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VIÐSKIPTI Til stendur að ráðast 
í skuldabréfaútgáfu upp á 18 
milljarða króna til að endurfjár-
magna sambankalán sem Austur-
höfn-TR, eigandi tónlistar- og ráð-
stefnuhússins Hörpu, tók í janúar 
í fyrra.  Austurhöfn er í 54% eigu 
íslenska ríkisins og 46% eigu 
Reykjavíkurborgar.

Skuldabréfaútboðið á að fara 
fram á fyrsta ársfjórðungi árs-
ins 2012 og verður innlent. 
Þetta staðfestir Pétur J. Eiríks-
son, stjórnarformaður Portusar, 
dóttur félags Austurhafnar, sem 
heldur utan um eignarhald á 
Hörpunni.  

Í skýrslu stjórnar Portusar í 
ársreikningi félagsins fyrir árið 

2010 er vísað í skýringu með árs-
reikningnum sem fjallar um fjár-
hagslega stöðu félagsins. Pétur 
segir hana snúast um að ekki sé 
búið að ganga frá endurfjármögn-
un á sambankaláninu sem tekið 
var í janúar 2010. Stóru bank-
arnir þrír; Landsbankinn, Arion 
banki og Íslandsbanki, veittu 
lánið. Áætlaður kostnaður vegna 
þess stendur í 17,7 milljörðum 
króna. 

Þá er ekki tekið tillit til um 10 
milljarða króna skuldbinding-
ar sem fyrri eigendur hússins 
höfðu ráðist í og íslenska ríkið 
og Reykjavíkurborg keyptu á 1,6 
milljarða króna þegar þau tóku 
að sér að klára byggingu Hörpu í 

mars 2009. Heildarkostnaður við 
framkvæmdina er því áætlaður 
um 27,7 milljarðar króna. 

Í svari Svandísar Svavars-
dóttur, mennta- og menningar-
málaráðherra, við fyrirspurn á 
Alþingi 17. október síðastliðinn 
um kostnað við Hörpu kom fram, 
að á núverandi verðlagi nemi 
framlög ríkis og borgar vegna 
sambankalánsins 960 milljónum 
króna á ári. Þau eru til 35 ára og 

skiptast á milli eigendanna í sam-
ræmi við eignarhald þeirra. 

Pétur segir það hafa skapað 
ákveðið óöryggi að ekki sé búið 
að ganga frá endurfjármögnun á 
sambankaláninu. 

„Það er á breytilegum vöxtum 
yfir 35 ára tímabil. Við það skap-
ast ákveðið óöryggi. Við ákváð-
um að bíða með endurfjármögn-
un vegna þess að við trúum því 
að kjör eigi eftir að batna fyrir 
skuldabréfaútgáfu. En við reikn-
um með að klára hana á fyrsta 
ársfjórðungi næsta árs og að við 
förum þá í skuldabréfaútgáfu 
innanlands. Hún verður upp á 18 
milljarða króna til að endurfjár-
magna sambankalánið.“  - þsj
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H ér áður fyrr voru gerð loftljós í þessum 
dúr og við sækjum í minni þeirra. Þau 
ljós voru einstaklingssmíði nokkurra 
smiða en hönnunin var aldrei fullklár-

uð. Við höfum endurhannað ljósið og endurbætt,“  
segir Magnús Ólafsson húsgagnasmíðameistari en 
hann og Dagný Elsa Einarsdóttir, nemandi í hús-
gagnasmíði, hafa sent frá sér loftljósið DEMO og 
endurvakið handverk sem fáir sinna í dag. 

„Við erum bæði á pari við þá verkstæðismenn-
ingu sem var á sjötta og sjöunda áratugnum þegar 
lítil verkstæði voru um öll Þingholtin.  Mikið af 
þessu handverki er að glatast og smiðirnir að týna 
tölunni,“ útskýrir Dagný en ljósið er handgert frá 
grunni og sjá Magnús og Dagný um alla þætti smíð-
innar auk þess að handlita efnið sjálf.

Handverk frá sjötta og sjöunda áratugnum gengur í endurnýjun lífdaga í lampanum Demo.Endurvekja gamla tækni

Kögur á sófum  var áberandi í kringum 1960-1970 
og margir muna eftir slíkum sófum heima hjá ömmu 
og afa. Kögur eru farin að sjást aftur, þá gjarnan úr 
þykku flaueli.
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H ér áður fyrr vovoru gerrð lofoftljljós ís í þessum
dúr og við sækjkjum í mminnni þþeirrirra. Þau 
ljós voru einstataklingsgssmíðmíði i nokkkkurra 
smiða en hönnununin vaar alaldrerei fufullklár-

uð. Við höfum endurhannanað ljósiðsið ogog enendururbætt,“  
segir Magnús Ólafsson húhúsgagnanasmímíðaameieistari en 

. Við höfum endurhannanað ljósiðið ogog enendururbæt ,   

öfum endu
rbæthann og Dagný Elsa Einararsdóttir,ir, nemnemaandi di í hús-

gagnasmíði, hafa sent frá á sér loftftljósósið Dð DEEMO og 
endurvakið handverk semm fáir sininnaa í dadag. 

„Við erum bæði á pari vivið þá veverkskstææðismsmenn-
ingu sem var á sjötta og sjöjöunda ááratatuggnumm þegar 
lítil verkstæði voru um öll l Þinghoholtinn.  MMikkiið af 
þessu handverki er að glataatast og ssmiðiðirnrnir aað týna 
tölunni,“ útskýrir Dagný enen ljósið ð er hhanandgegert frá 
grunni og sjá Magnús og DDagný umum aallaa þæætti smíð-
innar auk þess að handlita ea efnið sjsjálf.f.
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Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500

ÞINN hagur
er okkar

metnaður.
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Stakfell fasteignasala er með 
til sölu Norðurbakka 17 og 19 í 
Hafnarfirði.

A rkitektastofan Batteríið á 
heiðurinn að hönnun Norð-
urbakka 17 og 19 í Hafnar-

firði, sem fasteignasalan Stakfell 
er með til sölu. Húsin standa við 
sjávarsíðuna á móti suðri og í 
göngufæri við alla þjónustu í 
Hafnarfirði. Nýtískuleg hönnun 
einkennir húsin sem eru einangr-
uð að utan, klædd með álklæðn-
ingu og að hluta með harðviði. 
Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Húsin eru á fjórum og 
fimm hæðum með sameiginlegum 
bílakjallara. Alls eru fjögur stiga-
hús með tveimur eða þremur íbúð-
um á hverri hæð. Bílastæði eru í 
kjallara og innangengt er úr bíla-
geymslu í stigaganga. 

Allar upplýsingar fást gefnar á 
skrifstofu Stakfells, Skúlatúni 2. 
Sí i 53

Nýtískuleg fjölbýlishús 
við sjávarsíðuna

Húsin standa við sjávarsíðuna á móti suðri. Þau eru í göngufæri við all h lþjó

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

Stólar með gervigrasi
Íslenskir arkitektar hafa 
vakið athygli fyrir frumlega 
stóla.
allt 2

Gefandi starf
ÍT-ferðir eru 15 ára.
tímamót 14 

FÓLK Jón Þór 
Birgisson, Jónsi 
í Sigur Rós, 
samdi lag ásamt 
bandaríska 
kvikmynda-
leikstjóranum 
Cameron Crowe 
fyrir nýjustu 
mynd þess 
síðarnefnda, We 
Bought a Zoo. 

„Það er gaman að vinna með 
fólki sem maður hefur ekki unnið 
með áður, það er mikil ögrun,“ 
segir Jónsi um samstarfið við 
Crowe, sem gerði meðal annars 
myndirnar Vanilla Sky og Almost 
Famous. Jónsi semur ekki bara 
lagið með leikstjóranum, heldur 
alla tónlistina í kvikmyndina.

Crowe hefur nýtt hvert tækifæri 
til að hæla Jónsa og skipaði meðal 
annars stjörnum myndarinnar, 
þeim Matt Damon og Scarlett 
Johansson, að hlusta á sólóplötu 
Jónsa og horfa á heimildarmynd-
ina Heima, um tónleikaferðalag 
Sigur Rósar um Ísland.  
 - fgg / sjá síðu 26

Jónsi gerir kvikmyndatónlist:

Samdi lag með 
Cameron Crowe

Murray bíður dóms
Þess er nú beðið að kvið-
dómur í máli ákæruvaldsins 
gegn lækni Michael 
Jackson,  kveði upp dóm. 
fólk 18

Endurfjármagna Hörpuna
Ráðist verður í 18 milljarða skuldabréfaútboð í byrjun næsta árs til að endurfjármagna byggingu Hörpu. 
Sambankalán sem tekið var í fyrra kostar íslenska ríkið og Reykjavíkurborg 960 milljónir króna á ári.

HVESSIR TIL KVÖLDS   Í dag 
hvessir um allt land fyrst SV-til. 
Úrkoma í öllum landshlutum mest 
rigning þó á vestanverðu landinu. 
Hlýnar í veðri. 

VEÐUR 4

3

4

5

4
5

Einstakur uppgangur
Arnór Atlason talar um lífið 
hjá danska ofurliðinu AG.
sport 20

GRIKKLAND Ný samsteypustjórn 
verður mynduð í Grikklandi. 
Þetta var ákveðið á neyðarfundi 
Karolos Papoulias, forseta Grikk-
lands, með George Pap andreou, 
forsætisráðherra landsins, og 
Antonis Samaras, formanni 
Nýja lýðræðisflokksins, stærsta 
stjórnarandstöðuflokksins, í gær-
kvöldi. 

Samkvæmt frétt BBC í gær-
kvöldi mun Papandreou stíga til 
hliðar. Viðræður halda áfram 
í dag þar sem ákveðið verður 
hver leiðir nýja stjórn. Helst er 
nefndur til sögunnar Evang elos 
Venizelos, fjármálaráðherra 
landsins. Að því loknu verður 
öllum stjórnmálaflokkum boðið 
að koma að borðinu og mynda 
nýja þjóðstjórn.

Fundur forsetans hófst að 
loknum neyðarfundi ríkisstjórn-
ar Grikklands síðdegis í gær, en 

aðalumræðuefnið var fundur 
fjármálaráðherra ESB-ríkjanna 
í dag vegna skuldavanda Grikkja. 
ESB-ríkin þrýsta á grísk stjórn-
völd að leysa stjórnarkreppuna í 
landinu og samþykkja björgun-
arpakkann sem samþykktur var 
nýlega.

Ákvörðun Papandreous um að 
leggja björgunarpakkann í þjóð-
aratkvæði, og síðar ákvörðun 
um að draga þau áform til baka, 
hefur bætt stjórnmálakreppu við 
hrikalegan fjármálavanda lands-
ins.  

Ljóst þótti að dagar Papan d-
reous í embætti væru taldir en 
Samaras hefur þverneitað að 
ræða samstarf allra flokka að til-
lögu forsætisráðherrans og kraf-
ist afsagnar hans.   - shá

Papandreou, forsætisráðherra Grikklands, víkur fyrir nýjum leiðtoga:

Sátt um nýja stjórn í Grikklandi

JÓN ÞÓR 
BIRGISSON

HARPA GRÍPUR AUGAÐ Það er margt um að vera í tónlistarhúsinu Hörpu þessi dægrin. Í gær 
atti léttklætt og brúnkusprautað fólk kappi hvert við annað um hvert þeirra væri hraustast og um kvöldið var 
Töfraflautan sýnd. Þessar stúlkur heimsóttu húsið í gærdag og skoðuðu sig um og virðast hafa rekið augun í eitt-
hvað athyglisvert í fjarska. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á ÚTLEIÐ Papandreou víkur úr sæti for-
sætisráðherra, sem var gert að skilyrði 
að samkomulagi í gær.  NORDICPHOTOS/AFP
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Gísli Marteinn, er þínum 
mönnum að fatast flugið?

„Nei, en sumar hugmyndir eru það 
slæmar að þær ættu ekki að fá flug-
taksheimild.“

Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, er ósáttur við nýtt 
lagafrumvarp sem níu samflokksmenn 
hans og þrír framsóknarmenn hafa lagt 
fram á Alþingi. Frumvarpið kveður á um 
að miðstöð innanlandsflugs skuli vera 
áfram í Vatnsmýrinni.

SKIPULAGSMÁL Samkeppni um hönn-
un við sunnanvert Ingólfstorg á að 
ná fram heildarlausn fyrir skipu-
lag svæðisins, þar á meðal er 130 
herbergja hótel. Einnig er ætlun-
in að „laða fram lausnir á framtíð 
húsanna við Vallarstræti 4 og Aðal-
stræti 7“.

Það er skipulags- og eignasvið 
Reykjavíkurborgar í samvinnu 
við lóðarhafa á svæðinu og Arki-
tektafélag Íslands sem gengst fyrir 
samkeppninni sem verður í tveim-
ur þrepum. Fyrri hlutinn er hug-
myndasamkeppni og þá hafa allir 
þátttökurétt. Á þessu stigi er lögð 
áhersla á skipulag svæðisins og 
frumhönnun hótels. Allt að fimm 
tillögur verða valdar til að halda 
áfram á seinna þrepið og fá tvær 
milljónir króna hver til að vinna 
hugmyndir sínar áfram.

Seinni hlutinn er framkvæmd 
keppni þar sem á að útfæra 
almenningsrýmin nánar og for-
hanna hótel. Á þessu stigi verður 
einhver með réttindi til að leggja 
fram aðaluppdrætti að skrifa upp 
á tillögur. Fyrstu verðlaun er 2,5 
milljónir króna auk tveggja millj-
óna króna útfærslugreiðslu.

Samkvæmt samkeppnislýsing-
unni sem samþykkt hefur verið í 
skipulagsráði nær hönnunarsvæð-
ið yfir Ingólfstorg, Aðalstræti 7 
og 11, Vallarstræti 4 og Thorvald-
senstræti 2, 4 og 6 auk almenn-
ingsreitsins Víkurgarðs. Svæðið 
afmarkast því af Aðalstræti, Hafn-
arstræti, Veltusundi, Vallarstræti, 
Thorvaldsenstræti og Kirkjustræti.

Dómnefndin hefur þegar verið 
skipuð og er Páll Hjaltason, arki-
tekt og formaður skipulagsráðs, 
formaður hennar. Nefndin segist 

telja kost að húsin á Aðalstræti 7 og 
Vallarstræti 4 verði á sínum stað 
en annars skuli þau flutt til innan 
reitsins. Þá skuli „reikna með“ að 
húsið Thorvaldsenstræti 2, sem 
er gamli Kvennaskólinn standi 
óbreytt enda sé það friðað. Stað-
setning hótelsins sé frjáls innan 
svæðisins en það megi þó ekki 
vera í Víkurgarði og eigi að falla 
að núverandi byggð.

Torfi Hjartarson, fulltrúi vinstri 
grænna í skipulagsráði, segir 
keppnislýsinguna óskýra og þar 
sé ekki minnst á kraftmikil mót-
mæli vegna fyrri hugmynda um 
hótelbyggingu á reitnum. „Ekkert 

kemur fram um mögulega varð-
veislu á samkomu- og tónleikasal 
í Sjálfstæðishúsi eða Nasa,“ segir 
Torfi einnig.

„Sú grunnforsenda lóðarhafa 
að reisa þurfi rými fyrir 130 her-
bergja hótel með öllu sem því 
fylgir á þessu viðkvæma svæði 
fellur illa að keppni um opna 
nálgun þar sem kapp er lagt á að 
styðja vel við gamla byggð,“ segir í 
greinargerð sem Torfi lagði fram í 
skipulagsráði. Hann telur samruna 
lóða og umfangsmikið hótel í hjarta 
Kvosarinnar tefla í tvísýnu sumum 
af elstu götumyndum landsins. 
  gar@frettabladid.is

Samkeppni um nýtt 
hótel við Ingólfstorg
Reykjavíkurborg efnir til samkeppni um nýtt skipulag við Ingólfstorgsreit. Eitt 
helsta viðfangsefnið er staðsetning og hönnun 130 herbergja hótels. Fulltrúi 
vinstri grænna segir skipulagsráð tefla elstu götumyndum landsins í tvísýnu.

SAMKEPPNISREITURINN Skilafrestur í fyrri hluta samkeppni Reykjavíkurborgar um 
skipulag svæðisins við Ingólfstorg og suður að Kirkjustræti er til 18. janúar á næsta 
ári.

MENNING Jaxl úr tónlistarmann-
inum John Lennon seldist fyrir 
19.500 pund, andvirði um þriggja 
og hálfrar milljónar króna, á 
uppboði í Stockport í Englandi 
á laugardag. Það var kanadíski 
tannlæknirinn Michael Zuk sem 
tryggði sér gripinn í gegnum síma.

Lennon gaf Dorothy Jarlett, 
sem starfaði sem húshjálp hans á 
sjöunda áratugnum, jaxlinn úr sér 
ásamt leðurveski, perlufesti og 
fleiri munum. „John og mamma 
voru afar náin og hann stakk upp á 
því að hún færði systur sinni, sem 
var mikill Bítlaaðdáandi, jaxlinn 
að gjöf. Tönnin hefur tilheyrt fjöl-
skyldunni æ síðan,“ sagði Barry 
Jarlett, sonur hinnar níræðu 
Dorothy. - kg

Uppboð í Englandi:

Jaxl úr Lennon 
seldist á stórfé

FERÐAMÁL „Spurningin er hvar 
sársaukamörkin liggja,“ segir 
Erna Hauksdóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunn-
ar, um tillögu um verulega hækk-
un gjalds fyrir stakar ferðir í 
sundlaugar á höfuðborgarsvæð-
inu. Hugmyndin er að ferðamenn 
og aðrir sem ekki búa á svæðinu 
greiði stærri hluta af kostnaði 
við rekstur sundstaða.

Erna segir eðlilegt að nokk-
ur munur sé á því gjaldi fyrir 
stakar sundferðir og gjaldi fyrir 
margar ferðir greiddar með 
áskriftarkortum. „En það má 
auðvitað ekki hækka gjaldið í 
einhverja stjarnfræðilega upp-
hæð,“ segir hún. - gar

Sársaukamörk fyrir sundgjaldi:

Má ekki hækka 
stjarnfræðilega

FERÐAÞJÓNUSTA Ísland er heitasti 
kosturinn til ferðalaga fyrir árið 
2012 að mati Lonely Planet og 
National Geographic, tveggja virtra 
miðla á sviði ferðaþjónustu. Reykja-
vík er jafnframt heitasta ferða-
borgin árið 2012 að þeirra mati.

Á Best in travel-lista Lonely 
Planet sker Ísland sig nokkuð úr 
í vinsældum með 32 prósent les-
enda síðunnar sem meta Ísland 
sem besta ferðakostinn. Ítalía er í 
öðru sæti sem áhugaverður kostur 
en með mun færri atkvæði.

Það sem lesendur nefna máli 
sínu til stuðnings um ágæti Íslands 
hljómar kunnuglega í eyrum, en 
flestir nefndu hreina náttúru og 
næturlífið heillar í Reykjavík, sem 
helsti segullinn fyrir lesendur.

Sköpunargáfa Íslendinga er 
mönnum ofarlega í huga en jafn-
framt binda menn vonir við 

aukna eldvirkni og fréttir af því 
að norður ljósin verði sérstaklega 
áberandi á ári komanda. Sundlaug-
arnar hafa aðdráttarafl, en margir 

hafa á orði að gististaðir séu fyrsta 
flokks, maturinn góður sem og 
tónlistarlífið. Þá er tekið fram að 
heimsókn til Íslands sé ódýr kostur.

Lonely Planet og National Geographic samróma um draumaferðina árið 2012:

Ísland og Reykjavík efst á lista

SÓLFARIÐ MYNDAÐ Ísland telst hafa mest aðdráttarafl að mati lesenda tveggja virtra 
miðla á sviði upplýsingaþjónustu um ferðamál. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VERÐMÆTUR Kanadískur tannlæknir 
reiddi fram þrjár og hálfa milljón fyrir 
Bítlajaxlinn.

BJÖRGUN TF-LÍF, þyrla Landhelg-
isgæslunnar, sótti veikan skip-
verja um borð í Brúarfoss síðdeg-
is í gær. Maðurinn hafði veikst 
hastarlega en reyndist þó ekki í 
lífshættu. Þyrlan lenti með mann-
inn við Landspítalann um klukk-
an fjögur í gær og í gærkvöldi 
var ástand hans metið stöðugt.

Skipið var statt rétt vestan 
við Vestmannaeyjar þegar ósk 
barst um aðstoð. Þá var TF-LÍF á 
leið til Reykjavíkur eftir að hafa 
aðstoðað við björgun flutninga-
skipsins Ölmu fyrir austan land á 
laugardag.  - sh

Veiktist hastarlega í Brúarfossi:

TF-LÍF sótti fár-
veikan skipverja

LENT VIÐ LANDSPÍTALANN Þyrlan kom 
með manninn til Reykjavíkur rétt fyrir 
klukkan fjögur í gær. MYND/STÖÐ 2

Telja skíðafólki mismunað
Skíðaráð Reykjavíkur hefur sent 
frá sér ályktun þar sem skorað er á 
Reykjavíkurborg, íþrótta- og tóm-
stundasvið Reykjavíkurborgar og 
þær sjö sveitarstjórnir sem standa 
að rekstri skíðasvæða höfuðborgar-
svæðisins að koma strax upp snjó-
framleiðslukerfi á skíðasvæðunum. 
Samanborið við aðrar íþróttagreinar 
sé skíðafólki stórlega mismunað segir 
í ályktuninni.

REYKJAVÍK

FÓLK „Ég er orðin svo gömul að ég er nánast 
alveg hætt að verða hissa yfir nokkrum hlut, 
en ég er mjög hissa yfir þessu. Ég trúi þessu 
eiginlega ekki,“ segir Dóra Bjarnason pró-
fessor. Fatlaður sonur Dóru, Benedikt Hákon 
Bjarnason, varð fyrir því að hjólastól hans 
var stolið meðan hann brá sér í göngutúr með 
aðstoðarkonu sinni síðastliðinn þriðjudag.

Benedikt Hákon, sem býr ásamt aðstoðar-
fólki í vesturbæ Reykjavíkur, þarfnast 
aðstoðar við flestar daglegar athafnir og 
notar hjólastól mikið. „Sonur minn þarf þó að 
halda fótunum við og fer því í stuttan göngu-
túr, ásamt aðstoðarfólki, án hjólastólsins á 
hverjum degi,“ segir Dóra og bætir við að á 
þriðjudaginn hafi Benedikt Hákon og aðstoð-

arkona hans ákveðið að keyra í Elliðaárdalinn 
í göngutúr í ljósaskiptunum. 

„Fyrst fóru þau í göngutúr með hjólastól-
inn og svo án hans, en hjólastóllinn stóð við 
hlið bílsins á meðan. Þegar þau komu aftur 
að bílnum að lokinni um tíu mínútna göngu-
för var hjólastóllinn horfinn. Þarna hefur ein-
hver með skrýtið skopskyn verið að verki, því 
svona gerir ekki nokkur maður.“

Aðstoðarkona Benedikts Hákons tilkynnti 
þjófnaðinn til lögreglu og segist Dóra trúa því 
að hjólastóllinn skili sér að lokum. Benedikt 
Hákon notast nú við annan hjólastól sem hann 
fékk að láni hjá Hjálpartækjabankanum, þar 
sem Dóra segist hafa fengið snögga og frá-
bæra þjónustu. - kg

„Svona gerir ekki nokkur maður,“ segir móðir manns sem tapaði hjólastól þegar hann brá sér í gönguferð:

Hjólastólnum stolið af fötluðum manni

ÞJÓFNAÐUR Benedikt Hákon og aðstoðarkona hans 
voru í göngutúr í Elliðaárdal þegar hjólastól hans var 
stolið.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS

Skipholti 50b  105 Reykjavík
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til Nova!

2.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

með iPhone 4!

3.000 kr. notkun
á mán. í 12 mán. fylgir

með iPhone 4s!

iPhone 4s  10.490 kr. á mán. í 18 mán. / 169.990 kr. stgr.
 3.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir!

iPhone 4   6.990 kr. á mán. í 18 mán. / 124.990 kr. stgr.
 2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir!

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

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Sæktu um á www.frumgreinar.is 

Stefnir þú að háskólanámi en vantar tilskilinn undirbúning?

 HÁSKÓLAGRUNNUR 
 FRUMGREINANÁM HR BRÚAR BILIÐ 

KÓLUMBÍA: Alfonso Cano, æðsti 
leiðtogi kólumbísku skæruliðasam-
takanna Byltingarher Kólumbíu, 
FARC, lést í árás kólumbíska 
hersins á föstudag. Forseti lands-
ins, Juan Manuel Santos, staðfesti 
lát Cano um helgina en auk hans 
létust að minnsta kosti þrír aðrir 
meðlimir FARC í árásinni.

Byltingarher Kólumbíu hefur 
frá árinu 1964 reynt að steypa 
stjórn Kólumbíu með það fyrir 
augum að koma á marxískri stjórn 
í landinu.   - jma

Byltingarsamtök Kólumbíu:

Æðsti leiðtogi 
FARC fallinn

ÞÝSKALAND Yfir eitt hundrað 
orkufyrirtæki í Þýskalandi, sem 
áður höfðu verið einkavædd, 
hafa verið keypt til baka til hins 
opinbera. Þá hafa verið stofnuð 
44 ný opinber orkufyrirtæki frá 
árinu 2007, eins og kemur fram 
í grein á heimasíðu Evrópusam-
taka stéttarfélaga á opinberum 
vinnumarkaði (EPSU).  

Fram til 2016 mun þurfa að 
endurnýja næstum alla samn-
inga þýskra sveitarfélaga um 
orkukaup og tvö sveitarfélög af 
hverjum þremur hyggjast nýta 
þau tímamót til þess að kaupa 
það til baka sem áður hafði 
verið einkavætt.

Orkuverð í Þýskalandi hefur 
hækkað umtalsvert á undan-
förnum árum. Þannig hafa mót-
mæli almennings leitt til þess að 
hætt hefur verið við einkavæð-
ingaráform.  - shá

Orkugeirinn í Þýskalandi:

Snúa baki við 
einkavæðingu

HS ORKA Hérlendis hefur verið tekist á 
um réttmæti þess að einkavæða orku-
fyrirtæki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÖRYGGISMÁL Kafarar staðfestu það í gær að 
flutningaskipið Alma missti stýrið, að öllum 
líkindum fljótlega eftir að það var komið út 
úr innsiglingunni í Höfn í Hornafirði. Skipið 
liggur nú við landfestar á Fáskrúðsfirði eftir 
að Hoffell SU 80 dró skipið til hafnar í gær. 
Alma óskaði eftir aðstoð þegar skipið varð 
stjórnlaust skömmu eftir brottför frá Höfn.

Garðar Jóhannsson er framkvæmdastjóri 
Nesskipa, sem er umboðsaðili Ölmu hér á 
landi. „Við staðfestum grun okkar þegar kaf-
arar skoðuðu stýrisbúnað skipsins. Næstu 
skref um skip og farm verða tekin á næstu 
dögum,“ segir Garðar. 

Garðar segir möguleika á að flytja farm 

skipsins, frosnar sjávarafurðir, yfir í annað 
skip eða draga Ölmu til löndunarhafnar með 
farminn innanborðs. 

Landhelgisgæslan fékk tilkynningu um 
atvikið eftir miðnætti á laugardag. Hoffell 
SU, skip Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði, 
var stutt frá og tók bátinn í tog. Varðskip og 
þyrlur Landhelgisgæslunnar voru í viðbragðs-
stöðu meðan skipið var dregið til hafnar og 
stýrimaður Gæslunnar fór um borð í Ölmu 
skipstjórnendum til aðstoðar.  - shá

Hoffell SU 80 dró flutningaskipið Ölmu til hafnar í Fáskrúðsfirði eftir að það varð stjórnlaust:

Kafarar staðfesta að Alma missti stýrið

ÖLMU REKUR STJÓRNLAUST Flutningaskipið er um 
hundrað metrar að lengd og 16 menn í áhöfn þess.

MYND/GUNNAR HLYNUR ÓSKARSSON 
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HLÝNAR Í 
HVASSVIÐRI   
Hvessir í dag og 
verður nokkuð 
ákveðið næstu 
daga. Rigning um 
allt land í dag, 
mest á V-verðu 
landinu. Dregur úr 
úrkomu til morg-
uns. Hlýnar í veðri 
og orðið frostlaust 
um allt land í 
kvöld.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

NÁTTÚRUHAMFARIR Yfir fimm 
hundruð hafa nú látist í flóðunum 
miklu í norðanverðu Taílandi. 
Þetta er haft eftir talsmönnum 
þarlendra yfirvalda.

Flóðin, sem hófust fyrir um 
þremur mánuðum eftir óvenju 
miklar rigningar, hafa valdið 
skemmdum í þriðjungi hér-
aða Taílands. Tugþúsundir hafa 
neyðst til að flýja heimili sín og 
hrísgrjónaakrar víða skemmst, 
en Taíland er stærsti útflytjandi 
hrísgrjóna í heiminum. Þá er 
umtalsverður hluti höfuðborgar-
innar Bangkok undir vatni og ótt-
ast er að miðborgin verði fyrir 
enn meiri skemmdum. - kg

Hamfarir í Taílandi:

Yfir 500 hafa 
látist í flóðum

SVEITARSTJÓRNIR Ný íþróttamann-
virki með mikla afkastagetu á ekki 
að byggja á höfuðborgarsvæðinu 
fyrr en sveitarfélögin á svæðinu 
hafa komið sér saman um stað-
setninguna. Þetta er ein tillagna 
sameiginlegs starfshóps sveitar-
félaganna.

Samtök sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu skipuðu starfs-
hópinn í vor til að vinna að breytt-
um rekstri íþróttamannvirkja og 
sundlauga og endurskoðun íþrótta-
styrkja. Fréttablaðið hefur áður 
sagt frá hugmyndum hópsins varð-
andi sundstaðina.

Starfshópurinn leggur til að 
gert verði svæðisskipulag fyrir 
íþróttafélög á höfuðborgarsvæð-
inu í heild í því skyni að auka nýt-
ingu mannvirkja sem þegar eru 

byggð. „Fyrir liggur í greiningu 
hópsins að mikil umframafkasta-
geta er fyrir hópíþróttir í Kópa-
vogi sem mikilvægt er að nýta 
til fulls áður en frekari nýfram-
kvæmdir fara í gang,“ segir í til-
lögum hópsins. Verði farið að 
þessu má búast við að íþróttaiðk-
endum úr nágrannasveitarfélög-
unum verði stefnt í Kópavog til 
æfinga.

Þá vill starfshópurinn koma upp 
sameiginlegri gjaldskrá um leigu 
á íþróttatímum og gagnabanka um 
áhöld og tæki sem hægt verði að 
leigja á milli íþróttahúsa. Einnig að 
kannað verði með sameiginleg inn-
kaup og útboð á vöru og þjónustu.

„Staðsetning dýrustu mann-
virkja sem hafa mesta afkastagetu 
verði framvegis ákveðin í sam-

vinnu sveitarfélaga og með það að 
leiðarljósi að tryggð sé viðunandi 
nýting til framtíðar. Þar er eink-
um átt við sérhæfð mannvirki eða 
greinar þar sem iðkendur eru til-
tölulega fáir á hverju svæði,“ segir 
starfshópurinn.

Jafnframt er lagt til að reglur 
um afreksstyrki og ferðastyrki 
verði samræmdar. Líka regl-
ur um frístundakort og hvata-
greiðslur þannig að „almennt geti 
börn og unglingar nýtt styrki við-
komandi sveitarfélags til æfinga 
með íþróttafélagi á höfuðborgar-
svæðinu“. Þetta myndi til dæmis 
þýða að barn sem fær 25 þúsund 
króna frístundastyrk frá Reykja-
víkurborg gæti nýtt hann til að 
stunda æfingar með íþróttafélagi 
í Hafnarfirði.  gar@frettabladid.is

Ekki fleiri íþróttahús 
fyrr en hin fullnýtast
Íþróttahús í Kópavogi gætu annað mun meiru en nú er segir starfshópur sveitar-
félaganna. Þau þurfi að fullnýta áður en byggt sé annars staðar á höfuðborgar-
svæðinu. Hópurinn boðar samræmingu frístundastyrkja milli sveitarfélaga.

EGILSHÖLL Rekstur Egilshallar, sem byggð var af einkaaðilum, hefur löngum verið þungur. Reykjavíkurborg kom til aðstoðar með 
viðbótarleigusamningi árið 2009.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vefur um smáskjálfta 
Að beiðni iðnaðarráðherra hefur 
Orkustofnun opnað upplýsingavef þar 
sem hægt er að finna svör við ýmsum 
spurningum er tengjast smáskjálftum 
af völdum niðurdælingar á Hellis-
heiði. Orkustofnun hefur umsjón með 
vefnum og sækir þekkingu varðandi 
svör við spurningum til viðeigandi 
stofnana. Sjá: os.is/jardhiti/skjalftar

ÖRYGGISMÁL 

ALFONSO CANO  Leiðtogi FARC var 
drepinn í árás kólumbíska hersins á 
föstudaginn.
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20% afsláttur 
af  rúðuþurrkublöðum, þurrkugúmmíum og bílaperum.

15% afsláttur 
af rafgeymum. 

Bókaðu tíma.

11 viðurkenndir þjónustuaðilar um allt land. Engin vandamál – bara lausnir.

ljósin, rafgeyminn, þurrkurnar, rúðuvökvann, smyrjum lamir og læsingar og setjum sílikon á þéttikanta.

Brrrrrrrrrrrrrr. 
Brrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Komdu með Toyota bifreiðina þína og fáðu sex punkta
veturinn hjá fagmönnum. Það er ókeypis fyrir eigendur Toyota.

Toyota Kópavogi Nýbýlavegi 8 200 Kópavogi 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 603 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 800 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 17 260 Reykjanesbæ 420 6600
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 112 Reykjavík 577 7080
Bifreiðaverkstæðið Ásinn Kalmansvöllum 3 300 Akranesi 431 5050
Bílatangi Suðurgötu 9 400 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 550 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 640 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 700 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a 230 Reykjanesbæ 421 6901

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

ENGIN VANDAMÁL - BARA LAUSNIR
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Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 
Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

Nýjustu 
heyrnartækin
og ókeypis heyrnarmæling
Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og kynntu þér
nýjustu heyrnartækin sem við höfum að bjóða.
Þú trúir örugglega ekki þínum eigin augum
– hvað þá eyrum!

Hefur þú verið drukkin(n) á 
árshátíð í Hörpu?
 JÁ  6,6%
NEI  93,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Er réttlætanlegt að sekta þá 
sem henda rusli á almanna-
færi?

Segðu skoðun þína á visir.is

ÍÞRÓTTIR Heimsmeistaramót íslenska hests-
ins árið 2013 verður haldið í Berlín og er 
þetta í fyrsta sinn sem mótið er haldið í 
miðri stórborg. Rúnar Þór Guðbrandsson, 
tengiliður undirbúningsnefndar á Íslandi, 
segir mikinn áhuga fyrir mótinu.

„Bæði eru það tíðindi að keppnin verð-
ur í Þýskalandi, sem er langstærsti mark-
aðurinn fyrir íslenska hestinn, og þar að 
auki í miðri höfuðborg landsins. Þjóðverjar 
líta margir hverjir á hestinn sem fánabera 
Íslands og við sjáum þarna tækifæri fyrir 
íslensk fyrirtæki sem hafa einhverja teng-
ingu við Þýskaland að kynna vörur sínar á 
mótinu á stóru sýningarsvæði,“ segir Rúnar. 

Í dag klukkan 14 munu fimm fulltrúar 
heimsmeistaramótsins í Berlín halda fund 
í samvinnu við Íslandsstofu í Borgartúni 
35 þar sem sýningar- og sölusvæðið verður 
sérstaklega kynnt fyrirtækjum.

„Þessi viðburður nýtist ekki bara fyrir-
tækjum í hestatengdri þjónustu, heldur 
einnig þeim sem eru í ferðaþjónustu, fjár-
málafyrirtækjum, handverki, hönnun, 
flugfélögum og hvaðeina. Þá er Íslands-
stofa að vinna að því að skálinn sem not-
aður var á Heimssýningunni í Kína og á 
Bókamessunni í Frankfurt, verði settur 
upp í Berlín.“ 
 - jma

Heimsmeistaramót íslenska hestsins verður í fyrsta skiptið haldið í stórborg árið 2013:

Íslenski hesturinn í miðborg Berlínar

VEL SÓTT MÓT Gert er ráð fyrir að um 20.000 manns muni 
mæta á Heimsmeistaramót íslenska hestsins og að uppselt 
verði orðið á mótið hálfu til einu ári áður en það hefst.

NEYTENDAMÁL Neytendastofa 
hefur lagt 1,5 milljóna króna 
stjórnvaldssekt á Skakkaturninn 
efh., rekstraraðila Epli.is, þar 
sem fyrirtækið virti að vettugi 
ákvörðun stofnunarinnar frá því 
í desember 2010.

Neytendastofa taldi að fyrir-
tækið hefði brotið gegn ákvæðum 
laga um eftirlit með viðskipta-
háttum og markaðssetningu þar 
sem það gat ekki fært sönnur á 
fullyrðinguna „engir vírusar“ í 
auglýsingu.

Fyrirtækinu var bannað að 
auglýsa þannig en nú í október 
bárust Neytendastofu ábendingar 
um að það væri farið að auglýsa á 
sama hátt og áður, að því er segir 
á vef Neytendastofu. - ibs

Villandi auglýsing hjá Epli.is:

Sektað um 1,5 
milljónir króna

NÁTTÚRA Grasagarður Reykjavík-
ur og Erfðanefnd landbúnaðar-
ins hafa gert með sér samning 
um að Grasagarðurinn varðveiti 
safn rabarbaraklóna sem lengi 
hafa verið í ræktun á Íslandi. Með 
undirritun samningsins er plönt-
unum tryggður vaxtarstaður til 
framtíðar, segir í tilkynningu. 

Erfðanefnd landbúnaðarins 
leggur áherslu á að leita eftir 
samstarfi við grasagarða og 
byggðasöfn til að varðveita gaml-
ar íslenskar nytjaplöntur í klóna-
söfnum. Í Grasagarðinum eru 
varðveittir sextán klónar af rab-
arbara, þar af eru sjö íslenskir. - sv

Rabarbaraklónasafn:

Klónaræktun í 
Grasagarðinum

ÓSLÓ Alda nauðgana hefur gengið 
yfir Ósló, höfuðborg Noregs, í ár 
þar sem árásum á konur á götum 
úti að nóttu til hefur fjölgað sér-
staklega mikið.

Síðasta tilfellið var aðfaranótt 
sunnudags þegar tveir menn réð-
ust á 18 ára stúlku á leið úr sam-
kvæmi. Alls er skráð 51 nauðgun 
af þessu tagi í borginni það sem af 
er ári, en allt árið í fyrra voru 24 
slíkar árásir tilkynntar.

Í Noregi er greinarmunur gerð-
ur á aðstæðum þar sem nauðgan-

ir eiga sér stað. 
Alls eru á milli 
8.000 og 16.000 
nauðganir til-
kynntar á lands-
vísu ár hvert, 
en þar undir 
eru í fyrsta lagi 
stefnumóta-
nauðganir, þá 
nauðgun þar 

sem gerandi er nákominn þolanda 
og loks árásarnauðganir þar sem 
ókunnur maður eða menn ráðast á 
konu á almannafæri, oftast í skjóli 
nætur.

Í þessum síðastnefnda flokki 
hefur tilvikum fjölgað ískyggi-
lega síðustu ár, en á árunum 2006 
til 2008 var samtals tilkynnt um 
41 árásarnauðgun.

Lögreglan í Ósló hefur verið 
gagnrýnd harðlega fyrir getu-
leysi sitt í að stemma stigu við 
nauðgunum og hve illa gengur að 
upplýsa málin. Af þessum árásar-
nauðgunum, sem fyrr greinir, 
hafa aðeins sjö af 51 verið upp-
lýstar og því hefur rannsóknar-
lögregla ríkisins verið kölluð til 
aðstoðar.

Um 300 manns komu saman í 

miðborg Óslóar um helgina og for-
dæmdu árásirnar og um leið var 
þess krafist að lögreglan tæki á 
nauðgunarmálum af meiri festu.

Ríkisútvarpið (NRK) hefur 
eftir Herdisi Mageröy, sem starf-
ar í athvarfi fyrir fórnarlömb 
nauðgana, að lögregla leggi ekki 
nógu mikið í rannsóknir á mál-
unum.

„Það hefur orðið til þess að 
margar konur veigra sér við að 
kæra nauðganir vegna þess að 
þær óttast að ekki sé tekið af 
alvöru á málunum,“ sagði hún.

Jens Stoltenberg forsætisráð-
herra hefur tekið málið upp og 
leitað ráða hjá borgaryfirvöldum 
í Kaupmannahöfn, sem hafa náð 

nokkrum árangri í þessum efnum.
„Núverandi ástand í Ósló er 

óviðunandi,“ sagði Stoltenberg við 
NRK. „Þá er mikilvægt að allir 
leggist á eitt og líti einnig til þess 
sem má læra af öðrum.“

Meðal þeirra aðgerða í Kaup-

mannahöfn sem Stoltenberg 
vísar til er meiri sýnileiki lög-
reglu á götum borgarinnar, efling 
almenningssamgangna að nætur-
lagi og bætt lýsing á dimmum og 
afskekktum stöðum.

 thorgils@frettabladid.is

Norðmenn uggandi vegna 
hrinu hrottalegra nauðgana  
Alda nauðgana hefur gengið yfir Ósló það sem af er ári. Tvöfalt fleiri tilfelli en í fyrra þar sem ráðist er á 
konur að nóttu til. Rannsóknir ganga illa og dómar eru vægir. Stoltenberg leitar ráða í Kaupmannahöfn.

MYRKRAVERK Mikil fjölgun hefur orðið á tilfellum þar sem nauðgarar ráðast á konur að nóttu til í Ósló. Meðal úrræða er að auka 
lýsingu á fáförnum stöðum í borginni. ° NORDICPHOTOS/GETTY

JENS STOLTENBERG

Rannsóknir ganga illa, dómar eru vægir
Illa gengur að leysa nauðgunarmál í Noregi. Árið 2003 átaldi nefnd Samein-
uðu þjóðanna um afnám misréttis gegn konum stjórnvöld fyrir að einungis 
27% nauðgunarmála upplýstust. Hlutfallið var komið í 23% árið 2009.

Einnig hafa dómar í nauðgunarmálum verið taldir of vægir. Refsiramminn 
er frá þremur árum upp í 21 ár, en síðustu ár hafa dómar verið að meðaltali 
um þrjú og hálft ár og í flestum tilfellum afplána sökudólgarnir aðeins tvo 
þriðju hluta dóma.

Herjólfur til Þorlákshafnar
Sökum þess að ölduspá fyrir Land-
eyjahöfn er óhagstæð mun Vest-
mannaeyjaferjan Herjólfur sigla til 
Þorlákshafnar í dag.

SAMGÖNGUR

KJÖRKASSINN
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VÍSINDI Gögn og upplýsingar úr 
Íslensku kosningarannsókn-
inni, yfirgripsmikilli rannsókn 
á kosninga- og stjórnmálahegð-
un Íslendinga allt frá alþingis-
kosningunum árið 1983, eru nú 
aðgengilegar á vef Félagsvísinda-
stofnunar Háskóla Íslands (HÍ) 
www.fel.hi.is.

Ólafur Þ. Harðarson, prófess-
or í stjórnmálafræði og forseti 
félagsvísindasviðs HÍ, opnaði 
formlega fyrir almennan aðgang 
að gögnunum á hádegisfundi á 
föstudag, en hann er helsti frum-
kvöðullinn bak við þessar kann-
anir.

Upplýsingarnar eru byggðar 
á svörum almennings við spurn-
ingalistum sem hafa verið lagðir 
fyrir Íslendinga á kosningaaldri 
í tengslum við alþingiskosning-
ar og er þar spurt um afstöðu 
til stjórnmálaflokka og málefna 
tengdum stjórnmálum. Félagsvís-
indastofnun hefur séð um fram-
kvæmd könnunarinnar frá kosn-
ingunum 1987.

Sem stendur eru gögn aðgengi-
leg frá fimm af átta kosningum 
sem eru innan þessa tíma. Gögn 
frá kosningunum 1983 og 1987 
eru enn ekki komin á rafrænt 
form og gögn úr síðustu rann-
sókn, árið 2009, verða ekki gerð 
aðgengileg fyrr en eftir næstu 
rannsókn.

Við þetta tækifæri sagði Ólaf-
ur að mörg rök væru fyrir því að 
gera umrædd gögn aðgengileg.

Meðal annars það sem kallast 

„frelsun gagna“ en einnig hefur 
þróun á alþjóðavettvangi verið 
með þeim hætti að slíkir gagna-
grunnar eru að verða sífellt 
mikil vægari tæki í rannsóknum 
á sviði félagsvísinda.

Auk þess sagði Ólafur að þar 
sem flestar þessar rannsóknir 
væru unnar á kostnað skattborg-
ara væri það sjálfsögð tillitsemi 
að þau væru öllum aðgengileg.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Ólafur að opnun gagnagrunnsins 
væri mikill áfangi fyrir rann-
sóknastarf hér á landi. Mikilvægt 
væri að geta borið saman niður-
stöður bæði í tíma og rúmi.

„Ég er gríðarlega ánægður með 
að hafa komið þessu fram þó ég 
hefði gjarna viljað vera búinn að 
þessu fyrr. Það er hins vegar dýrt 
að koma gögnum  á aðgengilegt 
form.“

Ólafur segir sérstaklega 
ánægjulegt að sjá hvernig aðrir 
fræðimenn vinna með gögnin og 
vonast til þess að sem flestir nýti 
sér þau.

Þó safnið sé fyrst og fremst 
hugsað með þarfir fræðimanna 
og háskólanema að sjónarmiði, 
getur almenningur einnig nýtt 
sér upplýsingarnar sem þar er að 
finna.

„Þetta er hugsað fyrir alla sem 
hafa burði til að reikna og þekkja 
nauðsynleg forrit,“ segir Ólafur. 
„Ef fólk kann að vinna með gögn 
í Excel eða SPSS getur það nýtt 
sér upplýsingarnar.“  
 thorgils@frettabladid.is

Tímamót í að-
gangi að rann-
sóknagögnum
Félagsvísindastofnun hefur opnað fyrir aðgang að 
gögnum úr kosningarannsóknum. Gefa heildstæða 
mynd af viðhorfum kjósenda á Íslandi. Ólafur Þ. 
Harðarson vonast til að sem flestir nýti sér gögnin.

ÖLLUM OPIÐ Ólafur Þ. Harðarson opnaði formlega gagnagrunn þar sem má finna 
upplýsingar um stjórnmálaviðhorf Íslendinga frá 1983.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lítil breyting
Sem dæmi um notkun gagna-
grunnsins birtu þær Hulda Þóris-
dóttir og Eva Heiða Önnudóttir 
rannsóknir sínar sem unnar voru 
upp úr gögnunum sem þar er að 
finna.

Hulda sýndi meðal annars fram 
á að miðað við önnur Evrópulönd 
færðust íslenskir kjósendur nokkuð 
til hægri á ási stjórnmálaskoðana 
á velmegunarárunum, en svo aftur 
til vinstri eftir hrun. Þá hafa helstu 
álitamál með tilliti til skiptingar 
í hægri og vinstri breyst nokkuð 
síðustu ár. Áður var eindregin 
afstaða til veru Bandaríkjahers hér 
á landi einn besti mælikvarðinn á 
það hvorum megin fólk skilgreindi 
sig, en frá brotthvarfi hersins hefur 
málið snúist í meira mæli um 
stóriðju, skatta og einkarekstur í 
heilbrigðisgeiranum.

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Úrvals ílát

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

100 lítrar

5.450

50 lítrar

3.990
35 lítrar

2.695

75 lítrar

4.990

35 lítrar

2.290
50 lítrar

3.390

18 lítrar

1.790

45 lítrar

3.690

Hvítt = fyrir matvælaiðnað 
– lok fáanleg

Mikið úrval
Margar stærðir
Gott verð

Réttlæti fyrir heimilin -
skráðu þig í undirskriftasöfnun

www.heimilin.is
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Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ

VIÐSKIPTI Hollenska matvælafyrir-
tækið Alfesca, sem Ólafur Ólafs-
son á tæplega 40 prósenta hlut í, 
hagnaðist um 35 milljónir evra 
á síðasta ári, sem jafn gildir 
rúmlega 5,5 milljörðum 
íslenskra króna. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í 
gær. 

Ólafur á hlutinn í gegn-
um félagið Kjalar Invest, á 
móti franska fyrirtækinu 
Lur Berri. Hlutur 
Ólafs var áður 
inni í Eglu, 

dótturfélagi Kjalars, en hann flutti 
hlutinn í Kjalar Invest áður en Egla 
gekk í gegnum nauðasamninga við 

kröfuhafa.
Tæplega hálfur milljarður 

króna var greiddur í arð til 
hluthafa Alfesca í fyrra, en 

eignir félagsins umfram 
skuldir nema um 59 

milljörðum íslenskra króna.
Ólafur samdi nýlega við 

Arion banka um skuldauppgjör 
Kjalars, sem hélt utan um þriðj-
ungshlut hans í HB Granda. Arion 
banki tók hlutinn, auk lausafjár, 
samtals að andvirði ríflega þrettán 
milljarða, upp í rúmlega 70 millj-
arða skuld Kjalars við bankann. 
Skuldin er nú að engu orðin.

Ólafur, sem var í síðustu viku 
yfirheyrður af sérstökum sak-
sóknara vegna tengsla sinna við hið 
svokallaða Al-Thani-mál hjá Kaup-
þingi, á enn ráðandi hlut í flutninga-
risanum Samskipum ásamt stjórn-
endum félagsins.  - sh

Hollenska fyrirtækið Alfesca hagnaðist um 5,5 milljarða á síðasta ári:

Matvörufélag Ólafs græðir milljarða

ÓLAFUR ÓLAFSSON Á enn Sam-
skip ásamt starfsmönnum fyrir-

tækisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin
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Fimm spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Fjórir stjórar og 
einn sérfræðingur

Þjónustustjóri

Við leitum að þjónustustjóra fyrir Hýsingar- og rekstrarsvið EJS.
Skýrr þjónustar mörg af stærstu fyrirtækjum landsins á sviði 
hýsingar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Deildarstjóri rekstrarþjónustu

Við leitum að öflugum deildarstjóra til að stýra rekstrarþjónustu 

Starfssvið

Hæfniskröfur

Þjónustuliprir kerfisstjórar

Vegna aukinna verkefna leitar Skýrr að þjónustuliprum 

sér ögrandi verkefni hjá mörgum af stærstu fyrirtækjum og 
stofnunum landsins. 

Starfssvið
 Útstöðvaþjónusta - aðstoð við notendur

Hæfniskröfur

Sérfræðingur í afgreiðslulausnum

sérfræðinga og fást við krefjandi verkefni. 

Hæfniskröfur

Verkefnastjóri Hýsingar

Við leitum að verkefnastjóra fyrir hýsingar og reksrarsvið EJS.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

Skýrr (unnur.flygenring@skyrr.is). Tekið er á móti umsóknum á vef Skýrr 

Skýrr er stærsta og skemmtilegasta 

UT-fyrirtæki Norðurlanda með tæplega 

Skýrr: Stórt og næs
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Takið vel á móti
   fermingarbörnunum

Þau safna fyrir 
Hjálparstarf 

kirkjunnar
7.-15. nóvember
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Á fundinum munu SA kynna nýtt rit um hvernig rjúfa má kyrrstöðuna á Íslandi og bæta lífskjörin. 
Í riti SA er m.a. fjallað um gjaldmiðilsmálin, brottflutning Íslendinga frá landinu í hálfa öld, leitina enda-
lausu að stöðugleika í efnahagsmálum, þróun á vinnumarkaði, tækifæri til að draga úr atvinnuleysinu 
og auka samkeppnishæfni þjóðarinnar. 

Hópur stjórnenda úr fjölbreyttum atvinnugreinum mun bregðast við hugmyndum SA á fundinum.

Boðið verður upp á kraftmikið kaffi og morgunhressingu frá kl. 8.00. 
Fundarmenn fá eintak af riti SA.

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku á www.sa.is  

LEIÐIR TIL BETRI 
LÍFSKJARA

RJÚFUM 
KYRRSTÖÐUNA

Samtök atvinnulífsins efna til opins morgunverðarfundar 
föstudaginn 11. nóvember í Hörpu - Silfurbergi kl. 8.30-10.00. 

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnulífs. Aðildarfyrirtæki SA eru um tvö þúsund 
talsins í margs konar rekstri. Innan SA er að finna 
allt frá einyrkjum til stærstu fyrirtækja landsins. 

Hjá félagsmönnum SA starfar um helmingur 
launamanna á almenna vinnumarkaðnum á Íslandi. 
Innan Samtaka atvinnulífsins eru átta aðildarfélög 

sem starfa á grunni atvinnugreina.

Allir velkomnir.
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FRELSINU FEGNIR Sexmenningarnir höfðu ekki margt að dunda sér við um borð. 
Helsta afþreyingin var í formi Nintendo Wii-tölvu og trommusetts úr leiknum Guitar 
Hero.

VÍSINDI Sex menn yfirgáfu í gær 
harðlæsta stálhólka sem þeir hafa 
dvalist í undanfarið hálft annað ár 
til að líkja eftir geimferð til Mars.

Mennirnir voru þátttakendur 
í verkefni á vegum rannsóknar-
stofnunar í Moskvu sem kallaðist 
Mars500. Tilgangur þess að var 
að kanna andleg og líkamleg áhrif 
svo langrar geimferðar á áhöfnina.

Í tilrauninni léku þrír „geim-
faranna“ meira að segja eftir 
lendingu á Mars, klæddust alvöru 
geimbúningum og gengu þvert 
yfir lokað rými með sandi.

Í áhöfninni voru Ítali, Frakki, 
þrír Rússar og einn Kínverji. Sá 
síðastnefndi kenndi félögum sínum 
kínversku á meðan á tilrauninni 
stóð.

Einna þungbærust voru stopul 
samskipti mannanna við ástvini 
sína. Þau fóru fram í gegnum 
tölvupóst og vídeóblogg, enda tók 
minnst 25 mínútur fyrir skila-
boð að berast á leiðarenda, eins og 
væri í raunverulegri ferð til Mars.

Mennirnir sögðust allir heilir 
heilsu en voru þó settir í einangr-
un og læknisskoðun í gær.  - sh

Sex menn hafa þóst ferðast til Mars í eitt og hálft ár:

Lausir úr vist í stálhólki

FÓLK Andy Rooney, einn vin-
sælasti fjölmiðlamaður Banda-
ríkjanna, lést á laugardagsnótt. 
Hann var 92 ára þegar hann lést á 
sjúkrahúsi í New York, en þar var 
Rooney lagður inn vegna fylgi-
kvilla smávægilegrar skurðað-
gerðar sem hann gekkst undir í 
síðasta mánuði. 

Aðeins er rúmur mánuður síðan 
Rooney tilkynnti að hann hygð-
ist draga sig í hlé frá fjölmiðla-
störfum, en hann var einna helst 
þekktur fyrir vikulega pistla sína 
í fréttaþættinum 60 Minutes.

Rooney hóf feril sinn í fjöl-

miðlum í síð-
ari heimsstyrj-
öld i n n i .  Þ á 
var hann stað-
settur í Lond-
on og skrifaði 
fyrir Stars and 
Stripes, frétta-
rit Bandaríkja-
hers. Hann hóf 
störf hjá CBS-

sjónvarpsveldinu árið 1949 og 
starfaði því innan vébanda þess 
í yfir sex áratugi. Hann gekk til 
liðs við 60 Minutes árið 1978 og 
hafði umsjón með fimm mínútna 

löngum innslögum í þættinum 
nánast til dauðadags.

Rooney var afar vinsæll 
sjónvarpsmaður en jafnframt 
umdeildur. Árið 1990 var hann 
sendur í þriggja mánaða kaup-
laust leyfi fyrir ummæli sem 
þóttu niðrandi í garð þeldökkra 
og samkynhneigðra. Þá kallaði 
Rooney leikarann Mel Gibson 
og sjónvarpspredikarann Pat 
Robertson brjálæðinga í þætti 
árið 2004 og bárust sjónvarps-
stöðinni yfir 30.000 kvörtunar-
bréf í kjölfarið. 
 - kg

Andy Rooney, einn vinsælasti sjónvarpsmaður Bandaríkjanna, er látinn:

Starfaði í sjötíu ár við fjölmiðla

ANDY ROONEY
FJÖRUTÍU HENDUR Það er ekki 
heiglum hent að telja hendur þátt-
takenda í þessum gjörningi fjöl-
listahóps í kínversku borginni Yangon, 
sem er eingöngu skipaður fötluðum.
 NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Fagdeild geð-
hjúkrunarfræðinga lýsir yfir 
alvarlegum áhyggjum af yfir-
vofandi lokun Vinjar, athvarfs 
fyrir geðfatlaða, sem Rauði kross 
Íslands hefur starfrækt um ára-
bil. Þetta segir í ályktun frá deild-
inni, þar sem skorað er á opinbera 
aðila að veita Rauða krossinum 
fjármagn til að halda Vin opinni.

„Þar með væri framtíð Vinjar 
með óbreyttu sniði tryggð og 
óvissu og kvíða skjólstæðinga 
Vinjar um framtíð sína létt,“ 
segir í ályktuninni.  - sv

Geðhjúkrunarfræðingar:

Lokun Vinjar  
er áhyggjuefni



www.urdarhvarf.is
Kynntu þér nánar á:

TIL LEIGU
URÐARHVARF 6

Leiga frá 1.450 kr. á fm
Er leigusamningurinn að renna út? Skoðaðu hagkvæmari kosti!

Fullbúið skrifstofuhúsnæði

Leigurými frá 350 - 7.000 fm 

Leigusali greiðir flutningskostnað!

Þekking hf. nýflutt í Urðarhvarf 6:
„Þekking lækkaði húsnæðiskostnað fyrirtækisins umtalsvert 
við flutning í Urðarhvarfið. Húsið er mjög vel tæknilega útfært, 
sérstaklega hvað varðar öflugt og öruggt netsamband. 
Starfsfólkinu líður vel hér enda auðvelt að keyra í og úr vinnu 
og húsið á fallegum stað á höfuðborgarsvæðinu.“

Stefán Jóhannesson, framkvæmdastjóri Þekkingar

Örn V. Kjartansson
orn@m3.is
gsm 825 9000

Óskar Sigurmundason 
oskar@huseign.is
gsm 866 8808

Guðlaugur Örn Þorsteinsson
gulli@leigulistinn.is
gsm 896 0747

Nánari upplýsingar gefa:

Helgi Már Karlsson
hmk@atvinnueignir.is
gsm 897 7086 

HLÍÐASMÁRI 17 · 201 KÓPAVOGUR · S: 554 6664

Leigusali:
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HALLDÓR

Orkuauðlindir okkar Íslendinga eru 
ríkulegar og þær eru ein af grunn-

stoðunum sem samfélag okkar byggir 
á. En það fylgir vandi vegsemd hverri 
og við verðum að umgangast náttúru 
landsins og auðlindirnar af virðingu og 
hófsemd. 

Það var mér mikið gleðiefni þegar 
ég fékk í hendurnar mjög vel ígrund-
aðar tillögur að ORKUSTEFNU FYRIR 
ÍSLAND sem stýrihópur hefur unnið að 
um tveggja ára skeið. Nú liggur næst 
fyrir að ræða tillögurnar á Alþingi og 
það er von mín og ásetningur að um 
málið náist víðtæk samstaða og sátt. 
Orkustefna fyrir Ísland er nefnilega 
ekkert hversdagslegt skjal heldur er 
henni ætlað að vera grundvöllur og við-
mið allra ákvarðana er varða orkumál. 
Um leið og ég þakka stýrihópnum fyrir 
gott starf vil ég hvetja alla til að kynna 
sér tillöguna en hana má nálgast á vef-
svæðinu www.orkustefna.is.

Það kennir ýmissa grasa í orkustefn-
unni og víða komið við. Kjarninn í stefn-
unni er að orkubúskap Íslands verði 
hagað með sjálfbærum hætti, samfé-
laginu og almenningi til hagsbóta. Þetta 

þýðir m.a. að ákvarðanir um orku-
nýtingu séu teknar af kostgæfni með 
hámarks arðsemi og langtíma hagsmuni 
heildarinnar að leiðarljósi. Í tillögunum 
er lagt til að komið verði á fót sérstök-
um auðlindasjóði sem tekjur af orkuauð-
lindum í eigu ríkisins renni í og nýting-
arsamningar verði gerðir til tiltekins 
hóflegs tíma. Samhliða þessu er mikil-
vægt að mótuð verði gjaldtökustefna af 
orkunýtingu þannig að þjóðin njóti arðs-
ins af sameiginlegum orkuauðlindum. 
Þá er jafnframt lögð mikil áhersla á að 
draga úr notkun jarðefnaeldsneytis en 
innflutningur á því nemur um 44 millj-
örðum króna árlega.

Þessa dagana er skammt stórra högga 
á milli í orkumálum þjóðarinnar því að 
næsta föstudag lýkur opnu samráðs- og 
kynningarferli um drög að þingsálykt-
un um Rammaáætlun, sem er grund-
völlur langþráðrar sáttar um hvar skuli 
virkjað og hvar verndað. Saman mynda 
Orkustefnan og Rammaáætlunin skýra 
og öfluga framtíðarsýn í auðlindanýt-
ingu þjóðarinnar. Við skulum öll leggj-
ast á eitt um að klára þessi mál þannig 
að sómi sé að.

Heildstæð orkustefna
Orkumál

Katrín 
Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra

Óneitanlega sérstakt
Hanna Birna Kristjánsdóttir telur að 
það muni ekki standa sér fyrir þrifum 
sem formanni Sjálfstæðisflokksins 
að eiga ekki sæti á þingi. Aðrir eru 
ósammála þessu, til dæmis sitjandi 
formaður, Bjarni Benediktsson. 
Hann sagði í viðtali við Fréttablaðið 
fyrir helgi að sér þætti þessi staða 
„óneitanlega mjög sérstök“ – í ljósi 
þess að ekki alls fyrir löngu 
hefði flokksformaður sagt af sér 
þegar hann náði ekki kjöri á 
þing. Þar vísaði Bjarni til Jóns 
Sigurðssonar, sem var 
formaður Framsóknar-
flokksins í tæpt ár 
frá 2006 til 2007.

Ósanngjarn samanburður
Það er rétt hjá Bjarna að það væri sér-
stakt ef formaður Sjálfstæðisflokksins 
ætti ekki sæti á þingi. Enda hefur það 
aldrei gerst áður. Samanburðurinn 
við afsögn Jóns Sigurðssonar er hins 
vegar dálítið ósanngjarn því þar 
kom vitaskuld fleira til. Jón missti jú 
þingsætið sitt sem hann hafði átt 
sem ráðherra en honum 

hafði líka mistekist 
ætlunarverk sitt í for-
mannsstóli: að auka 
fylgi flokksins og ná 
góðri kosningu til 

þings. Svo illa mis-
tókst honum 
raunar að 

flokkurinn náði ekki manni inn í kjör-
dæmi formannsins. Þá er ekki skrítið 
að menn sjái sína sæng upp reidda.

Hvort skiptir meira máli?
Flestum finnst líklega ótímabær 
framtíðarmúsík að velta fyrir sér gengi 
Sjálfstæðisflokksins í kosningum árið 
2013. Þó telur Hanna Birna að um 
þær muni formannskjörið snúast. 

Flokksmenn – þeirra á meðal 
Bjarni – þurfa hins vegar fyrst að 
gera það upp við sig hvort skiptir 
meira máli í fari formanns: að 
hann auki fylgi flokksins eða eigi 

sæti á þingi.
 stigur@frettabladid.isE

nn bætist í þá mynd sem birzt hefur að undanförnu, 
meðal annars í fréttaskýringum hér í Fréttablaðinu, af 
umfangsmiklum fyrirtækjarekstri stóru bankanna. Í 
„mjúkum faðmi bankanna“ hvíla nú 137 fyrirtæki, sam-
kvæmt upplýsingum sem Fjármálaeftirlitið gaf í svari við 

fyrirspurn Félags atvinnurekenda. Mörg þeirra hafa verið í fangi 
fjármálastofnana í 30 mánuði eða meira.

Þetta eru fyrirtæki sem 
bankarnir hafa yfirtekið vegna 
rekstrarörðugleika og enn ekki 
komið af höndum sér. Löggjafinn 
ætlast þó til þess að bankarnir 
hraði því að endurskipuleggja 
fyrirtæki og koma þeim í hendur 
nýrra eigenda. Þannig var lögum 
breytt í fyrra og kveðið á um að 

bankarnir megi ekki eiga fyrirtæki í óskyldum rekstri lengur en í 
ár. Sú takmörkun tók gildi um mitt ár í fyrra. Síðan þá hafa bank-
arnir sótt um undanþágu til Fjármálaeftirlitsins til að fá að eiga 68 
fyrirtæki lengur, eða um helming af þeim fyrirtækjum sem þeir 
ráða yfir. Allar undanþágurnar hafa verið samþykktar.

Eins og fram hefur komið í umfjöllun Fréttablaðsins er sam-
keppnisstaðan á mörgum mikilvægum mörkuðum skökk vegna 
mikilla umsvifa bankanna. Mörg fyrirtæki sem stóðu betur en 
þau sem bankarnir yfirtóku telja sig nú vera í óþolandi stöðu þar 
sem bankarnir hafi afskrifað skuldir og jafnvel lagt inn eiginfé 
hjá „sínum“ fyrirtækjum en gangi fast eftir því að keppinautarnir 
standi í skilum. 

Það er skiljanlegt að bankarnir vilji fá sem bezt verð fyrir fyrir-
tæki sem þeir hafa neyðzt til að yfirtaka. Því sjónarmiði verður 
þó ekki sýndur endalaus skilningur. Því lengur sem þetta ástand 
varir, þeim mun meiri er skaðinn fyrir frjálsa samkeppni og þar 
með hagsmuni neytenda.

Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurek-
enda, sagði í Fréttablaðinu á laugardag að með því að samþykkja 
allar undanþágubeiðnir bankanna væru þau skilaboð send út á 
markaðinn að hagsmunir bankanna nytu vafans, ekki hagsmunir 
neytenda eða samkeppnismarkaðar.

Þetta er rétt athugað. Þó bendir ýmislegt til að eftirlitsstofnanir 
hyggist ekki umbera núverandi ástand mikið lengur. Þannig beinir 
Samkeppniseftirlitið nú í vaxandi mæli athygli sinni að eignarhaldi 
og/eða yfirráðum banka yfir fyrirtækjum á samkeppnismarkaði. 
Í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins, síðastliðinn miðvikudag 
sagði Gunnar Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, að stofnunin 
færi fljótlega að taka á málinu. „Ef þetta ferli dregst mikið lengur, 
án þess að við fáum góðar skýringar á því, þá gæti það leitt til þess 
að við beittum viðurlögum. Það gæti verið allt frá dagsektarferli í 
hærri eiginfjárkröfur,“ sagði Gunnar.

Eftirlitsstofnanirnar gera rétt í því að anda niður um hálsmálið 
á bönkunum. Endurskipulagningin hefur tekið of langan tíma. Nú 
hlýtur hann að fara að renna út.

137 fyrirtæki eru í eigu bankanna.

Tíminn 
senn á þrotum

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Betri bæi

Óbyggðir landsins eru 
okkur dýrmætar og 

mikilvægt að huga vel að því 
hvernig um þær er gengið. 
Þetta hefur mönnum orðið æ 
ljósara og hefur megináhersla 
umhverfisverndar á Íslandi 
snúist um víðernið. Það er þó 
ekki síst við skipulagningu 
þéttbýlis sem ná má árangri 
í umhverfisvernd. Skynsam-
leg þróun bæja getur skipt 
sköpum.

Ýmislegt hefur farið 
úrskeiðis í uppbyggingu þétt-
býlis síðustu áratugi. Við 
höfum að miklu leyti byggt 
upp samkvæmt hugmynda-
fræði hinnar bandarísku bíla-
borgar, þar sem lykilhugtökin 
eru flokkun og aðgreining. 
Borg og bæir eru gisin, inn-
viðir dýrir, almenningssam-
göngur lélegar og almennings-
rými oft illa skilgreind. Þá 
höfum við byggt okkur stærra 
íbúðarhúsnæði en skynsam-
legt má teljast. Markmiðið 
hlýtur að vera að snúa af þess-
ari braut.  

Stjórnvöld hafa ekki horft á 
hlutina í nógu stóru samhengi 

og þann ávinning sem í því 
felst. Arkitektar bera þó auð-
vitað líka sína ábyrgð á þess-
ari þróun. Sum okkar hafa 
ýmist villst af leið eða verið of 
leiðitöm í ofsaþenslu síðustu 
ára. Önnur hafa hins vegar 
hvergi hvikað frá gildum 
sínum og víða má sjá bygg-
ingar og skipulagssvæði sem 
bera metnaði og fagmennsku 
mjög gott vitni. 

Byggingarlist lýsir vel 
menningarstigi og viðhorfi 
þjóðfélaga á hverjum tíma. 
Því eigum við að leggja 
áherslu á að góður arkitektúr 
einkenni þéttbýli. Góð bygg-
ingarlist auðgar umhverfið og 
hvetur til varðveislu arfleifð-
ar okkar. Hún er aðlaðandi og 
fúnksjónell. Góður arkitektúr 
einkennist af og tekur tillit 
til menningar okkar og sér-
kenna.

Í framtíðinni þurfa orku- 
og umhverfisvænar lausnir 
einnig að einkenna góða bygg-
ingarlist.

Góð byggingarlist og skipu-
lag auka lífsgæði, stuðla að 
verðmætasköpun og eru því 
hagkvæm.

Í þeirri viðleitni að snúa til 
betri vegar óskar Arkitekta-
félag Íslands, sem nú fagnar 
75 ára afmæli, eftir aukinni 
og markvissri samvinnu við 
ríki, sveitarfélög og almenn-
ing um mótun skýrrar sýnar 
til langrar framtíðar.

Skipulagsmál

Logi Már 
Einarsson
formaður 
Arkitektafélags 
Íslands

Nú er maður náttúrlega ekki 
sjálfstæðismaður og kannski 

óviðurkvæmilegt að vera að tjá 
sig um prívatmálefni þess flokks 
eða taka afstöðu til þess hvaða 
leiðtoga flokkurinn velur sér. Eða 
hvað? Þegar yngri dóttir mín var 
lítil mismælti hún sig einu sinni 
og sagði að eitthvað væri „hjávið-
kvæmilegt“ – enginn skildi alveg 
orðið en kannski þýðir það einmitt 
þetta: einhvers konar blöndu af því 
sem er óviðurkvæmilegt og óhjá-
kvæmilegt.

Því okkur kemur það óneitan-
lega öllum nokkuð við hver er for-
maður Sjálfstæðisflokksins. Þetta 
er ennþá Flokkurinn. Þetta er 
ennþá hákirkjan í íslensku þjóðlífi. 
Þarna eru ennþá allir sem ráða og 
eiga. Líklegt er að sú manneskja 
sem sigrar í þessu kjöri muni í 
fyllingu tímans setjast í forsætis-
ráðherrastól og leiða þjóðina gegn-
um og inn í  umbrotaskeið. Okkur 
kemur öllum við hvernig þetta fólk 
hugsar. 

Hún er… hann er…
Kosningabaráttan er hafin og 
fólk farið að úthúða hvert öðru 
af mikilli kurteisi eins og tíðk-
ast í flokkum en við hin stönd-
um álengdar og reynum að átta 
okkur á því hverju það myndi 
eiginlega breyta að Hanna Birna 
yrði formaður flokksins.  Hún er 
kona. Hún er utanþings (ennþá) – 
hún getur talað miklu hraðar en 
Bjarni. Fleira? Hún er ljós og hann 
er dökkur. Hún er snaggaraleg og 
hann er hægur. Hún er Hafnar-
fjörður – hann er Garðabær. Hún 
er Alþýða – hann er Ætt. Það er 
munur á þeim þannig lagað – nema 
þegar kemur að sjálfri stefnunni. 
Henni ræður Davíð Oddsson.

Hanna Birna er sennilega ekki 
froðufellandi einkarekstrarsinni – 
frekar en Bjarni – en rétt eins og 
hann líkleg til að taka hagsmuni 
útgerðarauðvalds fram yfir hags-
muni almennings. Bæði virka þau 
á mann sem fremur pragmatísk, 

hentistefnufólk sem hagar seglum 
eftir vindi fremur en miklir leið-
togar með sterka sýn á íslenskt 
samfélag, þó að óneitanlega virð-
ist manni meiri leiðtogabragur á 
Hönnu Birnu. Þjóðin þráir leið-
toga: einhvern sem segir: Jæja 
krakkar, komum hingað! Jóhönnu 
Sigurðardóttur er mikið í mun að 
ná til valdalausa fólksins sem hún 
hefur alltaf byggt fylgi sitt á en í 
þeirri viðleitni hættir henni til að 
hljóma eins og hún sé valdalaus 
sjálf, hún hljómar eins og mann-
eskja sem eltir en leiðir ekki.. Í 
stað þess að segja við okkur: Jæja 
krakkar. Hér erum við, þetta 
þurfum við að gera og á morgun 
verðum við þá komin hingað, þá 

eyðir hún ræðutíma sínum í að 
byggja upp samkennd með öllum 
þeim sem hata banka. Steingrími 
J. ferst það betur úr hendi að tala 
við þjóð sína um erfið mál eins og 
einn fullorðinn maður við annað 
fullorðið fólk. 

Valhallarbörnin
Bæði eru þau Hanna Birna og 
Bjarni hagvön í innstu afkimum 
Valhallar; Bjarni hefur örugg-
lega leikið sér þar á göngunum 
sem barn á meðan pabbi hans var 
að funda í Engeyjarráði – kannski 
hefur hann meira að segja fengið 
að fara inn í leyniherbergið sem 
þar hlýtur að vera. Hanna Birna 
var hins vegar með lykilinn að 
leyniherberginu á kippunni sinni. 
Hún var árum saman aðstoðar-
framkvæmdastjóri flokksins, 
náinn samverkamaður Kjartans 
Gunnarssonar og tengist þannig 
óneitanlega valdahópnum sem 
breytti íslensku samfélagi í til-
raunastöð fyrir ofsa-frjálshyggju 
með afleiðingum sem haldin eru 
námskeið um í útlöndum.  Þar með 

er ekki sagt að hrunið sé henni að 
kenna – eða Kjartani einum ef út 
í það er farið – og sennilega hefur 
hann getað kennt henni eitt og 
annað um launhelgar valdsins sem 
gæti komið sér vel – og umfram 
allt skulum við ekki dæma hana af 
einhverjum körlum sem hún starf-
aði með fyrir mörgum árum.

En hafi Hanna Birna sinn Kjart-
an að draga þá þarf Bjarni að 
dragast um með sinn vafning um 
hálsinn. Það er að vísu hlálegt að 
einn atkvæðamesti stuðningsmað-
ur Hönnu Birnu, Þór Sigfússon, 
skuli vera maðurinn sem svo átti 
að heita að stýrði Sjóvá á meðan 
bótasjóðurinn þar var veðsettur 
í einhverjum fíflalegasta gjörn-
ingi gróð ærisins sem segir okkur 
að enn eru hrunmenn staffírug-
ir innan flokksins og bíða þess í 
ofvæni að komast á ný að við land-
stjórnina.

Undarlegast finnst manni þó að 
fylgjast með þessu unga og vel-
menntaða og frambærilega fólki 
keppast við að tileinka sér helstu 
meinlokur Davíðs Oddssonar, 
sem enn virðist sterki maðurinn 
innan Sjálfstæðisflokksins. Þau 
eru davíðistar. Bjarni hefur smám 
saman hrakist út á þann væng 
flokksins en Hanna Birna lítur 
væntanlega svo á að öðruvísi verði 
slagurinn ekki unninn. Þau vilja 
bæði hætta aðildarviðræðum að 
Evrópusambandinu áður en niður-
staða fæst í þær sem þjóðin geti 
kosið um. Þau vilja að Evrópusam-
bandi sé „ekki á dagskrá“ svo að 
rifjuð sé upp gömu dagsskipun. 
Það er auðvitað skiljanlegt sjónar-
mið hjá öfgamönnunum til hægri 
sem telja Evrópusambandið vera 
kommúnistasamsæri og vinstri 
sem líta á það sem auðvaldssam-
særi. Þessir þvergirðingar líta á 
Evrópuþjóðir sem Óvininn og vilja 
alls ekki ekki hætta á það að góðir 
samningar náist við ESB, en fyrir 
forystufólk sem hlýtur að vilja 
taka þjóðarhagsmuni þó ekki væri 
nema með í reikninginn er þessi 
afstaða eiginlega alveg óskiljan-
leg. Ekki síst í ljósi þess að stór 
hluti landsmanna vill að viðræð-
urnar verði kláraðar og stór hluti 
Sjálfstæðismanna þar með talinn. 
Þar með er jarðvegurinn undirbú-
inn undir nýtt framboð Evrópu-
sinna á hægri vængnum. Það 
verður gaman að fylgjast með því 
– hjáviðkvæmilega.

Þau eru davíðistar
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Hanna Birna er 
sennilega ekki 

froðufellandi einkarekstrar-
sinni – frekar en Bjarni – en 
rétt eins og hann líkleg til 
að taka hagsmuni útgerðar-
auðvalds fram yfir hagsmuni 
almennings.
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Elskuleg systir mín, mágkona og frænka,

Jóhanna Guðrún 
Sigurgeirsdóttir,
Kóngsbakka 9, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans v/Hringbraut 
1. nóvember. Útförin fer fram frá Fíladelfíukirkjunni 
miðvikudaginn 9. nóvember kl. 15.00. Blóm og krans-
ar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim er vilja minnast 
hennar er bent á hjálparstarf ABC.

Garðar Sigurgeirsson Anne Marie Antonsen
 Bæringur Guðvarðarson
Guðmundur Marz Garðarsson Anna Þorsteinsdóttir
Berit Nanna G. Nygård Sigbjörn Nygård
Ólöf Bæringsdóttir
Áslaug Bæringsdóttir
Guðný Bæringsdóttir
og frænkubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigríður Kjaran

lést föstudaginn 4. nóvember 2011. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn 10. nóvember 
kl. 15.00.

Soffía Sigurjónsdóttir Stefán J. Helgason
Sigurður Sigurjónsson Hanna Hjördís Jónsdóttir
Magnús K. Sigurjónsson Þórunn Benjamínsdóttir
Birgir Björn Sigurjónsson Ingileif Jónsdóttir
Jóhann Sigurjónsson Helga Bragadóttir
Árni Sigurjónsson Ásta Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Brynja Kristín Lárusdóttir
Maríubaugi 63,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi þann 26. október 
s.l., verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 7. nóvember kl 13.00. Jarðsett verður 
í Garðakirkjugarði.

Júlíus Einarsson
Lárus Viðar Sveinbjörnsson
Einar Atli Júlíusson Benedikta Eik
Kristín Alda Júlíusdóttir
Júlíus Ármann Júlíusson  Ingibjörg Rannveig Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir , 
amma og langamma,

Friðgerður Sigurðardóttir
Kirkjulundi 6, Garðabæ,

sem lést á líknardeild Landakotsspítala 27. október,
verður jarðsungin frá Garðakirkju þriðjudaginn 
8. nóvember kl. 13.00.

Páll Kristmundsson              Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Guðrún Kristmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

timamot@frettabladid.is

ALBERT CAMUS  (1913-1960) heimspekingur og rithöfundur fæddist þennan dag.

„Allir byltingarmenn breytast með tímanum annaðhvort í harð-
stjóra eða guðlastara.“

Sameinuðu þjóðirnar samþykktu 7. nóvember 
1956 að krefjast þess að Bretar, Frakkar og 
Ísraelsmenn kölluðu hersveitir sínar í Egypta-
landi heim án tafar. Bandaríkin studdu SÞ í 
þessari kröfu og heimflutningar hersveitanna 
við Suez-skurðinn hófust viku síðar.

Forsaga málsins var sú að í júlí 1956 hafði 
Nasser Egyptalandsforseti tilkynnt í ræðu 
að dagar vestrænna ítaka í arabalöndum 
væru taldir og Suez-skurðurinn væri hér með 
þjóðnýttur. Þetta var þvert á þá samninga sem 

höfðu verið gerðir um skurðinn á árinu 1954 
og Bretar, Frakkar og Ísraelsmenn brugðust hart 
við. 

Ísraelskar hersveitir komu til Egyptalands 29. 
október og hersveitir Breta og Frakka fylgdu á 
eftir. Harðir bardagar fylgdu í kjölfarið og sáu 
Sameinuðu þjóðirnar sér ekki annað fært en að 
skerast í leikinn til að koma í veg fyrir frekara 
blóðbað. Um miðnætti 22. desember 1956 fóru 
síðustu hersveitir árásaraðilanna frá Egypta-
landi.

ÞETTA GERÐIST:  7. NÓVEMBER 1956

Gert að kalla hersveitir heim

Merkisatburðir
1550 Jón Arason, biskup á 

Hólum, og synir hans 
eru teknir af lífi.

1917 Októberbyltingin í 
Rússlandi (samkvæmt 
gregoríska tímatalinu).

1987 Ólafur Ragnar Gríms-
son verður formað-
ur Alþýðubandalagsins 
og tekur við af Svavari 
Gestssyni.

2007 Ungur námsmað-
ur gerir skotárás í 
skóla í Jokela í Finn-
landi. Hann skýtur átta 
manns, særir tólf og 
fremur síðan sjálfs-
morð.

Við bjóðum upp á allar tegundir ferða 
nema sólarlandaferðir og skíðaferðir,“ 
segir Hörður Hilmarsson, eigandi og 
framkvæmdastjóri ÍT-ferða sem fagna 
fimmtán ára afmæli í ár. En fyrir hvað 
stendur ÍT? „Þegar fyrirtækið var 
stofnað fyrir fimmtán árum stóð þetta 
fyrir íþrótta- og tónlistarferðir,“ segir 
Hörður. „Ég hafði unnið við það í tíu ár 
að skipuleggja ferðir fyrir hópa, mest-
an part íþróttahópa og tónlistarhópa 
eins og lúðrasveitir og kóra, fyrst hjá 
Samvinnuferðum-Landsýn í fjögur ár 
og svo hjá Úrvali-Útsýn í sex ár, þannig 
að ég var bara að halda áfram með það 
sem ég hafði verið að gera. Í áranna 
rás hefur þetta svo þróast meira yfir 
í íþrótta- og tómstundaferðir þannig 
að í dag stendur skammstöfunin fyrir 
það, þótt ýmislegt annað sé í boði hjá 
okkur.“

Þróunin hefur meðal annars verið í 
þá átt að auka framboð á sögu-, menn-
ingar- og gönguferðum, að sögn Harð-
ar. „Við erum að vinna með ákveðnum 
aðilum í því og finnst mjög gaman að 
takast á við það verkefni. Meðal þess 
sem við bjóðum upp á eru þrjár ferðir 
á þremur árum á söguslóðir Guðríðar 
Símonardóttur í samvinnu við Stein-
unni Jóhannesdóttur rithöfund, sem 
skrifaði hina mögnuðu bók Reisubók 
Guðríðar, og verður fyrsta ferðin farin 
á næsta ári. Í haust fórum við líka í 
gönguferð um Jakobsveginn í fylgd 
Jóns Björnssonar rithöfundar og það 
tókst svo vel að við erum búin að setja 
slíka ferð aftur á dagskrá næsta haust. 
Auk þessara ferða er boðið upp á ferð-
ir til Nepal, Perú og Grand Canyon, 
svo eitthvað sé nefnt, auk æfinga-
ferða fyrir knattspyrnu-, handbolta- 
og körfuboltafólk og fleira og fleira.“

Hörður hefur verið í 25 ár í ferða-
bransanum, hvað var það sem upphaf-
lega heillaði? „Þetta var nú eiginlega 
bara tilviljun. Við vorum tveir kenn-
arar, ég og félagi minn Þórir Jónsson 
heitinn, sem vorum báðir að vinna 
fyrir FH, hann sem framkvæmda-
stjóri og ég sem þjálfari, og okkur 
vantaði æfingaferð fyrir meistara-
flokk FH. Við komumst að því að það 
var engin ferðaskrifstofa eða flugfélag 
sem gat komið til móts við okkar þarf-
ir. Það gátu allir selt flugfar og ýmsir 
útvegað hótelherbergi en það var eng-
inn sem gat útvegað æfingaaðstöðu 

og æfingaleiki og það sem þarf til að 
gera góða íþróttaferð, þannig að við 
urðum að gera það sjálfir.“ Þetta var 
um páskana 1986 og um haustið höfðu 
þeir félagar sett saman hugmynda-
pakka um íþrótta- og hópaferðir sem 
þeir kynntu hjá Samvinnuferðum-
Landsýn. Þeir voru samstundis ráðnir 
sem verktakar hjá ferðaskrifstofunni 
og Hörður hefur verið í bransanum 
síðan. Hefur hann aldrei séð eftir því 
að hafa valið þetta starfsvið?

„Nei, strax og ég byrjaði í þessu 

fannst mér ég vera kominn á rétta 
hillu. Þetta er virkilega skemmtilegt 
og mjög gefandi. Það er fátt sem ég 
hef gert, nema kannski kennslan, sem 
gefur manni eins mikið í ánægju talið, 
þótt þetta gefi ekki mikið í aðra hönd. 
Maður fær tækifæri til að ferðast og 
umgangast skemmtilegt fólk og það er 
mjög algengt að fólk sem byrjar í þessu 
fái svokallaða ferðaþjónustubakteríu 
og geti ekki hugsað sér að gera neitt 
annað og ég er einn af þeim.“

  fridrikab@frettabladid.is

ÍT-FERÐIR 15 ÁRA:  EIGANDINN FAGNAR 25 ÁRUM Í FERÐABRANSANUM

Fékk ferðaþjónustubakteríu 
strax í upphafi starfsferilsins 

GEFANDI STARF Hörður Hilmarsson, eigandi ÍT-ferða á 25 ára starfsafmæli í ár. Hann hefur 
aldrei séð eftir starfsvalinu og segir fá störf jafn ánægjuleg. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Litli leikklúbburinn á Ísafirði, frumsýndi á 
dögunum leikritið Dampskipið Ísland eftir 
Kjartan Ragnarsson í leikstjórn Halldóru 
Björnsdóttur. Fram koma ellefu leikarar og 
auk þess vinnur fjöldi fólks bak við tjöldin 
við hin ýmsu störf. 

Tónlistin leikur stórt hlutverk við að skapa 
réttu stemninguna, en Charles ton-tímabilið 
var í blóma á sögutíma verksins. Þetta er 82. 
uppfærsla leikklúbbsins og 46. leikár. Næstu 
sýningar verða 10., 12. og 13. nóvember.

Ýmislegt fleira er í bígerð hjá Litla leik-
klúbbnum á komandi leikári. Hópurinn 
stefnir á að halda í leikferð með Dampskipið 
Ísland og eru ýmsar samningaviðræður nú í 
gangi varðandi ferðina. Þá verður Bandalag 
íslenskra leikfélaga með vorþing á Ísafirði.

Dampskipið Ísland á Ísafirði

LÍFIÐ UM BORÐ Atriði úr uppfærslu Litla leikklúbbs-
ins á Ísafirði á Dampskipinu Íslandi.
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TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

20% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

, dýnur, á tilboði, 
80 og 90 cm með botni og fótum, 
áður á 69.900, nú aðeins 59.900.

10.000 kr. vörukaup 
fylgja öllum 

heilsurúmum. 
(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

1 l

2 l

3 l

Verð frá 

52.522 

2

H
ér áður fyrr voru gerð loftljós í þessum 
dúr og við sækjum í minni þeirra. Þau 
ljós voru einstaklingssmíði nokkurra 
smiða en hönnunin var aldrei fullklár-

uð. Við höfum endurhannað ljósið og endurbætt,“  
segir Magnús Ólafsson húsgagnasmíðameistari en 
hann og Dagný Elsa Einarsdóttir, nemandi í hús-
gagnasmíði, hafa sent frá sér loftljósið DEMO og 
endurvakið handverk sem fáir sinna í dag. 

„Við erum bæði á pari við þá verkstæðismenn-
ingu sem var á sjötta og sjöunda áratugnum þegar 
lítil verkstæði voru um öll Þingholtin.  Mikið af 
þessu handverki er að glatast og smiðirnir að týna 
tölunni,“ útskýrir Dagný en ljósið er handgert frá 
grunni og sjá Magnús og Dagný um alla þætti smíð-
innar auk þess að handlita efnið sjálf.

Handverk frá sjötta og sjöunda áratugnum gengur í endurnýjun lífdaga í lampanum Demo.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Endurvekja 
gamla tækni

Kögur á sófum  var áberandi í kringum 1960-1970 
og margir muna eftir slíkum sófum heima hjá ömmu 
og afa. Kögur eru farin að sjást aftur, þá gjarnan úr 
þykku flaueli.

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

Myndlistavörur í miklu úrvali 



Bæjarlind 6
S. 554 7030 

Eddufelli 2 
S. 557 1730

Kíkið á heimasíðuna okkar www.rita.is

Flottar
peysur
Verð 6.900 kr.

50% bómull - 50% akrý
str. 38 - 48

Litur: svart, blátt, rautt, grátt.
Sendum í póstkröfu.

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Svefnherb-
húsgögn

Ný og notuð
sófasett

Borðstofu-
húsgögn Barnavagnar

Sýnishorn af vörum

Yndislegar
dúnsængur

og koddar úr 
100% hvítum 

gæsadún

Loftljósið er úr spónblöðum, 
formbeygðum í hring með sér-
stakri aðferð. Hringirnir falla ofan 
í sérsmíðaða grind úr furu sem er 
styrkt með messing. „Skuggavarpið 
verður mjög skemmtilegt frá ljósinu 
sem lýsir upp og niður stafar mildri 
birtu,“ segir Dagný. „Við notum 
einnig tauklæddar snúrur í allavega 
litum og sjáum fyrir okkur að setja 
saman liti eftir óskum.“

Magnús segir vinnuferlið hafa 
tekið langan tíma og útfærslan hafi 
farið gegnum margar síur áður en 
lokaútgáfan leit dagsins ljós. Þá eru 
fleiri útgáfur af DEMO á teikni-
borðinu. 

En á gömul tækni og handgerð 
framleiðsla erindi við nútímann? 
„Já ég held að hún verði að vera 
innan um og saman við,“ segir 
Dagný. „Í mínu námi talar unga 
fólkið um að stofna lítil verkstæði 
og vinna sjálft að sínum hlutum og 
bjóða fólki jafnvel að fylgjast með. 
Rómantíkin í þessu er að koma aftur 
og fólk er farið að sýna handunnum 
vörum áhuga.“  
 heida@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Spænska hönnunarstofan  Henriquez Lara kemur oft með einfaldar 
og hugvitsamlegar lausnir á hversdagslegum vanda. henriquezlara.com

Barstólalína frá arkitektunum Erlu 
Dögg Ingjaldsdóttur og Tryggva 
Þorsteinssyni, hjá hönnunarstofunni 
Minarc í Santa Monica, hefur vakið 
athygli vestanhafs vegna frum-
legra efnistaka, sem meðal annars 
er fjallað um í The New York Times. 
Línan gengur undir heitinu GrasSit 
og á sjálfsagt eftir að hitta í mark 
hjá hörðum fótboltaaðdáendum þar 
sem gervigras er endurnýtt í iða-
grænar sessur.

„Við höfum í gegnum tíðina verið 
að endurnýta efni og kannski á 
annan veg en upphaflega var til ætl-
ast, til að sýna að stundum er hægt 
að finna hlutum sem eru taldir hafa 
takmarkað notagildi nýtt hlutverk,“ 
segir Erla og bendir á að sú leið sé 
farin með stólalínunni.

„Gervisgrasið vakti athygli okkar 
þar sem teppin eru búin til og lögð 
í heilu lagi á fótboltavelli. Ekkert 
má klikka í framleiðslunni því ef 
einn þráður slitnar þá er öllu hent 
og byrjað upp á nýtt. Teppin eru 
líka þannig gerð að þeim verður 
að skipta út í heilu lagi um leið og 
slit myndast, þó það sé bara bund-
ið ákveðnu svæði og það gerist á 
aðeins nokkurra ára fresti. Á heild-
ina litið er þetta gríðarlegt magn 
gerviefna sem fer árlega beint á 
ruslahaugana. Með GrasSit öðlast 
notað nýtt hlutverk og þótt þetta 
sé lítið skref þá er verið að stemma 
stigu við ágangi á gæði jarðar.“

Vegna umræðu sem hefur komið 
upp hérlendis um sýkingar í gervi-
grasi af völdum hráka, blóðs og svita 
er ekki úr vegi að grípa tækifæirð 
og spyrja hvort slík hætta geti nokk-
uð stafað af notkun stólanna. Erla 
segir það af og frá. „Aldeilis ekki. 
Við hreinsum og háþrýstiþvoum 
teppin rækilega áður en við byrjum 
að vinna með þau!“

Stólana verður hægt að panta á 
vefsíðunni minarc.com. Minarc er 
líka á Facebook. roald@frettabladid.is

Stólar klæddir gervigrasi
Íslenskir arkitektar í Bandaríkjunum hafa hannað stólalínu sem vakið hefur athygli vegna frumlegra 
efnistaka. Umhverfisvæn sjónarmið eru höfð að leiðarljósi þar sem gervigras er endurnýtt í sessur.

GrasSit er heiti nýrrar barstólalínu frá hönnunarstofunni Minarc. Erla Dögg Ingjalds-
dóttir hjá hjá Minarc segir ótrúlega þægilegt að sitja á þessum iðagrænum sessum.

Tryggvi Þorsteinsson og Erla Dögg 
Ingjaldsdóttir hjá Minarc. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



FASTEIGNIR.IS

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

ÞINN hagur
er okkar

metnaður.

7. NÓVEMBER 201145. TBL.

Stakfell fasteignasala er með 
til sölu Norðurbakka 17 og 19 í 
Hafnarfirði.

A rkitektastofan Batteríið á 
heiðurinn að hönnun Norð-
urbakka 17 og 19 í Hafnar-

firði, sem fasteignasalan Stakfell 
er með til sölu. Húsin standa við 
sjávarsíðuna á móti suðri og í 
göngufæri við alla þjónustu í 
Hafnarfirði. Nýtískuleg hönnun 
einkennir húsin sem eru einangr-
uð að utan, klædd með álklæðn-
ingu og að hluta með harðviði. 
Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Húsin eru á fjórum og 
fimm hæðum með sameiginlegum 
bílakjallara. Alls eru fjögur stiga-
hús með tveimur eða þremur íbúð-
um á hverri hæð. Bílastæði eru í 
kjallara og innangengt er úr bíla-
geymslu í stigaganga. 

Allar upplýsingar fást gefnar á 
skrifstofu Stakfells, Skúlatúni 2. 
Síminn er 535-1000.

Nýtískuleg fjölbýlishús 
við sjávarsíðuna

Húsin standa við sjávarsíðuna á móti suðri. Þau eru í göngufæri við alla helstu 
þjónustu. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vantar 3ja herb íbúð 
í lyftuhúsi í 101-108

Vantar 3ja-4ra herb. 
íbúð í salahverfi Kóp.

Vantar 150-200 fm sérbýli, 
par, raðhús eða hæð í 101

Erum með 4ra herb íbúð í 
Sjálandshverfi í skiptum fyir 
einbýli í Garðabæ





Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Halla Unnur 
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

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

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

Ferjuvað 13-15 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 - Sýningaríbúð númer 109 - Allir velkomnir
Nýjar 3ja herb. íbúðir í nýju fjölb.húsi m. lyftu og bílakjallara. Allar íbúðir m. sérinngangi af svölum. Góðar svalir til suðurs.  
Vel skipulagðar, fallegar innréttingar, baðherb. og þvottaherb. flísalögð. Geymsla í sameign. Afhendast fullbúnar án gólfefna  
í nóv/des 2011. Frábært verð á þeim öllum.

Verð 19.9 - 25.5 m.
Herbergi: 3 og 5 - Stærð: 76,7-125,5 fm.

OPIÐ HÚS

Lundur 1 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.nóv kl.17:30-18:00 ÍBÚÐ 103
Afar vandaðar íbúðir m/bílastæði í lokuðu bílskýli í 
nýlegu fjölbýli með lyftu. Aðeins 3 íbúðir óseldar! Einstök 
staðsetning, þar sem stutt er í margvíslega þjónustu og 
helstu umferðaræðar. Fossvogsdalurinn og Öskjuhlíðin 
með sínar rómuðu gönguleiðir eru á næsta leiti.  
Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð frá 32 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 118,5-141 fm.

OPIÐ HÚS

Bíldshöfði 9A – 110 Rvk

Góður fjárfestingakostur.
Eign í sérflokki. Húsnæði á efstu hæð í 8 hæða 
skrifstofubyggingu með stórglæsilegu útsýni. Stórar 
svalir eru á suðurhlið hæðarinnar. Eignin er innréttuð sem 
skrifstofuhúsnæði og er í útleigu traustra aðila. Eigninni 
fylgja 5 stæði í bílkjallara auk geymslu í sameign.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Tilboð
Skrifstofuh. - Stærð: 414,5 fm.

Efstaleiti 10– 103 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv. kl.17:30-18:00 
Vönduð og mjög stór 3 herb. í hinu glæsilega 
Breiðablikshúsi með sérmerktu stæði í bílageymslu. 
Í húsinu er m.a. útisundlaug,líkamsræktaraðsta
ða,gufubað ofl. Einstök staðsetning stutt er í alla 
þjónustu og fallegar náttúruperlur, Öskjuhlíðina eða 
Fossvogsdalinn. Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð 39.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 154,3 fm.

OPIÐ HÚS

Vesturgata 14 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjudag 08.nóv kl. 17:30-18:00 
Tveggja herbergja íbúð á tveimur hæðum í 
þríbýli frá 1911. Húsið var allt endurnýjað árið 
2000. Forstofa, stofa og eldhús á fyrstu hæð, 
hringstigi niður í stórt herbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Sameiginleg geymsla.  
Uppl. Dórothea gsm. 8983326

Verð 19 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 69,9 fm.

OPIÐ HÚS

Unnarbraut 28 – 170 Seltj

OPIÐ HÚS mánudag  7.nóv kl. 17:30-18:00  
Björt og skemmtileg 97,3 fm 3ja herb. íbúð 
á 2.hæð með 28,3 fm bílskúr. Eldhús og 
baðherbergi endurnýjað. Tvennar svalir, 
einstakt útsýni út á sjó. Búið að fara í þak 
og skólplagnir. Innkeyrsla að bílskúr með 
hitalögn. Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Verð 29.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 125,6 fm.

OPIÐ HÚS

Grandavegur 47 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 7.nóv kl. 17:30-18:00 
Fjölbýli 60+. Eignin er laus við kaupsamning. 
86,9 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð með 24,2 fm 
bílskúr. Mötuneyti á efstu hæð, sameiginleg 
gufa, tæki og heitur pottur út á verönd. 
Hárgreiðslustofa og sjúkraþjálfi eru í húsinu. 
Uppl. Dórothea gsm. 8983326

Verð 26.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 111,1 fm.

OPIÐ HÚS

Kaldárselsvegur – 220 Hfj

Hringdu og bókaðu skoðun í 694-4000
** Öll skipti skoðuð ** Gott 6 hesta hús á 
frábærum stað í Sörla í Hfj., nánar tiltekið í 
Hlíðarþúfum. Endabil og mjög góð aðkoma að 
því. Skiptist í 3xtveggja hesta stýjur með eikar 
milligerði. Á efri hæð er kaffistofa og salerni. 
Uppl. Berglind Hólm, gsm 694-4000

Verð 7.8 m.
6 hesta - Stærð: 61 fm.

Austurströnd 4 – 170 Selt

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.18:30-19:00 
Björt og falleg 2ja herb. íbúð á annari hæð 
með stórum svölum, góðu útsýni, ásamt stæði 
í bílastæðahúsi í þessu vinsæla lyftuhúsi. 
Gólfefni eru parket og flísar, baðkar með 
sturtuaðstöðu á baðherbergi og þvottahús á 
hæðinni. Uppl. Sigurður gsm 898-6106

Verð 18.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 91,2 fm.

OPIÐ HÚS

Hrísmóar 4 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 
Rúmgóð og falleg 3ja herb. íbúð á fjórðu 
og efstu hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðum 
svölum og stæði í bílastæðahúsi. Mikið og 
fallegt útsýni af svölum til suð-austurs. 
Gólfefni er parket og flísar. Þvottahús er á 
hæðinni. Uppl. Sigurður gsm 898-6106. 

Verð 23.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 101,6 fm.

OPIÐ HÚS

Móaflöt 8 – 210 Gbæ

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-6106
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr á stórri lóð. 
4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús og 
sólskáli ásamt óskráðum kjallara. Bílskúrinn 
er 45,6fm. Komið að viðhaldi á ákv. hlutum í 
húsinu. Sjón er sögu ríkari!  
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð 47 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 194,6 fm.

Reynilundur 13 – 210 Gbæ

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-6106 
Sérstakt og fallegt raðhús á einni hæð. 
4 svefnherbergi, stofa og borðstofa, tvö 
baðherbergi og tvöfaldur bílskúr. Mikið 
upprunalegar innrétt. en búið að endurnýja 
þak. Hús teiknað af Albínu Thordarson arkitekt. 
Fallegur garður. Uppl. Sigurður, gsm: 898-6106

Verð 48.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 205 fm.

Holtsbúð 103 – 210 Gbæ

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á 2 
hæðum með tveimur íbúðum m/ sérinngangi. 
Á efri hæð er rúmgóð stofa/borðstofa og 3 
svefnherbergi. Á neðri hæð er séríbúð m/3 
svefnherb. og stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr. 
Upp. Jóhanna Kristín, GSM 698.7695

Verð 69.9 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 329 fm.

Hávegur 11 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv. kl.17:30-18:00
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN 
- algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur 
og sólstofa - viðbyggðar fyrir 10 árum, 2 
svernherbergi, bílskúr (61,2 fm.). Gróinn 
garður með sólpöllum sunnan og vestan við 
húsið. Upp. Jóhanna Kristín gsm: 698-7695

Verð 46.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 196,7 fm.

OPIÐ HÚS

Öldugrandi 1 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 
Falleg og rúmgóð íbúð á 2.hæð ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Frábært óhindrað 
sjávarútsýni. Parket á gólfi stofu og eldhúss og 
tengi fyrir þvottavél á baði. Lóðin er glæsileg og 
fékk umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 20.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 79,6 fm.

OPIÐ HÚS

Lyngbrekka 9 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.nóv kl.17:30-18:00
Skipti möguleg á stærri eign! Rúmgóð íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. Stórt og gott eldhús 
með nýlegri eldhúsinnréttingu, 3 svefnherbergi 
og baðherbergi endurnýjað 2006. Hagstæð lán 
sem möguleiki er á að yfirtaka. Þægileg kaup. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 23.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 110,6 fm.

OPIÐ HÚS

Nýjar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi             FRÁBÆR VERÐ!

Jarðhæð, 10 íbúðir 3ja og 5 herb. frá kr.22,7m – 25,5m
 Íbúð 105 SELD
 Íbúð 107 SELD
 Íbúð 110 SELD
Önnur hæð, 10 íbúðir 3ja og 5 herb. kr.22,8m – 25m
Efsta hæð, 10 íbúðir 2ja, 3ja og 5 herb. frá kr. 19,9.m – 21,5m
 Íbúð 305 SELD
 Íbúð 310 SELD

Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700 



Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Flott eign

Stóragerði 
Falleg 3ja herbergja

108 Reykjavík

Verð: 23,5 millj.

Þar af 45,6 m2 tvöfaldur bílskúr.  

Húsið er sérlega vel staðsett 

Stór sólpallur.  Fallegt útsýni.  

Laust við kaupsamning

Desjakór
Fallegt 227,3 m² einbýlishús

203 Kópavogur

Verð: 59,0 millj.

122 m2 auk stæðis í bílageymslu

Vinsælt fjölbýli í Mosfellsbæ.

Rúmgóð íbúð

Laus strax

Tröllateigur
Glæsileg 3ja herbergja

270 Mosfellsbær

Verð: 26,9 millj.

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
Stór sérhæð á jarðhæð

108 Reykjavík

Verð: 34,5 millj.

Góðar innréttingar

Rúmgóð og björt

Í jaðri byggðar

Suður svalir

Þorláksgeisli
Sérlega falleg 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Verð: 17,9 millj.

Falleg 72,7m2 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð. 

Nýtt gler í húsinu. 

Fallegur garður með leiktækjum.

Furugrund
Falleg 3ja herbergja

200 Kópavogur

Glæsilegar stofur með arinn
Hátt til lofts á efri hæð
Bílskúr
Svalir með útsýni yfir Elliðaárdalinn

Laxakvísl 
Mjög gott 225,5 m² raðhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Eignin er 112 m2

Stutt í Háskólann

Fallegt hús

Fálkagata
Góð 3ja herbergja íbúð

101 Reykjavík

Verð: 27,4 millj.

Góðar stofur.

Svefnhvergi stór.

Mikið endurnýjað.

Sér inngangur.

Hofteigur 34 
Góð 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð

105 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

þrið. 8.nóvember

89 m2 - 3 herbergja 

Mikið endurnýjuð

Fallega innréttuð eign á

frábærum stað

Flókagata 23
Virkilega falleg kjallaríbúð
í góðu húsi

105 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:30-18:00

þrið. 8.nóvember

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Tvíbýlishús

183 m2

Gott skipulag

Dverghamrar
Velskipulögð 5 herb. e. sérhæð

112 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.

4ra herbergja

Sérlega góð nýting

Frábær staðsetning!

Fálkagata
Skemmtileg risíbúð

112 Reykjavík

Verð: 23,0 millj.

86,2 m2 (ca.140 m2 gólfflötur)

Hitaveita, 

Eignarland, lokað svæði.

Gott áhvílandi óverðtryggt lán

Lækjarbrekka
Fullbúið sumarhús

801 Selfoss

Verð: 22,8 millj.

Virðulegt hús við hliðina á Þjóðleikhúsinu

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði 

á frábærum stað

Langtíma leigusamningur

Hverfisgata 21
Hús með mikla sögu

101 Reykjavík

TIL LEIGU

3ja herbergja 113,1 m2 á 4 og efstu hæð auk 

stæðis í bílageymslu. Rúmgóðar svalir.

Áhvílandi góð lán, auðveld kaup.

Vindakór
Glæsileg endaíbúð

203 Kópavogur

Verð: 26,6 millj.

Með sérinngangi á efri hæð

Tvö stæði í bílskýli

Á frábærum stað í göngufæri við HÍ

Melhagi
Glæsileg nýleg 4ra herb. íbúð

107 Reykjavík

Verð: 35,9 millj.

Virkilega fallegt og bjart 246 m2 einbýlishús 

á tveimur hæðum með fallegu útsýni og 

grónum garði.

Verönd og heitur pottur.

Bergsmári 8
Einbýli á tveimur hæðum

201 Kópavogur

Verð: 63,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi  

olafur@miklaborg.is

sími: 822 2307

þrið. 8.nóvember

Mjög vel um gengin eign.

Einstakt útsýni.

Stæði í bílageymslu.

Rjúpnasalir 12 
Vel skipulögð 3ja herbergja

201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 16:30-17:00

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

mán. 7.nóvember

íbúð: 804

Frábær staður

Fallegt útsýni

Möguleiki á 4 svefnherbergjum

Góðir sólpallar

Háalind 2 
Mjög vel skipulagt parhús

201 Kópavogur

Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

mán. 7.nóvember

Við leitum að ...

... iðnaðarhúsn. í miðbænum, ca.150 m² 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í Grafarvogi, Grafarholti.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is           

... 3ja herbergja íbúð í hlíðunum 
með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... einbýlishúsi, um 250 m²
í  Lindahverfi, Salahverfi og Kórahverfi. 
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is              

... draumahúsnæði, litlu einbýlishúsi 
eða sérhæð á sæði 101, 105 eða 107 
má kosta á verðbilinu 40-50 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 2ja til 3ja herbergja íbúð
 með 100% yfirtöku
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... hæð með sérinngangi í Lindar- 
og Salarhverfi
fyrir ákveðinn kaupanda sem er búinn að 
selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is     

... rað, -par eða einbýli í Lindarhverfi 
Um er að ræða ákveðna kaupendur sem 
misstu af eign í því hverfi í þessari viku. 
Langur afhendingartími ef þess er óskað. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is     

...  3ja - 4ra herbergja íbúð í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  3ja herbergja íbúð í Kópavogi, 
Smára, Linda, Sala eða Kórahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðb.sv. 
með góðum áhvílandi lánum
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  góðu einbýlishúsi, rað eða 
parhúsi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... ... einbýli/parhúsi/raðhúsi
í Salahverfi í Kópavogi
Fimm svefnherbergi eða möguleiki 
á því fimmta. Skipti koma til greina.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... góðu einbýli í Kópavogi
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

... sérbýli í Hamrahverfinu eða Foldunum
Eignin má kosta á bilinu 40-50 milljónir.  
Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

 í síma 6612100 eða oskar@miklaborg.is   

... einbýli, rað- eða parhúsi í Garðabæ
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi í 
Akralandi, Bæjargili eða Mýrunum.
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



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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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)
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60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150
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484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00
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Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!
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Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Ögurás - Raðhús
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

Grettisgata – Einbýli
Fallegt 128 fm einbýlishús sem er 2 hæðir og kjallari 
í gamaldags stíl í hjarta borgarinnar. Parket og flísar. 
Ágætar innréttingar. Húsið er bakhús og er með garði, 
þar er lítil verönd. Verð 31,8 millj.

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

Hlíðarhjalli – 2ja herb.- bílsk.
Glæsileg 54 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 31 
fm bílskúr. Sérlega fallega hönnuð íbúð með ljósum 
innréttingum og flísum á gólfi. Suðvestursvalir. Húsið 
hefur verið tekið í gegn að utan. Áhv. lán frá Arion banka 
kr. 19 millj. Verð 19,9 millj.

Glitvangur Hfj. – Einbýli með 
aukaíbúð. -  Laufskáli
Einbýlishús á 2 hæðum með sér 3ja herb. íbúð á neðri 
hæð sem auðvelt er að stækka. Húsið er 298 fm ásamt 
44,8 fm tvöf. bílsk. og 35 fm laufskála. Vel staðsett hús. 
Fallegar innrétt. Nýtt bað. 40 fm herb. á neðri hæð. 
Sérlega falleg eign á einstökum stað. Verð 63,9 millj.

Tröllateigur – Mos. – Raðhús
Mjög fallegt nýlegt raðhús á tveimur hæðum 140 fm með 
innb. 26 fm bílskúr. Fallegur náttúrusteinn á gólfum.
3 til 4 svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Flott eign. 
Verð 39,5 millj.

Starengi – 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Brekkuhvarf – Einbýlishús
Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðavatnið. Fallegar innréttingar. 
Parket. Stór lóð. Byggingareitur hefur ekki verið 
fullnýttur og eru miklir möguleikar á stækkun. Hægt er 
að sækja um hesthús eða gestagús á lóðinni. Góð eign á 
frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. Verð 46,9 millj.

Bárugata – Akranesi
Höfum til sölu 382 fm húseign við Bárugötu á Akranesi 
með tvöföldum 64 fm bílskúr. Hægt er að breyta húsinu 
í gistiheimili með 10 herbergjum. Eign með mikla 
möguleika. Verð 24,9 millj.

Fjóluvellir – Nýtt einbýli
Glæsilegt nýtt 219 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 44 fm bílskúr. Húsið er með glæsilegum 
innréttingum og er mjög fallega hannað. Gólfhiti í í öllu 
húsinu. Alveg nýtt hús á rólegum stað sem aldrei hefur 
verið búið í. 
Verð 55,9 millj. 

Tröllakór – 3ja með bílskýli
Mjög falleg 107 fm nýleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
í lyftublokk ásamt stæði í bílskýli. Flottar innréttingar. 
Parket. Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 25,7 millj.

Sörlaskjól – Vesturbær 
-  Bílskúr
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð í risi í þríbýli. Eignin er 
mikið endurnýjuð og er með fallegum innréttingum. 
Bæði eldhús og bað er nýlegt. Frábær staðsetning. Góður 
31 fm bílskúr fylgir. Verð 25,5 millj.

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir 
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar 
lagnir. o.fl. Sér bílastæði.  Verð 29,8 millj.

Hafnargata – Vogum 
Vatnsleysuströnd – Einbýli
Fallegt 138 fm einbýli á einni hæð ásamt 29 fm 
bílskúr. Fallegar innréttingar. 4 svefnherb. Parket. Góð 
timburverönd með heitum potti. Ræktaður garður. 
Sérlega fallegur staður. Frábært útsýni. Möguleiki á 
skiptum á eign í Hafnarfirði. Verð 32,5 millj.

Fossaleynir – Atvinnuhúsnæði 
– Laust strax
Vorum að fá til sölu 114 fm atvinnuhúsnæði við Fossa-
leyni með stórum innkeyrsludyrum og 30 fm millilofti 
með skrifstofu, kaffistofu og snyrtingu. 5 til 6 metra 
lofthæð. Laust strax. Verð 14,9 millj.

Vesturás – Raðhús – Tvær íb.
Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum 178 fm auk 80 
fm 2ja herbergja íbúðar á neðri hæðinni. Fallegar inn-
réttingar. Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Svalir í suð-
vestur. Ræktaður garður. 22 fm bílskúr fylgir. 
Verð 57,9 millj.

Réttarholtsvegur – 4ra herb. 
– Bílskúr
Falleg 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi ásamt 26 
fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar stofur með parketi. Góðar 
svalir. 
Verð 24,9 millj.

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.–2929999.900.909000.–00.–.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vs
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Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

Falleg 3ja herb. íbúð í góðu fjölbýli með bílskúrsrétti. Búið 
að taka húsið að utan í gegn múrviðgert og málað. Fallegt 
útsýni frá eldhúsi. Verð 18,2 millj. 

Álfhólsvegur 200 Kópavogur

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Glæsilegt 319,8 fm.  einbýlishús á einni hæð. Húsið er 
mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn 
garður og stór pallur. Falleg eign sem vert er að skoða á 
besta stað í Garðabæ. 

Hörgslundur  210 Garðabær

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Falleg 3ja herb. 85,5 fm. íbúð með palli ásamt stæði í 
opnu bílskýli í nýlegu fjögurra hæða fjölbýli með lyftu. 
Yfirtaka á hagstæðu láni hjá ILS með 4,15% vöxtum + 
söluþóknun.  

Kristnibraut  113 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Virkilega fallegt og vel skipulagt 242,9 fm. einbýlishús 
á þremur pöllum þar af 57,8 fm. 2ja herb. íbúð með 
sérinngangi. Stórt bílaplan fyrir framan hús og stór pallur. 
Mikið og fallegt útsýni. Verð 62,5 millj.  

Máshólar  111 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Einstaklega fallegt og vel skipulagt 185,8 fm.  einbýlishús 
á einni hæð. Húsið stendur á fallegri jaðarlóð við friðland. 
Stórt bílaplan og fallegur gróinn garður. Eign á vinsælum 
stað í Grafarvogi. Verð 53,5 millj. 

Hesthamrar  112 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Rentus er fyrirtæki sem sérhæfir sig í almennri leigumiðlun og þjónustar jafnt einstaklinga 
og fyrirtæki sem vilja leigja út fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri eða lengri 
tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu eigna til 
samningsgerðar við útleigu.
 

L E I G U M I Ð L U N

Laugavegi 97, 101 Reykjavík, sími 440 6100, 
tölvupóstur: rentus@rentus.is, www.rentus.is

Rósa Pétursdóttir
rosa@rentus.is
gsm 664 6012

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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



Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     landhelgi@landhelgi.is     www.landhelgi.isNánari upplýsingar um eignir á

Einbýlishús Penthouse Hæð

Fjölbýli Fjölbýli 

Sími: 527 1040

Verð: 21.900.000 kr

Stærð: 97 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 2

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 1976

Dalsel, 109 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Stærð: 101 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 3

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 1968

Hjaltabakki, 109 Reykjavík

Verð: 49.900.000 kr

Stærð: 196 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 3

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 2006

Hörðukór, 203 Kópavogur

Verð: 31.300.000 kr

Stærð: 241 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 2011

Lækjarfit, 210 Garðabær

Stærð: 71 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 1

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sér
Byggingaár: 2004

Daggarvellir, 221 Hafnarfj.

Nánari upplýsingar 
veitir Trausti í síma 
618-5200.

Stærð: 1.656 fm
Byggingaár: 1984

Tunguháls, 110 Reykjavík

Verð: 32.000.000 kr

Stærð: 163 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 1956

Fagrakinn, 220 Hafnarfjörður

Verð: 75.000.000 kr

Stærð: 165 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 2

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sam
Byggingaár: 2007

Lundur, 200 Kópavogur
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Verð: 33.900.000 kr

Stærð: 173 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 1988

Suðurhvammur, 221 Hafnarfj.

Penthouse 

Verð frá: 22.500.000 kr

afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Þorrasalir,

201 kópavogur

Landhelgi fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegar 3ja herbergja íbúðir með 
bílskýli á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri. við einn glæsilegasta  golfvöll landsins, 
sundlaug, skóla, leikskóla, apótek,matvöruverslun, íþrótta og fimleikahús.  
Skoðaðu íbúðirnar á www.afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Bjarni Sigurjón 

Þórðarson

Söluráðgjafi 

Þorgils Már 

Sigvaldason

Söluráðgjafi 

Trausti 

Ágústson

Söluráðgjafi 

Ólafur 

Kristinsson

Hdl og Lögg.
fasteignasali 

Anna Maria 

Marcinkowska

Söluráðgjafi 

Óskar Már 

Alfreðsson

Söluráðgjafi 

Magnús H. 

Magnússon

Söluráðgjafi 

Steinunn 

Gísladóttir

Söluráðgjafi 

Hjá Landhelgi er kappkostað við að vanda til allra þátta er koma að kaupum 
og sölu fasteigna.

með bílskúrí byggingu

Verð: 19.900.000 kr
Yfirtaka á lánum

Atvinnuhúsnæði

Auðveld kaup!

Opið hús 7. nóv.
kl. 17:00 - 17.30

Norður

Suður

FR
U

M

Fasteignasalan Bær • Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Opið hús þriðjud. 8. nóv. kl. 17:30-18:00

Kambsvegur 1, 2. hæð, 104 Rvk
*SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR* Góð 5 herb. sérhæð, 
157.2 fm., með stórum bílskúr. Íbúðin er björt og vel 
skiplulögð. Rúmg. svalir með útsýni. Stór og ræktaður 
garður í sameign. Nýl. skipt um gler í gluggum, dren og 
þak málað. Frábær staðsetning. Verð kr. 33.9 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert, lögg. fast.sali.,
Sími 893 1819, eggert@fasteignasalan.is 

Opið
hús

Drápuhlíð, 105 Reykjavík
Rúmgóð 119,1 fm neðri sérhæð ásamt 26,7 fm bílskúr. 
Íbúðin skiptist í  tvö stór svefnh. flísalagt baðh, eldhús, 
fatah, stórt hol og borðstofu sem nýta má sem þriðja 
svefnh. Allir gluggar og gler eru nýlegir í íbúðinni og verið 
er að klára að steina húsið að utan. Verð 34.9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Aldís í síma 896-6686 
eða aldis@fasteignasalan.is

Berjavellir 6, Hafnarfjörður
Falleg 3 herb. íbúð á 4. hæð. Möguleg skipti á 4 herb. 
jarðhæð í tví-eða fjórbýli á Völlunum. Rúmgóð stofa,  
suðaustur-svalir. Tvö stór svefnh. Eldhús með borðkrók. 
Þv.hús. Innrétt. ásamt hurðum úr mahóny, parket. Í 
sameign er sérgeymsla, ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Um er að ræða fallega eign í nýlegu lyftuhúsi. Allt 
aðgengi og sameign er til fyrirmyndar. Verð 19.5 millj.
Upplýsingar gefur Páll í síma 699 4994 
eða pall@fasteignasalan.is

Opið hús á mánudag kl. 17.30-18.00

Þórufell 10
-3ja herbergja á 2. hæð, mikið endurnýjuð og snyrtileg 
sameign. Skipti skoðuð á stærri eign.
Yfirtaka + 1,5 millj.
Ásett verð 16,9 millj.
Allar nánari uppl. 
Lóa Sveinsdóttir í síma 698-8733

Opið
hús

Básbryggja 1, 112 Reykjavík
Glæsilega 3 herbergja íbúð með bílageymslu í Bryggju-
hverfinu í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, rúmgóða 
stofu,  eldhús, tvö rúmgóð svefnh., baðh., þvottah. og 
rúmgóða skrifstofu aðstöðu. Sérgeymsla. Sér stæði í 
bílageymslu. Verð 27.5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergs-
son löggiltur fasteignasali í síma 893-6001 eða á 
netfangið beggi@fasteignasalan.is

Opið hús mánud. 7. nóv. kl. 17:30-18

Safamýri 48, 2. hæð 108 Rvk. 
***GULLFALLEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR***
4ra herb., 120,9 fm. íbúð á 2. hæð, m. bílskúr. Í næsta 
nágr. er leiksk., grunnsk., Kringlan o.fl. Hol. Stofa/
borðst., útg. á svalir. Eldhús og búr. Rúmg. hjónah. 2 
barnah. Baðh. Sérgeymsla. Þv.hús. Verð kr. 25.9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fast.s., 
s: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Vesturvangur, Hafnarfjörður
Fallegt ca. 290 fm einbýlishús á 2 hæðum innst í 
botnlanga við Vesturvang. Á neðri hæð er lítil studíóíbúð 
með sérinngangi sem hentar vel til útleigu eða sem 
vinnustofa. Garðurinn skiptist í ósnortið mosagróið 
hraun, grasigróna túnbletti og trjágróður. Um er að ræða 
eign sem hefur verið vel við haldið. Verð 59.5 millj.
Upplýsingar gegur Páll í síma 699 4994 
eða pall@fasteignasalan.is

Fagleg og persónuleg þjónusta

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Magnús N. Reykdalsson Snorri Sigurfinnsson Páll Guðjónsson Ólafur Guðmundsson Haraldur A. Haraldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Kristín B. Garðarsdóttir Páll Rúnar Pálsson

  Brynjólfur Tómasson Kristinn B. Ragnarsson Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson Ólafur Eggertsson Sigurður Eggertsson Eggert Ólafsson Lóa Sveinsdóttir Elín Viðarsdóttir Ágúst Valsson

Opið hús á mánudag kl. 17.30-18.00

Lambasel 1
-Einbýli á 1. hæð
-240 fm, -6 herbergja, -rúmlega fokhelt.
-Jaðarlóð 
-Skipti skoðuð á minni eign.
Ásett verð 45,9 millj.
Allar nánari uppl. ELÍN VIÐARSDÓTTIR, Löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. Gsm: 695-8905 

Opið
hús
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www.búseti.is
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Mæla með Búseta
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Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

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.

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.

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



Eignir vikunnar

Fallegt og reisulegt einbýlishús frábærlega staðsett í rólegri botnlangagötu í Bústaðahverfinu. 
Húsið sem er hæð, ris og kjallari bíður upp á mikla möguleika. Stór bílskúr með bílagryfju. Stutt í 
skóla, leikskóla og verslanir. Mögulegt að hafa séríbúð í kjallara. Lækkað verð 44,9 millj.

Litlagerði 8, RVK. - Einbýli með bílskúr

Hlíðarvegur Kópavegur-einbýli

Fallegt vel skipulagt einbýlishús á stórri gróinni lóð í Kópavogi. Húsið er bjart og hefur verið 
talsvert endurnýjað. Fimm svefnherbergi og rúmgóðar stofur. Húsið stendur á stórri lóð með
mkilli trjárækt. Góð pallaaðstaða er við húsið og gott útsýni til suðurs. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 49 millj.

Einbýli Skerjabraut Seltjarnarnesi
Rúmlega 260 fm. fallegt, vel viðhaldið
hús á stórri eignarlóð á Seltjarnarnesi. Á 
neðri hæð eru rúmgóðar stofur, eldhús,
gestasnyrting og þvottahús. Á efri hæð
baðherbergi og 4-5 svefnherbergi. Gengt
á svalir frá 2 þeirra. Eigninni fylgir bílskúr.
Lóðin er stór og falleg og öll útiaðstaða
mjög góð. Verð 64,9 millj.

Eiðistorg Seltjarnarnesi-atvinnuhúsnæði
Ca. 717 fm bjart og gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð 
v. Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Skiptist í dag í mótöku, 
fjölda skrifstofuherbergja o.fl. Ýmsir nýtingar-rr
möguleikar koma þó til greina. Verð 64 millj.

Stigahlíð 61 3ja herbergja

2ja herbergjaOPIÐ HÚS FRÁ 16:30-17 Miðvikudag 9.11
Ca. 355 fm einbýli sem þarfnast standsetningar að innan. Eign sem býður upp á mikla möguleika í 
hönnun og nýtingu. Hagstætt lán 4,15% vextir getur fylgt. Axel og Viðar sýna í opnu húsi milli 16:30 
og 17 ímiðvikudag 9.11 Gsm. 899-2060 og 694-1401 

Gullsmári- góð 3ja m. útsýni
Björt og falleg 3ja herbergja endaíbúð á besta stað
í Smáranum. Þvottahús innan íbúðar. Skipti koma 
tilgreina á raðhúsi, parhús eða einbýli.
Verð 21,4 millj.

Björt og falleg risíbúð í þríbýlishúsi við
Barðavog. Íbúðin er laus til afhendingar 
nú þegar. Stórt efra ris er yfir íbúðinni
sem nýtist sem geymsla og mögulegt
væri að innrétta frekar.

Barðavogur - ris 3ja.

Atvinnuhúsnæði

OPIÐ
 H

ÚS

Vesturberg-útsynisíbúð
Ca. 64. fm. björt og falleg íbúð á 3. hæð í fjölbýli.
Íbúðin lítur vel út. Frábært útsýni. Verð 13,9 millj.

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Hafðu samband í símað í í 552 1400552 1400

Laugavegi 170, 2. hæð  Opið virka daga kl. 9:00-17:00  Sími 552 1400  Fax 552 1405  www.fold.is  fold@fold.is

Viðar BöðvarssonVið Böð viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali ið ki f ði lö il f i li Einar GuðmundssonEi G ð d löggiltur fasteignasalilö il f i li

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

Vel valið fyrir húsið þitt

RISA
HAUST-TILBOÐ
Fyrstur kemur fyrstur fær - Aðeins tvö gestahús í boði

VH
/1
1-
08

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Gestahús 24 m² - Sýningarhús

Fullt verð 2.900.000 kr.
Haust-tilboðsverð kr. 2.390.000,- 

(Aðeins eitt eintak)
Fullbúið að utan, fokhelt að innann.

Byggingarnefndarteiknisett.

Garðhús í úrvali
 10% afsláttur af öllum garð-
húsum meðan byrgðir endast.

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Af gæðunum þekkið þið 
pallaefnið frá Völundarhúsum

Tilboð Gestahús 25 m²
Verð áður kr. 1.689.000,- án fylgihluta.

Haust-tilboðsverð kr. 1.500.000,- án fylgihluta.
Verð áður kr. 1.989.000,- með fylgihlutum.

Haust-tilboðsverð kr. 1.800.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.
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S: 820 0303

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is
Sölustjóri
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TÓNLISTARTÍMARITIÐ FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

Disovery Channel  er fáanleg í  ALLT    

 FRÆÐSLA      TOPPUR

PIERS
MORGAN
tonight

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Piers Morgan tók við 
af Larry King og er 
alla daga með þátt 
sinn á CNN þar sem 
hann spyr fræga og 
fína fólkið spjör-
unum úr og dregur 
ekkert undan.

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

MMC GALANT GLSI AVANCE. Árgerð 
2002, ekinn aðeins 99.þ km, bensín, 
sjálfskiptur,ný tímareim og bremsur. 
Verð 1.390.000. Rnr.245162. S:562-
1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.090.000.-
CHEVROLET LACETTI STATION. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 74.þ km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð áður 1.390.000.Tilboð 
1.090.000. Rnr.310929. S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.090.000.-
TOYOTA YARIS. Árgerð 2006, ekinn 
107.þ km, bensín, 5 gírar. Verð áður 
1.280.000.- Tilboð 1.090.000.- 
Rnr.124576. S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VW Touareg 2 V6, árg. 2008, ek. 
52þ.km, 281hö, bensín, leður, lúga, 
rafmagns hleri, 19” felgur og góð 
heilsársdekk, Sparneytinn bíll sem lítur 
mjög vel út, Ásett verð aðeins 5990þús.
kr, er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Toyota Land Cruiser VX árg’92 diesel, 
sjálfskiptur, ekinn 170þús.km., 
vél og skipting 55 þús.km., ný 46” 
dekk, Bedlock felgur, aukamilligír, 
úrhleypingabúnaður, Webasto miðstöð, 
4 T Warn-spil, sterkari öxlar, stærri 
F-hásing, serkari S-skipting, aflmeiri 
túrbína, og fl. o.fl. Bíll í algjörum 
sérflokki, sjón er sögu ríkari, verð kr. 
6,3 m. 821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti og lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Reiknaðu sparnað á www.islandus.
is. Engin útborgun. Greitt með 
rekstrarsparnaði! Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - S. 
5522000.

VW Touareg árg. ‘04 
Lækkað verð!

Vel með farinn svartur Touareg V6, 
bensín, ekinn aðeins 78 þús. km. 
Leður, sóllúga, hiti + rafm. í sætum & 
rúðum, gardínur, ofl., ekkert áhv. Verð 
2.390 þ. S. 896-0747.

Tilboð óskast!!!
Land Rover-defender árg ‘84. til sölu. 
Tilboð óskast í 893 5131

Til sölu Skoda Suberb árg 2007, 
ekinn 56þús km. Sjálfskiptur. Ný 
yfirfarnar allar bremsur. Er á nýlegum 
heilsársdekkjum og sumardekk fylgja 
með. Ásett verð kr. 2,3mkr. Upplýsingar 
í síma 693 1307

Til sölu Susuki XL7, árg.08/2004. Ek. 
115000 þ., sjálfsk. 7 manna. Uppl.696-
7002.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu Citroen Berlingo árg.2003 
ekin 172.000 Skoðaður 05/12 Verð . 
470.000 Upplýsingar S:697-3390

 0-250 þús.

Sparibaukur tilboð 195
Ford Fiesta árg 98, ekinn 113þ skoðaður 
2012, 5 dyra S. 891-9847

 250-499 þús.

TOYOTA AVENSIS Á 290 Þ
TOYOTA AVENSIS árg&apos;98 blár 
skoðaður 2012,beinskiptur,mikið 
keyrður (lang keyrsla) er í góðu standi 
og ný tímareim ásett verð 430 þús 
TILBOÐ 290 ÞÚS! S.841 8955

Sjálfskiptur !!!
Hyundai Sonata 2.0 árg ‘98, ekinn 
aðeins 140þús, skoðaður 2012, 
sjálfskiptur, álfelgur, góður bíll sem að 
lítur vel út og er gott að keyra, verð: 
420þús, Tilboðsverð aðeins 290þús 
stgr, s:659-9696

 500-999 þús.

Citroen C1. 2006.Beinskiptur. Ek 
68þús. Verð: 890þús. Sími 6612859 
email uds1@hi.is

 Bílar óskast

Óska eftir WV Polo eða Golf árg. ‘96-
’03 má þarfnast viðgerðar. Uppl. s. 
868 2352

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

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

Óska eftir bíl 25-250þús 
á borðið !

Óska eftir bíl fyrir allt að 250þús. 
staðgreitt, fólksbíl eða smábíl. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 691 9374.

 Jeppar

SKOÐA SKIPTI
Toyota Land Cruser 120GX nýsk. 
26.06.2004,dísel bíll, ek.138 
þúsund,beinskiptur ( eyðir 9-10 lítrum 
innanbæjar)krókur, filmur, sk. 2012, 
Verð 3.790 þúsáhvíl 2.335 þús, skoða 
skipti. Uppl S: 693-5053

Hummer H-2 árg. 2003, ekinn 102.000 
km. Mjög vel með farinn, óska eftir 
tilboðum eða skoða skipti á Ram 3500 
s: 896-0378 Jói Þórðar

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Vörubílar

Kerra til sölu,nánari uppl. 898 9006.

 Vespur

Tilboð 14.900 kr.
Vorum að fá nýja sendingu af okkar 
vinsælu Ál-römpum, fyrir flestar 
tegundir bíla. Taka allt að 150kg. Verð 
37,500 kr. Tilboð núna 14.900 kr. Örfá 
stk eftir! Qpsinport Laugarvegur 168, 
s. 567 1040.

 Lyftarar

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

 Varahlutir

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

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

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

ATH. Get bætt við mig þrifum í 
heimahúsum er rösk og vandvirk uppl. 
í S. 845-6231 Margrét

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.
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 Garðyrkja

 Bókhald

Öll almenn bókhaldsþjónusta. Fljót 
vönduð og ódýr þjónusta. GAIUS s. 
892 5784

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

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig 
verkum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í 
s. 661 9046.

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, 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

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Spádómar

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

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig stórum 
sem smáum verkefnum. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Framlengjum útöluna
til þriðjud. 8/11. 20-35% afsláttur af 
völdum vörum. Saltkristalslampar í 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata). 
Opið mán-fös 12-18, lau 12-15. S. 517-
8060. ditto.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar á 
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. 
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar. Síðumúli 37, neðan 
verðu. S. 847 5545.

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða 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.

 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.

Innihurðir á góðu verði
Eigum nýjar hvítar 80 x 200 innihurðir 
með karmi (20cm breiðir) og gerektum 
á aðeins 24.900 með vsk. 2 stk 
eldvarnarhurðar úr járni st. 76X208 m. 
hurðarpumpu og skrá. 

Húsgagnasprautun Gjótuhrauni 6 
Hafnarfirði Sími 555-3759.

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Breyttu um Lífstíl með Figuactiv 
heilsuvörunum frá LR 400 Cal 
máltíðin.s. 773 2113 Bjarki

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Snyrting

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR 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. 

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

 Húsgögn

Til sölu 5 ára sófasett úr 
Húsgagnahöllinni 3+2+1 auk sófaborðs 
50.þ Uppl 8980981

 Húsgagnaviðgerðir

Húsgagnalökkun
Sprautulökkum: innhurðir,
eldhús og baðinnréttingar,

stóla og borð, skápa og skenka.
Smiðjuborg ehf
Smiðjuvegi 11

S:8941867

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

Dalshraun 13 Hfj M/baði. eldh., 
þurrkara og þvottavél. 824 

4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu vesturbæ Rvk. 8 herb. íbúð 
+ bílskúr í tvíbýli. Laus 1. des. 2011. 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 865 9611.

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.

Góð 4ja herb. íbúð til leigu á rólegum 
og góðum stað í Árbæ. Leigist frá 10. 
nóv. Verð 170 þ.pr.mán. Nýtt parket. 
Fyrirframgreiðsla æskileg. Reglusemi. 
Áhugasamir sendi svar á: josakco@
gmail.com

Til leigu 65fm íbúð í Goðaborgum 
112 Rvk. 120 þús pr, mánuð. Uppl. í 
s. 896 6655

 Húsnæði óskast

4 HERB, EÐA STÆRRA ÓSKAST-
LANGTÍMA Á SVÆÐI:101-108,109,111 
FRÁ 1 DES EÐA JANÚAR. ERUM 
MEÐ RÓLEGAN HUND. ÖRUGUM 
GREIÐSLUM HEITIÐ EINNIG 1 MÁN 
FYRIRFRAM. SÍMI: 775-2966.
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 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

ATVINNA

 Atvinna í boði

ISS óskar eftir starfsfólki

Vinna í virkjun, unnið er 7 daga 
og frí í 7 daga. Viðkomandi 
þarf að sinna ræstingum, 

þvotti og tilfallandi aðstoð 
í mötuneyti. Verður að vera 

íslenskumælandi. Umsókn er 
hægt að fylla út á heimasíðu 

ISS, www.iss.is eða á skrifstofu 
ISS að Austurhrauni 7, 

210 Garðabæ.
Nánari upplýsingar gefur 

Starfsmannstjóri, siggah@iss.is

THE ENGLISH PUB - 
Hafnarfirði

Dyraverðir óskast 20 ára og eldri. 
Íslenskukunnátta skilyrði, með góða 
þjónustulund. Uppl. s. 867 5910

Vel launuð aukavinna 
á kvöldin

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22 Góð laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. 
í síma 869 0291 milli kl.14.00- 17.00 
virka daga.

SUSHISAMBA veitingastaður opnar í 
Þingoltsstræti 5 síðar í þessum mánuði. 
Óskum eftir hressu og skemmtilegu 
starfsfólki í kvöld- og helgar vinnu. 
Áhugasamir senda ferilskrá á 
gunnsteinn@sushisamba.is

Verktakafyrirtæki óskar eftir pípara til 
starfa. Upplýsingar í síma 661 9046

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Félagsfundur 
ferðaklúbbsins 4x4

Næsti félagsfundur verður 
haldinn í dag Mánudaginn, 
7. Nóvember í víkingasal, 

Hótels Loftleiða, Hefst 
hann stundvíslega klukkan 
20:00. Dagskrá fundarins: 

Innanfélagsmál. Arctic Trucks, 
jeppar og jeppabreytingar, Kaffi 

Myndasýning.

Stjórnin
F4x4

 Einkamál

Atvinna

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Embætti listdansstjóra laust til umsóknar
Embætti listdansstjóra Íslenska dansflokksins er laust til 
umsóknar. Hlutverk Íslenska dansflokksins er að sýna 
listdans, stuðla að nýsköpun í innlendri listdanssmíði og 
vera að öðru leyti vettvangur til eflingar og framþróunar 
danslistar á Íslandi. 

Listdansstjóri er forstöðumaður Íslenska dansflokksins. 
Listdansstjóri veitir dansflokknum listræna forystu 
og mótar listræna stefnu hans í samráði við stjórn. 
Listdansstjóri ber jafnframt ábyrgð á daglegum rekstri 
dansflokksins og reikniskilum sbr. nánar reglur um 
starfsemi dansflokksins 14/2002.

Umsækjendur um embættið skulu hafa staðgóða 
þekkingu og reynslu á sviði listdans.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar listdansstjóra 
til fimm ára í senn að fenginni tillögu stjórnar, sbr. 1. 
mgr. 3. gr. reglna um starfsemi Íslenska dansflokksins, 
nr. 14/2002 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum. Gert er ráð 
fyrir því að skipað eða sett verði í embættið frá og með 
1. ágúst 2012. 

Um laun listdansstjóra fer eftir ákvörðun kjararáðs, sbr. 
lög um kjararáð, nr. 47/2006.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu hafa borist mennta- og menningar-
málaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir kl. 
16.00 föstudaginn 26. nóvember 2011.

Vegna mikilla anna óskum við eftir starfsmanni í starf 
við uppvask og aðstoð í eldhúsi. Um fullt starf er að ræða 
og er unnið á 12 tíma vöktum í 2-2-3 vaktakerfi.

Vinsamlegast sendið umsókn
á horpudiskur@horpudiskur.is 
fyrir 11. nóvember nk.

UPPVASK OG AÐSTOÐ Í ELDHÚSI

Harpa tónlistar-og ráðstefnuhúsið í Reykjavík
www.horpudiskur.is horpudiskur@horpudiskur.is

Tilkynningar

Útboð

Tilkynningar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
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.

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 

Bókið auglýsingar 
tímanlega:
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

DAGSKRÁ:
ellen og kk

evuklaedi kynna haustlínuna

kynning frá ostabúdinni, 

bitruhálsi

léttar veitingar

30
 AF JÓLA- 
VÖRUM

25
 AF GLÖSUM

25
 AF SNYRTI-

VÖRU
20

 AF HÚSGÖGNUM

30
 AF PÚDUM OG 

GARDÍNUM

20
 AF KERTUM

ALLAR KONUR VELKOMNAR!

KONUKVÖLDthe pier
midvikudaginn 9. nóv. 

Á smáratorgi kl. 18-21

1

6 7 8

10

13

119
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15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

HA!

Úff, þetta er 
rosalegt! Þú hefur 
nælt þér í „fungus 
mortalus“... hrað-
smitandi 
afbrigðið!

Fungus 
mortalus...

Er það 
hættu-
legt?

Hvernig fékkst 
þú gömlu 

gallabuxurnar 
mínar Sara?

Ég keypti 
þær í 

Hjálpræð-
ishernum 

í dag!

Ég var að gefa 
þær þangað í 

dag!
En 

hvað 
það er 
fyndið!

Þær passa 
þér 

fullkomm-
lega!

Ég veit!
Palli, finnst 

þér ekki 
skrítið að við 
mamma þín 
erum með, 
uuu, alveg 

eins líkama?

„Skrítið“ 
nær 

engan 
veginn 

utan um 
það.

Hefurðu 
tekið eftir 
því að það 
er aldrei 
neitt að 

gera 
hérna?

LÁRÉTT
2. andlegt áfall, 6. komast, 8. jarð-
sprunga, 9. frændbálkur, 11. fæddi, 
12. lítið glas, 14. aðfall, 16. strit, 17. 
gerast, 18. festing, 20. tveir eins, 21. 
eldhúsáhald.

LÓÐRÉTT
1. hvæs, 3. líka, 4. vaðsekkur, 5. 
blekking, 7. tala, 10. hestaskítur, 13. 
suss, 15. jórturdýr, 16. næra, 19. 
sjúkdómur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lost, 6. ná, 8. gjá, 9. ætt, 
11. ól, 12. staup, 14. aðsog, 16. at, 17. 
ske, 18. lím, 20. ii, 21. ausa. 

LÓÐRÉTT: 1. fnæs, 3. og, 4. sjópoki, 
5. tál, 7. áttatíu, 10. tað, 13. uss, 15. 
geit, 16. ala, 19. ms. 

Ég ætla að fara með 
Snata út að labba elsk-
an, sé þig í næstu viku.

JÁ!!!
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FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Frétta-
blaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.

Meira en 80% blaðalesenda á höfuðborgarsvæðinu 
lesa Fréttablaðið daglega.

Kannaðu dreifileiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi 
orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU ÞAÐ 
NOTALEGT Í

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Um daginn hitti ég skemmtilega konu 
sem sagði mér að hún hefði eitt sinn 

tekið sig til og eldað ýmsa rétti sem hún 
hafði séð bregða fyrir í bókum. Hún hafði 
svo oft velt fyrir sér bragðinu af öllum 
bökunum, kássunum og búðingunum sem 
sögupersónurnar röðuðu í sig. Svona geta 
bækur vakið oft forvitni lesenda um líf 
annarra. Ég hef líka oft leitt hugann að 
því hvernig labbkássan smakkast í einu 
teiknimyndasögunni sem ég eignaðist 
sem krakki, Ástríki og útlendingaher-

sveitinni. Það þurfti reyndar bæði botn-
langakast og garnaflækju til að ég 
fengi hana. 

ÉG VAR 11 ára gömul og lá inn á 
barnadeild Landspítalans þegar 
bekkjarsystur mínar birtust 
feimnar og hikandi inni í þessari 
hvítu og hljóðu veröld með Ást-

ríksbókina meðferðis. Labbkássan 
sem Ástríkur og Steinríkur slöfruðu í 

sig vakti forvitni mína og stundum 
fannst mér spítalafæðið hreint 
ekki svo ólíkt. Kjötið af höfr-
unum hans Þórs í dönsku Goð-
heimabókunum væri líka gaman 
að smakka. Mér fannst ég hafa 
himin höndum tekið þegar For-
lagið byrjaði að gefa aftur út 
þennan skemmtilega og fræð-

andi bókaflokk, enda löngu upp-
seldur.

ÞAR ER sagt frá norrænu goðunum og 
ævintýrum þeirra og oft farið frjálslega 
með, enda er það alltaf langskemmti-
legast. Þarna birtast guðirnir svo ósköp 
hugdjarfir og snjallir en líka fljótfærir 
og sérhlífnir. Í fyrstu bókinni, Úlfurinn 
bundinn, kemur Þór við á sveitabæ í Mið-
garði þar sem systkinin Röskva og Þjálfi 
búa. Þór býður upp á að öðrum hafrinum 
hans sé slátrað og hann étinn en hafur-
inn birtist aftur stálslegnir ef beinunum 
er safnað saman aftur að áti loknu. Þjálfa 
verður það hins vegar á að brjóta eitt 
beinið og þá fýkur í þrumuguðinn.

HANN skikkar drenginn til að gerast skó-
sveinn sinn til að bæta fyrir brotið og 
tekur hann með til Ásheima. Röskva stelst 
með. Hafur sem hrekkur aftur í samt lag 
þótt honum sé slátrað kvöld eftir kvöld 
er vitaskuld draumur hverrar fjölskyldu. 
Svoleiðis grip væri gott að eiga. Annars 
er mikið etið og drukkið í Goðheimabók-
unum. Timburmenn og jafnvel uppköst 
af þeim sökum koma við sögu. Í bókinni 
Sagan af Karki kastar Loki upp eftir 
mikið húllumhæ með hljóðunum: „Ööög-
úlp!!“, „Böööhö!!“ og „Búúöööh!!“ Við-
horfið við timburmönnum er líka einfalt 
og Loki segir jötunbarninu Karki: „Karl-
menn fá iðulega timburmenn sem vara 
allan daginn …Það eina sem gildir þá er 
bara að þrauka!“ Það má margt læra af 
bókum.

Ööögúlp!!
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www.hotyoga.is

TAKTU ÞÁTT Í 6 VIKNA HOT YOGA 
JÓLAÁSKORUN Í SPORTHÚSINU Á 

ÓTRÚLEGU VERÐI!
Ótakmarkaður aðgangur í 17 Hot Yoga tíma í viku 
í 6 vikur eða 14. nóv - 23.des á aðeins 15.900 kr. 

6:15 
9:00 

17:30 

21:00 

6:15 
9:00 

17:30 

21:00 

12:00 

18:00 
20:00 

12:00 

18:00 
20:00 

6:15 
9:00 

17:30 

FÖS.MIÐ. FIM.ÞRI.MÁN.

Þú mætir hvenær sem þú vilt 
og eins oft og þú vilt í eftirfarandi tíma:

Við tryggjum þér pláss í hvert skipti, skráum aðeins takmarkaðan fjölda.

Skráning og nánari upplýsingar á www.sporthusid.is, 
s: 564-4050 eða gunnhildur@sporthusid.is

ATH! Við bjóðum einnig upp á Hot Yoga í áskrift og 10 tíma klippikort

  HOT YOGA TRYGGIR 
HÁMARKSBRENNSLU 
OG JAFNVÆGISSTYRK

HOT YOGA 
EYKUR VELLÍÐAN 

OG EYKUR ÚRLOSUN 
ÝMISSA EITUREFNA

ÞÁTTTAKENDUR Í 
4 VIKNA HOT YOGA 
ÁSKORUN Í HAUST 

MISSTU AÐ JAFNAÐI 2 
KÍLÓ Á VIKU!

 HOT YOGA ERU 
LÆKNANDI ÆFINGAR 

SEM ERU MJÖG 
STYRKJANDI FYRIR 

KVIÐ OG BAK, LIÐKAR 
LIÐAMÓT OG STYRKIR 

DJÚPVÖÐVA
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MÁNUDAGUR: (Ó)SÝNILEG: PINK SARIS 20:00  MIDNIGHT 
IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  ICELAND VOLCANO 18:00, 
22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00, 20:00  SVINALANG-
ORNA 18:00, 22:00  Á ANNAN VEG 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.                                

JÓN OG
SÉRA JÓN

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”

-Þ.Þ., FT

IN TIME KL. 8 - 10  12 
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 6 - 8 - 10 7
ÞÓR 2D KL. 6 L

MONEYBALL  KL. 6 - 9  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8 - 10.20  7
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.50 - 8 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 10.10  12
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L

- T.V, KVIKMYNDIR.IS

- IAN NATHAN, EMPIRE!

-Þ.Þ., FT

- B.G., MBL.

IN TIME  KL. 5.40 - 8 - 10.30  12
IN TIME LÚXUS  KL. 10.30  12
MONEYBALL  KL. 5  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 7
ÆVINTÝRI TINNA 3D LÚXUS  KL. 3.20 - 5.40 - 8  7
ÆVINTÝRI TINNA 2D  KL. 3.20  7
HEADHUNTERS  KL. 8 - 10.15  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14

IN TIME 8 og 10.15

ÆVINTÝRI TINNA3D 5

ÆVINTÝRI TINNA2D 5

THE THING 10.15

BORGRÍKI 6, 8 og 10

KILLER ELITE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Þ.Þ. - FT

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

�����
MBL

����
FBL

FRÁBÆ
MÖGNUÐ

EIN SÚ FYNDNASTA SEM ÞÚ MUNT NOKKRUN 
TÍMAN KOMA TIL MEÐ AÐ SJÁ !

Myndin sem allir eru að tala um sem óvæntasta smell ársins
Byggð á metsölubókinni Húshjálpin eftir Kathryn Stockett

����
STÓRKOSTLEG 

- ABC TV

����
FYNDIN, TILKOMUMIKIL - BACKSTAGE

����
THE SUN

����
OK

����

����

����

����
����

BESTA KVIKMYND ÁRSINS - CBS TV

����
SÍGILD FRÁ FYRSTA DEGI - US WEEKLY

„Fjörug eins og trilljón 
trylltir túnfiskar í Trékyllisvík“

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

12

12

12

12

12

12

12

12

L

L

L

7

7

7

10

10

L

L

L

L

L

16

16

16

V I P

AKUREYRI

KEFLAVÍK

THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 5:40 - 8 - 10:30

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:40
INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:30
HELP kl. 6 - 9.
THE THREE MUSKETEERS kl. 8
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 10:30

KRINGLUNNI

THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 2D
THE HELP kl. 6 - 9 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 10:20 3D
THE SKIN I LIVE IN kl. 8 2D

KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
FOOTLOOSE kl. 5:50 2D

HELP kl. 5:30 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:10 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 6 - 8 - 10:10 3D

THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 2D
THE THING kl. 8 - 10:10 2D

THE INBETWEENERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
THE INBETWEENERS Luxus VIP kl. 8 - 10:10 2D
TINTIN M/ Ensku Tali kl. 5:50 - 10:20 3D
THE HELP kl. 5:20 - 8:30 - 10:10 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 3D
FOOTLOOSE kl. (5:50vip) - 8 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 2D
DRIVE kl. 10:20 2D

Þess er nú beðið í Banda-
ríkjunum að kviðdómur í 
máli ákæruvaldsins gegn 
lækni Michael Jackson, 
Conrad Murray, kveði 
upp sinn dóm. Erfiðum og 
dramatískum málflutningi 
lauk á fimmtudag.

Aðdáendur Michaels Jackson 
söfnuðust saman fyrir fram-
an dómhúsið í Los Angeles með 
spjöld þar sem lækninum Conrad 
Murray var óskað góðrar ferðar 
til heljar. Hann er ákærður fyrir 
að hafa valdið dauða poppstjörn-
unnar með gáleysi sínu og gæti 
átt yfir höfði sér fjögurra ára 
fangelsisvist auk þess sem hann 
missir leyfið til lækninga verði 

hann fundinn sekur. Murray 
neitar hins vegar sök í málinu og 
heldur því fram að hann hafi ekki 
gefið poppstjörnunni of stóran 
skammt af deyfandi lyfjum.

Jackson lést í júní fyrir tveim-
ur árum og þá strax vöknuðu 
grunsemdir um að læknirinn 
hans hefði ekki staðið sig í starfi. 
Saksóknarinn David Walgren 
hélt því fram í lokaræðu sinni að 
Murray hefði gert börn Jacksons 
föðurlaus með vítaverðu gáleysi 
og græðgi. Þau Prince, Paris og 
Blanket voru hins vegar ekki við-
stödd lokadaginn en í salnum sátu 
hins vegar foreldrar poppguðsins 
og aðrir ættingjar.  Walgren hélt 
því jafnframt fram að Murray 
hefði gert poppstjörnuna að til-
raunadýri sínu. Verjandi Murray, 
Ed Chernoff, sagði hins vegar að 

Jackson hefði sjálfur valdið dauða 
sínum með því að taka of stóran 
skammt af lyfjum þegar lækn-
irinn var ekki einu sinni í sama 
herbergi. „Ákæruvaldið vill að 
þið dæmið Murray fyrir það sem 
Michael Jackson gerði,“ sagði 
verjandi læknisins.

Réttarhöldin hafa verið gríð-
arlega umfangsmikil og hafa 
49 vitni verið kölluð fyrir dóm-
inn. Sky-sjónvarpsstöðin hefur 
sýnt beint frá þeim undanfarna 
daga en þau hafa staðið yfir í 
sex vikur og hafa 300 málsgögn 
verið lögð fyrir. Í kviðdómi sitja 
sjö karlmenn og fimm konur og 
fá verjendur Murray tveggja 
klukkustunda fyrir vara eftir að 
kviðdómurinn hefur komist að 
niðurstöðu. 

freyrgigja@frettabladid.is

 Murray bíður dóms
ERFIÐUR TÍMI Réttarhöldin yfir Conrad Murray hafa staðið yfir í sex vikur og hafa 49 vitni verið kölluð fyrir dóminn. 300 máls-
gögn hafa verið lögð fram en Murray á yfir höfði sér fjögurra ára fangelsi ef hann verður fundinn sekur um að hafa valdið dauða 
Michael Jackson með gáleysi sínu.  NORDIC PHOTOS/GETTY
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

VEGAAÐSTOÐ SJÓVÁ

Bensínlaus, straumlaus, sprungið, tjónaskýrsla?

ÞÚ HRINGIR Í  440 2222

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 07. nóvember 2011 

➜ Tónleikar
21.00 Aggi og Maríus koma fram á 
Café Rosenberg.

➜ Heimildarmyndir
20.00 Heimildarmyndin Pink Saris er 
sýnd á (Ó)sýnileg, kvikmyndadögum 
Amnesty International í Bíói Paradís. Í 
myndinni fylgjumst við með Sampat, 
leiðtoga Gulabi-gengisins, sem hefur 
barist fyrir réttindum kvenna á Indlandi 
í rúm tuttugu ár. Miðaverð er kr. 750.

➜ Listahátíð
21.00 Listahópurinn King the Hero 
sýnir verkið Namuh Repus, sem er 
afsprengi vikulangrar vinnustofu með 
leikhópnum Ég og vinir mínir, í Dans-
húsinu Álfhóli, Sölvhólsgötu 13. 
Myndlistarmaraþoni verður hleypt af 
stokkunum í Hinu húsinu við Pósthús-
stræti. Þar verða afhent gögn og reglur 
um þátttöku. Vegleg verðlaun frá Mynd-
listarskólanum í Reykjavík og Litalandi.

➜ Fyrirlestrar
12.30 Hádegisfyrirlestur í mynd-
listardeild Listaháskóla Íslands, 
Laugarnesvegi 91 Reykjavík. Inga Þórey 
Jóhannsdóttir fjallar um verk sín og 
vinnuaðferðir. Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Donatella Versace hefur fengið 
stórstjörnurnar Prince og Nicki 
Minaj til að koma fram í útgáfu-
teiti í tilefni samstarfs hennar 

og tískurisans 
H&M.

Prince og 
Minaj hafa 
bæði staðfest 
komu sína og 
þykja þetta 
vera stórtíð-
indi. „Það er 
frábært að 
hafa fengið vil-
yrði frá hinum 

magnaða Prince og hinni stór-
kostlegu Nicki Minaj. Þetta mun 
kalla fram réttu stemninguna 
fyrir sýninguna og vera lýsandi 
fyrir samstarf mitt og H&M,“ 
sagði Donatella Versace við þetta 
tilefni. 

Stórstjörnur 
með H&M

PRINCE

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meiri Vísir.
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sport@frettabladid.is

KVENNALIÐ HK  er úr leik í Evrópukeppninni en HK mætti franska liðinu Floery í tvígang 
ytra um helgina. HK tapaði með 28 marka mun í gær, 46-18, í gær en fyrri leikurinn tapaðist 
með 17 mörkum, 39-22. Þrátt fyrir flenginguna fékk hið unga lið HK mikilvæga reynslu.

Enska úrvalsdeildin:
Newcastle-Everton   2-1
1-0 John Heitinga, sjm (12.), 2-0 Ryan Taylor 
(29.), 2-1 Jack Rodwell (45.+2).
Arsenal-WBA   3-0
1-0 Robin van Persie (22.), 2-0 Thomas 
Vermaelen (38.), 3-0 Mikel Arteta (74.).
Aston Villa-Norwich   3-2
0-1 Anthony Pilkington (24.), 1-1 Darren Bent 
(30), 2-2 Gabriel Agbonlahor (47.), 3-1 Darren 
Bent (62.), 3-2 Steve Morison (76.).
Blackburn-Chelsea   0-1
0-1 Frank Lampard (51.).
Liverpool-Swansea   0-0
Man. Utd-Sunderland   1-0
1-0 Wes Brown, sjm (45.+1).
QPR-Man. City   2-3
1-0 Jay Bothroyd (28.), 1-1 Edin Dzeko (43.), 1-2 
David Silva (51.), 2-2 Heiðar Helguson (69.), 2-3 
Yaya Toure (74.).
Wolves-Wigan   3-1
1-0 Jamie O‘Hara (30.), 1-1 Ben Watson (42.), 2-1 
David Edwards (54.), 3-1 Stephen Ward (65.).
Bolton-Stoke City   5-0
1-0 Kevin Davies (2.), 2-0 Chris Eagles (22.), 3-0 
Ivan Klasnic (61.), 4-0 Chris Eagles (73.), 5-0 Ivan 
Klasnic (82.),
Fulham-Tottenham   3-1
0-1 Chris Baird, sjm (10.), 0-2 Aaron Lennon 
(45.+1), 2-1 Younes Kaboul, sjm (57.), 3-1 
Jermain Defoe (90.+3)
STAÐAN:
Man. City 11 10 1 0 39-10 31
Man. Utd 11 8 2 1 28-12 26
Newcastle 11 7 4 0 17-8 25
Chelsea 11 7 1 3 24-15 22
Tottenham 10 7 1 2 21-15 22
Liverpool 11 5 4 2 14-10 19
Arsenal 11 6 1 4 23-21 19
Aston Villa 11 3 6 2 16-15 15
Norwich 11 3 4 4 16-18 13
Swansea 11 3 4 4 12-15 13
QPR 11 3 3 5 10-20 12
Stoke 11 3 3 5 8-19 12
Wolves 11 3 2 6 12-18 11
WBA 11 3 2 6 9-16 11
Sunderland 11 2 4 5 14-13 10
Fulham 11 2 4 5 14-15 10
Everton 10 3 1 6 11-15 10
Bolton 11 3 0 8 18-27 9
Blackburn 11 1 3 7 13-24 6
Wigan 11 1 2 8 7-20 5

NÆSTU LEIKIR:
Laugardaginn 19. nóvember:
Norwich - Arsenal
Everton - Wolves
Man. City - Newcastle
Stoke - QPR
Sunderland - Fulham
WBA - Bolton
Wigan - Blackburn
Swansea - Man. Utd

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Það var mikið um dýrðir 
á Old Trafford um helgina þegar 
Man. Utd fagnaði 25 ára starfs-
afmæli Sir Alex Ferguson. Bæði 
leikmenn Man. Utd og Sunderland 
stóðu heiðursvörð er hann gekk 
inn á völlinn. Það gerði líka Steve 
Bruce, stjóri Sunderland, en hann 
var einmitt fyrirliði United er það 
vann titilinn í fyrsta skipti undir 
stjórn Ferguson árið 1993.

Þegar út á völlinn var komið 
var afhjúpað nýtt nafn á norður-
stúku Old Trafford. Hún heitir 
nú Sir Alex Ferguson-stúkan en 
þetta er í fyrsta skipti í 101 ára 
sögu vallarins sem stúka er nefnd 
eftir manni. United mun einnig 
reisa styttu af stjóranum fyrir 
utan völlinn.

„Ég var virkilega hrærður yfir 
þessu öllu saman. Ég trúði þessu 
varla og átti alls ekki von á þessu. 
Ég þakka fyrir mig en þeim tókst 
að koma mér á óvart með þessu. 
Ég er afar stoltur,“ sagði auð-
mjúkur Ferguson.

Afmælisveislunni var reynd-
ar ekki lokið því fyrrum læri-
sveinn Ferguson, Wes Brown, 
færði honum lokagjöfina með því 
að skora eina markið í leiknum. 
Engu líkara en hann teldi sig enn 
vera að að spila fyrir United.   
 -  hbg

Fótboltinn féll í skuggann af hátíðarhöldunum:

Ferguson var hrærður

FERGUSON-STÚKAN Norður-
stúkan ber nú nafn stjórans.

 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Heitasti leikmaðurinn í 
enska boltanum um þessar mund-
ir er Robin van Persie hjá Ars-
enal. Drengurinn getur ekki hætt 
að skora og leikur við hvurn sinn 
fingur þessa dagana.

„Ég veit ekki hvar ég á að setja 
hann í samanburði við aðrar 
goðsagnir Arsenal. Eina sem ég 
veit er að hann er í heimsklassa. 
Það eru aðeins fjórir til fimm 
leikmenn, í mesta lagi tíu, sem 
eiga skilið að fá þann stimpil og 
hann á þann stimpil skilið,“ sagði 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
um Van Persie. - hbg

Arsenal á siglingu:

Van Persie 
er í heimsklassa

FÓTBOLTI Annan heimaleikinn í 
röð tókst Liverpool ekki að skora 
gegn nýliðum í ensku úrvals-
deildinni. Liðið skapaði sér samt 
nokkuð af færum gegn Swansea 
en var fyrirmunað að skora.

„Frammistaða liðsins olli von-
brigðum. Við gerðum ekkert af 
því sem við erum góðir í. Þetta 
var alls ekki nógu gott,“ sagði 
Kenny Dalglish, stjóri Liverpool. 

Brendan Rodgers, stjóri Swan-
sea, var stoltur af sínu liði.

„Þetta var frábært. Við sýnd-
um í þessum leik að við höfum 
vaxið mikið sem lið. Strákarnir 
gerðu mig mjög stoltan með þess-
ari frammistöðu í dag.“   - hbg

Markaþurrð á Anfield:

Nýliðavand-
ræði Liverpool

BRENDAN RODGERS Stjóri Swansea var 
kampakátur. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Íslendingafélagið AG 
Kaupmannahöfn hefur verið að 
gera það gott í Meistaradeildinni í 
haust og er á toppnum heima fyrir 
þrátt fyrir smá hikst í nokkrum 
leikjum að undanförnu. Arnór 
Atlason er fyrirliði liðsins en með 
því leika einnig Snorri Steinn Guð-
jónsson, Guðjón Valur Sigurðsson 
og Ólafur Stefánsson. 

Fyrir stuttu ákváðu þjálfar-
ar liðsins, Klavs Bruun Jörgen-
sen og Sören Herskind, að hætta 
vegna samstarfsörðugleika við 
þriðja þjálfarann, Magnus Anders-
son, sem var ráðinn til félagsins í 
sumar. Arnór segir að sú ákvörð-
un hafi komið leikmönnum í opna 
skjöldu.

„Þetta var auðvitað agalegt 
sjokk því það ríkti mikil ánægja 
með þjálfarana,“ segir Arnór við 
Fréttablaðið. „Þeir tveir sem voru 
fyrir gátu einfaldlega ekki fundið 
leið til að vinna með Magnusi og 

sættu sig ekki við að þriðji þjálf-
arinn kæmi  inn. Enda þekkist það 
hvergi annars staðar í heiminum 
að byrja leiktíðina með þrjá aðal-
þjálfara.“

Arnór segir þó að þjálfararnir 
hafi náð að leyna því fyrir leik-
mönnum að það væru erfiðleik-
ar í samstarfi þjálfaranna. „Það 
bitnaði því alls ekki á liðinu. 
Niðurstaðan var engu að síður 
sjokk enda liðið búið að tapa bara 
einum leik undir þeirra stjórn. 
Þetta kom okkur mjög á óvart.“

Arnór segir að Andersson sé 
sterkur þjálfari sem honum líki 
við. „Við höfum þó verið í smá 
basli í deildinni eftir þetta og ég 
tel reyndar að það sé ekki hægt 
að tengja þetta tvennt saman. Við 
höfum bara ekki verið að spila 
nógu vel, þó svo að við höfum spil-
að frábærlega í leikjum okkar í 
Meistaradeildinni.“

AG tapaði aðeins sínum öðrum 

leik frá stofnun félagsins á dög-
unum er liðið lá fyrir Álaborg á 
heimavelli. „Þar að auki gerðum 
við jafntefli við SönderjyskE og 
unnum Skive á lokasekúndunni. 
En við burstuðum líka Bjerringbro 
á útivelli og unnum bæði Pick 
Szeged og Montpellier í Meistara-
deildinni. Við erum sem betur fer 
með reynda leikmenn sem hafa 
upplifað ýmislegt og við látum 
þetta ekki á okkur fá.“

AG var stofnað eftir samein-
ingu FCK og AG Håndbold þann 
1. júní en þá hafði fyrrnefnda 
félagið farið upp um fjórar deild-
ir á jafn mörgum árum. „Þetta er 
einsdæmi. Þegar liðið var í fimmtu 
deild var ákveðið að gera þetta lið 
að Danmerkurmeistara og á fyrsta 
árinu í efstu deild varð liðið tvö-
faldur meistari. Það er ekki hægt 
að líkja þessu við neitt annað,“ 
segir Arnór.  

 eirikur@frettabladid.is

ARNÓR ATLASON Fyrirliðinn hefur verið að spila vel með AG Kaupmannahöfn í haust. MYND/OLE NIELSEN

Uppsögn þjálfaranna áfall
Arnór Atlason segir að uppgangur AG Kaupmannahafnar sé óviðjafnanlegur og 
algert einsdæmi. Hann segir að uppsögn þjálfara liðsins hafi verið sjokk.



KVÖLDOPNUN
Í SKÍFUNNI KRINGLUNNI

CALL OF DUTY
Hér er á ferðinni nýjasti leikurinn í Call of 
Duty seríunni, en söguþráðurinn hefst 
aðeins nokkrum andartökum eftir atburði 
Modern Warfare 2 þar sem Rússar halda 
áfram árásum sínum inní Bandaríkin, en 
ekki nóg með það, því Rússarnir hafa 
einnig sótt inní Evrópu í lönd á borð við 
Frakkland, England og Þýskaland.  Sem 
fyrr fara leikmenn í hlutverk ýmissa 
persóna sem reyna að stoppa þessa 
þriðju heimsstyrjöld.  En líkt og í fyrri 
Modern Warfare leikjum er það 
netspilunin sem er hjarta leiksins og 
hefur ekkert verið til sparað við að gera 
hana eins góða og hægt er.  Stór liður í 
því er svokallað Call of Duty Elite kerfi, 
en það heldur utan um alla tölfræði 
leiksins og geta leikmenn þar tekið 
þátt í allskyns mótum. 

f 
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Kaupaukiað verðmætikr. 3.500,-fylgir meðanbirgðir endast

PAINTBALL MÓT

KRINGLAN OG LAUGAVEGUR 44 · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

HEITUSTU LEIKIRNIR FÁST Í SKÍFUNNI

Byrjum að selja leikinn kl. 10 í dag
Leikurinn afhentur kl. 22
Vinningsliðið fær frítt eintak af leiknum

14 fyrstu sem versla leikinn fá spilarétt í Paintball móti 
Skífunnar í dag kl. 16.00 í Skemmtigarðinum Grafarvogi 

KAUPAUKI

3.500,-fylgir meðan
.50.50

birgðir endast

11.999Fullt verð

11.499 11.999 11.999 9.999 9.999

Á
meðanbirgðir endast

Lang flottasti Fifa leikurinn 
hingað til.  Taktu við þínu 

uppáhaldsliði í öllum helstu 
deildum heimsins.

 

Flottasti skotleikur ársins er 
mættur með netspilun á 

heimsmælikvarða. 

Stórbrotinn ævintýraleikur sem 
er klárlega einn af leikjum 

ársins.

Sumarleyfisparadís er orðinn uppfull 
af uppvakningum.  Hér þurfa 

leikmenn að berjast fyrir lífi sínu.  
Fjórir geta spilað í einu.

Það er ekkert verkfall í NBA 2k12, 
hér er allt í gangi og geta leikmenn 

spilað öll liðin.

Þeir sem kaupa leikinn í 
Skífunni fá veglegan 
gjafapakka

Vilt þú vinna þér inn frítt eintak af leiknum? 
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Afgreiðslutímar á verkstæðum

Virka daga    8.00–18.00 
Laugardaga    9.00–13:00 

LÁN Í6
VAXTALAUST 

MÁNUÐI

Hankook vetrardekk 
tryggja gott grip allan 
veturinn við síbreytilegar 
íslenskar aðstæður.

Skútuvogi  2  |  104 Reykjav ík  |  S ími  568 3080Kópavogur, Smiðjuvegi 68–70 |   Sími 544 5000  
Njarðvík, Fitjabraut 12   |   Sími 421 1399
Selfoss, Eyrarvegur 33  |   Sími 482 2722  

SÓLNING
www.solning.is www.bardinn.is

N1-deild kvenna:
Stjarnan-Fram   25-33
Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kjærnested 8, 
Hanna G. Stefánsdóttir 6, Jóna Margrét Ragnars-
dóttir 6, Hildur Harðardóttir 2, Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 2, María Karlsdóttir 1.
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 7, Guðrún 
Þóra Hálfdánsdóttir 4, Marthe Sördal 4, Stella 
Sigurðardóttir 4, Birna Berg Haraldsdóttir 4, 
Elísabet Gunnarsdóttir 4, Sunna Jónsdóttir 3, Ásta 
Birna Gunnarsdóttir 2, Steinunn Björnsdóttir 1.
Þór/KA-Haukar   28-29
KA/Þór: Ásdís Sigurðardóttir 8, Martha Her-
mannsdóttir 6, Kolbrún Einarsdóttir 5, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 4, Erla Hleiður Tryggvadóttir 2.
Haukar: Karen Sigurjónsdóttir 8, Marja Gedoit 
8, Silja Ísberg 5, Gunnhildur Pétursdóttir 3, Erla 
Eiríksdóttir 2, Ragnheiður Sveinsdóttir 1.
ÍBV-FH   24-10
ÍBV: Ester Óskarsdóttir 6, Ivana Mladeuovic 4, 
Mariana Trbojevic 3, Grigore Ggorgata 3, Aníta 
Elíasdóttir 3, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2.
FH: Ingibjörg Pálmadóttir 3, Steinunn Snorrad. 2. 

IE-deild kvenna:
KR-Valur    79-59
KR: Margrét Kara Sturludóttir 24, Sigrún Ámunda-
dóttir 15, Hafrún Hálfdánardóttir 14, Erica Prosser 
13, Bryndís Guðmundsdóttir 11. 
Valur: María Ben Erlingsdóttir 13, Melissa 
Leichlitner 11 Guðbjörg Sverrisdóttir 8, Unnur 
Ásgeirsdóttir 7, Signý Hermannsdóttir 6, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 5, Þórunn Bjarnadóttir 4.
Njarðvík-Snæfell    90-80
Njarðvík: Shanae Baker 26, Lele Hardy 26 Eyrún 
Líf Sigurðardóttir 12, Harpa Hallgrímsdóttir 10, 
Salbjörg Sævarsdóttir 5, Erna Hákonardóttir 5. 
Snæfell: Hildur  Sigurðardóttir 28, Kieraah Mar-
low 23, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 14, Hildur 
Björg Kjartansdóttir 6, Ellen Alfa Högnadóttir 4.
Haukar-Keflavík   73-89
Haukar: Jence Ann Rhoads 21, Íris Sverrisdóttir 
17, Hope Elam 16, Margrét Rósa Hálfdánardótir 9, 
Auður Íris Ólafsdóttir 4, Sara Pálmadóttir 3. 
Keflavík: Jaleesa Butler 24, Sara Hinriksdóttir 20, 
Pálína Gunnlaugsdóttir 18, Birna Valgarðsdóttir 
14, Helga Hallgrímsdóttir 5, Telma Ásgeirsdóttir 3.

Lengjubikar karla:
Haukar-Grindavík   79-93
Haukar: Christopher Smith 24/6 fráköst/5 varin 
skot, Jovanni Shuler 18/16 fráköst, Helgi Björn 
Einarsson 9, Emil Barja 8, Sævar Ingi Haraldsson 
8, Örn Sigurðarson 7, Óskar Ingi Magnússon 5. 
Grindavík: Páll Axel Vilbergsson 24/8 fráköst, 
J’Nathan Bullock 20/13 fráköst, Ólafur Ólafsson 
20, Giordan Watson 8/10 stoðsendingar, Jóhann 
Árni Ólafsson 8, Þorleifur Ólafsson 5, Björn 
Steinar Brynjólfsson 5, Ómar Örn Sævarsson 
3/11 fráköst.
Hamar-Valur    85-83
Hamar: Brandon Cotton 32, Halldór Jónsson 13, 
Louie Arron Kirkman 10/, Svavar Páll Pálsson 6/8 
fráköst, Björgvin Jóhannesson 5, Emil F. Þorvalds-
son 4, Lárus Jónsson 4, Bjarni Rúnar Lárusson 4, 
Stefán Halldórsson 3, Ragnar Á. Nathanaelsson 
2, Bjartmar Halldórsson 2. 
Valur: Darnell Hugee 25, Ragnar Gylfason 14, 
Austin Magnus Bracey 14, Garrison Johnson 13, 
Igor Tratnik 12, Snorri Þorvaldsson 3, Birgir Björn 
Pétursson 2.

HANDBOLTI Fram komst upp að 
hlið Vals og HK á toppi N1-deild-
ar kvenna í gær er liðið vann afar 
öruggan sigur á Stjörnunni, 25-33, 
í Mýrinni. Búist var við jafnari leik 
en Stjörnustúlkur áttu lítið í Fram-
stúlkur að þessu sinni.

„Ef menn eru ekki til hörku-
leik gegn góðu liði, sem er á svip-
uðu róli og við, þá fer þetta svona. 
Við fundum ekki taktinn í dag, því 
miður,“ sagði svekktur þjálfari 
Stjörnunnar, Gústaf Adolf Björns-
son, í samtali við RÚV eftir leikinn.

„Við töpum of stórt og vorum að 
gera of mikið af mistökum. Fram 
slapp of auðveldlega frá þessum 
leik. Ég var búinn að hamra á því 
alla leikina að þetta væri einn af 
stóru leikjunum í vetur. Þetta snýst 
um ákveðna villimennsku ef menn 
ætla að ná árangri og hana vantaði 
hjá okkur.“

Einar Jónsson, þjálfari Fram, 
viðurkenndi að sigurinn hefði verið 
stærri en hann bjóst við.

„Maður á ekki von á því að vinna 

í Garðabænum með átta mörk-
um. Sóknarleikurinn var frábær 
í dag og svo kom vörn og mark-
varsla líka. Góðu varnarkaflarnir 
hjá okkur eru alltaf að lengjast og 
það er vel. Það er frábært að halda 
Stjörnunni í 25 mörkum enda gott 
sóknarlið,“ sagði Einar.

„Liðsheildin var mjög góð hjá 
okkur í dag og allir að skora.“ - hbg

Fram vann auðveldan sigur á Stjörnunni í gær:

Vantaði villimennskuna

HINGAÐ OG EKKI LENGRA Framstúlkur 
voru grimmar í vörninni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI KR-stelpur hófu leik-
inn betur og í stöðunni 15-5 tók 
áhyggjufullur þjálfari Vals, Ágúst 
Björgvinsson, leikhlé. Leikur 
liðsins breyttist til hins betra og 
staðan að loknum fjórðungnum 
var 20-16. Útlit fyrir spennandi 
leik. Döpur skotnýting gestanna 
í öðrum leikhluta varð hins vegar 
til þess að KR-ingar stungu stöllur 
sínar af.

„Við byrjum annan leikhluta 
ekki alveg nógu vel. Það virtist 
fara eitthvað á sálina á okkur því 
við brenndum af hverju dauðafær-
inu á fætur öðru. Skorum fjögur 
stig og sá leikhluti var alveg skelfi-
legur. Ef við tökum þann leikhluta 
út var leikurinn nokkuð jafn,“ 
sagði Ágúst Björgvinsson, þjálf-
ari Vals.

Síðari hálfleikur var jafnari 
en sá fyrri en þrátt fyrir það var 
sigur KR aldrei í hættu. Margrét 
Kara fór á kostum í liði heima-
manna  og var besti leikmaður 
vallarins.

„Ég er mjög ánægður með 
hvernig nýi útlendingurinn kom 
inn í þetta hjá okkur. Hún er ekki 
komin inn í allt hjá okkur en það 
sem hún er komin inn í er ég 
ánægður með,“ sagði Ari Gunnars-
son, þjálfari KR, og bætti við að 

hann væri ánægður með samstöð-
una í liði sínu.

Nýi Kaninn, Erica Prosser, 
stýrði sóknarleik KR-liðsins nokk-
uð vel en það á eftir að koma í ljós 
hversu góður leikmaður hún er í 
jafnari leik. Yfirburðir KR-inga 
stærstan hluta leiksins voru of 
miklir til þess að leggja dóm á getu 
hennar.

Gengi KR-liðsins kemur þjálfar-
anum ekki á óvart en hann segir að 
gott gengi í upphafi tímabils geti 
komið í bakið á liðinu.

„Það er ekki endilega gott að 
byrja of vel. Þá erum við liðið sem 
allir vilja vinna og lið geta orðið 
kærulaus þegar svo er, í leikjum 
gegn lægra skrifuðum liðum,“ 
sagði Ari.

Valsliðið er nokkuð vel skipað en 
þrátt fyrir það hefur liðið aðeins 
unnið tvo af fyrstu fimm leikjum 
tímabilsins. 

„Þetta er algjörlega nýtt lið og 
svo margt sem við þurfum að fara 
í gegnum. Við erum ekki að spila 
eins vel og við eigum að geta gert. 
Stelpurnar verða að vera duglegar 
að æfa, halda höfðinu uppi og þá 
koma þær sterkar inn þegar fer að 
líða á mótið,“ sagði Ágúst um stöð-
una á liði sínu.  

  - ktd

KR-stelpur eru 
óstöðvandi
Sigurganga KR í Iceland Express-deild kvenna í 
körfuknattleik heldur áfram. Liðið lagði Valskonur 
með tuttugu stiga mun, 79-59, í Vesturbænum í gær.

EINBEITT Margrét Kara Sturludóttir sækir hér að körfu Vals en Kara átti góðan leik 
eins og svo oft áður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



100% ARABICA

veljum
íslensktSLOW ROAST

gæðakaffi 
síðan 1984

PAKKINN & VENTILLINN

Einstreymisventillinn, sem er framan á pakkanum, gerir 

okkur mögulegt að pakka kaffinu strax eftir ristun. Kaffið 

heldur þannig bragðgæðum, ilm og ferskleika betur og 

lengur en kaffi sem pakkað er á hefðbundinn hátt.

Sælkerablöndur
Kreistu pokann og finndu þína blöndu

KOMNAR Í 
VERSLANIR

Espresso

French Roast

Indónesía

Afríka

Mið-Ameríka

www.teogkaffi.is
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SÍMI 50 50 250
FJARVAKUR@FJARVAKUR.IS
WWW.FJARVAKUR.IS

FJÁRVAKUR ER EKKI EINS OG ÖNNUR 
FJÁRMÁLAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Á ÍSLANDI  
Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón bókhalds, launavinnslu og annarra 
fjármálaferla fyrir meðalstór og stór fyrirtæki. Fagfólk okkar leggur 
áherslu á framúrskarandi þjónustu, áreiðanlegar upplýsingar og að ná 
árangri með viðskiptavinum okkar. 

Með því að útvista fjármálaferlum til Fjárvakurs geta fyrirtæki dregið 
úr kostnaði og lagt meiri áherslu á kjarnastarfsemi sína. Aukin áhersla á 
kjarnastarfsemi stuðlar að meiri árangri í rekstri. Okkar kjarnastarfsemi 
er umsjón fjármálaferla. Hver er þín kjarnastarfsemi? 

KYNNTU ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR ÞITT FYRIRTÆKI
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Annar þeirra hefur iðulega brugðist þegar á reyndi 
og mikilvæg atriði eiga til að hverfa úr minni hans. 
Hinn er eins og Fjárvakur.
Hann er áreiðanlegur, sinnir hlutverki sínu af öryggi 
og bregst aldrei þeim sem á hann treysta. 

ÞESSIR TVEIR
MINNISLYKLAR
ERU EKKI
ALVEG EINS

11.50 Derren Brown. Hero at 30,000 Feet  13.15 
‚Allo ‚Allo!  13.40 Inspector Lynley Mysteries  14.25 
The Inspector Lynley Mysteries  15.10 Deal or No 
Deal  15.45 Keeping Up Appearances  16.15 
Come Dine With Me  17.05 ‚Allo ‚Allo!  17.30 
Derren Brown: Hero at 30,000 Feet  18.55 QI  
19.20 Top Gear  20.10 Top Gear  21.00 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  21.50 QI  22.15 
Stewart Lee‘s Comedy Vehicle  22.50 Skavlan  
23.40 The Graham Norton Show  00.25 Top Gear  
01.15 Come Dine With Me  02.05 QI  

13.10 Promotoren og hans boksere  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Himmelblå  15.00 
Den lille røde traktor  15.15 Hubert  15.30 Peter 
Pedal  16.00 Hercule Poirot  16.50 DR Update - 
nyheder og vejr  17.00 Vores Liv  17.30 TV Avisen 
med Sport  18.05 Aftenshowet  19.00 Den frosne 
planet  19.50 Bag om den frosne planet  20.00 
TV Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  21.00 
Lewis: Den, guderne vil tilintetgøre  22.35 OBS  
22.40 Et liv uden stoffer  23.10 Jagten på lykken  
05.00 Molly Monster 

12.05 Uteliv om høsten  12.35 Duften av nybakt  
13.00 Nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 Ut 
i naturen  14.00 Nyheter  14.10 Dallas  15.00 
Nyheter  15.10 Matador  16.00 Nyheter  16.10 
Bondeknolen  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.45 
Puls  19.15 Brenner - historier fra vårt land  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.30 
Taxi  21.15 Nødlanding i Hudson River  22.00 
Kveldsnytt  22.15 Taggart  23.25 Nytt på nytt 

11.45 En komikers arbetslivserfarenhet  12.15 
Anslagstavlan  12.20 Från Lark Rise till Candleford  
13.20 Svenska komedienner  13.30 Landstormens 
lilla Lotta  15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  
15.55 Engelska Antikrundan  16.55 Sportnytt  
17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Fråga doktorn  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 Från 
Lark Rise till Candleford  20.00 Anno 1790  21.00 
Medialized  21.30 Skolfront  22.00 Det stora 
beslutet  22.50 Starke man  23.20 Rapport 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2. 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eld-
hús lambsins

18.00 Að norðan

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 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 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hraunfólkið 
15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Tónlistarklúbburinn 23.05 
Glæta 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear
10.00 Funny People
12.25 UP
14.00 Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear
16.00 Funny People
18.25 UP
20.00 The Things About My Folks
22.00 Sione‘s Wedding
00.00 Redbelt
02.00 Feast
04.00 Sione‘s Wedding

06.00 ESPN America 07.00 World Golf 
Championship 2011 (4:4) 12.00 Golfing 
World 12.50 World Golf Championship 2011 
(4:4) 18.00 Golfing World  18.50 World 
Golf Championship 2011 (4:4) 22.00 Golf-
ing World 22.50 The Open Championship 
Official Film 2009 23.45 ESPN America

19.35 The Doctors (150:175)
20.15 Wonder Years (9:17)
20.35 Wonder Years (10:17)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Heimsendir (5:9) Ný íslensk þátta-
röð frá þeim sömu og færðu okkur Fanga-
vaktina.
22.30 The Killing (7:13)
23.20 Mad Men (2:13)
00.10 Fangavaktin
00.45 The New Adventures of Old 
Christine (13:21)
01.05 Wonder Years (9:17) 
01.30 Wonder Years (10:17)
01.50 The Doctors (150:175) 
02.35 Sjáðu
03.00 Fréttir Stöðvar 2 
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

13.20 Handboltamót í Serbíu (Serbía 
- Tékkland)

14.40 Silfur Egils (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Húrra fyrir Kela (49:52) (Hurray 
for Huckle)

17.43 Mærin Mæja (39:52) (Missy Mila 
Twisted Tales)

17.51 Artúr (20:20) (Arthur)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Doktor Ása (8:8) (Dr. Åsa II)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Maður og jörð – Frumskógar 
- Fólkið í trjánum (4:8) (Human Planet) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC um samband 
manns og náttúru.

20.55 Stundin (4:6) (The Hour) Nýr 
breskur myndaflokkur um njósnir í kalda 
stríðinu. Sagan gerist árið 1956. Fréttamenn 
hjá BBC sem komast á snoðir um samsæri.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.00 Réttur er settur (19:25) (Rais-
ing the Bar)

23.45 Kastljós (e)

00.05 Handboltamót í Serbíu (Króatía - 
Ungverjaland)

01.25 Fréttir

01.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (60:175)
10.15 Masterchef (3:13)
11.00 Mercy (11:22)
11.50 Lie to Me (17:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (12:24) 
13.25 So you think You Can Dance (4:23)
15.00 ET Weekend
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (22:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm in the Middle (9:16)
19.45 The New Adventures of Old 
Christine (13:21)
20.10 Glee (3:22)
20.55 Covert Affairs (5:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chucks um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA. Annie Walker er nýliði hjá 
CIA og enn í þjálfun þegar hún er skyndilega 
kölluð til starfa en er alls ekki tilbúin.
21.40 Celebrity Apprentice (1:11) Auð-
kýfingurinn Donald Trump leiðir saman mis-
stórar og skærar stjörnur í hörkuspennandi 
markaðs- og fjáröflunarkeppni. Meðal kepp-
enda eru kántrístjarnan Clint Black, körfubolta-
hetjan Dennis Rodman, grínistinn Tom Green 
og Joan Rivers. Í lokin hlýtur einn keppandi 
verðlaun upp á 250 þúsund dollara.
23.05 Twin Peaks (3:8)
23.50 Two and a Half Men (12:16)
00.15 Mike & Molly (8:24)
00.35 Chuck (7:24)
01.20 Terra Nova
02.05 Community (4:25)
02.30 Who the #$&% is Jackson Pol-
lock
03.45 Fuera del cielo
05.30 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e) 
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.10 Game Tíví (8:14) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Life Unexpected (9:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (15:48)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (14:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (12:22) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (6:13) Ill-
gjarni matreiðslumaðurinn Gordon Ramsey 
heimsækir veitingastaði sem enginn vill 
borða á og hefur eina viku til að snúa rekstri 
þeirra við. 
21.00 Parenthood (12:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjart-
næm og dramatísk. Kristina reynir að vingast 
við Haddie á meðan Amber berst við sviðs-
skrekkinn.
21.45 CSI: New York (21:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York. 
22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel fær gesti sína til að taka þátt í 
ótrúlegustu uppákomum.
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (8:24) (e)
00.05 United States of Tara (5:12) (e)
00.35 Outsourced (8:22) (e)
01.00 Kitchen Nightmares (6:13) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond 
(14:22) (e)
02.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Spænski boltinn: Ath. Bilbao - 
Barcelona
17.40 Evrópudeildarmörkin
18.35 Grillhúsmótið Sýnt frá Grillshús-
mótinu þar sem helstu kraftajötnar lands-
ins keppa.
19.15 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Osasuna
21.00 Spænsku mörkin
21.40 Meistaradeild Evrópu: Villarreal 
- Man. City
23.35 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

07.00 Fulham - Tottenham
15.40 Blackburn - Chelsea
17.30 Sunnudagsmessan
18.50 Premier League Review 2011/12
19.45 PL Classic Matches: Chelsea - 
Liverpool, 2001 
20.15 Bolton - Stoke
22.05 Premier League Review 2011/12
23.05 Football League Show
23.35 QPR - Man. City

> Stöð 2 kl. 21.40
Celebrity Apprentice

Ný þáttaröð af Celebrity Apprentice 
þar sem Donald Trump leiðir saman 
misstórar og -skærar stjörnur 
í hörkuspennandi markaðs- 
og fjáröflunarkeppni. Meðal 
keppenda eru kántrístjarnan 
Clint Black, körfubolta-
hetjan Dennis Rodman, 
grínistinn Tom Green og 
hin óborganlega Joan 
Rivers.

Alltaf gott þegar við Íslendingar 
lærum af öðrum þjóðum það sem 
vel er gert. Það á sérstaklega við 
um faglegar endurgerðir okkar á 
amerísku sjónvarpsefni. Án þessa 
hæfileika okkar mundum við 
sennilega ekki þekkja Kalla Bjarna, 
Heiðu eða Ingó. Allavega ekki sem 
Ædolstjörnur. 

Nú hefur okkur tekist þetta á ný 
með hinni splunkunýju þáttarröð 
Ríkissjónvarpsins, Dans, dans, dans. Eins 
og glöggar manneskjur átta sig á, þá er 
þetta endurgerð af hinum sívinsælu 
þáttaröðum, Svo þú heldur að 
þú getir dansað? Ekkert hefur 

verið til sparað hjá RÚV; Ragnhildur 
Steinunn er fegurri en nokkru sinni, 
Baltasar Kormákur, eða Balti eins 
og hann er kallaður í þáttunum, 
dansar tangó og ég hef allt í einu 
áttað mig á því að Gunni Helga 
er hættur í Stundinni okkar. Því 
hann er jú einn þeirra sem dæma 
þetta hæfileikafólk sem stígur á 
svið hvert á fætur öðru og er flest 
stórgott. Það sem mér þykir þó verra 

er að þau þurfi ljósa lokka með 
hljóðnema, lófaklapp úr sal og 
símakosningu til þess að við 
áttum okkur á því hvað þau 

hafa fram að færa. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR HELDUR AÐ HÚN GETI DANSAÐ

Tilgerðarlegur tangó



TILBOÐ     54.990
FULLT VERÐ kr. 64.990

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

SJÓNVARPS
TILBOÐ
Gæði á góðu verði

Finlux 22FLX850UD
22“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn, stafrænum DVB-T mót-
takara og er 12/220v. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, HDMI, USB marg-
miðlunartengi, Digital Coax, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX905HU
26“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T mót-
takara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB marg miðlunartengi, 
Digital Coax, VGA tengi, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX910LHU
26“ ÖRÞUNNT LED SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T 
móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB marg miðl unar tengi, 
Digital Coax, VGA tengi, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
59.990

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
79.990

Finlux 32FLX905HU
32“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB Margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 32FLHX905HU
32“ FULL HD LCD SJÓNVARP með 1920x1080p upplausn og 
stafrænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB marg miðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 42FLHX905HU
42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
stafrænum DVB-T móttakara og 100.000:1 skerpu. Fjöldi 
tengimöguleika m.a 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB 
Margmiðlunartengi, VGA tengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 37FLX850UD
37“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

TILBOÐ     109.990
FULLT VERÐ kr. 119.990

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

2xHDMI

FULL 
HD

USB TENGI

2xHDMI

FULL 
HD
2xUSB

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2 HDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

LED

VERÐ      69.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      89.990
FRÁBÆRT VERÐ
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„Það er gaman að vinna með fólki 
sem maður hefur ekki unnið með 
áður, það er mikil ögrun,“ segir Jón 
Þór Birgisson, best þekktur sem 
Jónsi úr Sigur Rós. 

Bandaríski leikstjórinn Cameron 
Crowe nýtir þessa dagana hvert 
tækifæri til að hæla íslenska tón-
listarmanninum en Jónsi semur 
svokallað „Score“ við nýjustu 
kvikmynd leikstjórans, We Bought 
a Zoo. Hann samdi auk þess lögin 
Ævin endar og Gathering Stories 
fyrir myndina en það síðarnefnda 
var samstarfsverkefni hans og leik-
stjórans. Diskur með tónlistinni er 
væntanlegur í allar betri plötubúð-
ir 13. desember en myndin sjálf 
verður frumsýnd um jólin.

Cameron hefur gert mikið úr 
samstarfinu við Jónsi í viðtöl-
um að undanförnu. Hann lét leik-
ara myndarinnar hlusta á sóló-
plötu Jónsa og plötur Sigur Rósar 
og skipaði þeim að horfa á heim-
ildarmyndina Heima, þar væri sú 
stemning sem hann vildi koma til 
skila á hvíta tjaldinu. Meðal þeirra 
sem leika í myndinni eru stór-
stjörnurnar Matt Damon og Scar-
lett Johansson. 

„Samstarfið hófst þannig að ég 
var að horfa á Almost Famous eftir 
Cameron [Crowe] heima hjá mér 
og mundi þá hvað hún var frábær,“ 
segir Jónsi en hann var staddur í 
London þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum. „Við höfum verið í tölvu-
póstsamskiptum frá því að Sigur 
Rós var með þrjú lög í Vanilla Sky 
og ég ákvað að senda honum bara 
línu. Hann hafði þá verið að hlusta 
á sólóplötuna mína og spurði mig  
hvort ég vildi semja tónlist við 
myndina sem hann væri að gera.“ 
Jónsi fékk handrit myndarinnar 
sent nánast samstundis, las það 
yfir og fannst það nokkuð skemmti-
legt. „Ég fór síðan út til Los Ang-
eles og var fastur inni í hljóðveri í 
mánuð frá tíu á morgnana til tíu á 
kvöldin. Það góða við kvikmynda-
tónlist er nefnilega að maður getur 

verið hvatvís og að maður hefur 
ekki allan tíma heimsins til að 
dúlla sér.“ 

Þetta er í fyrsta skipti sem Jónsi 
tekst á við verkefni af þessu tagi 
og þetta er jafnframt í fyrsta 
skipti sem Crowe notfærir sér 
tónlist á þennan hátt. „Það er rétt, 
hann hefur yfirleitt verið bara 
með svona „best of“-tónlist með 
þeim listamönnum sem hann er að 

hlusta á hverju sinni í sínum mynd-
um. En við settumst bara niður, 
ákváðum að hafa fimm þemu og 
síðan bjó ég bara til tónlist við þau 
og hann lét hana undir myndina.“ 
Jónsi fór svo fyrir stuttu út til Los 
Angeles til að fylgjast með „mix-
inu“ og sá þá myndina í heilu lagi. 
„Hún var mjög skemmtileg, svolít-
ið hollywoodísk, en mjög skemmti-
leg.“  freyrgigja@frettabladid.is

JÓN ÞÓR BIRGISSON: ÖGRANDI AÐ VINNA MEÐ NÝJU FÓLKI

Samdi lag með Cameron

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, leikstjóri kvikmynd-
arinnar Á annan veg, er sagður vera hæfileika-
maður sem kvikmyndaáhugafólk ætti að fylgjast 
vel með í náinni framtíð í kvikmyndabiblíunni Var-
iety. Kvikmyndin sjálf fær prýðilega dóma og er 
kvikmyndatöku Árna Filippussonar hrósað sérstak-
lega. Hafsteinn er núna staddur á kvikmyndahá-
tíð í Lübeck ásamt fleiri íslenskum leikstjórum og 
hann var að vonum ánægður með dóminn þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum. Og hann ber sig vel 
í þýsku borginni. „Það er mjög vel hugsað um okkur 
hérna,“ segir Hafsteinn en meðal þeirra sem eru 
að skemmta Þjóðverjanum með myndum sínum eru 
Rúnar Rúnarsson, Árni Ólafur Ásgeirsson og Sverr-
ir Þór Sverrisson.

Á annan veg fékk flotta dóma í íslenskum miðlum 
þótt aðsóknin hafi ekki verið upp á marga fiska. 
Hafsteinn er þó ekki af baki dottinn og er þegar 
farinn að undirbúa næstu kvikmynd en Þórir Snær 
Sigurjónsson mun framleiða hana. „Þetta er kvik-
mynd eftir handriti Huldars Breiðfjörð sem við 
tveir höfum verið að kasta á milli okkar að undan-
förnu.“ Hafsteinn Gunnar heldur tryggð við Vest-
firði því myndin gerist á Flateyri og segir frá manni 
á þrítugsaldri sem glímir við mikla tilvistarkreppu 
þegar faðir hans kemur óvænt í heimsókn. Haf-

steinn fer að hlæja þegar honum er bent á að þetta 
verði mynd um tvo menn á Vestfjörðum sem er ekki 
ólíkt umfjöllunarefninu í Á annan veg. „Ætli þetta 
verði ekki bara þríleikur um hvernig karlmennska 
þrífst fyrir vestan.“   - fgg

Hafsteini hrósað í Variety

„Þetta var hræðilegt,“ segir 
grínistinn Steindi Jr.

Steindi sendir frá sér aðra 
þáttaröð Steindans okkar á DVD 
fyrsta desember næstkomandi. 
Eins og hefðin er með slíka 
útgáfu er alls konar aukaefni 
á diskunum, þar á meðal ferð 
Steinda til augnlæknis þar sem 
hann lét deyfa í sér augun fyrir 
tónlistarmyndband við lagið Alt 
mulig mand. Augu hans voru 
svo spennt upp fyrir atriðið sem 
varði aðeins í eina sekúndu í 
myndbandinu. Vel þess virði, að 
sögn Steinda.

„Þetta er allt til á myndbandi 

og er í aukaefninu. Þetta er alls 
ekki fyrir viðkvæma,“ segir 
Steindi. „Þetta er ógeðslegt. 
Þetta er það ógeðslegt að það er 
nærmynd af auganu að spenn-
ast upp. Þetta er á mjög gráu 
svæði. Ég verð mjög leiður ef ég 
fæ ekki Edduverðlaunin fyrir 
þetta. Þótt það verði búinn til 
nýr flokkur fyrir metnað.“

Steindi segir útgáfuna inni-
halda efni sem þótti ekki við 
hæfi að sýna í sjónvarpi ásamt 
áður óséðu atriði. „Það er gróft 
efni þarna sem hefði ekki mátt 
sýna,“ segir hann.  
 - afb

Lét deyfa í sér augun fyrir eina sekúndu

SPENNTUR Steindi, deyfður og spenntur eftir ferðina til augnlæknis. Lesendum er 
bent á að stara ekki beint í augu hans.

UNDIRBÝR NÝJA MYND Hafsteinn Gunnar er þegar farinn að 
undirbúa nýja kvikmynd, nú eftir handriti Huldars Breiðfjörð. 
Hún mun gerast á Flateyri.

„Ef þú spyrðir mig í janúar væri 
svarið Gettu betur, en núna eru 
það Dexter og Klovn.“

Edda Hermannson sjónvarpskona

GOTT SAMSTARF 
Jónsi er mjög ánægður með sam-
starf þeirra Camerons Crowe en 
íslenski tónlistamaðurinn samdi 
tónlistina í kvikmyndinni We 
Bought a Zoo sem leikstjórinn gerir 
með þeim Matt Damon og Scarlett 
Johansson í aðalhlutverkum. 
Leikurum myndarinnar var skipað 
að hlusta á Jónsa og Sigur Rós og 
horfa á heimildarmyndina Heima 
til að upplifa það andrúmsloft sem 
átti að ríkja í myndinni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



  STÓRBROTIN AFMÆLISSÝNING 

MAGGA KJARTANS 
Á BROADWAY – 45 ÁR Í BRANSANUM

Magnús Kjartansson þekkja allir úr hljómsveitum á borð við Óðmenn,

Júdas, Trúbrot, Mannakorn, Brunaliðið, HLH-flokkinn, Brimkló,

Hauka,  Hljómsveit Björgvins Halldórssonar, Hljómsveit Magnúsar

Kjartanssonar og Sléttuúlfana ...

... og lögin líka; My friend and I, Einskonar ást, 

Lítill drengur, Skólaball, To be grateful, Sólarsamba, Svefnljóð,

Trúbrotslögin og allar hinar perlurnar.

Lögin sem 

þjóðin elskar!

Ásamt Magga og hljómsveit koma fram:

Láttu ekki magnaða tónlistarveislu 
framhjá þér fara!

Jónsi   Gísli Einars    Gunni Þórðar

Stefanía Svavars   Jóhann Vilhjálms   Þórir Úlfarssoonn

Glæsilegt jólahlaðborð með afmælissýningu 
Magga Kjartans. Pantaðu jólahlaðborðið á 
Broadway og skemmtu þér konunglega í leiðinni. 
Verð á mann með afmælissýningu kr. 8.400.

Sýningar á Broadway:

Fös. 25. nóvember
Lau. 26. nóvember
Lau. 3. desember

Fös. 9. desember
Lau. 10. desember

Miðasala í síma 533 1100 eða á 
broadway@broadway.isbroadway.is

30 
ára PIPA

R
\

TBW
A

SÍA
 

Hljómsveitina skipa: Jóhann Hjörleifsson, trommur
Friðrik Sturluson, bassi Jens Hansson, saxófónn og hljómbbororð ð
Pétur Valgarð Pétursson, gítar  Sigurgeir Sigmundsson, ggítatarr

Hljómsveitarstjóri: Þórir Úlfarsson, hljómborð

Leikstjórn: Egill Eðvarðsson
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ótrúlegt tilboð !

SÓLAR
Spretturinn hefst í dag kl. 12:00!
Vertu í viðbragðsstöðu því við ræsum af stað 
sjóðheitan sólarsprett á tvo æsispennandi 
áfangastaði á hlægilegu verði! Tilboðið gildir til 
Kanarí og Tenerife 7. - 14. febrúar!

Sólarspretturinn hefst í dag mánudaginn 7. nóvember 
kl. 12:00 og þú hefur aðeins 24 klukkustundir til að 
bóka ferðina þína á þessu einstaka tilboði - fyrstir 
koma fyrstir fá!

Sjá einnigönnur frábær verðdæmi  á plusferdir.is!

í sólarhring!

Kanarí
Las Arenas

95.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð.
Brottfarir í vetur:  
3., 17., & 31. jan. 
7., 14., 21., & 28.feb. 
6.,13., & 20. mars

Verð á mann frá:

Tenerife
Tropical Playa

99.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð. 
Brottfarir í vetur:  
3., 17., & 31. jan. 
7., 14., 21., & 28.feb. 
6.,13.,& 20. mars.

Verð á mann frá:
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Sló í gegn
Hljómsveitin Steed Lord kom 
fram á tónleikum í tengslum við 
Poland Style & Fashion Awards á 
fimmtudagskvöld og sló heldur 
betur í gegn. Þetta er í fyrsta sinn 
sem hljómsveitin kemur fram í 
Póllandi og kom það söngkonunni, 
Svölu Björgvinsdóttur, mjög 
á óvart að tónleikagestir kunnu 
flest lög sveitarinnar og tóku undir 
í söngnum. Eftir tónleikana var 
meðlimum sveitarinnar svo boðið 
á tískusýningar í tengslum við 
hátíðina og má líklegt telja að Svala, 
sem ávallt er glæsilega til 
fara, hafi kunnað vel við 
sig á slíkum viðburði. 
Steed Lord er önnur 
íslenska hljómsveitin á 
innan við mánuði sem 
heimsækir höfuðborg 
Póllands en Gus Gus 
hélt þar tónleika í 
lok september og 
seldist upp á þá 
tónleika. 

1 Hættan á dómínó-áhrifum í 
Evrópu er raunveruleg

2  Epli.is sektað fyrir loforð um 
„enga vírusa“

3  Er ég ekki örugglega í fókus?

4  Þarf þrjú þúsund notendur á 
mánuði

5  Telur líkur á að 
evrusamstarfið liðist í sundur

Dansinn dunar
Dansþátturinn Dans, dans, dans 
með Katrínu Hall fremsta í flokki 
sló rækilega í gegn á laugardags-
kvöld í síðustu viku samkvæmt 
nýjustu áhorfstölum Capacent 
Gallup. Hann mældist með rúmlega 
35 prósent áhorf sem gerir hann að 
vinsælasta sjónvarpsþætti landsins. 
RÚV hlýtur að gleðjast yfir því að 
vera loksins búið að finna dag-
skrárefni sem dregur þjóðina að 
sjónvarpstækjunum á laugardögum. 
Annað sem vekur athygli í áhorfs-
könnunni er að gömlu jálkarnir í 
Spaugstofunni á Stöð 2 afrekuðu 
það að verða vinsælli en sjálfur 

Heimsendir. Áhorfið 
á þáttinn um 

geðveikraheimilið 
dróst saman um 
níu prósent sam-

kvæmt Capacent 
Gallup og var 15 
prósent. Spaug-
stofan mældist 
hins vegar með 
18 prósent.  
 - sm, - fgg
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