþykkt fyrirliggjandi samnings í þjóðaratkvæðagreiðslunni 9. apríl nk. Starf hópsins byggir á frjálsum 
framlögum einstaklinga og fyrirtækja og sjálfboðavinnu fjölda fólks.

Viljir þú leggja baráttunni fjárhagslegt lið eru b.nr: 0111-26-100244 og kt. 640311-0530. Það munar um allt.
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Við forðumst 
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Við eyðum 
óvissu

Við lækkum 
vexti
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FRÉTTASKÝRING:  Hvaða eignir eru í þrotabúi Landsbankans?                                         5. hluti

Mat á eignum þrotabús 
Landsbankans skiptir 
höfuð máli þegar reynt er 
að meta hversu há upphæð 
gæti fallið á íslenska skatt-
greiðendur vegna Icesave. 
Í eignasafninu leynast 
hundruð milljarða í reiðufé, 
útlánum og í hlutabréfum 
í félögum á borð við 
verslunar keðjuna Iceland 
Foods.

Samninganefnd Íslands í Icesave-
deilunni hefur ekki lagt sjálfstætt 
mat á það hversu mikið fæst upp í 
kröfur Tryggingarsjóðs innstæðu-
eigenda og fjármagnseigenda úr 
þrotabúi Landsbankans. Á fundi 
með nefndarmönnum sögðust þeir 
treysta mati skilanefndar bankans, 
sem hingað til hafi verið varfærin 
í mati sínu. 

Mat skilanefndarinnar á því 
hversu mikið fæst upp í forgangs-
kröfur hefur verið uppfært reglu-
lega, síðast miðað við upplýsing-
ar sem lágu fyrir um áramót. Þá 
hækkaði mat skilanefndarinnar, og 
í kjölfarið endurskoðaði samninga-
nefndin útreikninga sína á líkleg-
um kostnaði ríkisins við Icesave-
samninginn sem nú verður gengið 
til atkvæða um. 

Matið hefur hækkað um að 
meðal tali 23 milljarða á hverju 
þriggja mánaða tímabili frá apríl 
2009. Það skýrist meðal annars af 
því að óvissa um endurheimtur fer 
minnkandi. Skilanefnd Landsbank-
ans telur nú að um 89 prósent af for-
gangskröfum fáist greidd. Íslenski 
tryggingasjóðurinn á 51,29 prósent 
af forgangskröfum í búið. Sam-
kvæmt síðasta mati skilanefndar-
innar nema áætlaðar heimtur úr 
þrotabúi Landsbankans 1.175 millj-
örðum króna. Verði það lokaniður-
staðan fær tryggingasjóðurinn um 
602 milljarða upp í kröfur sínar. 

679 milljarðar í hendi
Heildarkröfur sjóðsins nema 677 
milljörðum með vöxtum. Endur-
heimtur úr þrotabúinu þurfa að 
komast nærri 1.300 milljörðum 
króna til að tryggingarsjóðurinn fái 
þá upphæð greidda að fullu.

Miklu skiptir að nákvæmni mats 
skilanefndarinnar sé sem mest. 
Óháðir sérfræðingar frá Deloitte 
hafa tvisvar farið yfir verkferla og 
vinnu skilanefndarmanna við mat á 
verðmæti eigna, fyrst síðla árs 2009 
og svo aftur í upphafi þessa árs. Í 
síðari yfirferðinni var einnig lagt 
sjálfstætt mat á verðmæti eignanna. 
Niðurstaða Deloitte var í báðum til-
vikum sú að vinnubrögð við matið 
væru í lagi og mat á verðmætum í 
búinu væri rétt.

Rúmur helmingur af þeim 1.175 

milljörðum sem talið er að liggi í 
þrotabúi Landsbankans eru taldar 
mjög eða algerlega traustar eignir. 
Þar er annars vegar um að ræða 361 
milljarð króna í peningum og hins 
vegar 318 milljarða í skuldabréfi 
útgefnu af nýja Landsbankanum og 
hlutabréfum í sama banka. Samtals 
eru þetta 679 milljarðar króna, um 
58 prósent af eignum þrotabúsins.

Þessi hluti eigna þrotabúsins er 
almennt talinn í hendi. Ýmsir hafa 
þó lýst efasemdum um að nýi Lands-
bankinn geti staðið í skilum með 
greiðslur af skuldabréfinu. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
deila þeir sérfræðingar skilanefnd-
arinnar sem fylgjast með þessum 
hluta eignarsafnsins ekki þeirri 
skoðun.

Utan við peninga og eignir hjá 
nýja Landsbankanum á þrotabú 
Landsbankans aðallega útlán til 
erlendra viðskiptavina og hlutabréf 
í erlendum fyrirtækjum. Eignir í 

innlendum fyrirtækjum runnu inn 
í nýja Landsbankann. 

Bréf í Iceland Foods verðmætust
Langverðmætasta eign þrotabús 
Landsbankans, fyrir utan reiðufé 
og skuldabréf frá nýja Landsbank-
anum, er 66,6 prósenta hlutur í 
bresku matvörukeðjunni Iceland 
Foods. Skilanefnd bankans gefur 
ekki upp áætlað verðmæti bréfanna, 
ekki frekar en áætlað verðmæti 
hlutabréfa bankans í öðrum hluta-
félögum. Ástæðan er sú að það gæti 
haft áhrif á kaupverðið þegar skila-
nefndin ákveður að selja.

Í bókum þrotabúsins er hluta-
bréfaeign skráð samtals 117 millj-
arðar króna. Það þýðir ekki að heild-
arverðmæti Iceland Foods, House 
of Fraser, Hamleys og annarra 
fyrirtækja sem skilanefndin á hlut 
í rúmist innan þeirra tölu. 

Hlutabréf í Iceland Foods og 
öðrum eignum geta fallið í tvo 

flokka í bókum þrotabúsins. Eigi 
hinn fallni banki bréfin sjálf falla 
þau í flokkinn hlutabréfaeign. En 
hafi bankinn lánað fyrir hlutabréfa-
kaupum í fyrirtækinu með veði í 
bréfunum, og ekki enn leyst til sín 
bréfin, falla þau í flokk með öðrum 
útlánum til einstaklinga, sem eru 
samtals 277 milljarðar króna. 

Það er því ómögulegt miðað við 
opinberar tölur að áætla hvað skila-
nefndin telur raunverulegt verð-
mæti Iceland Foods og annarra 
stórra eigna þrotabús Landsbank-
ans þar til þrotabúið selur þessar 
eignir.

Fara má nokkuð nærri verðmæti 
fyrirtækis á borð við Iceland Foods 
með því að áætla út frá hagnaði. 
Með algengum aðferðum má þann-
ig áætla gróflega að verðmæti versl-
unarkeðjunnar gæti verið nærri 215 
milljörðum króna. Miðað við það 
ætti hlutur þrotabús Landsbankans 
að vera um 143 milljarðar króna.

Malcom Walker, stofnandi og 
forstjóri Icelandic Foods, er sagð-
ur hafa gert 190 milljarða króna til-
boð í félagið um mitt ár í fyrra. Því 
var hafnað þar sem það þótti ekki 
nægilega hátt. Seint á síðasta ári 
lýsti hópur fjárfesta áhuga á því að 
kaupa Icelandic Foods fyrir upphæð 
sem jafngilti tæplega 250 milljörð-
um króna. Seldist Iceland Foods á 
því verði fengi þrotabú Landsbank-
ans um 166 milljarða í sinn hlut. 

Eins og samninganefnd Íslands í 
Icesave-deilunni hafa landsmenn fá 
úrræði til að meta sjálfir verðmæti 
eigna þrotabús Landsbankans raun-
verulega. Miklu skiptir hvort mat 
skilanefndarinnar þyki trúverðugt.

Óvissa um minnihluta eigna þrotabúsins

Milljarðar liggja nú í 
þrotabúi Landsbankans

1.175

Reiðufé: Tæpur þriðjungur af öllum eignum þrotabús 
Landsbankans er í reiðufé. Það er 361 milljarður króna 
samkvæmt síðasta mati bankans. Þessir peningar eru 
að mestu í erlendum myntum og geymdir í erlendum 
bönkum. Aðeins um 29 milljarðar eru í íslenskum 
krónum. Þegar þessar krónur verða greiddar kröfuhöfum 
má búast við þrýstingi á gengi krónunnar, sem gæti 
lækkað við söluna vegna skyndilegs framboðs á 
krónum. Engin óvissa er um þennan hluta eigna 
þrotabúsins.

Eignir í Landsbankanum: Ríflega fjórðungur 
af eignum þrotabúsins er í eignum þess hjá nýja 

Landsbankanum, eða um 318 milljarðar króna. 
Stærstur hluti þessarar upphæðar er í skuldabréfi sem 
nýi Landsbankinn gaf út til að gera upp við þrotabúið. 
Bankinn greiðir aðeins vexti af þessu risavaxna 
skuldabréfi fram til ársins 2013, og þarf að greiða bréfið 
upp á árunum 2013 til 2018. Þessi eign er almennt 
talin mjög traust, enda ríkisbanki sem ábyrgist að 
greiða af skuldabréfinu. Þrotabú gamla Landsbankans 
á einnig 28 milljarða króna í hlutabréfum í nýja Lands-
bankanum. Afar lítil óvissa er talin um þennan hluta 
eigna þrotabúsins.

Útlán til fjármálastofnana: Um 61 
milljarður af eignum þrotabús Landsbankans 
er bundinn í lánum til erlendra fyrirtækja sem 
hægt og rólega eru að borga lánin til baka.

Útlán til viðskiptavina: Um 277 milljarðar 
af eignum þrotabús Landsbankans eru bundnir 
í lánum til erlendra aðila. Skilanefnd bankans 
telur að þessi lán innheimtist á næstu þremur 
til fjórum árum og að trygg veð séu á bak við 
þær upphæðir sem nefndin telur að muni inn-
heimtast. Í einhverjum tilvikum hafa skuldirnar 
verið seldar til þriðja aðila fáist hagstætt verð. Í 
sumum tilvikum eru veð í hlutabréfum á bak við 
útlánin, til dæmis í Iceland Foods-verslunarkeðj-
unni og öðrum stórum fyrirtækjum. 

Skuldabréf: Um 22 milljarðar 
króna af eignum þrotabúsins liggja 
í skuldabréfum útgefnum í London.

Hlutabréf: Stór hluti af eignum þrotabúsins, samtals 117 
milljarðar króna, liggur í hlutabréfum í erlendum fyrirtækjum. Inni 
í þessu hlutabréfasafni er meðal annars hlutur í hinni risavöxnu 
verslunarkeðju Iceland Foods, House of Fraser, Aurum og 
Hamleys-leikfangaversluninni. Nokkur óvissa er um hversu mikið 
fæst fyrir þessar eignir, enda sveiflast markaðir upp og niður. 
Slitastjórn Landsbankans er nú farin að svipast eftir fjármálaráð-
gjafa sem mun fá það hlutverk að meta hvenær hentugt verður 
að selja þessi hlutabréf, og sjá um söluferlið allt.

Afleiður: Búið er að gera upp afleiðusafn bankans að mestu leyti, en enn eru 
þar 15 milljarðar króna. Afleiður eru flokkur verðbréfa sem eiga það sameiginlegt 
að greiðsluskylda útgefanda, og þar með verðmæti afleiðanna, fer eftir þróun á 
verði annarrar eignar eða annarra eigna. 

Fjárfestingar í dóttur-
félögum: Þrotabú Lands-
bankans á um einn milljarð 
króna í gegnum dótturfélög.

Fullnustueignir: Í þrotabúinu eru eignir að 
andvirði þriggja milljarða króna sem bankinn hefur 
eignast með því að ganga að veðum. Þetta geta 
verið fasteignir, bílar, flugvélar eða aðrar eignir sem 
settar voru sem trygging fyrir lánum.

Mat á eignum þrotabúsins
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Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is

„Öll vonum við að mat skilanefndar-
innar sé varlegt, því meira sem 
kemur inn því meira fer upp í meinta 
skuld,“ segir Gunnar Bragi Sveinsson, 
þingmaður Framsóknarflokksins. 
„Óvissan um eignasafnið er samt 
gríðarlega mikil.“

Gunnar Bragi lagði ásamt fleiri 
þingmönnum fram tillögu um 
að ríkið léti gera sjálfstætt mat á 
eignasafninu, og fengi til þess virta 
erlenda sérfræðinga.

„Mér finnst að stjórnvöld, og þar 
með samninganefndin, hefði átt að 
láta gera svona mat fyrir löngu,“ segir Gunnar Bragi. „Það 
er auðvitað sá hængur á að ríkið hefur ekki beinan aðgang 
að eignasafninu, og þyrfti því að treysta á góðan vilja 
skilanefndarinnar.“

Tillögunni var vísað til efnahags- og skattanefndar, sem 
hefur ekki fjallað um málið. Við það er Gunnar Bragi afar 
ósáttur, enda ljóst að ekki er möguleiki á að lagt verði 
mat á eignasafnið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna komandi 
laugardag. „Ég get ekki skilið það öðruvísi en formaður 
nefndarinnar hafi ekki haft áhuga á að taka málið fyrir. 
Hans ábyrgð er þá mjög mikil í málinu, það geta verið tugir 
eða hundruð milljarða króna í húfi,“ segir Gunnar Bragi.

Vill sjálfstætt mat á eignum
„Við teljum okkur örugga með að 
leggja mat slitastjórnarinnar á verð-
mæti þrotabúsins til grundvallar,“ 
segir Jóhannes Karl Sveinsson, sem 
sæti átti í samninganefnd Íslands 
í Icesave-málinu. „Það hefur verið 
góður stígangi í matinu, á hverjum 
degi eru lán að breytast í peninga 
og betri mynd fæst á eignasafnið.“  

Samninganefndin hefur verið 
gagnrýnd fyrir að láta ekki gera sjálf-
stætt mat á eignasafninu. Jóhannes 
segir nefndina í raun ekki hafa haft 
neina aðkomu að búinu og því 
ekki haft neinn rétt til að skoða eignirnar betur en aðrir, 
en hafi fengið góðar upplýsingar. Skilanefndin sé í bestu 
aðstöðunni til að meta eignirnar, og vinna hennar hafi 
verið yfirfarin af Deloitte.

Jóhannes býst ekki við vandræðum með afborganir 
nýja Landsbankans af um 300 milljarða skuldabréfi til 
þrotabúsins. Í bréfinu sé ákvæði um frestun á greiðslum í 
erlendri mynt sé ekki til staðar virkur gjaldeyrismarkaður. 
Samninganefndin fékk upplýsingar um mat á verðmætum 
eignum á borð við Iceland Foods. Jóhannes segir líklegt 
að mat skilanefndarinnar sé varlegt og því viðbúið að sala 
á bréfunum skili meiru en matið bendi til.

Öruggir með mat slitastjórnar

JÓHANNES KARL 
SVEINSSON

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON
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HALLDÓR

Nýverið fréttist að bresk yfirvöld hafa 
rætt möguleika á að kaupa á raforku 

frá Íslandi, sem leidd yrði með sæstreng 
til Bretlands. Þessi sama hugmynd kemur 
einnig af og til upp á yfirborðið í umræðu 
á Íslandi. En hafa Íslendingar þessa orku 
að bjóða? Skiptir hún einhverju máli fyrir 
orkubúskap Bretlandseyja? Hver yrðu 
áhrifin hérlendis? Er ekki rétt að staldra 
aðeins við?

Allir okkar hagkvæmustu virkjana-
kostir eru þegar nýttir til stóriðju; því 
má draga í efa að mikil orka fyrir breska 
neytendur sé til á Íslandi.   Sem dæmi má 
nefna að hægt er að færa gild rök fyrir 
því að sárafáir kostir séu fyrir hendi til 
virkjunar vatnsfalla af sömu stærðar-
gráðu og virkjanir í efri hluta vatnasviðs 
Þjórsár. Eru háhitasvæðin í Kerlingar-
fjöllum og Torfajökli mögulegir virkjana-
kostir í þessu samhengi?  Vitaskuld ekki. 
Til þess eru aðrir hagsmunir allt of ríkir. 
Er orka til fyrir hendi til að selja til Bret-
landseyja? Líklega er svarið mjög einfalt: 
nei.

Sú orka sem unnt er að ganga að á 
Íslandi, jafnvel með því að ganga mjög 
nærri orkuauðlindum Íslands skiptir litlu 
sem engu máli fyrir Bretlandsmarkað. En 

áhrifin yrðu gríðarleg á náttúru Íslands 
og líklegt er að orkuverð til íslenskra 
notenda myndi hækka.

Það er rétt að hafa í huga að óspillt nátt-
úra Íslands er öflug tekjulind fyrir þjóð-
ina. Tekjur af erlendum ferðamönnum 
ná hugsanlega 200 milljörðum árið 2011. 
Heildartekjurnar nema auðveldlega 3000 
milljörðum næstu 10 árin samtals. Inn-
viðir ferðaþjónustu og aðbúnaður á ferða-
mannastöðum þarfnast uppbyggingar; 
náttúruperlur aðhlynningar. Á þessu sviði 
eru mikil tækifæri fyrir hinar dreifðu 
byggðir landsins; tækifæri sem þarf að 
rækta. Það eru víðar arðbærar fjárfest-
ingar en í orkugeiranum.

Mjög gengur á lífrænan orkuforða jarð-
ar á borð við olíu, kol og gas, en jafnframt 
vex orkuþörfin örum skrefum. Orkuverð 
hækkar ört á heimsmarkaði og með þetta 
í huga þarf að huga að framtíðinni á 
Íslandi. Við þurfum orku fyrir samgöngu-
tæki framtíðarinnar, á sjó og á landi og til 
fjölbreyttrar atvinnustarfsemi. Íslend-
ingar – stöldrum við í orkumálum! Það er 
ekki síst hagur orkusölufyrirtækja til að 
tryggja fjölbreytta og arðsama nýtingu 
þverrandi orkulinda og það er sannarlega 
hagur Íslendinga framtíðarinnar.

Stöldrum við í orkumálum!
Orkumál

Ólafur Arnalds
prófessor við 
Landbúnaðar-
háskóla Íslands

Frummælendur
Dagbjört Hákonardóttir, lögfræðingur
Brynja Halldórsdóttir, laganemi
og í stjórn Vinstri grænna í Reykjavík

ESB aðild?
Hvaða aðrar leiðir 
eru færar?
Hádegisfundur Evrópuvaktar Samfylkingarinnar
á Kaffi Sólon þriðjudaginn 5. apríl kl. 12–13.

xs.isAllir velkomnir

H
ér hafa hlutir þokast til betri vegar í málefnum 
flóttafólks. Helst er þar hægt að líta til dæma fólks 
sem hingað hefur komið fyrir tilstuðlan samstarfs 
ríkisins og Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna.

Flóttamannastofnunin fer þá fram á að Ísland taki við ákveðn-
um hópum og fara mál þeirra þá í annað ferli en hælisleitenda 
sem á eigin vegum biðja hér um landvist. 

Síðast komu hingað átta  
konur frá Palestínu sem hér 
fengu hæli með börn sín haustið 
2008 og árið áður fékk hér hæli 
flóttafólk frá Kólumbíu. Þótt 
hrunið hafi tímabundið raskað 
áætlun ráðuneyta félags- og 
utanríkismála frá árinu 2007 
um að hér á landi fengju árlega 

hæli 25 til 30 flóttamenn þá er ekki ástæða til að ætla annað en 
sá þráður verði tekinn upp að nýju.

 Ekki er hins vegar hægt að segja að mikil reisn sé yfir því 
hvernig tekið er á málum annarra hælisleitenda, en þumalputta-
reglan er sú að á grundvelli svokallaðs Dyflinnarsamkomulags 
er þeim vísað aftur til þess lands þaðan sem þeir komu og þar-
lendum yfirvöldum eftirlátið að finna úr þeirra málum. Yfir-
bragð Útlendingastofnunar, sem sker úr málum hælisleitenda 
og annarra sem hér sækja um landvistarleyfi, er þunglamalegt 
og varla ofsagt að verulegir þröskuldar séu í vegi fólks utan 
Evrópulanda sem hér vill setjast að.

Stöku mál hafa komið upp á yfirborðið og vakið athygli, jafn-
vel svo að fólk hefur hafið undirskriftir og viljað hlutast til um 
að ómanneskjulegt skrifræðið eitt ráði ekki för í þeim málum. 
Núna er í hámæli mál Priyönku Thapa. Hún er 23 ára nemi við 
háskólabrú Keilis, afbragðsnámsmaður sem farið hefur fram á 
dvalarleyfi hér til þess að halda áfram námi og í von um að geta 
aflað tekna sem framfleyti fátækri fjölskyldu í Nepal. Fjölskyldu 
sem hún segir að hafi í fátækt sinni gripið til þess örþrifaráðs 
að selja hana í hjónaband ókunnum manni. „Lífi mínu er hrein-
lega lokið ef ég fer aftur heim. Þar bíða mín gamlir karlar og 
ömurlegar aðstæður – í raun þrældómur,“ sagði hún í viðtali við 
Fréttablaðið á föstudag, eftir að í ljós kom að Útlendingastofnun 
hafði synjað henni um dvalarleyfi. Stofnunin virðist ekki leggja 
trúnað á orð hennar um hvaða aðstæður bíði hennar heima fyrir.

 Vera má að hendur Útlendingastofnunar séu bundnar af lögum 
og reglum. En þá hlýtur að vakna spurningin um hvort allrar 
þessarar stífni sé þörf þegar kemur að málefnum útlendinga. 
Lögmaður Priyönku hefur sagt að allra leiða verði leitað til að 
afla henni hér landvistar. Þar á meðal kemur til greina að biðla 
til Alþingis um að henni verði veittur ríkisborgararéttur. Sé eitt-
hvert réttlæti í henni veröld þá tekur allsherjarnefnd Alþingis 
mál hennar fyrir og kannar ofan í kjölinn áður en til þess kemur 
að tekin verði fyrir umleitan auðugra útlendinga vestan hafs sem 
einnig vilja fá hér ríkisborgararétt. Önugt væri ef hlaupið væri 
á eftir erindi skattaskjólslögmanns þeirra áður en horft væri til 
þess hvort hægt sé að hjálpa stúlku sem selja á í þrældóm.

Málefni útlendinga:

Gera þarf betur

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Kosningabarátta!
Kosningabarátta stendur nú sem 
hæst fyrir Icesave-atkvæðagreiðsluna 
sem fram fer næsta laugardag. 
Já og nei fylkingarnar, Áfram- og 
Advice-hóparnir, hafa auglýst nokkuð 
grimmt síðustu daga með misáhrifa-
miklum hætti. Báðar fylkingar hafa 
birt auglýsingar þar sem 
sérfræðingar, stjórnmála-
menn, fólk úr atvinnulífinu 
og aðrir lýsa skoðunum 
sínum á málinu en nú 
síðast birti Áfram-hópurinn 
lista yfir 20 fyrrverandi ráð-
herra sem hyggjast kjósa já 
í komandi kosningu.

Hákarl og börn seld í ánauð
Það hafa þó síður en svo allar 
auglýsingar varðandi Icesave-
málið verið málefnalegar. Þannig birti 
Áfram-hópurinn heilsíðuauglýsingu 
í Fréttablaðinu á föstudag þar sem 
risastór hákarl átti að tákna áhættuna 
við óleyst Icesave-mál. Að neita að 

samþykkja Icesave 
samkomulagið mun 
tæpast valda því að 
hákarl gleypi Ísland. 
Útvarpsauglýsing 
á vegum nei-fylk-
ingarinnar slær 
þó sennileg öll 
met en þar líkir 

Egill Ólafsson stuðmaður Icesave-
samningunum við það þegar íslensk 
börn voru seld í ánauð á 15. öld. Það 
er nefnilega það.

Fyrirheit um ESB-umræðu?
Það er spurning hvort kosninga-
baráttan um Icesave gefi fyrirheit 
um það sem koma skal þegar og ef 
kosið verður um aðildarsamning að 
ESB. Auglýsingar á borð við þessar 
vekja í öllu falli ekki þá von í brjósti 
að tekist verði á um ESB-aðild á 

málefnalegum forsendum. Það 
er oft auðveldara að reiða 

sig á tröllasögurnar.
magnusl@frettabladid.is
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MORA Í 25 ÁR Á ÍSLANDI

GÆÐI ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ - ÞAÐ ER TENGI 

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15 

Mora MMIX 
sturtusett og tæki

HELSTU KOSTIR MORA MMIX: 

AF NETINU

Já
Mér er illa við að greiða skuldir aðrar en þær sem ég stofna til sjálfur. Meira að segja er mér er ekkert 
sérstaklega vel við að greiða mínar eigin, þótt ég geri það, en það er önnur saga. Þrátt fyrir þetta, ætla 
ég að segja já í atkvæðagreiðslunni um Icesave og rökin fyrir því eru einföld; ég vil ekki mismuna fólki 
eftir þjóðerni og ég vil losna við þetta mál út af borðinu því ég tel að lausn þess muni verða til þess að 
flýta efnahagsbatanum verulega mikið. Þeir sem ætla að segja nei við Icesave, gera það margir með 
þeim rökum að þeim beri ekki að greiða skuldir annarra og allra síst óreiðumanna en þau rök halda 
engan veginn. Við erum nefnilega á hverjum einasta degi að greiða skuldir annarra, miklu stærri skuldir en Icesave 
nokkurn tímann verður. Til dæmis allar inneignir íslenskra sparifjáreigenda sem ríkið pungaði út fyrir í Hruninu. Til 
dæmis gjaldþrot Seðlabankans sem féll á ríkið. Og endurreisn fjármálakerfisins og þjóðfélagsins alls.
blog.eyjan.is/sludrid Björgvin Valur Guðmundsson

Fjallið mitt
Fjallið í lífi mínu er meðalfjall að stærð en það hefur allt sem gott fjall hefur upp á að bjóða, fegurð og hégóma. Það 
býr svo vel að hafa vatn við rætur sínar þar sem það speglar sig á sólríkum morgni þegar ekki bærist strá.
pressan.is/pressupennar/Lesa_Bubba Bubbi Morthens

Hvernig sem 
allt fer

Save getur á ensku verið 
nafnorð og þýtt hirslu til að 

geyma verðmæti. Icesave er 
,frystihólf sem geymir verð-
mæti‘ og sá sem það notar á að 
geta treyst því að þar haldist 
þau óskemmd uns komið er að 
því að nota þau næst. 

Björgunarsveitin …
Icesave stendur fyrir nokkurs 
konar björgunarsveit verð-
mæta. Save þýðir ,öryggi‘. Það 
þýðir að vera ,óhultur‘. Save 
þýðir líka ,björgun‘ – bæði sem 
sögn og nafnorð. Það er oft 
notað í fótbolta þegar mark-
vörður ver glæsilega. Sá eða sú 
sem lagði peninga inn á Iceave-
reikninginn var þar með að 
bjarga verðmætum – og sér. 
Með því að tengja saman fyrsta 
persónufornafni ,I‘ og ,save‘ er 
spilað á þetta: ,Ég bjarga‘ / ,Mér 
er borgið‘.

Save getur þýtt ,að spara‘. I 
save þýðir: ,ég spara‘. Icesave 
þýðir: ,reikningurinn þar sem 
ég spara‘.

Ice. Bara sjálft orðið vekur 
upp mynd af landinu fagra í 
norðri þar sem ísinn er og þar 
sem náttúran hefur haldist 
óspjölluð – þar sem verðmætin 
hafa varðveist, þar sem allt er 
slungið aðlaðandi dulúð. Ultima 
Thule. 

Iceland. Sjálft nafn landsins 
var notað til að gefa til kynna 
að sá sem legði inn fé á þessa 
reikninga tengdist þar með 
landinu, væri á einhvern hátt á 
vegum þessa lands, eins og for-
vígismenn Landsbankans sögðu 
raunar margsinnis.

 Ice. Save. Það er kalt, það er 
norrænt – það er traust. Orðið 
,I‘ er samtvinnað við orðið ,Ice‘ 
á órjúfanlegan hátt. ,Ég á ís‘. 
,Ísinn og ég‘. ,Ég og Ísland‘. 

Hvernig sem á það er litið. 
Markaðsherferðin Icesave 
spilaði á það góða orðspor sem 
Íslendingar höfðu í Englandi 
og annars staðar í Evrópu um 
hríð, einkum vegna framgöngu 
íslenskra listamanna í þessum 
löndum – ekki síst Bjarkar Guð-
mundsdóttur; spilaði á þetta 
orðspor og sóaði því jafnharð-
an. Fólk úti í Evrópu hélt að 
Ísland væri allt það sem það 
hélt sig og átti að vera: Lítið 
norrænt velferðarsamfélag þar 
sem nýsköpun og frjó hugsun 
væri í hávegum höfð – en líka 
varðveisla verðmæta á borð 
við náttúrugæði og menningu. 
Fólk hélt að Íslendingar væru 
vel menntaðir og fljótir að átta 
sig í nýjum aðstæðum á tímum 
netsamskipta og því gætu þeir 
boðið hærri vexti en aðrir bank-
ar, en ekki vegna þess að þeir 
væru ábyrgðalausir lukkuridd-
arar og sérleiðstyttarar. Sem 
þeir voru.

„Aldrei séð aðra eins frystikistu“
En ó, þetta vitum við allt svo vel. 
Og við megum alveg vera reið. 
Látum fíflin heyra það, þá sem 
stóðu fyrir þessum ósköpum; 
misnotuðu nafn lands og þjóðar, 
ráku starfsemi í hennar nafni 
sem reyndist ekki traustsins 
verð þegar á reyndi. Og hina 
sem hrópuðu húrra og hvöttu 
þá áfram. Og þau sem hálf gáfu 
bankann ábyrgðarlausum mönn-
um. Og sjálfum okkur fyrir að 
kjósa þau sem reyndust ekki 
traustsins verð.

Verum endilega reið en við 
verðum að hætta að beina þess-
ari reiði gegn hvert öðru, hætta 
að láta etja okkur saman í fylk-
ingar kringum já eða nei í þessu 
Icesave-máli. Við skulum heldur 
reyna að straumbreyta þessari 
reiði í orku sem getur farið í að 
byggja eitthvað upp hérna. Við 
skulum vera tortryggin og jarð-
bundin og skynsöm og hætta að 
leggja eyrun við fagurgala og 
bulli – en við verðum samt að 
geta talað saman.

Hvernig sem þessar kosning-
ar fara – já eða nei – þá verðum 
við að geta talað saman. Við 
verðum að leggja af þennan 
talsmáta sem fengið hefur að 
þróast hér. Við verðum að hætta 
þessum brigslum og gífuryrð-
um. Við verðum að hætta að 
leggja okkur svona fram um að 
misskilja hvert annað. Við verð-
um að hætta að gelta hvert á 
annað. Við fáum ekkert út úr því 
annað en hausverk. Við verðum 
að hætta að ætla þeim sem við 
erum ósammála hinar verstu 
hvatir. Við verðum að hætta að 
úthúða öðru fólki út af málefni 
á borð við þetta Icesave-mál þar 
sem ekkert okkar er gerandi og 
ekkert okkar tengist í rauninni 
neitt. Reynum heldur að rök-
ræða um framtíð samfélagsins, 
hvernig við viljum hafa það, 
hvernig við viljum raða hlutun-
um: hvernig við hugsum okkur 
hið góða líf sem eigi að keppa að. 
Og hvernig þessari þjóð muni 
best vegna – í Evrópu, í sam-
krulli við Ameríku, eða bara ein 
úti í hafi. Við þurfum að finna út 
úr þessu. En það gerum við ekki 
með öskrum og óhljóðum heldur 
með því að tala saman.

Icesave þýðir ,frystikista‘. 
Það kann að vera hentugur 
íverustaður fyrir dauð matvæli 
en fyrir lifandi fólk er þetta 
afleitur staður að verja dögum 
sínum. Hvernig sem fer þá er 
óskandi að við getum brölt upp 
úr henni og leyft sólinni að 
skína á okkur.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Reynum heldur 
að rökræða um 

framtíð samfélagsins, 
hvernig við viljum hafa 
það, hvernig við viljum 
raða, hvernig við viljum 
að gott líf sé.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

timamot@frettabladid.is

„Fyrsta auglýsingin sem birtist frá 
fyrir tækinu er frá því í apríl 1916,“ 
segir Erla Ósk Lilliendahl, starfs-
stúlka í Fatabúðinni við Skólavörðu-
stíg sem lagt hefur sig eftir því að 
kynna sér sögu fyrirtækisins. „Þar er 
verið að auglýsa ýmislegt eins og til 
dæmis trollarabuxur og enskar húfur, 
sem segir okkur í dag nú kannski ekki 
mikið. Upphafið hefur mér gengið illa 
að finna upplýsingar um en það er vitað 
að kona með eftirnafnið Brand stofn-
aði Fatabúðina í Hafnarstræti 18 árið 
1916. Það hefur eflaust verið dálítið 
sérstakt á þeim tíma að kona færi út í 
slíkan rekstur en fyrirtækið blómstraði 
undir hennar stjórn og árið 1927 lætur 
hún byggja húsið við Skólavörðustíg 27, 
þar sem verslunin er til húsa enn í dag. 
Fyrst um sinn var þetta hugsað sem 
útibú frá búðinni í Hafnarstræti, enda 
þótti óðs manns æði að opna búð hér 
nánast uppi í sveit. En reksturinn gekk 
vel og þessi kona rak búðina hér alveg 
til 1959 þegar faðir núverandi eiganda, 
Karólínu Sveinbjörnsdóttur, keypti 
hana. Hann hét Sveinbjörn Árnason 
og var vel þekktur verslunarmaður í 
Reykjavík þess tíma, hafði lengi starfað 
í verslun sem hét Haraldarbúð og margt 
eldra fólk man vel eftir.“

Sveinbjörn hafði aðrar áherslur í 
rekstrinum og smám saman þróaðist 
verslunin út í það að hætta að selja 
fatnað og einbeita sér að rúmfötum og 
vefnaðarvöru eins og gert er enn þann 
dag í dag. „Það kemur nú stundum inn 
til okkar fólk af eldri kynslóðinni og 
spyr um fatnað,“ segir Erla Ósk. „Enda 
þykir mörgum undarlegt að Fatabúðin 
selji ekki föt. Við flytjum okkar vefn-
aðarvöru mest inn frá Þýskalandi og 
leggjum mikla áherslu á gæði varanna 
sem við seljum sem er ástæðan fyrir 
því að verslunin hefur gengið eins 
vel og raun ber vitni. Fólk veit að það 
getur gengið að gæðunum vísum og að 
vörurnar okkar endast vel.“

Fatabúðin hefur á sínum snærum 
saumakonur sem sauma sængurföt-
in og býður jafnframt upp á þjónustu 
sem erfitt er að fá annars staðar. „Já, 
við bjóðum upp á ýmsa þjónustu sem 
aðrir eru ekki með,“ segir Erla Ósk. 
„Til dæmis uppsetningu á harðangri 
og klaustri eða milliverki í rúmföt. Það 
hefur orðið mikil endurnýjun á áhuga 

á handverki almennt og það er töluvert 
um að fólk komi með milliverk sem það 
sjálft hefur heklað eða harðangur og 
klaustur sem það biður okkur að setja 
í sængurfötin.“

Er meiningin að fagna tímamótunum 
á einhvern hátt? „Við erum svona að 

skoða það. Það er tiltölulega stutt síðan 
það rann upp fyrir okkur að búðin 
ætti þetta merkisafmæli og ekki alveg 
komið á hreint hvað við gerum. En við 
höldum upp á þetta á einhvern hátt, 
það er ekki spurning,“ segir Erla Ósk.   
 fridrikab@frettabladid.is

FATABÚÐIN VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG 95 ÁRA:  BLÓMSTRAR SEM ALDREI FYRR

Frá trollarabuxum og enskum 
húfum í sérsaumuð rúmföt

GOTT ÚRVAL Erla Ósk Lilliendahl afgreiðslustúlka og Karólína Sveinbjörnsdóttir, eigandi 
verslunarinnar, sinna afgreiðslunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Merkisatburðir 4. apríl
1581 Francis Drake lýkur hringferð sinni um heiminn og er 

aðlaður af Elísabetu I. Englandsdrottningu. 
1897 Hið íslenska prentarafélag stofnað. Það er elsta starf-

andi verkalýðsfélag á Íslandi og er nú hluti af Félagi 
bókagerðarmanna.

1949 Tólf þjóðir skrifa undir Norður-Atlantshafssáttmálann og 
mynda þannig Atlantshafsbandalagið (NATO). 

1956 Alþýðubandalagið stofnað. 
1964 Bítlarnir eiga smáskífur í öllum fimm efstu sætum banda-

ríska Billboard-listans. 
1968 Martin Luther King myrtur. 
1975 Fyrirtækið Microsoft stofnað af Bill Gates og Paul Allen í 

Albuquerque í Nýju-Mexíkó. 

Samþykkt var á bandaríska þinginu 4. apríl 
1818 að bandaríski fáninn skyldi settur þrettán 
rauðum og hvítum röndum, sem táknuðu 
ríkin þrettán sem gerðu uppreisn gegn bresku 
krúnunni og mynduðu Bandaríkin 1776, og 
tuttugu stjörnum sem táknuðu þau ríki sem 
mynduðu ríkjasambandið á þeim tíma sem 
samþykktin gekk í gegn. Nýrri stjörnu skyldi 
svo bætt við í hvert sinn sem nýtt ríki bættist 
í hópinn. Í ályktun þingsins var tekið fram að 

nýr fáni skyldi vera tilbúinn ekki síðar en á 
þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna 4. júlí árið 
eftir að nýtt ríki bættist við Bandaríkin. 

Sumir fánanna staldra skemur við en aðrir 
og níu þeirra hafa einungis verið í notkun í 
eitt ár. Núverandi fáni Bandaríkjanna er sá 
27. í röðinni og 4. júlí árið 2011 hefur hann 
verið óbreyttur í 41 ár, lengst allra fána í sögu 
Bandaríkjanna.

Heimild: thepeoplehistory.com.

ÞETTA GERÐIST:  4. APRÍL 1818

Stjörnur og strik verður til

ROBERT DOWNEY JR.  leikari er 46 ára

„Ég veit afskaplega lítið um leiklist. Ég er 
bara svo ótrúlega fær í að látast.“

Kór Fjölmenntar á Selfossi, sem skip-
aður er fötluðu fólki, afhenti nýlega 
Styrktarfélagi krabbameinssjúkra 
barna 184.500 krónur. Var það ágóði 
af tónleikum sem kórinn hélt með tón-
listarmanninum Bubba Morthens. 

Kór Fjölmenntar hefur gegnum árin 
tekið sér ýmislegt skemmtilegt fyrir 
hendur. Til dæmis haldið tónleika með 
Ingó Veðurguði, gefið út geisladiska og 
farið í söngferð til Englands með Val-
geiri Guðjónssyni auk þess sem gerð 
hefur verið heimildarmynd um kórinn. 

Síðastliðið haust var ákveðið að æfa 
lög eftir Bubba. Kórstjórinn, Gylfi 
Kristinsson, bað Bubba að syngja með 
kórnum og tók hann afskaplega vel í þá 

hugmynd. Þegar Bubbi neitaði að taka 
greiðslu fyrir sönginn kom upp sú hug-
mynd að láta hagnað af aðgangseyri 
tónleikanna renna til góðs málefnis, og 
varð Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fyrir valinu. Tónleikarnir fóru 
fram í Hvíta húsinu á Selfossi 16. mars 
og fékk kórinn aðstöðu og aðgang að 
hljóðkerfi endurgjaldslaust. Fullt var 
út úr dyrum, Bubbi lék á als oddi og 
hafði á orði eftir tónleikana að kórinn 
hefði komið sér verulega á óvart. 

Í vikunni mætti síðan Óskar Örn  
Guðbrandsson, formaður styrktar-
félagsins, á æfingu kórsins í Karla-
kórsheimilinu og tók við ávísun frá 
glaðværum kórnum.

Gáfu ágóða af tónleikum

GÓÐ GJÖF Glaðlegir kórfélagar með Óskari Erni, 
formanni Styrktarfélags krabbameinssjúkra 
barna.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir 
og amma,

Þóra Hermannsdóttir 

andaðist 30. mars. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju kl. 13.30 fimmtudaginn 7. apríl.

Karl Stefánsson
Stefán Lárus Karlsson
Hermann Þór Karlsson
Snorri Karlsson
Rósa Karlsdóttir
tengdadætur og ömmubörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Hreinn Óskarsson 
múrari, Mýrarvegi 113, Akureyri, 

lést fimmtudaginn 24. mars. Útför hans fer fram frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 4. apríl kl. 13.30. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Heimahlynningu á Akureyri.

Sigurjóna Kristinsdóttir
Margrét Kristín Hreinsdóttir   Sigurður Valur Ingólfsson
Agnea Björg H. Sandvold   Jon Christian Sandvold
Guðrún Hreindís Hreinsdóttir
Kristinn Hreinsson    Kolbrún Jónsdóttir
og afabörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
hlýhug og samúð við andlát og útför 
ástkærs föður okkar, tengdaföður,
afa, langafa og langalangafa, 

Páls Þorleifssonar 
fyrrum húsvarðar í 
Flensborgarskólanum.

Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki og vinum hans
á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir hlýtt og gott viðmót og 
umönnun. Karlakórnum Þröstum eru færðar þakkir 
fyrir fallegan söng við útförina.

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



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

H
vert í heiminum ferðu 
til  að finna nýja kyn-
slóð hæfileikaríkra 
hönnuða? New York, 

Parísar, Berlínar eða Kaupmanna-
hafnar? Nei, til Íslands!“

Eitthvað á þessa leið skrifaði 
danska hönnunarfyrirtækið Nor-
mann Copenhagen á bloggsíðu 
sinni, spottedbynormanncopen-
hagen.com, þriðjudaginn 23. mars. 
Útsendarar fyrirtækisins voru svo 
mættir hingað á HönnunarMars 
á höttunum eftir því ferskasta. 
Þeir hittu hóp íslenskra hönnuða 
á kaupstefnunni DesignMatch, 
sem Hönnunarmiðstöð stóð fyrir 
nú í annað sinn en DesignMatch er 
að festa sig í sessi sem stökkpall-
ur íslenskra hönnuða á erlendan 
markað.

„Á þriðja tug verkefna fengu 
viðtal við þau fyrirtæki sem komu 
hingað, gagngert til að leita uppi 
nýjar vörur. Síðsumars kemur 
í ljós hvort og hvaða verkefni fá 
samning,“ segir Greipur Gíslason 
hjá Hönnunarmiðstöð Íslands og 
verkefnastjóri HönnunarMars. 
Hann segir jafnframt erlendu 
gestina hafa verið hrifna af skipu-
lagi kaupstefnunnar og jákvæð 
ummæli, eins og þau á bloggsíðu 
Normann Copenhagen, hafi ýtt 
undir áhuga fleiri erlendra fram-
leiðenda á íslenskri hönnun.

„Þeim fannst frábært að allir 
mættu senda inn kynningu á vöru 
sem Hönnunarmiðstöð sendi svo á 
fyrirtækin, áður en þau komu til 
landsins. Fyrirtækin völdu hvaða 
hönnuði þau vildu hitta og við 

skipulögðum fundi. Það að hönn-
uðurinn gæti hitt framleiðendur 
í sínum heimabæ og nýtt fund-
inn eins og hann vildi þótti þeim 
frjálslegt og afslappað,“ segir 
Greipur „Fyrirtæki sem sáu sér 
ekki fært að mæta í ár hafa mik-
inn áhuga á að vera með næst. Við 
reiknum með að verkefnið eigi 
eftir að stækka.“

Yfir 38.000 vörur eru seldar 
undir nafni Normann Copen-
hagen í yfir 77 löndum. Þrjár 
íslenskar vörur eru nú í sölu hjá 
fyrirtækinu eftir DesignMatch í 
fyrra: Snagar og hitaplatti eftir  
Bryndísi Bolladóttur og snagar 
eftir Helgu I. Sigurbjarnadóttur.  
Heimasíða fyrirtækisins er www.
normanncopenhagen.com.

heida@frettabladid.is

Kaupstefnan DesignMatch á HönnunarMars er stökkpallur fyrir íslenska hönnuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslandsstofa,  Hönnunarmiðstöð Íslands, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og Samtök iðnaðarsins auglýsa eftir umsóknum um 
þátttöku í þróunarverkefninu Hönnun í útflutning. Mark-

mið verkefnisins er að leiða saman hönnuði og fyrirtæki í sam-
vinnu um hönnun og framleiðslu á útflutningsvörum. www.
honnunarmidstod.is

Íslensk 
hönnun 
er ferskust

NÝTT12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Listh

Fermingartilboð
GÆÐA-

g
og verðsamanburð

Verð nú
109.900 kr.

Verð 
164.900 kr.

Mynda-upphengibrautir sem hafa þann kost að ekki þarf að negla í 
veggi og er mjög auðvelt að breyta uppröðun eða bæta við myndum. 

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



Woopy  kallast þessi stóll sem hönnuðurinn Karim Rashid 
hefur hannað fyrir ítalska húsgagnamerkið B-Line. Stóllinn er úr 
plasti og mótaður í heilu lagi. www.dezeen.com

„Það er miklu algengara að fólk 
láti blessa hús sitt heldur en vitn-
eskja er um og unga fólkið vill það 
mjög gjarnan. Þetta er yndisleg 
athöfn, einföld og góð,“ segir Anna 
Sigríður Pálsdóttir, prestur í Dóm-
kirkjunni. Húsblessun er hluti af 
þjónustu presta og í helgisiðabók 
þeirra er ákveðið húsblessunar-
form sem farið er eftir. Prestar hér-
lendis sinna bæði húsblessun þegar 
fólk er nýflutt inn, oft í tengslum við 
heimaskírnir og einnig koma reglu-
lega fram beiðnir um blessun presta 
frá fólki sem finnst það upplifa ein-
hvers konar óværu á heimilinu eða 
hreinlega reimleika.

„Ég var orðin fimmtug þegar 
ég varð prestur og það kom mér 
mjög á óvart, hversu algeng fyrir-
spurn um húsblessun er. Sjálf er ég 
af 68-kynslóðinni og athafnir sem 
þessar voru fjarri okkur unga fólk-
inu þá. Þess vegna finnst mér svo-
lítið sérstakt og gaman að því að 
fólk skuli vilja þetta í dag,“ segir 
Anna Sigríður. Hún bætir við að 
stundum komi beiðnir frá fólki sem 
finnst það upplifa eitthvað vont í 
húsnæðinu, einhvern anda. 

Þjónusta presta snýst þó ekki um 
að „reka burt illa anda“ heldur lesa 
þeir úr ritningu, fara með bæn og 
blessa. Sagan um tollinnheimtu-
manninn Sakkeus sem fór upp í 
tré til að sjá Jesú er til að mynda 
lesin, þar sem Jesús segir að hann 
muni koma og vera í húsi Sakkeusar. 
Anna Sigríður segist oft hafa heyrt 
af því að fólki finnist það finna mun 
eftir slíka athöfn enda geti óttinn 
líka verið ótrúlegur fangavörður. 
Það sé líka jákvætt að fólk upplifi að 
það geti komið og tjáð vandræði sín 
opinskátt. „Börn eru mjög næm og 
þau hafa stundum orðið hrædd. Ég 
hef farið á heimili þar sem börnum 
leið óþægilega í einhverjum ákveðn-
um herbergjum og þá hafa þau tekið 
þátt í athöfninni. Slík þátttaka verð-
ur ekki til þess að hræða þau, held-
ur einmitt til þess að hjálpa þeim að 
sigrast á óttanum.“

Kröftug bæn megnar mikið
Séra Karl Valgarður Matthíasson, 

vímuvarnarprestur og þjónar 
einnig að hluta við Guðríðarkirkju, 
hefur blessað hús allan sinn prest-
skap, 25 ár. „Í gegnum tíðina ber 
þetta við hjá mér kannski tvisvar 
til þrisvar á ári. Ég hef komið inn 
í aðstæður þar sem virkilegur og 
djúpur ótti hefur verið í fólkinu, 
eins og því hafi fundist eitthvað illt 
vera í kringum sig. Maður kemur á 

staðinn og fer með bænir með fólk-
inu og biður guð að láta helga engla 
sína vera á þessum stað. Máttur 
bænarinnar er ótrúlegur og óend-
anlega mikill,” segir Karl og brosir. 

Ef fólk upplifir eitthvað óþægi-
legt á heimilinu, hvernig ber það 
sig að?

„Yfirleitt kemur fólkið og talar 
við prestinn. Stundum getur þessi 
vanlíðan verið andlegir erfiðleikar 
en svo getur það líka verið eitthvað 
óútskýrt og ekki tengt innri líðan 
fólks. Þá kemur prestur gjarn-
an á heimilið. Ég hef gert þetta 
þannig að ég signi við dyr hvers 
herbergis,“ segir Karl. Hann seg-
ist hafa komið inn í erfiðar aðstæð-
ur, meðal annars þar sem fólk hafði 
flúið heimilið. Óróinn á heimilinu 
hvarf eftir blessunina og fólk gat 
flutt aftur heim.

Húsblessun í innflutningsgjöf
Fréttablaðið hafði samband við 
fleiri presta, Hjálmar Jónsson dóm-

kirkjuprest, séra Vigfús Þór Árna-
son í Grafarvogskirkju, séra Jónu 
Hrönn Bolladóttur og Gísla Jónas-
son, prófast í Breiðholti, sem tóku 
í sama streng og sögðust af og til 
fá beiðnir þar sem fólk bæði prest 
um að koma á heimilið þar sem 
einhvers konar óróa gætti og fólk 
væri hrætt. Jóna Hrönn segist einn-
ig muna eftir því að maður hafi 

komið til sín og fengið hana til að 
veita húsblessun sem innflutnings-
gjöf fyrir kærustu sína.

Gísli sagðist hafa farið inn í mjög 
erfiðar aðstæður þar sem fólk hafði 
upplifað mikla reimleika. „Það er 
auðvitað ekki eins algengt að fólk 
biðji um húsblessun vegna þess að 
því líður illa á heimilinu, en það 
kemur af og til fyrir að fólk biður 
um að eitthvað sé hreinsað út. Og 
ekki bara af einkaheimilum, ég 
hef til að mynda farið á leikskóla 
fyrir mörgum árum þar sem mikið 
ósamlyndi ríkti og það varð til þess 
að samskiptin urðu betri. Mér eru 
nokkur atvik mjög eftirminnileg 
og ég hef einu sinni lent í veruleg-
um átökum þar sem ég snarsvitn-
aði við blessunina. Ég hefði ekki 
trúað þessu sjálfur, haldið að þetta 
væri della fyrr en ég reyndi. En 
heimilisfólk var þar greinilega að 
upplifa eitthvað meiriháttar illt,“ 
segir Gísli og bætir við að ástandið 
hafi snarbatnað að blessun lokinni.

Húsblessun ekki óalgeng
Svokölluð húsblessun er hluti af þjónustu presta og hérlendis hafa prestar þjónustað í slíkum athöfnum, 
bæði þegar fólk flytur inn en einnig þegar fólk upplifir óþægindi, jafnvel reimleika, á heimilinu.

Stundum koma beiðnir til presta um húsblessun vegna þess að fólk upplifir eitthvað vont í húsnæðinu. NORDICPHOTOS/GETTY

Karl V. 
Matthíasson

Gísli 
Jónasson

Anna Sigríður 
Pálsdóttir

Jóna Hrönn 
Bolladóttir

Leit stendur yfir að 

byggingu ársins. Leitin 

fer fram í tilefni af 

Hátíð byggingalistar 

heimsins (The World 

Architecture Festival), 

sem haldin verður 

í Barcelona í byrjun 

nóvember. Sú bygg-

ing sem var útnefnd 

í fyrra var Þjóðarsafn 

listar 21. aldar eftir 

Zaha Hadid Architects 

MAXXI.

www.ai.is

Ég var orðin fimmtug þegar ég varð prestur og það 
kom mér mjög á óvart, hversu algeng fyrirspurn um 
húsblessun er.

Ný þáttaröð sjónvarpsstöðvarinnar Discovery Channel um særingar sem 

er í vinnslu hefur valdið úlfaþyt innan kaþólsku kirkjunnar. Forsvars-

menn sjónvarpsstöðvarinnar lýstu því nefnilega yfir að þeir ynnu 

þættina í samvinnu við Vatíkanið og hefðu fengið aðgang að leyni-

skjölum særingamanna þess við vinnsluna. Þessu neita forsvarsmenn 

Vatíkansins harðlega og segja slíkt aldrei hafa komið til greina, enda hafi 

það enga sérþjálfaða særingamenn á sínum snærum.   

Heimild: .datelinezero.com
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Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli
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+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu stórglæsilegt 
einbýlishús við Skrúðás í Garðabæ.

H úsið er 268,8 fm að meðtöldum 40 fm inn-
byggðum bílskúr. Það er á þremur pöllum og 
með einstöku útsýni. 

Allar innréttingar eru samræmdar í húsinu, teikn-
aðar af Halldóru Vífils og smíðaðar af Sérverki. 
Hnota er í innréttingum og hurðum og mikið er um 
sérsmíðaða skápa og hirslur í herbergjum og opnum 
rýmum sem fylgja með. Garður er fallegur, fullfrá-
genginn og viðhaldslítill með fallegum gróðri, ver-
öndum og skjólveggjum. 

Húsið stendur neðan við götu og er óhindrað út-

sýni út á sjó, meðal annars til Bessastaða, að Snæ-
fellsjökli og víðar. Allar nánari upplýsingar veitir 
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri.

Húsið er á þremur pöllum. Á fyrsta pallinum er 
forstofa, svefnherbergi, gestasalerni með sturtu, eld-
hús með tvöföldum ísskáp og tveimur ofnum. Skáli er 
við hlið eldhúss og þaðan er útgengt á aflokaða suð-
urverönd og svalir í norður. Inn af eldhúsi er vinnu-
herbergi.

Á palli 2 eru glæsilegar stórar stofur með arni og 
gengt út á svalir. Á palli 3 er aðalbaðherbergið, hjóna-
herbergi, sjónvarpsherbergi og eitt svefnherbergi. 
Inn af herberginu er opið rými sem er í dag nýtt sem 
vinnuaðstaða. Verð: 94,9 milljónir.

Glæsilegt hús í Ásahverfi
Húsið er 268,8 fm að meðtöldum 40 fm innbyggðum bílskúr. Húsið er allt innréttað á stórglæsilegan máta.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel
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Guðmundsson
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Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Allt að verða 
uppselt! 

Nú sárvantar fleiri eignir 
á söluskrána. 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing
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Sverrir Kristinsson,
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Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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v. 34,9m

Framnesvegur   
hæð

   101 Rvk

136 m2 5 herbergja
björt með stórum stofum
mikið endurnýjuð
útsýni yfir sjóinn og Esjuna
einstök eign í 101

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

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. 78m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 m2 Sumarhús 
5.000 m2 eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 22,9m

Engjasel 
4-5 herb
109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu 
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

v. 17,3m

Gullsmári
Þjónustuíbúð

201 Kóp

Mikið og öflugt félgasstarf
Mötuneyti
60 ára og eldri með lyftu
Björt íbúð

v. 16,5m

Kleppsvegur                          
3ja herb
105 Rvk

3ja herbergja
Stærð 78,1 m2
Lyftublokk
Góð staðsetning

v. 6,3m/bilið

Faxafen 10
Einbýli

108 Rvk

2 iðnaðarbil
50 m2 og 56 m2
Frábær staðsetning
Selst saman eða í 
sitthvoru lagi

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

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

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 18,5m

Vesturgata 
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt 
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnh.

BÓKIÐ SKOÐUN

Stóragerði 
42-44 Fjölbýli

108 Rvk

Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir í einu 
vandaðasta fjölbýlishúsinu
í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 18,9m

Tungusel 3
3ja herb
109 Rvk

Góð 88 m2 3ja herbergja 
Talsvert endurnýjuð
Frábært útsýni 
Stutt í skóla og leikskóla.

21,5m

Kleppsvegur                          
2ja herb
105 Rvk

88,6 m2 á jarðhæð
Snyrtileg og vel um gengin
Laus strax
Íbúum stendur til boða að 
sækja þjónustu að Hrafnistu

 

 

v. 23,9m

Laugarnesvegur 58

Sérhæð
105 Rvk

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 m2 
Með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

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

Í dag 
Frá kl. 17:30 -18:30

Mánudagur 4. apríl

OPIÐ HÚS
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eldri borgara íbúð,
ca 100 m2 í VR blokkinni (Hvassaleiti 56-58) við Kringluna. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýlishúsi við Gvendargeisla. 
Traustur kaupandi leitar að einbýli við Gvendargeisla, með 
4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla í hugsanlegum skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.

Leita að einbýli í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup og sterkar greiðslur er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvarfa-, Sala- eða 
Kórahverfi Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð eða lyftuhúsi á 
höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100. 

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

2-3ja herbergja íbúðum með miklu áhvílandi 
á svæði 104, 105, 107 og 108 svæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

fyrir ákveðinn kaupanda að glæsilegu 
einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 4ra herbergja íbúð í Grafarholti.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

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

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

góðri eign í Garðabæ fyrir ákveðinn kaupanda.
Eignin þarf að vera 3ja til 4ra herbergja c.a 120-150 m2
Sterkar greiðslur í boði,  afhendingartími er samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

Við leitum að ...
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

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. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

Björt og falleg 3ja herb
Rétt við Kringluna
90 m2 að stærð
Með sólskála, tvennar svalir

v. 11,9m

Seljavegur
Bóhem - loft 

107 Rvk

Stúdíóíbúð
Vestast í Vesturbænum
Stutt í bæinn

v. 20,9m

Jörfabakki
Góð 4-5 herb

109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
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 m2
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 m2r

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 m2
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 57,0m

Grófarsmári
Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð
Frábært útsýni

v. 53,0m

Völuteigur
Atvinnuhúsnæði

270 Mos

Glæsilegt 530 m2 iðnaðarh. 
með innkeyrsluhurðum
Mögulegt er að skipta 
húsn. niður í minni einingar

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 27,9m

Naustabryggja 4 
4ra herb

Glæsileg 134,8 m2
endaíbúð í góðu lyftuhúsi í 
Bryggjuhverfinu ásamt 
stæði í bílageymslu.  

Eignin telur; stóra bjarta 
stofu, gott eldhús, 
þrjú svefnherbergi, 
anddyri, baðherbergi, 
þvottahús innan íbúðar 
og tvennar svalir

Lækkað verð

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi 
atli@miklaborg.is  sími 899-1178

Í dag
Frá kl.  17:00 - 18:00

Mánudagur 4. apríl
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Á miklaborg.is 
getur þú

Leitað að eignum á skýran og fljótlegan hátt með leitarvél 

sem sýnir þér niðurstöðurnar jafnóðum og þú leitar.  Litið inn á 

eignir og flakkað um þær með samspili ljósmynda og grunn- 

teikninga.  Fengið Innlit fyrir þína eign, vakið athygli og aukið 

sölumöguleikana.  Pantað verðmat og sett eignir á skrá.  Fengið 

okkur til að leita að eignum fyrir þig.  Rýnt í það sem við leitum að.  

Náð sambandi við drífandi starfsfólk sem er ávallt reiðubúið 

að svara öllum spurningum sem þú kannt að hafa varðandi 

fasteignaviðskipti út frá sérþekkingu sinni og reynslu.  

Pantað söluyfirlit og fundið draumaeignina þína.

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 7706666

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905

Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 6996165

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími: 823 5050

Bjarnheiður Hannesdóttir
Sölumaður
Sími: 849 0491

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími: 696 6580

Sigurður Fannar Gumundsso
Sölumaður
Sími: 897 5930

32.5 millj.

Kórsalir 5

201 KÓP 133.9 fm

Björt og falleg 133,9 fm 4ra herberja
útsýnisíbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Leitar að stærri eign á svæðinu. Opið
hús í dag kl.18.30 - 19.00 Matthías og
Sigríður á bjöllu

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson 23.9 millj.

Mávahlíð 34

105 RVK 91.7 fm

Björt og falleg 91,7 fm 4ra herberja
útsýnisíbúð á efstu hæð í góðu fjórbýli.
Risíbúð og er því stærri að
gólfflatarmáli.Áhvílandi lán frá Frjálsa
upp á ca. 22 millj. með 5,25%
óverðtryggum vöxtum og ca. 110þkr pr
mán.

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson 31.9 millj.

Þrastargata 3B

101 RVK 124.5 fm

Afar vel staðsett 124,5 fm tvílyft
timburhús. Stutt í Háskólann. Tvö merkt
bílastæði. Skipti möguleg á góðri íbúð í
lyftuhúsi. Margir stækkunar og
breytingarmöguleikar. Opið hús í dag
milli kl. 17.00 - 17.30

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson

19.9 millj.

Álfaborgir 15

112 RVK 78.9 fm

Mikið endurnýjuð og falleg 78,9 fm 3ja
herberja útsýnisíbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli á þessu vinsæla stað í
Grafarvogi. Sér bílastæði. Sér
inngangur. Yfirtaka auk sölulauna eða
næstum 100% lán. Áhvílandi lán frá
frjálsa upp á 18,8 millj. með 4,15%

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson 47.9 millj.

Lækjarhvammur 21

221 HAFN 259.3 fm

Fallegt endaraðhús á þessum friðsæla
stað rétt við Suðurbæjarsundlaug í
Hafnarfirði. Húsið er 259,3 fm með
bílskúr sem er 37,5 fm. Góð aðkoma og
næg bílastæði. Falleg eign sem hentar
afar vel fyrir stórar fjölskyldur. Opið hús
í dag milli kl. 17.30 - 18.00 

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 22.9 millj.

Laufrimi 18

112 RVK 100.7 fm

Sérinngangur frá útisvölum við
Laufrima. Húsið er byggt af mótás.
Frábær staðsetning. Stórar svalir. Stutt í
alla þjónustu þ.m.t. skóla. Gengið inn í
íbúðirnar frá útisvölum. Opið hús í dag
kl. 18.30 - 19.00 endaíbúð á 2 hæð til
vinstri. 

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir

29.9 millj.

17. Júnítorg 

210 GBÆ 107.4 fm

Um er að ræða 3ja herbergja, 107,4 fm,
á 2. hæð, að 17. Júní torgi 1 í Sjálandi,
Garðabæ. Íbúðin er með eikarparketi á
gólfi nema á baðherbergi og
þvottahúsi, en þar eru flísar.
Innréttingar frá Brúnás. Stæði í
bílageymslu. Opið hús í dag kl. 20.00 -

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 46.9 millj.

Klettás 4

210 GBÆ 151.6 fm

Fallegt Raðhús á besta stað í Garðabæ
með ótrúlega fallegu útsýni.
Eignin er á tveimur hæðum og er
gengið inná pall sem síðan er stigi upp
á efti hæð og svo á neðri hæð húsins.
Húsið var byggt 2005. Húsið er skráð
179,2 fm. 

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir Tilboð 

Fífuvellir 12

221 HAFN 163.8 fm

Glæsilegt fullbyggt 4 herbergja
einbýlishús ásamt innbyggðum bílskúr. 
Húsið er með vönduðum innréttingum,
hátt til lofts og með fallegri skjólgóðri
lóð með stórri verönd. Skipti á ódýrari
eign koma til greina. Óskaði er eftir
tilboði í eignina. 

Uppl: Þorgeir Símonarson

24.5 millj.

Hæðargarður 35

108 RVK 65 fm

2 herbergja íbúð á jarðhæð í
Hæðargarði fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er 65 fm og skiptist í andyri,
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og
bjarta stofu.

Uppl: Þorgeir Símonarson 56.5 millj.

Smárarimi 3

112 RVK 156.9 fm

Glæsilegt fullbyggt 4 herbergja
einbýlishúd í Grafarvogi. 
Húsið er 183,6 fm með innbyggðum
bílskúr, ljósar marmaraflísar er á gólfum
með gólfhita, hátt til lofts og lóðin
fullbúin. 

Uppl: Þorgeir Símonarson 38.9 millj.

Kópalind 4

200 KÓP 130.6 fm

Glæsileg 4 herbergja íbúð með góðu
útsýni á eftirsóttum stað í Kópavogi.
Íbúðin er samtals 153,3 fm,
íbúðarhlutinn er 130,6 fm og bílskúrinn
22,7 fm.
Opið hús í dag milli kl. 16.00 - 17.00 

Uppl: Þorgeir Símonarson

Tilboð

Furuás 19

221 HAFN 262.2 fm

Vel hannað 297,6 fm parhús á 2 hæðum
við Furuás í Hafnarfirði. Húsið er hægt
að fá fokhelt að innan og utan til
afhendingar eftir samkomulagi einnig
er mögulegt að kaupa húsið í núverandi
ástandi. Gert er ráð fyrir séríbúð á neðri
hæð hússins. Upplagt fyrir handlagna.

Uppl: Bóas Ragnar Bóasson 29.9 millj.

Hrísrimi 31-33 31R

112 RVK 123.8 fm

Neðri sérhæð með innangengum
bílskúr neðst í botnlanga á jaðarlóð
með útsýni og skjólgóðum palli. Eignin
er skráð 123,8 fm þar af bílskúr 23,5 fm.
Eignin telur forstofu, eldhús,
borðstofu/stofu, 2 svefnherbergi,
þvottahús og bílskúr. 

Uppl: Elín Viðarsdóttir 12.6 millj.

Asparfell 2

111 RVK 57.5 fm

Hlýlega 2ja herbergja endaíbúð á 4
hæð í Asparfelli 2 111 Reykjavík. Eignin
getur verið laus mjög fljótlega.Blokkinn
var álklædd og skipt um glugga fyrir
fáum árum síðan. Húsfélagið er með
gervihnattasjónvarp.

Uppl: Heimir Bergmann

19.9 millj.

Efstasund 3

104 RVK 74.1 fm

Afar sjarmerandi neðri sérhæð í
tvíbýlishúsi með sérinngangi,
sérbílastæði/innkeyrslu og sérgarði.
Eignin skiptist í forstofugang, geymslu,
þvottahús, hol, eldhús, 2 svefnherbergi,
baðherbergi og stofu. Opið hús í dag
milli kl. 17.00 - 17.30

Uppl: Elín Viðarsdóttir 14.7 millj.

Hraunbær 30

110 RVK 55.6 fm

Snyrtileg 2ja herbergja gaflíbúð á 2.
hæð í góðu velviðhöldnu fjölbýli. 
Eignin skiptist í: Forstofugang/hol,
elhús, baðherbergi, svefnherbergi og
stofu auk geymlu í sameign. Opið hús í
dag kl. 19.00 - 19.30

Uppl: Elín Viðarsdóttir 24.9 millj.

Þrastargata  5

107 RVK 67.2 fm

Afar vel staðsett alls 67,2 fm tvílyft
timburhús á besta stað rétt við Háskóla
Íslands. komið er inn í flísalagða
forstofu með fataskáp, þar innaf er
baðherbergi með flísum á gólfi. Afar
sjarmerandi eign. Opið hús í dag kl.
16.00 - 16.30 

Uppl: Elín Viðarsdóttir

29.9 millj.

Lækjasmári 84

201 KÓP 135.7 fm

Snyrtileg 135,7 fm 4-5 herbergja íbúð
með stæði í bílageymslu, á besta stað í
Kópavogi. Íbúðin er á 3ju hæð og er á 2
hæðum. Gengið er frá holi á 3 hæð upp
á rishæðina. Opið hús í dag kl. 18.00 -
18.30

Uppl: Elín Viðarsdóttir Tilboð

Erluás 58

221 HAFN 220.7 fm

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á
tveimur hæðum á góðum stað í
Áslandinu í Hafnarfirði. Húsið er samtals
263,4 fm, íbúðarhlutinn er 220,7 fm og
bílskúrinn 42,9 fm.

Uppl: Lárus Óskarsson 55.0 millj.

Furuás 24

221 HAFN 243.8 fm

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á
góðum stað í Áslandinu í Hafnarfirði.
Húsið er byggt í funkísstíl og er á
tveimur hæðum.
Húsið er skráð um 311 fm en er
samkvæmt teikningum um 370 fm.
Bílskúrinn er skráður 67 fm.

Uppl: Lárus Óskarsson

71.9 millj.

Viðjugerði 12

108 RVK 317.5 fm

Glæsilegt tvílyft einbýlishús með
innbyggðum bílskúr í botnlangagötu í
grónu hverfi. Fallegt hús sem hefur
verið vel við haldið. Auka íbúð í kjallara
með sér inngangi.

Uppl: Lárus Óskarsson 38.0 millj.

Birkiholt 9

225 ÁLFT 180.9 fm

Fallegt og vel skipulagt raðhús á
góðum stað á Álftanesi. Húsið er á
tveimur hæðum. Hellulögð verönd og
sólpallur. Íbúðarhlutinn er 155,3 fm og
bílskúrinn er 25,6 fm.

Uppl: Lárus Óskarsson 16.9 millj.

Lindarhvammur 4

220 HAFN 76.3 fm

Falleg og mikið endurnýjuð þriggja
herbergja risíbúð í þríbýli við
Lindarhvamm, Hvaleyrarholti. Komið
inn í hol og þaðan í opið eldhús, stofu
og borðstofu. Eldhús með dökkum
viðarinnréttingum og flísum á gólfi.

Uppl: Lárus Óskarsson
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Engimýri – Öxnadal

GISTI- OG VEITINGARHÚS
Gistihús í Öxnadal, allt mjög fullkomið með veitingasal og 
bar, fullkomið verksmiðjueldhús, 8 tveggja manna herbergi 
og hægt er að fjölga þeim. Öll leyfi til staðar. Hestajörð með 
einbýlsihúsi nýuppgerðu með hesthúsi, hlöðu og nýlegu 
gróðurhúsi er rétt hjá og seljast saman eða í sitthvoru lagi. 
Sjá aðra auglýsingu við hliðina. Teikn. og nánari uppl.: 
Sigurbjörn gsm 8-67-37-07

Verð 57 m.
Stærð: 306,6 fm.

Engimýri – Öxnadal

HESTAJÖRÐ - EINBÝLI
Nýlega uppgert einbýlishús 233,2 fm, hest-/fjárhús 237,8 fm, 
hlaða 116,2 fm, nýtt gróðurhús 86,4 fm samtals 673,6 fm í 
Öxnadal, Eyjafirði. Gisti- og veitingahúsið Engimýri steinsnar 
frá er einnig til sölu, seljast saman eða í sitthvoru lagi, sjá aðra 
auglýsingu hér við hliðina. Teikn. og nánari uppl. Sigurbjörn 
sölufulltrúi gsm 8-67-37-07

Verð 35 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 673,6 fm.

Langalína 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 4.apríl. kl. 17:30–18:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur svölum 
og tveimur stæðum í bílskýli, merkt: 304. Íbúðin 
er á þriðju hæð í þessu flotta sex hæða lyftuhúsi í 
Sjálandshverfinu. Stutt í skóla og almenna þjónustu 
í Garðabæ sem og útivistarsvæði s.s. ylströnd o.fl. 
Uppl. Þóra gsm 822-2225

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

OPIÐ HÚS

Skrúðás 11 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 4.apríl kl.17:30-18:00
Stórglæsilegt og frábærlega staðsett 
einbýlishús á 3.pöllum með innbyggðum 
40fm bílskúr. Allar innréttingar eru 
samræmdar í húsinu teiknaðar af Halldóru 
Vífils. Húsið er staðsett neðan við götu og er 
óhindrað útsýni út á sjó. Uppl. Hafdís gsm 
895-6107

Verð 94.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 268,8 fm.

OPIÐ HÚS

Laugavegur 134 – 101 Rvk

Pantið skoðun í síma 895-6107!
Talsvert mikið endurnýjuð og falleg 2ja herb 
íbúð á tveimur hæðum í miðbæ Reykjavíkur. 
Tilvalin fyrstu kaup eða til útleigu. Eignin 
er í útleigu og möguleiki er á að yfirtaka 
leigusamning með góðum leigutekjum. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 12.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 42,3 fm.

Jónsgeisli 5 – 113 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.apríl kl.18.30-19.00
Glæsilegt fullbúið endaraðhús með innb.
bílskúr á fallegum útsýnisstað í Grafarholti. 
U.þ.b. 150fm verönd er í kring um húsið með 
háum skjólvegg og heitum potti. Fallegur 
arinn er í stofu. Sérsmíðuð eldhúsinnr. og 4 
svefnherb.Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 57.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 215,3 fm.

OPIÐ HÚS

Langalína 2 – 210 Gbæ

Íbúð sem hentar fötluðum!
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð, m/
tvennar svalir, ásamt sérmerktu stæði í 
bílageymslu í þessu vandaða sex hæða 
lyftuhúsi í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 
Uppl. Þóra gsm 822-2225

Verð 31.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 121,7 fm.

Lómasalir 12 – 201 Kóp 

OPIÐ HÚS mánud. 4.apríl kl.17:30-18:00
Vönduð og stórglæsileg íbúð og frábært 
skipulag, geggjað útsýni, 3ja herbergja, 
íbúð á fjórðu og efstu hæð með bílastæði í 
bílahúsi. Snyrtileg og vel umgengin sameign. 
Nýafstaðin málun í sameign utanhúss. 
Uppl. Árni gsm 893 -4416

Verð 25.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 105 fm.

Barðastaðir 9 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 5.apríl kl.18:00-18:30
Mjög stór og góð 3ja herbergja íbúð á 4 hæð 
ásamt stæði í bílskýli. Mjög mikið og fallegt 
útsýni til suðurs og vesturs út á haf. Laus við 
kaupsamning.
Uppl. Sigurður gsm 898-6106

Verð 28.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 111,6 fm.

Skeljagrandi 4 – 107 Rvk

LAUS STRAX! 
3ja herbergja íbúð á 2 hæð með stæði í 
bílageymslu.
Stutt í skóla og alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 110,5 fm.

Jörfabakki 4 – 109 Rvk

LAUS FLJÓTLEGA!
Góð 3ja herbergja íbúð á 3 hæð. Lóð er 
barnvæn og velbúin leiktækum.
Uppl. Þóra gsm 822-2225

Verð 15.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,9 fm.

 Skipholt 50D – 105 Rvk Neshagi – 311 Borgarfj.

Heitt vatn & rafmagn við lóðarmörkin
Land undan Háafelli í Hvítársíðu. Tilvalið undir 
heilsárshús. Liggur að Hvítá. Lax, bleykja og 
sjóbirtingur. Stangar- og netveiðileyfi geta 
fylgt innifalið með í kaupunum ef óskað er. 
Að mestu í góðri rækt, góður bithagi. Tilvalin 
undir hestarækt eða skógrækt.  
Uppl. Sigurbjörn gsm 8-67-37-07

Verð 17 m.
Herbergi: 2 - Stærð: ca. 41 ha.

Dynsalir 4 - 201 Kóp

Aðeins skipti uppí rað-,par-eða einbýli í 
næstu hverfum. Einstök staðsetning. Góður 
bílskúr. Göngufæri í sund, íþróttahús, o.fl. 
Húsið stendur við enda á götu. Frábært útsýni 
og vítt umhverfi. Aðeins skipti í rað-, par- eða 
einbýli með minnst 3-4 svefnherbergjum. 
Uppl. Árni gsm: 893 4416 

Verð 0 m.
Herbergi: 4-5 - Stærð: 147,5 fm.

Gaukshólar 2 – 111Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.apríl kl. 17:30-18:00
PENT-HOUSE á tveim hæðum + 25,5fm 
bílskúr með 2 svalir. 6 herbergja, 4 svefnherb, 
2 stofur, smá geymsluris yfir íbúðinni 
aukreitis. Mikið óhindrað útsýni í allar áttir. 
Uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Verð 32.9 m.
Herbergi: 6-7 - Stærð: 175,6 fm.

OPIÐ HÚS

TILBOÐ
Stærð 676,5 fm.

Frábært skrifstofuhúsnæði, 
fyrrum aðalstöðvar MP-banka.
Óskað er tilboða. Samtals 
stærð: 675,5 fm, sem skiptist í 
þrjá eignarhluta: 1. hæð 108,1 
fm, 2. hæð 476,5 fm og 3. hæð 
90.9 fm. Selst í einu lagi eða 
þessum hlutum. Húsnæðið er í 
afar góðu standi, vel umgengið og tilbúið til nota. Styrkt raf- og tölvulagnakerfi,  
tölvustýrð aðgengislokun margra hurða, fjöldi herbergja, bæði fyrir einstakar 
starfsstöðvar og vinnusali með margar starfstöðvar, auk fundarherbergja, 
mötuneytis og móttökuinnréttingar. Næg bílastæði á baklóð. 
Nánari uppl. Árni s: 893 4416 

VANTAR
• Einbýli í Garðabæ:

1)  Á einni hæð m/stórum stofum 
2)  Um 200 fm. með a.m.k. 4 svefnherb.
3)  Um 200 fm. m/2-3 svefnherb.

• Einbýli í 101 Reykjavík eða 170 Seltjarnarnes 
  með a.m.k. 4 svefnherb.

• Rað/parhús Garðabæ:
  Um 150-200 fm. með 3 svefnherb.

4ra herbergja íbúð/sérhæð í Kópavogi  
eða Garðabæ.

Nánari uppl. veitir Jóhanna Kristín lgfs.  
í síma 698-7695

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Sölufulltrúi
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

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Gunnar 
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

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



Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali. 

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808 5 900 800 Ólafur B Blöndal. Lgf. 
20 ára starfsreynsla
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www.búseti.is
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Mæla með Búseta
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Fasteignaeigendur ! 

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

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

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

VOR-TILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

VOR-TILBOÐ 
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Nú fer hver að verða síðastur

VH
/

1
1

-0
4

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

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

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Garðhús 9,7 m²

Tilboð Garðhús 9,9 m² - án gólfs

kr. 359.900 án/fylgihluta - áður kr. 389.900 

kr. 389.900 m/fylgihlutum - áður kr. 419.900 

kr. 304.900 án/fylgihluta - áður kr. 329.900 

kr. 314.900 m/fylgihlutum - áður kr. 339.900 

kr. 139.900 án/fylgihluta

kr. 159.900 m/fylgihlutum

Tilboð Barnahús 2,1m²



Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi

Blásalir 24 í Kópavogi

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Miðnestorg 3 í Sandgerði

Víkurbraut 30 á Höf í Hornafirði

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU

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

einn 
barnaís 
eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta 
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR 
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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

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri



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

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

 Alfhending strax.

 Allar íbúðir með 
sólskála.

 Íbúðir með hjónasvítu.

 Stærðir frá 97-162 m2.

 Rúmgóð bílageymsla.

S
K
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S

A

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

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

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

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

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

fhending strax.

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!



BÍLAR &
FARATÆKI

ALVÖRU TILBOÐ !!!
Toyota Hilux D/Cab SR DIESEL árg 
11/2006 ek 84 þ.km plasthús, krókur 
ofl viðmiðun 3250 fæst á 2550 !!! Þarf 
að seljast STRAX , billinn er á staðnum.

GÓÐ KAUP ! VW Touareg V8 Premium 
árg 2004 ek 90 þ.km, Leður, lúga, 
18” felgur með nyl heilsársdekkjum, 
snyrtilegur jeppi sem vert er að skoða. 
Verð aðeins 2490 !!! (eftir lokun 864-
8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Kia 2500 diesel, doublecab, 6manna, 
árgerð 2005, ek. aðeins 51 þús.km., 
ný dekk, sk.’12, í topplagi, verð kr. 
1.250.000,- m.vsk., 100% lánað, 821-
6292.

Renault Traffic árg. 2005, diesel, 
vsk-bíll, lengri gerð, ek. 98 þús.km., 
einn eigandi, toppþjónusta, sk.’12, verð 
kr. 1.550.000,- m.vsk., 821-6292.

Hyundai H1 árg.’02, diesel, 4x4, 
7 manna, ek. 130þús.km., nýleg 
tímareim, dráttarkúla, nagladekk, 
aukadekk, sk.’12, 100% lánað, verð kr. 
1.590.000,- 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna á 
staðinn og á skrá, Við sérhæfum okkur 
í ferðavögnum allt seldist upp síðasta 
sumar, Frábært 5000m2 plan með 
góðri nágrannavörslu og flottur 750m2 
salur þar sem fellhýsin standa uppsett, 
Við erum ekki staddir í iðnaðarhverfi, 
Endilega sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

 Honda CIVIC SPORT 1,8 5D, 1/2008, 
ek.15þús.km, sjálfskiptur, 140hö, 
álfelgur, loftkæling, hiti í sætum, 
Flottur, sprækur og töff bíll, Ásett verð 
2880þús.kr, bíllinn 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

FORD F350 CREW HARLEY DAVIDSON 
6.0 SJÁLFSKIPTUR DISEL árg 2007 37” 
BREYTTUR BÍLL MEÐ ÖLLU ek 95 þ 
km V.4.890 Þ Vantar bíla á skrá og á 
staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík
Sími: 567 2700

www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Piaggio vespa
Til sölu Piaggio vespa 1x 125 árg 
2007 ekin 26500 ásettverð 330þús 
upplýsingar í síma 862-6136

NULL
Til sölu Toyota Corolla Hatcback XLI 
árg.’95, 5g, sk’11. Fallegur og góður. V. 
250þ. Uppl. í s. 896 8568.

 Bílar óskast

Óska eftir góðum sjálfskiptum bíl. Stgr 
450 þús til 600 þús. Uppl. S: 846 8274

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.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

BMW R 1150 RT árg. 04 Ek. 20 þ. mílur 
allt erlendis. Sami eigandi frá 05. Allt 
nýyfirfarið, allir nýjir vökvar og síur, 
rafgeymir og dekk. Mjög fallegt og 
gott hjól á góðu verði. Verð 1590 þús. 
s.8203363

 Kerrur

KERRA TIL SÖLU, ný ónotuð sterkbyggð 
kerra stærð 3x1,5 m 750 kg opnanleg 
framan og aftan heit galv + krossviður 
v. 300.000 kr. einnig kerra 2,5x1,2 m 
750 kg. uppl. 892 7687.

Brenderup 3250S Innanmál: 
250x142x35cm -burðargeta 600kg - 
13” dekk - verð kr. 285.000 m/VSK. 
Lyfta.is - 421 4037 - Njarðarbraut 1 
Reykjanesbæ.

 Hjólhýsi

Hobby 560 ufe árg.05 breidd 250 cm 
Markísa+3hliðar, sólarsella, auka vatnsk, 
útvarpm.DVD Sjónvarpstengi+loftn. 
snyrtilegt og reyklaust. S.8973327

 Fellihýsi

Til sölu NorthStar Camper TC800 
(Pallhýsi) Árgerð 2007 í topp standi. 
ískápur, gasmiðstöð, markísa, 2x80w 
sólarsellur, stór vatnstankur, vaskur og 
gott skápapláss. verð.1.500.000 s.896 
1312.

 Vinnuvélar

Uppgerð Deutz 6 syl disel vél, árg. ‘85. 
177hp, 130KW 1/2500mín typ. F6L413 
F. Tilboð óskast. S. 893 2550.

 Bátar

Óska eftir nýlegum og vel með förnum 
harðbotna slöngubát. Lengd 5,5-6,5m. 
Uppl. í s. 8928531

 Bílaþjónusta

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

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Hjólbarðar

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

!!!TIL SÖLU!!!
Ný alveg ónotuð Firestone Dekk til sölu 
P 215/75 R15 Uppl: 772-6238 /Einar b

 Varahlutir

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

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

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs. Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

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

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. Erum 
þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð. Opið 
8-17. Uppls.420-1200

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 5555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Til sölu

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. 
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.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 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.

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. S. 565 3400 
& 893 2284. www.carparts.is japvel@
carparts.is

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

 Veitingastaðir

Salur, Take away og 
Heimsendingaþjónusta. S. 55 12345 
/ italiano.is

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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.

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

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

Trjá- og runnaklippingar! Baldur 
Gunnlaugs. skrúðgarðameistari s.848-
6972 eða groinn.is

 Bókhald

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

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

 Málarar

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.

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

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

fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum.

Uppl. í síma 899 2420.

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

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

fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum.

Uppl. í síma 899 2420.

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

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna tilb./tímav.  S. 899 4254.

NÚ ER LAG.
Gef ykkur gott tilboð í uppslátt hússins, 
nýtið ykkur endurgr. VSK. Hröð og góð 
vinnubrögð. Uppl. Haraldur S. 867 7753

 Tölvur

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

 Nudd

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69

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

Líkamsnudd! Frábær þjónusta! Dúndur 
tilboð aðeins í dag!! S. 661 8272 eða 
693 0348.

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

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 

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

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

 Rafvirkjun

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

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Spádómar

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

 Eigum nokkur stk. 80cc kitt í 4 gengis 
skellinöðrur. Viðgerðarmaður setur þær 
í fyrir þig.

Vorum að fá nýja sendingu af okkar 
vinsælu Ál-römpum, fyrir flestar 
tegundir bíla. Taka allt að 150kg. Verð 
37,500 kr. Erum að selja nokkrar 
notaðar 50cc vespur.

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga 
til föstudaga.

 

PLASTBÁTUR TIL SÖLU 
ÁRGERÐ 2007

Stærð 5.99 x 2.48m Vél: VW 75 HP 
Disel. Keyrð 237 klst. Beintengt drif. 
Eins og nýr bátur +I umgengni. Verð ca. 
8.0 millj. m/ vsk. Uppl. dan@islandia.is 
og í síma 695-6389.

Ísskápar, þvottavélar, Eumenia með 
þurrkara, uppþvottavélar, þurrkarar, 
frystikista, stiga stýrissnjóþota, 
barnaþríhjól, barnahjól, sjónvörp, 
Tölvuflatskjár, Gaggenau ofn, Toyota 
Corolla XLI árg’95 S. 896 8568.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 12:00- 17:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Til sölu
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Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Spa Dream Oasis

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

menntuð og með góða reynslu 
á þessu sviði. Ekkert sex nudd.

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

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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 Labrador hvolpar til sölu, 
ættbókafærðir hjá HRFÍ Tilbúnir til 
afhendingar um páskana Upplýsingar 
í síma 843 3916. Nánar á http://
skaftargarbo.blogcentral.is/

 Ýmislegt

3 sjónvörp og húsgögn til sölu. S. 561 
7568, Inga.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Stay Apartments
Is looking for maids for permanent 
work. Requirements: Experience, car 
and fluent English. Send applications 
to: stay@stay.is.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

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

Til leigu snyrtileg ca 55 fm 2ja herb 
íbúð í Hjallahverfi Kópavogi. Reyklaus. 
Húsdýr ekki leyfð. Leiga 100 þús á 
mánuði + rafm og hiti. Uppl í síma 
8928531

Til leigu rúmgóð 2ja hrb. íbúð í 
Kópavogi, fyrir 60 ára og eldri. Uppl. 
4811046 - 6925956

2ja herb. íbúð til leigu í vesturbæ 
Hafnarfj. Íbúðin er í tvíbýli á n.h. sér 
inngangur, garður og pallur. Íbúðin 
er rúmgóð, 1 stórt herbergi, 1 lítið 
herbergi Stór stofa og rúmgott eldhús 
en baðherbergið er lítið. Íbúðin er laus 
strax og hægt að koma að skoða hana. 
Leiguverð 117.000, hundur velkominn 
Upplýsingar í síma 695 1676.

Herb til leigu í 105. Sér wc/sturta. 
ísskáp/eldunarh. Þvél og húsg. Eing. f. 
reglus og reykl. uppl s: 898-4188.

 Húsnæði óskast

Óska eftir einbýlishúsi til leigu í Mosó. 
Uppl. 660 6707.

Er að leyta að 1-2herb. snyrtil.íbúð í 
111rvk. 100þ.kr hámark Karen S:616-
2917

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæði til leigu á 105 
svæðinu, 90fm hægt að fá smærri 
einingar. S: 897 3386.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Verkamenn óskast í verkefni í Reykjavík. 
Uppl. í s. 893 6667.

Íbúðahótel í 101 óskar eftir að ráða 
fólk í hlutastörf við þrif á hótelíbúðum. 
Umsóknir: aparthotel101@yahoo.com

CAFE OLIVER !
Óska eftir kokkum. Mikil vinna og góð 
laun í boði fyrir réttan aðila. Áhugasamir 
sendi póst á arnar@cafeoliver.is

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt og 
skemmtilegt fólk til úthringinga! 18 ára 
lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
774 7400 kol@kol.is

 Atvinna óskast

Starfsmenn frá Lettlandi óska eftir 
vinnu: smiðir, verkamenn, bílstjórar etc. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Fundir

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

 Einkamál

Ung kona vill heyra frá karlmönnum, á 
ákveðinn hátt. Auglýsing hennar er afar 
„innileg” og mjög persónuleg. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9920

Tilbreyting Íslenskar konur sem 
leita mjög ákveðið að tilbreytingu 
nota símaþjónustuna Rauða Torgið 
Stefnumót. Auglýstu frítt: s. 555-4321. 
Heyra auglýsingar: 905-2000 og 535-
9920.

Ný upptaka! Það er komið vor :) Nú er 
komin ný upptaka hjá sögum Rauða 
Torgsins og þessi er virkilega, virkilega 
heit! Símar 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8305.

Atvinna

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 

Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Breyting varðar 

stækkun iðnaðarsvæðis á Grundartanga, 

ásamt niðurfellingu svæða fyrir frístundabyggð 

og göng- og reiðleiðar sunnan Akrafjalls. 

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar auglýsir breytingu á 

Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 samkvæmt 

31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breyting varðar 

stækkun iðnaðarsvæðis á Grundartanga um 6,9 ha, og 

mun athafnasvæði á Grundartanga minnka sem því 

nemur. Umhverfisskýrsla breytingatillögunar er auglýst 

sbr. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar auglýsir breytingu á 

Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 samkvæmt 

18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Breyting 

varðar niðurfellingu svæða fyrir frístundabyggð í 

Kúludalsárlandi 3 og 4, og niðurfellingu göngu- og 

reiðleiðar í landi Kirkjubóls og Innri-Hólms og nýja 

tengingu göngu- og reiðleiðar á milli Kirkjubóls og 

Kúludalsár 2. 

Tillaga að breytingum og umhverfisskýrsla verða til 

sýnis frá og með 4. apríl 2011 til og með 23. maí 2011 á 

eftirtöldum stöðum: 

Á skrifstofu sveitarfélagsins, Innrimel 3, 

Hvalfjarðarsveit

Á heimasíðu sveitarfélagsins, www.hvalfjardarsveit.is

Á skrifstofu Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 105 

Reykjavík

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 

gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir við 

skipulagstillöguna. Athugasemdir skulu hafa borist eigi 

síðar en 23. maí 2011. 

Skila skal athugasemdum á skrifstofu sveitarfélagsins, 

Innrimel 3, Hvalfjarðarsveit, 301 Akranes, eða á netfangið 

skuli@hvalfjardarsveit.is. Athugasemdir skulu hafa borist 

eigi síðar en 23. maí 2011.

Hvalfjarðarsveit, 31. mars 2011 

Sveitarstjóri

Tilkynningar

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
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég sagði þér 
að vera ekki að 

sýna þetta! 
Nú vilja Ug, 

Grog og Thag 
og allir hinir fá 

svona!

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. tveir eins, 8. duft, 9. 
geislahjúpur, 11. gelt, 12. kunningi, 
14. mjaka, 16. hvað, 17. til viðbótar, 
18. ýlfur, 20. tveir eins, 21. glufa.

LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. kringum, 4. gróðra-
hyggja, 5. hamfletta, 7. hindrun, 10. 
regla, 13. gerast, 15. sál, 16. samkyn-
hneigður, 19. frá.

LAUSN

Aaaah! Nýlagað 
kaffi!

Sígildar 
bók-

menntir!

Og smá nasl 
með!

Þá leggjum 
við í hann!

Sirka þrír 
hausar.

Ég skil.
Ef einhver spyr þig 

einhvern tímann hvað 
þú þarft að troða 

mörgum kálhausum 
niður í ruslakvörnina 
áður en þeir skila sér 
upp um niðurfallið í 

sturtunni, þá er svarið 
„sirka þrír hausar“.

Nei, þú labb-
aðir líka hérna 
framhjá fyrir 

hálftíma.

Létu börnin 
þín svona 
þegar þau 

voru á 
sama aldri?

    Hehe!   Þetta rifjar 
upp ýmsar minningar!

Úff!Burt 
með þig! 
Ég má 
sitja í 
núna!

Á!

Þú ert 
nýbúinn!

Farðu!

LÁRÉTT: 2. buff, 6. tt, 8. mél, 9. ára, 
11. gá, 12. lagsi, 14. fikra, 16. ha, 17. 
enn, 18. ýla, 20. dd, 21. rifa. 

LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. um, 4. fégirnd, 5. 
flá, 7. trafali, 10. agi, 13. ske, 15. anda, 
16. hýr, 19. af. 

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

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

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

Húsafriðunarnefnd – IÐAN fræðslusetur – Minjasafn  Reykjavíkur

HÚSVERNDARSTOFA

Er þinn
auður í góðum 
höndum?
Okkar viðskiptavinir velja 
óháðan aðila sem hefur skynsemi 
og áhættumeðvitund að leiðarljósi.

Borgartúni 29
S. 585 6500
www.audur.is

• Séreignarsparnaður 
• Eignastýring 
• Langtímasparnaður

Taktu góða ákvörðun

Sjaldan fellur eggið langt 
frá vinningshafanum
Skráðu þig á Vísi* fyrir 17. apríl
og svaraðu einni laufléttri spurningu.

*visir.is/frettabladid

Þegar Haraldur, fyrrverandi lögreglu-
maður til margra ára, var kominn á 

aldur, var hann ekki alls kostar tilbúinn til 
að fara að þiggja laun ellinnar. Þetta sagði 
hann mér þar sem hann skutlaði mér milli 
staða á jepplingi sínum. Harald var ég að 
hitta í fyrsta skipti á ævinni og þar sem ég 
sat í bifreið hans upplýsti hann að fljótlega 
eftir að hann hefði sagt skilið við starf sitt 
sem lögreglumaður hefði hann sótt um 
starf á bensínstöð og fengið það. Þennan 
snjóþunga vetrardag var hann hins vegar 
í fríi.  

STUTTU ÁÐUR hafði eftirfarandi lán í óláni 
vöðlast saman: A) Sambýlingur minn varð 
bensínlaus á mótum Rauðarárstíg og Flóka-

götu  B) Haraldur var á rúntinum á sömu 
slóðum á vel búnum bíl og reytti slæðing 
af ökumönnum upp úr sköflum –  og þá 
sem voru með tóman tank.

SÁ FYRRNEFNDI var á leiðinni á BK-
kjúkling á Grensásvegi. Léttur á því eins 
og Haraldur, enda einmitt líka í vetrarfríi. 
Eftir BK-kjúklingamáltíð á Grensás ætlaði 

hann að sækja mig í vinnuna og skutla 
mér þar sem ég þurfti að sinna nokkrum 

erindum í hádeginu. Hann hafði náð 
þessu eftirsóknarverðu hugarástandi 

frídaga; leit á tilveruna út frá stóu-
spekinni og kippti sér ekki upp við 
smámuni; eins og þá að bensín-
mælirinn var kominn á gula ljósið.

ÉG BEIÐ. Fékk brátt símtal frá sótillum 
og svöngum bensínlausum ökumanni og 
slaufaði áformum mínum, ég kæmist ekk-
ert úr þessu. Heimilisfaðirinn, bjarg-
arlaus úti á miðjum gatnamótum, leit 
upp við vinalegt kall Haralds sem bauð 
honum aðstoð. Vildi ómögulega að hann 
færi að taka leigubíl til að ná í bensín 
á brúsa. „Það hefur enginn efni á því í 
dag,“ sagði hann, kveikti á léttum djass 
í útvarpinu, bauð súkkulaði og vísaði til 
sætis.”

ÞENNAN DAG keyrði Haraldur ekki bara 
eftir bensíni, hann náði líka í mig í vinn-
una. Fljótlega eftir að ég hélt að útséð 
væri með hádegisrúntinn birtist hann 
eins og jólasveinninn á hlaðinu. Miskunn-
sami Samverjinn var við störf í dag og 
ferjaði sauði milli staða. Ég botnaði ekki 
strax í aðstæðum, hélt fyrstu fimm mín-
úturnar að ég væri stödd í þjónustubifreið 
tryggingarfélags eða aðkeyptrar neyðar-
þjónustu, (svona er það stundum fjarri 
manni að náungakærleikurinn er ennþá 
gjaldgengur í minni háttar neyð).

KÆRLEIKUR Haralds hefur orðið mér 
umhugsunarefni. Við höfum rætt það 
okkar á milli hér á heimilinu að rækta 
svolítið Haraldinn í sjálfu okkur. Vonandi 
eru fleiri svo heppnir að rekast á menn 
og konur með hjartað útrétt. Það getur 
létt undir leikskránni.

Kærleikur Haralds



Rými fyrir 
stórar 
hugmyndir!

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð 
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaflega
rammbyggt, hefur eins metra þykka 
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti, 
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Skotheld bygging
Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra
þjónustu.

Banki

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í flugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi,
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage) 
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin 
Reykjavík Whale Watching Massacre var
meðal annars tekin upp í verinu.

Atlantic Studios
Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningar-
salur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerfi er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika 
eða ráðstefnur.

Andrews-leikhúsið

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til 
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir 
á www.asbru.is/fasteignir.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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Aðdáendur Lady Gaga saka Katy Perry um 
stuld í nýjasta myndbandi þeirrar síðastnefndu. 
Aðdáendasíður Lady Gaga hafa gjörsamlega 
logað eftir að Perry frumsýndi ET-myndband-
ið sitt en þar sést söngkonan í líki geimveru. 
Perry er jafnframt mikið förðuð og látin líta út 
fyrir að vera blá og það er kannski einna helst 
það sem fer fyrir brjóstið á aðdáendum Gaga en 
þeir eru ákaflega trúir og tryggir sinni stjörnu. 
Vilja sumir meina að þar sé Perry að líkja eftir 
nýlegu sci-fi-myndbandi Gaga en söngkonan er 
þar förðuð eins og vélmenni.

Aðdáendur Gaga hafa ausið úr skálum reiði 
sinnar og þannig skrifar einn: „Katy Perry-
myndbandið ET er alltof Lady Gaga-legt. Bara 
Lady Gaga getur gert Lady Gaga-hluti.“ Annar 
aðdáandi er mun reiðari og segir: „Katy Perry 
er að breytast í Lady Gaga. Ég hata þetta ET-
myndband.“ Og jafnvel einn aðdáandi Katy 
Perry viðurkennir að söngkonunni hafi orðið á 

mistök. „Ég elska Katy Perry meira 
en Gaga en þetta ET-myndband er 
of Gaga-legt.“

Ekki er víst að Lady Gaga geri 
neitt mál úr þessu enda er ferill 
hennar kominn upp í hæstu hæðir. 
Útspil Katy Perry er hins vegar ögn 
skiljanlegra, henni hefur gengið 
illa að viðhalda sínu orð-
spori í poppheiminum.

Katy Perry sökuð um stuld

SÖKUÐ UM STULD Aðdá-
endur Lady Gaga 
saka Katy Perry 
um stuld í nýj-

asta myndbandi 
hennar. Meira að 

segja aðdáendur Katy 
Perry hafa sumir hverjir 

snúið við henni baki. 

Það er ekki alltaf tekið út með sældinni að vera prins 
og hvað þá þegar maður er Vilhjálmur prins, maðurinn 
sem er á leið í hjónabandið sem allir þegnar Bretlands 
bíða spenntir eftir. Enda viðurkenndi Vilhjálmur í sjón-
varpsviðtali að hann væri ákaflega stressaður. „Ég var 
á æfingu um daginn og allt í einu byrjuðu hnén bara að 
skjálfa.“ Vilhjálmur hefur verið að leggja lokahöndina á 
undirbúning brúðkaupsins. „Þetta verður mjög stór dagur 
og ég hlakka mikið til. En við eigum samt sem áður eftir 
að gera mikið á næstu fjórum vikum.“

Prinsinn var nýlega steggjaður af bróður sínum Harry 
eins og lög gera ráð fyrir og breska pressan var með ansi 
marga ljósmyndara og blaðamenn á bakvakt enda bjugg-
ust flestir við að hinn rauðbirkni prins myndi plata bróð-
ur sinn laglega. Bresku blöðin gripu hins vegar í tómt því 
steggjunin fór fram í kyrrþey og ekkert hefur spurst út 
hvað gerðist. „Það er alltaf gaman þegar manni tekst að 
sjá við fjölmiðlum en það þurfti líka hernaðaráætlun til. 
Við bræðurnir erum mjög stoltir af steggjapartíinu.“

Stressaður fyrir brúðkaupið

MIKIÐ AÐ GERA Vilhjálmur prins og Kate Middleton hafa 
í mörg horn að líta enda aðeins fjórar vikur í brúðkaup 
ársins.  NORDIC PHOTOS/GETTY

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%ÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

KURTEIST FÓLK KL. 5.45 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 5.45 L
LIMITLESS KL. 8 - 10.20  14
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 5.45 - 8 - 10.10 L 
BIUTIFUL KL. 6 - 9  12

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 6 L
KURTEIST FÓLK KL. 6 - 8 - 10 L
LIMITLESS KL. 10  14
NO STRINGS ATTATT CHED  KL. 8 12

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

KURTEIST FÓLK KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
KURTEIST FÓLK LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 – 5.45 L
LIMITLESS KL. 8 - 10.20  14
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 3.30 - 5.45 - 8 L
BATTAA LE: LOS ANGELES KL. 10.15  12
NO STRINGS ATTATT CHED KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
RANGO ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 L

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

MEÐ ÍSLENSKU TALI-H.S., MBL -Þ.Þ., FT -R.E., FBL

HOPP - ISL TAL 6

HOPP - ENS TAL 6, 8 og 10

KURTEIST FÓLK 6, 8 og 10

NO STRINGS ATTACHED 8 og 10.10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

- Þ.Þ. - FT - R.E. - Fréttablaðið

- H.S. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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SUCKER PUNCH kl. 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 6
HALL PASS kl. 6
UNKNOWN kl. 8 - 10:20

SUCKER PUNCH kl. 5:40 - 8 - 10:20
SUCKER PUNCH kl. 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:40
UNKNOWN kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tal kl. 6
HALL PASS kl. 8 - 10:20
THE WAY BACK kl. 5:40
RANGO M/ ísl. Tal kl. 5:50
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl.a 5:50 - 8
THE RITE kl. 10:20

V I P

V I P

SUCKER PUNCH kl. 5:40 - 8 - 10:20
ADJUSTMENT BUREAU Númeruð sæti kl. 8:20 - 10:30
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D ísl. Tal kl. 6:10
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti  kl. 5:40
TRUE GRIT Númeruð sæti kl. 8

ÓVÆNTASTA BÍÓUPPLIFUN ÁRSINS

FRÁ ZACK SNYDER, LEIKSTJÓRA 300 OG WATCHMEN

SUCKER PUNCH kl. 5.25 - 8 - 10.35
LIMITLESS kl. 5.25 - 8 - 10.35
UNKNOWN kl. 5.25 - 8 - 10.35
MARS NEEDS MOMS-3D ísl. Tal kl. 5.25
HALL PASS kl. 8
ADJUSTMENT BUREU kl. 10.35

Tónleikar  ★★★★

Ghostface Killah
Nasa, 2. apríl

Við erum ekki Ghostface Killah, 
hann kemur á eftir, en við ætlum 
að taka nokkur lög“ sagði Sindri í 
Sin Fang þegar sveitin var nýkom-
in á svið. Sin Fang skar sig úr dag-
skránni á Nasa á laugardagskvöld-
ið, en þó að einhverjir hip-hop 
hausar í salnum hafi verið ósátt-
ir og farið að hrópa „Wu-Tang!“ í 
miðju lagi þá tók sveitin þetta af 
festu og skilaði fínu setti. 

Það fjölgaði jafn og þétt í saln-
um og stemningin var orðin fín 
þegar 1985 með þeim Dóra DNA 
og Danna Deluxxx tók sviðið. Þeir 
hafa ekki haft sig mikið í frammi 
undanfarið, en hafa engu gleymt. 
Kraftmikið og flott. Þegar þeir 
höfðu lokið sér af komu DJ Fingaz 
og rapparinn Young De og tóku 
nokkra hip-hop slagara. Þeir hafa 
báðir komið fram með stórum 
nöfnum eins og Xzibit og Cypress 
Hill og fengu ágætar móttökur, en 
þetta var klárlega uppfyllingarefni 
og upphitun fyrir Ghostface sjálf-
an. Biðin eftir honum dróst nokkuð 
á langinn, en þegar hann mætti á 
sviðið klukkan að verða þrjú ásamt 
plötusnúð og tveimur röppurum 
varð allt vitlaust. 

Ghostface er úr innsta kjarna 
Wu-Tang klansins og er enn að 
gera fína hluti. Nýja platan hans, 
Apollo Kids, er til dæmis ekk-
ert slor þó að hún nái ekki sömu 
hæðum og Supreme Clientele eða 
Fishscale. Á tónleikum er tónlist 
Ghostface hrárri og einfaldari 
heldur en á plötunum, en flæðið 

og þessi frábæra rödd sem er 
hans aðalsmerki njóta sín til fulls. 
Ghostface náði góðu sambandi 
við áhorfendur sem létu vel í sér 
heyra. Þegar þrjár dansandi stelp-
ur voru allt í einu komnar upp á 
svið sagði rapparinn: „Við þurf-
um fleiri stelpur“ og sviðið bók-
staflega troðfylltist! Hápunktur 
kvöldsins var þegar Ghostface tók 
lagið Shimmy Shimmy Ya í minn-
ingu félaga síns ODB og hver 
kjaftur í salnum tók undir í við-
laginu „Ooh Baby, I Like It Raw!“.

Þó að stemningin hafi verið fín 
þá fækkaði nokkuð þegar leið á. 
Hörðustu hip-hop aðdáendurnir 
voru ekkert að fara neitt, en boðs-

gestir frá Reykjavík Fashion Festi-
val tíndust út og eftir klukkutíma 
á sviðinu ákvað Ghostface að það 
væri komið nóg. Svolítið snubbótt-
ur endir á annars frábærum tón-
leikum. Tónleikarnir á Reykjavík 
Fashion Festival eru búnir að festa 
sig í sessi sem ómissandi þáttur í 
tónleikahaldi í höfuðborginni á 
vordögum. Í fyrra var það Peaches 
og núna Ghostface. Maður bíður 
spenntur eftir næstu hátíð!

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Wu-Tang meðlimurinn 
Ghostface Killah brást ekki aðdáend-
um sínum á fínum tónleikum á Nasa 
á laugardagskvöldið.

Heitt og hrátt hjá Ghostface

STUÐ Ghostface Killah var í miklu stuði á Nasa og þakið ætlaði að rifna af húsinu 
þegar hann flutti lagið Shimmy Shimmy Ya í minningu ODB.

MUNIÐ AÐGANGSKORTIN! Allt að 37% afsláttur

BLUE VALENTINE

FOUR LIONS (L)

BLACK SWAN

LOVE AND OTHER DRUGS

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

17:50, 20:10, 22:30

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 20:00, 22:10

20:10, 22:30

17:40

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR&
CAFÉ



MÁNUDAGUR  4. apríl 2011 23

Vasti Jackson verður á 
meðal gesta á Blúshátíð í 
Reykjavík sem verður hald-
in í áttunda sinn 16. til 21. 
apríl. Hann segir blúsinn 
vera í blóðinu, enda ólst 
hann upp í Mississippi.

Bandaríski blúsarinn Vasti Jack-
son stígur á svið á Hilton-hótelinu 
21. apríl á Blúshátíð í Reykjavík. 
Hann er flinkur gítarleikari og 
afburða blússöngvari og er þekkt-
ur fyrir að ná góðum tengslum við 
áhorfendur á tónleikum.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
hann kemur til Íslands. „Ég hef 
komið til Finnlands, Noregs og Sví-
þjóðar en aldrei til Íslands. Ég verð 
þarna í fjóra daga og ætla aðeins 
og slappa af og skoða mig um,“ 
segir Jackson. 

Hann kemur frá blúsríkinu Miss-
issippi og hefur verið í tónlistar-
bransanum í rúm 35 ár. Hann ólst 
upp í mikilli tónlistar fjölskyldu. 
„Afi minn Sammy Jackson og 
amma mín Mary Jackson spiluðu 
bæði á gítar og ég spilaði með þeim 
heima hjá mér. Afi spilaði blús en 
amma spilaði aðallega gospel. 
Móðir mín söng líka og frændi 
minn spilaði á alls konar hljóðfæri 
þannig að fjölskyldan mín var á 
kafi í tónlist.“

Jackson vann á sínum yngri 
árum hjá útgáfufyrirtækinu 
Malaco Records í bænum Jack-
son í Mississippi og var hljóðvers-
gítarleikari fyrir blúsara á borð við 
Johnny Taylor, Little Milton og BB 
King. Hann hefur einnig starfað 
sem upptökustjóri og vann meðal 
annars með djasssöngkonunni 

Cassöndru Wilson og Harry Con-
nick Jr. Á ferli sínum hefur hann 
gefið út fjórar plötur og kom sú síð-
asta, Stimulus Man, út í fyrra.

Fæði nga rbær Jacksons , 
McComb í suðurhluta Missis-
sippi, er um sjötíu kílómetrum 
frá Hazlehurst, fæðingarbæ hins 
þekkta blúsara Roberts Johnson. 
Jackson hefur í gegnum tíðina 
unnið ýmis verkefni í tengslum 
við hinn sáluga Johnson. Hann kom 
fram í heimildarþáttaröðinni The 
Blues sem Martin Scorsese fram-
leiddi árið 2003 og fjallaði um upp-
runa blússins, þar á meðal Johnson. 
Einnig leikur hann Johnson í leik-
riti um gítarsnillinginn sem verður 
frumsýnt í Mississippi 17. júní.

Spurður út í rætur blússins 
segir Jackson hann vera sambland 
af evrópskri og afrískri tónlist 
sem náði fótfestum í Bandaríkj-
unum. „Þetta er tónlist fólksins 
og þegar þú heyrir þennan frum-
stæða takt langar þig bara að dansa 
og skemmta þér. Blúsinn bindur 
okkur við jörðina. Við getum talað 
um blúsinn og skrifað bækur um 
hann en þegar maður hlustar á 
hann gerist eitthvað sérstakt innra 
með manni,“ segir hann. Spurður 
hvort hann ætli ekki að reyna að 
smita Íslendinga af þessari blústil-
finningu á tónleikunum í Reykjavík 
segist Jackson ekki þurfa að reyna 
það: „Hún kemur með mig þangað. 
Það er blúsinn sem flytur mig til 
Íslands. Þessi tilfinning er í blóð-
inu. Hún er hjartað, sálin, lungun 
og lifrin í því sem ég stend fyrir 
sem tónlistarmaður.“  
 freyr@frettabladid.is

Með blústónlist í blóðinu

BLÚSARI TIL ÍSLANDS Mississippi-
blúsarinn Vasti Jackson stígur á svið á 

Blúshátíð í Reykjavík 21. apríl.

Roger Waters, fyrrum liðsmaður 
Pink Floyd, ætlar að spila lag 
með hljómsveit sinni ásamt 
fyrrum félaga sínum úr bandinu, 
David Gilmore á tónleikum síðar 
á þessu ári. Waters fer í tónleika-
ferð um Evrópu í vor þar sem 
hann flytur plötuna The Wall í 
heild sinni. Sex tónleikar verða 
í Bretlandi í maí og allt útlit er 
fyrir að Gilmore verði gestur 
á einum þeirra. „Hann ætlar 
að spila Comfortably Numb á 
einum tónleikum. Það er algjört 
leyndarmál hvaða tónleikar það 
verða,“ sagði Waters. Pink Floyd 
kom síðast saman árið 2005 en 
þremur árum síðar lést hljóm-
borðsleikarinn Richard Wright.

Floyd-liðar 
spila saman

ROGER WATERS Waters og David 
Gilmore ætla að stíga á svið saman í 
Bretlandi í vor.
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BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON  og félagar í svissneska liðinu Kadetten Schaffhausen féllu um helgina 
úr leik í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu eftir tap fyrir Montpellier frá Frakklandi í síðari leik liðanna í gær, 
35-27. Frakkarnir unnu þar með upp fimm marka forystu Björgvins Páls og félaga eftir fyrri leikinn.

Enska úrvalsdeildin
Birmingham - Bolton 2-1
1-0 Kevin Phillips (3.), 2-0 Craig Gardner (58.), 
2-1 Johan Elmander (70.).
Everton - Aston Villa 2-2
1-0 Leon Osman (37.), 1-1 Darren Bent (46.), 1-2 
Darren Bent (67.), 2-2 Leighton Baines (82.).
Newcastle - Wolves 4-1
1-0 Kevin Nolan (21.), 2-0 Shola Ameobi (44.), 
3-0 Peter Lövenkrands (49.), 3-1 Sylvan Ebanks-
Blake (57.), 4-1 Jonas Gutierrez (92.).
Stoke City - Chelsea 1-1
1-0 Jonathan Walters (7.), 1-1 Didier Drogba (32.).
West Brom - Liverpool 2-1
0-1 Martin Skrtel (49.), 1-1 Chris Brunt (61.), 2-1 
Chris Brunt (88.).
West Ham - Manchester United 2-4
1-0 Mark Noble (10.), 2-0 Mark Noble (24.), 2-1 
Wayne Rooney (64.), 2-2 Rooney (72.), 1-3 
Rooney (78.), 2-4 Javier Hernandez (83.).
Fulham - Blackpool 3-0
1-0 Bobby Zamora (22.), 2-0 Bobby Zamora 
(27.), 3-0 Dickson Etuhu (71.).
Manchester City - Sunderland 5-0
1-0 Adam Johnson (8.), 2-0 Carlos Tevez (14.), 
3-0 David Silva (62.), 4-0 Patrick Vieira (66.), 5-0 
Yaya Toure (72.)

STAÐAN
Man. United 31 19 9 3 68-32 66
Arsenal 30 17 8 5 59-29 59
Man. City 31 16 8 7 50-27 56
Chelsea 30 16 7 7 54-25 55
Tottenham 30 13 11 6 41-34 50
Liverpool 31 13 6 12 42-38 45
Everton 31 9 14 8 42-41 41
Bolton 31 10 10 11 43-43 40
Newcastle 31 10 9 12 48-46 39
Fulham 31 8 14 9 36-33 38
Stoke City 31 11 5 15 37-39 38
Sunderland 31 9 11 11 33-42 38
West Brom 31 9 9 13 43-57 36
Blackburn 31 9 7 15 39-51 34
Birmingham 30 7 13 10 30-42 34
Aston Villa 31 8 10 13 39-53 34
Blackpool 31 9 6 16 45-63 33
West Ham 31 7 11 13 38-53 32
Wolves 31 9 5 17 36-53 32
Wigan 31 6 13 12 29-51 31

Enska B-deildin
Reading - Portsmouth 2-0
Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson 
léku báðir allan leikinn með Reading. Hermann 
Hreiðarsson var í byrjunarliði Portsmouth.
Coventry City - Watford 2-0
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn með C.
Bristol City - Doncaster Rovers 1-0
Burnley - Ipswich Town 1-2
Cardiff City - Derby County 4-1
Crystal Palace - Barnsley 2-1
Hull City - Millwall 0-1
Leeds United - Nottingham Forest 4-1
Middlesbrough - Leicester City 3-3
Norwich City - Scunthorpe United 6-0
Preston North End - Swansea City 2-1

Þýska úrvalsdeildin
Hoffenheim - Hamburg 0-0
Gylfi Þór Sigurðsson lék síðustu 20 mínúturnar 
með Hoffenheim.

Skoska úrvalsdeildin
Hibernian - Hearts 2-2
Guðlaugur Pálsson var í byrjunarliði Hibernian en 
Eggert Gunnþór Jónsson hjá Hearts var í banni.

ÚRSLIT

Síðustu tvö tímabil Eiðs Smára Guðjohnsen
2009 - 2010
AS Monaco (ágúst - janúar)
11 leikir (8 í byrjunarliði) 599 mín/0 mörk
Tottenham (janúar - maí) 
14 leikir (4) 546 mín/2 mörk
Íslenska landsliðið
3 leikir (3) 256 mín/1 mark
Samtals
28 leikir (15) 1401 mín/3 mörk

2010 - 2011
Stoke (ágúst - janúar)
5 leikir (0 í byrjunarliði) 128 mín/0 mörk
Fulham (janúar -)
4 leikir (0) 24 mín/0 mörk
Íslenska landsliðið
2 leikir (2) 155 mín/0 mörk
Samtals 
11 leikir (2) 307 mínútur/0 mörk

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
sat enn á ný á varamannabekkn-
um er lið hans, Fulham, vann 3-0 
sannfærandi sigur á Blackpool 
í ensku úrvalsdeildinni í gær. 
Bekkjarseta Eiðs Smára sætir 
varla tíðindum lengur sem eitt og 
sér hljóta að teljast skelfileg tíð-
indi fyrir íslenska knattspyrnu.

Eiður Smári er markahæsti leik-
maður íslenska landsliðsins frá 
upphafi og hefur náð ótrúlegum 
árangri á sínum ferli. Tveir Eng-
landsmeistaratitlar, Spánarmeist-
aratitill, spænskur bikarmeistari 
og Evrópumeistaratitill eftir sigur 
með Barcelona í Meistaradeild  
Evrópu svo það helsta sé upptalið. 
Árangurinn talar sínu máli.

En síðustu tvö ár hafa verið 
Eiði Smára mjög erfið – frá því að 
hann var seldur frá Barcelona til 
AS Monaco í Frakklandi haustið 
2009. Síðan þá hefur hann komið 
við sögu í 39 leikjum með fjórum 
félagsliðum auk íslenska lands-
liðsins. 

Eftir erfiða tíð í franska boltan-
um var hann lánaður til Tottenham 
þar sem hann átti ágætu gengi að 
fagna. Hann fékk þónokkuð að 
spila, skoraði tvö mörk og Totten-
ham tryggði sér sæti í Meistara-
deildinni. 

Eftir langt sumar varð þó ekk-
ert af því að hann gengi í raðir 
Tottenham. Hann fór til Stoke, 
þar sem hann fékk aldrei tækifæri 
í byrjunarliðinu, og fór þaðan til 
Fulham í janúar síðastliðnum. Þar 
hefur lítið betra tekið við og hing-
að til hefur Mark Hughes, stjóri 
liðsins, notað hann minna en Tony 

Pulis gerði hjá Stoke. Til að bæta 
gráu á svart er hann líka dottinn 
úr íslenska landsliðinu. Hann var 
ekki valinn í hópinn fyrir leikinn 
gegn Kýpur í síðasta mánuði.

Ólafur Jóhannesson landsliðs-
þjálfari sagði þá að hann hefði ekki 
rætt sérstaklega við Eið Smára 
um þá ákvörðun. „Staða hans í 
Englandi hjá þessum tveimur 
liðum hefur ekki verið eins og 
við höfum viljað. Hann er ekki 
að spila og ég sá ekki ástæðu til 
þess að velja hann,“ sagði Ólafur 
við það tilefni. 

Svo virðist sem Eiður 
Smári sé ekki í mynd-
inni hjá sínum þjálfur-
um, hvort sem er hjá 
hans félagsliði eða 
landsliði. Samanlagð-
ur leiktími hans á 
þessu tímabili nær 
ekki fjórum heilum 
knattspyrnuleikjum.

Samningur hans við 
Fulham rennur út í 
lok leiktíðarinnar en 

þrátt fyrir allt þykir ekki útilok-
að að hann fái aftur samning hjá 
félaginu í sumar, miðað við fregnir 
frá Englandi. Fulham hefur vegn-
að vel síðustu vikurnar og er Eiður 
sjálfsagt fórnarlamb þeirrar vel-
gengni. Hans kappsmál hlýtur að 

vera að fá að spila aftur reglu-
lega og er því von á því að 
hann skoði sín mál rækilega 
í sumar. eirikur@frettabladid.is

Martraðatímbil Eiðs Smára
Eiður Smári Guðjohnsen hefur aðeins spilað í 24 mínútur með Fulham síðan 
hann kom til félagsins í janúar og aldrei fengið tækifæri í byrjunarliði á tíma-
bilinu, hvort sem er með Fulham eða Stoke. Rúmt ár er frá hans síðasta marki.

FÓTBOLTI Helgin í enska boltan-
um var afar góð fyrir liðin frá 
Manchester-borg. Manchester 
United er komið í lykilstöðu á toppi 
deildarinnar eftir frábæra endur-
komu í 2-4 sigri gegn West Ham. 
Heimamenn í West Ham komust í 
2-0 með tveimur vítaspyrnum frá 
Mark Noble en United, með Wayne 
Rooney fremstan í flokki, skiptu 
um gír og á 19 mínútna kafla í síð-
ari hálfleik afgreiddi United leik-
inn. Rooney skoraði þrennu og 
Javier Hernández bætti við fjórða 
markinu undir lok leiks.

Rooney segir að það sé meistara-

bragur á spilamennsku United. 
„Þegar Chelsea varð meistari fyrir 
nokkrum árum þá átti liðið marg-
ar endurkomur eins og við um 
helgina. Það má segja að tímabilið 
sé núna að byrja fyrir alvöru. Við 
eigum sjö leiki eftir, fjóra á heima-
velli þar sem við höfum verið frá-
bærir. Þetta er mikil áskorun fyrir 
okkur en við erum tilbúnir.“

Með sigrinum er United komið 
með sjö stiga forystu á Arsenal 
í baráttunni um Englandsmeist-
aratitilinn en Arsenal missteig 
sig enn einu sinni um helgina 
og gerði markalaust jafntefli á 

heimavelli gegn Blackburn. Segja 
má að United sé komið með aðra 
höndina á titilinn en Arsenal má 
ekki misstíga sig það sem eftir er 
tímabilsins til að eiga möguleika 
á titlinum.

Manchester City fór langt með 
að tryggja sér sæti í Meistara-
deildinni með 5-0 sigri gegn Sun-
derland í gær. City lék sér einfald-
lega að lánlausum leikmönnum 
Sunderland og er nú komið upp í 
þriðja sæti deildarinnar með 56 
stig. Tottenham virðist vera að 
missa af lestinni því liðið er í 5. 
sæti, sex stigum á eftir City. - jjk

Wayne Rooney skoraði þrennu í magnaðri endurkomu Man. Utd. en Arsenal hélt áfram að misstíga sig:

United með enska meistaratitilinn í sigtinu

ROONEY Blótaði í myndavél er hann 
fagnaði þriðja marki sínu og var gagn-
rýndur fyrir það. NORDIC PHOTOS/GETTY

JÚDÓ Íslandsmótið í júdó fór fram 
í Laugardalshöllinni um helgina. 
Þormóður Jónsson, JR, og Anna 
Soffía Vík-
ingsdóttir, 
Ármanni, unnu 
bæði tvöfalt á 
mótinu. Bæði í 
sínum þyngd-
arflokki og svo 
í opna flokkn-
um.

Athygli vakti 
að Gunnar Nel-
son bardaga-
íþróttakappi tók þátt í keppninni 
og náði hann góðum árangri. 
Hann vann til bronsverðlauna 
í -81 kg flokki og komst einnig 
í bronsglímu í opna flokknum. 
Hann tapaði þó þeirri glímu.

 Úrslit mótsins má sjá á Vísi 
auk viðtala við keppendur. - esá

Íslandsmótið í júdó:

Þormóður og 
Anna sigursæl

ÞORMÓÐUR 
JÓNSSON

EIÐUR SMÁRI
Í baráttu við Leon Osman, 

leikmann Everton.

HANDBOLTI Valur og Fram munu 
kljást um Íslandsmeistaratitilinn 
í handbolta, rétt eins og í fyrra. 
Bæði lið unnu rimmur sínar í 
undanúrslitum úrslitakeppni N1-
deildar kvenna, 2-0, en síðari 
leikirnir fóru fram um helgina.

Valur vann Fylki örugglega í 
báðum leikjum liðanna og Fram 
hafði nauman eins marks sigur 
gegn Stjörnunni, 22-21, á laugar-
daginn eftir að hafa unnið fyrri 
leikinn á heimavelli með átta 
marka mun. Úrslitarimman hefst 
á föstudagskvöldið. - esá 

N1-deild kvenna:

Valur og Fram 
mætast aftur



Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

þarft...Allt sem þú 

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

PPrreennttmmiiððllaakköönnnnuunn CCaappaacceenntt GGaalllluupp.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.
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Hlynur Bæringsson körfuboltamaður

Fyrir mikilvæga körfuboltaleiki er oft 
talað um baráttu, ákveðni og vilja 
sem lykil að sigri. Það er hárrétt þó 
sumt af þessu ætti ekki að þurfa 
að innprenta í alvöru leikmenn á 
ögurstundu. Það sem mér finnst 
vanta hjá íslenskum liðum er gott 
„gameplan“ og undirbúningur fyrir 
leiki, hernaðaráætlun, það er mikil-
vægt til að fara á næsta stig.  

Þessu sinna þjálfarar misvel, 
sumir vegna leti en aðrir vegna 
tímaskorts sem er skiljanleg ástæða, 
þetta er jú ekki fullt starf hjá öllum 
þjálfurum. Svo eru þeir sem leggja 
tíma í þetta og hjálpa sínum liðum 
með ýmsum smáatriðum sem 
saman verða að mikilvægum þætti 
í undirbúningi liðsins. Þeirra lið 
hafa forskot. Ég hef kynnst báðum 
hliðum, að vera sá sem ekkert 

hefur í höndunum nema baráttuna 
og viljann en einnig sá sem hefur 
öfluga hernaðaráætlun á bak við sig 
sem maður getur treyst.

Þjálfararnir mínir hérna í Svíþjóð 
eyða miklum tíma í þennan undir-
búning. Þegar ég hugsa til baka er 
ég betur undirbúinn fyrir leiki sem 
skipta litlu máli hérna heldur en 
ég var fyrir marga af mikilvægustu 
leikjum á ferlinum, bæði landsleiki 
og félagsliðum. Við förum yfir öll 
helstu kerfi andstæðinganna, svo 
vel að við kunnum þau utanbókar.

Við í Sundsvall erum þegar þessi 
orð eru skrifuð í einvígi í átta liða 
úrslitum og er staðan 2-2. Við 
urðum í fyrsta sæti en þeir (Jamt-
land) í því áttunda. Fyrirfram og 
ef tekið er mið af leikmannahóp 
liðanna þá ættum við að vinna. Þeir 

hafa komið mjög vel undirbúnir og 
hafa valdið okkur erfiðleikum með 
sinni taktík, bæði í vörn og sókn. Ég 
fullyrði að ef þeir hefðu engu breytt 
og einfaldlega mætt til að berjast 
og gera sitt besta hefðum við unnið 
þetta einvígi 3-0. Þeirra hernaðar-
áætlun er hins vegar búin að gefa 
þeim möguleika í þessu einvígi, 
vona samt að það dugi ekki til.

Öllu má ofgera, þitt eigið lið er 
alltaf það sem skiptir mestu máli. 
En góður undirbúningur og gott 
leikskipulag getur verið sá þáttur 
sem skilur á milli liða. Einn góður 
vinur minn sem hefur náð langt 
orðaði þetta vel. Þetta er stríð og ég 
vil ekki hlaupa nakinn og allslaus 
út á vígvöllinn með baráttuna eina 
að vopni og sjá þar menn vopnaða 
hríðskotabyssum.

Ég vil ekki hlaupa nakinn 
og allslaus út á vígvöllinn

Metið í NBA-deildinni
Flestar þriggja stiga tilraunir í NBA:
Portland - Golden State (2005) 69
Houston - Dallas (1995) 64
Cleveland - Portland (1995) 64
Houston - LA Lakers (1996) 64
Til samanburðar:
KR - Keflavík (2011) 85

SKÍÐI Helgin var góð fyrir þau 
Björgvin Björgvinsson frá Dal-
vík og Íris Guðmundsdóttur frá 
Akureyri en keppt var á Skíða-
móti Íslands í Bláfjöllum um 
helgina.

Bæði unnu gull í svigi og stór-
svigi og þar með alpatvíkeppn-
inni. Björgvin bar einnig sigur úr 
býtum í samhliðasvigi. Íris fékk 
harða samkeppni í stórsviginu og 
munaði aðeins einum hundraðs-
hluta úr sekúndu á milli henn-
ar og Katrínar Kristjánsdóttur, 
einnig frá Akureyri sem varð í 
öðru sæti. - esá

Skíðamót Íslands um helgina:

Björgvin fékk 
fjögur gull

BJÖRGVIN Hefur verið sigursæll hér á 
landi undanfarin ár. 

KÖRFUBOLTI Það var ótrúleg 
dramatík á lokamínútunum 
í fyrsta leik Keflavíkur og 
Njarðvíkur í úrslitum um 
Íslandsmeistaratitilinn í Ice-
land Express-deild kvenna 
sem fram fór á laugardag-
inn. Keflavík vann eins 
stigs sigur, 74-73, með 
körfu frá Lisa Karcic í 
þann mund er leiktím-
inn rann út. Keflavík er 
þar með komið í 1-0 í ein-
vígi liðanna en vinna þarf 
þrjá leiki til að hampa 
titlinum.

Jón Halldór Eðvarðs-
son, þjálfari Keflavíkur, 
var kátur með sigurinn. 
„Þetta var magnaður 
leikur, fullt hús af fólki 
og það er kærkomið að 
komast yfir í einvíginu. 

Bæði lið áttu það svo sannar-
lega skilið að leika fyrir um 
600 manns,“ sagði Jón Hall-

dór en liðin mætast aftur 
annað kvöld í Njarðvík.

„Við þurfum að spila 
vel til að hafa betur 

því Njarðvík er með 
frábært lið. Þær 
munu án efa mæta 
ákveðnar til leiks 
og það þurfum við 
líka að gera. Það 
vinnur ekkert lið 

Njarðvík í 
dag nema 
eiga topp-
leik.“  - jjk

Keflavík komið yfir eftir dramatískan leik:

Flautukarfa tryggði 
Keflavík sigurinn

HETJAN
Lisa Karcic í 

leik með Keflavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Æsilegum leik KR og 
Keflavíkur á föstudagskvöldið 
lauk með sigri síðarnefnda liðs-
ins, 139-135, eftir framlengingu. 
Samanlagt reyndu leikmenn lið-
anna að skjóta 85 sinnum fyrir 
utan þriggja stiga línuna, þar af 
KR ingar 61 sinni. Ótrúlegar tölur, 
sérstaklega þar sem metið í einum 
leik í NBA-deildinni er 69 skot. 

KR setti niður 20 þrista í 61 til-
raun en Keflavík þrettán í 24 til-
raunum. Skotglöðustu KR-ingarnir 
voru Brynjar Þór Björnsson (19), 
Marcus Walker (17), Hreggviður 
Magnússon (10) og Pavel Ermolins-
kij (9). Þess má geta að KR-ingar 
tóku færri skot inn í teignum eða 
50 talsins – þar af fóru 29 niður.

„Þeir spiluðu svæðisvörn sem 
miðaði við að hægja á okkur,“ 

sagði Hrafn Kristjánsson, þjálf-
ari KR. „Þeir lögðu kannski ekki 
upp með að skilja okkur eftir gal-
opna í hverju einasta þriggja stiga 
skoti en sú varð nú bara raunin. 
Það er erfitt fyrir góða skotmenn 
að taka ekki skot þegar það er eng-
inn í tveggja metra radíus við þá. 
Ég vil að þessi strákar stígi inn í 
þessi skot með sjálfstrausti sem 
þeir gerðu,“ bætti Hrafn við. 

„En það leggur ekki nokkur 
þjálfari upp með þetta – nema 

kannski Don Nelson eða Doug 
Mo. Enda tók ég ekki eftir þessum 
fjölda skota þar sem hvert einasta 
þeirra var opið.“

Liðin mætast aftur í kvöld og 
þá fær KR annað tækifæri til að 
tryggja sér sæti í úrslitunum. 
Staðan í rimmunni er 2-1. „Við 
ætlum að spila eins og að við séum 
að spila um titilinn. Það fannst 
mér vanta í þessum leik en þannig 
þurfum við alltaf að spila í úrslita-
keppninni.“ eirikur@frettabladid.is

Fleiri þriggja stiga tilraunir 
en í nokkrum NBA-leik
Leikmenn KR og Keflavíkur áttu alls 85 þriggja stiga skot í leik liðanna á föstu-
dagskvöldið – miklu fleiri en í nokkrum NBA-leik í sögunni. Þar af áttu KR-ing-
ar einir og sér 61 skot fyrir utan þriggja stiga línuna. Liðin mætast aftur í kvöld.

SAUTJÁN SKOT Marcus Walker skaut sautján sinnum fyrir utan þriggja stiga línuna, þó 
tveimur færri skotum en liðsfélagi hans, Brynjar Þór Björnsson. 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

06.00 ESPN America
07.00 Shell Houston Open (4:4)
12.00 Golfing World
12.50 Shell Houston Open (4:4)
17.10 PGA Tour - Highlights (12:45)
18.00 Golfing World
18.50 Shell Houston Open (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour (3:25)
23.45 ESPN America

08.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles
10.00 Zoolander
12.00 Journey to the Center of the 
Earth
14.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles
16.00 Zoolander
18.00 Journey to the Center of the 
Earth
20.00 I‘ts a Boy Girl Thing
22.00 Next 
00.00 Cemetery Gates
02.00 Carlito‘s Way
04.20 Next
06.00 You Don‘t Mess with the Zohan

07.00 Man. City - Sunderland Útsend-
ing frá leik Manchester City og Sunderland í 
ensku úrvalsdeildinni.

14.40 Stoke - Chelsea Útsending frá leik 
Stoke City og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

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

17.40 Premier League Review

18.40 QPR - Sheffield Utd. 

21.00 Premier League Review Flottur 
þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem 
leikir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til 
mergjar.

22.00 Ensku mörkin Sýnt frá síðustu 
leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsi-
leg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 QPR - Sheffield Utd. 

00.15 Arsenal - Blackburn Útsending 
frá leik Arsenal og Blackburn í ensku úrvals-
deildinni.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Viðtal við 
dr. Malcolm Kendrick höfund bókarinnar „The 
Great Cholesterol Con“.      

20.30 Golf fyrir alla Skoðum grunnatriði 
pútttækni með progolf.i    

21.00 Frumkvöðlar

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í eldhúsinu á Silfrinu á Hótel 
Borg      

16.15 Án titils
17.15 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Mærin Mæja (9:52)
18.08 Franklín (58:65)
18.30 Sagan af Enyó (14:26)
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Ég og Tourettes-sjúkdómurinn
(Tourettes and Me) Bresk heimildarmynd.
21.00 Nýsköpun – Íslensk vísindi 
(9:12) Oft er rætt um borun eftir heitu vatni 
eða gufu og um Djúpborunarverkefnið. Í 
þessum þætti er farið í saumana á efninu og 
svo er skotist í heimsókn á Bráðadeild Land-
spítala - Háskólasjúkrahúss. 
21.30 Icesave – um hvað er kosið? 
Umfjöllun um afleiðingar þess að þjóðin 
samþykki eða felli lögin um ríkisábyrgð vegna 
Icesave. 
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er sýnt 
frá leikjum á Íslandsmóti karla og kvenna í 
handbolta og körfubolta.
23.00 Meistaradeild í hestaíþróttum
23.20 Þýski boltinn
00.25 Kastljós (e)
00.50 Fréttir (e)
01.00 Dagskrárlok 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.40 Game Tíví (10:14) (e)

17.10 Dr. Phil

17.55 Matarklúbburinn (1:7) (e)

18.20 Spjallið með Sölva (7:16) (e)

19.00 Kitchen Nightmares (1:13) (e) 
Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsay heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu.

19.45 Will & Grace (15:24) Endursýningar 
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum. 

20.10 One Tree Hill (2:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. 

20.55 Hawaii Five-O (5:24) Ný þáttaröð 
sem byggist á samnefndnum spennuþáttum 
sem nutu mikilla vinsælda á sjöunda og átt-
unda áratugnum. Systrum frá Filippseyjum 
er rænt eftir fjörugt kvöld á barnum. Önnur 
þeirra finnst látin en hin er enn ófundin. Sér-
sveitin er kölluð saman enda er faðir systr-
anna sendiherra Filippseyja.

21.45 CSI (12:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas. 

22.35 Jay Leno 

23.20 Californication (2:12) (e) Banda-
rísk þáttaröð með David Duchovny í hlutverki 
syndaselsins og rithöfundarins Hank Moody. 

23.50 Rabbit Fall (1:8) (e) 

00.20 Heroes (1:19) (e)

01.05 Will & Grace (15:24) (e)

01.25 Hawaii Five-O (5:24) (e)

02.10 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 (4:13) 
11.00 Masterchef (8:13) 
11.45 Falcon Crest (22:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (5:24) 
13.30 America‘s Got Talent (25:26) 
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (1:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (14:19) 
19.45 The Big Bang Theory (5:17) 
Leonard og Sheldon eru eldklárir eðlisfræð-
ingar og hreinræktaðir nördar sem þekkja eðli 
alheimsins mun betur en eðli mannsins. 
20.10 Jamie Oliver‘s Food Revolution 
(2:6) Sjónvarpskokkurinn geðþekki ferðast 
til Bandaríkjanna í þeim ásetningi að berjast 
gegn offitu, hjartasjúkdómum og sykursýki.
20.55 The Event (14:23) Þættir um 
ungan mann sem hafður er fyrir rangri sök. 
Hann lendir á flótta og áður en hann veit af, 
er hann lentur í ristastóru samsæri.
21.40 Nikita (5:22) Leyniþjónustan 
Division ræður til sín ungmenni sem áttu erf-
iða æsku. Hún eyðir öllum sönnunargögnum 
um fyrra líf þeirra og gerir þau að færum 
njósnurum.
22.25 Bak við tjöldin: Söngkeppni 
framhaldsskólanna
23.05 Modern Family (18:24) 
23.35 Bones (1:23) 
00.20 How I Met Your Mother (1:24) 
00.45 Burn Notice (15:16) 
01.30 Hush Little Baby
02.55 Copperhead
04.25 Jamie Oliver‘s Food Revolution 
05.10 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 E.R. (21:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.55 Chase (14:18) Hörkuspennandi 
þáttaröð frá Jerry Bruckheimer um lögreglu-
konuna Annie Frost sem leggur sig alla fram. 

22.40 Pressa (3:6) Ný þáttaröð af Pressu. 
Nú hafa liðið nokkur ár frá því við skildum 
við blaðakonuna Láru en hún vinnur nú sem 
upplýsingafulltrúi olíufélags. Þegar forstjórinn 
er grunaður um að vera viðriðinn morð á 
ungri konu vaknar óbilandi sannleiksþrá 
Láru og áður en hún veit af er hún farin að 
stunda rannsóknarblaðamennsku á Póstinum 
á ný. 

23.30 Boardwalk Empire (7:12) Þætt-
irnir gerast í Atlantic City í kringum 1920 við 
upphaf bannáranna í Bandaríkjunum. Wall 
Street var á mikilli uppleið en mörg glæpa-
gengi spruttu fram og græðgin og hömlu-
leysið var allsráðandi. 

00.25 E.R. (21:22) 

01.10 The Doctors

01.55 Sjáðu

02.20 Fréttir Stöðvar 2 

03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Iceland Expressdeildin 2011 

17.15 Iceland Expressdeildin 2011 

19.00 Iceland Expressdeildin 2011 

21.00 Golfskóli Birgis Leifs (2/12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist 
golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.

21.30 Final Table Sýnt frá World Series of 
Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

23.10 Iceland Expressdeildin 2011 

> Brendan Fraser
„Ég trúi ekki á óskir. Ég held að við fáum þá 
hluti sem við vinnum okkur inn fyrir.“
Brendan Fraser leikur prófessorinn Trevor 
Anderson, sem fer ásamt litlum frænda 
sínum og íslenskri leiðsögukonu, að leita 
að týndum bróðir Trevors á Íslandi og 
komast að týndum heimi í iðrum jarðar í 
fjölskyldumyndinni Journey to the Center of 
the Earth sem er á Stöð 2 Bíó kl. 18.

Einn af mínum uppáhaldsþáttum á 
skjánum er Modern Family á Stöð tvö. 
Litríkar persónurnar hafa nánast allar 
heillað mig upp úr skónum enda aldrei 

nokkurn tímann dauf stund í lífi þeirra. Ég 
hendi jafnvel baunum í pott og poppa upp 
á gamla mátann áður en ég kem mér vel 
fyrir í sófanum, til að fylgjast með þessu 
nútíma fjölskyldulífi. Ég skemmti mér 
yfirleitt svo vel að ég hlæ upphátt og má 
passa mig á að poppið hrökkvi ekki ofan 
í mig.

Reyndar viðurkenni ég að í þáttunum 
rekur hver klisjan hver aðra, svo kirfilega 
að nánast alltaf er hægt að segja sér fram-
vindu mála fyrirfram þegar eitthvað er í 

uppsiglingu. En það er kannski einmitt það 
sem gerir þáttinn svona skemmtilegan. Klisjur 
eru jú byggðar á raunveruleikanum hvort sem 
okkur líkar betur eða verr og við þekkjum 
okkur sjálf í þeim, þó við fáumst kannski ekki 
til að viðurkenna það.

Reyndar virðast þau öll vera frekar vel stæð, 
búa í fallegum og hreinum húsum, fullum 
af flottum húsgögnum og dýrum munum. 
Sjálf eru þau upp til hópa falleg, vel klædd 
og í góðu formi, svo í sjálfu sér get ég ekki 
samsamað mig sérstaklega við þau, þannig 
séð. En uppákomurnar í daglegu lífi þeirra eru 
hversdagslegar, ótrúlegar, fyndnar, asnalegar 
og neyðarlegar allt í senn. Og það getum við 
auðveldlega samsamað okkur við.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FINNUR SIG Í KLISJUNUM

Skemmtilega hversdagslegar uppákomur
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

SVT 1

08.55 Deal or No Deal  09.30 Deal or No Deal  
10.05 EastEnders  10.35 Top Gear  11.30 Keeping 
Up Appearances  12.00 ‚Allo ‚Allo!  12.30 Fawlty 
Towers  13.05 New Tricks  13.55 New Tricks  
14.45 Deal or No Deal  15.20 Deal or No Deal  
15.55 Keeping Up Appearances  16.25 ‚Allo ‚Allo!  
17.00 Fawlty Towers  17.30 Dalziel and Pascoe  
18.20 Dalziel and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 
Jack Dee Live at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little 
Britain  21.45 Coupling  22.15 Jack Dee Live at the 
Apollo  23.00 EastEnders

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 21 
Søndag  10.50 Bonderøven  11.30 Søren Ryge  
12.00 Klovedal i Indonesien  13.00 DR Update 
- nyheder og vejr  13.10 Downton Abbey  14.00 
Humf  14.05 Timmy-tid  14.15 Kasper & Lise  
14.30 Kaj og Andrea  15.00 Downton Abbey  
15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Jamie Olivers eget køkken  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 Jamie i det fede 
USA  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 
SportNyt  20.00 Hercule Poirot  21.35 OBS  21.40 
Talismanen  

11.35 Verdensarven  11.50 Glimt av Norge  12.00 
NRK nyheter  12.05 Norge rundt  12.30 Oppdrag 
Sognefjorden  13.00 NRK nyheter  13.10 Dallas  
14.00 NRK nyheter  14.10 Popstokk  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Vår aktive hjerne  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.45 Puls  
18.15 Den nordiske smaken  18.45 Glimt av Norge  
18.55 Distriktsnyheter  19.30 Den fordømte  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Mysterier med George Gently  
22.45 Nytt på nytt  

10.05 Sportspegeln  10.35 Sverige!  11.20 Storm 
över Tjurö  13.05 Vilma  13.10 Gomorron Sverige  
14.00 Rapport  14.05 Två kockar i samma soppa  
14.55 Mästarnas mästare  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Djursjukhuset  18.30 Det söta livet  19.00 
Gynekologen i Askim  20.00 Hej litteraturen!  
20.30 Barn av sitt språk  21.00 Brottet och straffet  
22.30 Veckans brott  23.30 Rapport 

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 
Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Hringsól 14.00 
Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Rán 15.25 Eru Íslendingar mikil 
bókaþjóð? 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 22.15 Girni, 
grúsk og gloríur 23.05 Lostafulli listræninginn 
23.45 Málstofan 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 

Jamie Oliver heldur áfram að berjast 
fyrir bættu mataræði í grunnskóla 
í Huntington í Vestur-Virginíu en 
mætir harðri 
mótspyrnu 
frá matráðs-
konunni Alice 
Gue, bæjar-
yfirvöldum og 
skólakrökkum. 
En hann gefst 
ekki upp 
baráttulaust.

STÖÐ 2 KL. 20.10
Jamie Oliver‘s 
Food Revolution

Vertu með í skemmtilegum afmælisleik. Þú gætir unnið eitt af 
hundrað glæsilegum páskaeggjum númer 10 frá Freyju. Það eina sem 
þú þarft að gera er að skrá þig á Vísi* fyrir 17. apríl og svara einni 
laufléttri spurningu. Tilkynnt verður um vinningshafa 18. apríl.

Sjaldan fellur eggið langt 
frá vinningshafanum

*visir.is/frettabladid

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Á ferð og flugi
Angels and Demons

Grey’s Anatomy
American Idol

Prince of Persia:

Sands of Time

Hamingjan sanna Iceland Food Centerný heimildamynd

Millennium þríleikurinn i heild sinni!

Karlar sem hata konur - miðvikudaginn 20/4

Stúlkan sem lék sér að eldinum - skírdag 21/4

Loftkastalinn sem hrundi - annan í páskum 25/4

Páskadagskrá Stöðvar 2 er stútfull af frábæru efni
Frábærir þættir: Bones, The Event, Boardwalk Empire, NCIS, Jamie’s Food Revolution,

Sjálfstætt fólk, Auddi og Sveppi, Tvímælalaust, Big Bang Theory, Hung og Eastbound and Down.

Magnaðar stórmyndir: Duplicity, Get Smart, Pineapple Express og It’s Complicated. 

Fjölskyldufjör: Shark Bait, Stuart Little og Horton Hears a Who!

Það er ódýrara að
skemmta sér heima

um páskana!

Allt að 30% prósent afsláttur af áskrift
Safnaðu punktum í Stöð 2 Vild sem má nýta í 

viðbótaráskrift eða hjá samstarfsfyrirtækjum. 
Fylgstu með á stod2.is í apríl. Barnastöðin Jim Jam fylgir með áskrift í mars.
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„Ég held að í algjöru uppáhaldi 
sé þátturinn Six Feet Under. Mér 
finnst líka sjónvarpsþátturinn 
An Idiot Abroad mjög góður.“

Dögg Mósesdóttir, klippari og kvikmynda-
gerðarkona.

„Þeir eru rosalega góðir leikarar og skemmti-
legir strákar,“ segir Agnar Jón Egilsson, 
leikari og leikstjóri.

Agnar hefur fengið það hlutverk að þjálfa 
strákana í grínhópnum Mið-Ísland í leiklist. 
Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu vinn-
ur Mið-Ísland að sjónvarpsþáttum, en sýningar 
hefjast á Stöð 2 seinna á árinu. Agnar neitar að 
þurfa að taka Ara Eldjárn og félaga í grínhópn-
um í gegn, enda séu þeir afar efnilegir leikar-
ar. „En ég segi þeim stundum að vera kyrrir,“ 
segir Agnar. „Þeir láta gamminn geisa og eru 
rosalega fyndir. Ég þarf stundum að passa mig 
á að hlæja ekki of mikið.“

Agnar liðsinnir hópnum í spuna ásamt því 
að kenna þeim tæknilegar æfingar sem lærðir 
leikarar nota. „Það eru trix sem er gott fyrir 

þá að hafa bak við eyrun,“ segir hann. „Svo er 
þetta gott fyrir stemninguna.“

Agnar segir gott fyrir alla að æfa sig í því 
sem þeir gera, hvort sem það er leiklist eða 
annað. „Að vera með reglulegan tíma þar sem 
maður æfir sig í því sem maður gerir er eitt-
hvað sem allir ættu að gera. Það gerir manni 
aldrei neitt nema gott,“ segir Agnar. „Ég er 
stoltur af því að þeir hafi beðið mig um að 
koma og vera fluga á vegg og koma með góðar 
hugmyndir um hvernig þeir geta þjálfað sig í 
leiðinni.“ 

Grínhópurinn Mið-Ísland verður með uppi-
standskvöld á miðvikudaginn í Þjóðleikhús-
kjallaranum. Sérstakir gestir verða Pétur 
Jóhann Sigfússon og Margrét Björnsdóttir, 
fyndnasti Verzlingurinn. - afb

Leiðbeinir Mið-Íslands drengjum í leiklist

ÞJÁLFARINN Mið-Íslandsdrengirnir Ari Eldjárn, Dóri 
DNA, Jóhann Alfreð og Bergur Ebbi eru undir hand-
leiðslu Agnars Jóns.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hætt hefur verið við gerð kvikmyndarinnar 
Mulan, sem Jan de Bont átti að leikstýra. Óttar 
Guðnason kvikmyndatökumaður hafði verið ráð-
inn til að stjórna upptökum myndarinnar en nú er 
ljóst að af verkefninu verður ekki. Óttar vildi ekki 
tjá sig við Fréttablaðið um málið, sagði þetta vera 
hrakfallasögu frá upphafi til enda. Samkvæmt 
fréttum frá Hollywood hafa framleiðendur mynd-
arinnar ekki lagt árar í bát en ólíklegt verður að 
teljast að nokkuð verði af gerð myndarinnar.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Óttar verður að 
hætta við jafn stórt verkefni á vegum de Bonts. 
Hann hafði undirbúið tökur fyrir hasarmyndina 
Stopping Power í Berlín þar sem John Cusack átti 
að leika aðalhlutverkið ásamt fleiri stórum stjörn-
um. Óttar var þá búinn að æfa bílaeltingarleiki og 
annað sem prýðir flottar hasarmyndir en það getur 
dregið ansi snögglega fyrir sólu í Hollywood. Einn 
framleiðandinn sagði sig frá verkefninu og fljót-
lega voru allar tökuvélar stöðvaðar.

Hið sama gilti um Mulan; Óttar var í Kína í 
rúman mánuð við leit að hentugum tökustöðum. 
Allt virtist ganga eins og í sögu, búið var að ráða 
Ziyi Zhang, stjörnu Crouching Tiger, en svo féll 
sprengjan og nánast fyrirvaralaust var hætt við 
gerð myndarinnar. De Bont er hvað þekktastur 

fyrir kvikmyndir sínar Speed, Twister og Lara 
Croft Tomb Raider: The Cradle of Life en hann 
hefur átt í erfiðleikum með að fjármagna kvik-
myndir undanfarin ár. - fgg

Óttar fær ekki að skjóta Mulan

SLÆMUR FÉLAGSSKAPUR? Mulan er önnur kvikmynd Óttars 
með Jan de Bont sem hætt er við. Kvikmyndatökumaðurinn 
hugsar sig eflaust tvisvar um næst þegar de Bont hringir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Hún er ennþá að síast inn, þessi 
sigurtilfinning,“ segir Laufey Har-
aldsdóttir, einn þriggja liðsmanna 
í Gettu betur-liði Kvennaskólans í 
Reykjavík. Liðið bar sigurorð af 
liði MR í spurningakeppni fram-
haldsskólanna á laugardagskvöld 
í beinni útsendingu Sjónvarps-
ins í æsispennandi keppni. Úrslit-
in réðust á síðustu spurningu en 
Laufey segir sjálf að hún og liðs-
félagar hennar, þeir Bjarki Freyr 
og Bjarni Lúðvíksson, hafi eflaust 
verið þau rólegustu í salnum. Lauf-

ey á afmæli í dag, verður nítján 
ára og það var því varla hægt að 
hugsa sér betri afmælisgjöf, að 
hrifsa hljóðnemann sögufræga úr 
höndum erkifjendanna í MR.

Árangur Laufeyjar er hins 
vegar enn merkilegri í ljósi þess að 
henni tókst loksins að rjúfa þykkan 
karlamúr spurningakeppninnar. 
Því í langri sögu Gettu betur hefur 
engin stelpa verið í sigurliði. Lauf-
ey viðurkennir að sú staðreynd sé 
eilítið yfirþyrmandi. „Hún er eig-
inlega fjarstæðukennd en mjög 

góð.“ Laufey fór hina hefðbundnu 
leið í Gettu betur-liðið, fór í inn-
tökuprófið og var meðal þriggja 
efstu. Hún upplýsir jafnframt að 
fjölskyldan elski spurningaleiki, 
þau séu hálfgerð nörda-fjölskylda 
sem spili Trivial Pursuit af mikl-
um móð og horfi á Gettu betur 
saman í sófanum og keppa inn-
byrðis sín á milli. „Og þá tapaði 
ég alltaf,“ segir Laufey sem getur 
hins vegar gengið stolt um stofu-
gólfið heima eftir frækna frammi-
stöðu á laugardagskvöldinu.

Gettu betur og þátttakan í 
þeirri keppni þykir ákaflega 
tímafrek og raunar tímaþjófur 
frá námi en Laufey lætur það 
hins vegar ekkert á sig fá. Hún 
hafði varla tíma til að spjalla, hún 
situr nefnilega í stjórn leikfélags 
Kvennaskólans sem er á fullu við 
að undirbúa frumsýningu. Og eins 
og það sé ekki nóg þá var Laufey 
einnig í Morfís-liði skólans sem 
tapaði fyrir Versló í sextán-liða 
úrslitum keppninnar.  

freyrgigja@frettabladid.is

LAUFEY HARALDSDÓTTIR:  YFIRÞYRMANDI EN GÓÐ TILFINNING

Gaf sjálfri sér sigurinn í afmælisgjöf

FYRSTA STELPAN Laufey Haraldsdóttir er fyrsta stelpan til að vera í sigurliði Gettu betur en Kvennaskóli Reykjavíkur sigraði MR í úrslitum spurningakeppni framhaldsskólanna 
á laugardaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/

Eins og kemur fram hér til hliðar 
sigraði Kvennaskólinn í Reykjavík 
lið MR í æsispennandi keppni 
í Gettu betur. En það voru fleiri 
gáfnaljós sem uppskáru sigur 
í spurningakeppni um helgina 
því lið Norðurþings hafði 
nágranna sína frá Akureyri undir í 
spurningakeppni sveitarfélaganna, 
Útsvari, sem þau Sigmar Guð-
mundsson og Þóra Arnórsdóttir 
stjórna. Sú keppni var ekkert síður 
spennandi en framhaldsskóla-

keppnin og réðust úrslitin 
ekki fyrr en á lokametr-
unum. Þessi heimilis-
lega spurninga-
keppni hefur notið 
mikilla vinsælda 

hjá íslenskum 
sjónvarpsáhorf-

endum og 
gullkálfi 
Ríkissjón-
varpsins 
verður því 
eflaust ekki 
slátrað í 
bráð.

Það voru fleiri sem krýndir voru 
sigurvegarar um helgina því 
tríóið Samaris bar sigur úr býtum 
í Músíktilraunum þetta árið. 
Hljómsveitin er skipuð tveimur 
stúlkum og einum strák og leikur, 
samkvæmt vefsíðu Dr. Gunna, 
rólega raftónlist með tölvu, 
klarinett og söngrödd að vopni. 
Sigur í Músíktilraunum hefur oft 
verið ávísun á skjótfengna frægð í 
tónlistarbransanum en það hefur 
ekki verið öllum gefið að fylgja 
sigrinum eftir. Það verður því for-
vitnilegt að sjá hver næstu skref 
tríósins verða en Agent Fresco, 
sigurvegararnir frá 2008, hefur 
til að mynda 
fengið 
frábæra 
dóma 
fyrir sína 
fyrstu 
plötu.  
 - fgg  
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LÍKUR Á LAUGARDAG!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Einstök kvenhylli
Eins og kemur fram hér framar í 
blaðinu fór rapparinn Ghostface 
Killah mikinn á skemmtistaðnum 
Nasa á laugardagskvöldið þegar 
hinir árlegu tónleikar tískuvikunnar 
Reykjavík Fashion Festival fóru þar 
fram. Rapparinn steig ekki á stokk 
fyrr en um þrjúleytið en tókst að 
trylla lýðinn svo um munaði. Hann 
hélt síðan upp á hótel í fylgd með 
fríðu föruneyti en nærstaddir töldu 

sig hafa séð að minnsta 
kosti tuttugu íslenskar 

yngismeyjar fylgja 
rapparanum og hans 
flokki upp á herbergi. 

Ghostface kvaddi 
síðan land og 

þjóð um fimm 
leytið í gær. 

1  Benzincafé lokað af 
lögreglunni 

2  Varalitaður borgarstjóri skelfir 
tískuheiminn með stríðssögum 

3  Mögnuð ræða borgarstjóra: Vara-
liturinn gerði þau mennsk á ný 

4  Seldi skákborðið fyrir tæpar 
átta milljónir 

5  Sektuð fyrir misheppnað 
aprílgabb

Besserwiss í Gettu betur
Í úrslitaviðureign Gettu betur 
á laugardagskvöld, þar sem lið 
Kvennaskólans fór með glæstan 
sigur af hólmi, var spurt um sagn-
fræðinginn Sverri Jakobsson og 
mynd af honum birt til hægðar-
auka fyrir keppendur. Eftir þáttinn 
greindi annar sagnfræðingur, 
Stefán Pálsson, sem einnig sinnir 
starfi aðstoðardómara í keppninni, 
frá því að allnokkrir áhorfendur 
hefðu hringt niður í RÚV og stað-
hæft að myndin hefði 
alls ekki verið af Sverri 
heldur eineggja 
tvíburabróður hans, 
íslenskufræðingnum 
Ármanni Jakobssyni. 
Sem hún var ekki. 
Gott er þó 
til þess að 
vita hversu 
mannglöggir 
Íslendingar 
telja sig 
vera. - fgg, kg
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