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Uppfyllti eigin draum
Sigríður Einarsdóttir gefur 
úr disk með áramótaefni.
tímamót 18

Skilaboð utan á pakkanum
Vinkonurnar Herdís 
Þórsteinsdóttir og Kristín Björk 
Þorvaldsdóttir hafa látið gera 
gjafapappír með stafarugli.
allt 2

Engin íslensk jólamynd
Engin íslensk mynd verður 
frumsýnd um jólin. Hvorki 
Svartur á leik né Djúpið 
verða frumsýndar á þessu ári.
fólk 34

FJÁRMÁL Langflestir hafa haldið 
áfram að greiða lífeyrissparnað í 
séreignarsjóði þrátt fyrir að hafa 
nýtt sér heimild til sérstakrar 
útgreiðslu sparnaðar eftir hrunið. 
Aðeins 1.224 færri greiddu í slíka 
sjóði árið 2010 en árið á undan, og 
voru þá 62.251, samkvæmt upplýs
ingum Landssamtaka lífeyrissjóða.

Heildareignir landsmanna í sér
eignarsparnaði hafa aukist um tugi 
milljarða frá því í mars 2009, þegar 
sérstök heimild til útgreiðslu var 
gefin með sérákvæði í lögum. Sótt 
hefur verið um útgreiðslu upp á 
tæplega 50 milljarða, sem hafa verið 
greiddir út að stærstum hluta.

Samkvæmt nýjustu tölum Seðla
banka Íslands var eign landsmanna 
í séreignarsparnaði 327 milljarðar 
króna hinn 30. júní síðastliðinn. Sé 
vöxtur þessarar eignar síðastliðin 
ár hafður í huga losar upphæðin 

330 milljarða nú í árslok. Heildar
innistæður séreignarsparnaðar frá 
hruni hafa því vaxið um 75 millj
arða en hann var 255 milljarðar í 
árslok 2008; 288 milljarðar í árslok 
2009 og 314 milljarðar um síðustu 
áramót. Vöxturinn hefur því verið 
níu til þrettán prósent árlega. Fjár
festingartekjur séreignardeilda líf
eyrissjóða voru 15,1 milljarður árið 
2010. Við þá fjárhæð bætast vaxta
tekjur annarra vörsluaðila. Það er 
því ávöxtun sem skýrir vöxt sér
eignarsparnaðar umfram annað. 

Iðgjöld til séreignarsparnaðar 
lækkuðu milli áranna 2008 og 2009 
úr 34 milljörðum í 26 milljarða. Þau 
hækkuðu aftur milli ára og fóru úr 
tæpum 27 milljörðum í 29 milljarða 
króna á árinu 2010. Á tímabilinu 
nam séreignarsparnaður í heild um 
15 prósentum af heildareignum líf
eyriskerfisins. 

Séreign vaxið um 75 milljarða
Séreignarsparnaður er um 330 milljarðar og hefur vaxið um 75 milljarða frá hruni. Þó hafa verið greiddir 
út 50 milljarðar á sama tíma vegna sérstakrar útgreiðslu. Þeir sem taka út séreign borga áfram í sparnað.

Í fjárlögum 2012 er gert ráð fyrir að frádráttarbært viðbótargjald sem ráð-
stafað er í séreignarsparnað lækki úr fjórum prósentum í tvö prósent. Þessi 
breyting hefur verið gagnrýnd og talin líkleg til að vega að langtímasparnaði. 
Breytingin á að skila ríkinu 1,4 milljörðum í auknar skatttekjur á árinu 2012. 
Helstu rökin fyrir breytingunni eru að einstaklingar þurfi á launum sínum að 
halda á krepputímum. Eins að þetta örvi hagkerfið og hvetji til einkaneyslu 
og fjárfestinga.

Fjárlög 2012 – breytingar boðaðar

Fréttablaðið hefur reynt að nálg
ast upplýsingar um hversu margir 
einstaklingar hafi tekið út allan sinn 
séreignarsparnað eftir að heimild til 
úttektar gekk í gildi í mars 2009 en 
þær upplýsingar liggja ekki á lausu. 
Þó er ljóst að um nokkuð stóran hóp 
fólks gæti verið að ræða, þar sem 
úttektarheimildir hafa verið auknar 
í þrígang.

Heimildin til útgreiðslu var fyrst 

ein milljón. Síðan var sú fjárhæð 
hækkuð í 2,5 milljónir, þá í fimm 
milljónir og nú síðast í 6.250 þús
und með lagabreytinu í september. 
Þar segir að rétthafa séreignar
sparnaðar sé heimilt að sækja um 
útgreiðslu séreignarsparnaðar til 
1. júlí 2012. Þeir sem höfðu átt sér
eign fyrir rúmar sex milljónir hafa 
því átt þess kost að tæma reikninga 
sína. - shá

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

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fuglavend  hvetur landsmenn til að huga að smáfuglunum. 
Brauðmylsna, epli, fita, kjötsag og matarafgangar henta handa 
þröstum störum og hröfnum og sólblóma- og páfagaukafræ 
handa auðnutittlingum. Kurlaður maís og hveitikorn henta 
snjótittlingum. Fitan er mikilvæg og má blanda matarolíu, tólg 
eða smjöri við afganga og korn.

Yfirgefin eldhús fanga athyglina

Heima 
er best í 
eldhúsinu N ökkvi Elíasson hefur ljós-myndað yfirgefin hús um allt land undanfarin ár. Hann segir tilfinning-

arnar blendnar þegar gengið er inn 
í yfirgefin hús en samt sé eitthvað 
heillandi við þau.
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Tilboð

Kínverskt heilsuteog tesett
· orkuleysi
· svefnleysi
· hægðartregðu

· grenningu
· minkun kolesterols   o.fl.  o.fl.

Margskonar te við:

Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og verðsamanburð

Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Heimir & Kolla vakna með þér í bítiðFréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

FASTEIGNIR.IS5. DESEMBER 2011

49. TBL.

Fasteignasalan Torg hefur til sölu glæsilega og vandaða eign í tveggja íbúða húsi sem teiknað er af Kjartani Sveinssyni á eftirsóttum stað í Garðabæ.

S amtals er eignin 344,0 fm og skiptist þannig: Íbúð á efri hæð 156,4 fm, bílskúr 50,1 
fm, sólstofa 16 fm, íbúðarrými á 
neðri hæð 70,4 fm og svo er um 50 
fm geymsla og tómstundarými 
undir bílskúr (lofthæð ca 180 cm). 
Garðurinn er hannaður af 

Stanislas Bohic og er glæsilegur 
með veröndum, skjólveggjum, 
heitum potti, fallegum gróðri og 
gróðurhúsi. 

Efri hæð: Forstofa er með 
fallegum granítflísum. Eld húsið 
var endurnýjað árið 2007 með 
vandaðri innréttingu en inni af eld-
húsi er búr. Stofurnar eru bjartar 
og fallegar, en Agla Marta innan-
húsarkitekt sá um að hanna veggi 
og niðurtekin loft. Frá borðstofu er 
gengið út á hornsvalir með góðu út-
sýni. Frá stofu er gengið niður og 
út í sólstofu. Arinstofa er á hæð-
inni og glæsilegt baðherbergi. Á 

efri hæð er svefnherbergisgangur 
með hjónaherbergi og öðru stóru 
herbergi sem áður var tvö.Neðri hæð: Snyrtileg stúdíóíbúð 

með sérinngangi. Inni af íbúðinni 
er stórt eldhús/þvottahús og undir 
bílskúrnum er stórt rými sem 
skiptist í geymslu og æfingarými 
með nuddpotti og gufu.Bílskúrinn er snyrtilegur með 

sjálfvirkum hurðaopnara, heitu 
og köldu vatni og bílaplani sem er 
hellulagt með varmalögn.Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri, GSM 
895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

Glæsieign í Garðabæ

Húsið er samtals 344 fermetrar og skiptist í íbúð á efri hæð, bílskúr, sólstofu og íbúð 

á neðri hæð.

Eldhúsið var tekið í gegn árið 2007.

Einar Páll Kjærnestedlögg. fasteignasali.einar@fastmos.is

Mjög falleg og mikið endurgerð 2-3ja herbergja, 

50,3 m2 risíbúð. Góð staðsetning og fallegt 
útsýni. Áhvílandi eru ca. 9,9 milljónir í láni frá 

Íbúðalánasjóði með 4,9% vöxtum. 
10057

Fallegt 176,3 m2 einbýlishús með rúmgóðum bílskúr á góðum stað við Barrholt 33 í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni, rúmgóða 
stofu, borðstofu, eldhús með borðkrók, þvottahús, búr, svefnherbergisgang, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi 

og baðherbergi með baðkari og sturtu. 

Glæsilegt 278,9 m2 ein-býlishús á á þremur pöllum með tvöföldum bílskúr við Litlakrika í Mosfellsbæ. 4-5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
Falleg gólfefni og glæsilegar innréttingar.Lækkað verð.

 4881

Mjög rúmgóð og falleg 81,3 m2, 2ja herb. íbúð á 

jarðhæð með sérinngangi og timburverönd. For-

stofa, svefnh., geymsla innan íbúðar, baðh., þvotta-

hús, eldhús og stofa, 4,0 m2 sérgeymsla í kjallara. 
m. 10183 

* Nýtt á skrá*Fallegt 197,4 m2 einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr við Arkarholt í Mos-fellsbæ. Timburverönd með heitum potti og stór garður í suður. 5 svefnherbergi. Húsið 
er fallegt og því vel við haldið. fljótlega. 

10190 

Mjög glæsilegt 240 m2 einbýlishús 
á fallegum stað við Þrastarhöfða 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða vel skipulagt einbýlishús á einni 

hæð. Húsið skiptist í forstofu, hol, 
rúmgóða stofu, borðstofu, fallegt 
eldhús, sjónvarpshol, þrjú góð 
barnaherbergi, baðherbergi með 
sturtu, hjónasvítu með baðher-
bergi m/baðkari og fataherbergi, 
þvottahús og bílskúr. 

10189

Mjög falleg 113,4m2, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í fjögurra hæða lyftu-
húsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. 
Íbúðinni fylgir bílastæði í bílakjallara. 
Fallegar innréttingar. Granít í borð-
plötum og sólbekkjum. Innbyggður 
ísskápur og uppþvottavél er í innrétt-
ingu. 

 10185

Björt 3ja herbergja, 115,9 m2 íbúð 
á 2. hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðh. með 
sturtu og baðkari og tvö svefnher-
bergi. Geymsla í kjallara 13,4 m2. 
Íbúðin er björt og falleg. Fallegar inn-
réttingar, parket og flísar eru á gólfum. 
Svalir í suður. Íbúðin er nýmáluð og 
tilbúin til afhendingar. 

.  10205

Falleg 106,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í 2ja hæða lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir 
bílastæði ásamt 8,5 m2 sér geymslu 
í lokuðum bílakjallara. Glæsilegar 
innréttingar og falleg gólfefni. Íbúðin 
er nýmáluð og tilbúin til afhendingar. 

 10206
Falleg 62,1 m2, 2ja. herbergja íbúð á jarðhæð. For-

stofuhol, eldhús, stofa, baðherbergi og svefnherbergi. 

Íbúðinni fylgir 4,5 m2 sérgeymsla á hæðinni. Nýlegt 

parket á gólfum, flísar á baði.  

 10121 

Fallegt 165,4 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 

ásamt 33,2 m2 bílskúr. Eignin skiptist í neðri 

hæð: forstofa, salerni, geymsla, eldhús, stofa, 

borðstofa, þvottahús og bílskúr. Efri hæð: hol, 

2 svefnh., hjónah. og baðh.  

060

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 fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

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 fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Bogi Molby
Pétursson
lögg. 
fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. 
fasteignasali

Andri Sigurðs-son sölufulltrúi og 
lögg. leigu-
miðlari.

Tryggvi 
Kornelíussonsölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttirskjalagerð 

Hó Hó HóMikil sala,vantar eignir á skrá!

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. Verðmöt fasteigna. Pendo.is – 588 1200 

Vantar allar gerðir eigna á skrá 

Kynningarblað Bretti, hjálmar, bakhlífar, úlpur, buxur, brettaskór.

SNJÓBRETTI
MÁNUDAGUR  5. DESEMBER 2011

&VETRARFATNAÐUR

Kringlan 7 (Hús verslunarinnar) | 534-2951 | www.mohawks.is | facebook.com/mohawksiceland
Kringlan 7 (Hús verslunarinnar) | 534-2951 | www.mohawks.is | facebook.com/mohawksiceland

Verslunin Mohawks er í 
Húsi verslunarinnar á móti 
Kringlunni og er þetta 

annar veturinn sem búðin er opin. 
„Þetta fór fremur hægt af stað í 
fyrra en nú í haust fóru hjólin að 
snúast og er veturinn fram undan 
mjög spennandi. „Við ákváðum að 
sérbæta alla þá þjónustu sem við-
kemur snjóbretta- og hjólabretta-
iðkun. Meðal nýjunga má nefna 
að við bjóðum allt viðhald og við-
gerðir á brettum, umboðssölu á 
notuðum brettum og í einhverj-
um tilfellum bjóðum við upp á það 
að taka gamlan brettabúnað upp í 
nýjan,“ segir Leon Kemp, eigandi 
Mohawks. 

Mohawks – Snjór og steypa hefur 
séð um hjólabrettaviðburði í gegn-
um tíðina og núna er stefnan tekin 
á að taka snjóbrettasenuna á sama 
plan og halda úti bæði viðburðum 
og keppnum í vetur líkt og hefur 
verið gert með hjólabrettasenuna. 
„Eftir áramót verður í fyrsta sinn 
boðið upp á snjóbrettakennslu 
fyrir byrjendur og lengra komna í 
samstarfi við Bláfjallanefnd og tvo 
aðila úr snjóbrettasenunni sem 
munu sjá um kennsluna,“ segir 
Leon.

Á byrjendanámskeiðinu eru 

kennd öll helstu undirstöðuatriði, 
svo sem að ná tökum á rennslinu, 
finna jafnvægi og læra að sviga. 
„Komið verður inn á hvernig beita 

eigi líkamanum til að ná þessum 
þáttum. Þeir sem sækja þetta nám-
skeið ættu í lok þess að geta stað-
ið sjálfir á brettinu og náð tökum á 

hraða og lært að beygja og stöðva 
sig. Einnig verður farið yfir öryggis-
atriði sem varða fjallið sjálft; snjó-
flóðahættu, hætturnar sem leynast 

ef farið er út af braut sem og hætt-
urnar sem geta fylgt iðkuninni,“ út-
skýrir Leon. 

Á námskeiðinu fyrir lengra 
komna verður þeim sem hafa þegar 
náð tökum á því að renna sér og 
beygja kennt að stökkva á svoköll-
uðum „bigjumps“ ásamt því að 
renna sér á handriðum, boxum og/
eða rörum. „Kennt verður hvern-
ig á að fara á stökkpalla og hand-
rið og farið yfir undirstöðutrikk á 
báðum sviðum. Pallar og handrið 
verða misstór svo að allir ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi,“ segir 
Leon. Hann segir þá Davíð Arnar 
Oddgeirsson og Brynjar Orra Odd-
geirsson koma til með að kenna á 
námskeiðunum, en þeir hafa báðir 
rennt sér í 10 ár. „Þeir hafa keppt 
innanlands í hinum ýmsu „big-
jump“ og handriðakeppnum og 
eru í hópi fremstu brettaiðkenda 
á landinu. Þá bjó Davíð í Banda-
ríkjunum um tíma og renndi sér í 
einum fremsta brettagarði heims,“ 
segir Leon. Hann segir alla vel-
komna í partíið og að þeir sem vilji 
skemmta sér og hafa gaman í vetur 
séu velkomnir í búðina. Hann 
bendir á að hægt sé að fylgjast með 
á facebook á slóðinni www.face-
book.com/mohawksiceland. 

Mohawks – Snjór og steypaMohawks mun standa fyrir snjóbrettaviðburðum  og keppnum í vetur ásamt því að bjóða upp á snjóbrettakennslu í samstarfi við Bláfjallanefnd.

Mohawks – Snjór og steypa hefur séð um hjólabrettaviðburði í gegnum tíðina en nú er stefnan tekin á snjóbrettasenuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚTGÁFA Bækur og tímarit sem 
prentuð eru innanlands bera mun 
hærri virðisaukaskatt en erlent 
prentverk. Samtök iðnaðarins 
ætla að reka prófmál gegn rík
inu og krefjast þess að munurinn 
verði leiðréttur. 

Bækur og tímarit sem prent
uð eru erlendis bera sjö prósenta 
virðisaukaskatt í tolli en íslensk
um prentsmiðjum er gert að 

leggja á 25,5 prósenta vask. Sam
tök iðnaðarins telja að um órétt
mæta mismunun sé að ræða. 

Það er skoðun SI að þessi mikli 
skattamunur hamli samkeppni, 
og prófmál sé örþrifaráð þar sem 
yfirvöld þverskallist við að leið
rétta villuna.

Fyrirspurnir meðal íslenskra 
bókaútgefenda sýna hins vegar 
að þeim var ekki kunnugt um 

þennan mikla mun á skattinum 
og því er hann ekki áhrifavaldur 
í vali á prentlandi bóka eða tíma
rita. 

Hins vegar kom fram hjá 
einum viðmælenda Fréttablaðs
ins að athygli bókaútgefenda 
hefði verið vakin á þessum mun, 
sem gæti haft áhrif á það hvar 
menn prenta í framtíðinni.

  - shá / sjá síðu 8

Vaskur á prentun bóka og tímarita innanlands mun hærri en á erlent prentverk:

Í mál við ríkið vegna prentskatts

ÉLJAGANGUR  norðanlands 
en bjart um landið sunnanvert. 
Strekkingur allra austast en annars 
hægari vindur. Frost allt að 20 
stigum inn til landsins.

VEÐUR 4
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FÓLK Guðmundur Kr. Ragnars
son er í þeirri stöðu að þurfa að 
elda nánast hvar sem er, uppi á 
fjalli eða jökli. 
Hann sér um 
mötuneytið 
fyrir töku
lið Game of 
Thrones sem 
er statt hér á 
landi og segir 
að það þýði 
lítið að mauk
sjóða spagettí 
og hella tómat
sósu yfir.

Hann segist oft fara að hlæja 
þegar menn barmi sér í fjöl
miðlum yfir nokkrum blaðsíð
um af sérþörfum stórstjarna 
sem hingað koma. „Ég fæ oft 
heilu doðrantana,“ segir Guð
mundur og bætir því við að 
mikil krafa sé gerð um fersk
leika.
   fgg / sjá síðu 34

Eldar fyrir kvikmyndastjörnur:

Fær doðranta 
með sérþörfum

GUÐMUNDUR KR. 
RAGNARSSON

Horfir aldrei á vítin
Anna Úrsúla Guðmunds-
dóttir í íslenska landsliðinu 
er með sérstaka hjátrú.
sport 28

STEMNING VIÐ ELLIÐAVATN Fjölmargir létu sjá sig á jólamarkaðnum við Elliðavatn í 
gærdag og nokkrir fóru heim með nýhöggvin íslensk jólatré sem kaupa mátti á Hlaðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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UMRÆÐA „Já, ég hef orðið fyrir 
miklum óþægindum og fengið 
sterk viðbrögð, bæði frá þeim 
sem þekkja mig sem og fólki sem 
þekkir mig ekki,“ segir Hörður 

Arnarson, for-
stjóri Lands-
virkjunar. 

Hörður 
var ranglega 
sagður með-
höfundur að 
grein sem 
Vilhelm Jóns-
son fjárfestir 
skrifaði um 
auðlindamál og 

birtist í Fréttablaðinu á föstudag-
inn. Greinin var eingöngu eftir 
Vilhelm og kom Hörður ekki 
nálægt gerð hennar. 

„Þetta var óheppilegt því 
greinin fjallaði um auðlindamál 
sem tengjast mínu starfi og var 
hvorki í samræmi við mínar 
skoðanir né það orðfæri sem ég 
nota. Margir hafa því haft sam-
band og lýst furðu sinni á því 
að ég tjáði mig um þessi mál á 
þennan hátt. Það er erfitt að leið-
rétta þetta því maður nær aldrei 
í alla,” segir Hörður Arnarson.  
 - jma

Ranglega orðaður við grein:

Óþægindi og 
sterk viðbrögð

HÖRÐUR 
ARNARSON

Ólafur Þórðarson tónlistar-
maður lést á Grensásdeild 
í gærmorgun. Hann slasað-
ist alvarlega þegar sonur 
hans, Þorvarður Davíð Ólafs-
son, réðst á hann fyrir rúmu 
ári og komst aldrei til með-
vitundar 
eftir það. 
Þorvarður 
Davíð var 
dæmdur í 
fjórtán ára 
fangelsi í 
Hæstarétti 
fyrir árás-
ina.

Ólafur var 
fæddur árið 
1949 í Glerárþorpi á Akur-
eyri. Hann var menntaður 
tónlistarkennari spilaði með 
fjölmörgum hljómsveitum á 
löngum tónlistarferli, þar á 
meðal Ríó Tríói, Kuran Swing 
og South River Band. Ólafur 
rak einnig umboðsskrifstofu 
fyrir listamenn í mörg ár. 

Ólafur lætur eftir sig eigin-
konu, tvo syni og uppeldisson.

Ólafur Þórðar-
son látinn

Gunnar, er allt í kaldakolum?

„Nú fyrst fer að hitna í kolunum.“

Kolaportið verður lokað í allt að átján 
mánuði á næsta ári vegna fyrirhugaðra 
byggingaframkvæmda í Tollhúsinu. 
Gunnar Hákonarson, markaðsstjóri 
Kolaportsins, segir vinnubrögð ríkissjóðs 
óskiljanleg.

RÚSSLAND Útgönguspár í þing-
kosningum í Rússlandi í gær 
bentu til töluverðs fylgistaps 
Sameinaðs Rússlands, flokks 
Vladimirs Pútín, forsætisráð-
herra landsins.

Samkvæmt fyrstu tölum fengi 
Sameinað Rússland um 48,5 
prósent atkvæða í kosningunum. 
Kommúnistaflokkurinn fengi 
næstflest atkvæði, 20,7 prósent. 
Slík niðurstaða tryggði Samein-
uðu Rússlandi 220 þingsæti af 
450 í Dúmunni, neðri deild rúss-
neska þingsins, en fyrir kosning-
arnar hafði flokkurinn 315 sæti. 

Fái flokkurinn færri atkvæði 
en sem nemur 2/3 af þing-
mannafjölda 
missir hann 
þann meir i -
hluta sem þarf 
til að hann geti 
breytt stjórnar-
sk rá  la nds -
ins upp á eigin 
spýtur. Litið er 
á kosningarnar 
sem mikinn 
prófstein fyrir 
flokkinn.

Undir kvöld í gær höfðu tals-

menn einu óháðu kosningaveitu 
Rússlands, Golos, tilkynnt um 
5.300 brot á kosningalögum, 
samkvæmt BBC. Meðal annars 
sögðu þeir að ráðist hefði verið 
með skipulegum hætti á vefsíðu 
veitunnar.

Vladimír Pútín býður sig 
fram á ný í forsetakosningum 
snemma á næsta ári. Hann var 
forseti Rússlands á árunum 2000 
til 2008, en samkvæmt stjórnar-
skránni mátti hann ekki bjóða sig 
fram á þriðja samfellda kjörtíma-
bilinu.

 - kg

Tilkynnt um 5.300 brot á kosningalögum í þingkosningunum í Rússlandi:

Útlit fyrir töluvert tap Pútíns

VLADIMIR PÚTÍN

FÓLK Dagbókarbrot frá Páli 
Óskari Hjálmtýssyni í Síerra 
Leóne munu birtast næstu daga á 
visir.is, eitt á dag, fram að söfn-
unar- og skemmtiþætti UNICEF, 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 
sem sýndur verður á föstudag, á 
degi rauða nefsins. Dagur rauða 
nefsins er landssöfnun fyrir 
UNICEF.

Páll Óskar fór til Síerra Leóne 
sem sjálfboðaliði fyrir UNICEF 
og varð fyrir miklum áhrifum í 
ferðinni. Páll Óskar hefur verið 
heimsforeldri hjá UNICEF frá 
árinu 2006.  - jma

Dagbókarfærslur Páls Óskars:

Ein færsla á dag

STJÓRNSÝSLA Meirihluti fjárlaganefndar afgreiddi fjár-
lögin til þriðju og síðustu umræðu á sjöunda tímanum 
í gær. Til stóð að ljúka málinu á laugardag en því var 
frestað um einn dag og frekari gagna aflað.

Fjárveitingar til nýs fangelsis á Hólmsheiði er 
það sem harðast hefur verið deilt um í nefndinni. 
Efasemdir höfðu komið upp um nauðsyn jafn stórs 
fangelsis á heiðinni og gert var ráð fyrir í frum-
varpinu. Þær efasemdir var meðal annars að finna 
í meirihlutaáliti allsherjar- og menntamála nefndar, 
sem vildi minna fangelsi þar en byggja frekar upp á 
Litla-Hrauni. Fréttablaðið greindi frá því á laugar-
dag að samkomulag hefði náðst um að setja fé í 
fangelsi á Hólmsheiði samkvæmt upprunalegum til-
lögum, en veita um leið fjármagni til endurbóta á 
Litla-Hrauni.

Björn Valur Gíslason, varaformaður fjárlaga-
nefndar, vildi ekki tjá sig um efnisatriði meirihluta-
álitsins. Fundað hefði verið alla helgina og tekið á 
þeim málum sem nauðsynlegt hefði verið að gera. 
Málið væri nú klárt fyrir þriðju umræðu sem fram 
fer á þriðjudag.

„Eins og menn hafa skilið var áherslumunur um 

ákveðin mál. Því var lent í sátt og málið tekið út úr 
nefndinni af meirihluta hennar í fullkominni sátt,“ 
segir Björn Valur. Málið verður kynnt í hádeginu.

 - kóp

Álit meirihluta fjárlaganefndar um fjárlögin kynnt í dag:

Sátt náðist í gær um fjárlögin

LÖGREGLUMÁL  Hlé var gert á yfir-
heyrslum hjá sérstökum sak-
sóknara í gærdag í Glitnismál-
inu svokallaða. Fjölmargir voru 
yfirheyrðir á laugardag vegna 
málsins.

Í samtali við fréttastofu 
Stöðvar tvö í gær sagði Ólafur 
Þór Hauksson, sérstakur sak-
sóknari, að ákveðið hefði verið 
að gera hlé í gær og einbeita sér 
þess í stað að því að undirbúa 
yfirheyrslur komandi viku. Þrír 
fyrrverandi starfsmenn Glitnis 
sitja í gæsluvarðhaldi vegna 
málsins.   - jma

Hlé gert á yfirheyrslum í gær:

Undirbúningur 
fyrir vikuna

ALÞINGI Fundað var í fjárlaganefnd alla helgina. Frumvarp til 
fjárlaga var afgreitt úr nefndinni um kvölmatarleytið í gær. 

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók 
á föstudag einn af forsprökkum 
vélhjólagengisins Outlaws vegna 
rannsóknar á skotárás í austur-
borginni í síðasta mánuði. Hann er 
talinn vera annar höfuð pauranna 
í málinu og var á laugardaginn 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 
8. desember. Hann hefur kært 
úrskurðinn.

Maðurinn er 29 ára og á langan 
sakaferil að baki. Hann hefur 
meðal annars hlotið þungan dóm 
fyrir manndrápstilraun. Heima 
hjá honum fannst afsöguð hagla-
byssa sem lögregla rannsakar 
hvort hafi verið notuð í skotárás-
inni.

Málið kom upp að kvöldi 18. 
nóvember þegar maður kom 
akandi á lögreglustöð og tilkynnti 
um að skotið hefði verið á bíl hans 
við bílasöluna Höfðahöllina. Mikil 
leit upphófst í kjölfarið að þeim 
sem þar voru að verki.

Árásin er talin tengjast fíkni-
efnum. Árásarmennirnir létu sér 
ekki nægja að skjóta á bíl manns-
ins í þann mund sem hann forðaði 
sér af bílastæðinu heldur óku á 
eftir honum og skutu afturrúðuna 
úr bílnum á ferð.

Fjórir hafa nú verið úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald vegna 
rannsóknar innar. Tveir þeirra 
voru handteknir strax dagana eftir 
árásina  og hefur annar þeirra nú 
hafið afplánun á eldri dómi.

Þriðji maðurinn var handtek-
inn 28. nóvember og úrskurðaður í 
varðhald daginn eftir. Sá er einnig 
með langan afbrotaferil.  Hann er 
grunaður um að vera sá sem sést 
skjóta úr byssunni á upptökum úr 
öryggismyndavélum bílasölunnar. 

 - sh, jss

Annar ofbeldishrotti  
inn vegna skotárásar
Einn forsprakka vélhjólagengisins Outlaws úrskurðaður í varðhald grunaður 
um að vera annar höfuðpauranna í skotárás á Höfða. Afsöguð haglabyssa 
fannst á heimili hans. Maðurinn hefur hlotið fjölda þungra fangelsisdóma.

Maðurinn sem handtekinn var á föstudag á langan sakaferil að baki sem 
nær allt aftur til ársins 1999, þegar hann var sautján ára. Þá var hann 
dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás. Nokkrum 
mánuðum síðar hlaut hann tíu mánaða fangelsi, þar af átta mánuði 
skilorðs bundna, fyrir rán. 

Í september árið 2000 hlaut hann svo þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir til-
raun til manndráps, líkamsárás og árás á lögreglumann. Hann hafði stungið 
22 ára mann í síðuna og kviðinn og munaði einungis örfáum sentimetrum 
að blaðið gengi inn í hjartað. Þá hafði hann skallað lögreglumann sem 
handtók hann vegna ránsrannsóknar og barið mann fyrir utan skemmtistað.

Í árslok 2000 hlaut hann hálfs árs fangelsidóm fyrir líkamsárás og árið 
2003 tveggja og hálfs árs dóm fyrir fjársvik. Í síðari dómnum var reynslu-
lausn hans af þyngsta dómnum tekin upp. Hann var síðan árið 2008 
dæmdur í átján mánaða fangelsi fyrir fíkniefnabrot en þar var reynslulausn 
einnig tekin upp. Hann hafði þá verið tekinn með rúm 50 grömm af 
amfetamíni og 14 grömm af kókaíni.

Maðurinn komst í fréttir í maí 2008 þegar hann var stunginn sjö sinnum í 
söluturni í Kaupmannahöfn. Vitni sögðu hann hafa verið í annarlegu ástandi 
og hreytt rasískum ummælum í starfsmenn söluturnsins. 

Sat inni fyrir manndrápstilraun

VOPNABÚR FANNST Lögregla hefur lagt hald á mikinn fjölda af vopnum í hús-
leitum vegna málsins og sýndi hluta þeirra á lögreglustöð fyrir skemmstu. Þar gaf 
að líta skotvopn af ýmsu tagi, hnífa, rafbyssur og fleira. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Indra Nooyi, forstjóri 
PepsiCo, móðurfélags Pepsi á 
heimsvísu, er álitinn valdamesta 
kona í einkageiranum á heims-
vísu samkvæmt Forbes. Hún 
stýrir fyrirtæki sem veltir árlega 
yfir sextíu milljörðum dollara 
og er stærsta matvælafyrirtæki 
Bandaríkjanna. 

Söngkonurnar Lady Gaga og 
Beyoncé Knowles eru báðar á 
topp tíu á listanum, en þær eru 
álitnar afar áhrifamiklar þegar 
kemur að tískustraumum í fata-
iðnaði og fjölmiðlun.

Áhrifakonur á lista Forbes:

Forstjóri Pepsi 
er valdamest

JÓLAKAFFIÐ
frá Te & Kaffi

– ómissandi á aðventunni.

AFFIÐ
Kaffi
ðventunni.

www.teogkaffi.is
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SPURNING DAGSINS



Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

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. 

Nokia 2730

1.690 kr. í 12 mán.

18.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy 5

1.790 kr. í 12 mán.

19.990 kr. stgr.

Nokia C2-01

1.790 kr. í 12 mán.

19.990 kr. stgr.

HTC Wildfire S

3.690 kr. í 12 mán.

39.990 kr. stgr.

LG Optimus One

2.990 kr. í 12 mán.

32.990 kr. stgr.

Nokia X3-02

2.790 kr. í 12 mán.

29.990 kr. stgr.

Ódýrustu hjá Nova!
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Snjallir hjá Nova!

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!

L

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

þessum síma!

H

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

þessum síma!

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

þessum síma!

N5

500 kr. notkun
á mán. í 6 mán. fylgir

þessum síma!
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,8536
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

118,21 118,77

185,31 186,21

159,27 160,17

21,427 21,553

20,427 20,547

17,512 17,614

1,5171 1,5259

184,25 185,35

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SJÁVARÚTVEGUR „Hugmyndir um 
fjögurra prósenta hlut Íslands í 
makrílveiðum eru fráleitar og ekki 
í neinu samræmi við kröfur okkar 
um réttmæta hlutdeild úr makríl-
stofninum,“ segir Friðrik J. Arn-
grímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, 
á heimasíðu sambandsins. 

Í yfirlýsingu hagsmunaaðila 
í sjávarútvegi í Noregi og ESB, 
sem birt var á vef norskra útvegs-
manna, segir að þeir sætti sig við 
að Ísland fái í mesta lagi fjög-
ur prósent heildaraflans í sinn 
hlut. Undanfarin ár hefur hlutur 
Íslands í heildarveiðinni verið 16-17 

prósent og hugmyndir Íslendinga í 
viðræðum um auðlindina hafa tekið 
mark af því. 

1,1 milljón tonn af makríl mæld-
ist innan íslensku lögsögunnar í 

rannsóknarleiðangri sem farinn 
var í sumar. Það er svipað magn og 
mældist í sambærilegum leiðangri 
árið áður. 

Friðrik segir „dylgjur hagsmuna-
aðila í Noregi og ESB um ósjálf-
bærar veiðar Íslendinga ómaklegar 
ekki síst þegar horft er til þess að 
þessir aðilar hafi fyrir síðustu ver-
tíð tekið sér 90 prósent þess magns 
sem Alþjóðahafrannsóknaráðið 
lagði til að heimilt yrði að veiða“. 
Ekki hafi verið horft til hagsmuna 
annarra strandríkja við þá ákvörð-
un og hún því verið bein ávísun á 
ofveiði úr stofninum. - shá

Norskir útvegsmenn telja fjögur prósent af makrílkvóta duga Íslendingum: 

Hugmyndir um makríl fráleitar

VERÐMÆTI Útflutningsverðmæti makríls 
losar 30 milljarða á þessu ári.

TÆKNI Ein af stærstu ógnum sem 
tæknifyrirtæki munu þurfa að 
takast á við á næsta ári er notkun 
snjallsíma og spjaldtölva. Þetta 
er niðurstaða alþjóðlegrar könn-
unar á upplýsingaöryggi sem 
unnin var af Deloitte.

Snjallsímar og spjaldtölvur 
hafa oft mikinn aðgang að kerf-
um og upplýsingum, en erfitt er 
að tryggja öryggi þeirra, sérstak-
lega þar sem tækin eru oft í eigu 
starfsmanna og því oft ekki ljóst 
hver á að tryggja öryggi þeirra.

Samkvæmt könnuninni, sem 
gerð var meðal fyrirtækja í 
tæknigeiranum, hafa áherslur 
í upplýsingaöryggismálum lítið 
breyst þó ógnirnar séu sífellt að 
verða alvarlegri.  - bj

Könnun á tækniógnum:

Snjallsímarnir 
stærsta ógnin

ÁSKORUN Fyrirtæki þurfa að finna 
leiðir til að tryggja öryggi snjallsíma og 
spjaldtölva. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Myndum af Halldóri Kristinssyni, 
framkvæmdastjóra Íslenska lífeyris-
sjóðsins, og Gunnar Baldvinssyni, 
framkvæmdastjóra Almenna lífeyris-
sjóðsins, var víxlað í umræðugrein 
sem bar yfirskriftina Allir tapa og 
birtist í blaðinu á laugardag. Halldór 
og Gunnar eru beðnir velvirðingar á 
mistökunum. 
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HÖRKUFROST  
verður inn til 
landsins í dag. 
Veður verður bjart 
sunnanlands en 
éljagangur norðan 
heiða. Nokkur 
óvissa er um fram-
haldið en búast 
má við frosti næstu 
daga og éljagangi 
eða snjókomu.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

BANDARÍKIN Herman Cain, 
einn þeirra sem þótt hafa lík-
legir til að hreppa útnefningu 
Repúplikana flokksins til framboðs 
í næstu forseta-
kosningum 
í Banda-
ríkjunum, til-
kynnti í gær að 
hann hefði dreg-
ið framboð sitt 
til baka. Beðið 
hefur verið eftir 
ákvörðun Cains 
í um tvær vikur, 
en hann hefur 
verið sakaður um kynferðislega 
áreitni í garð fjögurra kvenna. 
Þá hefur kaupsýslukonan Ginger 
White sagt að hún hafi átt í ástar-
sambandi við hinn gifta Cain í 
þrettán ár.

Cain auðgaðist á matvæla-
viðskiptum áður en hann bauð 
sig fram. Hann segir ásakanir 
kvennanna ósannar en hann dragi 
framboðið til baka með velferð 
fjölskyldu sinnar í huga.  - kg

Sakaður um áreitni:

Cain hættir við 
framboðið 

FERÐALÖG Iceland Express hefur 
ákveðið að bjóða 4.576 flugmiða á 
svokölluðum starfsmannakjörum 
til almennings. Miðarnir fara í 
sölu á hádegi í dag en um er að 
ræða ferðir nú í desember. Til-
boðið stendur í tólf tíma. Aðeins 
eru greiddar 2.475 krónur hvora 
leið fyrir flugfarið auk flugvallar-
skatta. 

Í tilkynningu frá félaginu segir 
að með tilkomu nýrra Airbus 
A320 flugvéla hafi sætaframboð 
félagsins aukist og félagið vilji 
gefa fólki tækifæri til að kynnast 
þeim flugvélakosti sem Iceland 
Express býr nú yfir.   - shá

Iceland Express kynnir vélar:

Flug á 5.000 
kall í 12 tíma

HERMAN CAIN

MENNING Kvikmyndin Á annan veg 
eftir Hafstein Gunnar Sigurðsson 
var valin besta myndin á 29. 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í 
Torino á Ítalíu á laugardag.

Verðlaunaféð nam 20.000 
evrum, rúmum þremur milljónum 
króna. Formaður dómnefndar var 
ljósmyndarinn og kvikmynda-
gerðarmaðurinn Jerry Schatzberg, 
sem meðal annars á heiðurinn af 
ljósmyndinni framan á Blonde on 
Blonde-plötu Bob Dylan og kvik-
myndinni The Panic in Needle 
Park með Al Pacino. - kg

Kvikmyndahátíðin í Torino:

Á annan veg 
sigursæl

STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra kveðst ekkert 
nema gott hafa að segja um áhuga 
hins kínverska Huangs Nubo á fjár-
festingum hér á landi. Hann gerir 
ekki athugasemdir við að Katrín 
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra hygg-
ist liðsinna honum við þær.

„Mér líst ágætlega á það. Ef til 
stendur að þessi einstaklingur eða 
fyrirtækjasamsteypa sem hann 
tengist hefur hug á að fjárfesta í 
íslenskum ferðaiðnaði, hótelum eða 
öðru, þá er ekkert nema gott um 

það að segja,“ 
segir Ögmundur, 
sem í lok nóvem-
ber  h a fn aði 
beiðni  Nubo 
um undanþágu 
fyrir kaupum á 
Grímsstöðum á 
fjöllum.

„Ef spurning-
in snýst um kaup 
á landi, ég tala 

nú ekki um mjög stóru landsvæði, 
eða leigu til langs tíma þá horfir 
það öðruvísi við vegna þess að við 
höfum einfaldlega um það lög sem 
við viljum fara eftir,“ segir hann.

Nubo sagðist í viðtali við Stöð 2 
fyrir helgi vera opinn fyrir þeim 
möguleika að taka landsvæðið á 
leigu úr því að kaupin hafi ekki 
fengið að ganga eftir. Íslensk 
stjórnvöld eiga nú í viðræðum við 
Nubo um framhaldið og Katrín 
Júlíusdóttir iðnaðarráðherra hefur 
lýst því yfir að reynt verði að leið-
beina honum í gegnum íslenskt 
lagaumhverfi.

Vilji Nubo hins vegar gera 
samning um leigu á landinu til 
lengri tíma en þriggja ára, án 
uppsagnar ákvæðis, þá þarf málið 
að fara aftur inn á borð innanríkis-
ráðherra.

Ögmundur segist engan þátt 
eiga í viðræðunum við Nubo. „Við 
eigum enga aðild að því,“ segir 
hann, og vísar til starfsmanna 
innan ríkisráðuneytisins.

Katrín sagðist í fréttum RÚV 
í gær afar ósátt við ummæli 
Ögmundar í þá veru að vonandi 
hygðust íslensk stjórnvöld ekki 
leiðbeina Nubo framhjá íslenskum 
lögum.

„Ég verð að segja alveg eins og 
er að ég varð undrandi á þeim, að 
hann skuli ætla okkur að gera eitt-
hvað slíkt og skuli ákveða að dylgja 
um slíkt án þess að tala við kóng 
eða prest áður en það er gert,“ 
sagði Katrín.

Hún sakaði hann jafnframt um 
fáfræði um íslenskt fjárfestingar-
umhverfi. „Það er kannski ekkert 
skrítið að hann átti sig ekki á því 
hversu opið Ísland er í raun og veru 
fyrir fjárfestingum í atvinnustarf-
semi enda kannski erlendar fjár-
festingar ekki beint verið á hans 
sviði hingað til, eins og menn vita.“
 stigur@frettabladid.is

Ögmundur efins um 
langtímaleigu Nubo
Innanríkisráðherra líst ágætlega á að stjórnvöld ætli að hjálpa hinum kínverska 
Huang Nubo að fjárfesta hérlendis. Öðru máli gegni hins vegar um landakaup 
og leigu til langs tíma. Iðnaðarráðherra sakar Ögmund um dylgjur og fáfræði.

ENN ÁHUGASAMUR Huang Nubo vill enn fjárfesta á Íslandi þótt hann fái ekki að 
kaupa Grímsstaði. NORDICPHOTOS/AFPÖGMUNDUR 

JÓNASSON
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Árlega eru útnefndir bílar árs-

ins í Bandaríkjunum í flokki not-

aðra bíla. Eru það þriggja ára

bíla og mat á endurseljanleika

þeirra. Í ár varð Nissan Qashqai

hlutskarpastur en auk þess var

hann valinn besti fjölskyldubíll-

inn af smærri gerð notaðra bíla.

Jagúar besti forstjórabíllinn

Í flokki bestu notuðu for-

stjóra- og lúxusbílanna varð

Jagúar XF en bæði hann og

Qashqai eru smíðaðir í Bret-

landi. Vikuritið What Car? er

bakhjarl viðurkenningar þess-

arar og segir ritstjórinn Chas

Hallett, að framleiðsluteymi

beggja bíltegundanna geti verið

stolt. Gæði beggja hafi verið

frábær er þeir runnu af færi-

bandinu og þremur árum

seinna stæðust engir notaðir

bílar þeim snúning hvað verð-

mæti við endursölu varðaði.

Dómarar lofuðu stíl Qashqai-

bílsins, verð og fjölskylduvænt

innra rými, akstursþægindi, lág-

an rekstrarkostnað og ending-

artraust og hámarks einkunn,

fimm stjörnur, úr Euro NCAP-

öryggisprófinu heillaði þá líka.

Bíll ársins frá í fyrra, Ford Mon-

deo 2.0 TDCi Zetec, var valinn

besti notaði fjölskyldubíllinn,

Ford Fiesta
1.25i Style+
besti of-
ursmábíllinn og

Ford S-Max 2.0

TDCi besti not-

aði fjölnotabíll-

inn. Þá var
Volkswagen
Golf 1.6 TDI SE

kjörinn græn-

asti notaði bíllinn.

Kaupendamarkaður

„Nissan Qashqai hafa reynst

góðir endursölubílar hér á landi

og að því leytinu til kemur valið

í Bandaríkjunum ekki á óvart,“

segir Ástmar Ingvarsson, bíla-

sali hjá Bílaborg í Reykjavík.

„Við höfum selt allmarga bíla

þessarar gerðar að undanförnu,

nú síðast einn í byrjun vikunnar.

Núna eru bílaleigubílar að koma

til endursölu eftir tveggja

sumra úthald, en leigurnar hafa

einmitt tekið allmarga Nissan

Qashqai sem eru afar traustir

bílar og henta vel við íslenskar

aðstæður. Og núna er einmitt

talsvert mikið framboð af not-

uðum bílum til sölu og að því

leytinu til er kaupendamark-

aður að myndast.“
agas@mbl.is / sbs@mbl.is

Nissan Qashqai notaður bíll ársins í Bandaríkjunum

Traustir bílar og
góðir í endursölu

Morgunblaðið/Ernir

Nissan Qashqai hafa reynst vel við íslenskra aðstæður og eins í endursölu, en í

Bandaríkjunum þykja engir bílar betri að því leyti og fá viðurkenningu skv. því.

Ástmar 
Ingvarsson.

Aðeins tveimur dögum eftir að

franska þjóðvegaöryggisstofn-

unin hóf áróðursherferð í sjón-

varpi gegn umferðarslysum var

áhrifamikill stjórnmálamaður

gómaður á alltof miklum hraða.

Jean-Paul Huchon, forseti hér-

aðsstjórnarinnar í Ile-de-France,

en Parísarsvæðið er innan þess

svæðis, mældist á 171 km/klst.
t

Franskir stjórnmálamenn á ofsahraða í umferðinni

Pólitíkusar á fullri ferð

NISSAN QASHQAI
Þessi vinsæli sportjeppi er nú fáanlegur bæði í 5 og 
7 manna útgáfum. Komdu við hjá okkur í dag, kynntu 
þér magnaðan fjölskyldubíl og mátaðu hvor útgáfan af 
Nissan Qashqai hentar þér betur.

www.nissan.is
JÓLAGLAÐNINGUR

SHIFT_the way you move

INGVAR HELGASON OG B&L   Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Sjálfskiptur
Fjórhjóladrif með LOCK stillingum
Ríkulegur búnaður
Meðaleyðsla 8,0 l/100km

Verð frá 5.440 þús. kr.
62.577,- á mán.*
*Miðað við Bílasamning, 30% útborgun og eftirstöðvar til 84 mán.

Heilsársdekk fylgja
öllum Nissan Qashqai

til jóla!

bílsins, g j

innra rými, akstursþægindi, lág-

an rekstrarkostnað og ending-

artraust og hámarks einkunn,

fimm stjörnur, úr Euro NCAP-
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Qashqai sem eru afar traust

bílar og henta vel við íslenskar

aðstæður. Og núna er einmitt

talsvert mikið framboð af not-

uðum bílum til sölu og að því

leytiy nu til er kaupendamark-
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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!

ATVINNA Vinnumálastofnun bárust 
tvær tilkynningar um hópupp-
sagnir í nóvember 2011. Um er að 
ræða tilkynningu um uppsagnir 
í fjármálastarfsemi og iðnaði. 
Heildarfjöldi þeirra sem sagt er 
upp er 72 starfsmenn.

Þeir starfsmenn, sem sagt hefur 
verið upp, koma til með að missa 
vinnuna aðallega í mars 2012. 
Ástæður uppsagnanna eru sagðar 
endurskipulagning og rekstrar-
erfiðleikar.

Alls hafa VMST borist tilkynn-
ingar um uppsagnir 752 manns í 
hópuppsögnum á árinu 2011, mest 
í mannvirkjagerð eða 248 manns.  
 - shá

Hópuppsagnir árið 2011:

Mannvirkjagerð 
er enn áberandi

2007 STEMNING Áfram ná flestar 
hópuppsagnir til starfsfólks í byggingar-
iðnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tekur þú strætó?
Já 20,8%
Nei 79,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er gæludýr á heimilinu?

Segðu skoðun þína á visir.is

SJÁVARÚTVEGUR Útflutningsráð 
norskra sjávarafurða (NSEC) 
hefur fengið MSC-vottun um 
sjálfbærar veiðar á allar þorsk- 
og ýsuveiðar við Noreg.

Þetta þýðir að mögulegt er að 
selja afurðir af veiðum á 340 
þúsund tonnum af þorski og 153 
þúsund tonnum af ýsu undir 
merki MSC. Nær þetta til veiða í 
troll, línu, handfæri og net.

Norðmenn selja saltfisk og 
fleiri afurðir í suðlægum löndum 
Evrópu og Suður-Ameríku. 
Frosnar afurðir og ferskar 
afurðir eru seldar í norðlægari 
Evrópulöndum.  - shá

Marine Stewardship Council: 

Þorskur og ýsa 
nú MSC-vottuð

DÓMSMÁL Rúmlega sjötugur 
maður, Ólafur Bertelsson, hefur 
verið dæmdur í níu mánaða fang-
elsi fyrir kynferðisbrot.

Hann var dæmdur fyrir að hafa 
að lágmarki í tíu skipti sumrin 
2009 og 2010 verið allsnakinn á 
svölum íbúðar sinnar í augsýn 
nágranna. Jafnframt að hafa við 
óbyrgðan glugga á heimili sínu 
strokið á sér kynfærin.

Loks var hann dæmdur fyrir 
að hafa hringt heim til fólks sem 
hann hafði áður berað sig fyrir og 
hótað því lífláti. Maðurinn játaði 
brot sín fyrir dómi. Hann rauf 
skilorð með þessum brotum. - jss   

Rúmlega sjötugur dæmdur:

Strauk kynfæri 
og hótaði fólki

FÓLK „Við erum búnir að klára að 
gera braggann upp eins og við 
viljum hafa hann og gátum æft í 
fyrsta skipti í dag í heilt ár,“ segir 
Gunnar Víking Ólafsson hjá Ein-
herjum, Víkingafélagi í Reykja-
vík.

 Félagið fékk 115 fermetra 
gamlan bragga í Nauthólsvík til 
afnota fyrir um ári en bragginn er 
eign Reykjavíkurborgar og hafði 
staðið ónotaður í mörg ár, án hita 
og rafmagns. Einherja sárvantaði 
aðstöðu undir skylmingaæfingar 
að hætti víkinga og fengu vilyrði 
fyrir því að fá braggann undir þær 
æfingar, að því tilskildu að félagið 
sæi um að lagfæra húsnæðið.

„Við höfðum verið húsnæðis-
lausir í nokkurn tíma. Íþrótta-
félögin vildu ekki hleypa okkur 
inn af ótta við að vopnin myndu 
skemma gólfið og þeir hjá bíla-
geymslunum óttuðust að við 
myndum reka þau í vatns-
lagnirnar fyrir ofan okkur. Við 
leituðum til borgarstjóra og 
mættum miklum skilningi, bæði 
hjá fyrr verandi borgarstjóra, 
Hönnu Birnu, og Jóni Gnarr sem 
unnu að því að koma okkur í gott 
húsnæði.“

Gunnari telst til að hann hafi 
unnið í um 800 vinnustundir að 
því að gera braggann upp og aðrir 
félagsmenn hafa líka lagt hönd á 
plóg. Bragginn var fullur af rusli 
frá fyrri tímum sem tók langan 
tíma að hreinsa út. Þá þurfti að 
steypa gólf, klæða vegg, steypa 
kant til að styrkja húsið, mála 
að utan og innan og fleira til, en 
hamrað gler verður sett upp þegar 
fer að vora. Efni í húsnæðið fengu 
Einherjar gefins frá fyrirtækjum 
og lögðu auk þess 300.000 krónur 
sjálfir í viðgerðirnar. Það hefur 
glatt Reykvíkinga sem átt hafa 
leið um að sjá lagfæringarnar að 
sögn Gunnars. 

Skylmast í bragga
Gamall braggi í Nauthólsvík hefur verið gerður upp af félögum í Einherjum, 
Víkingafélagi í Reykjavík. Í gærdag gátu víkingarnir æft skylmingar sínar í 
fyrsta skipti í ár eftir mörg hundruð klukkustunda vinnu við lagfæringar.

Félagar í Einherjum höfðu 
ekki aðstöðu til æfinga 
þegar þeir fengu braggann 
afhentan. Forsvarsmenn 
íþróttafélaga óttuðust að 
vopnin myndu skemma 
gólfin og í bílageymslunum 
var talið að vopnin gætu 
rekist í vatnslagnirnar.

„Í bragganum er þó ekki komið 
vatn, hiti né rafmagn en okkur 
finnst það sniðið að okkar starf-
semi því víkingar höfðu ekki þau 
nútímaþægindi. Við munum hugsa 
vel um húsnæðið og óskum þess að 
fá að vera hér sem lengst. Í staðinn 
getum við kynnt menningu víkinga 
og draumurinn er að halda árlegar 
víkingahátíðir á Klambratúni og 
að sú fyrsta verði 2013. Við höfum 
haft fullan skilning á því að borgin 
er að spara og okkar kjörorð er því 
„Spurðu ekki hvað borgin getur 

gert fyrir þig heldur hvað þú getur 
gert fyrir Reykjavíkurborg“.“

Gunnar hefur oftsinnis farið á 
víkingahátíðir erlendis. „Þær eru 
sóttar af tugþúsundum og þar er ég 
alltaf spurður um íslenskar víkinga-
hátíðir. Ísland er mekka víkinga 
um allan heim og við ættum því að 
halda stærstu hátíðirnar. Facebook-
síða okkar er með nærri 8.000 aðdá-
endur og 90 prósent eru útlending-
ar. Erlendir ferðamenn vilja koma 
hingað til lands og sjá menningu 
okkar.“ juliam@frettabladid.is 

Fengu loks húsnæði fyrir æfingar

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVISS, AP Navi Pillay, mann-
réttindafulltrúi Sameinuðu 
þjóðanna, vill að Alþjóðlegi saka-
dómstóllinn taki mannréttinda-
brot sýrlenskra stjórnvalda til 
rannsóknar.

Pillay kynnti á fundi mann-
réttindaráðs SÞ á föstudag nýjar 
upplýsingar um framferði sýr-
lenskra stjórnvalda gagnvart 
mótmælendum, þar sem meðal 
annars kemur fram að meira en 
fjögur þúsund manns hafi verið 
drepnir undanfarna mánuði, þar 
af að minnsta kosti 307 á barns-
aldri. - gb

Mannréttindafulltrúi SÞ:

Vill rannsókn á 
Sýrlandsstjórn

FAYSAL KHABBAZ HAMOUI Fulltrúi 
Sýrlands á fundi Mannréttindaráðs Sam-
einuðu þjóðanna. NORDICPHOTOS/AFP

MENNING Fornleifadeild Náttúru-
stofu Vestfjarða mun næstu tvö ár 
standa fyrir verkefni ásamt fimm 
evrópskum samstarfslöndum, sem 
ætlað er að miðla þekkingu og þjóð-
sögum milli kynslóða.

„Þetta verður samtal milli 
yngri og eldri kynslóðar við að 
finna sameiginlegan sagnagrunn 
þessara landa,“ segir Margrét 
Hrönn Hallmundsdóttir, fornleifa-
fræðingur hjá Náttúrustofunni.

„Hver þjóð mun halda vikulanga 
uppákomu, okkar verður á Hrafns-
eyri við Arnarfjörð. Þar munum 
við kynna okkar íslensku kvæða-

hefð og ein hugmyndin er að gefa 
ungu fólki tækifæri til að túlka 
sína sýn á þjóðlögin og tjá þau með 
sínum hætti.“

Verkefnið, sem ber heitið Foster-
ing Adult Learner Empowerment 
Through Storytelling and Folklore, 
hlaut á dögunum 45 milljóna króna 
styrk frá Menntaáætlun Evrópu-
sambandsins, en auk Íslands taka 
England, Írland, Þýskaland og 
Búlgaría þátt í verkefninu.

Annað markmið með verkefninu 
er einmitt að færa saman ólíka 
menningarheima innan Evrópu. 
 - þj

Samevrópskt verkefni fær veglegan styrk frá menntaáætlun ESB:

Miðla þjóðsagnahefð milli landa

MARGRÉT HRÖNN HALLMUNDSDÓTTIR
Segir verkefnið munu færa saman ólíka 
menningarheima innan Evrópu. 

BRASILÍA Brasilíska knattspyrnu-
goðsögnin Socrates lést á sjúkra-
húsi í fyrrinótt af völdum sýk-
ingar í meltingarfærum. Hann 
hafði glímt við veikindi í nokkurn 
tíma og var tvisvar lagður inn á 
sjúkrahús í haust. 

Socrates, sem  lést 57 ára, var 
fyrirliði brasilíska landsliðsins 
á HM á Spáni 1982. Margir 
telja það landslið það besta sem 
Brasilíu menn hafa teflt fram 
og með þeim betri í sögunni, en 
sjálfur náði Socrates aldrei að 
verða heimsmeistari.  - kg

Hinn brasilíski Socrates:

Knattspyrnu-
goðsögn látin

KJÖRKASSINN
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ÚTGÁFA Bækur og tímarit prentuð á 
Íslandi bera mun hærri virðisauka-
skatt en erlent prentverk. Samtök 
iðnaðarins (SI) hlutast til um að 
reka prófmál gegn ríkinu fyrir 
héraðsdómi þar sem þess verður 
krafist að innlendir framleiðendur 
sitji við sama borð og þeir sem 
flytja inn bækur og tímarit prentuð 
erlendis. Bókaútgefendur, ólíkt 
prenturum, virðast hins vegar ekki 
hafa þekkt til þessa mikla munar 
á skattinum og hann skýrir ekki 
hvar þeir láta prenta bækur sínar. 

Bækur og tímarit sem prent-
uð eru erlendis bera sjö prósent 
virðis aukaskatt í tolli en íslenskum 
prentsmiðjum er gert að leggja á 
25,5 prósent vask á sitt prentverk. 
Samtök iðnaðarins telja að um 
óréttmæta mismunun sé að ræða. 

Sigurður B. Halldórsson, lög-
fræðingur hjá SI, útskýrir að 
prófmálið sé örþrifaráð, þar sem 
skattayfirvöld neiti að viðurkenna 
kjarna málsins. „Hann er að 
íslenskar prentsmiðjur, eins og 
þær erlendu, skila bók tilbúinni 
til neytenda. Í virðisaukalögum 
stendur skýrt að bók skuli bera 
sjö prósenta skatt. Þetta mis-
ræmi gengur ekki upp þegar lögin 
eru skoðuð. Yfirvöld þverskallast 
við og fullyrða að þetta sé prent-
smiðjuþjónusta sem á að bera 
hærri skatt.“

Sigurður segir að þessi mikli 
skattamunur hamli samkeppni, og 
því afar mikilvægt að fá úr þessum 
ágreiningi skorið.

Fyrirspurnir meðal íslenskra 
bókaútgefenda vegna fréttarinnar 
sýna að þeim var mörgum ekki 
kunnugt um þennan mikla mun 
á skattinum og því er hann ekki 
áhrifavaldur í vali á prentlandi 
bóka eða tímarita. Útgefendur, sem 
flestir láta prenta hérlendis, horfa 

mikið til styttri afgreiðslutíma, 
möguleika á endur prentun og hag-
stæðari greiðsluskilmála, svo fátt 
eitt sé nefnt. Hins vegar kom fram 
hjá einum viðmælenda Frétta-
blaðsins að athygli bókaútgefenda 
hafi verið vakin á þessum mun 
sem geti haft áhrif á hvar bækur 
verða prentaðar í framtíðinni.

Könnun á prentstað íslenskra 
bóka, sem getið er í Bóka tíðindum 
FÍB, árið 2011 sýnir að fjöldi titla 
sem prentaðir eru innanlands 
dregst saman um rúmlega þrjú 
prósentustig milli ára en árið 2010 
var 71,4 prósent hlutfall á prentun 
bókatitla innanlands. Mikill 
munur á virðisaukaskatti skýrir 
því ekki þennan samdrátt. Það er 
aukin útgáfa barnabóka, en sam-
prent, og þá erlendis, er algengt í 
útgáfu barnabóka þar sem prentað 
er sameiginlega fyrir mörg lönd. 

 svavar@frettabladid.is

FRÁBÆRT 
VERSLUNARHÚSNÆÐI
EINSTÖK STAÐSETNING

Til leigu er verslunarhúsnæði á 2 hæðum að Hallarmúla 2, 

samtals um 1.500 fm. Húsnæðið er tilbúið undir verslunar-

rekstur. Næg bílastæði. 

Nánari upplýsingar 
gefur Örn V. Kjartansson, 

orn@m3.is, gsm 825 9000.

TIL LEIGU

Í virðisaukalögum 
stendur skýrt að bók 

skuli bera sjö prósenta skatt. 
Þetta misræmi gengur ekki 
upp þegar lögin eru skoðuð.

SIGURÐUR B. HALLDÓRSSON
LÖGFRÆÐINGUR HJÁ SAMTÖKUM 

IÐNAÐARINS

 alla sunnudaga klukkan 16. Njótið vel

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

Bókaskattur þvingar 
SI í mál gegn ríkinu
Bók sem er prentuð á Íslandi ber 18,5 prósentum hærri virðisaukaskatt en 
bók prentuð á erlendri grundu. Samtök iðnaðarins íhuga prófmál gegn ríkinu 
vegna þessa. Margir útgefendur virðast ekki hafa vitað af þessum mikla mun.

Í ODDA Hlutfall prentaðra bóka á Íslandi er um 70 prósent og hefur aldrei verið hærra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 
690 í Bókatíðindum í ár en var 710 
árið 2010. Listinn sýnir fjölda bóka 
prentaðra í hverri heimsálfu og hlut-
fall af heild.
 Fjöldi titla %
Ísland 470 68,1
Asía 119 17,2
Evrópa 100 14,6
Annað 1 0,1
Samtals 690 100%

Prentaðar bækur 2011

ÞÝSKALAND Sprengjusérfræð-
ingar í þýsku borginni Koblenz 
gerðu í gær tvær sprengjur úr 
síðari heimsstyrjöldinni óvirk-
ar. Sprengjurnar fundust í ánni 
Rín þegar vatnsborð hennar 
lækkaði eftir langvarandi þurrka. 
Aðgerðin er sú umfangsmesta 
vegna sprengjuhættu í Þýskalandi 
frá lokum seinni heimsstyrjaldar.

Stærri sprengjan var 1,8 tonn 
að þyngd, en breski flugherinn 
varpaði henni milli áranna 1943 
og 1945. Minni sprengjunni var 
varpað af flugher Bandaríkjanna 
á svipuðum tíma, en hún vó um 

125 kíló og stafaði meiri hætta af 
henni, að mati sérfræðinganna.

Aðgerð sérfræðinganna tók 

um þrjár klukkustundir. Rýma 
þurfti Koblenz í tveggja kílómetra 
radíus frá sprengjunum, og voru 
um 12.000 rúm sett upp í skólum 
til skjóls fyrir þá sem höfðu ekki í 
önnur hús að vernda á meðan. Um 
500 slökkviliðs- og lögreglubílar 
voru til taks ef svo hefði farið að 
sprengjurnar hefðu sprungið.

Talið er líklegt að fleiri 
sprengjur uppgötvist í Rín á næstu 
dögum. Algengt er að sprengjur 
úr stríðinu finnist í Þýskalandi, 
en í júlí á síðasta ári létust þrír í 
bænum Göttingen þegar sprengja 
úr seinna stríði sprakk. - kg

45.000 yfirgáfu heimili sín vegna sprengjuhættu í þýsku borginni Koblenz:

Gerðu sprengjurnar óvirkar

SPRENGJUHÆTTA Fjölda sandpoka 
var komið fyrir hjá sprengjunum í 
aðgerðinni. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Öryrkjabandalag 
Íslands veitti Hvatningarverð-
laun sín um helgina, á Alþjóða-
degi fatlaðra, í fimmta sinn. Í 
flokki einstaklinga fékk Bergþór 
Grétar Böðvarsson viðurkenningu 
fyrir að stuðla að jákvæðri og upp-
byggilegri umræðu um geðsjúk-
dóma á Íslandi og Hestamanna-
félagið Hörður fékk verðlaun í 
flokki fyrir tækja og stofnana fyrir 
frumkvöðlastarf í hestaíþróttum 
fatlaðra barna og unglinga. Loks 
hlaut sjónvarpsþátturinn Með 
okkar augum viðurkenningu fyrir 
frumkvöðlastarf í dagskrárgerð.

„Þeir sem hljóta Hvatningarverð-
launin eru aðilar sem hafa tekið 
skref á þeirri leið að búa til eitt 
samfélag fyrir alla,“ segir Steinunn 
Þóra Árnadóttir, formaður undir-
búningsnefndar verðlaunanna.

„Bergþór hefur verið brautryðjandi 
í sínu starfi, sem fulltrúi notenda 
á Geðsviði Landspítala og fær 
viðurkenningu fyrir það. Þeir hjá 
Hestamannafélaginu Herði hafa 
boðið upp á reiðnámskeið fyrir 
fötluð börn og unglinga. Í síðasta 

flokknum snúast verðlaunin um  
kynningu og umfjöllun á málefnum 
fatlaðs fólks út á við og við teljum 
að þar hafi verið brotið blað í fjöl-
miðlun á Íslandi, þar sem fólk með 
þroskahömlun vann beggja megin 
myndavélarinnar.“ - jma

Hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands veitt í þremur flokkum:

Þættir brutu blað í fjölmiðlun

DAGSKRÁRGERÐ VERÐLAUNUÐ Aðstandendur sjónvarpsþáttarins Með okkar augum 
eru meðal þeirra sem hlutu Hvatningarverðlaunin.



arionbanki.is  —  444 7000

Markmiðið er að útboðið geri Högum hf. kleift að uppfylla skilyrði NASDAQ OMX  

Iceland um dreifingu hlutafjár og marki þannig grunninn að dreifðu eignarhaldi á Högum, 

en þá er bæði horft til þess að almenningur og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu, og jafn-

framt er markmið seljandans að fá ásættanlegt verð fyrir eign sína. 

Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingabankasviðs Arion banka hefur umsjón með almenna útboðinu.

Stærð útboðsins nemur 20% af útgefnum hlutum, eða 243.517.168 hlutum, en seljandi áskilur sér rétt til að stækka útboðið 

í allt að 30% af útgefnum hlutum eða samtals í allt að 365.275.752 hluti. Seljandi óskar eftir áskriftum á verðbilinu 11–13,5 

krónur á hlut og mun eftir lok áskriftartímabils ákvarða eitt endanlegt útboðsgengi til allra kaupenda í útboðinu, en það mun 

verða á framangreindu verðbili. Andvirði útboðsins getur þannig numið á bilinu 2,7–4,9 milljörðum króna.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi. 

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um Haga og skilmála útboðsins sem er að finna í lýsingu Haga  

dagsettri 26. nóvember 2011 sem gefin er út á íslensku. Fjárfestum er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti í lýsingunni.

Lýsinguna má nálgast rafrænt á www.hagar.is og www.arionbanki.is. Hana má einnig nálgast innbundna í höfuðstöðvum 

Haga að Hagasmára 1 í Kópavogi og hjá Arion banka í Borgartúni 19 í Reykjavík. 

Þeir sem vilja fjárfesta fyrir 100 þúsund krónur til 25 
milljónir króna eru beðnir að skila áskrift sinni rafrænt á 

vef Arion banka, www.arionbanki.is. Til þess notar fjárfestir 

 notandanafn sitt og lykilorð að netbanka Arion banka, 

eða kennitölu sína og lykilorð sem hann pantar á áskriftar- 

vefnum og fær sent um hæl sem rafrænt skjal í netbanka 

sinn hjá hvaða íslenska viðskiptabanka sem er.

Þeir sem vilja fjárfesta fyrir 25-500 milljónir króna eru 

beðnir að hafa samband við fyrirtækjaráðgjöf eða hlutabréfa- 

miðlun fjárfestingabankasviðs Arion og skila áskrift sinni á 

sérstöku formi sem nálgast má hjá þessum söluaðilum.

Útboðið er til aðila (einstaklinga og lögaðila) með íslenska 

kenntölu sem eru fjárráða og ráða búi sínu sjálfir. Það þýðir 

m.a. að einstaklingum undir 18 ára aldri er ekki heimiluð 

þátttaka í útboðinu.

Úthlutun:  Komi til þess að eftirspurn í útboðinu verði 

meiri en sem nemur stærð útboðsins, þá verða annarsvegar 

áskriftir að andvirði 0,5–25 milljónum króna skertar um 

allt að 50%, en lægstu áskriftir látnar halda sér, og þurfi að 

koma til frekari niðurskurðar verður hámark netáskrifta 

lækkað frekar með flötum niðurskurði og hinsvegar verða 

áskriftir yfir 25 milljónum króna skertar samkvæmt einhliða 

ákvörðun seljanda sem taka mun mið af framangreindum 

markmiðum útboðsins.

Áskriftartímabil stendur frá mánudeginum 5. desember 

2011 klukkan 10.00 til fimmtudagsins 8. desember 2011 

klukkan 16.00.

Eindagi kaupverðs:  14. desember 2011

Stefnt er að því að 15. desember 2011 verði fyrsti dagur 

viðskipta með hluti Haga hf. í Kauphöllinni.

Almennt hlutafjárútboð hefst í dag

5.– 8. desember 2011

Eignabjarg ehf., dótturfélag Arion banka hf., hyggst selja  þegar útgefna hluti í 
Högum hf. með almennu útboði. 
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UMHVERFISMÁL Matvælastofnun (MAST) 
segir að „seint verði unnt að segja“ það 
æskilegt að fóðurframleiðsla sé innan 
þynningar svæðis mengandi starfsemi, 
í skriflegu svari við fyrirspurn Frétta-
blaðsins um starfsemi Líflands á iðnaðar-
svæðinu á Grundartanga.

Hins vegar segir í svarinu að niðurstöður 
úr mælingum sem gerðar hafa verið á 
óæskilegum efnum í fóðri hjá fyrirtækinu á 
Grundartanga hafi ekki gefið neina vísbend-
ingu um að fóðrið hafi mengast á staðnum. 

Fréttablaðið greindi frá því nýlega að 
Umhverfisvaktin í Hvalfirði (UH) gerði 
alvarlegar athugasemdir við rekstur Líf-
lands í ályktun fyrsta aðalfundar félagsins. 

UH sendi Matvælastofnun erindi vegna 
málsins og er það til umfjöllunar hjá 
stofnun inni.

Matvælastofnun annast eftirlit með fóðri 
en Umhverfisstofnun sér um mengunar-
varnaeftirlit. Matvælastofnun hefur meðal 
annars tekið sýni af fóðri hjá Líflandi og 
mælt í því flúor, dioxín, kadmíum, sveppa-
eitur og salmonellu. Niðurstöður úr öllum 
sýnunum voru í lagi. 

Í svari MAST kemur fram að stofnunin 
muni áfram fylgjast með framleiðslunni 
hvað þetta varðar og hefur jafnframt bent 
fyrirtækinu á að það þurfi að vakta það að 
fóðrið mengist ekki. 

  - shá

Matvælastofnun fylgist náið með fóðurframleiðslu innan þynningarsvæðis eiturefna á Grundartanga:

Aldrei mælst eiturefni í fóðri frá Líflandi

IÐNAÐARSVÆÐIÐ Á GRUNDARTANGA Fóðri er dælt 
beint frá skipi í geymslur og kemst lítt í snertingu við 
útblástur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMSMET Sjálfboðaliði tekur þátt í 
að raða smámynt í tilraun til að slá 
heimsmet með því að raða peningum 
í sem lengsta óbrotna línu í Maníla á 
Filippseyjum. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Íslendingar standa 
Norðmönnum langt að baki þegar 
kemur að fjármögnun rann-
sókna- og þróunarverkefna í 
sjávarútvegi. Væri aðferðafræði 
Norðmanna fylgt myndi fé til 
rannsókna og þróunar aukast um 
tvo milljarða á ári. 

Sveinn Margeirsson, for-
stjóri Matís, varpaði fram þeirri 
spurningu á aðalfundi Samtaka 
fiskvinnslustöðva nýlega hvort 
líta bæri til Norðmanna varðandi 
rannsóknir og þróun, og hvort 
efla mætti íslenskan sjávarútveg 
með því að taka upp aðferðafræði 
þeirra við fjármögnun.

Sveinn segir að virðiskeðja 
sjávarútvegs, útvegur og vinnsla, 
standi undir sjóðum til sjávar-
útvegstengdra rannsókna og 
þróunar í Noregi, auk almennra 
rannsóknasjóða. Þannig leggja 
Norðmenn gjöld á útflutnings-
verðmæti sjávarafurða sem 
nemur 1,05 prósentum af heild-
inni og skilar 11,4 milljörðum 
íslenskra króna. Sambærileg 
gjaldtaka á Íslandi myndi skila 
2,3 milljörðum, en útflutnings-
verðmæti sjávarafurða hér á 
landi var 220 milljarðar árið 
2010.

Sveinn segir það ekki óeðlilegt 
í sínum huga, í ljósi mikilvægis 
sjávarútvegs á Íslandi, að greinin 
hefði sem öflugust tæki til 
þróunar. „Ísland stendur höllum 
fæti í samanburði við Norðmenn 
hvað þetta varðar, og reyndar 
á þetta við um fleiri lönd. Sam-
anburðurinn er hins vegar mjög 
raunhæfur við Norðmenn, þar 
sem við erum utan við ESB og 

sjávarútvegur skiptir miklu máli 
í báðum löndum.“ 

Árið 2010 hafði AVS, rann-
sóknasjóður sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins, úr 306 
milljónum að moða, en sjóðurinn 
er fjármagnaður á fjárlögum 
hvers árs. Sveinn segir ofmælt að 
segja að útgerðin fjármagni sjóð-
ina í Noregi en almannafé sé nýtt 
hér. Útgerð og vinnsla greiði sitt 

til samfélags-
ins sem nýtist 
í gegnum sjóð-
ina. 

Sjóði Norð-
manna, FHF-
sjóðnum, er 
s t jór n að  a f 
mönnum sem 
sjávarútvegur 
o g  f i ske ld i 
skipa til verks-
ins, enda stofn-

aður að frumkvæði greinarinn-
ar. Ráðherra skipar stjórn AVS 
og ber faglega ábyrgð hérlendis.

Norðmenn reka Útflutnings-
ráð fyrir sjávarafurðir (Eksport-
udvalget), sem hefur starfsemi í 
tólf löndum. Hlutverkið er að 
greina stöðu norskra afurða á 
mörkuðum, safna upplýsingum 
um tækifæri og efla kynningu.

„Við höfum í raun ekkert 
sambærilegt. Eftir að sölusam-
tökin breyttu um hlutverk er 
enginn íslenskur aðili sambæri-
legur. Margir sterkir aðilar eru 
að markaðssetja fisk og sjávar-
afurðir en það er minni heildar-
sýn yfir markaðsmál greinarinn-
ar hérlendis en í Noregi,“ segir 
Sveinn.  svavar@frettabladid.is

Aðferð Norð-
manna yki fé 
um milljarða
Mun meiru er veitt til rannsókna og þróunar í 
norskum sjávarútvegi en á Íslandi. Ef sömu aðferð 
yrði beitt hér myndu sjóðir hafa 2,3 milljarða úr að 
moða, en AVS-sjóðurinn fékk 306 milljónir í fyrra.

ÞORSKELDI Meðal þess sem hefur notið styrkja úr AVS-sjóðnum er fiskeldi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEINN 
MARGEIRSSON



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

STOFNAÐ 1971

Besta sjónvarpið yfir 52" - Panasonic TXP55VT30
"Seriously good in so many ways, the VT30 has set the benchmark at this screen size."

Besta 50-52" sjónvarpið - Panasonic TXP50GT30 Smart Viera
"Everything about the television is impressive, from the ease with which to set it up to the 
amazing picture quality, the whole package screams quality."

Besta 46-47" Sjónvarpið - Panasonic TXP46GT30 Smart Viera
"This versatile 46in plasma is our favourite TV at this screen size - a worthy Award winner."

Besta hágæða 40-42" sjónvarpið - Panasonic TXP42GT30 Smart Viera 
"You won't find a TV more deserving of a Product of a Year than this"

Besti Blu-ray spilarinn - Panasonic DMPBDT210
"The jewel in Panasonic’s crown is undoubtedly the DMP-BDT210. 
No other player at this money can match it."

Besta Heimabíóið - Panasonic SCBTT370
"Panasonic has produced yet another highly polished all-in-one system."

Panasonic gerði sér lítið fyrir og vann til fjölda verðlauna.g y g jP i ði é lítið f i til fjöld ðl

Hið virta tímarit What Hi-Fi veitti 
sín árlegu verðlaun fyrir bestu tæki 
ársins 2011 fyrir skemmstu. 
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Náttúrulegur orkugjafi

- eflir einbeitingu, úthald og þrek

- vinnur gegn streitu og álagi

- talin hjálpa gegn depurð og 
   prófkvíða

við hlustum!

HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Aðventan og jólin er tíminn þegar 
öllum á að líða vel – eða svo teljum 

við. Og víst er þetta yndislegur tími 
þegar vel gengur. Um hver jól 
eru þó margir sem eiga erfitt 
með að gleðjast og fagna.

Nýlega var sagt frá því í 
fréttum að þeir sem minnst 
hafa kvíða helst jólunum. 
Erfið ast er þó hlutskipti þeirra 
sem hafa misst náinn ástvin, 
þegar einn stóllinn við hátíðar-
borðið er auður. Fyrir þau sem 
syrgja eru jólin oft erfiðasti 
tími ársins, tíminn þegar við 
eigum að vera glöð en höfum 
ekki ástæðu til. Þegar hann 
eða hún er horfinn sem var 
hluti af jólagleðinni verður 
þessi tími gjarnan tími sárs-
auka. Fyrir syrgjandann er 
meira að segja jólakveðjan 
„gleðileg jól“ gjarnan erfið. 
Jólin eru sjaldnast gleðileg í 
sorgarhúsi.

Hvað er til ráða?
Fjölskyldur í sorg þurfa að ræða um 

það fyrir fram hvernig halda skuli hátíð-
ina. Á að halda hefðunum óbreyttum eða 

á að breyta þeim? Hvernig á að bregðast 
við þegar fólk óskar gleðilegra jóla?

Gott ráð er að gera aðeins það sem 
maður treystir sér til eða hefur 
gaman af – ekki það sem „ætti“ 
að gera. Það má sleppa jólakort-
unum og skreytingunum. Fyrir 
syrgjanda er líka eðlilegt að 
vera sorgmæddur um jól – og 
það er líka í lagi að gleðjast – 
það er engin óvirðing við minn-
ingu hins látna. Umfram annað 
er mikilvægt að vera góður 
við sjálfan sig; búast ekki við 
of miklu, hlusta á tilfinningar 
sínar, eiga hlustandi eyra eða 
öxl til að halla sér að. Hvíla sig. 
Þiggja hjálp annarra. Hugleiða 
boðskap jólanna um von.

Fyrir þau hin sem tengjast 
syrgjendum: „Ekki tjaldar 
sorgin til einnar nætur“ segir 
Hannes Pétursson skáld í einu 
ljóða sinna. Sorgarúrvinnslan 
tekur yfirleitt lengri tíma en við 

áttum okkur á, sérstaklega við erfiðan, 
ótímabæran eða snöggan missi. Verum 
styðjandi fyrir þau sem hafa misst – 
verum náungi þeim sem búa við sorg. 

Jól í skugga sorgar

Sorgarúr-
vinnslan tekur 
yfirleitt lengri 
tíma en við 
áttum okkur 
á, sérstaklega 
við erfiðan, 
ótímabæran 
eða snöggan 
missi.

Sorg

Halldór 
Reynisson
Formaður Nýrrar 
dögunar, samtaka 
um sorg og 
sorgarviðbrögð

Ú
ttektir á launum kynjanna sýna undantekningarlítið fram á 
talsvert launabil milli karla og kvenna, oft svo nemur tugum 
prósenta þegar eingöngu er horft á heildarlaunin.

Þeir sem einblína á þennan „óleiðrétta“ launamun eru 
oftast skammaðir og þeim bent á að horfa þurfi til þess að 

konur séu oftar í hlutastarfi en karlar og þær vinni síður yfirvinnu. 
Þegar þetta tvennt hefur verið tekið út úr dæminu og eingöngu eru borin 
saman laun á vinnustund er launamunurinn vissulega talsvert minni.

Þá er enn eftir að leiðrétta fyrir 
fleiri þáttum. Karlar hafa til dæmis 
iðulega lengri starfsaldur, meiri 
menntun, eru hærra settir í fyrir-
tækjum og bera meiri fjárhags-
lega ábyrgð. Þegar allt þetta hefur 
verið tekið með í reikninginn er 
„óútskýrði“ launamunurinn, það er 
munur sem ekki verður útskýrður 

með öðru en kynferði, oft bara orðinn fáein prósent.
Þegar aðeins er horft á leiðrétta launamuninn er þó að sumu leyti 

verið að koma sér hjá því að svara mikilvægri spurningu, sem ætti með 
réttu að æpa á fólk: Hvers vegna eru konur iðulega með skemmri starfs-
aldur, minni menntun, hafa síður mannaforráð og bera minni fjárhags-
lega ábyrgð í fyrirtækjum en karlar?

Í nýrri skýrslu starfshóps borgarstjórnar Reykjavíkur um launamun 
kynjanna hjá borginni er sjónum réttilega beint að óleiðrétta launa-
muninum og hann sagður „afleiðing af aðstöðumun og mismunun milli 
kynja, þ.e. konur eiga oft styttri starfsaldur að baki þar sem þær taka 
frekar á sínar herðar ábyrgð á barnauppeldi m.a. vegna ríkjandi launa-
munar kynjanna“. 

Þarna stendur hnífurinn í kúnni og hefur gert lengi. Karlar og konur 
eru föst í vítahring sem er ágætlega lýst í skýrslunni: „Á meðan konur 
eru með lakari kjör en karlar þá er líklegra að starf karlmannsins verði 
látið ganga fyrir t.d. þegar sinna þarf veiku barni eða öldruðum for-
eldrum sem viðheldur áframhaldandi launamun kynjanna og ríkjandi 
viðhorfum til kvenna á vinnumarkaði.“

Svo lengi sem karlar taka ekki þátt í heimilisstörfum og barnauppeldi 
til jafns við konur leiðir það jafnframt af sér ójafnvægi milli kynjanna 
á vinnumarkaðnum. Það þarf að vinna gegn misréttinu á báðum víg-
stöðvum.

Starfshópur borgarinnar leggur fram margar tillögur um hvernig 
megi eyða launamuninum, sem liggur fyrst og fremst í aksturs- og 
yfirvinnugreiðslum. Ein sú áhugaverðasta er að reyna að skapa fjöl-
skylduvænan vinnustað, þar sem yfirvinnu sé haldið í lágmarki. Starfs-
hópurinn bendir á að konur afkasti líklega meiru en karlar, þar sem þær 
nái fremur að ljúka verkefnum sínum á dagvinnutíma og þurfi ekki að 
vinna yfirvinnu. 

Kynferðið sem slíkt skýrir varla þennan mun. Líklega útskýrist hann 
frekar af þeirri ábyrgð og verkefnum sem bíða heima fyrir. Sá sem þarf 
að sækja krakkana í leikskólann, kaupa inn og elda drífur verkefnin 
frekar af en sá sem ekki ber þá ábyrgð. Styttingu vinnuvikunnar þarf 
því að fylgja hvatning til karlanna að axla ábyrgð á fjölskyldulífinu til 
jafns við konur.

Launamunur kynjanna og reiknikúnstir:

Mikilvæg 
spurning gleymist

Kæra á leiðinni?
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra 
er yfirmaður dómsmála á Íslandi. Hann 
tjáði sig við Ríkisútvarpið á laugardag 
og sagði að svo virtist sem að í 
Magma-málinu hefðu þau vinnubrögð 
verið viðhöfð að mönnum hefði verið 
leiðbeint framhjá íslenskum lögum. 
Þetta eru stór orð og alvarleg ásökun. 
Að hvetja til lögbrota er ólöglegt og því 
nauðsynlegt að það mál verði rannsak-
að til hlítar. Því hlýtur að vera von 
á ákæru í málinu, í það minnsta 
rannsóknarbeiðni. Varla er ráðherra 
að henda fram jafn alvarlegri 
ásökun án þess að meina 
neitt með henni, kannski í 
pólitískum tilgangi?

Þjórsáin góða
Brynja Halldórsdóttir, fyrrverandi for-
maður Ungra vinstri grænna í Reykjavík, 
sagði sig úr flokknum í gær. Það er hið 
besta mál, flokkakerfið á að vera þannig 
að fólk yfirgefi flokka sem það á ekki 
lengur samleið með. Ein af ástæðum 
úrsagnarinnar er „ákvarðanir sem 
tengjast virkjun Þjórsár“ og veldur það 
nokkrum vangaveltum. Engar ákvarð-

anir hafa verið teknar um virkjun 
Þjórsár síðan umhverfis mat 
Búðarháls virkjunar var sam-
þykkt 2001, þó að áin sé á 

nýtingarlista í ramma-
áætlun. Um  

það á eftir að 
takast, meðal 

annars innan flokksins sem Brynja nú 
er gengin úr. 

Vísindamaðurinn
Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, 
sagði sig líka úr Lögfræðingafélaginu 
um helgina. Tilefnið var fundur um 
stjórnarskrártillögur stjórnlagaráðs, en 
Gísla þótti of einhliða umfjöllun um 
þær. Gísli bendir á að eitt af hlut-
verkum félagsins sé að stuðla að vís-

indalegri umræðu en telur fundinn 
brjóta í bága við það hlutverk. Verst 
að Gísla sjálfan má saka um að gefa 

aðeins eftir í strangleika vísindanna, 
hann mætti nefnilega ekki á fundinn 
hver varð tilefni úrsagnarinnar.
             kolbeinn@frettabladid.is
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Í Sunnudagsblaði Moggans var 
frásögn eftir Börk Gunnars-

son blaðamann þar sem segir frá 
framgöngu nokkurra Vantrúar-
manna gagnvart stundakennara 
við guðfræðideild Háskóla 
Íslands, Bjarna Randveri 
Sigurvins syni. 

Þessi félagsskapur hefur 
vakið athygli fyrir opinskáa 
andúð á kristinni kirkju og krist-
inni kenningu og þótti sumum 
skemmtilegt þegar maður á 
þeirra vegum kom sér fyrir í 
miðjum prestahópi í búningi 
fígúru úr Stjörnustríðsmyndun-
um, Svarthöfða. Margt í skrifum 
þessara manna um presta og 
þjóðkirkjuna er fullt af hatri og 
heift og manni verður eiginlega 
ekki um sel að lesa sumt af því 
sem Börkur rekur af bloggi og 
spjallsíðum þessara manna. 

Réttrúnaðurinn
Félagið líkist heittrúarflokki: 
óþolið gagnvart þeim sem 
aðhyllast aðrar hugmyndir virð-
ist algert; löngunin til að niður-
lægja þá sem ekki hugsa eins og 
vanvirða það sem öðrum er heil-
agt; þörfin fyrir að breiða sem 
víðast út hugmyndir hópsins svo 
að allir sjái ljósið; þörfin fyrir 
að vera sífellt að tala saman til 
að þétta raðir sínar og stappa í 
sig stálinu – og efast aldrei.

Hér á landi var kirkjan svo 
sterk um aldir að nánast er 
hægt að tala um nokkurs konar 
trúræði, teókratíu. Prestar voru 
andlegir leiðtogar um allt land, 
komu á hvert heimili og litu 
eftir því að allir væru læsir – og 
hvað fólkið læsi. Þegar maður 
les lýsingar manna á borð við 
Þórberg Þórðarson á þeim 
kristindómi sem iðkaður var af 
alþýðufólki hér á landi fram á 
tuttugustu öld skynjar maður 
að þetta hugmyndakerfi hefur 
verið áþján leitandi sálum. 

Þannig er það með allan rétt-
trúnað, alla hugmyndafræði 
sem öllum er gert að játast 
undir, hversu sem hún kann 
að samrýmast heimsmynd og 
reynslu að öðru leyti. 

Er kirkjan slíkt andlegt vald 
nú á dögum? Er boðskapur 
hennar jafn íþyngjandi? Því fer 
fjarri. Hún býður upp á samtal. 
En þá verður að tala við hana – 
ekki bara standa og öskra.

Akademískt frelsi
Meðal þeirra stofnana sem helst 
eru til þess fallnar að efla með 
fólki frjálsa hugsun eru háskól-
arnir. Þar innan veggja ræðir 
fólk hugmyndir og tileinkar sér 
þankagang sem jafnvel kann 
að virðast ankannalegur; þar 
skipar fólk hugmyndum sínum 
í margvísleg kerfi, skoðar 
heiminn undir ljósi ólíkra hug-
mynda, rökræðir – leitar. Þar 
er sannleikurinn fyrirheitna 
landið en ekki upphafsstað-
urinn. Þar talar fólk saman, 
skrifar og rannsakar, eftir til-
teknum hefðum sem ná langt 
aftur í aldir, og maður hefði 

raunar haldið að Vantrúarmenn 
með alla sína vísindahyggju 
vildu hafa í heiðri. Í háskóla 
þarf að ríkja frelsi og frjálslegt 
andrúmsloft. Þar þurfa kenn-
arar í bókmenntafræði að geta 
sagt eitthvað – eða jafnvel ekki 
neitt – um bækurnar mínar án 
þess að eiga á hættu að ég komi 
klagandi. En þá er jafnframt 
grundvallaratriði að leitast sé 
við af fremsta megni að vanda 
valið á kennurum þar og að það 
fari fram eftir skýrum reglum 

við að meta hæfi þeirra. Til 
þess verðum við að treysta há-
skólunum.

Sem sagt. Það á að þurfa mikið 
til að grípa fram fyrir hend-
urnar á kennara og veita honum 
áminningu. Þegar kennari í 
guðfræðideild víkur að félags-
skapnum Vantrú í tímum í guð-
fræði er hann væntanlega að 
skoða þennan félagsskap í til-
teknu samhengi sinna fræða, 
á tiltekinn akademískan hátt 
eins og honum er bæði frjálst og 
skylt að gera í þessu umhverfi. 
Félagsskapurinn Vantrú hafði 

fregnir af því að Bjarni Randver 
hefði fjallað um starfsemi hans 
og annarra félaga. Þeir sáu þá 
gullið tækifæri til að gera guð-
fræðideild HÍ og þessum kenn-
ara alveg sérstaklega lífið leitt, 
sem svo sannarlega hefur tekist: 
Bjarni Randver situr nú uppi 
með mikinn lögfræðikostnað 
og mikla armæðu við að verjast 
atlögum hinna kátu félaga í 
Vantrú, sem samkvæmt grein 
Barkar virðast hafa skipulagt 
lát lausar árásir á Bjarna til að 

hrekja hann úr starfi fyrir þær 
sakir að hafa ekki farið þeim 
orðum um félagsskapinn sem 
félagsmenn töldu tilhlýðilegt. 
Ekki er að sjá að Siðanefnd hafi 
gætt þess að Bjarni fengi sann-
gjarna málsmeðferð og það er 
ekki fyrr en Guðni Elísson, pró-
fessor í bókmenntafræði, gengur 
í málið vegna þess að honum 
ofbýður málatilbúnaðurinn, 
að Bjarni fær stuðning innan 
veggja HÍ. 

Það er alltaf hættulegt þegar 
hugmyndabaráttan fer yfir á 
svið lögfræðinnar. Það er alltaf 

ömurlegt þegar hópur manna 
hefur samráð um að ráðast að 
einum einstaklingi.

Vantrúarmenn krefjast af 
miklum tilfinningahita þess 
réttar síns að fá að trúa ekki á 
guð – þó að þess hafi ekki orðið 
vart að nokkur hafi bannað þeim 
það. Þeir hafa kannski ekki mætt 
þeirri mótstöðu sem þeir höfðu 
ef til vill vænst af hinni mildu 
og ögn syfjulegu þjóðkirkju sem 
komin er langan veg frá þeirri 
andlegu alræðisstofnun sem 

hún eitt sinn var. Í máli Bjarna 
Randvers virðast þeir Vantrúar-
menn hafa teygt sig of langt í 
eftirsókn sinni eftir píslarvætti. 
Vopnin hafa snúist í höndum 
þeirra. Vantrúarmenn eru allt í 
einu orðnir Banntrúarmenn. Hitt 
er verra, að með kæru sinni, sem 
byggir á túlkun þeirra á glærum 
sem þeir komust yfir, vega þeir 
að akademísku frelsi fræði-
manna við HÍ og leitast við að 
stjórna umfjöllun um sig sem þar 
kann að fara fram. Furðulegt er 
að Háskóli Íslands hafi ekki var-
ist þessari atlögu af meiri krafti.
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Heimilistæki, ljós og 
símar í miklu úrvali.

Komdu í heimsókn
til okkar á aðventunni
og gerðu góð kaup.
 
Fjöldi tækja á
sérstöku jólaverði.
 
Sjón er sögu ríkari.

 AS180

AN19901-90 (stál)
AN19901-30 (antík)

 WM 14E262DN

SE45E234SK

 VS 59E20

 AD8115S

 MSM 7500

2011

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Banntrúarmenn

Meðal þeirra stofnana sem helst eru til þess fallnar að efla með 
fólki frjálsa hugsun eru háskólarnir. Þar innan veggja ræðir fólk 
hugmyndir og tileinkar sér þankagang sem jafnvel kann að virðast 

ankannalegur; þar skipar fólk hugmyndum sínum í margvísleg kerfi, skoðar 
heiminn undir ljósi ólíkra hugmynda, rökræðir – leitar. Þar er sannleikurinn 
fyrirheitna landið en ekki upphafsstaðurinn.



14 5. desember 2011  MÁNUDAGUR

ARÐRÁN EÐA
       ÁVINNINGUR?

ÞRIÐJUDAGINN 6. DESEMBER KL 8.15 - GRAND HÓTEL REYKJAVÍK
BEIN ERLEND FJÁRFESTING OG ÁHRIF Á ENDURREISN

Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra
Setning fundar

Carlos Bronzatto, framkvæmdastjóri WAIPA
Þýðing beinnar erlendrar fjárfestingar fyrir lítil og opin hagkerfi á borð við Ísland

Aðalsteinn Leifsson, lektor við viðskiptadeild HR
Æðakollur eða ránfuglar? - Tillögur starfshóps um stefnu stjórnvalda varðandi beina erlenda fjárfestingu á Íslandi

Stefanía Karlsdóttir, framkvæmdastjóri Matorku
Grænn vöxtur - erlendir fjárfestar

Gunnar Ármannsson, framkvæmdastjóri PrimaCare
Er Ísland eyland: Í augum íslenskra stjórnmálamanna? Í augum erlendra fjárfesta?

Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital
Fundarstjóri

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS
ICELAND CHAMBER OF COMMERCE

Aðgangseyrir er 2.900 kr. með morgunverði
sem hefst kl. 8.00 - Skráning á www.vi.is

... fyrir Ísland með ástarkveðju
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Með kaupum á Kærleikskúlunni
styður þú starf í þágu fatlaðra
barna og ungmenna.

Casa - Kringlunni og Skeifunni | Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð | Kokka - Laugavegi 

Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi | Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu | Líf og list - Smáralind

Hafnarborg - Hafnarfirði | Módern - Hlíðarsmára | Þjóðminjasafnið - Suðurgötu

Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki | Póley - Vestmannaeyjum | Valrós - Akureyri

Bláa Lónið - Grindavík | Pósturinn um allt land | netverslun  www.kaerleikskulan.is

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til að leggja orð í belg um málefni líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera 
stutt og gagnorð, að hámarki um 4.500 tölvuslög með bilum. Aðeins er tekið við yfirlesnum og villulausum texta. 
Greinahöfundar eru beðnir að hafa í huga að því styttri sem greinin er, þeim mun líklegra er að hún fái skjóta birtingu. 

Eingöngu er tekið við raunverulegum umræðugreinum, en ekki greinum sem eru fyrst og fremst kynning á til 
dæmis fyrirtæki eða félagasamtökum, ráðstefnu eða átaki. Tekið er á móti efni á netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem finna má nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða 
á Vísi eða í báðum miðlum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

Sendið okkur línu

Í umfjöllun um hækkanir bóta 
almannatrygginga með fjár-

lögum 2012 hefur því verið 
haldið fram að stjórnvöld hafi 
varið lægstu kjör lífeyrisþega 
með hækkunum á framfærslu-
viðmiði almannatrygginga. En 
hvað er átt við með framfærslu-
viðmiði? Hversu stór hluti 
örorku lífeyris þega hefur notið 
góðs af þessum hækkunum? Eru 
hækkanir síðustu ára á greiðslum 
almannatrygginga í samræmi við 
ákvæði um árlegar breytingar í 
lögum um almannatryggingar? 
Í 69. gr. laganna segir að bætur 
almannatrygginga skuli breytast 
árlega og taka mið af launaþróun, 
þó þannig að þær hækki aldrei 
minna en verðlag samkvæmt 
vísitölu neysluverðs.

Framfærsluviðmið og sérstök 
framfærsluuppbót
Í september 2008 var sérstök 
uppbót til framfærslu inn-
leidd, sem var ætlað að tryggja 
lífeyris þegum ákveðna lágmarks-
framfærslu á mánuði. Ef allar 
skattskyldar tekjur lífeyrisþega, 
að meðtöldum tekjum frá TR, 
eru undir framfærslu viðmiði 
fær lífeyris þegi mismuninn 
greiddan sem sérstaka uppbót 
til framfærslu. Hugsunin með 
uppbótinni, að tryggja lífeyris-
þegum ákveðna lágmarksfram-
færslu á mánuði, er jákvæð. Hins 
vegar er uppbótin útfærð á þann 
hátt að allar staðgreiðslu skyldar 
greiðslur skerða hana, krónu á 
móti krónu. Eftir mikla gagn-
rýni ÖBÍ eru nokkrir bótaflokk-
ar, sem greiddir eru til að mæta 
umframkostnaði vegna fötlunar 
eða sjúkdóma, undanskildir því 
að skerða sérstöku framfærslu-
uppbótina frá árinu 2011. Allt 
árið 2010 og fram til júní 2011 
voru einu hækkanir á bótum 

Verja stjórnvöld kjör 
lífeyrisþega?

Fjöldi öryrkja með sérstaka framfærslu-
uppbót á árunum 2009-2011 

2009 2010 2011

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Öryrkjar með greiðslur frá TR 14.507 14.714 15.178

Öryrkjar með sérstaka 
framfærsluuppbót

3.759 25,91% 3.626 24,64% 4.689 29,83%

Öryrkjar með óskerta 
framfærsluuppbót

2.363 16,34% 328 2,22% 273 1,80%

almannatrygginga hækkun sér-
stakrar framfærsluuppbótar um 
2,5% í byrjun árs 2011.

Fjöldatölur frá 2009 og 2010 
eru úr staðtölum TR og miðast 
við desember ár hvert. Tölur um 
fjölda öryrkja með óskerta fram-
færsluuppbót eru frá TR og mið-
ast við september ár hvert og er 
hlutfallið einnig reiknað út miðað 
við heildarfjölda öryrkja á sama 
tíma. 

Fjöldatölur fyrir 2011 eru 
einnig frá TR og miðast allar við 
september 2011. 

Eins og sjá má á töflunni hér 
að ofan fær minna en þriðjungur 
öryrkja greidda sérstaka fram-
færs luuppb ót .  H æk k a n i r 
sérstakrar framfærsluuppbótar 
skila sér því ekki til rúmlega 70% 
örorkulífeyris þega. Mjög lítill 
hópur, í kringum 2%, fær greidda 
óskerta/fulla framfærslu uppbót. 
Þó var talan fyrir árið 2009 mun 
hærri, eða 16%. Sérstök fram-
færsluuppbót er ekki greidd 
úr landi og því skila hækkanir 
hennar sér ekki til lífeyris þega 
sem búsettir eru erlendis. 

Hækkanir stjórnvalda síðustu 
ár hafa því aðeins náð til lítils 
hóps öryrkja, með þeirri undan-
tekningu að bætur almennt 
voru hækkaðar um 8,1% frá 
1. júní 2011 (4,73% hækkun 
á ársgrundvelli) og um 9,6% 
í janúar 2009. Þess má geta 
að bætur almannatrygginga 
almennt hefðu þurft að hækka 
um 19,9% í janúar 2009 til að 
mæta vísitöluhækkunum, en 
aðeins framfærsluuppbótin var 
hækkuð um þá tölu. Við bætist 
frysting allra bóta almanna-
trygginga allt árið 2010. 

Samspil sérstakrar framfærsluupp-
bótar við aðrar tekjur/greiðslur 
Meðal tekna sem skerða sérstaka 
uppbót til framfærslu eru mæðra-/
feðralaun, sem eru greiðslur til 
einstæðra foreldra með tvö börn 
eða fleiri. Mæðra-/feðralaun 
skerða sérstöku framfærsluupp-
bótina krónu á móti krónu og eru 
einstæðir foreldrar, sem einnig 
eru öryrkjar, með sömu heildar-
tekjur og barnlausir öryrkjar. 
Stuðningur vegna barna verður 
því að engu. 

Galdurinn við framfærslu-
uppbótina 
Lágar bætur almanna trygginga og 
reglur um sérstaka framfærslu-
uppbót hafa það í för með sér að 
bótaþegar sem fá uppbótina eru í 
raun fastir í fátæktar gildru þrátt 
fyrir að hafa burði til að afla sér 
tekna að einhverju marki og reyna 
að vega þannig upp á móti lágum 
bótum. Fjárhagslegur stuðningur 
eða viðbótartekjur skerða eða eyða 
út framfærsluuppbótinni og bóta-
þegi er í sömu sporum fjárhags-
lega og án þeirra. Aukin réttindi 
bótaþega til að afla sér tekna eða 
nýta sér fjárhagsstuðning til við-
bótar við bætur almannatrygg-
inga, án þess að þær skerði bætur 
þeirra, myndu auka virkni og bæta 
lífsskilyrði þeirra. 

Þrátt fyrir að framfærsluuppbót-
in hafi hækkað hlutfallslega meira 
en aðrar greiðslur almannatrygg-
inga hafa hækkanir örorkulífeyris-
greiðslna ekki verið í samræmi við 
69. gr. laga um almannatryggingar, 
ef undan eru skilin hækkanir á sér-
stakri framfærsluuppbót á árinu 
2009 og 2011, sem mjög lítill hluti 
öryrkja fær greidda.

Velferðarmál

Sigríður Hanna 
Ingólfsdóttir 
Félagsráðgjafi 
Öryrkjabandalagsins

Guðríður 
Ólafsdóttir 
Félagsmálafulltrúi 
Öryrkjabandalagsins



Emil

Tindur dúnúlpa er sérlega 
vönduð og glæsileg 85 ára 
afmælisútgáfa 66°NORÐUR. 
Ermi úlpunnar prýðir gamla 
merki Sjóklæðagerðarinnar. 
Tindur er úr slitsterku efni, 
fyllt með 90% gæsadún og er 
einstaklega hlý og þægileg. 
Þessi afmælisútgáfa er aðeins 
framleidd í takmörkuðu upplagi. 

» magazine.66north.is

Tindur dúnúlpa  
54.800 kr.

Vatnajökull softshell jakki 
42.000 kr.

Öskjuhlíð strokkur  
7.500 kr.

Glymur softshell buxur 
34.000 kr.

La Sportiva Nepal EVO gönguskór 
75.000 kr.
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Eftir  þegarverju ári kemur 
Pósturinn jólagjöfum á milli ættingja 
og vina frá öllum landshornum. 
Stórt dreifikerfi Póstsins iðar af lífi 
þegar fara að láta sjá sig á pósthú-
sum landsins. Pósturinn kemur þeim 
heim að dyrum viðtakanda, sem 
ereinu skrefi frá jólatrénu. 
skiptir engu málið hvað gjöfin er , 
Pósturinn kemur því til skila. Það 
stoppar þig því ekkert ef þú vilt gefa 
seturínum á Drangsnesi þvottavél 
og ömmu þinni flatskjá.

Pósturinn hefur látið smíða fyrir sig 
fyrsta póst-appið á Íslandi. Í þessu 
notadrjúga símaforriti er hægt að 
fylgjast með sendingum, finna 
pósthús og póstkassa á korti og 
fletta upp skiladögum fyrir jólin. 
Póstappið nýtir sér tæknilega 
möguleika snjallsíma og má sem 
dæmi nefna að nofdddtendur fá og 
Android síma. 

 Póstappið nýtir sér möguleika 
snjallsíma og má sem dæmi nefna að 
notendur fá upplýsingar um pósthús 
og póstkassa út frá eigin staðsetnigu 
á korti. stappið er í stöðugri þróun 
og það má fastlega búast við því að 
á næstu 
mánuðum muni bætast við fleiri 
gagnlegir notkunarmöguleikar. Af 
nógu er að taka í fjölbreyttri 
þjónustu Póstsins.
Póstappið er fáanlegt bæði fyrir 
iPhone og Android síma. 

Sniðugt app 
   frá Póstinum 

Pósturinn hefur látið smíða fyrir sig 
fyrsta póstappið á Íslandi. Í þessu 
notadrjúga símaforriti er hægt að 
fylgjast með sendingum, finna 
pósthús og póstkassa á korti og 
fletta upp skiladögum fyrir jólin. 
Póstappið nýtir sér tæknilega 
möguleika snjallsíma og má sem 
dæmi nefna að notendur fá upplýs-
ingar um pósthús og póstkassa út frá 
eigin staðsetnigu á korti.
  Póst-appið er í stöðugri þróun og 
það má fastlega búast við því að á 
næstu mánuðum muni bætast við 
fleiri gagnlegir notkunarmöguleikar. 
Af nógu er að taka í fjölbreyttri 
þjónustu Póstsins. 
  Póst-appið er fáanlegt bæði fyrir 
iPhone og Android síma. 

ins og  þeirra fjölmörgu söluaðila  
sem selja frímerki um land allt.  
        Sms-frímerki er númer sem send-
andi skrifar skýrt og greinilega efst í 
hægra horn sendingar, þar sem frí-
merkin eru venjulega sett. Hægt er fá 
sent sms-frímerki sem gildir fyrir allt 
að fimmtíu sendingar. Kostnaðurinn 
gjaldfærist á símreikning sendanda.  

JÓLIN Á hverju ári flytjum við 
jólagjafir á milli ættingja og vina frá 
öllum landshornum og dreifikerfi 
Póstsins iðar af lífi þegar gjafirnar 
fara að láta sjá sig á pósthúsum 
landsins. Pósturinn kemur þeim 
heim að dyrum viðtakanda, sem er 
einmitt einu skrefi frá jólatrénu. 
   Það skiptir engu málið hvað gjöfin 
er stór, Pósturinn kemur henni til 
skila. Það stoppar þig því ekkert ef 
þú vilt gefa afa þínum á Drangsnesi 
þvottavél og ömmu þinni flatskjá.

SNIÐUGT Hver      hefði getað 
ímyndað sér fyrir tuttugu árum að 
það yrði hægt að kaupa frímerki með 
síma og penna? Pósturinn hefur 
innleitt enn eina tækninýjungina í 
póstsamskiptum landsmanna, sms-
frímerki. Það er því hægt að nálgast 
frímerki allan sólarhringinn, allan 
ársins hring óháð opnunartíma Pósts-

Það þarf ekki mikið til að vekja 
góðar minningar um jólin. Einhver 
smáhlutur, mynd frá síðasta sumri, 
sokkapar eða falleg bók. Það er 
hugurinn sem skiptir máli. 

Sendu hug þinn með Póstinum 
– heim að dyrum.

Kynntu þér 

SMS-f
rímerk

i

á postur.is

Sendum gleði

SMS
frímerki

Það er hugurinn sem skiptir máli.

Pósturinn 
hefur látið 
smíða fyrir 

sig fyrsta 
pósmeðan 

á Íslandi. Á 
senda

símaforriti 
er hægt að 

fylgjast 
með 

sendingu
og
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iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gar um pósthhús og ppóstkassa út frá 
eigin staðsetnigigu á koorti.
 Póst-appið eer í stöðöðugri þróun og 

það má fastltlega búúaast við því að á 
næstu máánnuðum mmuni bætast við 
fleiri ggagagnlegir nnootkunarmöguleikar. 
Aff n nógu er aaðð taka í fjölbreyttri 
þþjónustu PPóóstsins. 
 Póóstst-appið er fáanlegt bæði fyrir 

iPiPhhone og Android síma. 
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sem seljjjjjjjja ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffrfffff ííímerki um land allt. 
  Sms-frímerki er númer sem send-
andi skrifar skýrt og greinilega efst í 
hægra horn sendingar, þar sem frí-
merkin eru venjulega sett. Hægt er fá 
sent sms-frímerki sem gildir fyrir allt 
að fimmtíu sendingar. Kostnaðurinn 
gjaldfærist á símreikning sendanda. 

JÓLIN Á hverju ári flytjum við
jólagjafir á milli ættingja og vina frá 
öllum landshornum og dreifikerfi 
Póstsins iðar af lífi þegar gjafirnarff
fara að láta sjá sig á pósthúsum 
landsins. Pósturinn kemur þeim
heim að dyrum viðtakanda, sem er 
einmitt einu skrefi frá jólatrénu. 
   Það skiptir engu málið hvað gjöfin 
er stór, Pósturinn kemur henni til
skila. Það stoppar þig því ekkert ef 
þú vilt gefa afa þínum á Drangsnesi 
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ininnlnleieittt enn eina tækninýjungina í
póstsamskiptum landsmanna, sms-
frímerki. Það er því hægt að nálgast í
frímerki allan sólarhringinn, allan 
ársins hring óháð opnunartíma Pósts-

Það þarf ekki mikið til að vekja 
góðar minningar um jólin. Einhver 
smáhlutur, mynd frá síðasta sumri, 
sokkapar eða falleg bók. Það er 
hugurinn sem skiptir máli. 

Sendu hug þinn með Póstinum 
– heim að dyrum.
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Það er hugurinn sem skiptir máli.
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Sendum jólin!
www.postur.is

Sendum jólin!

Bæði fyrir iPhone og Android

Ljóst er að fjölmargir sitja fastir í yfir-
veðsettum íbúðum. Sumir í þess-

ari stöðu eiga erfitt með að 
selja íbúðir sínar vegna yfir-
veð setningar af völdum láns-
veða, sem gjarnan eru fengin í 
eignum ættingja.

Íbúð keypt á 19,5 m.kr. árið 2007
Hér er raunverulegt dæmi um 
einstakling sem keypti sína 
fyrstu íbúð árið 2007. Kaup-
verðið var 19,5 m.kr. og tekið 
var 16,5 m.kr. lán hjá Íbúða-
lánasjóði með veði í íbúðinni. 
Til að brúa bilið var tekið 3ja 
m.kr. lífeyrissjóðslán með láns-
veði í foreldrahúsum.

Lánin komin í 26 m.kr. árið 2011
Eftir að hafa staðið skil á hverri 
einustu afborgun stóðu þessi lán í 22 
m.kr. og 4 m.kr. í vor.  Skuldir sem hlut-
fall af eignum voru komnar upp í 138%, 

eða 152% sé notast við fasteignamat 
ríkisins. Þessi einstaklingur sótti því 
um lækkun skulda hjá Íbúðalánasjóði í 
sumar, eins og boðið var upp á. Niður-
staðan olli hins vegar gríðarlegum von-
brigðum.

Í afgreiðslu á umsókninni notaðist 
Íbúðarlánasjóður við eftirfarandi tölur:

Eignir umfram tvöföld mánaðar-
laun: 

17,6 m.kr. húseign skv. verð-
mati

0,6 m.kr. bíll
 0,7 m.kr. sparnaður
Samtals 18,9 m.kr.
Skuldir: 
22 m.kr. lán hjá Íbúðalána-

sjóði.
Eftir útreikninga Íbúðalána-

sjóðs þar sem tvöföld mánaðar-
laun voru dregin frá eignum 
varð niðurstaðan: Skuldir eru 
116% af eignum, og þar af leið-
andi einhver niðurfelling í boði.

En bíðið við, skuldir sem hlut-
fall af eignum voru 152%. Hvert 
fóru hin 36 prósentin? Svarið er 
sláandi: Lífeyrissjóðs lánið var 
hvorki reiknað inn í 110% leið-

ina, né metið sem skuld á móti eignum. Það 
er engu líkara en að í augum Íbúðalána-
sjóðs sé þetta lán ekki til.

Íbúðalánasjóður notast nefnilega við 
eftirfarandi forsendur við útreikningana:
1. Lán með lánsveði eru ekki tekin með.
2. Notast er við verðmat fasteignasala í 

stað fasteignamats ríkisins til að áætla 
verðmæti íbúðar.

3. Aðfararhæfar eignir umfram tvöföld 
mánaðarlaun eru teknar inn í útreikn-
ingana, en lán með lánsveði reiknast 
samt sem áður ekki sem skuld á móti 
eignum.

Einungis hagur lánveitanda?
Var 110% leiðin ekki samin til þess að 
koma til móts við þá sem keyptu sér 
íbúð rétt fyrir hrun?  Eða er það ein-
ungis lánveitanda í hag að fara 110% 
leiðina? Ef skuldin er umfram 110% af 
verðmæti eignarinnar, þá er lítil von 

um að innheimta hana og eins gott fyrir 
lánardrottna að leiðrétta. En þeir sem 
eru í nákvæmlega sömu stöðu, en voru 
svo óheppnir að hafa ekki veðsett sjálfa 
íbúðina fyrir öllum lánunum, fá miklu 
minni niðurfellingu.

Einstaklingum er refsað fyrir eftir-
farandi:
1. Að hafa aðgang að góðu veði í foreldra-

húsum.
2. Að sýna aðhaldssemi og reyna að 

byggja upp sparnað.
3. Að eiga ódýran og viðráðanlegan bíl, í 

stað þess að vera með lúxusbíl á lánum.
4. Að hafa átt viðskipti við Íbúðalánasjóð 

og Lífeyrissjóði, í stað þess að hafa 
samið við banka.
Ég spyr þig lesandi góður, finnst þér 

þetta réttlátt?

Lánsveðshópur situr eftir með sárt ennið
Raunveruleg staða og útreikningar Íbúðalánasjóðs 

Raunveruleg staða Útreikningar Íbúðalánasjóðs 
Fasteignamat á húseign 15.800.000  Verðmat  17.600.000
Bíll 600.000 Bíll   600.000
Bankabók að 
frádregnum 
mánaðarlaunum 2x 700.000 700.000
Lán hjá ÍBL 22.000.000 Lán hjá ÍBL 22.000.000
Lán hjá LSJ 4.000.000 Lán hjá LSJ 4.000.000
Samtals:  17.100.000 26.000.000 Samtals: 18.900.000 22.000.000

Skuldir sem hlutfall af eignum:  152%  Skuldir sem hlutfall af eignum: 116% 

Fjármál

Þórarinn Heiðar 
Harðarson
B.Sc. í rafmagns- og tölvuverkfræði

Var 110% 
leiðin ekki 
samin til þess 
að koma til 
móts við þá 
sem keyptu 
sér íbúð rétt 
fyrir hrun?
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Afgreiðslutími
Virka daga  09:00 - 18:30
Laugardaga  10:00 - 14:00

Á almennum frídögum er lokað

Sími 567 - 4200
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40 ára
(1971 - 2011)

af Guli línunni frá Heilsu af Solaray línunni frá Heilsu

af Udo´s línunni frá Heilsu af vítamínum frá BIOMEGA af vítamínum frá Ein á dag

*gildir 5. - 10. desember

Á Íslandi líður flestum börn-
um vel í grunnskólunum, en 

því miður gildir það ekki um þau 
öll. Við sem vinnum með börn-
um vitum að það eru fjölmargir 
þættir sem orsaka vanlíðan 
barna og fullyrði ég að starfsfólk 
skólanna leggur sig ávallt fram 
við að finna lausnir á þeim vanda 
sem barnið glímir við. Einelti er 
einn þessara vanda. Hver skóli 
setur sér reglur sem m.a. er 
ætlað að koma í veg fyrir einelti/
ofbeldi og skapa góða samskipta-
hætti innan hans og utan. Margt 
hefur áunnist sem skilað hefur 
góðum árangri.

Þrátt fyrir góðan ásetning 
hefur ekki tekist að koma að 
öllu leyti í veg fyrir einelti. 
Óhjákvæmilega vekur það upp 
spurningu um hvað sé til ráða. 
Við henni er ekkert eitt svar en 
ljóst að margt vinnur saman.

Virðing fyrir kennarastétt-
inni og skólastarfi er eitt. Beri 
nemandi ekki virðingu fyrir 
kennara num og skólanum telur 
hann sig líklega ekki skuld-
bundinn til að framfylgja þeim 
reglum sem skólinn setur. 

Það er vandi að gæta meðal-
hófs. Fjölmiðlar miðla til lesenda 
sögum af því hvernig skólakerfið 
bregst nemendum og margir láta 
skoðun sína í ljós t.d. í umræðu á 
bloggi og öðrum fjölmiðlum. Þeir 
eru ekki margir sem lýsa yfir 
stuðningi við skólana og það sem 
þar er verið að vinna, enda erfitt 
þar sem báðar hliðar málsins eru 
sjaldan sagðar. Við heyrum ljótar 
sögur af einelti sem nemend ur 
verða fyrir. En sumar sögurnar 
segja okkur ekkert um það sem 
þegar hefur verið unnið í máli 
hvers einstaklings, né hvað 
liggur á bak við þann þagnarmúr 
sem opinberum starfsmönnum 
ber að hafa í heiðri. 

Ég veit að kennarar reyna 
ávallt að gera sitt besta til að 
öllum nemendum líði vel í skól-
an um. Og þjóðin þarf að trúa því 
að með þeim úrræðum sem skól-
unum bjóðast er hagur nemand-
ans ávallt hafður að leiðarljósi.

Í sálarnær-
veru er 
háttvísin hál

Saga íslensku krónunnar er ekki 
löng og segja má að hrakfalla-

saga hennar hefjist strax í upp-
hafi. Gjaldeyrishöft eru sett á 
1931, þau hert árið 1947 og ekki 
losuð að fullu fyrr en árið 2001. 
Gengið er fellt um 18% árið 1939 
og fellt aftur um tæp 43% árið 
1950. Tekið var upp 55% yfir-
færslugjald (tvöföld gengis-
skráning) árið 1956, gengið fellt 
um 57% 1960 og aftur um 35% 
árið 1967.  Það sígur frekar á 9. 
áratug síðustu aldar auk gengis-
fellinga 1992 um 6,0% og 1993 um 
7,5%. Þá féll krónan einnig mikið 
við fall bankanna. Miðað við 
dönsku krónuna eru um 0,5% eftir 
af upphaflegu verðmæti hennar. 
Segja má að krónan sé nú stúf-
ar við hækjur í formi gjaldeyris-
hafta og slíkt gangverk er ekki 
gott til framtíðar.

Líklegt er að notkun krónunnar 
muni kalla á áframhaldandi gjald-
eyrishöft því verja verður hana, 
m.a. gegn vaxtamuna viðskiptum 
(e. carry trade). Á móti höfum við 
sveigjanleika til að fella gengið 
eftir þörfum (miðað við reynslu 
síðustu aldar eru frekar litlar 
líkur á styrkingu krónunnar). En 
er ekkert annað í stöðunni?
1. Komið hafa fram tillögur um 

að setja krónuna á gullfót, en 
í ljósi mikillar hækkunar á 
gulli síðasta áratug er það ekki 
fýsilegur kostur.

2. Rætt hefur verið um að taka 
einhliða upp aðra mynt. Í því 

myndi felast að bankarnir en 
ekki stjórnvöld stýra peninga-
magni í umferð og þar með 
einnig atvinnustigi. Benda má á 
Panama sem dæmi en þar hefur 
US$ verið gjaldmiðill frá 1913 
og eru utanríkis viðskipti að 
mestu í þeim gjaldmiðli. Verð-
bólga hefur verið þar lág, yfir-
leitt á bilinu 1-3% að árinu 2008 
undanskildu en þá fór verðbólga 
í 8,8%, sem er met. Atvinnu-
leysi þar síðasta áratug hefur 
sveiflast á milli 6% og 16%.

Vaxtakostnaður myndi lækka 
verulega og fylgja þeirri mynt 
sem tekin yrði upp.

3. Upptaka evru virðist skynsam-
leg í ljósi utanríkisviðskipta 
okkar, en rúm 70% útflutnings 
fara til Evrópu og rúm 56% inn-
flutnings koma þaðan. Kostir 
og gallar við einhliða upptöku 
færu eftir lið 2 hér á undan, en 
ESB hefur lýst sig andsnúið ein-
hliða upptöku.
Ef við göngum í Evrópu-

sambandið gætum við haft 
möguleika á því að taka upp evru 
eftir ákveðinn tíma. Það yrði 
líklega betri kostur en einhliða 
upptaka.

Það felast ákveðin tækifæri 
í upptöku annarrar myntar en 

einnig ógnanir. Er ekki ástæða 
til að skoða ýtarlega hvað í 
þessu felst eins og Benedikt 
Jóhannesson lagði til í grein í 
Fréttablaðinu hinn 17. nóvember 
sl.  Vegna utanríkisviðskipta er 
upptaka evru augljósasti kostur-
inn sem myndi líklega einnig leiða 
til agaðri vinnubragða við efna-
hagsstjórnun og meiri stöðug-
leika.

Með þetta í huga eru áfram-
haldandi viðræður við ESB 
skynsam legar. Með framsýni, 
kjarki og áræðni ættum við að 
geta fundið tækifæri framtíðar-
innar og nýtt þau.

Höldum áfram viðræðum um ESB-aðild
Evrópumál

Finnur Torfi 
Magnússon
verkfræðingur

Menntun 

Þorgerður Laufey 
Diðriksdóttir
Formaður 
Kennarafélags 
Reykjavíkur
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Svanhildur 
Sæmundsdóttir,
áður til heimilis í Brekkugötu 23  
Akureyri, 

lést á dvalarheimilinu Hlíð 27. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudag-
inn 8. desember kl.13.30.

Sæmundur Friðfinnsson  Svala Sigurðardóttir
Jónína Þórey Friðfinnsdóttir  Ívar Herbertsson 
ömmu og langömmubörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Sigurgeir Ingvarsson,
Geiri í Múla,  
fyrrverandi kaupmaður, Selfossi.

andaðist á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum mánu-
daginn 28. nóvember, og verður hann jarðsunginn frá 
Selfosskirkju laugardaginn 10. desember klukkan 13.30

Guðmundur Birnir Sigurgeirsson Ágústa Traustadóttir
Pálmar Sölvi Sigurgeirsson Valgerður K. 
 Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og bróðir,

Jón Jósefsson
flugvirki  
Markarflöt 10, Garðabæ

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 
7. desember kl. 13.00. 

Kristín Gísladóttir
Brynja Hrönn Jónsdóttir
Hildur Edda Jónsdóttir  Bragi Smith
Sverrir Már Jónsson
Gunnar Hrafn Jónsson
Helgi Hrannar og Brynjar Orri
Anna Guðrún Jósefsdóttir
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir

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

Magnús Gunnlaugsson
frá Súðavík

sem lést mánudaginn 28. nóvember, verður jarðsung-
inn frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn  
7. desember klukkan 13.
 
Ólöf Steinunn Einarsdóttir,
Gunnlaugur Magnússon  Valdís Jóna Sveinbjörnsdóttir
Helgi Grétar Magnússon
Svanhvít Magnúsdóttir
Ægir Magnússon       Anna Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg eiginkona mín, móðir okk-
ar,tengdamóðir,amma og langamma

Þorgerður Magnúsdóttir 
Mýrarvegi 113,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 29.nóvember. Útför hennar 
fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 9.desember 
kl:13:30 Þeir sem vildur minnast hennar er bent á 
Dvalarheimilið Hlíð Akureyri

Ingólfur Sigurðsson
Elinborg Ingólfsdóttir  Magnús Þórðarson
Magnús Ingólfsson  Sólveig Erlendsdóttir
Ragnhildur Ingólfsdóttir Samúel Jóhannsson
Þórdís Ingólfsdóttir
Sölvi Ingólfsson Guðrún Jónsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn

timamot@frettabladid.is

WALT DISNEY  (1901-1966) fæddist þennan dag.

„Hlátur er mikilvægasta útflutningsvara 
Bandaríkjamanna.“

Band on the Run, þriðja plata hljómsveitarinnar 
Wings, kom út 5. desember 1973. Wings var 
hljómsveit Pauls McCartney og konu hans 
Lindu en platan hlaut dræmar viðtökur til að 
byrja með. Það átti þó eftir að breytast þegar 
kom fram nýja árið og varð Band on the Run 
mest selda platan í Bretlandi og Ástralíu árið 
1974. Platan seldist best af öllum plötum 
Wings og hefur síðan verið talin besta plata 
McCartneys eftir að samstarfi Bítlanna lauk.

Árið 2000 setti tímaritið Q Band on the Run 
í 75. sæti á lista yfir 100 bestu plötur sem 
gefnar hefðu verið út í Bretlandi frá upphafi 
vega. Og árið 2003 var platan valin í 418. sæti 
á lista tímaritsins Rolling Stone yfir 500 bestu 
plötur allra tíma. Gagnrýnandi Rolling Stone, 
Jon Landau, sagði þegar Band on the Run kom 
út að þetta væri „besta platan sem nokkur 
meðlimur Beatles hefði gefið út eftir að sú 
hljómsveit lagði upp laupana“.

ÞETTA GERÐIST  5. DESEMBER 1973

Band on the Run kemur út

Fyrir tæplega tveimur árum, um ára-
mótin 2009/2010, tók ég þá ákvörðun 
að útbúa áramóta- og þrettándadisk,“ 
segir Sigríður Anna Einarsdóttir, sem 
nú hefur gert alvöru úr ákvörðuninni 
og er útgefandi tveggja diska af ára-
móta- og þrettándagleði sem koma út á 
næstu dögum. 

„Um áramót og þrettánda hafði ég 
svo oft hugsað um hvað mig langaði 
að hlusta á meiri tónlist sem tengdist 
þessum árstíma. Mig langaði að fylla 
heimili mitt af meiri stemningu,“ 
heldur Sigríður Anna áfram. „Einnig 
hef ég tekið eftir að þessi menningar-
arfur okkar á undir högg að sækja Því 
það eru svo margir aðrir menningar-
heimar sem berjast um athygli fólks. 
Þetta hefur mér fundist leitt. Ég var 
alltaf að vona að það kæmu diskar á 
markaðinn sem uppfylltu löngun mína 
en svo varð ekki. Svo hugsaði ég með 
mér að fyrst mig langaði þetta svona 
mikið þá bara yrði ég að gera þetta 
sjálf og löngunin var það sterk að ég 
lét til skarar skríða.“

Sigríður Anna segist ekki hafa gert 
sér neina grein fyrir því hversu stórt 
verkefni hún var að ráðast í. „Til að 
gera langa sögu stutta bættist alltaf 
við meira og meira efni sem mér fannst 
mikilvægt að taka með og sem snýr að 
okkar menningar- og þjóðararfi. Auk 
þess skipti það mig miklu máli að fá 
gott fólk í lið með mér. Það var töluvert 
átak að ráðast í það að hafa samband 
við listafólkið og biðja það um að koma 
fram á diskunum upp á von og óvon með 
greiðslur. En það tóku mér allir mjög 
vel og voru boðnir og búnir að koma að 
þessu með mér. Fékk ég nokkra kóra, 
einsöngvara, leikara, leikritaskáld, 
organista, trompetleikara og fleiri til 
þess láta draum minn verða að veru-
leika og það kom mér á óvart hversu 
tilbúnir allir þessir listamenn voru til 
að taka þátt í þessu verkefni. Ég er mjög 
gæfusöm að hafa fengið að vinna með 
öllu þessu góða fólki og verð því ævin-
lega þakklát,“ segir Sigríður Anna.

Diskarnir innihalda ekki einvörð-
ungu tónlist því leikararnir Hjalti 
Rögnvaldsson og Ragnheiður K. 
Steindórs dóttir lesa ljóð og þjóðsögur 
sem tengjast þessum árstíma og einn-
ig er á diskunum leikþáttur sem Jón J. 

Hjartarson samdi sérstaklega af þessu 
tilefni. Meðal annarra sem fram koma 
á diskunum eru Kór Neskirkju, Lúðra-
sveitin Svanur, Kór Áskirkju og nem-
endur úr Söngskóla Sigurðar Demetz. 
Einsöngvarar eru Snorri Wiium, Guð-
björg K. Tryggvadóttir, Aðalsteinn M. 
Ólafsson og Berglind Ósk Alfreðsdóttir. 
Auk þess koma fram fleiri hljóðfæra-
leikarar og kórar. Einnig kemur Árni 
Björnsson, doktor í menningarsögu, við 
sögu. Upptökur, fyrir utan lögin með 
Lúðrasveitinni Svani og Árneskórnum, 

fóru fram árið 2011 í Guðríðarkirkju, 
Neskirkju og stúdíói Hljómi og hljóð-
maður var Páll Orri Pétursson.

„Þetta er búið að vera gífurleg 
vinna,“ segir Sigríður Anna, „en ég 
sé sko alls ekki eftir því að hafa látið 
þennan draum minn rætast. Ég veit 
ekki til þess að gefinn hafi verið út 
svona diskur með efni sem eingöngu 
tengist áramótum og þrettánda og ég 
vona að diskarnir eigi eftir að gleðja 
landann ekki síður en mig sjálfa.“  

 fridrikab@frettabladid.is 

SIGRÍÐUR ANNA EINARSDÓTTIR:  GEFUR ÚT GEISLADISKA MEÐ ÁRAMÓTAEFNI

Varð að uppfylla drauminn sjálf

GEFUR ÚT GEISLADISK Sigríður Anna Einarsdóttir lét draum sinn rætast og hefur gefið út 
Áramóta- og þrettándagleði á tveimur geisladiskum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Eiginmaður minn og faðir okkar, 

Ingi Sigurður Erlendsson, 
Mælingamaður, 
Hrauntungu 30, Kópavogi

 
lést miðvikudaginn 30. nóvember á Landspítalanum 
við Hringbraut. 
 
Rannveig Gísladóttir  
Guðmundur Ingason  
Örn Erlendur Ingason  
Haukur Ingason  
Sólborg Erla Ingadóttir  
Þórdís Ingadóttir 



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

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fuglavend  hvetur landsmenn til að huga að smáfuglunum. 
Brauðmylsna, epli, fita, kjötsag og matarafgangar henta handa 
þröstum störum og hröfnum og sólblóma- og páfagaukafræ 
handa auðnutittlingum. Kurlaður maís og hveitikorn henta 
snjótittlingum. Fitan er mikilvæg og má blanda matarolíu, tólg 
eða smjöri við afganga og korn.

Yfirgefin eldhús fanga athyglina

Heima 
er best í 
eldhúsinu

N
ökkvi Elíasson hefur ljós-
myndað yfirgefin hús um 
allt land undanfarin ár. 
Hann segir tilfinning-

arnar blendnar þegar gengið er inn 
í yfirgefin hús en samt sé eitthvað 
heillandi við þau. 2
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Tilboð

Kínverskt heilsute
og tesett
· orkuleysi
· svefnleysi
· hægðartregðu

· grenningu
· minkun kolesterols
   o.fl.  o.fl.

Margskonar te við:

Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 
verðsamanburð
Gerið gæða- og 
verðsamanburð

Listh
12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00



„Maður finnur fyrir ákveðnum hughrifum, ein-
manaleika og tómleika, sem bætast ofan á áhugann 
sem kviknar á að grafast fyrir um hvernig lífið 
var þarna,“ segir Nökkvi. „Það er í rauninni mjög 
óþægilegt að fara inn í yfirgefin hús en ég varð hug-
fanginn af verkefninu. Ég man eftir að hafa einu 
sinni komið inn í hús þar sem bollar stóðu á eldhús-
borðinu og óhreint leirtau í vaskinum, eins og fólkið 
hefði bara farið út og ekki komið aftur. Það var 
mjög sérstakt.“ 

Myndir Nökkva rötuðu í bókina Hús eru aldrei 
ein, við ljóð Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar. Bókin 
hefur nú verið endurútgefin með nýju efni en í 
henni er að finna alls 156 eyðibýli. Nökkvi segir eld-
húsið yfirleitt fanga athygli hans í húsunum. Þau 
beri það með sér að hafa verið hjarta heimilisins 
og eitt eigi nánast öll eyðibýlin sameiginlegt. „Það 
er eldavélin. Fólk skilur hana eftir þegar það fer,“ 
segir Nökkvi, sem kann einmitt best við sig í eld-
húsinu. „Mér finnst mjög gaman að elda þó að ég sé 
ekki góður kokkur. Hér les ég líka blöðin á morgn-
ana, vinn í tölvunni og horfi á sjónvarpið. Hjarta 
heimilisins slær í eldhúsinu heima hjá mér.“

 heida@frettabladid.is Eldhúsið fangar yfirleitt athygli Nökkva í yfirgefnum húsum.

Framhald af forsíðu

Yndislegar
dúnsængur

og koddar úr 
100% hvítum  

gæsadún

„Við urðum svo spenntar að við 
ákváðum að ganga strax í málið og 
koma pappírnum í verslanir fyrir 
jól,“ segir Kristín Björk Þorvalds-
dóttir um gjafapappír með stafa-
rugli sem hún og vinkona hennar 
Herdís Þórsteinsdóttir hafa látið 
gera. 

Á hvítum pappírsörkunum eru 
svartir stafir sem í fyrstu virð-
ast allir í belg og biðu. Ef betur er 
að gáð má þar finna alls kyns orð 
og orðasambönd sem er hægt að 
afmarka með því að draga hring 
eða strika undir. Má þar nefna 
gleðileg jól, gleðilega hátíð, besti 
pabbi í heimi, besta mamma í 
heimi, þetta er strákur, þetta er 
stelpa, ég elska þig, þú ert sætust/
sætastur, fyrirgefðu og þar fram 
eftir götun-
um. Pappírinn 
hentar því við 
alls kyns til-
efni og getur 
ýmist falið í 
sér skilaboð 
til þess sem 
pakkinn er 
ætlaður eða 
gefið hug-
my nd u m 
innihaldið. 

Herdís 
og K r ist-
ín hafa um 
nokkurra 
ára skeið bakað 
Sörur og marsípan lengjur 

og selt við góðar undir-
tektir fyrir jólin. „Okkur 
langaði að bæta við sam-
starfið og duttum niður á 

þetta,“ segir 
K rist ín ,  en 

þær stöllur starfa auk þess saman 
í Ísaksskóla; Herdís sem kennari 
og Kristín sem skrifstofustjóri. 
„Við erum saman frá því snemma 
á morgnana og langt fram á kvöld 
og líkar það afar vel,“ segir hún 
glöð í bragði. 

Tengdafaðir Herdísar, Hall-
grímur Þorsteinsson, grafísk-
ur hönnuður, hjálpaði vinkonun-
um að setja stafaruglið upp, en 
arkirnar eru prentaðar hjá Bros. 
Þær sjá fyrir sér að útfæra hug-
myndina frekar og langar að gera 
gjafapoka og kort með sama sniði. 
Pappír inn er fáanlegur í Epal og 
Hrími á Akureyri. vera@frettabladid.is

Skilaboð í stafasúpu
Vinkonurnar Herdís Þórsteinsdóttir og Kristín Björk Þorvaldsdóttir fengu þá hugmynd fyrir fáeinum 
vikum að gera gjafapappír með stafarugli og komu henni strax í framkvæmd. 

Vinkonurnar Herdís og Kristín Björk sjá fyrir sér að útfæra hugmyndina frekar og búa jafnvel til kort og gjafapoka með sama sniði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í stafaruglinu má finna alls kyns orð og orðasambönd sem er hægt að afmarka með 
því að draga hring utan um þau eða strika undir.

Pappírinn má 
nota við ýmis 
tækifæri. Þar er 
meðal annars að 
finna orðasam-
bönd eins og 
gleðileg jól og 

gleðilega hátíð.

Tíu metra Legójólatré  prýðir St. Pancras-lestar-
stöðina í London þessi jól. Það er prýtt tólf þúsund 
legójólakúlum sem bresk leikskólabörn hafa föndrað.

www.facebook.com/IanaReykjavik

Nýtt: Opið sunnudag frá 13 - 17 
Laugavegi 53 • s. 552 3737

Opið mánudag til föstudag 10-18,  
laugardag 10-17

Vorum að taka upp 
nýja sendingu  

í öllum stærðum
Peysa 5.795 - Bolur 2.295

o.fl. o.fl.

sögur
uppskriftir

leikirgjafir



Kynningarblað Bretti, hjálmar, 
bakhlífar, úlpur, buxur, brettaskór.

SNJÓBRETTI
MÁNUDAGUR  5. DESEMBER 2011

&VETRARFATNAÐUR

Kringlan 7 (Hús verslunarinnar) | 534-2951 | www.mohawks.is | facebook.com/mohawksicelandKringlan 7 (Hús verslunarinnar) | 534-2951 | www.mohawks.is | facebook.com/mohawksiceland

Verslunin Mohawks er í 
Húsi verslunarinnar á móti 
Kringlunni og er þetta 

annar veturinn sem búðin er opin. 
„Þetta fór fremur hægt af stað í 
fyrra en nú í haust fóru hjólin að 
snúast og er veturinn fram undan 
mjög spennandi. „Við ákváðum að 
sérbæta alla þá þjónustu sem við-
kemur snjóbretta- og hjólabretta-
iðkun. Meðal nýjunga má nefna 
að við bjóðum allt viðhald og við-
gerðir á brettum, umboðssölu á 
notuðum brettum og í einhverj-
um tilfellum bjóðum við upp á það 
að taka gamlan brettabúnað upp í 
nýjan,“ segir Leon Kemp, eigandi 
Mohawks. 

Mohawks – Snjór og steypa hefur 
séð um hjólabrettaviðburði í gegn-
um tíðina og núna er stefnan tekin 
á að taka snjóbrettasenuna á sama 
plan og halda úti bæði viðburðum 
og keppnum í vetur líkt og hefur 
verið gert með hjólabrettasenuna. 
„Eftir áramót verður í fyrsta sinn 
boðið upp á snjóbrettakennslu 
fyrir byrjendur og lengra komna í 
samstarfi við Bláfjallanefnd og tvo 
aðila úr snjóbrettasenunni sem 
munu sjá um kennsluna,“ segir 
Leon.

Á byrjendanámskeiðinu eru 

kennd öll helstu undirstöðuatriði, 
svo sem að ná tökum á rennslinu, 
finna jafnvægi og læra að sviga. 
„Komið verður inn á hvernig beita 

eigi líkamanum til að ná þessum 
þáttum. Þeir sem sækja þetta nám-
skeið ættu í lok þess að geta stað-
ið sjálfir á brettinu og náð tökum á 

hraða og lært að beygja og stöðva 
sig. Einnig verður farið yfir öryggis-
atriði sem varða fjallið sjálft; snjó-
flóðahættu, hætturnar sem leynast 

ef farið er út af braut sem og hætt-
urnar sem geta fylgt iðkuninni,“ út-
skýrir Leon. 

Á námskeiðinu fyrir lengra 
komna verður þeim sem hafa þegar 
náð tökum á því að renna sér og 
beygja kennt að stökkva á svoköll-
uðum „bigjumps“ ásamt því að 
renna sér á handriðum, boxum og/
eða rörum. „Kennt verður hvern-
ig á að fara á stökkpalla og hand-
rið og farið yfir undirstöðutrikk á 
báðum sviðum. Pallar og handrið 
verða misstór svo að allir ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi,“ segir 
Leon. Hann segir þá Davíð Arnar 
Oddgeirsson og Brynjar Orra Odd-
geirsson koma til með að kenna á 
námskeiðunum, en þeir hafa báðir 
rennt sér í 10 ár. „Þeir hafa keppt 
innanlands í hinum ýmsu „big-
jump“ og handriðakeppnum og 
eru í hópi fremstu brettaiðkenda 
á landinu. Þá bjó Davíð í Banda-
ríkjunum um tíma og renndi sér í 
einum fremsta brettagarði heims,“ 
segir Leon. Hann segir alla vel-
komna í partíið og að þeir sem vilji 
skemmta sér og hafa gaman í vetur 
séu velkomnir í búðina. Hann 
bendir á að hægt sé að fylgjast með 
á facebook á slóðinni www.face-
book.com/mohawksiceland. 

Mohawks – Snjór og steypa
Mohawks mun standa fyrir snjóbrettaviðburðum  og keppnum í vetur ásamt því að bjóða upp á snjóbrettakennslu í samstarfi við Bláfjallanefnd.

Mohawks – Snjór og steypa hefur séð um hjólabrettaviðburði í gegnum tíðina en nú er stefnan tekin á snjóbrettasenuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Tvö helstu snjóbretta merkin 
hjá Brim eru Lobster, sem 
er nýtt merki þeirra bræðra 

Halldórs og Eika Helgasona, og 
svo Rome, sem er eitt af allra vin-
sælustu merkjunum í heiminum 
í dag,“ segir Reynar Davíð Ottós-
son, brettaáhugamaður með 
meiru. Hann tekur fram að Rome 
hafi einmitt verið merkið sem Eiki 
hafi notað þangað til hann fór af 
stað með Lobster.

„Okkur finnst við eiga svolítið í 
þeim bræðrum,“ segir Reynar, en 
Halldór og Eiki voru á samningi 
hjá Brimi löngu áður en frægð-
in barði að dyrum. „Það kom því 
ekkert annað til greina en að við 
fengjum að selja vörurnar frá þeim 
þegar þar að kom,“ segir hann, en 
í Brim eru einnig seldar húfurn-
ar Hoppipolla og belti frá 7.9.13, 
sem er nýjasta merkið sem teng-
ist þeim bræðrum. 

Í Brim að Laugavegi og Kringl-
unni er að finna gífurlegt úrval af 
brettafatnaði. „Í göllum erum við 
með merki á borð við Billabong, 
686, Rome og Nike 6,0 sem er ein-
mitt gallinn sem Halldór renn-
ir sér í,“ segir hann og tekur fram 
að tískan skipti þó nokkru máli í 
brekkunum þó meginatriðið sé að 
vera í hlýjum og þurrum fötum.

Mikil litadýrð einkennir bæði 
úlpurnar og buxurnar og sem 
dæmi bíður Brim nú upp á yfir 20 
liti í buxum á hvort kynið um sig.

Hefur verið mikil þróun í brett-
unum? „Lengi vel varð lítil breyt-
ing á brettunum en ör þróun 
hefur orðið í þeim síðustu árin,“ 

segir Reynar og á þar við tækni-
legar hliðar á borð við spennu. 
„Þetta eru merkilegar breytingar 
og framfarirnar eru miklar.“

Hann segir einnig mikinn 
gæðamun á milli brettagerða. 
„Það fyrsta sem við gerum þegar 
við hittum kúnnan er að vita í 
hvað hann ætlar að nota brettið. 
Það þarf mismunandi gerð-
ir eftir því hvort nota á brettið í 
að stökkva af pöllum og renna af 
handriðum, nota það í venjuleg-
um brekkum eða utan brautar,“ 
útskýrir Reynar og bendir á að 
þeir sem lengra séu komnir eigi 
oft nokkur bretti sem þeir noti við 
ólíkar aðstæður.

En hverjir stunda helst snjó-
bretti? „Ungt fólk hefur alltaf verið 
í meirihluta þeirra sem kaupa 
bretti, bæði strákar og stelpur,“ 
segir Reynar en bætir við að þar 
sem brettin hafi verið lengi við 
lýði séu krakkarnir sem byrjað 
hafi fyrst orðnir fullorðnir og því 
aldursbilið orðið breiðara. „Svo 
kemur líka fyrir að foreldrar komi 
og kaupi sér bretti til að vera með 
krökkunum sínum í þessu.“

Reynar segir jákvæða þróun 
hafa orðið í ör yggismálum. 
„Hjálmanotkun hefur aukist mikið 
síðustu ár þó að Íslendingar hafi 
verið svolítið eftir á í þeirri þróun,“ 
segir hann og bætir við að sam-
hliða því hafi sala á öðrum öryggis-
búnaði á borð við bakspelkur og 
úlnliðaspelkur aukist mikið.

Þeir sem vilja kynna sér betur 
úrval Brims er bent á að kíkja til 
þeirra á Laugaveginn.

Ekki bara ungt fólk á brettum
Verslunin Brim á Laugavegi 71 býður upp á mikið úrval af snjóbrettum, snjóbrettafatnaði og ýmsum fylgihlutum. Mikil þróun hefur orðið í 
snjóbrettum undanfarin ár auk þess sem fólk er orðið mun meðvitaðra um notkun öryggisbúnaðar við ástundun íþróttarinnar.

Lobster er annað af tveimur helstu brettamerkjum Brims, en það er snjóbrettamerki bræðranna Eika og Halldórs Helgasona. MYND/ANTON

Hjálmanotkun hefur aukist mikið á Íslandi. Mikil litadýrð einkennir bæði úlpurnar og buxurnar í Brimi.

Svifið um loftin blá
Snjóbrettaiðkun hefur aukist mikið undanfarin ár og orðið nærri jafn algengt að sjá fólk 
á snjóbrettum og skíðum í brekkunum. Íþróttin á ekki aðeins upp á pallborðið hjá unga 
fólkinu enda margt fullorðið fólk orðið fullfært í snjóbrettalistinni. Þó hefur loðað við 
snjóbrettaiðkendur að þar fari ofurhugar með meiru. Enda ekki annað hægt en að draga 
þá ályktun út frá þeim myndum sem hér fylgja.

Ekki er skrítið að fólk hugsi um snjóbrettakappa sem ofurhuga, og jafnvel glanna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Svifið fram af klettabrún.

Sumir leggja meira á sig en aðrir til að renna sér frá bestu stöðunum.Sumir nýta sér fallhlífar til að komast 
áfram.



FASTEIGNIR.IS
5. DESEMBER 201149. TBL.

Fasteignasalan Torg hefur til 
sölu glæsilega og vandaða 
eign í tveggja íbúða húsi 
sem teiknað er af Kjartani 
Sveinssyni á eftirsóttum stað í 
Garðabæ.

S amtals er eignin 344,0 fm og 
skiptist þannig: Íbúð á efri 
hæð 156,4 fm, bílskúr 50,1 

fm, sólstofa 16 fm, íbúðarrými á 
neðri hæð 70,4 fm og svo er um 50 
fm geymsla og tómstundarými 
undir bílskúr (lofthæð ca 180 cm). 
Garðurinn er hannaður af 

Stanislas Bohic og er glæsilegur 
með veröndum, skjólveggjum, 
heitum potti, fallegum gróðri og 
gróðurhúsi. 

Efri hæð: Forstofa er með 
fallegum granítflísum. Eld húsið 
var endurnýjað árið 2007 með 
vandaðri innréttingu en inni af eld-
húsi er búr. Stofurnar eru bjartar 
og fallegar, en Agla Marta innan-
húsarkitekt sá um að hanna veggi 
og niðurtekin loft. Frá borðstofu er 
gengið út á hornsvalir með góðu út-
sýni. Frá stofu er gengið niður og 
út í sólstofu. Arinstofa er á hæð-
inni og glæsilegt baðherbergi. Á 

efri hæð er svefnherbergisgangur 
með hjónaherbergi og öðru stóru 
herbergi sem áður var tvö.

Neðri hæð: Snyrtileg stúdíóíbúð 
með sérinngangi. Inni af íbúðinni 
er stórt eldhús/þvottahús og undir 
bílskúrnum er stórt rými sem 
skiptist í geymslu og æfingarými 
með nuddpotti og gufu.

Bílskúrinn er snyrtilegur með 
sjálfvirkum hurðaopnara, heitu 
og köldu vatni og bílaplani sem er 
hellulagt með varmalögn.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri, GSM 
895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

Glæsieign í Garðabæ
Húsið er samtals 344 fermetrar og skiptist í íbúð á efri hæð, bílskúr, sólstofu og íbúð 
á neðri hæð.Eldhúsið var tekið í gegn árið 2007.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg og mikið endurgerð 2-3ja herbergja, 
50,3 m2 risíbúð. Góð staðsetning og fallegt 
útsýni. Áhvílandi eru ca. 9,9 milljónir í láni frá 
Íbúðalánasjóði með 4,9% vöxtum. 

10057

Fallegt 176,3 m2 einbýlishús 
með rúmgóðum bílskúr á 
góðum stað við Barrholt 33 
í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 
forstofu, gestasalerni, rúmgóða 
stofu, borðstofu, eldhús með 
borðkrók, þvottahús, búr, 
svefnherbergisgang, þrjú 
barnaherbergi, hjónaherbergi 
og baðherbergi með baðkari 
og sturtu. 

Glæsilegt 278,9 m2 ein-
býlishús á á þremur pöllum 
með tvöföldum bílskúr við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. 4-5 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
Falleg gólfefni og glæsilegar 
innréttingar.
Lækkað verð.

 4881

Mjög rúmgóð og falleg 81,3 m2, 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og timburverönd. For-
stofa, svefnh., geymsla innan íbúðar, baðh., þvotta-
hús, eldhús og stofa, 4,0 m2 sérgeymsla í kjallara. 

m. 10183 

* Nýtt á skrá*
Fallegt 197,4 m2 einbýlishús 
á einni hæð með tvöföldum 
bílskúr við Arkarholt í Mos-
fellsbæ. Timburverönd með 
heitum potti og stór garður í 
suður. 5 svefnherbergi. Húsið 
er fallegt og því vel við haldið. 

fljótlega. 
10190

 

Mjög glæsilegt 240 m2 einbýlishús 
á fallegum stað við Þrastarhöfða 
í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð. Húsið skiptist í forstofu, hol, 
rúmgóða stofu, borðstofu, fallegt 
eldhús, sjónvarpshol, þrjú góð 
barnaherbergi, baðherbergi með 
sturtu, hjónasvítu með baðher-
bergi m/baðkari og fataherbergi, 
þvottahús og bílskúr. 

10189

Mjög falleg 113,4m2, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í fjögurra hæða lyftu-
húsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. 
Íbúðinni fylgir bílastæði í bílakjallara. 
Fallegar innréttingar. Granít í borð-
plötum og sólbekkjum. Innbyggður 
ísskápur og uppþvottavél er í innrétt-
ingu. 

 10185

Björt 3ja herbergja, 115,9 m2 íbúð 
á 2. hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðh. með 
sturtu og baðkari og tvö svefnher-
bergi. Geymsla í kjallara 13,4 m2. 
Íbúðin er björt og falleg. Fallegar inn-
réttingar, parket og flísar eru á gólfum. 
Svalir í suður. Íbúðin er nýmáluð og 
tilbúin til afhendingar. 

.  10205

Falleg 106,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í 2ja hæða lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir 
bílastæði ásamt 8,5 m2 sér geymslu 
í lokuðum bílakjallara. Glæsilegar 
innréttingar og falleg gólfefni. Íbúðin 
er nýmáluð og tilbúin til afhendingar. 

 10206

Falleg 62,1 m2, 2ja. herbergja íbúð á jarðhæð. For-
stofuhol, eldhús, stofa, baðherbergi og svefnherbergi. 
Íbúðinni fylgir 4,5 m2 sérgeymsla á hæðinni. Nýlegt 
parket á gólfum, flísar á baði.  

 10121 

Fallegt 165,4 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt 33,2 m2 bílskúr. Eignin skiptist í neðri 
hæð: forstofa, salerni, geymsla, eldhús, stofa, 
borðstofa, þvottahús og bílskúr. Efri hæð: hol, 
2 svefnh., hjónah. og baðh.  

060

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

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

Bogi Molby
Pétursson
lögg. 
fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. 
fasteignasali

Andri Sigurðs-
son sölufulltrúi 
og 
lögg. leigu-
miðlari.

Tryggvi 
Kornelíusson
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Hó Hó Hó
Mikil sala,

vantar eignir á skrá!

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 



Suðurhús – 112 Rvk
OPIÐ HÚS, MIÐVIKUD. 7. DES. KL. 17.30-18.00.   
350,2 fm. einbýli á útsýnisstað í rólegu 
hverfi. Göngufæri skóla, sundl., íþróttahús 
og á golfvöllinn. Einstök eign í fallegu um-
hverfi. LÆKKAÐ VERÐ: KR. 79.8 millj.

Huldubraut - 200 Kóp
258.7 fm parhús með innbyggðum bílskúr. 
Snyrtileg eign með arin í stofu. Stór timbur-
verönd á baklóð. Laust strax. Verð 57 millj. 

Norðubakki-220 Hfj
84,5 fm. glæsileg ný 2ja herb. íbúð á 4. 
hæð (efsta) í 4ra hæða húsi með lyftu, 
ásamt sér stæði í bílageymslu. Fallegt 
sjávarútsýni er úr íbúðinni. 

Mánatún - 105 Rvk
Ný 143.9 falleg 3ja herb íbúð á 2. hæð í 
þessu glæsilega fjölbýlishúsi í hjarta Rvk. 
Tvö stæði í bílageymslu fylgja ásamt sér 
geymslu í sameign.

Kögursel - 109 Rvk
206,5 fermetra 6-7 herbergja glæsilegt 
parhús. Mikið endurnýjað á undanförnum 
árum. Fallegur garður með sólpall. 

Hraunteigur - 108 Rvk
107,5 fm 4ja til 5 herbergja íbúð á efstu 
hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket á 
gólfum nema baði. Svalir. 

Naustabryggja - 110 Rvk
Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4 sve-
fnh., stórar suðursvalir. Vel hannað. 
Útsýni yfir Esjuna og sundin. Lækkað verð 
55,9 millj.

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

Hringbraut - 107 Reykjavík
145,1 fm parhús á þremur hæðum. Sér 
inngangur, góðar stofur, 3-4 svefnherbergi, 
gróið umhverfi. Stutt í góða skóla, verslanir 
og þjónustu.

Leiðhamrar - 112 Rvk
281 fm tvílyft einbýli, 4 svefnh. 61 fm innb.
bílsk. Sólpallur með pott. Mjög vel staðsett 
við óbyggt svæði að sjó, Flott útsýni út 
sundin og að Esjunni.

Rjúpufell - 109 Rvk
99,3 fermetra 4ja herbergja íbúð við 
Rjúpufell. Snyrtileg eign. Verð 17,9 millj

Helgubraut - 200 Kóp
86,8 fm einbýlishús á stórri lóð (750 fm). 3. 
svefnherbergi. Húsið er mikið endurnýjað. 
Eign sem býður upp á mikla möguleika. 

Frostafold - 110 Rvk 
Vel skipulagða og fallega 100.4 fm 3ja herb 
íbúð á jarðhæð með sérinng., sér garði og 
bílskúrsrétti. Falleg íbúð. Frábær staðsetning 
innst í botnlanga. 

Bergstaðastræti 28a  – 101 Rvk

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. KL. 17.30-18.00. Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 133,7 fm. hæð 
í góðu steinhúsi,  á frábærum stað, í hjarta borgarinnar. Svalir og sérbílastæði. Selst með vönduðum húsgögnum og 
húsbúnaði. Tilvalin til útleigu. Verð 44.9 millj. 

Gnoðarvogur - 104 Rvk
74,9 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Búið að 
endurnýja gólfefni, eldhús og baðherbergi.
Verð 18.2 millj.

Ásakór - 203 Kóp
140 fm 4ra herb. íbúð m/stæði í bílskýli. 
Stutt í fallegar náttúruperlur. Verð 28,6 
millj.

Breiðavík - 112 Rvk
128,1 fm. 4ra herb. íbúð á jarðhæð í 
litlu fjölbýlishúsi með útgengi út á stóra 
sólverönd. Skipti á stærri eign í sama hverfi 
eða næsta nágrenni. 

Ljósheimar - 104 Rvk
101.8 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð með 
sérinngang af svölum. Verð 23.9 millj

Seilugrandi - 107 Rvk
207,3 fm einbýli á tveimur hæðum með 
23.4 fm innb. bílskúr. 3. stór svefnh., hægt 
að bæta við 1-2. Stór verönd og gróinn 
garður. Stutt í góða skóla og alla þjónustu. 
Verð 67,5 m.

Vatnsstígur - 101 Rvk
118,9 fermetra rúmgóð 3ja herbergja falleg 
íbúð í Skuggahverfinu. Laus fljótlega

Álfhólsvegur - 200 Kóp 
280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum 
með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Búið 
að innrétta hluta bílskúrs sem íbúðarherb. 
Verð 55 millj.

Lækjargata 2A
Glæsilegt 1.611 fermetra verslunar og þjónustu húsnæði í hjarta Miðbæjarins.  
Möguleiki að leigja húsið í minni hlutum.

Fiskislóð - 101 Rvk
Til sölu eða leigu 3.440,3 m². Meðalhæð hússins er 8,95m en mesta hæð 9,8m. Stærð lóðar 
er 6.244m2. Eignin skiptist í grundvallaratriðum í tvo hluta, verslunarrými og iðnaðarrými og/
eða þjónusturými. Staðsetning húsnæðisins er afar góð. Mikil uppbygging hefur átt sér stað 
á þessu svæði undanfarin ár og hafa stór og öflug fyrirtæki séð mikla kosti í því að vera með 
starfssemi sýna við miðborgina.

Atvinnufasteignir

Tjarnargata - 101 Rvk
Til leigu eitt af glæsilegri húsum 
við Tjarnargötu í Reykjavík. Húsið 
er byggt 1913. Húsið hefur nánast 
allt verið endurnýjað frá grunni 
með vönduðum innréttingum og 
tækjum. 

Heildarstærð er 395,6 fm. Jarðhæð 
er 155,6 og skiptist hún í skrifstofu 
og tæknirými. 1. Hæðin er 148,2 
fm og skiptist í fundarh., móttöku 
og fullbúnu eldhúsi. Efsta hæðin 
er 90,4 fm. Allur frágangur á húsi 
að utan og á lóð er vandaður. 
Tvö sérstæði á lóð fylgja eigninni. 
Húsið er staðsett neðan götu með 
útsýni yfir tjörnina.
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ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Grænamýri- Seltjarnar-
nesi. 4ra herb. íbúð.
Glæsileg 111,4 fm. 4ra herb. íbúð á 
neðri hæð með sérinngangi á þessum
eftirsótta stað. Stofa/borðstofa með 
útgengi á hellulagða verönd til suðurs.
3 svefnherbergi. Eldhús með maghony 
innréttingu og baðherbergi með nýlegri
viðarinnréttingu. Verð 35,0 milj.

Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með
innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í 
Garðabæ. Eignin er með vönduðum inn-
réttingum, mikilli lofthæð og innbyggðri
lýsingu í loftum. Glæsilegt eldhús með
eyju, rúmgóðar stofur, sjónvarpsrými/
vinnuaðstaða, 3 svefnherbergi og 2 bað-
ehrbergi.. Útgengt úr stofum í garðskála

g g

með heitum potti. Gólfhiti að hluta.Verð 
65,0 millj.

SÉRBÝLI

Langamýri - Garðabæ.
Fallegt og vel staðsett 219,1 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum að
meðtöldum 32,0 fm. nýlegum bílskúr. 
Eignin skiptist m.a. í rúmgott eldhús
með góðri borðaðstöðu, samliggjandi
stofur með útgangi á verönd og
5 herbergi. Á efri hæð er rúmgott

g g g

alrými/setustofu/sjónvarpsherbergi
með góðri lofthæð og ofanbirtu um
stóran þakglugga. Ræktuð lóð með
nýlegri hellulögn.

2JA HERB.

Selvað – 4ra – 5 herb. 
íbúð.
Falleg og vönduð 4ra – 5 herb.
123,8 fm. íbúð  á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi auk sér stæðis í bíla-
geymslu. Íbúðin er innréttuð  á
y

vandaðan hátt. Stór eyja og
vönduð tæki í eldhúsi. Stór og björt
stofa  með útgangi á stórar svalir til 
suðurs. 3 herbergi auk vinnuher-rr
bergis. Verð 32,9 millj.

4ra til 5 herb

Suðurhlíðar Kópavogs 
Útsýnislóð
Ein besta útsýnislóð á stór –
Reykjavíkursvæðinu. Lóðin er staðsett
í suðurhlíðum Kópavogs með frábæru
útsýni á sólríkum og skjólsælum
stað .Byggingarmagn á lóðinni er 
um 400 fm. á tveimur hæðum. Um
91 fm.timburhús er í dag á lóðinni, í 
þokkalegu ástandi. Verðtilboð.

Jakasel.
Vandað og vel skipulagt 
331,4 fm. einbýlishús 
á fallegum og grónum
útsýnisstað. 6 svefnherbergi. 
Eldhús með stórri eyju.
Stórar stofur með arni. Tvö-
faldur bílskúr. Tvennar svalir.
Glæsileg verðlaunalóð með
stórum viðarveröndum og
skjólveggjum.
Verð 79,0 millj.

Góð 70,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjöbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Baðherbergi nýlega endur-rr
nýjað. Opið eldhús með fallegri ljósri innrétting u. Svalir út af stofu til suðurs. Þvottaherbergi
sameiginlegt á hæðinni. Laus við kaupsamning. Verð 18,5 millj.

Unnarbraut – Seltjarnar-
nesi. Efri sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð að með-
töldum 32,6 fm. bílskúr í þríbýlishúsi á
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin var 
nánast öll endurnýjuð að innan á afar 
vandaðan hátt. Vönduð lýsing. Stór eyja
í eldhúsi. Bjartar samliggjandi stofur 
með útgangi á suðursvalir  Sjónvarps-
stofa..Útsýnis nýtur bæði til suðurs og
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vesturs.  Verð 55,0 millj.

Kambasel – 5 herbergja.
Falleg og vel skipulögð 105,2 fm.  íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum til suðurs auk sér  
geymslu. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Bjartar og rúmgóðar stofur. <B>Sér þvottaherbergi
innan íbúðar. Verð 26,9 millj.

Þórðarsveigur  – góð 3ja herb.íbúð
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið eldhús með
ljósri viðarinnréttingu. 2 góð herbergi með skápum. Stofa og borðstofa með útgengi á
suðursvalir með útsýni til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign í nálægð við leik- og grunn-
skóla.  Stæði í lokaðri bílageymslu. Verð 23,9 millj.

Góð 84,9 fm. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Björt stofa með
útgengi á lóð.  Tvö rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi/geymsla innan íbúðar. 
Upphitað bílaplan.  Verð 24,5 millj.

Sæviðarsund- laus 
strax
86,2 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð
auk 32,4 fm. bílskúr á þessum
eftirsótta stað með aukaherbergi/
geymslu í kjallara sem hefur 
aðgang að snyrtingu.  Eignin er 
að mestu upprunaleg og þarfnast
viðhalds. Laus til afhendingar 
strax. Verð 24,4 millj.

Hjallabrekka - Kópa-
vogi.  3ja herb. íbúð 
með sérinngangi
Mikið endurnýjuð og vel staðsett
110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202. 
Rúmgóð stofa og borðstofa.
Eldhús með nýrri sprautulakkaðri
innréttingu og góðum borðkrók. 
Þvottaaðstaða innan íbúðar. Hiti í 
gólfum að hluta.  Sér bílastæði og
sér útigeymsla.
Verð 24,9 millj.

Nýbýlavegur – Kópavogi. 

íbúðarherbergi og sér geymslu á jarðhæð.
20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 98,3 fm. Góðar 
svalir til suðurs. Nýlegar innréttingar í eld-
húsi. Nýlegt parket á gólfum.
Verð 22,9 millj.

Víkurás.
58,8 fm. íbúð á 1. hæð/jarðhæð í góðu
fjölbýli í Selásnum að meðtalinni sér 
geymslu. Útgengt á hellulagða verönd til
j ý

suðurs úr stofu. Opið eldhús með ljósri
viðarinnréttingu. Svefnherbergi með góðu
skápaplássi. Verð 14,9 millj.

Öldugata
Mikið endurnýjuð 48,9 fm 2ja herb. íbúð
í kjallara með sérinngangi. Íbúðin skiptist

ýj j

í stofu/eldhús, 1 svefnherbergi og  bað-
herbergl með sturtu og þvottaaðstöðu.
Geymsla við inngang. 
Verð 14,0 millj.

EINBÝLISHÚS Í 101 
ÓSKAST TIL KAUPS EÐA LEIGU

GRANDAVEGUR 47
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST, 100 FM. EÐA 

STÆRRI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

ÞINGHOLTIN – GAMLI VESTURBÆRINN
SÉRHÆÐ ÓSKAST UM 150 FM AÐ STÆRÐ

GARÐABÆR
EINBÝLI, RAÐHÚS OG PARHÚS ÓSKAST

3JA HERB. ÍBÚÐIR ÓSKAST Í 101 

Glæsileg fjölbýlishús í Fossvogsdalnum í Kópavogi.

Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með samtals 52 íbúðum. 
Íbúðirnar eru frá 100-195 fm og eru  þriggja til fjögurra herbergja. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  Leitast var  við að hafa íbúðirnar bjartar 
og rúmgóðar með stórum gluggum og hita í gólfum. Leitið upplýsinga  á 
skrifstofu og á www.fastmark.is

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar 
saml. stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju, sjónvarps-
stofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og  3 rúmgóð herbergi auk fataherb./vinnu-
herb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd.Verð 56,9 millj.

Strandvegur 17- 3ja – 4ra herb. útsýnisíbúð
Opið hús í dag frá  kl. 17.30 – 18.30
Vel innréttuð 121,2 fm. glæsileg íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu. Eldhús/borðstofa 
með útgangi á flísalagðar svalir til norðurs. Sjónvarpshol. Setustofa með óhindruðu útsýni
til sjávar. 2 herbergi. Stór verönd til suðurs. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Verð 41,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Lundur 86-92

Fallegt og vel skipulagt 262,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið hefur verið þó nokkuð 
endurnýjað m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, gólfefni, þakkantur o.fl.  Stórt opið
eldhús, samliggjandi stórar stofur og 6 svefnherbergi. Hús nýlega málað að utan og lóð 
nýlega endurnýjuð að hluta með skjólgóðri verönd til suðurs. Verð 57,9 millj.

Hvannhólmi-Kópavogur

3JA HERB.

Fálkagata
Falleg og vel skipulögð 99,6 fm á 3. hæð
auk íbúðarherbergis í risi með aðgengi
að snyrtingu. Nýlegar innréttingar í 
eldhúsi. Björt stofa með útsýni til sjávar 
og að Reykjanesi. 3 herbergi. Skjólgóðar 
svalir til suðurs. Húsið er nýviðgert og
málað að utan. Verð 27,9 millj.

Hverfisgata.
Rúmgóð og vel skipulögð
99,6 fm. íbúð á 4. hæð að
meðt. geymslu í góðu stein-
húsi. Rúmgott hol/forstofa,
björt og rúmgóð stofa og 2 
herbergi.Raflagnir og tafla eru
nýleg.  Sameiginlegar svalir út af 
stigagangi og þaksvalir á 5. hæð.
Verð 21,9 millj.

Rauðalækur  – sérinngangur og sér bílastæði á lóð.

Tjarnarból – Seltjarnarnesi. Laus strax.
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Hátún 6 - glæsileg penthouse íbúð
Glæsileg fullbúin “penthouseíbúð” á 9.hæð 
í lyftuhúsi. Algjörlega endurnýjuð íbúð með 
nýjum innréttingum, fataskápum, gólfefnum 
sérhönnuðum raflögnum o.fl.  Glæsilegt 
útsýni. Tvennar svalir. V. 33,0 m. 6287     

Hæðir

Depluhólar - einstakt útsýni
Tvílyft steinsteypt einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað. Húsið stendur í neðstu einbýlis-
húsaröðinni fyrir ofan Elliðaárdalinn og er því 
glæsilegt útsýni yfir Borgina og víðar.  Húsið 
er í lélegu ástandi og þarfnast standsetningar. 
Samkvæmt teikningum er kjallarinn er um 
250 fm.og hæðin (m. bílskúr)  um 216 fm. 
Húsið er því um 466 fm. skv. teikn. Sam-
kvæmt skráningu er húsið hins vegar 287 fm 
með bílskúr. V. 49,0 m. 1009   

Einbýli

Furugrund - nýlega viðgert hús.
Falleg vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2.hæð í 
mjög góðu nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýlis-
húsi á mjög góðum stað við Fossvogsdalinn, 
Kópavogsmegin. Parket.T 2 svefnh.i, fatah. innaf 
hjónah. Suðurs. Góð sameign.  V. 18,5 m. 1022 

 3ja herbergja

Hólmasund efri sérhæð -  Glæsileg eign 
Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu 
húsi á frábærum stað með sér inngangi 
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og 
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í 
Laugardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
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stofu, þvottahús/geymslu,  tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi.  Snjóbræðsla 
er í útitröppum. V. 35,5 m. 69750     

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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Grundarland - glæsilegt hús í Fossvogi
Fallegt og mikið uppgert einbýli á einni hæð 
neðst í Fossvoginum með tvöföldum bílskúr. 
Húsið er staðsett innst í botnlanga fyrir ofan 
götu á stórri lóð. Húsið hefur verið endur-
nýjað á mjög fallegan og smekklegan hátt. 
Lóðin er með 90 fm timburverönd, heitum 
potti og skjólgirðingum. V. 95 m. 7147

Prestbakki 11- Nýlega klætt endaraðhús
Mjög gott 211,6 fm endaraðhús með inn-
byggðum bílskúr við Prestbakka. Húsið er 
nýlega klætt að utan með viðhaldslítilli 
klæðningu. Gott hellulagt plan er fyrir framan
húsið. Aukin lofthæð er í húsinu að hluta. 
V. 43,0 m. 7229

Rjúpnasalir 14- glæsileg útsýnisíbúð 10.hæð

Smáraflöt - reisulegt hús á einni hæð
Sérstaklega gott og reisulegt einbýlishús á 
einni hæð við Smáraflöt í Garðabæ. Húsið er 
vel skipulagt og fallegur garður með timbur-
verönd við húsið. Húsið er skráð 204,1 fm og
bílskúrinn 41,7 fm, samtals 245,8 fm. Kjartan 
Sveinsson teiknaði húsið. V. 68,0 m.7135

Suðurgata 18 - glæsileg efri hæð. 
Frábært útsýni yfir Tjörnina.
Glæsileg 120 fm efri hæð í þessu fallega húsi. 
Þetta virðulega hús er staðsett  á einstökum 
útsýnisstað. Allar innréttingar, gólfefni, 
raflagnir og fleira hefur verið endurnýjað á
smekklegan hátt frá grunni. Glæsilegar stórar 
saml. stofur með svölum útaf og rúmgott
svefnh. með góðum skápum. Gegnheil eik er 
á gólfum. Mjög gott skipulag. 2 svalir. Einstakt 
útsýni er yfir Tjörnina. V. 59,9 m. 1001

Álfkonuhvarf - með bílskýli
3ja herbergja 107,1 fm íbúð á 3.hæð í vönduðu
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 
j gj

efstu hæð. Sérþvottahús. Flísalagt baðherbergi. 
Góðar innréttingar. Rúmgóð stofa, útgengið á 
suðvestursvalir. Tvö svefnherbergi. Opið eldhús 
með góðri eikarinnréttingu. Sérgeymsla. Laus 
strax.  V. 25,0 m. 7159

Bergsmári 5 - glæsilegt einbýli

Bólstaðarhlíð 58 - vel umgengin

Blómvellir 24 - glæsilegt hús - laust

Glæsilegt 273,5 fm einbýlishús á útsýnisstað við Bergsmára
í Kópavogi. Húsið stendur fyrir neðan götu og er í mjög 
góðu ástandi að utan sem innan. Lóðin full frágengin með 
góðum bílastæðum, sólverönd og skjólgirðingum. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 73,0 m. 1021    

Snyrtileg og mjög vel umgengin 5 herbergja 114,9
fm íbúð á 2.hæð í mjög vel staðsettu húsi. Íbúðin er 
rúmgóð með þremur herbergjum, stofu, borðstofu, 
eldhúsi og baðherbergi. Tvennar svalir. Góð íbúð í 
rólegu stigahúsi og er stutt í alla almenna þjónustu. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 24,9 m. 1029       

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á einstaklega góðum stað á völl-
unum. Húsið er samtals 249,1 fm með innbyggðum bílskúr sem er 33,9 
fm. Húsið er mjög vandað og er með fjórum svefnherbergjum. Tveimur 

baðherbergjum. Stórum stofum, miklum innréttingum og góðu skápaplássi. Lóðin er mjög sérstök og náttúrulegt 
hraunið látið halda sér á móti timburveröndum. Heitur pottur og verönd ofan á bílskúr. Hellulagt plan. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 49,5 m. 1005       

Sólheimar 27 - einstakt útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 
88,2 fm íbúð á 10 hæð í lyftuhúsi á góðum 
stað. Mikið útsýni og stórar svalir til suðurs. 
Að utan er verið að laga húsið og skipta um 
svalahandrið. Góð og vel skipulögð eign þar 
sem stutt er í alla þjónustu. V. 23,9 m. 7245      

Raðhús
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Glæsileg nýleg 105,5 fm 3ja herbergja 
íbúð á 10.hæð í vönduðu álklæddu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar,parket og flísar. 
Tvö rúmgóð herbergi. Glæsilegt bað-
herbergi með hornbaðkari. Yfirbyggðar 
flísalagðar svalir og einstakt útsýni til 
suðvesturs og norðvesturs. Stæði í 
vandaðri bílageymslu. Tvær lyftur.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 28,4 m. 1016

Tröllakór 2-4 - mjög vönduð íbúð
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 102,2
fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa og 2 góð herb., eldhús með 
granít á borðum og innbyggðri uppþvottavél.
V. 25,9 m. 1014     







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 

Fagrihvammur 13 – 220 Hfj

OPIÐ HÚS mánud  5.des. kl.17:30-18:00 
Glæsilegt og mikið endurnýjað hús á vinsælum stað í 
Garðabæ, húsið er teiknað af Kjartani Sveins og garður 
hannaður af Stanislas  með veröndum,skjólveggjum, 
heitum potti og fallegum gróðri. Bílskúrinn er  50 fm og 
möguleiki er á að hafa aukaíbúð á neðri hæð með sérinn-
gangi. þetta er mjög gott fjölskylduhús og stutt er í skóla 
og leikskóla. Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 89m
Herbergi 11 – Stærð: 481fm

Lundarbrekka 16 – 200 Kóp

Bíldshöfði 9A – 110 Rvk Ásbúð 80 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud.  5.des. kl.18.30-19.00
Stórglæsilegt og vandað raðhús á frábærum stað. Húsið er i 
götu þar sem aðeins er byggt öðru megin götu, hinum megin 
er fallegur skógur sem stendur á friðlendi. Húsið er 4-5 
herb., gert er ráð fyrir að hægt sé að útbúa til auka herbergi 
á efri hæð þar sem er í dag opið sjónvarpshol sem er hluti af 
stórglæsilegri stofu. Uppl. Berglind Hólm, gsm: 694-4000

OPIÐ HÚS mánud 5.des kl.18:30-19:00 
Frábærlega staðsett  íbúð í kjallara í fallegu þríbýlishúsi á 
þessum eftirsótta stað í borginni þar sem örstutt er í alla 
þjónustu, fallegar gönguleiðir, Laugardalinn og fl. Húsið er 
steinað að utan og málað ljósum lit. Tvö svefnherbergi eru 
í íbúðinni, rúmgóð stofa og sér þvottahús. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð: 23,9m
Herbergi: 4-5 – Stærð: 101,6fm

Verð: Tilboð
Skrifstofuhúsnæði – Stærð: 414,6fm

Verð: 88,9m
Herbergi: 7 – Stærð: 344fm

Elliðavað 3 – 110 Rvk

Sigtún 45 – 105 Rvk

Hringdu núna og bókaðu skoðun, sími 694-4000.
Stórglæsilegt einbýli með bæði aukaíbúð með sérinngangi á 
jarðhæð og stúdíó íbúð í bílskúr. Húsið er innst í botnlanga 
með einstöku útsýni yfir Hafnarfjöðinn og út yfir sjóinn. Í 
aðaleigninni eru 3 góð svefnherbergi og möguleiki á fjórða, í 
stúdíó íbúðinni er eitt svefnherbergi og í aukaíbúð á jarðhæð 
eru tvö svefnherb. Uppl. Berglind Hólm gsm: 694-4000

Verð: 55,9m
Herbergi: 4-5 – Stærð: 219,3fm

Verð: 19,9m
Herbergi: 3 – Stærð:78,2fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Prestbakki 1 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 5.des kl. 17:30-18:00
Nær algjörlega endurnýjað og einstaklega 
fjölskylduvænt og fallegt endaraðhús með 
bílskúr. Eldhús, stofa/borðstofa sameinaðar 
í eitt stórt rými m/útgengi á stórar svalir, 5 
svefnh., sjónvarpsh., baðherbergi og gesta-
snyrting. Upp. Jóhanna Kristín, 
GSM 698-7695

Verð: 44,9m
Herbergi: 6 – Stærð: 211 fm

B-tröð 7 – 110 RvkHávegur 11 – 200 Kóp

Hringdu núna og bókaðu skoðun 694-4000
Fallegt 7 hesta-hús á besta stað í Víðidalnum, 
í einu vinsælasta hesthúsahverfi landsins.  
Húsið endurbyggt 2008, hiti er í stíum. Inn-
réttingar í hesthúsi eru ryðfríar og plastpanill. 
Kaffistofa og salerni eru á efri hæð. 
Uppl. Berglind Hólm, gsm: 694-4000

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN 
-  algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur 
og sólstofa, 2 svernherbergi, bílskúr (61,2 
fm). Gróinn garður með sólpöllum sunnan og 
vestan við húsið.  
Upp. Jóhanna Kristín, GSM 698-7695

Verð: 17,9m
Herbergi: 7 hesta – Stærð: 63,8 fm

Verð: 46,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 196,7 fm

Rekstur á góðu
fyrirtæki til sölu! 

Um er að ræða rekstur á fyrirtæki sem starfar 
á heilsu- og líkamsræktarmarkaðnum með 
aðsetur á stór-Reykjavíkursvæðinu. Fyrirtækið 
er í mjög góðu leiguhúsnæði. Traustur grunnur 
á rekstrinum á mjög góðum stað með góða 
möguleika fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gunnlaugsson,  
fasteigna- fyrirtækja- og skipasali í síma 898 6106  
eða sg@fasttorg.is

Hraunbær 103 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. . 5.des kl. 17:30 – 18:00
87,5ferm íbúð á 3ju hæð í 10 hæða þjón-
ustuseli fyrir aldraða og hreyfuhamlaða 60 
ára og eldri að Hraunbæ 103. Húsvörður. Afar 
hlýlegar og góðar sameignir. Félagsmiðstöðin 
er sambyggð íbúðarhúsinu og því innangengt 
á milli. Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð: 27,9m
Herbergi: 3ja – Stærð: 87,5 fm 

OPIÐ HÚS

Langalína 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud.  5.des kl.17:00–17:30 
Til afh. við kaupsamning, 3ja herb. fullbúin 
121,7fm íbúð á jarðhæð með verönd til suð-
urs og svölum í norðurs, mjög gott sérmerkt 
stæði í bílageymslu. Í íbúðinni eru  vandaðar 
eikarinnréttingar  og gólfefni, flísalagt baðher-
bergi.  Uppl.  Þóra gsm: 822-2225

Verð: 33,4m
Herbergi: 3ja – Stærð: 121,7 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Smárarimi 4 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud  5.des kl.19:00-19:30 
Glæsilegt einbýli innst í  botnlanga með  tvöf. 
bílskúr. Sérhannaður garður. Eignin er með 
þremur svefnherb.  Einstaklega bjart og opið 
rými sem sameinar sjónvarpshol, eldhús, 
stofur og garðskála. Eign í sérflokki. Uppl. 
Dórothea, gsm: 898-3326

Verð: 58m
Herbergi: 5 – Stærð: 237,5 fm

OPIÐ HÚS

Grandavegur 47 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjðud 6.des 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 . Hár-
greiðslustofa og sjúkraþjálfi eru í húsinu.
Uppl. Dórothea gsm. 898-3326

Verð: 26,9m
 Herbergi: 3ja – Stærð: 111,1 fm

OPIÐ HÚS

Barónsstígur 65 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud.  5.des kl.17:30-18:00
 3ja herb. íbúð á 3.hæð með aukaherb. í kjall-
ara. Eldhús og baðherb. tekið í gegn. Tvöföld 
stofa með fallegri rennihurð. Lítið vinnuherb. 
með útgengi út á suðursvalir. Hjónaherb. Með 
nýl. fataskáp. Þvottaherb. Og geymsla í sam-
eign. Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Verð: 27,5m
Herbergi: 3-4 – Stærð: 111,1 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud. 5.des kl.17.30-18.00
Falleg mikið endurnýjuð 4ra til 5 herb. íbúð með glæsilegu 
útsýni. Búið er að endurnýja gólfefni, innréttingar og fata-
skápa í íbúðinni. Sameignin í húsinu er einstaklega snyrtileg 
og vel umgengin. Íbúðin er á 3.hæð. Þrjú svefnherbergi eru á 
hæðinni og eitt á jarðhæð í sameign, hægt er að leigja það út 
frá íbúðinni. Uppl. Berglind Hólm, gsm: 694-4000

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



Eignir vikunnar

Einstaklega vel staðsett, fallegt parhús við Beykihlíð. Húsið er vandað og með fallegum garði
og góðri pallaaðstöðu. Í húsinu eru 4 svefnherbergi. Goðar flísar á neðri hæð og vandað
rauðeikarparket og innréttingar á efri hæðinni. Vandað hús á eftirsóttum stað. Verð 53,9 millj.

Beykihlíð-parhús

Móaflöt-raðhús

Tæplega 180 fm. raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Eignin  er vel skipulögð og 
skiptist í stofu, 3-4 svefnherbergi, eldhús baðherbergi o.fl.  Innbyggður bílskúr. Skjólgóður 
garður og pallur. Verð 42,9 millj.   

Lækjarás einbýli. Ca. 200 fm. fallegt einbýli
í Garðabæ. Bílskúr fylgir. Niðri eru borðstofa og 
stofa m. arni 3 svefnherbergi, baðherbergi ofl.
og í risi sjónvarpshol, herbergi og snyrting. Skipti
möguleg á minni eign. Verð 46,5 millj.

Langabrekka-einbýli LÍTIL ÚTBORGUN! 
Fallegt ca. 192 fm. einbýlishús við Löngubrekku 
í Kópavogi. Hagstæð langtímalán áhvílandi og
lág útborgun.. Þægileg kaup. Lág greiðslubyrði.
Áhvílandi rúmlega 41,6 millj. ÍLS lán, útborgun 
aðeins Ca. 2 millj.-. Verð 43,7 millj.

Núpalind 2 -  Opið hús

Eldri borgarar

Einbýlishús

2ja herbergja

Sérinngangur og stór verönd
Mjög góð 4ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Þrjú góð svefnherbergi og stofa m. útgengi út
á ca 30 fm aflokaða verönd. Geymsla og þvottaaðstaða innan íbúðar þannig að það er allt sér í þesssari
eign. Verð 26,9 mill. Allar nánari upplýsingar veitir Einar Guðmundsson Löggiltur fasteignasali. 896-
8767 Opið hús á morgun þriðjudag milli kl. 17:30 og 18:30. Verið velkomin!

Hvassaleiti-Íbúð fyrir 60 +
a. 76 fm. björt og falleg íbúða jarðhæð í húsi eldri
borgara við Hvassaleiti. Gengt er á góða verönd frá 
stofu. Þvottahús á hæð . Húsvörður og fjölbreytileg
þjónusta er í húsinu. Verð 21 millj.

EINBÝLI Í FOSSVOGI
Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við 
Traðarland í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður 
bílskúr o.fl. Góð lóð með skjólgóðum pöllum.
Gott hús á frábærum stað.
Verð 74,9 millj.
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Vesturberg-útsynisíbúð
Ca. 64. fm. björt og falleg íbúð á 3. hæð í fjölbýli.
Íbúðin lítur vel út. Frábært útsýni. Verð 13,9 millj.

Vallarbarð Yfirtaka og lítil útborgun.
Ca. 62 fm. falleg jarðhæð í tvíbýlishúsi á rólegum 
stað í Hafnarfirði. Sérinngangur. Verð 14,9. Áhvílandi 
hagstætt langtímalánn að eftirstöðvum ca. 13,6.
Auðveld kaup

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

Höfum kaupendur að neðangreindum 
eignum, oft er staðgreiðsla í boði:

3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir eldri borgara 
við Grandaveg, Aflagranda eða á Seltjarnarn.

2ja herbergja íbúð með bílskúr
Verðbil 15-20 millj.

2ja og 3ja herbergja íbúðir í vesturborginni, 
miðborginni og austurborginni.
Verðbil 13-23 millj.

Sérhæðir í Hlíðum, Vesturborginni og Voga og 
Teigahverfi. Verðbil 30-45 millj.

Raðhús, parhús og einbýli í Grafarvogi og 
Grafarholti. Verðbil 30-55 millj.

Sjá á fold.is
hvað kostar eignin mín

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Sími 510-3800

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS 
fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar íbúðir, 
þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð 
aldraðra. 
Þetta er skemmtilega skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustu-
miðstöð á vegum Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

Þjónustumiðstöð KópavogsbæjarÞjónustumiðstöð Kópavogsbæjar

55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri

Boðaþing 10-12Boðaþing 10-12

✔ Afhending í jan. 2012

✔ Íbúðir með sólskála

✔ Íbúðir með hjónasvítu

✔ Stærðir frá 52-170 m2

✔ Rúmgóð bílageymsla

✔ Verð frá kr. 16,9 millj.



Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra

ýý

stað miðsvæðis. Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 
fm. samtals 214 fm. Hús í mjög góðu standi, mikið 
endurnýjað.  góð svefnherb. Frábær staðsetning
og útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og fl.
Verð 49,8 millj.

Hraunbrún - Einb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli
m/innb.rúmgóðum bílskúr samtals 353 fm. 5-6
svefnherb. eldhús, sjónvarpsherb. stofa, borðstofa
baðherb. ofl. Glæsil. verðlaunagarður (hraunlóð)
hiti í plani, hellulagðir gangstígar. Góð staðsetning 
nálagt fallegu útivistarsvæði. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Verðtilboð.

Framnesvegur  - Vesturbær - 101 Rvk
Nýkomin í einkasölu snotur 60,4 fm 3ja herb.

gg

kjallari í virðulegu 6 íbúðahúsi í V-bæ Rvk við Fram-
nesveg. Laus fljótlega.
Áhvílandi hagstæð lán ca. 13 millj.

g j gg j g
Verð 17,5 millj.

Óttuhæð - einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett

ýý

í hæðarhverfinu. Húsið er ca. 305 fermetrar að
stærð. Smekklega innréttað á mjög vandaðan hátt
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eignin
skiptist í forstofu, gang, 2 herb., stórt herb. með sér 
inngang, baðh., geymslu og bílskúr. Á efri hæð eru

p , g g, ,, g g, ,

 stofur, setustofa, borðstofa, eldhús, gangur 
herbergi, hjónah. með fatah. og baðh. inn af,
þvottahús og snyrtingu. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Verð 95. millj.

Kjarrmóar - raðh. – Gbæ.
Mjög góð 105,5 fm. parhús á tveimur hæðum

jj

ásamt 30,8 fm. bílskúr samtals um 136,3 fermetrar 
vel staðsett við Kjarrmóa 16 í Garðabæ.Eignin
skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús. Á efri hæð er 

p , , g , g ,p , , g , g

herbergi og geymslur. Góður sérstæður bílskúr. Sér 
garður. Verð.31,9 millj.

Skipalón - 3ja - Hf. - 50 ára og eldri.
Vönduð og skemmtileg 93 fm. enda íbúð á 3. 

p j gp j g

hæð í vönduðu lyftuhúsi m/ stæði í bílageymslu.
Yfirbyggðar svalir. Glæsilegar innréttingar. Hagstæð 
lán. Frábært verð 24,5 millj.

Vesturtún - parhús - Álftanes
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega smekklegt

pp

parhús á þessum friðsæla stað á Álftanesinu. Húsið
g y g gg y g g

er á einni hæð og er 120 fm með bílskúr. Fallegur 
garður með palli, heitum potti og tilheyrandi.
Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, stofa, borðstofa,
eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
bílskúr auk þess er geymsluloft yfir hluta hússins.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 33.5 millj

Blómvellir - Hf - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir stór glæsilegt

ýý

tvílyft einb. með innb. bílskúr samtals ca 275 fm. 
4 rúmgóð svefnherb. Stofa. Glæsil. eldhús., 2 
baðherb. Sjónvarpsskáli. Heitur pottur á stórum
svölum. Stór verönd í garði. Fullbúin eign í 
algjörum sérflokki. Góð staðsetning í botnlanga.
Verð 56,5 millj.

Fjarðargata -  Lúxus íbúð. - Hf.
Glæsilega 112 fm. lúxus íbúð á 3. hæð efstu, í 
j gj g

vönduðu 8 íbúða lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara
fylgir. Innangengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb.

y jy j

rúmgóð m/ mikilli lofthæð í stofu. Vandaðar inn-
réttingar. Flísar og parket. S- svalir. Frábært útsýni
m.a  út á höfnina. Góð staðsetning í hjarta bæjarins
í göngufæri við þjónustu, verslun ofl. Eign í sér-rr
flokki. Laus strax. Verð 38 millj.

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á 

ýý

tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals
skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á 
frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi.Eignin skiptist
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu,
stofu, arinstofu, gang, 2 herb. baðh., þvottahús/
geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott sjónvarpshol,

, , g g, , þ /, g g,

þrjú góð herbergi, baðh., hjónah. með fatah. inn af.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95 millj

Birkihvammur - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt þrílyft

ýý

einbýli m/ auka íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist
þannig: Hæð og ris ,í risi er þónokkuð undir súð,
hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. Á aðalhæð er 
þ g g , þ ,þ g g , þ

aðalinngangur, en þar er líka sér 2ja herb. íbúð,
samtals er húsið 180 fm. Rógleg og góð staðsetning
í botnlanga. S- garður. Húsið er laust fljótlega.
Verð 42 millj.

Kvistavellir 51 - Hf.
Fallegt raðhús á einni hæð 187 fm. Húsið er rúmlega 
fokhelt. Búið er að einangra og plasta. Gert er ráð 
fyrir 4 svefnherbergi. Mjög hagstætt verð 21.5 
millj

Klukkuvellir 46 - Hf.
Hraunhamar kynnir Klukkuvellir  samtals 221,3 fm 
raðhús á tveim hæðum (þar af 27,3 fm innb. bílskúr) 
byggt út steinsteyptum einingum frá Loftorku. Gert
ráð fyrir 4 svefnherbergjum. Húsið er fullbúið að 
utan en fokhelt að innan. Aðkoma hellulögð. Laust
við kaupsamning og ekkert áhvílandi. Verð 25 millj.

Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli á tveimur hæðum með 

g ýý

innbyggðum 49,6 fm bílskúr samtals um 302,7 fm 
vel staðsett við Hrauntungu 6 í Hafnarfirði.
Eignin er í góðu ástandi og skiptist í forstofu, hol,
eldhús, búr, stofu, borðstofu, gang, baðherbergi,
herbergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Á efri

, , , , g g, g ,, , , , g g, g

hæð er stórt fjölskyldurými, gangur, snyrting, her-rr
bergi og geymslur. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 62 millj.

Brekkuás 1-3 - Hf.  
Sélega smekklegar útsýnisíbúðir, tveggja, þriggja 
og fjögurra herbergja íbúðir, vandaðar innréttingar, 
gólfefni eru parket og flísar. Til afhendingar strax. 
Lyftuhús, sérstæði í bílageymslu fylgir flestum 
íbúðum. Verð frá 20,9 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð m/

p ýp ý

innb. góðum bílskúr. Sérlega vandað hús með 4 
stórum og góðum svefnherb. Vandaðar innrétt-
ingar. Glæsileg hönnun. Frábærstaðsetning í þessu 
vinsæla hverfi. Verð 68,5 millj. Allar frekari uppl. 
veita sölumenn.

Erluhraun - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm.

ýý

Nýtt vandað eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður 
garður. Laust fljótlega. Verð 47,5 millj.

Túnhvammur - raðhús - Hf.
Fallegt 214,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 
46,6 fm bílskúr samtals um 261,5 fm vel staðsett 
í Hvammahverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, gott herbergi, fjölskyldurými, baðher-rr
bergi, snyrtingu, bílskúr og geymslu/ herbergi inn
af bílskúr. Á efri hæð er gott hol, stofa, borðstofa,

g , y g , g g y / gg , y g , g g y /

eldhús, búr, tvö herbergi, baðherbergi og hjónaher-rr
bergi með fataherbergi inn af. Verð 48.9 millj.

Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi G
3ja -4ra í Áslandi í Hafnarfirði. 3

g ýý

** Íbúðirnar 87 - 138 fermetrar skilast fullbúnar 
með gólfefnum.

* Innréttingar frá Parka.
* Tæki frá Ormsson.
* Hreinlætistæki frá Ísleifi Jónssyni.
* Flísar frá Álfaborg
* Frábær staðsetning og vandaður frágangur.

Traustir verktakar.
* Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu

með völdum íbúðum.

Frekari upplýsingar veita sölumenn
Hraunhamar s. 5207500 eða sölumenn@
hraunhamar.is

Sími: 527 1040

Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     www.landhelgi.is

Þorrasalir
201 kópavogur

Verð frá: 22.500.000 krafhus.is/verk/thorrasalir1-3/

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/

Upplýsingar veitir Trausti í síma: 618 5200 eða trausti@landhelgi.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

Er eignin þín „gleymd" 
á fasteignamarkaðnum?

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt 

er að gera, það kostar ekki krónu.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   



hámark lágmark að ósk eiganda

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

Capacent mæla 94% íbúa með 
félaginu við vini og
fjölskyldumeðlimi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

g
Staður
      

Íbúð nr.
 

Fm Fj.herb       Búseturéttur   Búseturéttur            Búsetugjald    Tegund láns Afhending/losnar

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.

Trönuhjalli 17

Lerkigrund 5-7

Reykjavík
Hamravík 32 301 119,0 4 2.198.027 2.198.027 137.437 Almennt lán Byrjun janúar
Hafnarfjörður
Blikaás 21 203 119,8 5 2.866.476 1.653.851 141.185 Almennt lán Strax 
Kópavogur
Trönuhjalli 17 101 85,2 3 3.039.073 3.039.073 76.913 Lán með tekjumarki 1. febrúar 

hámark lágmark að ósk eigandag

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Staðurr Íbúð nr. Fm Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald Tegund láns Afhending/losnar
ð ó k i di

Akranes
Lerkigrund 7 301 94,0 4 2.299.126 1.355.205 131.626 Almennt lán Strax     
Hafnarfjörður
Blikaás 19 202 114,0 4 2.731.528 1.618.604 138.797 Almennt lán 1. apríl

Blikaás 19

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Hamravík 32

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

FR
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Starfandi í yfir 26 ár!

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

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 millj. aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sjá söluskrá okkar: www.fasteignir.is, www.mbl.is og  www.skeifan.is

Skýr svör – skjót þjónusta
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Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500

ER ÞITT HÚSNÆÐI AUTT ?  
HAFÐU SAMBAND, VIÐ VINNUM 
FYRIR ÞIG 

Til leigu glæsilegt, vandað og gott skrifstofuhús-
næði á 3 hæð í „bláu húsunum“ Suðurlandsbraut. 
Þekkt staðsetning. Laust við samning.  

Til leigu gott og snyrtilegt innkeyrsluhúsnæði  með 
góðri innkeyrsluhurð. Kaffistofa, skrifstofa og 
snyrting í endanum. Laust strax 

Mjög snyrtilegt skrifstofuhúsnæði í Dugguvogi-
num, allt nýlega tekið í geng.

VANTAR FYRIR ÁKVEÐA LEIGUTAKA
Fyrir veitingarekstur ca 100 fm í 101 Rvk..
Vantar 150 fm iðnaðarhúsnæði/innkeysluhurð.
Vantar 65-100 fm iðnaðarhúsnæði.
Vantar 60–120 fm verslunarhúsnæði miðsvæðis
Vantar ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR ÍBÚÐA

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 152 fm 

Eitt glæsilegasta húsnæði Reykjavíkur til leigu. 
Hver hæð er 1300 fm. Hægt er að fá húsnæðið 
afhent á ýmsum stigum.

INNKEYSLUBIL 300 fm Eyjaslóð 300 

SKRIFSTOFUHERBERGI  snyrtileg   

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - Höfðatorgi 

F A S T E I G N A S A L A N

fasteign. i s
Ólafur B. Blöndal lögg. fasteigna- fyrirtækja- og skipasali

Suðurlandsbraut 18, Reykjavík
Sími 5 900 800

Ólafur B. Blöndal

Sími 6900811

OPIÐ HÚS

Erum á Facebook

Opið hús í dag. Kl. 17,30-18,00

Búmenn auglýsa íbúðir

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

Prestastígur 6 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 82 fm. Íbúðin 
er á jarðhæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu er lyfta og fylgir aðgangur að 
samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 2.2 millj. og eru mánaðargjöldin um 
98.000.-. 

Umsóknarfrestur er til  12. desember n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 
9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í 
sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Traust þjónusta í 30 ár

FUNAHÖFÐI - ATNINNUHÚSNÆÐI
Gott opið skrifstofu eða sölurými með 
geymslu, góðum gluggum og baðherbergi 
með sturtu.Tvö bil með innkeyrsluhdyrum. 
það sem skilur bilin af eru léttir milliveggir 
og er hægt með lítilli fyrirhöfn að fjarlægja 
þá og gera stórt rými.  Laust strax. 
Verð 24,5 millj. 

FÁLKAGATA - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu góða 112 fm 3ja herb. 
íbúð á góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur í 
göngufæri við Háskóla Íslands. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi og björt stofa með suður-
svölum. Fallegar innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Góð eign á góðum stað. EKKERT 
ÁHVÍLANDI. Verð 27,4 millj. 

Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.isFasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

ÁRSKÓGAR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI
Vorum að fá í sölu fallega 100 fm 3ja her-
bergja íbúð á 10 hæð í lyftuhúsi á þessum 
eftirsotta stað. Tvö svefnherbergi. Stór og 
björt stofa með vestursvölum. Góðar inn-
rétingar. Parket og öryggisdúkur á gólfum. 
Laus strax. Verð 31 millj. 

SÚÐAVOGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Gott 240 fm iðnaðarhúsnæði á 
tveimur hæðum við Súðarvog. Aðkoma að 
ofanverðu. Neðri hæðin skiptist í stóran 
sal með innkeyrsluhurð, málað gólf og 
snyrtingu. Hægt er að hafa stiga á milli 
hæða. Efri hæðin er einn salur með bað-
herbergi. Sérinngangur á efrihæðina. Laus 
strax. Verð 29,0 millj.

NÓATÚN - FALLEG EIGN
Falleg 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli. 
Íbúðin er á tveimur hæðum. Svefnherbergi, 
stofa með suðvestursvölum og fallegu 
útsýni. Eldhús og bað. Á rislofti er stórt 
svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Parkert 
og dúkur á gólfum. Verð 17,9 millj. 

DUGGUVOGUR
Vorum að fá í sölu 188,6 fm húsnæði á 
jarðhæð. Stórt lagerrými með stórum 
innkeyrsludyrum.. Geymsla og skrifstofu-
herbergi með sér inngöngudyrum. Getur 
losnað fljótlega. Ekkert áhvílandi. Verð 
14,9 millj.  

LÆKJARHJALLI TVÆR ÍBÚÐIR
Eignin að Lækjarhjalla er skráð sem tvær 
íbúðir þ.e. 202 fm íbúð á tveimur hæðum 
auk bílskúrs og 64 fm tveggja til þriggja 
herbergja íbúð á jarðhæð. Í dag er eigninni 
skipt upp í stóra efri sérhæð og á jarðhæð 
eru tvær útleigu íbúðir. Eignin er í góðu 
standi. Skipti eru möguleg á litlu raðhúsi á 
einni hæð eða góðri 3ja - 4ra herb. íbúð 
með aðgengi fyrir fatlaða. Verð 59,5 millj. 

SMÁRARIMI 1 - EINBÝLI
265 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr 
á góðum stað í Grafarvoginum. Fjögur til 
fimm svefnherbergi, stór og björt stofa og 
stórt sjónvarpshol. Góðar viðarinnréttingr. 
Parket og flísar á gólfum. Eftir er að leggja 
lokahönd á loft og ganga frá milliveggjum. 
Sór 30 fm bílskúr. Að utan er húsið flísalagt. 
Stór timburverönd. Laus strax. Verð 49 millj. 

LINDARGATA - GISTIHEIMILI
Vorum að fá í sölu Gistiheimili við 
Lindargötu. Um er að ræða 290 fm hús sem 
er kjallari hæð og rishæð. 10 - 11 herbergi. 
Stór matsalur. Baðherbergi, stofur og eldhús 
á öllum hæðum. Eignin hefur mikið verið 
endurnýjuð að utan sem innan. Eignin er 
í dag í fullum rekstri. Verð 68 millj. Allar 
nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn.

FJALLALIND - GLÆSILEG EIGN.
Glæsileg 166 fm tveggja hæða parhús 
á góðum útsýnisstað í Lindarhverfinu í 
Kópavogi. Fjögur svefnherbergi og stór 
og björt stofa með útsýni. Glæsilegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Fal-
legur garður. Eignin getur losnað fljótlega. 
Áhvílandi hagstæð lán. Verð 49,9 millj. 

FLÚÐASEL - RAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu 142 fm tveggja 
hæða milliraðhús auk stæðis í bílageymslu. 
Fimm svefnherbergi, sjónvarpshol og stór 
og björt stofa. Góðar eldri innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Góður garður. 
Eignin hefur fengið gott viðhald. Verð 31 
millj. Skipti möguleg á 4ra herb. íbúð í 
Reykjavík. 

BIRTINGARKVÍSL - RAÐHÚS
Fallegt 163 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbygðum bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Ártúnsholtinu. Þrjú stór 
herbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. 
Fallegar innréttingar. Suðurverönd og 
fallegur garður. Parket og flísar á gólfum. 
Verð 43,9 millj. 

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
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Ellingsen er með umboð á Íslandi fyrir 
prjónavörur frá norska framleiðandanum De-
vold. Vörurnar þykja góðar og hafa notið vin-
sælda meðal Íslendinga í heil 30 ár.

Devold er elsti og virtasti framleiðandi 
prjónafatnaðar í Noregi. Ellingsen er með 
umboð á Íslandi fyrir vörur frá Devold. Að 
sögn Baldvinu Karenar Gísladóttur, sölu-
manns hjá Ellingsen, hafa vörurnar lengi vel 
notið mikilla vinsælda á meðal landsmanna.

„Mjög góð reynsla er komin á Devold á Ís-
landi enda hefur merkið verið fáanlegt hér í 
heil þrjátíu ár, fyrst um sinn undir merkjum 
Stillongs en nú undir Devold. Þannig þekkja 
íslenskir sjómenn, lögreglan og Landhelgis-
gæslan merkið af góðu einu og aðrir sem 
þurfa að vinna úti við erfið skilyrði.“

Spurð af hverju vinsældir Devold stafi helst 

tilgreinir Karen meðal annars góða einangr-
un. „Ullin heldur vel á manni hita og tapar 
ekki einangrun þótt hún blotni. Svo er hún 
gerð úr náttúrulegum efnum og þornar þar af 
leiðandi mun hraðar en bómull og ilmar jafn 
vel eftir nokkurra daga notkun.“

Karen tekur fram að í verslunum Elling-
sen sé gott úrval af ullarvörum frá De-
vold, allt frá ungbarnafatnaði upp í al-
klæðnað á fullorðna. „Hér eru fáan legar 
peysur, buxur, vettlingar, í raun allt frá 
toppi til táar, á alla aldurshópa og í 
mismunandi þykktum sem henta við 
ólíkar aðstæður,“ segir hún og nefn-
ir að eitt lagið sé þannig fóðrað að 
það henti sérstaklega vel fólki með við-
kvæma húð.

Nánari upplýsingar á www.ellingsen.is.

Devold við allar aðstæður

Ellingsen hefur um árabil séð lands-
mönnum fyrir ferða- og útivistar vörum 
frá heimsþekktum og virtum fram-

leiðendum. Að sögn Andra Rafns Sveins-
sonar, sölumanns hjá Ellingsen, hefur úr-
valið í vönduðum útivistarfatnaði aldei verið 
jafn gott og í ár.

Fyrst nefnir Andri Rafn til sögunnar 
bandaríska vörumerkið Scott, en frá því selur 
Ellingsen alfatnað fyrir sleða- og vetrar -
íþróttir á börn og fullorðna. „Við erum með 
húfur og vettlinga, grímur, jakka og buxur 
sem eru sér á báti hvað einangrun varðar. 
Þær eru nefnileg klæddar sérstakri gerð af 
filmu, Thri Phase Scott-filmu, sem andar 
vel og í þeim er séreinangrun sem veit-
ir vörn gegn vatni og vindum, þannig að 
manni verður ekki einu sinni kalt þótt maður 
blotni,“ upplýsir hann.

Engu síðri er útivistarfatnaður frá fram-
leiðandanum Columbia, sem hóf starfsemi 
með hattaframleiðslu um miðja síðustu öld.

„Fatnaðurinn frá þessu merki er vandaður 
og endingargóður að auki. Til marks um það 
kom hingað um daginn maður í átján ára 
gamalli úlpu frá Columbia sem var enn í fínu 
standi eftir allan þennan tíma,“ segir Andri 
Rafn og nefnir að Ellingsen selji mittis síðar 
og síðar dúnúlpur fyrir börn og fullorðna 
frá fyrirtækinu. „Þær fást í nokkrum litum; 
rauðu, bláu, gráu og svörtu, og sumar eru 
búnar Omni Heat-filmu sem andar vel og 
gefur 20 prósentum meiri hita en ella.“

Í haust bætti Ellingsen enn við 
merkja f lóruna og hóf sölu á vörum 
frá Nike. „Nike er merki sem velflestir 
Íslendingar þekkja af góðu og er 
annálað fyrir gæði um allan heim. Við 
höfum verið að selja við góðar undir-
tektir nokkrar gerðir af úlpum á dömur 
og herra frá Nike, bæði dúnúlpur og 
mittis jakka með „primaloft“-gervi-
einangrun sem heldur einangrun 
sinni þótt hún blotni,“ segir hann 
og getur þess að einnig séu nokkrar 
gerðir af Nike-skóm með grófum 
botni og góðu gripi á boðstólum í 
versluninni.

Andri Rafn lætur upptalningunni 
lokið með því að minnast á einstak-
lega gott úrval vettlinga, frá bæði 
fyrrnefndu Scott og vörumerkinu 
BRP. „BRP er höfuðframleiðandi að 
Can-am, Lynx og Ski-doo og frá því 
og Scott erum við með allar gerðir 
vettlinga, allt frá fingravettling-
um og upp í belgvettlinga, ásamt 
hjálmum og gleraugum fyrir 
vélsleða og fjórhjólasportið. 
Hér ætti því enginn að koma að 
tómum kofa hvað varðar útivistar-
fatnað og það sem honum tengist.“

Vönduð og virt vörumerki
Úrval útivistarfatnaðar hefur aldrei verið jafn gott í verslunum Ellingsen og í vetur, segir Andri Rafn Sveinsson, sölumaður hjá fyrirtækinu. Þar er í 
boði fjöldi erlendra vörumerkja sem eru þekkt af gæðum um allan heim.

Baldvina Karen Gísladóttir og Andri Rafn Sveinsson sölumenn taka vel á móti viðskiptavinum Ellingsen. MYND/GVA

Ellingsen flutti í nýtt og stórglæsilegt framtíðarhúsnæði að Fiskislóð 1 árið 2006. Ellingsen er einnig með 
verslun á Akureyri og þjónustuverkstæði í Vatnagörðum.

Columbia Layd-
dúnúlpa í bláu.

Scott 
Sparkle-

buxur.

Scott SREsnow-
hanskar.

Devold Active-
peysa.

Devold 
Active-
herra-
buxur.

NIKE Primaloft-
úlpa.
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ROXY
QUICKSILVER
6.0
SURFANIC
DRAKE
NORTHWAVE
ROSSIGNOL

HEITUSTU MERKIN Í BRETTAFATNAÐI OG BRETTUM

OG VERÐIN KOMA Á ÓVART!
AÐEINS Í ÚTILÍF KRINGLUNNI
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BÍLAR &
FARATÆKI

 MAZDA SPEED 3 „TURBO 270 
hestöfl”Árgerð 2007, ekinn 67 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð tilboð 2.750 
stgr. Raðnúmer í söluskrá okkar www.
diesel.is 132858. Bíllinn er á staðnum

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn 
23þ.km, ssk. Flott eintak með húsi. 
Skoðar skipti á góðum fólksbíl. Verð 
4.690.000kr. Raðnúmer 131223. www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

MOLI...Ekinn aðeins 79 
þ.km!

Einstakt eintak af MMC Pajero GLS 
m/leðri, lúgu o.fl. Árgerð 2003, ekinn 
aðeins 79þ.km. bensín, sjálfskiptur, 7 
manna. Verð 2.580þ. Rnr.100208. Sjá 
fleiri myndir á www.bilapris.is. Er á 
staðnum - BÍLAPRÍS.

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og 

laug. 12-16
http://www.bilapris.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn 
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð 
6.490þús.kr Rnr.115198, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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.

Renault Megane árg. 00 ek. 170 þkm. V. 
250 þ. Uppl. 821 5853

 Jeppar
Dísel Rexton 2,9 2005 ssk. leður/
lúa aðeins ekinn 36000km. ásett 2,4 
S:8928809

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Vélsleðar
Polaris Indy 440 PRO X Vélsleði til sölu, 
verð aðeins 450.000 upplýsingar í síma 
693-4924

 Vinnuvélar

SNOWEX
Eigum fyrirliggjandi Snowex sand og 
saltdreifara fyrir pallbíla, dráttarvélar, 
og lyftara. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 
11, s.5343435 www.orkuver.is

 Lyftarar

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

 Bátar

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

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

 Varahlutir

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

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.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

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

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.

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

Til sölu varahlutir í Nissan Almera árg 
‘98, 1600 vél, ssk. Uppl. í s. 899 4263

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

JÓLA HREINGERNINGAR. Tek að mér 
heimilsþrif. Vönduð vinnubrögð. Jenný: 
615-1635.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

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

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

 Húsaviðhald

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

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Tölvur

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

 Múrarar

 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

Varahlutir

á �ölmörgum eldri varahlutum á lager.

Bílaumboðið ASKJA ehf. Krókhálsi 11, 110 Rvk. 

Veruleg verðlækkun

Kannaðu málið! Nánari upplýsingar 
í síma 590 2100.
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 Önnur þjónusta

Sneisafull búð af öðruvísi 
jólavörum!

Dæmi: 66 cm jólasveinaandlit 
(plasthúðaður pappi) á 290 kall! 
Allskonar jólaskraut sem þú finnur 
hvergi annarsstaðar á frábæru verði, 
jólasveinabúningar og fylgihlutir fyrir 
alla, sniðugar ódýrar gjafir í skóinn, 
bökunarvörur, borðbúnaður og glös, 
úrval skrautkerta öll á 50% afslætti, 
sprellivörur, áramótavörur, hattar, 
kórónur, knöll, o.fl. o.fl. Partýbúðin, 
Faxafeni 11, s. 534-0534. Ópið 11-18 
virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 
sunnudaga.

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

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.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

SNOWEX
Handknúnir salt og sanddreifarar til 
afgreiðslu strax . Frábær lausn fyrir 
húsfélög og fyrirtæki til að hálkuverja 
gangvegi. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 11, 
s.5343435 www.orkuver.is

Aðventuljósakrossar á leiði til sölu, 
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v. 
Áratuga reynsla og gott verð. Endist 
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Ný sending komin
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti, ofl. Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös 
11-18, lau 11-15. s. 517-8060. ditto.is

Öryggis- og peningaskápar

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin á 
markaðinum í dag. www.heitirpottar.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL 
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

Hin eina sanna Mexíkanska Bola 
meðgönguhálsmenið er dásamleg gjöf 
fyrir verðandi mæður. Margar gerðir, 
verð frá 3.400-4.900.- kr. www.tvolif.is 
Holtasmára 1 S. 517 8500

Hin eina sanna Mexíkanska Bola 
meðgönguhálsmenið er dásamleg gjöf 
fyrir verðandi mæður. Margar gerðir, 
verð frá 3.400-4.900.- kr. www.tvolif.is 
Holtasmára 1 S. 517 8500

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Til leigu mjög góð hesthúsapláss í 
Víðidalnum Gott hesthús með góðri 
aðstöðu. Uppl í S. 6975090 og 
8996555.

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

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði 
með þvottavél. Mið. Reykjavík sími: 
6615219

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475.

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.

Studíóíbúð til leigu/studioapartment 
for rent. Near center. S. 773 0317.

 Húsnæði óskast

Fjólskyldu vantar 3-4 herbergja íbúð til 
leigu, til140 þ. upl.í.s 6630317

 Geymsluhúsnæði

Eigum enn laus örfá pláss fyrir 
húsbíla, ferðavagna, báta eða fornbíla 
í upphituðu húsnæði á Suðurnesjum. 
s. 898 7820

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Benz-Sprinter árgerð 2007, ekin 78,000 
km,verð,4,7 mil +vsk. Simmi:8614943

 Atvinna óskast

Stýrimaður-Háseti óskar eftir plássi á 
sjó. Vanur ýmsu. S. 868 7522 og 551 
2213.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Næsti félagsfundur F4x4 
verður mánudagskvöldið 
5. desember., kl. 20:00, 
fundarstaður er Hótel 

Natura (Loftleiðir), 
Víkingasalur.

Dagskrá 

- Innanfélagsmál, (m.a. kynnir 
Vefnefnd breytingar á vefnum 

og svarar spurningum). 

- Skeljungur verður með erindi. 

- Kaffi. 

- Elín Björg (fulltrúi 
vélknúinna ökutækja) kynnir 

starf Samgöngunefndar 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

- Myndasýning frá nýafstaðinni 
nýliðaferð.
Stjórnin
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 Önnur þjónusta

Sneisafull búð af öðruvísi 
jólavörum!

Dæmi: 66 cm jólasveinaandlit 
(plasthúðaður pappi) á 290 kall! 
Allskonar jólaskraut sem þú finnur 
hvergi annarsstaðar á frábæru verði, 
jólasveinabúningar og fylgihlutir fyrir 
alla, sniðugar ódýrar gjafir í skóinn, 
bökunarvörur, borðbúnaður og glös, 
úrval skrautkerta öll á 50% afslætti, 
sprellivörur, áramótavörur, hattar, 
kórónur, knöll, o.fl. o.fl. Partýbúðin, 
Faxafeni 11, s. 534-0534. Ópið 11-18 
virka daga, 11-17 laugardaga og 12-16 
sunnudaga.

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

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.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

SNOWEX
Handknúnir salt og sanddreifarar til 
afgreiðslu strax . Frábær lausn fyrir 
húsfélög og fyrirtæki til að hálkuverja 
gangvegi. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi 11, 
s.5343435 www.orkuver.is

Aðventuljósakrossar á leiði til sölu, 
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v. 
Áratuga reynsla og gott verð. Endist 
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Ný sending komin
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti, ofl. Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös 
11-18, lau 11-15. s. 517-8060. ditto.is

Öryggis- og peningaskápar

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin á 
markaðinum í dag. www.heitirpottar.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL 
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

Hin eina sanna Mexíkanska Bola 
meðgönguhálsmenið er dásamleg gjöf 
fyrir verðandi mæður. Margar gerðir, 
verð frá 3.400-4.900.- kr. www.tvolif.is 
Holtasmára 1 S. 517 8500

Hin eina sanna Mexíkanska Bola 
meðgönguhálsmenið er dásamleg gjöf 
fyrir verðandi mæður. Margar gerðir, 
verð frá 3.400-4.900.- kr. www.tvolif.is 
Holtasmára 1 S. 517 8500

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Til leigu mjög góð hesthúsapláss í 
Víðidalnum Gott hesthús með góðri 
aðstöðu. Uppl í S. 6975090 og 
8996555.

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

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði 
með þvottavél. Mið. Reykjavík sími: 
6615219

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475.

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.

Studíóíbúð til leigu/studioapartment 
for rent. Near center. S. 773 0317.

 Húsnæði óskast

Fjólskyldu vantar 3-4 herbergja íbúð til 
leigu, til140 þ. upl.í.s 6630317

 Geymsluhúsnæði

Eigum enn laus örfá pláss fyrir 
húsbíla, ferðavagna, báta eða fornbíla 
í upphituðu húsnæði á Suðurnesjum. 
s. 898 7820

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Benz-Sprinter árgerð 2007, ekin 78,000 
km,verð,4,7 mil +vsk. Simmi:8614943

 Atvinna óskast

Stýrimaður-Háseti óskar eftir plássi á 
sjó. Vanur ýmsu. S. 868 7522 og 551 
2213.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Næsti félagsfundur F4x4 
verður mánudagskvöldið 
5. desember., kl. 20:00, 
fundarstaður er Hótel 

Natura (Loftleiðir), 
Víkingasalur.

Dagskrá 

- Innanfélagsmál, (m.a. kynnir 
Vefnefnd breytingar á vefnum 

og svarar spurningum). 

- Skeljungur verður með erindi. 

- Kaffi. 

- Elín Björg (fulltrúi 
vélknúinna ökutækja) kynnir 

starf Samgöngunefndar 
Vatnajökulsþjóðgarðs. 

- Myndasýning frá nýafstaðinni 
nýliðaferð.
Stjórnin
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BAKÞANKAR 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. vætta, 6. ullarflóki, 8. blundur, 
9. hluti verkfæris, 11. karlkyn, 12. 
sljóvga, 14. einkennis, 16. í röð, 17. 
gagn, 18. kæla, 20. búsmali, 21. yndi.

LÓÐRÉTT
1. smæl, 3. tveir eins, 4. sýklalyf, 5. 
ról, 7. niðurstaða, 10. óvild, 13. of 
lítið, 15. bakhluti, 16. tala, 19. tví-
hljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. álfa, 6. rú, 8. lúr, 9. orf, 
11. kk, 12. slæva, 14. aðals, 16. tu, 17. 
nyt, 18. ísa, 20. fé, 21. unun. 

LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. ll, 4. fúkalyf, 5. 
ark, 7. úrlausn, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. tíu, 19. au. 

Bruna-
hvað?

Láttu mig þekkja 
þetta! Það er bara 

eitt í stöðunni 
varðandi svona 

hálseymsli!

Að labba 
afturábak!

Þrep! 
Mjög 
gott!

Námsráðgjafinn minn er að 
pressa svolítið á mig um að ég 
eigi ekki að finna fyrir pressu.

Bruna-
útsala

Hmmm... já, 
þetta er nokkuð 

vel gert...

... en þú þarft að 
taka öll óhreinu fötin 
undan rúminu þínu 
og fara með þau í 

þvottakörfuna.

Þú sagðir mér að taka til í 
herberginu mínu... 

ekki að dauðhreinsa það!

Einu sinni gegndi ég stöðu ritstjóra 
tímarits og átti þá til að leggja leið 

mína á Litla-Hraun að taka viðtöl við 
fanga. Margir þeirra eru mjög eftir-
minnilegir og höfðu áhugaverða sögu að 
segja. Sumir höfðu reynt fleira en þeir 
kærðu sig um að muna en það felst líka 
saga í þögninni. Dag nokkurn hringdi í 
mig maður og falaðist eftir viðtali. Hann 
var grunaður um að hafa orðið manns-

bani og nýkominn úr einangrun. 
Hann setti mig á gestalistann 
sinn og bauð mig velkomna 
austur. 

ÉG FÓR í fylgd ljósmyndara 
en hann beið úti í bíl á meðan 
viðtalið fór fram. Að því loknu 
komum við viðmælandinn 
okkur saman um að myndir 

yrðu teknar af honum úti, enda 
var hann á leiðinni í „frímínútur“. 

Þegar við ljósmyndarinn sáum 
manninn stilla sér upp rétt 
fyrir innan háu girðinguna 
snöruðumst við út úr bílnum 
og laumuðumst nær, rétt eins 
og við værum aðalpersónur 
í drengjabók frá 6. ára-
tugnum sem hefði þá getað 
heitið Júlli og Jónsi komast 
í hann krappann. Myndum 
var smellt af í flýti en því 
næst hentumst við upp í 

bílinn og ókum í burtu. Fangaverðirnir 
urðu vitaskuld varir við okkur.

VIÐ VORUM því ekki komin langt 
þegar blikkandi ljós sáust í baksýnis-
speglinum og ýl barst til eyrna. Selfoss-
lögreglan var mætt og fór fram á að við 
kæmum niður á stöð og útskýrðum hvað 
við hefðum verið að flækjast. Á leiðinni 
þangað bað ég ljósmyndarann, mikinn 
hæglætismann, að hafa orð fyrir okkur. 
Mig grunaði að það færi best á því. Ljós-
myndarinn gerði sér lítið fyrir og sagði 
Selfosslöggunni að við hefðum verið að 
taka myndir fyrir Hús og híbýli. Ætli 
það hafi ekki verið þá sem það hvarflaði 
að mér að þessi indæli félagi minn, 
Gísli Egill Hrafnsson, gæti alveg fengið 
tilnefningu til Íslensku bókmennta-
verðlaunanna einn daginn.

OG NÚ hefur það gerst því matreiðslu- 
og lífsstílsbókin Góður matur – gott líf 
í takt við árstíðirnar eftir hjónin Gísla 
Egil og Ingu Elsu Bergþórsdóttur hefur 
verið tilnefnd í flokki fræðibóka. Efnið er 
kannski ekki í stíl við lífið á Litla-Hrauni 
en ég hef oft leikið mér að því í huganum 
að semja viðtölin sem ég hefði getað tekið 
þar fyrir Hús og híbýli: „Það er nú svo-
lítið þröngt hjá þér en samt gaman að sjá 
hvernig þú nýtir rýmið ... svo eru þessir 
rimlar hérna alveg brilljant. Eru þeir frá 
Philippe Starck, segirðu?“

Ævintýri að austan



Viltu eiga 
sviðið

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

... eða leigja það?

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 flug skýli 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

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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Bækur  ★★★

Gestakomur í Sauðlauksdal 
Sölvi Björn Sigurðsson 

Sögur útgáfa

Kartaflan mín sú hin kóngska 
Dálítill leiðarvísir um heldri manna 
eldunaraðferð og gestakomur í 
Sauðlauksdal eður hvernig skal sína 
þjóð upp reisa úr öskustó er fullt 
nafn nýrrar skáldsögu Sölva Björns 
Sigurðssonar. Þar skrifar hann í 
orðastað séra Björns Halldórssonar 
í Sauðlauksdal, þess hins sama 
og innleiddi kartöfluna í íslenska 
matargerð. Nafnið er nákvæm lýsing 
á innihaldi bókarinnar. Séra Björn 
er kominn aftur vestur í Sauðlauks-
dal, aldurhniginn og blindur, ásamt 
tveimur hjúum á unglingsaldri og 
sendir út boð til merkustu manna 
landsins um að mæta til jólaveislu 
í Sauðlauksdal. Bókin lýsir síðan 
undirbúningi veislunnar og tilraun-
um með mat og drykk.

Form bókarinnar er sendibréf 
sem séra Björn skrifar Eggerti 
mági sínum Ólafssyni sem þó er 
drukknaður og nár þegar tilskrifið 
hefst. Lýsir sérann lífinu í Sauðlauksdal í smáatriðum fyrir mági sínum, 
einkum þó þeim tilraunum í ræktun, eldamennsku og ölbruggun sem hann 
og hjú hans stunda þar í fásinninu til undirbúnings jólaveislunni miklu. 
Langt og mikið mál fer í að lýsa þangaðkomu Halldórs Mogesen Etatsráðs 
og hvernig Birni tekst með hjálp jurtalækninga að ná honum úr ölæðinu og 
setja hann til verka.

Efniviður bókarinnar er kannski ekki sá mest spennandi sem sögur 
fara af en styrkur hennar liggur í stíl og málfari. Sölvi styðst við skrif séra 
Björns sjálfs og skapar tungutak og stíl sem unun er að lesa. Bókin minnir 
um margt á Jón Ófeigs Sigurðssonar og Rökkurbýsnir Sjóns og er þar ekki 
leiðum að líkjast. Dálítið leiðigjarnt verður þó til lengdar að lesa spekúla-
sjónir um samsetningu hátíðarétta, virkni hinna ólíku jurta og mismunandi 
bragðtegundir öls eftir því hvaða jurtum er bætt í það. Bestir eru kaflarnir 
þar sem séra Björn lýsir baráttu sinni við þunglyndi og áþján blindunnar 
og veltir fyrir sér hinum hinstu rökum. Ástin grípur unglingana tvo eins og 
vera ber og yrkir drengurinn Scheving ástarljóð í erg og gríð til stúlkunnar 
Maríu sem mörg hver eru hin skemmtilegasta smíð og lýsingar á ölmælgi 
Etatsráðsins lyfta munnvikunum þó nokkuð. Varla er þó hægt að segja að 
bókin sé skemmtilestur að öðru leyti en þeirri skemmtun sem felst í því 
að lesa listavel skrifaðan texta sem sameinar fornan rithátt úr ritum sérans 
og nútíma tungutak á einkar velheppnaðan hátt. Síðasti hluti bókarinnar 
kemur skemmtilega á óvart og endirinn er undurfagur og sterkur. Fyrir 
þá sem unna góðum texta er þessi bók mikill fengur, en þeir sem leita 
afþreying ar og spennu ættu að róa á önnur mið. Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Undurvel saminn texti um efni sem ekki er allra.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Nýtt verk úr smiðju Vesturports frumsýnt í janúar
Tryggðu þér miða strax!

Tónleikar  ★★★★★

Messías eftir Händel 
á Sinfóníutónleikum

Ég er ekki viss um að fólk standi 
upp í Halelúja-kaflanum í Messíasi 
eftir Händel vegna þess að kóngur 
þurfti að pissa. 

Sú saga er til um Georg II. 
að hann hafi þurft svo mikið að 
komast á klósettið þegar Messías 
var fluttur að hann hafi staðið 
upp á vitlausum stað. Það var í 
Hallelúja kaflanum, en þá var verk-
ið samt ekki búið. Þegar kóngurinn 
stóð upp risu allir á fætur. Síðan þá 
spretta allir upp þegar Hallelúja-
kaflinn hefst.

Sannleikurinn er sá að enginn 
veit af hverju fólk rís úr sætum 
sínum á þessum tímapunkti í tón-
listinni. Fólk reis oft úr sætum 
þegar kraftmiklir kórkaflar 
byrjuðu í ámóta tónsmíðum í gamla 
daga. Sennilegast er það bara 
vegna þess hversu tónlistin er flott 
og tignarleg. Hvað myndi maður 
ekki gera ef himnarnir opnuðust og 
sjálfur Guð almáttugur opinberaði 
dýrð sína? 

Það gekk ekki lítið á í Eldborg-
inni í Hörpu á föstudagskvöldið. 
Fólk reis á fætur, það var bara 
ekki hægt annað. Hallelúja kaflinn 
var afar glæsilegur í flutningi 
Sinfóníu hljómsveitar Íslands undir 
stjórn Matthew Hall. Krafturinn 

var ótrúlegur. Ég fékk hreinlega 
gæsahúð, og það gerist ekki oft 
á tónleikum. Þetta var einstök 
upplifun. 

Hallelújakaflinn var hápunktur-
inn á óvanalega skemmtilegri tón-
listarveislu. Messías er svokölluð 
óratóría, en það er trúarlegt tón-
verk þar sem helgitexti er settur 
í tónrænan búning frásagnar og 
hugleiðingar. Í Messíasi er hugleitt 
hvernig mannkynið frelsaðist fyrir 
son Guðs. Tónlistin er þó engin 
helgislepja, þvert á móti á hún 
margt sameiginlegt með óperum. 
Í henni eru aríur, söngles og kór-
atriði, og það er oft mikið drama í 
frásögninni.

Túlkunin á föstudagskvöldið 
var sérlega lífleg. Hljómsveitin 
spilaði langoftast af öryggi og ein-
söngvararnir voru frábærir. Það 
var unaður að flusta á sópransöng-
konuna Susan Gritton. Kontra-
tenórinn Robin Blaze var líka 
frábær, og sömu sögu er að segja 
um tenórinn James Oxley og bass-
ann Matthew Brook. 

Kór Áskirkju og Hljómeyki 
(undir stjórn Magnúsar Ragnars-
sonar) mynduðu hinn volduga kór 
sem tónlistin krefst. Söngur hans 
kom ágætlega út. Hraðinn var 
að vísu stundum heldur mikill 
fyrir getu tenóranna. En mér var 
alveg sama. Það er skemmtilegra 
að hlusta á lifandi söng sem er 
fullur af andagift, þótt einhverjir 
hnökrar séu á honum, frekar en 

nákvæman og steindauðan söng! Í 
það heila var kórsöngurinn glæsi-
legur og það var skemmtilegt að 
hlusta á hann.

Minnast verður á tvo meðlimi 
Sinfóníunnar, slagverks leikarann 
Frank Aarnink og trompet-
leikarann Ásgeir Steingrímsson. 
Pákuleikur Franks var magnaður, 
ekki síst í Hallelúja kaflanum. 
Og trompetspilið í þættinum um 
upprisuna, þegar „lúðurinn mun 
gjalla“, var tær og fallegur. 

Í það heila var Messías frábær 
skemmtun, flutningurinn var 
fullur af andstæðum, allt frá hams-
lausum tilfinningasprengjum niður 
í ofurveikar, innhverfar hugleið-
ingar. Og verkið hljómaði dásam-
lega í hljómburði Eldborgarinnar. 
Ég hef sjaldan skemmt mér eins 
vel á Sinfóníutónleikum.

Jónas Sen

Niðurstaða: Messías eftir Händel 
var snilld.

Hallelúja hallelúja

HEIM UM JÓLIN Norska kvikmyndin Hjem til jul er jólamyndin í ár að mati forsvarsmanna Bíó Paradísar. Í 
Hjem til jul segir frá mismunandi jólahaldi í norska bænum Skogli. Með aðalhlutverk fara Nina Andresen Borud, 
Trond Fausa Aurvagg og Arianit Berisha. Myndin hefur fengið góða dóma og þykir bæði fyndin og ljúfsár. 



Samtök iðnaðarins - www.si.is

Veljum íslenskt 
        – okkar hagur!
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ÁRA  afmælisdagur fyrrverandi leikarans Frankie Muniz 
er í dag. Hann er frægastur fyrir hlutverk sitt í þáttunum 
Malcolm in the Middle en hefur nú sest í helgan stein.

26

„Jú, þetta er frábær auglýsing,“ 
segir vöruhönnuðurinn Ragnheiður 
Ösp Sigurðardóttir. 

Fyrir helgi birtist umfjöllun um 
Not Knot-púða Ragnheiðar á einu 
af vinsælustu hönnunarbloggum 
Bandaríkjanna, Design Milk, en 
daglega sjá á bilinu hálf milljón til 
tveggja milljóna lesenda efnið sem 
birtist á síðunni. Það var sjálfur 
ritstjóri síðunnar sem skrifaði um 
púðana og sagði það hafa verið ást 
við fyrstu sýn þegar hún rak augun 
í þá. Púðana gerir Ragnheiður úr 
íslensku einbandi. „Ég hafði verið 
að hekla fígúrur með langar lapp-
ir og datt í hug að hekla 
langar lengjur og gera 
eitthvað úr þeim. Ég 
endaði með að hnýta 
þær og fannst 
útkoman skemmti-
leg. Ég var í skát-
unum sem barn 
og heillaðist allt-
af af mismunandi 
hnútum, þannig 
að mér fannst það 

spennandi verkefni að rannsaka 
þetta frekar.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
hönnun Ragnheiðar hefur vakið 
aðdáun utan landsteinanna. „Ég 
hef verið mjög heppin síðan ég 
byrjaði að hanna og fengið umfjöll-
un um allan heim, meðal annars í 
Rússlandi, Kína og Taívan. Þessir 
blaðamenn hafa haft samaband við 
mig að fyrra bragði og mér finnst 
stundum ótrúlegt hvernig þeir fóru 
að því að finna mig.“ Öll athygli að 
utan er af hinu góða að sögn Ragn-
heiðar, því draumurinn er að koma 
vörunum á erlendan markað. „Það 

er eiginlega það 
eina sem kemur 

til greina hjá 
mér núna 
og næsta 
ár fer í 
að koma 
vörunum 
mínum 
í  bú ð i r 
erlendis 
ásamt því 
að koma 
með 
nýjar 

vörur.“ - bb

Ást við fyrstu sýn hjá ritstjóra

GENGUR VEL Ragnheiður rekur sitt eigið 
fyrirtæki, Umemi, og segir Íslendinga 
eiga glæsilegan hóp vöruhönnuða.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NOT KNOT Skátahnútar 
voru innblástur Ragn-
heiðar við hönnunina.

Forlagið fagnaði jólabóka-
flóðinu með árlegri teiti á föstu-
dagskvöld. Þungavigtarfólk úr 
menningar heiminum lét sjá sig 
og ljósmyndari Fréttablaðsins 
fangaði stemninguna.

Jólabókaflóðinu fagnað í Forlaginu

STUÐ Hallgrímur Helgason og Sigurður Pálsson voru með hressari mönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FJÖR Eggert Þór Bernharðsson, Þórunn Erlu-
Valdimarsdóttir og Þorsteinn frá Hamri stilltu sér 
upp.

ALLT AÐ GERAST Gísli Egill Hrafnsson, Inga Elsa 
Bergþórsdóttir og Nanna Rögnvaldsdóttir brostu 
fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.

FERSKLEIKI Kári Tuliníus, Egill Örn Jóhannsson og 
Kristján B. Jónasson hlóu dátt.

STÍLL Jakob Frímann og Guðmundur Andri voru flottir 
í tauinu.

SKÁL Bryndís Schram, Lísa Páls og Jón Baldvin Hannibalsson 
létu að sjálfsögðu sjá sig.

BROS Pétur, Reynir og hinn vinsæli Arnaldur Indriðason voru 
hressir.

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í   

 ALLT     FRÆÐSLA    

 TOPPUR      LANDSBYGGÐ
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Erlend tónlistartímarit eru 
byrjuð að senda frá sér 
lista yfir bestu plöturnar 
á árinu. Tónlistarkonan 
PJ Harvey er á toppnum 
í Bretlandi en Bon Iver í 
Bandaríkjunum. 

Nú er runninn upp sá tími þegar 
erlend tónlistartímarit senda frá 
sér árlega plötulista sína yfir 
bestu útgáfurnar. Það kemur 
vafalítið fáum á óvart að enska 
tónlistarkonan PJ Harvey er mest 

áberandi hjá breskum tónlistar-
spekúlöntum, enda fékk tíunda 
hljóðsversplata hennar, Let Eng-
land Shake, frábæra dóma á árinu 
og einnig hin virtu Mercury-verð-
laun. 

Harvey er á toppnum bæði hjá 
Mojo og Uncut en hafnar í öðru 
sætinu hjá Q á eftir Florence and 
the Machine. Björk Guðmunds-
dóttir kemst á lista í öllum bresku 
tímaritunum með plötuna Bio philia 
og nær hæst 23. sætinu hjá Q.

Bandaríska tónlistarsíðan Paste 
Magazine velur aðra plötu Bon 
Iver, sem er samnefnd bandarísku 

hljómsveitinni, þá bestu á árinu. 
Mörgum Íslendingum er það 
eflaust ferskt í minni þegar Skaga-
pilturinn Helgi Rúnar Bjarnason 
lék í myndbandi við eitt lag af 
plötunni, Holocene, fyrr á árinu. 

Bon Iver nær fjórða sætinu 
hjá Q og því níunda hjá Uncut 
og virðist því hafa fallið vel í 
kramið beggja vegna Atlantshafs-
ins. Sömu sögu er ekki hægt að 
segja af Let England Shake með 
PJ Harvey því hún kemst ekki á 
lista yfir 50 bestu plöturnar hjá 
Paste Magazine, ekki frekar en 
Biophilia-plata Bjarkar.

PJ Harvey og Bon Iver best

TVISVAR Á TOPPNUM Enska tónlistarkonan PJ Harvey nær toppsætinu 
bæði hjá Mojo og Uncut. Justin Veron, forsprakki Bon Iver, er vafalítið ánægður með 
toppsætið hjá Paste Magazine.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 5. desember 2011 
➜ Tónleikar
18.00 Ingibjörg Guðný Friðriksdóttir 
og Adriana Pilip-Siroki syngja, auk þess 
sem Baldvin Ingvar Tryggvason spilar á 
klarinett á Vetrartónleikum Tólistardeild-
ar Listaháskóla Íslands 2011 sem haldnir 
verða í Þjóðmenningarhúsinu.

➜ Upplestur
14.00 Óttar M. Norðfjörð les úr bók 
sinni, Lygarinn: sönn saga í Menningar- og 
félagsmiðstöðinni Aflagranda 40. Aðgangur 
ókeypis og kaffi og meðlæti á góðu verði.

➜ Uppákomur
12.34 Jóladagatal Norræna hússins 
heldur áfram. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
22.00 DJ Hús þeytir skífum á Prikinu.

Það fer ekki gott orð af leik -
konunni Nicole Kidman á tökustað 
kvikmyndarinnar Stoker. 

Viðmót Kidman við samstarfs-
fólk sitt mun vera svo kaldrana-
legt að hún er uppnefnd Ís-
drottningin.

Að sögn heimildarmanna er 
tökufólki bannað að yrða á leik-
konuna nema hún yrði á það fyrst, 
auk þess sem hún er sögð dónaleg 
í framkomu. „Hún bað um vatns-
glas og varð öskureið þegar hún 
fékk vatnsglas með klaka í. Fólk 
er hrætt við að reita hana til reiði 
og forðast hana eins og heitan 
eldinn.“ 

Kalt viðmót Kidman

KÖLD Nicole Kidman er sögð köld við 
samstarfsfólk sitt. NORDICPHOTOS/GETTY

MOJO
1. PJ Harvey - Let England Shake 
2. The Horrors - Skying
3. Fleet Foxes - Helplessness Blues
4. Jonathan Wilson - Gentle Spirit
5. Kate Bush - 50 Words For Snow

Q
1. Florence and the Machine - 
Ceremonials
2. PJ Harvey - Let Englands Shake
3. Adele - 21
4. Bon Iver - Bon Iver
5. Coldplay  - Mylo Xyloto

UNCUT
1. PJ Harvery - Let England Shake
2. Gillian Welch - The Harrow & 
The Harvest
3. Metronomy - The English Riviera
4. White Denim - D
5. Josh T. Pearson - Last of the 
Country Gentlemen

PASTE MAGAZINE
1. Bon Iver - Bon Iver
2. Fleet Foxes - Helplessness Blues
3. My Morning Jacket - Circuital
4. tUnE-yArDs - Whokill
5. Middle Brother - Middle Brother

NORDICPHOTOS/GETTY

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D KL. 6      L
BLITZ       KL. 8        16 
TROPA DE ELITE KL. 5.50 16 
JACK AND JILL       KL. 8 - 10     L   /  IMMORTALS 3D        KL. 10 16

-A.E.T., MBL

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

92% ROTTENTOMATOES

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D KL. 3.40 - 5.50  L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 2D KL. 3.40 - 5.50  L
ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 L
BLITZ  KL. 8 - 10.10  16
BLITZ LÚXUS  KL. 8 - 10.10  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30  16
TROPA DE ELITE  KL. 10.20  16
JACK AND JILL  KL. 8 - 10.10  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8  7
ÞÓR 3D  KL. 3.40 - 5.50  L

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D  KL. 5.50  L
ARTHUR CHRISTMAS 3D ÁN TEXTA  KL. 5.50  L
TROPA DE ELITE  KL. 8 - 10.30  16
IMMORTALS 3D  KL. 8 - 10.30 16
JACK AND JILL  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
IN TIME  KL. 8 - 10.30  12
ELDFJALL  KL. 5.45  L

HEFURÐU VELT ÞVÍ FYRIR ÞÉR HVERNIG MAÐUR FER AÐ ÞVÍ 
AÐ AFHENDA TVO MILLJARÐA GJAFA Á EINNI NÓTTU?

Sjáðu

 

nýja

 myndbandið
 

með
 JUSTIN

 
BIEBER

 
í

 
þrívídd

 
á

 
undan

 
myndinni!

BLITZ 8 og 10.15

ARTÚR BJARGAR JÓLUNUM 3D 6

JACK AND JILL 6 og 8

HAPPY FEET 2 3D - ISL TAL 6

IMMORTALS 3D 8 og 10

BORGRÍKI 10.15

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÍSLENSKT
TAL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 8 - 10:10 2D
TRESPASS kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 3D
BREAKING DAWN :PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
BREAKING DAWN :PART 1  VIP kl. 9:20 2D
THE HELP kl. 8 2D
THE HELP VIP kl. 6 2D
TOWER HEIST kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 5:40 - 10:45 2D

16

16

12

KRINGLUNNI

L

L

L

TRESPASS kl. 8 - 10:10 2D

HAPPY FEET 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 3D

HAPPY FEET 2 M/ Ensku Tali / ótextuð kl. 5:40 3D
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 8 - 10:30 2D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:20 2D
THE HELP kl. 5:10 2D

HAPPY FEET TWO m/ísl tali kl. 5:30 í 2D & 3D
A GOOD OLD FASHOINED ORGY kl. 5:30 - 8 - 10:10 2D
TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
SEEKING JUSTICE kl. 8 - 10:30 2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:20 2D

HAPPY FEET TWO 3D kl.   6 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl.   8 2D
TRESPASS kl.   10:20 2D
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN kl.  5:40 - 8 2D
SEEKING JUSTICE kl.   10:20 2D

KEFLAVÍK

sýnd með íslensku og ensku tali

SSÝSÝÝÝÝÝNÝNNNNDDDD D ÝND ÍÍ 2D Í 2D 2D OOOOGGGGG G 3333D3DDDO

Frábær gamanmynd með Jason Sudeikis 
úr Hall Pass og Horrible Bosses.

���� ����
Time out New York Time Entertainment

TRESPASS kl. 10:20 2D
A GOOD OLD FASHIONED ORGY kl. 8 - 10 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 2D

 alla sunnudaga klukkan 16.  Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið:  Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf 
sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa 
ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum lyfjum eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, 
andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í 
tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjalyfja, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, 
með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar 
vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök 
varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi 
bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, truflanir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, 
astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi,  blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting,  nýkomnir úr 
meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota lyfið.  Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega 
nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erfiðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka lyfið. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf yfirleitt ekki að hætta meðan á skammtíma 
meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru-
flanir, truflanir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlífi, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof 
eða fistlar), smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni,  höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. Skammtastærðir:  Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 
kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. 
Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað 
börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2011.

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
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KAREN KNÚTSDÓTTIR  skoraði fyrsta mark Íslands á HM í Brasilíu þegar hún kom Íslandi í 1-0 með marki á 3. 
mínútu í mögnuðum 22-21 sigri gegn Svartfjallalandi á laugardagskvöldið. Karen endurtók þar með leikinn frá því í fyrra, 
en hún skoraði einnig fyrsta mark íslenska liðsins á EM í Danmörku í fyrra. Það var fyrsta mark íslenska kvennalands-
liðsins á stórmóti, en úrslitin urðu ólíkt skemmtilegri í Santos en í Árósum fyrir ári.

Allt um Angólaleikinn inni á visir.is

Íslenska kvennalandsliðið mætti 
Angóla í öðrum leik sínum á 
HM í Brasilíu sem hófst seint í 
gærkvöldi að íslenskum tíma.

Fréttablaðið var farið í prentun 
þegar leiknum lauk en hægt er að 
finna ítarlega umfjöllun um leikinn 
inni á visir.is, bæði viðtöl við stelp-
urnar sem og svipmyndir úr þætti 
Þorsteins Joð Vilhjálmssonar á 
Stöð2 Sport. 

Hér til hægri má sjá mynd 
úr fyrri hálfleiknum í leiknum í 
Santos í gær en þar fær Karen 
Knútsdóttir, leikstjórnandi íslenska 
liðsins, harðar móttökur hjá 
varnarmanni Angóla.  

HANDBOLTI Það er löngu vitað að 
afreksfólk í íþróttum notar ótrú-
legustu hluti og aðferðir til þess 
að róa taugarnar. Leikmenn 
íslenska kvennalandsliðið í hand-
bolta eru þar engin undantekning. 

Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
fer fremst í flokki á þessu sviði 
hjá HM-liði Íslands. Línumaður-
inn sterki er ekki með taugar í 
það að horfa á liðsfélaga sína taka 
vítaköst. Hún snýr alltaf baki í 
markið þegar íslenska liðið tekur 
víti, eins og sjá má á myndinni 
sem Pjetur Sigurðsson ljósmynd-
ari Fréttablaðsins tók á leiknum 
gegn Svartfjallalandi í gær.

„Þetta er bara einhver vitlaus 
hjátrú hjá mér sem ég byrjaði á í 
fyrstu úrslitakeppninni með Val,“ 
sagði Anna og hló þegar hún var 
spurð um þessa hluti á Mercure-
hótelinu í Santos í gær. Anna 
Úrsúla er mun vanari því að taka 
vítaköstin sjálf, en hún er ekki 
fyrsti valkostur hjá íslenska lið-
inu á þessu móti.

Var stressuð yfir vítunum
„Ég var bara stressuð yfir 
þessum vítaköstum á þessum 
tíma og fór að gera þetta. Fór 
bara aftur að punktalínu á 
varnarhelmingnum, krossaði 
fingur og vonaði það besta. Mér 
fannst þetta virka svo vel að ég 
hélt bara áfram að gera þetta,“ 
sagði Anna en hún hefur einnig 
reynt að „afsanna“ þessa hjátrú 
með mjög „óvísinda legum hætti“. 
„Ég var eitthvað farin að efast 
um þetta um daginn. Og hætti 
að gera þetta, sneri að markinu, 
og þá klúðraði hún sem tók vítið 
fyrir okkur. Þannig að það er 
engin spurning um að ég verð að 
halda þessu rugli áfram.“

Anna tekur það skýrt fram að 
hún sé ekki að lýsa yfir vantrausti 
á þá leikmenn sem taki vítin fyrir 

Ísland. „Ég treysti þeim 100%, 
Karen (Knúts dóttir) og Stella 
(Sigurðardóttir) hafa séð um 
þetta. Jenný markvörður (Guðný 
Jenný Ásmundsdóttir) lætur mig 
bara vita hvernig þetta fer hjá 
þeim í hvert sinn.“ 

Var verri í fótboltanum
Landsliðs konan segir að hún hafi 
verið mun verri í þessari hjátrú 
þegar hún var að æfa og keppa 
í fótbolta. „Þá var ég alveg í 
ruglinu og með hrikalega marga 
hluti sem ég varð alltaf að gera 
eins fyrir hvern leik. Núna læt ég 
þetta eina skrýtna atriði nægja.“

Eins og gefur að skilja er Anna 
Úrsúla ekki sú eina í íslenska 
liðinu sem er með einhverja siði 
eða hjátrú sem þurfa að vera í 
lagi fyrir leik. Hún þarf aðeins að 
hugsa sig um þegar hún er beðin 
um að nefna eitthvað mjög undar-
legt. 

Þórey þolir ekki úfna fléttu
„Það toppar ekkert það sem 
Þórey (Rósa Stefánsdóttir) gerði 
fyrir leikinn gegn Svartfjalla-
landi. Hún þurfti að gera fléttuna 
í hárið fjórum sinnum því hún má 
ekki vera úfin. Þannig er þetta 
hjá henni, úfin flétta er sama og 

lélegur leikur. Þetta er mjög mis-
munandi eftir fólki. Sumir gera 
þetta til þess að róa sig og ef það 
virkar er um að gera halda því 
bara áfram. Ef mér líður vel með 
þetta held ég þessu áfram – ekki 
nema ég fari að taka vítinn, en 
ég á ekki von á því,“ sagði Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir.

Bara einhver vitlaus hjátrú hjá mér
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir getur ekki horft á liðsfélagana taka vítaköstin á Heimsmeistaramótinu í 
handbolta kvenna í Brasilíu. Línumaðurinn sterki snýr alltaf baki í vítaskyttuna og vonar það besta.

HORFIR EKKI Anna Úrsúla Guðmundsdóttir vill ekki horfa þegar íslenska landsliðið fær víti á HM í Brasilíu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UTAN VALLAR
Sigurður Elvar Þórólfsson
segir sína skoðun

Íbúar hér í Santos eru ekki að kippa sér mikið upp 
við heimsmeistaramót kvenna í handbolta sem 
haldið er hér í borginni. Menn vilja frekar ræða 
um kónginn Neymar, sem er líklega vinsælasti 
fótboltamaður Brasilíumanna þessa stundina. 
Hinn nítján ára gamli framherji er enn ekki alveg 
jafnmikill kóngur og borgarhetjan Pelé, sem er 
enn aðalhetjan úr hinu sögufræga fótboltaliði 
Santos.

Og í gær var ekki talað um neitt annað en frá-
fall Socrates, fyrirliða heimsmeistaraliðs Brasilíu í 
fótbolta árið 1982. Hann var aðeins 57 ára gamall 
þegar hann lést í gær.

Í raun vita afar fáir Brasilíumenn af þessu 
heimsmeistaramóti – það þarf bara ekkert að fara 
í felur með það.

Tölvuviðgerðarmaðurinn Arthaz vissi til að 
mynda ekkert um HM kvenna sem fer fram í 
nokkur hundruð metra fjarlægð frá verslun og 
verkstæði hans. Arthaz vissi hinsvegar allt um 
„Laxafagnið“ hjá leikmönnum Stjörnunnar í 
Pepsideildinni. Arthaz er virkur á YouTube og hann 
hafði skoðað fögnin hjá Garðbæingum margoft 
og gat lýst þeim í þaula. Það var eina þekking 
hans á Íslandi.

Fótbolti er lífið hérna en handboltinn er það 
ekki.

Það virðist ætla að ganga hægt hjá Alþjóða 
handknattleikssambandinu, IHF, að ná tökum á að 
skipuleggja stórmót sem ekki fara fram í Norður-
Evrópu. Mótið er farið af stað og gengur svo sem 
ágætlega á þessari stundu. Ástandið var eldfimt 

á öllum fjórum keppnisstöðunum rétt áður en 
mótið hófst, svo ekki sé fastara að orði kveðið.

Við Íslendingar getum hins vegar glaðst yfir því 
að geta notið þess að upplifa stemninguna, sem 
er þrátt fyrir allt ágæt á þessu heimsmeistaramóti. 
Það veit nánast hvert mannsbarn á Fróni að 
Ísland er á stóra sviðinu á HM í fyrsta sinn í 
sögunni.

Sigur Íslendinga í opnunarleiknum gegn Svart-
fjallandi kom gríðarlega á óvart. Norskir blaða- og 
fréttamenn trúðu vart eigin augum þegar þeir sáu 
lokatölurnar á stigatöflunni, 22-21. Þeir hafa hrifist 
af leik Íslands. Enda engin furða. Stelpurnar okkar 
eru búnar að senda skýr skilaboð til mótherja 
sinna í A-riðlinum. „Hér erum við mættar til þess 
að landa sigrum og ná árangri.“

Þekkti fögn Stjörnumanna en veit ekkert um HM

Sigurður Elvar 
Þórólfsson og 
Pjetur Sigurðsson
fjalla um HM í Brasilíu
seth@frettabladid.is – pjetur@365.is

HANDBOLTI Íslendingaliðin 
AG Kaupmannahöfn og Kiel 
unnu bæði leiki sína á útivelli í 
Meistara deildinni í gær og eru 
áfram í tveimur efstu sætunum í 
sínum riðli. 

AG vann 34-31 sigur á ung-
verska liðinu Pick Szeged þar 
sem Guðjón Valur Sigurðsson 
skoraði 5 mörk, Ólafur Stefáns-
son 4 mörk og Snorri Steinn Guð-
jónsson 1. Kiel vann 34-31 sigur 
á franska liðinu Montpellier þar 
sem Aron Pálmarsson skoraði 5 
mörk. AG er með eins stigs for-
skot á Kiel.

Þórir Ólafsson og félagar í 
Kielce unnu 32-29 sigur á læri-
sveinum Dags Sigurðssonar í 
Füchse Berlin. Alexander Peters-
son skoraði 6 mörk fyrir Füchse 
en Þórir Ólafsson fjögur fyrir 
Kielce. Guðmundur Árni Ólafs-
son og félagar í Bjerringbro-
Silkeborg töpuðu 19-25 á heima-
velli fyrir Veszprém og eru úr 
leik. - óój

Meistaradeildin í handbolta:

AG og Kiel 
unnu bæði

ARON PÁLMARSSON Skoraði fimm mörk 
í Frakklandi.   NORDICPHOTOS/GETTY

HM kvenna í handbolta
Ísland-Svartfjalland 22-21 (10-11)
Mörk Íslands (skot): Karen Knútsdóttir 6/2 
(11/2), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5 (8), Stella 
Sigurðardóttir 3/2 (5/3), Dagný Skúladóttir 2 
(4), Rut Jónsdóttir 2 (5), Arna Sif Pálsdóttir 1 (1), 
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 1 (3), Þórey Rósa 
Stefánsdóttir 1 (3), Birna Berg Haraldsdóttir 1 (4),
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 16 
(36/1, 44%), Sunneva Einarsdóttir (1/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 1 (Þórey Rósa)
Fiskuð víti: 5 (Anna Úrsúla 2, Karen, Stella, Arna)
Utan vallar: 4 mínútur (Hrafnhildur rautt)

Iceland Express kvenna
Haukar-Valur  79-83 (29-45, 77-77)
Stig Hauka: Hope Elam 31 (13 frák.), Margrét 
Rósa Hálfdánardótir 17, Jence Ann Rhoads 17 (7 
frák./13 stoðs.), Guðrún Ósk Ámundard. 5, Auður
Ólafsd. 4, Íris Sverrisd. 3, Sara Pálmadóttir 2. 
Stig Vals: Melissa Leichlitner 26 (7 frák./8 
stoðs.), Kristrún Sigurjónsdóttir 15, María 
Björnsdóttir 12, María Ben Erlingsdóttir 10, 
Guðbjörg Sverrisdóttir 10, Þórunn Bjarnadóttir 4, 
Unnur Lára Ásgeirsdóttir 2, Hallveig Jónsdóttir  2, 
Berglind Karen Ingvarsdóttir 2. 
KR-Fjölnir  103-63 (51-30)
Stig KR: Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 24 (15 
frák./10 stoð.), Margrét Kara Sturludóttir 23, 
Bryndís Guðmundsdóttir 18, Erica Prosser 13, 
Anna María Ævarsdóttir 9, Kristbjörg Pálsdóttir 5,
 Hafrún Hálfdánardóttir 5, Helga Einarsdóttir 4 
(10 frák.), Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir 2. 
Stig Fjölnis: Brittney Jones 26, Birna Eiríksdóttir 
16, Eva María Emilsdóttir 6, Erla Sif Kristinsdóttir 
5, Bergdís Ragnarsdóttir 4, Heiðrún Harpa 
Ríkharðsdóttir 3, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 3. 
Hamar-Snæfell  68-71 (34-27)
Stig Hamars: Samantha Murphy 41, Katherine 
Virginia Graham 14, Álfhildur Þorsteinsdóttir 8, 
Sóley Guðgeirsdóttir 3, Marín Laufey Davíðsd. 2. 
Stig Snæfells: Hildur  Sigurdardottir 20, Helga 
Hjördís Björgvinsdóttir 18, Kieraah Marlow 
16 (11 frák.), Hildur Björg Kjartansdóttir 8 (11 
frák.), Björg Guðrún Einarsdóttir 3, Sara Mjöll 
Magnúsdóttir 2, Ellen Alfa Högnadóttir 2, Alda 
Leif Jónsdóttir 2. 
Njarðvík-Keflavík  94-53 (46-34)
Stig Njarðvíkur: Shanae Baker 27 (7 frák./8 
stoðs./5 stolnir), Lele Hardy 20 (21 frák./5 
stoðs./5 stolnir), Petrúnella Skúladóttir 17, Erna 
Hákonardóttir 7, Salbjörg Sævarsdóttir 6, Ólöf 
Helga Pálsdóttir 6, Ásdís Vala Freysdóttir 3, Harpa
Hallgrímsdóttir 3, Eyrún Líf Sigurðardóttir 2, 
Emelía Ósk Grétarsdóttir 2, Ína María Einarsd.1. 
Stig Keflavíkur: Pálína Gunnlaugsdóttir 13, Sara 
Rún  Hinriksdóttir 10, Helga Hallgrímsdóttir 10, 
Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 7, Jaleesa Butler 5 
(13 frák.), Hrund Jóhannsdóttir 4, Sandra Lind  
Þrastardóttir 2, Sigrún Albertsdóttir 2. 
Stig liðanna eftir 10 umferðir
Keflavík 18, Njarðvík 16, KR 14,  Haukar 12, 
Snæfell 12, Valur 8, Hamar 4, Fjölnir 4

ÚRSLIT Í GÆR

HANDBOLTI Noregur og Svart-
fjalla land rifu sig upp eftir töp í 
fyrstu umferð í okkar riðli á HM 
í Brasilíu og unnu sína leiki í gær. 
Svartfjallaland, sem tapaði 21-22 
fyrir Íslandi, vann 25-24 sigur á 
Þýskalandi og Noregur, sem tap-
aði fyrir Þýskalandi, fór illa með 
Kína. 

Svartfellingar voru 23-17 yfir 
þegar átta mínútur voru eftir en 
þær þýsku sóttu að þeim í lokin.  
Norsku stelpurnar komust í 11-1, 
20-7 og 28-8 og unnu leikinn á 
endanum 43-16. - óój

Norsku stelpurnar á HM:

Fóru afar illa 
með Kína



Misstu ekki trúna um jólin!
Sjá! Ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum: Sex heilar umferðir í desember og meira til!  Hvaða 

jólastjarna blikar skærast í ár? Finnur Liverpool galdrana í gömlu skónum hans Kennys? Nær þjálfarinn með rauða trýnið 
að koma drengjunum sínum til himna á ný? Svörin opinberast í sex helgileikjum með þínu liði í jólamánuðinum. 

Og minnstu þess að halda sunnudaginn heilagan. Þá koma vitringarnir tveir og færa þér gjafir sínar – bull, ergelsi og firru! 

MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV 

fylgja frítt með áskrift að Stöð 2 Sport 2

   Þú færð meira

fyrir peningana

Sjáðu sex helgileiki með þínu liði í desember.
Tryggðu þér áskrift!

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR
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KÖRFUBOLTI  Gr i ndv í k i nga r 
héldu sigurgöngu sinni áfram 
og tryggðu sér Lengjubikar-
inn í DHL-höllinni um helgina. 
Grindvíkingar, sem voru búnir 
að vinna alla fimmtán leiki sína í 
vetur fyrir úrslitaleikinn, lentu í 
kröppum dansi á móti Keflavík í 
úrslitaleiknum. Keflavík var níu 
stigum yfir, 67-58, þegar tæpar 
sjö mínútur voru eftir en þá tók 
Helgi Jónas Guðfinnsson leikhlé. 
Grindarvíkurvörnin hrökk þá í 
gang og sá til þess að liðið vann 
lokakaflann 17-7 og tryggði sér 
sinn sextánda sigur í röð.

Ba ndarísk i  framherjinn 
J‘Nathan Bullock skoraði sigur-
körfuna þegar rúmar 100 sek-
úndur voru eftir af leiknum, en 
Keflvíkingar klúðruðu síðustu 
þremur sóknum sínum og þar á 
meðal var lokaskotið sem Charles 
Michael Parker tók.

„Við þurfum á svona baráttu-
leik að halda til þess að halda 
áfram að bæta okkur sem lið. 
Þetta var frábær sigur fyrir 

strákana og við náðum að redda 
þessu í lokin. Við héldum allt-
af trúnni þótt staðan hefði ekki 
verið góð. Þetta var ekki fallegt 
en það er nóg að vera einu stigi 
yfir í lokin,“ sagði Grindvíking-
urinn J‘Nathan Bullock eftir 
leikinn. 

Bullock hefur heldur 
betur verið í ham á 
heimavelli Íslands-
meista ra n na á 
síðustu vikum. 
Grindavík hefur 
spilað þrjá leiki í 
DHL-höllinni og 
hann er með 
25,7 stig, 12,3 

fráköst og 57 prósenta 
skotnýtingu í húsinu 

en í hinum 9 leikj-
um hans í Grinda-
víkurbúningnum 
er hann aðeins 
með 11,9 stig, 5,6 
fráköst og 38 pró-
sent skotnýtingu. 

„Þjálfarinn 
og strákarnir 
í liðinu eiga 
mikið í minni 
frammistöðu 
því við spil-
um boltanum 

vel og það eru 
allir að reyna 
að finna hver 
annan þar sem 

þei r  v i lja 
fá boltann. 
Strákarnir 
hafa verið 
a ð  f i n n a 
mig á réttu 

stöðunum og 
eiga hrós skilið 

fyrir það. Þetta er þriðji titill-
inn minn á ferlinum og ég ætla 
að reyna að bæta nokkrum titl-
um við í Grindavík í vetur,“ sagði 
Bullock.

„Við verðum að halda einbeit-
ingunni og við vitum að það er 
mikil vinna fram undan. Við 
eigum sem dæmi í vandræðum 
með svæðisvörnina og þurfum 
að fara aftur að teikniborðinu 
og finna réttu leiðirnar á móti 
henni. Við erum langt frá því 
að vera komnir þangað sem við 
viljum vera en við höfum nægan 
tíma til þess að komast þangað,“ 
sagði Bullock.

„Við settum mikla pressu á 
okkur sjálfa að vinna þennan titil 
og við vildum heldur ekki bregð-
ast Palla, sem gat ekki verið með 
vegna meiðsla,“ sagði Bullock, 
en Grindvíkingar voru án Páls 
Axels Vilbergssonar í þrjá hálf-
leiki af fjórum um helgina því 
hann meiddist aftan í læri í fyrri 
hálfleik í undanúrslitaleiknum á 
móti Þór. - óój

Grindvíkingar urðu Lengjubikarmeistarar á laugardaginn með eins stigs endurkomusigri á Keflvíkingum:

Bullock með tröllatölur í DHL-höllinni

J‘NATHAN 
BULLOCK Fór 
á kostum 
með Grinda-
víkurliðinu 
á úrslita-
helginni í 
Lengjubikarnum. 

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið lenti í nær hreinræktuðum 
austur-evrópskum riðli þegar 
dregið var í undankeppnina fyrir 
komandi Evrópukeppni landsliða 
í körfuknattleik í höfuðstöðum 
FIBA Europe í gær. Ísland er í sex 
liða riðli en leikið verður heima 
og að heiman dagana 15. ágúst til 
11. september næstkomandi. Með 
Íslandi í riðli eru Serbía, Ísra-
el, Svartfjallaland, Eistland og 
Slóvakía.

„Við vorum ekki heppnir og 
þetta er erfiður riðill enda er þetta 
erfið keppni því það eru mörg 
sterkt landslið í Evrópu,“ sagði 
Peter Öqvist, landsliðsþjálfari 

Íslands. Íslenska liðið var síðast 
upp úr pottinum. 

„Ég fylgdist með drættinum í 
beinni. Það voru nokkrir riðlar 
sem hefðu verið auðveldari fyrir 
okkur en svona er þetta bara. 
Við fengum þennan riðil og það 
er engin ástæða til að vorkenna 
okkur sjálfum. Nú þurfum við 
bara að einbeita okkur að því að 
spila eins vel og við getum í þess-
um leikjum,“ sagði Peter.

„Það er allt mögulegt. Við erum 
að fara að mæta sterkum þjóðum 
eins og Serbíu, Ísrael og Svart-
fjallalandi en þau þurfa líka öll 
að hoppa upp í flugvél til Reykja-
víkur. Ef við getum náð einum 

eða tveimur óvæntum sigrum á 
heimavelli getum við kannski látið 
okkur dreyma um eitthvað,“ sagði 
Peter Öqvist.

Ljóst er að löng og kostnaðar-
söm ferðalög bíða íslenska lands-
liðsins næsta haust, en allir tíu 
leikirnir fara fram á innan við 
mánuði. „Þetta eru löng ferðalög 
en Hannes (Jónsson for maður) 
og Friðrik Ingi (Rúnarsson fram-
kvæmdastjóri) gerðu örugglega 
allt sitt í að fá eins hagstæða 
leikjaniðurröðun og hægt er. Ferð-
lögin munu samt hafa áhrif í þess-
ari undankeppni,“ sagði Peter, sem 
segir það of snemmt að stefna á 
eitthvað sæti. - óój

Íslenska körfuboltalandsliðið þarf að ferðast langt í alla útileiki sína í undankeppni Evrópumótsins 2013:

Nokkrir riðlar hefðu verið auðveldari fyrir okkur

PETER ÖQVIST Tók við íslenska lands-
liðinu í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FÓTBOLTI Heiðar Helguson 
skoraði mark Queens Park 
Rangers í 1-1 jafntefli á móti 
West Brom á Loftus Road í ensku 
úrvalsdeildinni á laugardaginn. 

Heiðar kom QPR í 1-0 á 20. 
mínútu með skalla eftir sendingu 
frá Joey Barton og aðeins 
klaufaskapur hjá Barton sá til 
þess að Heiðar tækist að launa 
sendinguna í seinni hálfleik. 
Shane Long jafnaði síðan leikinn 
9 mínútum fyrir leikslok.

Heiðar hefur þar með skorað 
6 mörk í þeim 7 leikjum sem 
hann hefur verið í byrjunarliðinu 
á tímabilinu en hann var að 
skora í fjórða heimaleiknum 
í röð. Heiðar skoraði líka í 
heimaleikjum á móti Blackburn 
(1-1), Chelsea (1-0) og Manchester 
City (2-3).  - óój

Enska úrvalsdeildin:

Heiðar áfram á 
skotskónum

HEIÐAR HELGUSON Fagnar hér sjötta 
marki sínu í sjö leikjum. NORDICPHOTOS/GETTY

Eimskipsbik. karla í handb.
Valur-Haukar 21-32 (7-15)
Mörk Vals (skot): Sturla Ásgeirsson 6/2 (12/3), 
Anton Rúnarsson 5 (14), Magnús Einarsson 
4 (8), Gunnar Harðarson 2 (2), Einar Örn 
Guðmundsson 2 (5), Sigfús Sigurðsson 1 (1), 
Agnar Smári Jónsson 1 (2), Orri Freyr Gíslason 
(1), Sveinn Aron Sveinsson (2),
Varin skot: Hlynur Morthens 6 (29, 21%), Ingvar 
K. Guðmundsson 1 (10/2, 10%),
Mörk Hauka (skot): Stefán Rafn Sigurmannsson 
12/1 (16/1), Tjörvi Þorgeirsson 6 (9), Heimir 
Óli Heimisson 3 (3), Árni Steinn Steinþórsson 
2 (2), Freyr Brynjarsson 2 (2), Þórður Rafn 
Guðmundsson 2 (2), Gylfi Gylfason 2/1 (4/1), 
Nemanja Malovic 2 (5), Sveinn Þorgeirsson 1 (2),
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 17 (29/1, 
59%), Aron Rafn Eðvarðsson 2/1 (11/2, 18%),
Stjarnan2-Fram 28-34 (12-16)
Markahæstir: Hermann Björnsson 11 - Ingi-
mundur Ingimundarson 6, Einar Rafn Eiðsson 6.

Enska úrvalsdeildin
Newcastle - Chelsea  0-3
0-1 Didier Drogba (38.), 0-2 Salomon Kalou 
(89.), 0-3 Daniel Sturridge (90.+2).
Blackburn - Swansea  4-2
1-0  Aiyegbeni Yakubu (20.), 1-1 Leroy Lita (35.), 
2-1 Yakubu (45.+2),3-1 Yakubu (58.), 3-2 Luke 
Moore (66.), 4-2 Aiyegbeni Yakubu (82.)
Manchester City - Norwich  5-1
1-0 Sergio Agüero (32.),2-0 Samir Nasri (51.), 
3-0 Yaya Touré (68.), 3-1 Steve Morison (81.), 4-1 
Mario Balotelli (88.), 5-1 Adam Johnson (90.+1)
Queens Park Rangers - West Brom  1-1
1-0 Heiðar Helguson (20.), 1-1 Shane Long (81.)
Tottenham - Bolton  3-0
1-0 Gareth Bale (6.), 2-0 Aaron Lennon (50.), 
3-0 Jermain Defoe (60.)
Wigan - Arsenal  0-4
0-1 Mikel Arteta (28.), 0-2 Thomas Vermaelen 
(29.), 0-3 Gervinho (61.), 0-4 R. van Persie (78.)
Aston Villa - Manchester United 0-1
0-1 Phil Jones (20.)
Everton - Stoke 0-1
0-1 Robert Huth (15.)
Wolves - Sunderland  2-1
0-1 Kieran Richardson (52.), 1-1 Steven Fletcher 
(73.), 2-1 Steven Fletcher (81.)
STAÐA EFSTU LIÐA
Man. City 14 12 2 0 48-13 38
Man. United 14 10 3 1 31-13 33
Tottenham 13 10 1 2 29-16 31
Chelsea 14 9 1 4 31-17 28
Arsenal 14 8 2 4 30-23 26
Newcastle 14 7 5 2 19-15 26
Liverpool 13 6 5 2 17-12 23
Stoke 14 5 3 6 14-23 18
Aston Villa 14 3 7 4 16-18 16
Everton 13 5 1 7 15-17 16
Norwich 14 4 4 6 20-26 16
QPR 14 4 4 6 15-25 16

ÚRSLIT

HANDBOLTI Haukar tryggðu sér 
sæti í undanúrslitum Eimskips-
bikars karla með öruggum ellefu 
marka sigri á fráfarandi bikar-
meisturum Vals, 32-21.

Það tók Hauka átta mínútur að 
ná tökum á leiknum og þá varð 
ekki aftur snúið. Vörnin var frá-
bær, markvarsla Birkis Ívars 
stórkostleg og nánast öll skot á 
löngum köflum sungu í netinu þar 
sem Stefán Rafn Sigurmannsson 
sprakk út, en hann skoraði alls 12 
mörk í leiknum.

Gaman að sjá Stefán springa út
„Það var gaman að sjá Stefán 
Rafn springa loksins út í sókn-
inni. Ég er búinn að vera að bíða 
eftir þessu í allan vetur. Mér 
fannst hann sýna það í allt sumar 
að það byggi mikið í honum,“ 
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari 
Hauka, eftir leikinn.

Haukar voru átta mörkum yfir 
í hálfleik, 15-7, og skoruðu fyrstu 
mörk seinni hálfleiks og kæfðu 
strax alla von Vals um að geta 
komist inn í leikinn á ný.

Það var helst að sóknarleikur 
Hauka hikstaði eftir að Tjörvi 
Þorgeirsson fékk sér sæti á 
bekknum, en hann er eini eigin-
legi leik stjórnandi liðsins. Hann 
fékk að hvíla stóran hluta seinni 
hálfleiks enda sigurinn aldrei í 
hættu.

Miklu munaði um það hjá Val 
að Anton Rúnarsson lék veikur. 
Hann náði sér ekki á strik og eng-
inn annar leikmaður náði að stíga 
upp fyrir hann, ólíkt því sem var 
hjá Haukum þar sem Gylfi Gylfa-
son lét mun minna að sér kveða 
við markaskorun en alla jafna.

„Það kom á óvart hversu 

öruggur sigurinn var. Við vorum 
búnir að undirbúa okkur vel fyrir 
þennan leik. Við vorum búnir að 
byggja mikið hungur upp fyrir 
bikarinn og vorum búnir að kort-
leggja Val vel. Varnarleikurinn 
var mjög þéttur og mark varslan 
góð fyrir aftan. Sóknarlega 
vorum við að spila lengst af mjög 
vel,“ sagði Aron.

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálf-
ari Vals, var að vonum allt annað 
en sáttur við frammistöðu Vals í 

leiknum. „Þeir voru mjög þéttir 
varnarlega og við áttum í miklum 
vandræðum með sóknarleikinn. 
Höndin fór bara alltaf upp og ef 
það var ekki tæknifeill þá varði 
Birkir. Þetta var gríðarlega erfitt 
sóknarlega og svo klukkuðum við 
þá ekki hinum megin á vellinum 
og fengum því hvorki markvörslu 
né hraðaupphlaup, við vorum 
bara lélegir í dag,“ sagði Óskar 
Bjarni, sem stýrði liðinu til sigur 
í bikarnum 2008, 2009 og 2011, 

en árið 2010 tapaði Valur undir 
hans stjórn úrslitaleiknum gegn 
Haukum.

Til skammar að tapa svona
„Það er til skammar að tapa 
svona. Við höfum náð góðum 
árangri í bikarnum og viljum 
vera í bikarúrslitum en í mínum 
huga er sárast hvað við buðum 
upp á hérna, þetta er ekki boð-
legt,“ sagði Óskar Bjarni að 
lokum. - gmi

Haukar tóku Val í kennslustund
Valsmenn verða ekki í bikarúrslitum í fyrsta sinn frá árinu 2007. Bikarmeistararnir sáu aldrei til sólar gegn 
sterku liði Hauka sem unnu 11 marka sigur á Hlíðarenda í gær. Stefán Rafn Sigurmannsson átti stórleik.

HAUKAVÖRNIN STERK Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, fylgist hér vel með þegar þeir Einar Pétur Pétursson og Jónatan Jónsson 
stoppa Valsmanninn Agnar Smára Jónsson. Þetta var algeng sjón á Hlíðarenda í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FULL ÞJÓNUSTA Á SJÁLFSAFGREIÐSLUVERÐI

Starfsmenn á plani veita þjónustu í boði hússins fram 
að áramótum, alla daga milli kl. 7.30 og 19.30 
(fylgir opnunartíma verslana um helgar).

Starfsmenn okkar á plani...

· Dæla eldsneyti án þjónustugjalds
· Tékka á og fylla á olíuna
· Tékka á og fylla á rúðuvökva
· Aðstoða við skipti á rúðuþurrkum
· Aðstoða við skipti á perum
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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

www.unicef.is

Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2Í ÁÁ ÁÁ ÖÖÖÍ

SKEMMTUN SEM SKIPTIR MÁLI!
Hér færðu rauðu nefin: Hagkaup, Bónus, MP banki, Te og Kaffi, skátar um allt land

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

09.25 Come Dine With Me  10.10 Hustle  11.05 
EastEnders  11.35 Hustle  12.30 Derren Brown. 
Séance  13.20 Come Dine With Me  14.10 The 
Inspector Lynley Mysteries  14.55 The Inspector 
Lynley Mysteries  15.40 Top Gear  16.35 Come 
Dine With Me  17.25 Derren Brown. Séance  18.15 
QI  18.45 QI  19.15 Top Gear  20.10 Top Gear  
21.00 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
21.45 QI  22.15 Little Britain  22.45 Little Britain  
23.15 Little Britain  23.45 The Graham Norton 
Show  00.30 Top Gear 

11.10 21 Søndag  11.50 Cleo  12.20 Hammerslag 
i New York  13.20 Clement Søndag  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies nye liv  
15.00 Vinden i piletræerne  15.20 Shanes verden  
15.50 Professor Balthazar  16.00 Rockford  16.50 
DR Update - nyheder og vejr  17.00 Tæt på Dyrene  
17.30 TV Avisen med vejret  18.05 Aftenshowet  
18.30 Nissebanden i Grønland  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  22.35 OBS

18.00 Að norðan

12.05 Viten om  12.35 Naturreparatørene  13.00 
Nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 Ut i naturen  
14.00 Nyheter  14.10 Dallas  15.00 Nyheter  
15.10 Jessica Fletcher  16.00 Nyheter  16.10 
Bondeknolen  16.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 Jul i 
Blåfjell  17.25 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 Buzz Aldrin, hvor ble det 
av deg i alt mylderet?  21.30 Livssynsdirektoratet

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: Fótspor á 
himnum 15.25 Nóbelsverðlaunin 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 22.25 
Tónlistarklúbburinn 23.20 Listræninginn 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.00 Landet runt  10.30 Sverige!  11.00 
Sportspegeln  11.30 The Trip  12.00 Han tror 
han är bäst  13.00 Naturreparatörerna  13.25 Kan 
doktorn komma?  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  17.45 Julkalendern. Tjuvarnas 
jul  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 Små barn - stora rättigheter  22.00 Kören

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 2 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistarana

06.25 Angels and Demons
08.40 Who the #$&% Is Jackson 
Pollock 
10.00 Dirty Rotten Scoundrels 
12.00 Race to Witch Mountain
14.00 Who the #$&% Is Jackson 
Pollock
16.00 Dirty Rotten Scoundrels
18.00 Race to Witch Mountain
20.00 Angels and Demons
22.15 The Boat That Rocked
00.25 The Kovak Box
02.15 Wordplay
04.00 The Boat That Rocked

19.20 The Doctors (55:175) 
20.10 Wonder Years (17:17) 
20.35 Wonder Years (1:23)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
22.05 Heimsendir (9:9)
22.45 The Killing (11:13)
23.30 Mad Men (6:13)
00.20 My Name Is Earl (8:27)
00.40 Wonder Years (17:17)
01.05 Wonder Years (1:23)
01.30 The Doctors (55:175)
02.15 Sjáðu
02.40 Fréttir Stöðvar 2 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.00 ESPN America 07.00 Chevron 
World Challenge (4:4) 12.00 Golfing World 
12.50 Chevron World Challenge (4:4) 18.00 
Golfing World 18.50 Chevron World Chal-
lenge (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Champions Tour - Highlights (18:25) 23.45 
ESPN America

14.10 Jóladagatalið - Sáttmálinn 
(Pagten) (e)
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Babar (5:26) (Babar and the 
Adventures of Badou)
18.00 Jóladagatalið - Sáttmálinn 
(Pagten)
18.25 Óvænt heimsókn (1:5) (Uventet 
besøg) Dönsk þáttaröð. Puk Elgård heimsæk-
ir Dani í útlöndum og bregður upp svipmynd 
af lífi þeirra.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Maður og jörð – Borgir - Þrauk-
að í þéttbýlisfrumskógi (8:8) (Human 
Planet) Heimildarmyndaflokkur frá BBC um 
samband manns og náttúru.
20.55 Maður og jörð - Á tökustað 
(8:8) (Human Planet: Behind the Lens)
21.10 Hefnd (1:13) (Revenge) Bandarísk 
þáttaröð um unga konu í hefndarhug.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.00 Réttur er settur (23:25) 
23.45 Kastljós (e)
00.10 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (72:175)
10.15 Masterchef (7:13) 
11.00 Mercy (15:22) 
11.45 Lie to Me (21:22)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance 
(18:23) (19:23) 
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.52 The Simpsons (9:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.30 Malcolm in the Middle (9:25) 
19.55 My Name Is Earl (8:27)
20.25 Glee (7:22)
21.15 Covert Affairs (9:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck 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 til að 
fást við þær hættur sem starfinu fylgja. 
22.05 Celebrity Apprentice (5:11) Auð-
kýfingurinn Donald Trump leiðir saman mis-
stórar og skærar stjörnur í hörkuspennandi 
markaðs- og fjáröflunarkeppni. Meðal kepp-
enda eru kántrístjarnan Clint Black, körfu-
boltahetjan Dennis Rodman, grínistinn Tom 
Green og Joan Rivers.
23.35 Twin Peaks (7:8) 
00.25 Two and a Half Men (16:16) 
00.45 Mike & Molly (12:24) 
01.10 Chuck (11:24) 
01.55 Terra Nova
02.40 Community (8:25) 
03.05 Lie to Me (21:22) 
03.50 Glee (7:22) 
04.35 Covert Affairs (9:11) 
05.20 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Ísland - Angóla Útsending frá leik 
Íslands og Angóla á HM í handbolta í Brasilíu.
17.15 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. 
17.45 Ísland - Angóla
19.10 Þorsteinn J. og gestir Þorsteinn J. 
fylgir áhorfendum í gegnum HM í handbolta 
og fær til sín góða gesti til að fara yfir leikina 
og krifja þá til mergjar.
19.40 Sterkasti maður Íslands
20.30 Sterkasti maður Íslands
21.00 Spænsku mörkin
21.40 Nedbank Golf Challenge

07.00 Wolves - Sunderland
12.00 Everton - Stoke
13.50 Tottenham - Bolton
15.40 Aston Villa - Man. Utd
17.30 Sunnudagsmessan
18.50 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina.
19.50 Fulham - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik Fulham og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.
22.00 Premier League Review 2011/12
23.00 Football League Show
23.30 Fulham - Liverpool

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e) 
08.45 Rachael Ray (e) 
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.10 Game Tíví (12:14) (e)
16.40 Rachael Ray
17.25 Dr. Phil
18.10 Life Unexpected (13:13) (e)
18.55 America‘s Funniest Home 
Videos (18:48) 
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (6:25) (e)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (8:24) (e)
20.10 Kitchen Nightmares (9:13)
21.00 Parenthood (16:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Max á afmæli og veislustjóri 
er hinn ótrúlegi Andy, maður með Asper-
ger heilkenni. Á sama tíma reyna Crosby og 
Jasmine að lappa upp á sambandið.
21.45 Mad Dogs (2:4) Bresk spennu-
þáttaröð þar sem fylgst er með fjórum fyrr-
um skólafélögum á fertugsaldri sem ferðast 
til Mallorca til að hitta þann fimmta í hópn-
um - hinn auðuga Alvo sem hefur komið ár 
sinni vel fyrir borð á Spáni. Spennan magnast 
þegar Woody, Quinn, Baxter og Rick átta sig 
á því að þeir ráða ekkert við aðstæður.
22.35 Jimmy Kimmel 
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (12:24) (e)
00.05 United States of Tara (9:12) (e)
00.35 Outsourced (12:22) (e)
01.00 Kitchen Nightmares (9:13) (e)
01.45 Mad Dogs (2:4) (e)
02.35 Everybody Loves Raymond 
(6:25) (e)
02.55 Pepsi MAX tónlist

> Stöð 2 Sport 2 kl. 19.50
Fulham – Liverpool

Bein útsending frá leik Fulham og 
Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Síðast 
þegar liðin mættust á Craven Cottage, 
heimavelli Fulham, þá hafði Liverpool 
betur í fjörugum leik, 5-2, og Maxi 
Rodriguez skoraði þrennu. Liverpool 
hefur gengið vel að undanförnu og ekki 
tapað í síðustu 11 leikjum í deild og bikar. 
Núna er liðið komið í toppbaráttu úrvals-
deildarinnar og ætlar að gera atlögu að 
titlinum í vor.

Svíarnir kunna þetta. Ég man í fljótu bragði ekki 
eftir neinu sænsku sjónvarpsefni sem 
mér finnst lélegt. Ég get hins vegar 
auðveldlega talið upp það sem vel 
hefur verið framleitt af nágrönnum 
okkar. Þegar ég var barn voru það 
Pippi og Ronja sem áttu fastan 
sess hjá mér. Lilja Forever og Fuck-
ing Amål urðu geysivinsælar þegar 
ég var unglingur. Og þar sem ég vil 
helst ekki líta á mig sem fullorðinn 
einstakling finnst mér betra 
að tala um nútíðina heldur 
en mín fullorðinsár. 

Í fljótu bragði hendi ég 
hér fram Stieg Larsson-

myndunum og vampýrumyndinni Låt den rätta 
komma in (sem Bandaríkjamenn hafa ættleitt 

og gert að sínum) og óendanlegu magni 
af góðum sakamálaþáttum. Þar á meðal 
Wallander. Stórskemmtilegt sjónvarp sem 
ég veit að er framleitt af enn skemmtilegri 
ritum. Vel leikið, skrifað og útfært. Dimmt og 
drungalegt eins og skandinavískt sakamála-
efni er gjarnan, en líka eilítið léttara heldur 

en frændur vorir Danir eiga það til 
að gera. Sem er afar gott 
á dimmum desember -
kvöldum. Svíar eru mun 
meira heldur en ljóst 
hár og Waterloo. Sem 
betur fer.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR LOFAR SVÍÞJÓÐ

Wallander fyrir valinu
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hefur sett á markað nýjan hrærara, sem passar á flestar hrærivélar. 
Hrærarinn er með mjúkum sleikjuarmi, sem blandar hráefni betur. Það þarf ekki að skafa innan úr skálinni þar 
sem hrærarinn skefur innan úr henni um leið og hrært er. Þetta gefur auðveldari, betri og hraðari árangur. 

Margir litir fáanlegir!

KAFFIKVÖRNMATVINNSLUVÉLBLANDARIFJÖGURRA SNEIÐA 
BRAUÐRIST

TVEGGJA SNEIÐA 
BRAUÐRIST

FJÖGURRA SNEIÐA TVEGGJA SNEIÐA BLANDARI MATVINNSLUVÉL KAFFIKVÖRN

Öllum 
hrærivélum fylgir 4,8 lítra glerskál 
ásamt hveitibraut
og matreiðslubók 
á íslensku.
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„... fyndinn, snjall  
og skemmtilegur.“

PÁ L L BA L DV I N BA L DV I NS SON / F R ÉT TAT Í MI N N

 „Aðalpersónan …  
er í hæsta máta óvenjuleg.“

EI NA R FA LU R I NG ÓL FS SON / MORGU N BL A ÐIÐ

 „... fantavel skrifuð og 
byggð eins og besta spennusaga.“

FR IÐR IK A BENÓN ÝS / FR ÉT TA BL A ÐIÐ

„… ofsalega flottur skáldskapur ...“
KOL BRÚ N BERGÞÓR SDÓT T IR / K IL JA N

Á R M A N N 
JA KOBS SON

N N 
S SON

www.forlagid.is – alvöru bókaverslun á netinu

PÁ LPÁ LPÁ LPÁ LPPÁ L L BL BL BL BL BBA L DA L DA L DA L DA L DV INV INV INV INI NINV INN BA BA BAB BABABABBA L DVL DVL DVL DVL DVDVDVL DVL DV I NSI NSI NSI NSI NSI NSI NSSI NSS SONSONSONSONSONSON /  /   /   /  / FR ÉFR ÉFR ÉFR ÉFR ÉF T TAT TAT TATAT TAT TAT TATATAT Í MT Í MT Í MT Í MT Í MT Í MT Í MT Í MT Í MI N NI N NI N NI N NI N NNI N NNI N NI N NNI

„„„„„„„„AAAAAAAAAAððððððððððaaaaaallllllpppppppeeeeeeeeerrrrrrrrrsssssssóóóóóónnnnnnaaaaaaaaaannnnnnnnn ………………………  „„„„„„„„„AAAAAAAAAAððððððððððaaaaaallllllppppppppppppeeeeeeeeeerrrrrrrrrssssssóóóóóónnnnnnaaaaaaaaannnnnnnnnn …………………………
eeeeeerrrrrrrrr   ííííííí   hhhhhææææææsssssstttttttttaaaaaaaaa   mmmmmmmmááááááááááttttttaaaaaa  óóóóóóvvvvvvveeeeeennnnnnjjjjjjuuuuuulllllleeeeeeeeegggggggggg.....““““““““eeeeerrrrrrr íííííí hhhhhæææææsssssstttttaaatttaaaaaaaaa mmmmmmmáááááááááttttttaaaaaaaaaaa óóóóóóvvvvvvveeeeeennnnnnjjjjjjjjjjjjuuuuuulllllleeeeeeegggggggggg.....““““““““

EINEINEINEEINEI NEE A R A RA R A R A RA FFFFFA LUA LUA LUA LUA LUAAAA R IR IR IR IR IR I NG ÓNG ÓNG ÓNG ÓNG ÓG ÓLLLLL FFFFFFS SOS SOS SOS SOS SOS SON /N /N /N /N /N / MO MO MO MO MO MORGURGURGURGURGURGU NNNNNN BBBBBBL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐIÐIÐIÐIÐIÐÐIÐÐ

„„„„„...............     fffffffffaaaaaannnnnnnnnnttttttaaaaaaaaavvvvvvvvvveeeeeellllll   sssssskkkkkkrrrrrriiiiiiffffffuuuuuuðððððð    ooooooggggggggg „„„„„............... ffffffffaaaaffffffaaaaaannnnnnnnnttttttaaattttaaaaaaaaavvvvvvvvvveeeeeellllll sssssskkkkkkrrrrrriiiiiiffffffffffffffffffuuuuuuðððððð oooooogggggggg
bbbbbbbbbbbyyyyyyyygggggggggggggggððððððððð   eeeeeeiiiiiiinnnnnnnnssssssssss    ooooooooogggggggggg   bbbbbbbbbbeeeeeesssssstttttttttaaaaaaaaa  ssssssssppppppppeeeeeennnnnnnnnnnnnuuuuuussssssaaaaaagggggggggaaaaaa......““““““““bbbbbbbbbyyyyyyyyggggggggggggggðððððð eeeeeiiiiiinnnnnnnnnsssssssss oooooooogggggggggg bbbbbbbbbbeeeeeesssssstttttttttaaaatttttaaaaaaaaaa ssssssssppppppppppppeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnuuuuuussssssaaaaaagggggggaaaaaa......““““““““

FR IFR IFR IFR IFR IR IIR IÐR IÐR IÐR IÐR IÐR IÐR IK A K A K A K A K AK A AAAA BENBENBENBENBENBENÓN ÝÓÓN ÝÓN ÝÓN ÝÓÓÓNÓN ÝÓN ÝS /S /S /S /S /S // FR FR FR FR FR FRRF ÉT TÉT TÉT TÉT TÉT TÉT TTTTAAAAAAAA BBBBBBBBBBL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐL A ÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐ

„„„„„„„………………    ooooofffffssssssaaaaaaalllllleeeeeeggggggaaaaaa   ffffff llllllooooootttttttttttttuuuuuuuurrrrrr  sssssskkkkkkáááááállllllddddddsssssskkkkkkaaaaaapppppppuuuuuurrrrrr    ....................“““““““““„„„„„„„……………… oooooffffffffffsssfffffsssssaaaaaaallllleeeeeeggggggaaaaaa ffffff llllfffff lllllloooooottttttttttttttuuuuuuurrrrrr sssssskkkkkkáááááállllllddddddsssssskkkkkkaaaaaapppppppppppuuuuuurrrrrr ..................““““““““
KKKKKKKKOLOLOLOLOLOLOLBBBBBBBBRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NÚÚÚ BEBEBEBEBEBEERGÞRGÞRGÞRGÞRGÞRGÞGÞÓR SÓR SÓR SÓR SÓR SÓR SÓRR DÓTDÓTDÓTDÓTDÓTDÓTDÓT T IRT IRT IRT IRT IRT IRT IR ////// KKKKKK IL JIL JIL JIL JIL JIL JJA NA NA NA NA NA NA NNKKKKKKKOLOLOLOLOLOLOLBBBBBBBBRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚ NRÚRÚRÚÚRÚRÚRÚRÚ NR  BEBEBE BEBE BEEERGÞRGÞRGÞRGÞRGÞRGÞRGÞGÞÓR SÓR SÓR SÓR SÓR SÓR SÓR SÓR DÓTDÓTDÓTDÓTDÓDÓTDÓTDÓT T IRT IRT IRT IRT IRT IRIRT IR /  /   /   / / /  / /  KKKKKKK IL JIL JIL JIL JIL JIL JIL JI A NA NA NA NA NA NA NA N

„... fyndinn, snjall  
og skemmtilegur.“

PÁ L L BA L DV I N BA L DV I NS SON / F R ÉT TAT Í MI N N

 „Aðalpersónan …  
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Þórunn Edda Magnúsdóttir og félagar sem skipulögðu tón-
leikaröðina Perfect Sounds Forever í gömlu sláturhúsi í Bergen 
í október hafa verið tilnefnd sem menningarfrumkvöðlar 
ársins af borgaryfirvöldum í Bergen. Úrslitin verða tilkynnt í 
febrúar. Þetta var í fyrsta sinn sem tónleikaröðin var haldin 
og heppnaðist hún mjög vel. Til stendur að halda reglulega 
tónleika í sláturhúsinu gamla á næstunni auk þess sem 
tveggja til þriggja daga tónlistarhátíðir eru fyrirhugaðar 
í vor og haust. Þess má geta að Þórunn Edda á hluta í 
öðru fyrirtæki sem var einnig tilnefnt sem menningar-
frumkvöðull ársins, eða Shadow Agency, sem sinnir 
ýmsum tónlistartengdum málefnum.  - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það er ekkert hægt að mauk-
sjóða pasta eða spagettí og hella 
tómatsósu yfir, það eru gerðar 
þær kröfur að þetta sé ferskt og 
bragðgott,“ segir Guðmundur Kr. 
Ragnars son matreiðslumeistari, 
sem sér um að allir fái nóg að 
borða á tökustað Game of Thrones. 
Hann segist oft fara að hlæja 
þegar hann sjái menn fá nokkur 
blöð með sérþörfum stjarnanna. 
„Ég fæ yfirleitt heilu doðrantana.“ 

Guðmundur, sem er annar 
eigenda veitingastaðarins Lauga-
áss, var staddur við Svínafells-
jökul þegar Fréttablaðið hitti 
á hann en þá var matreiðslu-
meistarinn að útbúa fjóra 
rétti, hvern öðrum girnilegri; 
kjöt í rauðu karrý, indverskan 
grænmetis rétt, ferskt ostapasta og 
svo bleikju með mangó. Tökuliðinu 
gafst hins vegar enginn tími til að 
setjast niður og njóta bragðsins til 
hins ýtrasta heldur urðu allir að 
borða standandi, tökudagarnir eru 
stuttir. „Þetta er hálfgerð gesta-
þraut því allir verða að fá að borða, 
það getur enginn farið út í næstu 
sjoppu og því verður að vera eitt-
hvað fyrir alla. Þetta er gríðarlega 
flókið og menn hérna eru eigin lega 
agndofa yfir því að það sé hægt 
að bjóða upp á svona mikil gæði 
hérna,“ segir Guðmundur stoltur.

Hann er ekki óvanur því að elda 
fyrir stórstjörnur úr kvikmynda-
heiminum. Síðast í sumar var 
hann með mötuneytið fyrir töku-
lið Prometheus, kvikmynd Ridleys 
Scott, þar sem stórstjörnur á borð 
við Michael Fassbender, Charlize 
Theron og Noomi Rapace voru 
meðal gesta í mötuneytinu. „Þetta 
voru 20 þúsund máltíðir á fjórtán 
dögum,“ segir Guðmundur, en það 
gerir rúmlega fjórtán hundruð 
máltíðir á hverjum degi. Hann 
hefur einnig eldað fyrir Angelinu 

Jolie og Daniel Craig þegar þau 
voru hér við tökur á Löru Croft og 
svo Leonardo DiCaprio þegar hann 
sat fyrir á forsíðu Vanity Fair á 
Jökulsárlóni.

Guðmundur var með fjóra 
aðstoðarmenn með sér uppi á jökli. 

Og hver dagur er tekinn snemma. 
„Við þurfum að vakna klukkan 
fjögur og byrja að skipuleggja 
okkur. Þetta er ekkert auðvelt en 
ég er bara þannig týpa að ég hef 
gaman af þessu.“ 

freyrgigja@frettabladid.is

GUÐMUNDUR KR. RAGNARSSON: AFGREIDDI 20 ÞÚSUND MÁLTÍÐIR

Fær heilu doðrantana 
með sérþörfum stjarnanna

Fyrirtækið Puzzled by Iceland hefur bætt við 
vörulínu sína og er nú hægt að kaupa púsl með 
mynd af Jóni Gnarr borgarstjóra klæddum í 
fagurbleikan kjól. Púslið ber heitið Puzzled by 
People og er hið fyrsta í þeirri línu.

Puzzled by Iceland var stofnað í fyrra af Guð-
rúnu Heimisdóttur og Þóru Eggertsdóttur og 
eru vörurnar ætlaðar sem minjagripir fyrir 
erlenda ferðamenn. Hluti ágóðans af sölu púsl-
anna með Jóni Gnarr mun renna til Alnæmis-
samtakanna á Íslandi og því var ákveðið að 
púsluspilið færi í sölu 1. desember síðastliðinn 
en það er Alþjóðlegi alnæmisdagurinn. 

„Okkur hafði lengi langað að framleiða púsl 
með mynd af frægum Íslendingi en ekki dottið 
niður á réttu myndina. Við rákumst svo á mynd 
af Jóni Gnarr í dragi í Gay Pride-göngunni í 
sumar og okkur fannst hún svo litrík og lífleg 

að við ákváðum að fá leyfi til að nota hana. 
Okkur þótti líka nafnið svo viðeigandi „puzzled 
by people“. Hver vekur upp jafn margar spurn-
ingar meðal fólks og Jón Gnarr?“ spyr Guðrún. 

Borgarstjórinn fékk fyrsta púslið að gjöf á 
þriðjudaginn var og að sögn Guðrúnar var hann 
mjög ánægður með útkomuna. Innt eftir því 
hvaða þekktu einstaklingar séu næst á óska-
lista þeirra Guðrúnar og Þóru segir Guðrún 
þá vera marga og ólíka. „Þeir eru svo margir, 
Vigdís Finnbogadóttir er til dæmis 
á listanum enda er hún alveg stór-
merkileg kona.“

Guðrún segir púslin seljast vel 
og að þær séu ánægðar með viðtök-
urnar og lífið. „Þetta hefur gengið 
vonum framar og við erum vissu-
lega kátar með það.“  - sm

Púslað með borgarstjóranum í bleikum kjól

VINSÆL PÚSL Guðrún Heimisdóttir og Þóra 
Eggertsdóttir framleiða púslin Puzzled by 
Iceland. Þær bættu nýverið við línu sína 
púsli með mynd af Jóni Gnarr borgarstjóra. 

Engin íslensk mynd verður frum-
sýnd um þessi jól. Því verða 
aðdáendur íslenskra kvikmynda 
að leita á önnur mið vilji þeir 
skemmta sér um jólin. Vonir stóðu 
til að annaðhvort Svartur á leik 
eða Djúpið yrðu frum sýndar um 
jólaleytið en ekki verður af því. 
Baltasar Kormákur, leikstjóri 
Djúpsins, var ekki viss hvenær 
frumsýning myndar innar yrði 
og var ekki reiðubúinn til að stað-
festa endanlega dag setningu 
í samtali við Fréttablaðið. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verður Svartur á leik 
ekki frumsýnd fyrr en í mars en 
myndin er byggð á samnefndri 
bók Stefáns Mána.

Ákveðin hefð hefur skapast 
fyrir því að íslenskar kvikmynd-
ir skemmti áhorfendum um 
jóla hátíðarnar. Í fyrra var það 
unglinga myndin Gauragangur 
eftir Gunnar Björn Guðmundsson 

og árið þar áður var það 
Bjarnfreðar son sem kitlaði hlátur-
taugar landsmanna. Kvikmyndirn-
ar Köld slóð og Dugguholufólkið 

voru báðar frumsýndar um jóla-
leytið árin 2007 og 2006 en ekk-
ert slíkt verður hins vegar á boð-
stólum á þessu ári. - fgg

Engin íslensk jólamynd í ár

EKKERT ÍSLENSKT Engin íslensk bíómynd verður frumsýnd um jólin. Hefð hefur 
skapast fyrir því að íslenskar kvikmyndir skemmti fólki um hátíðarnar.

EKKI ER SOPIÐ KÁLIÐ... Guðmundur Kr. Ragnarsson lét sig ekki muna um að elda 
ofan í Game of Thrones-tökuliðið inni í sendiferðabíl uppi á Svínafellsjökli. Hann sá 
um matinn fyrir Prometheus eftir Ridley Scott og afgreiddi þar tuttugu þúsund mál-
tíðir á fjórtán dögum. Meðal þeirra sem hafa fengið sér að borða hjá Guðmundi eru 
Angelina Jolie og Leonardo DiCaprio. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Minn uppáhaldssjónvarpsþáttur 
er sá sem Svala vinkona mín 
kemur með í seríupökkum heim 
með og við tökum allra nátta lotu 
í að horfa á. Við tókum þannig 
t.d. True Blood og The Tudors, 
sem eru æðislegir þættir. En eins 
og staðan er í dag á heimilinu þá 
erum við fjölskyldan sjúk í Got to 
Dance á SkjáEinum.“

Margrét Gauja Magnúsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar í Hafnarfirði.

Bræðurnir Eiki og Halldór Helgason eru með mörg járn 
í eldinum. Þeir eru á meðal þekktustu snjóbrettakappa 

heims og eru atvinnumenn í íþróttinni. Viðskiptaveldi 
þeirra vex einnig en, á meðal þess sem þeir hafa 

sett á markað eru Hoppipolla-húfur og Lobster-
snjóbretti. Nokkrar verslanir í Evrópu hafa hætt 

sölu á einu bretta þeirra, en skreytingin þykir 
fara fyrir brjóstið á fólki. Þeir hafa svarað 
þessu með því að gefa hverjum þeim sem 
kaupir umrætt bretti í þeirra eigin vefverslun 
frían bol með afar dónalegri áletrun. - afb
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Meiri Vísir.

Stuðmenn sneru aftur
Stuðmenn sneru óvænt aftur 
á pöbbnum Obladi í miðborg 
Reykjavíkur á laugardagskvöld. 
Tómas Tómasson er tónlistarstjóri 
staðarins og hafði bókað Valgeir 
Guðjónsson til að koma fram um 
kvöldið. Hann kom svo Valgeiri og 
gestum staðarins á óvart þegar 
hann kynnti óauglýsta undirleiks-
sveit, sjálfa Stuðmenn. Valgeiri 
krossbrá og gestir staðarins fögnuðu 
þegar félagarnir Þórður, Egill, Jakob,  
Ásgeir og Tómas birtust og fluttu 
með honum hvern smellinn af 
öðrum. Ragnhildur Gísladóttir var 
þó fjarri góðu gamni enda stödd á 
sviði Laugardalshallar á jólatónleik-
um Björgvins Halldórs-
sonar. Nú heyrist 
að Stuðmenn ætli 
að taka skrefið til 
fulls og séu búnir 
að bóka Hörpuna 
á næsta ári þar sem 
hljómsveitin ætlar 
m.a. að flytja ný 
lög.  

1. Ólafur Þórðarson látinn

2. Skemmtistað lokað vegna 
fjölda gesta

3. „Gaman að vinna lottóið í 
þetta skiptið“

4. Systir Breiviks hafði miklar 
áhyggjur af honum

5. Fjórir á slysadeild eftir árekstur 
í Grafarvogi - útkall á ellihe..

F**king ánægðir ungliðar
Íslendingar eru misánægðir með 
störf og árangur ríkisstjórnarinnar 
– eins og gengur. Nú hefur verið 
sett á laggirnar vefsíða á slóðinni 
hvadhefurthessifokkingrikisstjorn-
gert.is, sem er heldur jákvæðari í 
garð stjórnarinnar en hnjóðsyrðið 
í slóðinni gefur til kynna. Þar 
birtast af handahófi ýmis afrek og 
þjóðþrifaverk sem aðstandendur 
síðunnar eigna stjórninni. Hægt 
er að styðja á hnapp og fá sífellt 
nýjar áminningar um gæfuspor 
sem stigin hafa verið undanfarin ár. 
Hvergi á síðunni er hins vegar að 
finna upplýsingar um 
það hver það er sem 
er svona ofboðs-
lega ánægður með 
ríkisstjórn Jóhönnu 
Sigurðardóttur. Það 
er því rétt að svara 
því hér: það eru 
Ungir jafnaðarmenn, 
ungliðahreyfing 
Samfylkingarinnar. 
 - afb, sh
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