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MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTIR

Yfirlýsing frá
Ísland Panorama
MORGUNBLAÐINU hefur borist
eftirfarandi yfirlýsing:
„Atburðir síðustu daga þar sem
fólk af erlendum uppruna hefur orðið fyrir kynþáttafordómum og jafnvel líkamlegum meiðingum eru mikið áhyggjuefni. Þetta er bæði
sorglegt og dapurlegt! Samtökin Ísland Panorama eru stofnuð til þess
að vinna gegn kynþáttafordómum.
Við viljum nota tækifærið sem
hér gefst, til að sýna samstöðu í baráttunni gegn kynþáttafordómum.
Það er nauðsynlegt að koma í veg
fyrir atburði á borð við þá sem við
höfum orðið vitni að upp á síðkastið.
Ofbeldi má aldrei samþykkja né líta
fram hjá því. Ofbeldi gegn saklausu
fólki, vegna haturs, er glæpur sem
ekki verður litið fram hjá eða þagaður í hel. Samvisku og virðingar
okkar vegna verðum við að koma í
veg fyrir þróun af því tagi. Það er
mikilvægt að fram fari opinská umræða um fordóma, sem oftar en ekki

eru sprottnir af fáfræði og skorti á
skilningi.
Íslendingar eru upplýst og vel
menntuð þjóð, með sterka réttlætiskennd og hefur verið háttur þeirra
að koma vel fram við náungann. Við
hvetjum Íslendinga til að taka höndum saman og berjast gegn ofbeldi
og mismunun. Tökum því fagnandi
þessu frábæra framtaki Bubba
Morthens, sem ásamt öðrum listamönnum leggur sitt af mörkum í
baráttunni fyrir heilsteyptara samfélagi, okkur öllum til hagsbóta. Það
er sama hver uppruni okkar er, það
sem við eigum sameiginlegt er mun
meira en það sem skilur okkur að.
Ísland Panorama styður framtak
Bubba og leggur málefninu einróma
lið. Við hvetjum alla til að mæta á
tónleikana og sýna þannig í verki
samstöðu gegn kynþáttafordómum.
Byggjum betra samfélag! Látum
verkin tala og útrýmum RASISMA
á Íslandi.“

Lengur opið í
Hafnarhúsi vegna
Vatnsmýrarsýningar
ÁKVEÐIÐ hefur verið að lengja afgreiðslutímann í Hafnarhúsinu á
morgun vegna vinsælda sýningarinnar Vatnsmýri, 102 Reykjavík. Þar
getur að líta tillögur úr samkeppni
um skipulag Vatnsmýrarinnar.
Sýningin var opnuð síðasta
fimmtudag og er síðasti sýningardagur á fimmtudaginn kemur. Í dag
verður tíminn hins vegar lengdur til
kl. 22. Hafnarhúsið er opið öll
fimmtudagskvöld til kl. 22 en kl. 17 á
fimmtudaginn kemur mun Massimo

Smáauglýsingar
Heilsa

569 1100 www.mbl.is/smaaugl

Þjónusta

Úti og inni

standar

Lr-kúrinn er fyrir allar konur og
karla. Langar þig að vita hvernig ég
léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum? www.dietkur.is - Dóra 869 2024.

Mikið úrval fæðubótarefna
Prótein - Kreatín - Glútamín - Gainer
Ármúla 32. Sími 544 8000
Opið mán.-fös. frá kl. 10-18.

Ökukennsla

Bílaskóli.is
Bókleg námskeið - ökukennsl akstursmat - kennsla fatlaðra
Gylfi Guðjónsson
Subaru Impreza '06.
696 0042/566 6442.
Sigurður Jónasson
Toyota Rav4 ‘06.
822 4166.
Snorri Bjarnason
Nýr BMW 116i ´07.
Bifhjólakennsla.
892 1451/557 4975.
Sverrir Björnsson
Volkswagen Passat '06.
892 4449/557 2940.
Ævar Friðriksson
Toyota Avensis '06.
863 7493/557 2493.

Grafa (3,0 t) til allra verka.
Lagnir, rotþrær, múrbrot, stauraborun,
lóðavinna, smíðavinna, einkum
sólpallasmíði og almenn lóðavinna.
Starfssvæði: höfuðborgar- og
Suðurlandið.
Halur og sprund, verktakar, ehf.,
sími 862 5563, www.lipurta.com

Ýmislegt

Enska!

Iðnaðarmenn
Málningarþjónusta
Mjög vandaðir málarar geta bætt við
sig verkum. Tökum að okkur allar tegundir málningar og spartslvinnu. K.G
Málverk. S. 616 2757 og 551 6569.

580 7820
Mjúkur og þægilegur í BC skálum
á kr. 2.350,- buxur í stíl á kr. 1.250,

Múrverk, flísalagnir,
utanhúsklæðningar,
viðhald og breytingar.
Sími 898 5751.

Hópstjóri Lydía.

Tómstundir

Heilsárshús ehf, Fiskislóð 22
Tökum að okkur að smíða sumarhús í
öllum stærðum og gerðum. Eigum til
nokkrar teikningar, gott verð.
Uppl. í síma 893 4180 og 893 1712,
fax 552 5815
Astonish náttúruvænar
hreinlætisvörur í úrvali.

Gott aðhald í CDE skálum á kr.
2.350,- buxur í stíl á kr. 1.250,Misty, Laugavegi 178,
sími 551 3366.
Opið mán-fös 10-18, lau 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is.

Kjöllímt

Tómstundahúsið,
Nethyl 2, sími 587 0600.
www.tomstundahusid.is.
TILBOÐ:
Fóðruð vetrarstígvél fyrir dömur.
Stór númer. Verð: 3.500.Misty skór, Laugavegi 178,
sími 551 2070.
Opið mán.-föst. 10-18,
og laugardaga 10-14
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

Falleg og vönduð sumarhús frá
Stoðverk ehf. í Ölfusi.
Gott verð. Teiknum eftir óskum kaupenda, sýningarhús á staðnum. Einnig
til sölu lóðir á Flúðum.
Símar: 660 8732, 660 8730,
892 8661, 483 5009.
stodverk@simnet.is

Til sölu

Smáauglýsingar
sími 569 1100

Húsnæði óskast
Óska eftir íbúð.
Ung kona með barn óskar eftir íbúð á
höfuðborgarsvæðinu til
langtímaleigu. Er í fastri vinnu og
reglusöm. Greiðslugeta um 80 þús.
Uppl. í síma: 865-5938

Hemla 1.
Fjöldi flottra hrossa til sölu. Efnilegir
keppnishestar, kynbótahryssur, meri
fyrir minna vana. Unghross og folöld.
Uppl. á www.hemlahestar.com

Sumarhús

Volare húðvörur
Er að selja frábærar húðvörur frá
Volare. Hringið í síma 662 6560.
Helga, sjálfstæður söluráðgjafi
hjá Volare.

Hestar

Saumlaus og hlýralaus í BC
skálum kr. 2.350, buxur í stíl kr. 1.250.

Vefhýsing og heimasíðugerð
Svissnesk gæði á ótrúlegu verði.
50GB á 115 evrur. Við erum að tala
um ársverð .... lestu meira hér á
netsíðu: www.icedesign.ch

Námskeið
Einstætt enskunámskeið fyrir þá sem
vilja þjálfa talmál og styrkja
enskugrunninn. Námskeið á 19 cd
diskum, vinnubók með enska og
íslenska textanum. Námsleiðbein.
Aðstoð frá kennara á námstímanum.
Nánari upplýsingar á tungumal.is.
Skráning í síma 540 8400 og 8203799

Santanicchia arkitekt halda fyrirlestur um fagurfræði og tíðaranda í
skipulagi borga í fjölnotasal Hafnarhússins.
Eftir að sýningunni lýkur munu
vinningstillögurnar verða til sýnis í
skála hjá Skipulags- og byggingarsviði í Borgartúni, segir í fréttatilkynningu.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni
www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabid-736/1268_read9930/

Tékkneskar og slóvenskar
handslípaðar kristal- ljósakrónur.
Mikið úrval. Frábært verð.

580 7820

Slóvak kristall,
Dalvegi 16b, Kópavogi.
S. 544 4331.

