
Fimmtudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í júlí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Umhverfisvænar vélar   Allir Saab-bílarnir fást nú með etanólvél. 
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Afar ánægð með nýja 
leðurjakkann sinn

Umhverfisvænt 
í fyrirrúmi
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BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

þegar þú átt gott skilið
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Nýtt
bragð!

Seðlabanka Íslands og 
Kauphöllina greinir á um hvernig 
túlka beri lög um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
túlkar Seðlabankinn lögin sem svo 
að honum einum sé heimilt að 
„taka við innlánum frá reiknings-
stofnunum sem aðild eiga að 
verðbréfamiðstöð og annast efnda-
lok viðskipta þeirra með verð-
bréf“ eins og það er orðað í 
lögunum. Túlkun Kauphallar var 
hins vegar sú að þótt Seðlabankan-
um væri skylt að annast þá 
þjónustu væri sú kvöð ekki lögð á 
fjármálastofnanir að verða að 
leita til bankans. 

Greinir á um 
túlkun laga

  Guðlaugur Þór Þórð-
arson heilbrigðisráðherra ætlar 
að leggja niður framkvæmda-
nefnd um byggingu nýs háskóla-
sjúkrahúss og færa verkefnið 
annað. Þetta staðfesti Guðlaugur 
Þór við Fréttablaðið í gærkvöld 
en vildi að öðru leyti ekki tjá sig 
um málið.

Alfreð Þorsteinsson, sem hefur 

verið formaður, hættir þar af leið-
andi afskiptum af byggingu 
sjúkrahússins. „Ég ræddi við ráð-
herra í síðustu viku og hann til-
kynnti mér að hann ætlaði sér að 
gera breytingar. Ég veit ekki í 
hverju þær felast. En vinnan í 
nefndinni hefur gengið vel og er á 
áætlun.“

Áætlað er að heildarkostnaður 

við byggingu nýs sjúkrahúss 
verði á milli 50 og 60 milljarðar 
króna. 490 milljónir hafa þegar 
verið lagðar til verksins, 1.500 
milljónir renna til þess á næsta 
ári og svo fjórir milljarðar árlega 
næstu ár á eftir. 

Fyrsta áfanga á að vera lokið 
2013 og framkvæmdum að fullu 
lokið 2018.

Leggur Alfreðsnefndina niður

 Tveimur mönnum var 
bjargað eftir að bátur þeirra 
steytti á skeri út af Álftanesi á 
tíunda tímanum í gærkvöldi. 
Mennirnir slösuðust ekki við 
strandið.

Björgunarsveitarmenn fóru á 
þremur björgunarbátum á 
strandstað. Þegar Fréttablaðið fór 
í prentun um klukkan 23 í 
gærkvöldi voru björgunarmenn 
komnir um borð í bátinn og töldu 
þeir líklegt að hægt yrði að draga 
hann á flot, enda hefði enginn leki 
komið að bátnum. 

Tveimur mönn-
um bjargað

 Um hundrað björgunar-
sveitarmenn leituðu fram eftir 
kvöldi að manni sem féll í Sogið til 
móts við bæinn Bíldsfell í gær. 
Leitin hafði engan árangur borið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 
Leit var hætt í ánni og úr lofti um 
hálf tíu vegna myrkurs en leita 
átti fram eftir nóttu með hundum.

Tildrög slyssins voru þau að 
feðgar við veiðar, 26 og 53 ára, 
höfðu vaðið djúpt út í ána þegar 
sonurinn missti fótanna. Faðirinn 
reyndi að koma honum til bjargar 
en flaut þá sjálfur upp. 

Sá þriðji í hópnum, bróðir föður-
ins, óð í land eftir aðstoð. Veiði-

menn á vestari bakka árinnar 
settu út bát og björguðu syninum 
úr ánni, en faðirinn fannst ekki.

Árni Þorvaldsson var einn 
þeirra sem kom syninum til hjálp-
ar. „Hann náði að halda sér á floti 
meðan við kölluðum út bát sem 
var á Bíldsfelli rétt hjá,“ segir 
hann. „Þetta var orðið mjög tæpt 
þegar við náðum drengnum upp, 
hann gat varla staðið í fæturna. Þá 
hafði hann verið í ánni í klukku-
tíma eða svo.“

Árni segir botninn þar sem feðg-
arnir stóðu vera lausan í sér, og 
það hafi trúlega valdið því að þeir 
misstu jafnvægið. „Áin er ekki 

mjög straumhörð þar sem þeir 
voru en hins vegar allt að tveggja 
metra djúp.“

Alls tóku níu björgunarsveitir 
þátt í leitinni. Hópar gengu með-
fram árbökkunum, tólf bátar voru 
notaðir og þyrla Landhelgisgæsl-
unnar  leitaði úr lofti. Kafarar leit-
uðu einnig mannsins. Samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglunni barst 
tilkynningin um slysið klukkan 
fimm, og voru björgunarsveitir 
samstundis kallaðar út.

Sonurinn var fluttur á sjúkra-
hús í Reykjavík en var ekki talinn 
í lífshættu. Hann var þó kaldur og 
hafði fengið vatn ofan í sig.

Umfangsmikil leit 
að manni í Soginu
Hátt í hundrað björgunarsveitarmenn leituðu manns á sextugsaldri sem féll í 
Sogið síðdegis í gær. Sonur hans, sem einnig féll í ána, bjargaðist við illan leik.

Stjórnvöld í Súdan ætla 
að höfða mál á hendur Amnesty 
International fyrir ærumeiðingar 
vegna ásakana um pyntingar.

Samtökin segja að átta menn, 
sem sakaðir eru um að hafa 
skipulagt valdarán, hafi verið 
beittir hörðu ofbeldi. Þeir eru 
sagðir stjórnmálamenn og 
fyrrverandi yfirmenn úr hernum.

Stjórnvöld hafa ekki gefið út 
ákærur né birt gögn sem benda til 
sektar mannanna.

Neita alfarið sök



Stefán, hvað eiga þá korter-í-
þrjú gæjarnir að gera?

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 „Mér skilst að það sé 
búið að ráða einhvern annan og að 
það sé leyndarmál,“ segir Sigur-
jón Þórðarson, fyrrverandi þing-
maður Frjálslynda flokksins, um 
starf framkvæmdastjóra flokks-
ins.

Hann fullyrðir að Guðjón Arnar 
Kristjánsson flokksformaður hafi 
lofað sér starfinu í aðdraganda 
kosninganna í vor, næði hann ekki 
kjöri til þings.

Sigurjón hefur tekið við sínu 
gamla starfi sem framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlits Norð-
urlands vestra og segist því vera 
farinn að hugsa um aðra hluti. 
Hann kveðst þó ekki vera reiður 
Guðjóni Arnari. „Ég er bara hissa 
á honum,“ segir hann.

Að sögn Sigurjóns var hann 
beðinn um að færa sig úr Norð-
vesturkjördæmi í Suðurkjör-

dæmi eftir að Kristinn H. Gunn-
arsson gekk í flokkinn. Þar var 
fyrir á fleti Grétar Mar Jónsson 
og vildi Sigurjón ekki rugga bátn-
um þar eftir „Margrétarmálin“ í 
flokknum. 

Síðar hafi verið rætt um fram-
boð hans í Suðvesturkjördæmi og 

loks Norðausturkjödæmi. „Guð-
jón óskaði eftir því við mig að ég 
færi fram þar,“ segir Sigurjón 
„og bauð mér að verða fram-
kvæmdastjóri ef þannig færi.“

Svo fór að Sigurjón var ekki 
kjörinn á þing en engu að síður 
hefur honum ekki boðist að setj-
ast í stól framkvæmdastjóra 
flokksins.

„Lýðræðið getur verið þungt í 
vöfum,“ var það eina sem Guðjón 
Arnar vildi segja um málið. Hann 
bætti þó við að ráðning fram-
kvæmdastjóra væri ekki frágeng-
in en um hana yrði tilkynnt þegar 
þar að kæmi. 

Magnús Reynir Guðmundsson 
hefur verið framkvæmdastjóri 
Frjálslynda flokksins síðan Mar-
gréti Sverrisdóttur var vikið úr 
starfinu síðastliðinn vetur.

Sigurjón hissa á formanninum

Miðborgin Húsafriðunarnefnd 
hefur lagt til að tólf hús í miðbæ 
Reykjavíkur verði friðuð, þar af 
tíu við Laugaveg. Verslunin 
Brynja og Kaffi Hljómalind eru 
meðal þeirra. 

Húsin eru öll byggð fyrir 1908 
en fjögur þeirra má rífa, sam-
kvæmt gildandi deiliskipulagi. 

Á Akureyri leggur nefndin til 
að húsin við Hafnarstræti 94, 96 
og 98 verði friðuð. Eitt þeirra, 
Hótel Akureyri, hefur átt að rífa.

Í tilkynningu frá nefndinni 
segir að húsin hafi öll mikið gildi 
fyrir umhverfi sitt, flest þeirra 
hafi einnig listrænt gildi eða 
menningarsögulegt.

Menntamálaráðherra ákveður 
hvort af friðun verður. 

Hljómalind og 
Brynja friðuð

 Kristbjörg Stephen-
sen borgarlögmaður segir ekki 
hægt að hagga við næturopnun 10-
11 á Hjarðarhaga. Nágrannar 
verslunarinnar og hverfisráð 
Vesturbæjar kröfðust þess í apríl 
að lokað yrði á Hjarðarhaga á nótt-
unni. Nú hafa nágrannar 10-11 á 
Laugalæk sent borgaráði kröfu um 
að 10-11 þar verði lokað að nætur-
lagi.

Kristbjörg segir í umsögn til 
borgarráðs að sveitarfélög hafi 
ekki lagaheimild til að takmarka 
afgreiðslutíma verslana þar sem 
hann sé frjáls. Þó mætti setja 
þannig takmarkanir inn í skipu-
lagskilmála hvers hverfis:

„Slíkt verður þó tæpast gert 
gagnvart verslunum sem þegar 
eru starfandi á viðkomandi svæði, 
að minnsta kosti ekki án greiðslu 
bóta vegna þeirrar skerðingar,“ 

segir Kristbjörg sem telur að næt-
uropnun 10-11 verði ekki haggað. 
„Enda geta engar aðrar reglur gilt 
um verslunina en almennt gilda 
um verslunarstarfsemi í þjóðfé-
laginu,“ segir hún.

Þá hefur Kristbjörg eftir fram-
kvæmdastjóra 10-11 að gripið hafi 
verið til ráðstafana til að sporna 
við ónæði frá versluninni á Hjarð-
arhaga. Öryggisvörður sé utan við 
búðina á nóttunni til að koma í veg 
fyrir mannsöfnuð og hvorki sé 
komið með vörur í verslunina né 
sorpgámar þar losaðir eftir klukk-
an tíu á kvöldin.

Nágrannar 10-11 á Laugalæk 
krefjast þess samt að verslunin 
þar sé lokuð að minnsta kosti frá 
miðnætti til klukkan átta að 
morgni. Næturopnuninni fylgi 
endurtekin truflun á svefni af 
völdum óláta þannig að ekki sé 

lengur um að ræða friðsælt íbúð-
arhverfi, eins og segir í mótmæla-
bréfi 50 íbúa til borgarráðs.

Lára Magnea Jónsdóttir, sem 
býr gegnt 10-11 á Laugalæk, segir 
að þrátt fyrir niðurstöðu borgar-
lögmanns verði borgin að taka á 
málinu. „Hér eru til dæmis mikil 
fylliríslæti um helgar í bílum fyrir 
utan búðina með tilheyrandi 
háreysti. Svona gengur þetta alls 
ekki,“ segir Lára.

Guðjón Reynisson, fram-
kvæmdastjóri 10-11, segist ekki 
hafa heyrt af athugasemdum íbú-
anna á Laugalæk. „Ég tek þetta 
mjög alvarlega. Það er mjög skilj-
anlegt að fólk sé pirrað ef nætur-
svefn þess er truflaður. Ég mun 
ekki sitja aðgerðarlaus heldur skrá 
það sem þarf að gera – og standa 
svo við það,“ segir Guðjón. 

Næturopnun 10-11 
verður ekki haggað
Nágrannar krefjast þess að borgin afturkalli leyfi 10-11 til að hafa opið á Lauga-
læk að næturlagi. Það er ekki hægt nema með því að breyta skipulagi og greiða 
bætur segir borgarlögmaður um sams konar mál varðandi 10-11 á Hjarðarhaga.

Ungi karlmaðurinn sem lenti í 
bílslysinu í Reykhólasveit er 
látinn. Hann hét Marius Polenski 
og var tvítugur að aldri. Hann bjó í 
foreldrahúsum á Tálknafirði.

Maðurinn var fluttur með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar alvarlega 
slasaður eftir útafakstur við bæinn 
Klukkufell á mánudagskvöldið. 
Samkvæmt tilkynningu frá 
lögreglu var hann meðvitundar-
laus þegar björgunarmenn komu á 
vettvang og komst aldrei til 
meðvitundar.

Honum hafði verið haldið 
sofandi í öndunarvél á gjörgæslu-
deild Landspítalans í Fossvogi með 
alvarlega áverka, meðal annars á 
höfði. Lögreglan á Vestfjörðum 
rannsakar tildrög slyssins. 

Lést í bílslysi í 
Reykhólasveit

 Mikil yfirvinna með 
tilheyrandi álagi og þreytu 
stefnir flugöryggi í hættu, auk 
þess að hafa áhrif á heilsu 
flugumferðarstjóra. Fundur 
Samtaka flugumferðarstjóra á 
Norðurlöndunum hvatti til þess 
að þörf fyrir yfirvinnu við 
stjórnun flugumferðar yrði 
útrýmt.

Aukið álag var meðal þess sem 
rætt var á fundi norrænna 
flugumferðarstjóra sem fram fór 
í Reykjavík nýverið. 

Segja yfirvinnu 
valda hættu

Hjörleifur Jakobsson, for-
stjóri Kjalars sest á morgun í stjórn 
HB-Granda í stað Þórhalls Helga-
sonar. Eggert B. Guðmundsson, for-
stjóri HB-Granda segir breyting-
arnar eðlilegar þar sem Kjalar sé 

orðinn næst-
stærsti hluthaf-
inn í fyrirtæk-
inu. 

Nýverið 
tilkynnti HB-
Grandi um 
brottflutning 
starfsemi sinnar 
frá Reykjavík og 
uppbyggingu 
fiskiðjuvers á 
Akranesi en 

hætti svo við. Spurður hvort 
undirrót breytinga á stjórn væri 
óánægja Kjalarsmanna með 
málsmeðferðina vildi Eggert engu 
svara. 

Stjórn HB-Granda, frá og með 
morgundeginum, skipa Árni 
Vilhjálmsson formaður, Kristján 
Loftsson varaformaður, Bragi 
Hannesson, Halldór Teitsson og 
Hjörleifur Jakobsson. 

Nýr í stjórnina

 Til skoðunar er að 
gefa fíkniefnaneytendum spraut-
ur og sprautunálar til að bregðast 
við hópsýkingu á HIV sem virðist 
í uppsiglingu meðal þessa hóps, 
segir Haraldur Briem sóttvarna-
læknir.

Það sem af er þessu ári hafa 
fjórir fíkniefnaneytendur greinst 
með HIV-sýkingu, sem er sami 
fjöldi og greindist samanlagt á 
árunum 2002-2006. Haraldur 
segir ljóst að um innbyrðis smit 
hafi verið að ræða hjá fólki sem 
sprautar sig með eiturlyfjum. 

Slíkt er óvenjulegt hér á landi, 
undanfarin ár hefur frekar verið 
um einstök tilvik að ræða. HIV-

faraldur meðal fíkniefnaneyt-
enda hefur þó verið áhyggjuefni 
heilbrigðisstarfsmanna hérlendis 
frá því alnæmisfaraldurinn barst 
til landsins í byrjun níunda ára-
tugarins.

„Við höfum auðvitað miklar 
áhyggjur af því að þetta geti farið 
að breiðast snarlega út í þessum 
hópi,“ segir Haraldur. 

Hann segir að eftir sé að ræða 
útfærslu á slíkri dreifingu, en 
niðurstöður séu væntanlegar nú í 
haust. Til greina komi að apótek 
eða heilsugæslustöðvar dreifi 
sprautum og nálum. Einnig sé 
þekkt erlendis að sérstakir staðir 
þjóni fíkniefnaneytendum og þar 

geti þeir fengið hreinar nálar og 
sprautur.

Vill gefa sprautur og nálar  Í Garðabæ er unnið að 
því að fjölga félagslegum 
íbúðum um tvær á næstunni, að 
sögn Gunnars Einarssonar 
bæjarstjóra. 

Í Garðabæ er lægst hlutfall 
félagslegra íbúða hjá þeim 
sveitarfélögum á höfuðborgar-
svæðinu sem á annað borð eru 
með slíkar íbúðir. Þær eru 14 
talsins, eins og fram kom hér í 
blaðinu í gær.

Spurður segir hann ástæðu 
þessa vera þá að bærinn hafi 
ekki viljað vera með íbúðir „á 
lager“. 

„Við höfum bara horft á 
þörfina og mætum henni eins vel 
og við getum,“ segir hann. 

Fjölgað um tvær



NÝR CORSA
Fáir bílar hafa hlotið jafn margar
viðurkenningar og nýr Opel Corsa*

*

ESP skriðvörn/stöðugleikastýring - 6 loftpúðar - Aftengjanlegur loftpúði fyrir framsæti
Fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri - Útvarp með geislaspilara, spilar MP3 - „Aux“ tengi
í hljómtæki - Aðdráttarstýri - Geymsluskúffa undir farþegasæti

Verð 1.590.000 Verð 1.850.000
Beinskiptur 1.2 L Sjálfskiptur 1.4 L

Bíll ársins 2007 - What Car? - England
„Best in Class“ - Channel 4 Cars - England
Bíll ársins 2007 - Samtök bílablaðamanna (MKD) - Danmörk
Fjölskyldubíll ársins 2007 - Samtök bíleigenda - Belgía
2. sæti „Car of the Year“ 2007 í Evrópu

19.523 á mánuði **

** Bílasamningur miðað við 20% útborgun og eftirstöðvar í 84 mán.
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann – eyðir óæskilegri lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Meira en helmingur 
kvenna sem kusu í þingkosningun-
um í vor kaus vinstriflokka, og 
hefur hlutfallið ekki verið hærra í 
áratugi, segir Einar Mar Þórðarson, 
stjórnmálafræðingur hjá Félagsvís-
indastofnun Háskóla Íslands.

Þetta er meðal niðurstaðna 
íslensku kosn-
ingarannsóknar-
innar, en Ólafur 
Þ. Harðarson, 
prófessor við 
Háskóla Íslands, 
hefur gert slíkar 
rannsóknir frá 
árinu 1983. Þar 
er kosningahegð-
un landsmanna 
greind í síðustu 

sjö alþingiskosningum.
„Það er athyglisvert að sjá að 

kvennafylgið hefur verið að færast 
til vinstri,“ segir Einar Mar. Í kosn-
ingunum 2007 kusu 53 prósent 
kvenna vinstriflokka, en 35 prósent 
karla. Munurinn á kynjunum var 18 
prósentustig, og hefur ekki verið 
meiri á þeim árum sem rannsókn-
irnar ná til.

Árið 1983 kaus svipað hlutfall 
karla og kvenna vinstriflokka, 42 og 
43 prósent, en síðan hafa leiðir skil-
ið, karlar styðja nú síður vinstri-
flokka en fylgi kvenna við þá hefur 
aukist.

Skýringarnar á mismunandi 
kosningahegðun kvenna og karla 
eru margvíslegar, segir Einar Mar. 
Svo virðist sem konur séu hallari 
undir sterkara ríkisvald og öflugt 
velferðarkerfi en karlar. 

„Fyrsta skýringin sem manni 
dettur í hug er að í íslensku samfé-

lagi bera konur ennþá meiri ábyrgð 
á heimilum og börnunum,“ segir 
Einar Mar. Vinstri flokkarnir hafi 
einnig tekið jafnréttismálin upp á 
sína arma, og þegar konur sæki út á 
vinnumarkaðinn en virðist ekki 
njóta réttinda og launa á við karl-
menn myndist eftirspurn eftir þeim 

sem tala rödd kvenna.
Rannsóknir sýna einnig að konur 

eru hallari undir umhverfisvernd 
en karlar, og áhersla Samfylkingar 
og Vinstri grænna á umhverfismál 
hefur því höfðað frekar til kvenna 
en karla, segir Einar Mar.

Helmingur kvenna 
kaus vinstriflokka
Hlutfall kvenna sem kusu vinstriflokka komst í fyrsta skipti yfir 50 prósent í 
alþingiskosningum í vor. Heldur fleiri karlar kusu vinstriflokka en í kosningun-
um 2003 en bilið milli kynjanna jókst engu að síður talsvert milli kosninga.

Hagsmunasamtök 
kráareigenda í miðborginni voru 
stofnuð á fundi í gær. Tæplega 
hundrað manns mættu, segir 
Ragnar Ólafur Magnússon, 
eigandi skemmtistaðarins Óliver, 
sem situr í stjórn samtakanna.

„Veitingahúsamenn ætla að 
styðja hver annan í þessu ferli 
sem hófst með orðum lögreglu-
stjóra fyrir nokkrum dögum,“ 
segir hann. „Við ætlum að gæta 
hagsmuna okkar og eigna.“

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins, hefur 
sagst vilja stytta afgreiðslutíma 
skemmtistaða í miðbænum þannig 
að þeir loki klukkan tvö.

Verja hagsmuni 
kráareigenda

Meirihluti fjárlaga-
nefndar Alþingis er sammála Rík-
isendurskoðun um að mörg þeirra 
vandamála sem komu upp við 
endurnýjun Grímseyjarferju 
megi rekja til ófullnægjandi 
undirbúnings og skorts á form-
festu þegar ákvarðanir um auka-
verk voru teknar. Einnig að gerð 
kostnaðaráætlunar, útboðslýsing 
og eftirlit skuli hafa verið á sömu 
hendi.

Meirihlutinn vill að reglur um 
flutning fjárheimilda milli verk-
efna og milli ára verði gerðar 
skýrari en nú er og að þess verði 
gætt að kostnaður við endurbætur 
verði framvegis færður á stofn-

kostnaðarliði en ekki sem rekstrar-
framlög.

Drög að skýrslu fjárlaganefnd-
ar um málið voru lögð fram á fundi 

hennar í gær en þar sem stjórnar-
andstaðan gat ekki fellt við sig við 
þau var afgreiðslu málsins frestað 
þar til í dag.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins vill stjórnarandstaðan 
beina sjónum að framkvæmda-
valdinu en ekki því að reglur séu 
óskýrar. 

„Það náðist ekki samstaða um 
sameiginlega niðurstöðu og málið 
verður tekið upp á fundi á morgun 
[í dag],“ sagði Gunnar Svavarsson, 
formaður fjárlaganefndar, en vildi 
að öðru leyti ekki tjá sig um málið.

Nefndin hefur haldið nokkra 
fundi um málið og fengið til sín 
gesti sem að því koma.

Skýrari reglur og breytt verklag

 Lík konu fannst í bifreið 
á Nýja-Sjálandi fyrir utan heimili 
fjölskyldu þriggja ára stúlku sem 
fannst á lestarstöð í Ástralíu á 
laugardaginn eftir að faðir 
hennar hafði yfirgefið hana þar. 
Fréttavefur BBC greinir frá 
þessu.

Lögregla vildi ekki staðfesta að 
líkið væri af 27 ára móður 
stúlkunnar en hafði áður lýst yfir 
áhyggjum af öryggi hennar þar 
sem tilkynningar um heimilisof-
beldi höfðu áður borist frá þessu 
heimili.

Lögregla leitar föðurins sem er 
kínverskur ríkisborgari.

Lík fannst við 
heimili barnsins

 Öflug bílsprengja 
varð sjö manns að bana í Beirút, 
höfuðborg Líbanons, í gær.

Sprengjan var ætluð Antoine 
Ghanem, 64 ára þingmanni sem 
hliðhollur er stjórnvöldum. Hann 
lést í sprengingunni.

Ghanem er sá áttundi í röðinni 
af þekktum andstæðingum 
sýrlenskra stjórnvalda sem er 
myrtur í landinu frá árinu 2005.

Líbanskur ráðherra sagði ljóst 
að verið væri að losa sig við 
þingmenn meirihlutans sem er 
andsnúinn stjórnvöldum í 
Sýrlandi. Yfir 20 manns særðust í 
árásinni.

Líbanskur þing-
maður myrtur

Nefbrot, brotnar tennur, 
skurðir í andliti og fleiri meiðsl 
eru afleiðingar fjögurra líkams-
árása. Málin hafa verið þingfest 
fyrir Héraðsdómi Reykjaness.

Í fyrsta málinu barði maður 
annan, þar sem hann sat í bíl, og 
nefbraut hann. Í næsta máli sló 
maður annan með hnefahöggi, 
þannig að brotnaði upp úr fjórum 
tönnum, fórnarlambið fékk glóð-
arauga og sár í munn.

Þriðja ákæran er vegna rúm-
lega tvítugs manns sem sló annan 
með glasi. Sá fékk fjölmarga 
skurði í andlit. Í fjórða málinu 
réðst maður á sambýliskonu sína 
og slasaði hana talsvert.

Nefbrot, sár og 
brotnar tennur
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Verð frá 19.900 kr. aðra leiðina

Sölutímabil: 19. september til og með 21. september.
Ferðatímabil: 19. september til og með 31. október.

Takmarkað sætaframboð.

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is



PÍTUBAKKI 2.390 kr.

ÁVAXTABAKKI
2.480 kr.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur,
                  perur og fleiri gó›ir ávextir.

N†TT

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

*Frí heimsending gildir a›eins ef panta›ir eru 3 e›a fleiri bakkar.

Tikka masala kjúklingur,
      jöklasalatog pítubrau›.

           Reykt skinka, eggjasalat,
                 jöklasalat og pítubrau›.

Nánari uppl‡singar á somi.is

N†TT

 Umsvif í hagkerfinu munu dragast saman á 
þessu ári og því næsta. Þetta sýnir ný þjóðhagsspá 
Glitnis fyrir árin 2007 til 2011. Frekar mun þó um 
aðlögun en lendingu að ræða. „Við setjumst ekki á 
malbikið, hvað þá að við steypumst á nefið eins og þeir 
svartsýnustu hafa spáð fyrir um,“ sagði Jón Bjarki 
Bentsson, sérfræðingur hjá Greiningu Glitnis. 

Tímabundinni stöðnun er spáð í einkaneyslu. Mett-
un hafi orðið á markaði með varanlegar neysluvörur 
og bíla. Þá verði lánsfjármögnun dýrari, vinnumark-
aður slakari og eignaverð hækki minna, sem allt hafi 
áhrif til minni einkaneyslu. 

Sömuleiðis er gert ráð fyrir samdrætti í fjárfest-
ingu á þessu ári og því næsta. Framkvæmdir við 
álverið í Helguvík muni hins vegar knýja vöxt henn-
ar aftur, eftir árið 2009. 

Þrátt fyrir að samdráttar í einkaneyslu og fjárfest-
ingu gæti nú þegar er spáð 2,6 prósenta hagvexti í ár 

og tveggja prósenta vexti á því næsta enda verði 
verulegur bati á utanríkisviðskiptum. Hagvöxturinn 
muni svo taka vel við sér á árunum 2009 til 2011.

Engin lending heldur lágflug

Afhending nýrra lögreglubúninga sem 
upphaflega átti að taka í notkun 17. júní síðastliðinn 
er í uppnámi. Framleiðslu núverandi búninga var 
hætt um síðustu áramót. Saga nýju búninganna er 
orðin nokkuð löng. Í lok síðasta árs var farið af stað 
með útboð á þeim. Á grundvelli þess var gengið til 
samninga við framleiðslufyrirtæki, annars vegar 
Hexa og hins vegar Sjóklæðagerðina og Fasa-föt.

„Síðan gerist það að tvö síðarnefndu fyrirtækin 
eiga í sameiningarviðræðum sem flækja málin,“ segir 
Jónas Ingi Pétursson, framkvæmdastjóri rekstrar hjá 
embætti ríkislögreglustjóra. „Upp úr þeim slitnaði og 
þó nokkuð af starfsfólki Fasa fór yfir til Sjóklæða-
gerðarinnar, en Hexa keypti lager og einhverja við-
skiptavild. Hexa stóð að megninu til við sinn hluta 
samningsins, fór í máltökur um allt land og setti sinn 
hluta í framleiðslu. Sjóklæðagerðin var aftur á móti 
lengur að fara af stað. Að ósk lögreglu var ákveðið að 
Sjóklæðagerðin færi í samstarf við danskt fyrirtæki, 
Mammut, sem framleiðir búninga fyrir dönsku lög-
regluna. Þá brutust út óeirðir í Danmörku og það fór 
allt á yfirsnúning við að framleiða föt fyrir dönsku 
lögregluna, þannig að okkar framleiðsla færðist aftar 
í röðina. Það kom vitlaust efni hingað til lands og 
fleira fór úrskeiðis, að því að okkur er sagt.“

Jónas segir að þar sem 17. júní hafi ekki staðist hafi 
stefnan verið sett á  5. september.

„Nú í lok ágúst tilkynnti forsvarsmenn Sjóklæða-
gerðarinnar okkur að þeir gætu ekki heldur staðið við 
þá dagsetningu,“ útskýrir Jónas enn fremur. „Við 
höfum því verið að funda með umræddum birgjum, 
ásamt lögfræðingum, sem segir kannski best hvernig 
staðan er. Nú er stefnan sett á 1. október. Við ætluðum 
að afhenda nýju búningana í einu lagi, þannig að Hexa 
hefur beðið með sinn hluta þeirra á lager. En niður-
staðan er orðin sú, að við verðum að afhenda hluta 
fatnaðarins, þannig að menn verða með blandaðan 
einkennisfatnað til að byrja með, þann nýja og hinn 
eldri, af því að þetta hefur dregist fram úr öllu hófi.“

Jónas segir hægt að beita févítum eða rifta öllum 
samningum vegna vanefnda og séu þau mál í skoðun. 
Aðaláherslan sé þó á að fá nýju búningana sem fyrst.

Nýir lögreglubún-
ingar eru í uppnámi
Afhending nýrra einkennisbúninga fyrir lögreglumenn hefur dregist svo mán-
uðum skiptir. Embætti ríkislögreglustjóra íhugar að beita févítum eða rifta 
samningum vegna vanefnda. Fundir fara fram í viðurvist lögfræðinga.

 „Borgaryfirvöld 
hafa ákveðið að flytja efni frá 
Geirsgötu og setja það í landfyll-
ingu upp á þrjá hektara við Ána-
naust,“ segir Sigurbjörg Schiöth, 
íbúi við Vesturgötu. 

Húsfélag Vesturgötu 69 til 75 
sendi frá sér ályktun þar sem það 
mótmælir harðlega áformum 
borgaryfirvalda og telja ótækt að 
ráðist verði í landfyllingu á þeirri 
forsendu að það vanti urðunarstað 
fyrir efnið.

Í ályktuninni segir að gert hafi 
verið ráð fyrir landfyllingu við 
Ánanaust eftir árið 2012, en núver-
andi meirihluti borgarstjórnar 
hafi boðað að fallið yrði frá hug-
myndum um landfyllingu á þess-
um stað. Nú hafi sú afstaða 
breyst.

„Landfyllingin verður í engu 
samræmi við strandlínuna og 
áformin virðast því laus við alla 
umhverfishugsun,“ segir Sigur-

borg og bendir á að ekkert mat fór 
fram á umhverfisáhrifum. 

Íbúar Vesturgötu telja ótækt að 
komist sé hjá slíku mati með því 
að miða við flatarmál, ef síðar eigi 
að bæta við og stækka fyrirhug-
aða landfyllingu.

Um fokgjarnt efni sé að ræða og 
fyrir opnu hafi séu allar líkur á að 
efnið berist yfir íbúabyggðina. 
Það geti haft áhrif á heilsufar, þá 
sérstaklega hjá þeim sem þjást af 
ofnæmis- og öndunarsjúkdómum. 

Óttast fok yfir íbúðabyggð

Hefur þú áhyggjur af stríði 
í Íran?

Vilt þú verslunarkjarna í mið-
borg Reykjavíkur?

 Viðskiptaráð, sem í 
vikunni fagnar níræðis afmæli, 
leggur til að ráðuneytum verði 
fækkað úr fjórtán í sjö.

Er slíkri aðgerð ætlað að 
einfalda stjórnsýsluna og auka 
skilvirkni.

Ráðið stingur upp á að félags-, 
trygginga- og heilbrigðismál 
verði sameinuð í velferðarmála-
ráðuneyti, fjármála- og viðskipta-
ráðuneyti verði að einu og 
samgöngu-, iðnaðar- og umhverf-
isráðuneyti verði sameinuð 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytinu.

Starfsemi og verksvið annarra 
ráðuneyta verði óbreytt.

Ráðuneytum 
fækkað í sjö



35%
afsláttur

      við kassa



Danska lögreglan 
hefur fundið gullhornin tvö sem 
stolið var á mánudaginn af safni 
í bænum Jelling á Jótlandi. Tvær 
konur og tveir karlar voru 
handtekin í gær, grunuð um aðild 
að ráninu.

Gullhornin eru tveggja alda 
gamlar eftirlíkingar af gullhorn-
um frá bronsöld. Upprunalegu 
hornunum var stolið árið 1802. 
Þar var að verki skuldugur 
gullsmiður, sem bræddi þau og 
steypti úr þeim falsmyntir. Hann 
náðist.

Gullhornin eru venjulega 
geymd í Þjóðminjasafninu í 
Kaupmannahöfn, en höfðu verið 
lánuð á víkingasýningu í Jelling, 
litlu þorpi sem áður var höfuð-
staður norrænna manna í 
Danmörku.

Stolnu gull-
hornin fundust

Jeppabifreið var 
ekið á stein fyrir framan 
verslunarmiðstöð í Hafnarfirði í 
fyrrinótt. Tveir voru í bílnum 
en ekki liggur fyrir hvor ók. 
Þeir eru grunaðir um að hafa 
verið undir áhrifum vímuefna. 
Lögregla segir að hefði bíllinn 
ekki lent á steininum sé líklegt 
að hann hefði endað inni í  
verslunarhúsinu.

Það sem af er vikunni hefur 
ekki liðið sú nótt að ekki hafi 
ökumaður verið tekinn úr 
umferð, grunaður um akstur 
undir áhrifum fíkniefna eða 
lyfja. 

Ökumaður í 
vímu ók á stein

Hvaða fyrirtæki þurfti að 
fresta skráningu hlutafjár í 
evrum á dögunum?

Hver segist hafa verið rekinn 
úr knattspyrnuliði FH eftir 
viðtal við Fréttablaðið?

Hvað heitir ný heimildar-
mynd Sigur Rósar?

 Aukinn áhugi á lífrænu eldsneyti eins 
og etanóli sem orkugjafa fyrir bíla, og ríkisstyrkir 
til framleiðslu á etanóli, hafa leitt til umtalsverðra 
verðhækkana á matvælum, að því er fram kemur í 
nýlegri skýrslu Efnahags- og þróunarsamvinnu-
stofnunar Evrópu (OECD). 

Ávinningur af notkun lífræns eldsneytis á bíla er 
ekki nægur til að gera það að fýsilegum valkosti, 
segir í skýrslu OECD. Áhersla á etanól-framleiðslu 
geti valdið skorti á matvælum, en etanól er meðal 
annars framleitt úr maís.

Lagt er til að ríkisstyrkir til framleiðslu etanóls 
verði felldir niður, og reynt að hemja kolefnisút-
blástur með því að skattleggja útblásturinn.

Áhugi á lífrænu eldsneyti mun ennfremur setja 
pressu á enn frekara skógarhögg á þeim svæðum 
sem henta til ræktunar, og þar með gæti ávinningur 
umhverfisins af þessu umhverfisvænna eldsneyti 
orðið minni en til stóð.

Bent er á það í skýrslu OECD að aðeins ákveðnar 
framleiðsluaðferðir etanóls séu vænlegar, í öllum 
tilvikum séu aukaafurðir sem til falli nýttar, svo 
sem sykurreyr í Brasilíu. Aðrar aðferðir gætu þegar 

upp er staðið haft meiri umhverfisáhrif en brennsla 
bensíns og olíu.

Etanól ekki fýsilegur kostur
Ráðherra málefna 

fyrrum Austur-Þýskalands 
varaði í gær við því að hægri-
öfgum yxi ásmegin í sam-
bandslöndunum fimm sem 
áður tilheyrðu Austur-Þýska-
landi.

Ónóg reynsla af lýðræði og 
gagnrýninni kennslu á þýskri 
sögu hefur leitt til „skorts á 
grundvallar lýðræðissannfær-
ingu“ og „hægriöfga-viðhorf-
um“ sem hefur gert hægriöfga-
flokkum kleift að festa rætur 
að sögn ráðherrans, Wolfgangs 
Tiefensee.

Mikil aukning hefur orðið í 
árásum tengdum hægri öfgum 
í Þýskalandi undanfarið, þar á 
meðal hjá nýnasistum, og er 
hægriöfgaflokknum NPD 
kennt um.

Varar við hægri-
öfgum í austri

 „Lögmannafélagið 
skortir heimildir til að grípa inn í 
mál sem þessi,“ segir Ingimar 
Ingason, framkvæmdastjóri 
Lögmannafélags Íslands, um
málefni lögfræðings sem 
grunaður er um að hafa leitað á 
börn. Í fréttaskýringaþættinum 
Kompási á Stöð 2 í fyrrakvöld var 
fjallað um mál lögfræðings sem 
grunaður er um að hafa brotið 
kynferðislega á börnum. Réttað 
verður í máli mannsins í næstu 
viku en á meðan mál hans hefur 
verið í rannsókn hefur hann 
sjálfur varið aðra menn sem 
grunaðir eru um barnaníð og 
meðal annars setið við skýrslu-

töku á barni í Barnahúsi. 
„Þetta er slæm staða sem við 
höfum sem betur fer ekki lent í 
áður. Ég vil samt að allt verði gert 
til að koma í veg fyrir að svona 
endurtaki sig,“ segir Ingimar. 
Hann segir að eins og staðan sé 
nú sé ekkert ákvæði sem gefi 
heimild til að grípa inn í ef 
svipaðar aðstæður og þær sem 
Kompás fjallaði um koma upp. 
Erfitt geti verið að útfæra slíkt 
ákvæði en nauðsynlegt sé að 
reyna að tryggja að siðferðislegir 
árekstrar komi ekki upp séu 
menn grunaðir um glæpi eða 
ákærðir fyrir þá.
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Bjóðum ný og glæsileg merki
velkomin í Debenhams
Dömur: Bruuns Bazaar, BZR,
InWear, Soaked in Luxury og IKKS

Herrar: Matinique, BZR og Bruuns Bazaar
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Tvær nýjar deildir NTC í verslun Debenhams



 „Það hefur  verið við-
varandi mat að krónan hentaði 
okkar hagkerfi og við eigum auð-
vitað alltaf að vera með þetta til 
athugunar. Það kallar hins vegar 
ekkert á sérstaka úttekt nú,“ segir 
Arnbjörg Sveinsdóttir, þingflokks-
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
um ályktun Sambands ungra sjálf-
stæðismanna um efnahagsmál og 
hagstjórn. Telja þeir tímabært að 
kostir og gallar íslensku krónunn-
ar verði teknir til alvarlegrar 
skoðunar.

Arnbjörg segir jafnframt að öll 
umræða verði að fara fram með 
yfirveguðum hætti; ellegar sé 
hætt við að menn missi trúna á 
krónunni.

Pétur H. Blöndal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins og formaður 
efnahags- og skattanefndar 
Alþingis, telur sjálfsagt að ræða 
stöðu krónunnar eins og annarra 
þátta efnahagslífsins. „Það á að 
fara fram sífelld umræða um þessi 
mál,“ segir hann. 

Pétur hefur þó mótaðar hug-
myndir um stöðu krónunnar og 
metur kosti hennar fleiri en gall-
ana. „Krónan hefur reynst okkur 
vel undanfarin tíu til fimmtán ár 
þótt hún hafi verið okkur erfið í 
óðaverðbólgunni þar áður,“ segir 
Pétur og nefnir nokkra ókosti við 
að taka upp erlenda mynt, til 
dæmis evru. „Menn hafa nefnt 
lægri vexti sem kost við evruna en 
það getur virkað öfugt því lækkun 
vaxta hér hleypti upp húsnæðis-

verðinu og ég vil ekki sjá aðra 
slíka verðhækkun.“ Rætt hefur 
verið um óstöðugleika krónunnar 
en Pétur bendir á að hún sé afskap-
lega sterk og að sveiflur á milli 
evru og Bandaríkjadals séu líka 
umtalsverðar. „Þannig að jafnvel 
stór efnahagssvæði sveiflast líka.“ 
Enn fremur felist ókostur í að 
erlend mynt aðlagist ekki íslensku 
efnahagsástandi sérstaklega og 
allsendis óvíst hvort efnahags-
ástand annars staðar gangi í takt 
við ástandið hér.

Pétri er annt um fullveldi 
Íslands og telur mikilvægt að 
halda í það þótt einhvern tíma 
verði hugsanlega að niðurstöðu að 
taka upp evru. „Það er hægt að 
taka upp evru óháð inngöngu í 
Evrópusambandið – og öfugt. Sam-
bandið hefur þróast mjög hratt í 
átt til ríkis og ég held að reynsla 
okkar af fullveldi sé slík að fáir 
vilji afsala sér því. Efnahagsleg 
velferð okkar hófst þegar við 
fengum fullveldi.“

Krónan reynst 
vel en umræða 
er sjálfsögð
Pétur Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, segir 
kosti krónunnar fleiri en gallana en telur sjálfsagt 
að gera úttekt á stöðu hennar. Arnbjörg Sveinsdóttir 
þingflokksformaður segir ekkert kalla á úttekt nú.

Auglýsingasími

– Mest lesið

 Nuon Chea, sem var 
einn af æðstu leiðtogum ógnar-
stjórnar Rauðu kmeranna í Kamb-
ódíu, var handtekinn í gær og 
ákærður fyrir glæpi gegn mann-
kyninu og stríðsglæpi.

Hann var handtekinn snemma í 
gærmorgun á heimili sínu í Pailin, 
skammt frá landamærum Taí-
lands, og fluttur til höfuðborgar-
innar Pnohm Penh, þar sem hann 
var afhentur stríðsglæpadómstól, 
sem starfræktur er þar á vegum 
Sameinuðu þjóðanna.

Nuon Chea er 82 ára og var 
hægri hönd Pol Pots, leiðtoga 
Rauðu kmeranna, sem lést árið 
1998. Yfirmaður herafla Rauðu 

kmeranna, Ta Mok, lést árið 2006, 
þannig að Noun Chea er nú æðst-
ur leiðtoga Rauðu kmeranna, sem 
enn eru á lífi. Hann hefur þó jafn-
an neitað allri ábyrgð á voðaverk-
um ógnarstjórnarinnar, sem ríkti 
á árunum 1975 til 1979, og segist 
reiðubúinn að verja gerðir sínar 
fyrir dómara.

„Núna er kominn tími fyrir 
hann að segja sína útgáfu sögunn-
ar fyrir dómstól,“ segir Youk 
Chang, framkvæmdastjóri Skjala-
safns Kambódíu, þar sem glæpir 
Rauðu kmeranna hafa verið rann-
sakaðir.

„Það dóu svo margir. Staðreynd-
irnar eru alls staðar. Til er fullt af 

fjöldagröfum, fangelsum, skjöl-
um og ljósmyndum sem sýna hvað 
hann gerði á þessum tíma.“ 

Ákærður fyrir stríðsglæpi

 Sjötug ekkja var í gær 
dæmd í lífstíðarfangelsi fyrir að 
hafa skipulagt morð á tengdadótt-
ur sinni eftir að hún komst að 
framhjáhaldi hennar.

Sonur ekkjunnar var einnig 
sakfelldur fyrir aðild að morðinu 
á konu sinni sem var 27 ára.

Tengdadóttirin hvarf þegar hún 
og ekkjan ferðuðust saman til 
Indlands vegna brúðkaups í 
fjölskyldunni. Saksóknarar sögðu 
ekkjuna hafa stært sig af því að 
hafa látið bróður sinn kyrkja 
tengdadótturina og henda líkinu 
síðan í á.

Dómarinn sagði að um heiðurs-
morð hefði verið að ræða. 

Ekkja lét myrða 
tengdadóttur

TILBOÐ
Rósir 7 stk./ 35-40 cm

Opið virka daga 10 - 20
laugardaga 10 - 18
sunnudaga 12 - 18

595,-

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Fræðslufundur í Fossvogskirkju í kvöld 20. sept. kl. 20.
Fyrirlesari sr. Anna Sigríður Pálsdóttir.

Allir velkomnir!

Sorg og sorgarviðbrögð
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REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Esja
Regnkápa

10.100 kr.

Þú ert flottari þurr





Bernard Kouchner, 
utanríkisráðherra Frakklands, 
segir að franska stjórnin hafi ekki 
lengur þá stefnu að vera ávallt 
andvíg Bandaríkjamönnum. Hins 
vegar taki hún ekki við neinum 
skipunum frá Bandaríkjastjórn.

Kouchner, sem hélt í gær í 
þriggja daga opinbera heimsókn 
til Bandaríkjanna, segir að þetta 
sé fráhvarf frá stefnu fyrri ríkis-
stjórnar, þegar Jacques Chirac 
var Frakklandsforseti. Hann 
segir andúð fyrri stjórnar á 
Bandaríkjamönnum vera „hefð 
sem við erum að reyna að yfir-
vinna“.

Kouchner hefur þótt harla 

ómyrkur í máli undanfarna daga 
þegar talið hefur borist að Íran, 
og sagði meðal annars að Vestur-

lönd þurfi að búa sig undir stríð 
hætti Íranar ekki við kjarnorkuá-
form sín. Einnig sagði hann það 
bara eðlilegt að franski herinn búi 
sig undir slíkt stríð, en bætti þó 
við að „sem stendur“ væri slíkur 
undirbúningur ekki í bígerð.

Í gær sá Herve Morin, varnar-
málaráðherra Frakklands, ástæðu 
til að ítreka að franski herinn 
væri ekki að skipuleggja neinar 
árásir á Íran.

Þótt herinn geri reglulega áætl-
anir um ýmis efni, þá „getur engum 
dottið í hug eitt augnablik að við 
séum nú að gera og undirbúa hern-
aðaráætlanir gagnvart Íran,“ sagði 
Morin í sjónvarpsviðtali.

Taka samt ekki við skipunum

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

www.uu.iswww.uu.is

Verðdæmi: 
53.240 kr.
á mann m.v. tvo á hóteli.
Innifalið í verði er fl ug, hótel-
gisting á Radisson SAS
Daugava og fl ugvallaskattar.

Höfuðborg Lettlands, Riga, er skemmtilega blönduð 
heimsborg sem býður upp á fjörugt næturlíf, spennandi 
verslanir og nokkra af bestu veitingastöðum Evrópu.

Gamli bærinn í Riga er afar fallegur og þar má auðveldlega 
auka skilning sinn á sögu landsins í rólegu og þægilegu
andrúmslofti.  Í Riga er verðlag líka óvenju lágt og því virkilega 
hægt að njóta lífsins til hins ítrasta.

Riga
- Falleg og spennandi

11. - 14. október

Ferðaskrifstofa

Nýr miðborgarkjarni sem 
gerbreytir deiliskipulaginu
Samson Properties, fasteignaþróunarfélag Björgólfsfeðga, kynnti í gær hugmyndir um verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði sem samsvarar hálfri Kringlu og 20.000 fermetra íbúabyggð neðan Laugavegar. Ætlað að vera 
mótvægi við starfsemi í Kvosinni og styðja við mannlíf og verslun á ofanverðum Laugaveginum. 

 „Við erum að breyta 
öllu deiliskipulagi með þessum 
hugmyndum,“ segir Sveinn 
Björnsson, framkvæmdastjóri 
fasteignaþróunarfélagsins Sam-
son Properties. 

Sveinn kynnti í gær hugmyndir 
félagsins um nýjan miðbæjar-
kjarna sem næði upp frá Skúla-
götu og að Laugavegi og austur 
frá Barónsstíg að Vitastíg. Kjarn-
inn myndi fara yfir Hverfisgötu 
með tveggja hæða glergangi.

Áætlað er að hafa milli 70 og 80 
verslanir í 25.000 fermetra versl-
unarkjarna, sem jafnast á við 
hálfa Kringlu. Þar yrðu einnig 
um 180 íbúðir í háhýsum við 
Skúlagötuna og tækju þær 18.000 

til 20.000 fermetra. Núverandi 
deiliskipulag gerir ráð fyrir allt 
að 17 hæða húsum þar. Ráðgert 
er að hafa fjögurra hæða bíla-
kjallara undir verslunarmiðstöð-
inni.

Tveir inngangar væru frá 
Laugavegi. Annar austar frá 
Landsbankahúsinu við Laugaveg 
77 og hinn þar sem nú standa tvö 
timburhús við númer 67 og 69.

Samson Properties á ekki allar 
þær lóðir  sem ráðgert er að fari 
undir nýja kjarnann og Sveinn 
segir að reynt verði að ná samn-
ingum við aðra eigendur á svæð-
inu. Verkefnið standi eða falli með 
því.

„Við höfum kynnt hugmyndina 

óformlega fyrir borginni og við-
brögðin hafa verið mjög jákvæð 
en þetta hefur ekki enn farið í 
neitt hefðbundið ferli,“ segir 
hann.

Sveinn leggur áherslu á að 
kjarninn verði reistur í sátt og 
samlyndi við alla aðila á svæðinu.

„Við teljum okkur koma til móts 
við og virða sögu, götumynd og 
sérstöðu miðbæjarins. Það yrði 
mjög gaman að vinna með til 
dæmis Torfusamtökunum, við að 
þróa þessar götumyndir og prófa 
hvernig mætti skapa þarna líf.“ 

Hugmyndin er enn í mótun og 
Sveinn segir að aðlaga þurfi bygg-
inguna eftir því hvað náist í gegn. 
Hann kveðst til að mynda opinn 

fyrir öllum hugmyndum um fram-
tíð timburhúsanna við Laugaveg 
67 og 69. „Það er ekki endilega 
verið að tala um að rífa þau,“ segir 
hann.

Pétur H. Ármannsson, arkitekt 
og stjórnarmaður Torfusamtak-
anna, virðir þá afstöðu fyrirtækis-
ins „að taka tillit til umhverfisins 
og vinna með íbúum og húsvernd-
unarfólki við að laga þessa tillögu 
að umhverfinu“.

Hann lítur á hugmyndina sem  
frumdrög, sem  eigi eftir að móta 
nánar. „En reiturinn er vel til upp-
byggingar fallinn því þarna eru 
margar auðar lóðir og í rauninni 
einskis manns land sums staðar,“ 
segir hann.

Recep Tayyip 
Erdogan, forsætisráðherra 
Tyrklands, segir að afnema þurfi 
bann við notkun höfuðklúta í 
háskólum.

„Rétturinn til æðri menntunar 
á ekki að takmarkast af því 
hverju stúlkur klæðast. Þetta er 
ekkert vandamál í vestrænum 
samfélögum en hér í Tyrklandi er 
þetta vandamál og ég tel að það 
sé frumskylda stjórnmálamanna 
að leysa þann vanda,“ hafði 
breska dagblaðið Financial Times 
eftir honum í gær.

Í drögum að nýrri stjórnarskrá, 
sem stjórnin lagði fram í síðustu 
viku, er ekki að finna neitt bann 
við notkun höfuðklúta í háskólum, 
eins og er í núgildandi stjórnar-
skrá landsins.

Hyggst afnema 
slæðubannið

 Ungir framsóknar-
menn hvetja iðnaðarráðherra til 
að koma á sambærilegu kerfi 
endurgreiðslu kostnaðar við 
upptöku tónlist og stuðst er við í 
kvikmyndagerð.

Með slíku kerfi megi laða 
erlent tónlistarfólk til landsins 
með tilheyrandi landkynningu og 
atvinnutækifærum.

Ungir framsóknarmenn fagna 
því  að margir erlendir kvik-
myndagerðamenn hafi unnið að 
myndum sínum hérlendis, að því 
er kemur fram í tilkynningu.

Vilja ívilna tón-
listarmönnum

Erfðaskrá tveggja 
aldraðra systra, sem gerð var 
árið 2001, hefur verið dæmd 
ógild. 

Héraðsdómi Reykjavíkur 
þótti sannað að önnur systirin 
hafi verið ófær um að gera 
erfðaskrána með skynsamleg-
um hætti sökum ellihrörnunar-
sjúkdóms.

Systurnar arfleiddu son 
þriðju systurinnar að öllu 
eigum sínum og kröfðust 
systkini hans ógildingarinnar.

Systurnar voru ógiftar og 
barnlausar. Þær létust árin 2003 
og 2005. 

Erfðaskrá 
dæmd ógild



Jaco Duke Jaco Pat Ottoman
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„ORÐRÉTT“ Fyrrverandi barnahermaður kemur

Þeim sem hafa gaman af 
að ferðast en hafa naum 
fjárráð stendur nú nýr 
valkostur til boða, svokall-
að sófaflakk. Sigrún Vala 
Þorgrímsdóttir og Þórgnýr 
Thoroddsen eru í hinum 
ört vaxandi hópi sem nýtir 
sér þennan nýstárlega 
gistimáta, sem á rætur að 
rekja til Íslands. 

Eins og svo margar nýjungar nú 
til dags á sófaflakk, eða „couch 
surfing“ eins og það kallast á 
ensku, rætur að rekja til netsins. 

Einnig á það rætur að rekja til 
Íslands. Sófaflakk gengur þannig 
fyrir sig að maður skráir sig á 
vefsíðuna couchsurfing.com, 
borgar þar vægt félagsgjald og 
gefur upplýsingar um sig og 
getur í framhaldinu sótt um að fá 
að gista á sófa annarra víðs vegar 
í heiminum. Í staðinn þarf maður 
að vera reiðubúinn að hýsa aðra 
ferðalanga. 

Stofnandi couchsurfing.com 
er Bandaríkjamaður að nafni 
Casey Fenton sem ferðaðist til 
Íslands á sínum tíma. Í stað þess 
að gista á hóteli vildi hann kynn-
ast heimamönnum og Reykjavík 
eins og þeir þekkja hana. Hann 
sendi því 1.500 nemendum við 
Háskólann í Reykjavík tölvupóst 

og bað einhvern um gistingu. Það 
bar árangur; tugir manna svör-
uðu og buðust til að hýsa Fenton, 
sem stofnaði heimasíðuna í kjöl-
farið.

Sófaflakkarar fyrirfinnast nú 
um allan heim, þar af eru um 200 
á Íslandi. Þeirra á meðal er parið 
Sigrún Vala Þorgrímsdóttir 
háskólanemi og Þórgnýr Thor-
oddsen kvikmyndagerðarmaður. 
Þau eru nýkomin heim úr sinni 
fyrstu gistiferð til Hollands. „Við 
fórum út í þarsíðustu viku og það 
gekk mjög vel. Við eigum klár-
lega eftir að nýta okkur þennan 
gistimáta aftur.“ 

Sigrún Vala og Þórgnýr hafa 
aftur á móti hýst þeim mun fleiri 
frá því að þau skráðu sig á vef-
síðuna. „Það gistu hjá okkur fjór-

tán manns í júlí og annar eins 
fjöldi í ágúst,“ segir Sigrún Vala. 
„Við vorum mjög heppin með 
gesti. Þetta var allt fínt fólk sem 
eldaði fyrir okkur og færði okkur 
gjafir frá sínu landi. Það má því 
segja að um leið og þau kynntust 
Íslandi fengum við líka að kynn-
ast broti af þeirra heimahögum, 
þeirra menningu og kynntumst 
þeirra sjónarhorni á Ísland, sem 
er mjög verðmætt.“ 

Sigrún Vala segir að miklar 
varúðarráðstafanir séu gerðar 
til að tryggja að fólk fái ekki 
vafasama einstaklinga í heim-
sókn. „Til þess borgum við 
félagsgjald, til að halda vefsíð-
unni gangandi og til að tryggja 
öryggið. Þeir sem hýsa sófa-
flakkara verða vitaskuld að sam-

þykkja gestina sem þeir taka við. 
Að heimsókninni lokinni er hægt 
að gefa gestunum meðmæli á 
vefsíðunni og ef maður er svo 
óheppinn að fá einhvern furðu-
fugl í heimsókn þá ræður maður 
öðrum einfaldlega frá því að 
hýsa hann.“ 

Sigrún Vala segir að fyrir utan 
peninga sem sparast sé sófaflakk 
góð leið til að kynnast heima-
mönnum á fjarlægum slóðum. 
„Þegar maður gistir á hóteli 
kynnist maður sjaldan heima-
mönnum og fer yfirleitt bara á 
vinsælustu túristastaðina. Með 
þessu móti kynnist maður fólk-
inu í landinu og heimsækir staði 
sem maður myndi annars ekki 
frétta af og fær miklu meira út 
úr ferðinni.“

Sofið í ókunnugum sófum  

Harmonikuunnendur á Íslandi 
eiga veislu í vændum því hinn 
frábæri sænski harmonikuleik-
ari Lars Holm heldur hér tvenna 
tónleika, í Skagafirði og Garða-
bæ.  

Holm er einn færasti harmoniku-
leikari Svía og einn virtasti harm-
onikuleikari Evrópu. Hann hefur 
lengi starfað sem kennari við Tón-
listarháskólann í Málmey og Kon-
unglegu tónlistarakademíuna í 
Kaupmannahöfn með harmoniku 
sem aðalhljóðfæri og samið 
kennsluefni fyrir harmonikunem-
endur. Undanfarin ár hefur Holm 
ferðast vítt og breitt um heiminn 
og haldið námskeið. Ljóst er því 
að hér er um mikinn hvalreka að 
ræða fyrir íslenskt tónlistarlíf. 

Harmonikuakademían á Íslandi 
hefur veg og vanda af komu 
Holms hingað sem heldur sína 
fyrstu tónleika á föstudagskvöld 
í Steinastaðaskóla í Skagafirði, 
þar sem hann kynnir fyrir áheyr-
endum tónlist frá ýmsum heims-
hornum. Á laugardag stýrir 
Holm, á sama stað, námskeiði 
fyrir harmonikukennara og 
lengra komna nemendur. Þar 
verður einnig samankominn 
hópur forystumanna og -kvenna 
harmonikufélaga um land allt 
vegna landsfundar Sambands 
íslenskra harmonikuunnenda. 

Lars Holm rekur smiðshöggið á 
Íslandsför sína með tónleikum í 
sal Tónlistarskóla Garðabæjar á 
sunnudagskvöld.

Lars Holm kemur til Íslands

Selavinur Best að klikka þá ekki

Sammála 
Stefáni 



Sjáðu sjónvarpið! 
42PC52
42” Plasma sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími innan við 1ms

169.900

Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 

50PC1RR
50” Plasma sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 10.000:1
Birtustig 1.000
Svartími innan við 1ms
80GB upptökudiskur

42LY95
42” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

259.900
37LF65
37” LCD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 5.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms

224.900

42LC2D
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

32LC51
32” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 8ms

219.900
37LC2D
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 1.600:1
Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

189.900

109.900
26LC51
26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms

105.900
42LC51
42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

179.900
37LC51
37” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 6ms

159.900

80 GB
UPPTÖKU
DISKUR
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fimmtudag, föstudag, laugardag & sunnudag

BRJÁLUÐ

1.990
3.990

999
2.390

4.990
6.990

6.690
9.995

5.990
8.990

4.999
6.990

1.190
2.490

8.995



hagur heimilanna

 Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðing-
ur sparar blöð og lithylki þegar hann 
prentar. 

Flestir kannast líklega við 
erfið samskipti í viðskipt-
um með gallaða vöru eða 
lélega þjónustu, sem ef til 
vill er ekki efni í dómsmál. 
Neytendum gefst þó færi á 
að leita réttar síns, jafnvel 
þegar um lágar upphæðir er 
að ræða. 

„Kærunefnd lausafjár og þjón-
ustukaupa er leið fyrir þá sem 
lenda í brotum á neytendakaup-
um, til dæmis þegar keypt er í 
búð, lausafjárkaupum þegar fólk 
verslar sín á milli á jafnréttis-
grundvelli og þjónustukaupum,“ 
segir Hildigunnur Hafsteinsdótt-
ir, stjórnandi leiðbeininga- og 
kvörtunarþjónustu Neytendasam-
takanna.

Nefndin virkar ekki sem dóm-
stóll en gefur þess í stað álit sitt á 
málum.

„Það sem skilur nefndina frá 
dómstól er að engin viðurlög eru 
við því að brjóta gegn áliti hennar. 
Nefndarmenn eru aftur á móti lög-
fræðingar og formaðurinn er fyrr-
verandi dómari, og því getur talist 
líklegt að dómstóll kæmist að 
sömu niðurstöðu og nefndin.“ 

Nefndarmenn eru fulltrúar 
Neytendasamtakanna, Samtaka 
atvinnulífsins og viðskiptaráðu-
neytisins.

„Það er frekar einfalt að leggja 
mál fyrir nefndina. Á heimasíðu 
Neytendastofu er að finna eyðu-
blað sem hægt er að prenta út og 
senda í pósti ásamt gögnum. Þá er 
málsmeðferðin ókeypis og er 
hugsuð sem úrlausnarleið ef neyt-
andi sem lendir í þrætum hefur 
ekki fjárráð til þess að hefja mál, 
eða málið er ekki af þeirri stærð-
argráðu.“

Þegar nefndin hefur ákvarðað 
hvort málið heyrir undir hana fær 
hinn aðilinn tækifæri til að svara 
fyrir sig. Að lokum eru úrslit máls-
ins tilkynnt báðum aðilum og 
útdráttur úr álitinu birtur á heima-
síðu Neytendastofu. 

„Komið hefur til tals að nafn-
greina aðila málsins líkt og gert er 

í dómsmálum en sú ákvörðun 
hefur ekki verið tekin. Forsvars-
menn fyrirtækja eru yfirleitt vilj-
ugir til þess að bæta sig. Stundum 

kemur það líka í ljós að neytand-
inn hafði ekki alveg rétt fyrir sér í 
öllu.“

Kæruleið litla neytandans

Keypti húsið á réttum tíma



skyldulesning 

Þessi bók er alger sprengja

Fáar bækur beinlínis
breyta sögunni, en þessi gerir það

Stórfenglegt og 
tilkomumikið verk!

Maó, sagan sem aldrei var sögð

g

Villtir svanir

„Bók sem breytir 
  sögunni”

Eymundsson
metsölulisti

3.
Allar bækur 



nám, fróðleikur og vísindi

Kannar tengsl menningar og umburðarlyndis

Yfir hundrað manns mættu 
á stofnfund Samtaka 
áhugafólks um starf í anda 
Reggio Emilia (SARE) síð-
astliðinn fimmtudag. Um er 
að ræða leikskólastarf sem 
leggur áherslu á lýðræði, 
gagnrýna hugsun og sköpun 
barnanna. Kristín Dýrfjörð, 
lektor við Háskólann á Ak-
ureyri og formaður samtak-
anna, ræddi við blaðamann 
um leikskólalýðræði.

Hugmyndafræði Reggio Emilia 
er nefnd eftir samnefndri borg á 
Ítalíu og varð til skömmu eftir lok 
seinni heimsstyrjaldarinnar. 
Kristín Dýrfjörð, formaður Sam-
taka áhugafólks um starf í anda 
Reggio Emilia, segir foreldra á 
þessum tíma, einkum mæður, 
hafa viljað læra af reynslu fyrri 
ára og forðast að ala upp börn 
sem gengju beint inn í fasisma 
þegar þau eltust.

„Mæðurnar spurðu sig: Hvers 
konar leikskólauppeldi styður við 
skapandi einstaklinga sem verða 
að þenkjandi fólki? Hvað getum 
við gert til að þannig verði fram-
tíðin? Út frá því varð hugmynda-
fræðin til,“ segir Kristín.

Nokkrir íslenskir leikskólar 
vinna í anda Reggio Emilia-hug-
myndafræðinnar, meðal annars 
Iðavöllur á Akureyri, Regnbog-
inn í Reykjavík og Marbakki í 

Kópavogi. Marbakki var fyrstur, 
tók til starfa 1986, og því eru 
fyrstu íslensku Reggio-börnin að 
skríða yfir tvítugsaldurinn í dag.

Kristín segir að þótt hugmynda-
fræðin sé ekki fastmótuð stefna 
–  hún hefur til dæmis enga sér-
staka námskrá – þá sé höfuðá-
hersla lögð á lýðræði. „Með lýð-
ræði er ekki endilega verið að 
meina að börnin hafi bein áhrif á 
starfið með kosningum, þótt það 
sé vissulega hægt, heldur að það 
sé hlustað á barnið. Lýðræðið 
felst í því að viðurkenna rétt 
barnanna til að hafa áhrif á það 
sem er verið að gera, beint eða 
óbeint.“

Sem dæmi nefnir hún verkefni 
um maríuhænur sem var unnið í 
dönskum leikskóla fyrir nokkrum 
árum. Þegar verkefnið hófst kom 
í ljós að börnin, sérstaklega eitt 
þeirra, höfðu mun meiri áhuga á 
könguló sem þau höfðu fundið en 
maríuhænunum.

„Í staðinn fyrir að segja börn-

unum að hætta að skoða köng-
ulóna því verkefnið fjallaði um 
maríuhænur þá mátu leikskóla-
kennararnir það svo að þetta væri 
það sem börnin hefðu áhuga á, og 
breyttu verkefninu í köngulóar-
verkefni. Það er reynt að hlusta á 
hvar áhugi barnanna liggur og út 
frá því vinna leikskólakennararn-
ir með börnunum.“

Áhersla lögð á lýðræði 
og gagnrýna hugsun

Fr
um

Glæsileg 121,1 fm. 3-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi á 4. hæð. Íbúðin skipt-
ist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús með borð-
krók,stofu og boðrstofu (herbergi). Góðar suður svalir, frábært útsýni.
Byggt árið 2001. Stæði í bílgeymslu og sérgeymsla fylgir. V. 32,6 millj.

Opið hús í dag milli kl. 18:00 og 18:30, íbúð 401

Glósalir 7 – Opið hús

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

Borgartún 29 
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

Opið hús í dag milli kl. 18 og 19
Þinghólsbraut 41 - Sérhæð

Fr
um

Mikið endurnýjuð og frábærlega staðsett ca 140 fm neðri hæð með sér inn-
gangi. Eignin er með glæsilegu eldhúsi sem er hannað af Rut Káradóttur
arkitekt. Þá eru stofur bjartar og fallegar. Frá borðstofu er útgangur út á
svalir til suðurs með fallegu útsýni. 4 herb., geymsla og baðherbergi inn af
herbergisgang. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár og má þar
nefna eldhús, bað, þakjárn, ofnar og ofnalagnir. Verð 34,8 millj.

Arnar og Kristjana taka vel á móti gestum milli kl. 18 og 19 i dag. 
Teikningar á staðnum





[Hlutabréf]

Græn ljós blikkuðu á fjármála-
mörkuðum um allan heim í gær 
eftir að seðlabanki Bandaríkjanna 
ákvað að lækka stýrivexti um 
heila 50 punkta klukkan 18.15 að 
íslenskum tíma á þriðjudag. 
Gengi hlutabréfavísitalna tók 
stökkið í kjölfarið og hækkaði á 
bilinu frá tveimur til tæpra fjög-
urra prósenta. Tímamót felast í 
ákvörðuninni en stýrivextir hafa 
ekki lækkað í Bandaríkjunum 
síðan undir lok árs 2003.

Flestir fjármálasérfræðingar 
höfðu reiknað með 25 punkta 
lækkun í besta falli vegna óróleika 
á fjármálamörkuðum og vísbend-
inga um að erfiðara aðgengi að 
lánsfé í kjölfar erfiðleika á banda-
rískum fasteignalánamarkaði 
gæti komið niður á hagvexti. Þeir 
útilokuðu þó ekki 50 punkta lækk-
un. 

Eftir því sem nær dró vaxta-
ákvörðun gætti talsverðrar óvissu 
á fjármálamarkaði enda óttuðust 
margir að svo gæti farið að seðla-
bankastjórinn Ben Bernanke 
myndi standa fast á sínu og 
ákveða að halda vöxtum óbreytt-
um þar eð fátt benti til að draga 

ætli úr verðbólgu vestanhafs. 
Þessa stefnu bankans hefur Bern-
anke ítrekað lagt áherslu á en 
stýrivöxtum hafði verið haldið 
óbreyttum í 5,25 prósentum frá 
því í júní í fyrra. Þeir standa frá 
og með þriðjudeginum í 4,75 pró-
sentum. 

Grænn dagur á mörkuðum

Peningaskápurinn …

Sparisjóður Reykjavíkur 
og nágrennis verður form-
lega að hlutafélagi hinn 1. 
apríl næstkomandi, en 
Fjármálaeftirlitið sam-
þykkti í gær breytingu 
SPRON í hlutafélag. 

Guðmundur Hauksson, 
sparisjóðsstjóri, segir 
ákvörðun fjármálaeftir-
litsins vera lokahnykkinn 
í lögformlegu ferli. Næsta 
skref sé að sækja um aðild 
að Kauphöllinni. „Við eigum eftir 
að ganga frá skráningarlýsingu og 
semja við Kauphöllina um allar 
dagsetningar. Þannig að við eigum 
talsverða undirbúningsvinnu fyrir 
höndum.“ Guðmundur telur þó lík-
legt að skráning verði frágengin 

fyrir áramót. Talsverður 
órói hefur verið á hluta-
bréfamarkaði undanfarnar 
vikur. Guðmundur segist 
alls ekki smeykur, enda 
byggist ákvörðunin um að 
leita skráningar á lang-
tímasjónarmiðum. „Þó svo 
einhverjir tímabundnir 
örðugleikar séu á markaði 
höfum við ekki í hyggju að 
láta slíkt stöðva okkur. Við 
höldum áfram með okkar 

fyrirætlanir, en nákvæm tímasetn-
ing skráningar verður að ráðast af 
stöðu á markaði.“ Markaðsverð-
mæti SPRON er um sextíu millj-
arðar króna samkvæmt mati 
Capacent Gallup á verðmæti sjóðs-
ins.

SPRON orðið hlutafélag
Skrá á SPRON í Kauphöllina eins fljótt og auðið er. 
Tímasetning skráningar ræðst af stöðu á markaði.

Kínverska ríkisflugfélagið China 
Air hagnaðist um 1,57 milljarða 
júana, jafnvirði 13,2 milljarða 
króna, á fyrri hluta árs, þrátt fyrir 
þrengingar á fjármálamörkuðum.
Hagnaðurinn er þrisvar sinnum 
meiri en á sama tíma í fyrra. 

Mikil fjölgun farþega í skjóli 
betri efnahags og aukinna fjár-
ráða almennings í Kína skiptir 
mestu um bætta afkomu flugfé-
lagsins. Sérstaklega fjölgaði far-
þegum á viðskiptafarrými. Í frétt 
breska ríkisútvarpsins segir að  
hagnaðurinn hefði orðið enn meiri, 
ef ekki hefðu komið til verðhækk-
anir á eldsneyti. Þá munar miklu 
um styrkingu kínverska júansins 
gagnvart Bandaríkjadal en skuldir 
félagsins eru að mestu í dölum. 

Ólympíuleikarnir verða haldnir 
í Peking að ári og er China Air 
einn af styrktaraðilum leikanna. 
Gert er ráð fyrir verulegri fjölgun 
farþega í tengslum við þá. 

China Air þre-
faldar hagnað

Nýr forstjóri 
yfir Apple

Seðlabankinn segist ekki 
hafa fengið formlegt erindi 
um evruskráningu Straums 
í Kauphöllina. Fyrirhuguð 
uppgjörsleið var þó kynnt 
og færð til bókar í Samráðs-
nefnd í forystu bankans í 
byrjun maí. Fjármálaeft-
irlitið skoðar nú túlkun á 
15. grein laga um rafræna 
eignaskráningu verðbréfa. 
en um hana snýst athuga-
semd Seðlabankans sem tef-
ur evruskráningu Straums.

Seðlabankinn segist ekki hafa 
fengið formlegt erindi um þá 
fyrirætlan að hefja viðskipti með 
hlutabréf Straums í evrum í dag. 
Á þriðjudag var frá því greint að 
fresta hafi þurft evruskráning-
unni vegna athugasemda sem 
Seðlabankinn sendi Verðbréfa-
skráningu síðasta föstudag. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
er það orðað svo í bréfinu að 
„bankastjórnin hafi haft spurnir 
af“ fyrirhugaðri breytingu. Stóðu 
þó bæði Straumur og Verðbréfa-
skráning í þeirri trú að bankanum 
væri fulljóst um allar fyrirætlan-
ir, enda hefðu þær verið 

bókaðar á fundi lögboðinnar sam-
ráðsnefndar hlutaðeigandi undir 
forystu Seðlabankans strax sjö-
unda maí á þessu ári. Þá hefur 
blaðið heimildir fyrir því að Fjár-
málaeftirlitið hafi í lok síðasta 
mánaðar fallist á fyrirkomulag 
evruskráningarinnar, að því 
gefnu að rétt leið yrði farin í að 
tilkynna hluthöfum Straums um 
breytinguna.

Guðmundur Kr. Tómasson, stað-
gengill framkvæmdastjóra fjár-
málasviðs Seðlabankans og for-
maður Samráðsnefndar um 
samskipti verðbréfamiðstöðva, 
kauphalla og Seðlabanka Íslands, 
segir rétt sem fram hafi komið að 
athugasemd sem bankinn gerði 
við fyrirhugaða skráningu hluta-
bréfa Straums í evrur snúi að laga-
tæknilegu atriði. „Vandinn snýst 

um að löggjafinn hefur heimilað 
skráningu hlutabréfa í 

erlendri mynt, án þess að 
tekið hafi verið á hvernig 
ljúka eigi peningalegu 
uppgjöri þeirra viðskipta. 

Lögin gera ráð fyrir að 
Seðlabanka
Íslands sé falið 
þetta peninga-
lega uppgjör,“ 
segir Guðmund-
ur og vísar þar 

til 15. greinar laga um rafræna 
eignaskráningu verðbréfa frá 
árinu 1997. Hann segir ekki loku 
fyrir það skotið að breyta þurfi, 
eða skerpa á lögunum. „En málið 
verður leyst, það er ekki spurn-
ing,“ segir hann og vonast til að 
lausn liggi fyrir innan skamms 
tíma. Seðlabankinn sendi Verð-
bréfaskráningu Íslands í gær 
annað bréf þar sem afstaða bank-
ans er skýrð nánar.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
eru skiptar skoðanir um túlkun 
lagagreinarinnar sem Seðlabank-
inn vísar í. Samkvæmt túlkun 
Seðlabankans á hann einn að sinna 
fjárhagslegu uppgjöri viðskipta 
með rafbréf sem skráð eru hjá 
verðbréfamiðstöð, óháð því í 
hvaða mynt viðskiptin eru. Önnur 
túlkun er hins vegar að bankanum 
sé skylt að sinna verkinu sé fram á 
það farið, en ekkert útiloki að 
aðrir geri það líka. Í því sambandi 
er bent á að ekki hafi tíðkast að 
Seðlabankinn annaðist „efndalok 
allra viðskipta með rafrænt skráð 
verðbréf“ heldur komi Seðlabank-
inn til dæmis ekki nálægt utan-
kauphallarviðskiptum í mörgum 
tilvikum. Fjármálaeftirlitið fer nú 
yfir málið með tilliti til áherslu-
munar á túlkun lagagreinarinnar.   

Evruskráning gæti 
þýtt lagabreytingu

Sigríður Olgeirsdóttir hefur verið 
ráðin í starf forstjóra Humac, sem 
er söluaðili Apple á Norðurlönd-
um. Hún tekur við af Bjarna Áka-
syni sem hefur selt hlut sinn í 
félaginu og snúið sér að öðrum 
verkefnum.

Sigríður hefur lengi verið 
viðriðin upplýsingatæknigeirann.

Humac er með starfsemi á 
Íslandi Danmörku, Noregi, 
Svíþjóð og Finnlandi.



SALA ÚTSALA ÚTSALA Ú

ÚTSALA UM LAND ALLT

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

30%
AFSLÁTTUR

Öll
búsáhöld

30%
AFSLÁTTUR

Handklæðaofnar

Plastparket, eik/hnota
7mm ,1.290x192 mm
146878/146877

790
kr/m2

Öll málning

25%
AFSLÁTTUR

Hleðsluborvél, Hitachi
12V, 3 rafhlöður 1,4 Ah, ljós og 
bitasett fylgir með, allt í tösku
603400

12.999
19.995

Stingsög, DWT
550W, framkast, hraðastilling
5245277

1.999

Hringsagarsett
Áltaska, 32, 41, 51, 60, 73 og 
83 mm
5001078

4.899
7.995

Skrúfjárnasett, Toolux
22 stk.
5010138

799
1.595

3 rafhlöður



greinar@frettabladid.is

Samkeppnislögum er ætlað að 
torvelda fyrirtækjum að okra á 

almenningi. Viðskiptaháttalag, sem 
tíðkaðist á Íslandi um langt árabil, 
til dæmis í bönkum og olíufélög-
um, og var þá löglegt, varðar nú 
við lög. Svo er Evrópu fyrir að 
þakka.

Aðild Íslands að Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES) frá 1994 
hefur veitt fólkinu í landinu 
lagavernd gegn gamla okrinu: 
vernd, sem þjóðin hafði reynzt 
ófær um að veita sér af sjálfsdáð-
um. Samkeppniseftirlit ESB styður 
við bakið á eftirliti einstakra 
aðildarlanda. Það er því ef til vill 
engin furða, að andstaðan gegn 
inngöngu Íslands í ESB skuli vera 
einna mest og megnust meðal 
gömlu okraranna og bandamanna 
þeirra, sem virðast enn ráða 
ferðinni í Sjálfstæðisflokknum og 
Samtökum atvinnulífsins. Hitt 
sætir furðu, að Alþýðusambandið 
stendur í þessu máli þögult við hlið 
þeirra, sem skeyta manna minnst 
um hag fátæks fólks.

Ný ríkisstjórn Samfylkingar og 
Sjálfstæðisflokks hefði þurft að 
stíga fram strax í vor leið og 
viðurkenna, að verðlag er 
yfirleitt of hátt á Íslandi líkt og 
útlánsvextir. Hvort tveggja stafar 
að talsverðu leyti af ónógri 
samkeppni að utan auk land-
lægrar og heimatilbúinnar 
fákeppni. Vandinn er ekki nýr. 
Þegar einokunarverzlun danskra 
kaupmanna lagðist af á sinni tíð, 
tóku íslenzkir menn að okra á 
almenningi, og hefur sú skipan 
haldizt nær óbreytt með ýmsu 
sniði æ síðan. Eimskipafélagið, 
óskabarn þjóðarinnar, fékk vini 
sína í Sjálfstæðisflokknum til að 
drepa alla samkeppni í sjóflutn-
ingum, helzt í fæðingu. Og þannig 
fóru Flugleiðir að. Þessa sögu 
kunna manna bezt þeir Björgólf-
ur Guðmundsson í Hafskipum, nú 
Landsbankanum, og Guðni 

Þórðarson í Sunnu, ferðaskrif-
stofunni. Forlag Björgólfs, Edda, 
gaf út sögu Guðna fyrir síðustu 
jól; þar skefur Guðni ekki utan af 
hlutunum. Uppgjör Björgólfs 
verður einnig fróðlegt, þegar þar 
að kemur. 

Ríkisstjórnin á sterkan leik í 
stöðunni. Hún getur gert skjót-
virkar ráðstafanir til að laða 
erlend fyrirtæki til Íslands líkt og 
Írar hafa gert með skattfríðind-
um og öðrum tilslökunum. Það 
væri fengur í að fá hingað heim 
erlend flugfélög til að keppa fyrir 
alvöru við Icelandair og Iceland 
Express, erlenda banka til að 
keppa við íslenzku bankana og 
erlend tryggingafélög til að 
keppa við íslenzku félögin. Það 
væri góð byrjun. Enn betra væri 
að sækja án frekari tafar um 
aðild að ESB, því að þá kæmi hitt 
af sjálfu sér. Norrænir bankar 
starfa nú orðið í Þýzkalandi og 
þykir sjálfsagt. Íslenzkir bankar 
starfa í Noregi og Svíþjóð og 
bjóða viðskiptavinum sínum þar 
betri kjör en þeir bjóða hér 
heima, því að hér þurfa þeir ekki 
að keppa nema hver við annan.

Ríkisstjórnin nýja hefði einnig 
þurft að kannast vafningalaust við 
aukinn ójöfnuð hér heima síðan 
1993, fjalla vandlega um málið og 
leggja fram tillögur um viðbrögð, 
til dæmis um hækkun skattleysis-
marka og samræmda skattmeðferð 
launa og fjármagnstekna. Í 

kosningabaráttunni í vor þrættu 
málsvarar beggja þáverandi 
stjórnarflokka fyrir aukinn 
ójöfnuð, þótt þeir vissu upp á sig 
sökina. Þeir héldu því blákalt fram, 
að þróun ójafnaðar í tekjuskiptingu 
hér heima undangengin ár væri 
svipuð og í nálægum löndum og 
báru jafnvel Hagstofuna fyrir sig 
eins og það kæmi málinu ekki við, 
að sjálfur forsætisráðherrann, þá 
fjármálaráðherra, hafði nokkru 
áður lagt fram á Alþingi órækar 
upplýsingar um stóraukinn 
ójöfnuð. Ég hef því farið þess á leit 
við Efnahags- og framfarastofnun-
ina (OECD) í París, að hún kanni og 
kortleggi þróun tekjuskiptingar í 
aðildarlöndum sínum undangengin 
ár, svo að venjulegt fólk þurfi ekki 
að velkjast í vafa um staðreyndir 
málsins og óprúttnir stjórnmála-
menn og erindrekar þeirra komist 
ekki upp með ítrekuð ósannindi. 
Þeir hjá OECD hafa gert slíkt áður: 
frá þeim eru komnar búverndar-
kostnaðartölurnar, sem gera 
málsvörum haftastefnunnar í 
landbúnaði hér heima og annars 
staðar nú ókleift að halda fram 
röngum upplýsingum eins og þeir 
gerðu lengi, áður en OECD gekk í 
málið.

Þessi tvö mál tengjast. Bankarn-
ir taka 24 prósent ársvexti af þeim 
71 milljarði króna, sem heimili og 
fyrirtæki velta á undan sér á 
yfirdrætti. Það gerir að jafnaði 18 
þúsund krónur á mánuði í yfir-
dráttarvexti árið um kring á 
hverja fjögurra manna fjölskyldu 
um landið. Ætla má, að efnalítil 
heimili og smáfyrirtæki beri 
bróðurpartinn af þessari byrði. 
Bankarnir hafa allmiklar tekjur í 
útlöndum, rétt er það, en þeir raka 
einnig saman fé fátæks fólks og 
smáfyrirtækja hér heima til að 
mylja undir sig og sína. Af þessu 
háttalagi bankanna sprettur einn 
angi aukins ójafnaðar á Íslandi. 
Bankarnir þurfa aðhald og 
samkeppni að utan. Ríkisstjórnin á 
leik.

Herör gegn okri

Ámiðvikudag í síðustu viku mátti 
lesa forsíðufrétt í Fréttablaðinu 

þar sem utanríkisráðherra kom því 
á framfæri að Íslendingar væru 
ekki lengur á lista hinna vígfúsu 
þjóða. Átti fréttin væntanlega að 
vitna um stefnubreytingu nýrrar 
ríkisstjórnar og því hefði nafn 
Íslands verið fjarlægt. Tveimur 
dögum síðar kom önnur frétt í 
Fréttablaðinu þess efnis að Ísland væri enn á list-
anum. Hvað útskýrir þessar mísvísandi fréttir? 
Frá því að stjórnvöld studdu innrásina í Írak árið 
2003 einkenndi það forvera Ingibjargar á ráð-
herrastóli að veita misvísandi upplýsingar um 
málið og samskipti stjórnvalda við Bandaríkja-
stjórn. Halldór Ásgrímsson varð til að mynda 
margsaga þegar hann lýsti ástæðum þess, og með 
hvaða hætti, Ísland studdi stríðið.

Skrítið er ef Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ætlar 
að feta í þessi fótspor með því að koma með 

tilhæfulausar yfirlýsingar, enda á hún ekki 
aðild að upphafi málsins. Utanríkisráð-
herra þarf að gera grein fyrir því af hverju 
hermt var eftir henni að Ísland væri ekki 
lengur á listanum þegar svo reynist enn 
vera. Hverjar voru hennar heimildir? Því 
er skilaboðum, sem svo reynast röng, 
sérstaklega komið á framfæri við fjöl-
miðla? Eða telur utanríkisráðherra þörf á 
að leiðrétta frétt Fréttablaðsins um að 
Ísland sé enn á listanum? Ef ekki er ljóst 
að fréttin stendur og ekkert hefur orðið af 

lofaðri stefnubreytingu nýrrar ríkisstjórnar.
Ekki er einungis bryddað upp á þessum 

spurningum vegna umrædds lista. Það er einnig 
spurt sökum þess að allt stefnir í enn einn 
hernaðarleiðangur Bandaríkjastjórnar í Mið-
Austurlöndum. Ágætt væri því að hafa á hreinu 
að nýr utanríkisráðherra fylgi ekki ósiðum 
gamalla herra og veiti rangar upplýsingar um 
samskipti íslenskra stjórnvalda við Bandaríkja-
stjórn eða aðra um slík mál. Og einnig hvort 
samstaða sé innan ríkisstjórnarinnar um að 
yfirlýsingar utanríkisráðherra gildi í þessum 
efnum. Höfundur er heimspekingur. 

Ísland og listi hinna staðföstu

M
iðbær Reykjavíkur er mál málanna um þessar 
mundir. Varla líður dagur án þess að efnt sé til 
málþings um framtíð miðbæjarins og ýmsar for-
vitnilegar hugmyndir hafa komið fram.

Ferskir vindar virðast nú loks ætla að blása um 
Laugaveginn, lífæð miðborgar Reykjavíkur. Í þessari viku hafa 
birst hugmyndir að stórfelldum breytingum og stækkun bygg-
inga þar sem jafnframt er hugað að því að varðveita hina sér-
stöku ásýnd götunnar sem best.

Annars vegar er um að ræða hugmyndir Torfusamtakanna 
um reitinn neðan Frakkastígs, milli Laugavegar og Hverfisgötu. 
Hins vegar eru hugmyndir sem fasteignafélagið Samson Prop-
erties kynnti í gærmorgun um uppbyggingu á miðborgarkjarna 
á svokölluðum Barónsreit en sá reitur nær milli Vitastígs og 
Barónsstígs, allt frá Laugavegi og niður á Skúlagötu.

Hugmynd Torfusamtakanna um byggingar sem nýst gætu Lista-
háskóla Íslands er góð. Gert er ráð fyrir að þrjú hús við Laugaveg 
verði hækkuð um eina hæð en haldi ásýnd sinni að öðru leyti. 

Hugmynd Samson Properties er róttækari og þar er gert ráð 
fyrir meiri breytingu í ásýnd Laugavegar en í fyrrnefndu hug-
myndinni. Samkvæmt henni munu líka víkja tvö gömul hús við 
Laugaveginn.

Báðar hugmyndirnar eiga það þó sameiginlegt að samkvæmt 
þeim á að varðveita hina sundurleitu ásýnd sem einkennir 
Laugaveginn.

Líklega á engin höfuðborg sér aðalgötu í líkingu við Lauga-
veg, aðalgötu þar sem er að finna dæmi um það fegursta en líka 
ljótasta í byggingarsögu hvers tímabils í liðlega eitt hundrað ár. 
Í þessu felst megineinkenni, eða karakter, Laugavegar og þetta 
þarf að varðveita.

Í borg með rysjóttu veðurfari eins og í Reykjavík er mikilvægt 
að skýla vel fyrir vindi og hleypa sól eins vel að mannlífinu og 
hægt er. Með því að leggja höfuðáherslu á uppbyggingu neðan 
Laugavegar eða norðan götunnar er þetta lagt til grundvallar.

Hvort tveggja Listaháskóli og verslunarmiðstöð með tilheyr-
andi afþreyingar- og menningarstarfsemi er verulega til þess 
fallið að efla miðbæ Reykjavíkur, líka á kvöldin og um helgar.

Hugmyndin um grænt svæði ofan á bílakjallara í skjóli fyrir 
norðanvindi, eins og gert er ráð fyrir á Frakkastígsreitnum, er 
einnig aðlaðandi en opin svæði eru einmitt meðal þess sem bætt 
gæti miðbæjarbraginn verulega.

Báðar tillögurnar sem hér er um rætt eru á algeru hugmynda-
stigi en óhætt er að fullyrða að þær séu frjórri og feli í sér fleiri 
tækifæri en flestar hugmyndir sem fram hafa komið um framtíð 
þessarar óvenjulegu aðalgötu höfuðborgar Íslands.

Sundurleitnin lifi 
við Laugaveg



Ragnheiður Óskarsdóttir, eigandi verslunar-
innar Ilse Jacobsen á Garðatorgi í Garðabæ, á 
leðurjakka sem hún er afar ánægð með.

„Nýjasta flíkin er yfirleitt í mestu uppáhaldi hjá mér 
hverju sinni og nú er það svarbrúni og sanseraði 
leðurjakkinn minn,“ segir Ragnheiður. Hún fór að 

sjálfsögðu ekki yfir lækinn til að sækja vatnið heldur 
keypti jakkann í eigin verslun. Þar eru vörur eftir 
fleiri hönnuði en Ilse Jacobsen og jakkinn góði er úr 
nýju haustlínunni frá hinni dönsku Naja Lauf. Spurð 
um helstu kosti jakkans svarar Ragnheiður: „Fyrir 
utan að vera nýr þá er hann flottur á litinn og klæði-
legur við allt, kjóla, buxur og pils. Hann er líka úr 
góðu skinni og leður er „inn“ í vetur.“ 

Nýjasta flíkin flottustAuglýsingasími

– Mest lesið



Jóna Björg Jónsdóttir hannar undir nafninu jbj 
design og hefur síðustu misseri vakið athygli fyrir 
frumlega og þjóðlega hönnun. Hún tók þátt í tísku-
sýningu í Rostock í Þýskalandi fyrr í mánuðinum 
og vakti þar mikla lukku.

Tískusýningin var haldin í kirkju 
heilags Nikulásar sem byggð var 
árið 1350. Í dag er kirkjan aðallega 
notuð til sýninga- og tónleikahalds. 
Þessi tískusýning á vegum 
KwAgentur var haldin í áttunda sinn 
og voru um 500 manns viðstaddir 
sýninguna. En hvernig kom það til að 
Jóna Björg fór að sýna hönnun sína í 
Rostock?

„Skipuleggjendur sýningarinnar 
óskuðu sérstaklega eftir íslenskri 
hönnun eftir að hafa séð íslensku fata- og vöruhönnun-
arsýninguna sem haldin var í Berlín í mars síðastliðn-
um. Mér var boðið að koma og sýna tíu fatasett úr ull og 
silki fyrir konur á öllum aldri og þáði ég boðið og hélt til 
Rostock fyrir rúmri viku,“ útskýrir Jóna Björg.

Þetta var í fyrsta sinn í sögu sýningarinnar sem 
íslensk fatahönnun var til sýnis og er skemmst frá því 
að segja að fatnaður Jónu Bjargar vakti mikla athygli 
og ánægju.

„Það var ævintýri líkast að sjá eigin framleiðslu á 
sviði í Norður-Þýskalandi. Umgjörðin var sérstaklega 
skemmtileg í þessari gömlu kirkju. Kynnir sýningar-

innar var þekkt þýsk leikkona og hún lýsti því hvernig 
fatnaðurinn bæri liti og áferð íslenskrar náttúru og 
væri að mörgu leyti eins og landslagsmálverk,“ segir 
Jóna Björg stolt.

Jbj design framleiðir dömulínu fyrir konur á öllum 
aldri og eru vörurnar framleiddar úr ull og silki. Efnið 
er útbúið um leið og flíkin og minnir ferlið því svolítið á 
skúlptúragerð eða leirvinnslu. Hver flík er einstök og 
engar tvær eins. Við framleiðslu er notað vatn, hiti, 
núningur og hrein íslensk jurtasápa sem inniheldur ein-
göngu náttúruleg efni sem brotna auðveldlega niður. 
Engir mengandi þættir koma við sögu og 
er þetta því afar umhverfisvæn fram-
leiðsla. Auk þessa er allt silkið fengið 
með sanngjörnum viðskiptum eða „fair 
trade“ þar sem allir sem koma að fram-
leiðslunni fá borgað fyrir vinnu sína. 

Jóna Björg hefur ýmislegt á prjónun-
um og sagði hún okkur frá því helsta.

„Núna á laugardaginn verður opnuð 
sýning í Gerðubergi, „Handverkshefð 
í hönnun,“ og mun ég taka þátt í henni. 
Síðan tek ég þátt í Ráðhúsmarkaðnum í 
annað sinn,“ segir Jóna Björg. Hægt er 
að skoða vörur jbj design betur á 
heimasíðunni www.jbj.is og heimsækja 
gallerí og verslun í Skólagerði 5.

Íslensk hönnun í Rostock

COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt.
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins 
    með B5 vítamíni. 
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Flottir
leðurjakkar

á góðu verði

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína

á 2 vikum með Flextiol

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.



París lifir og hrærist í kringum 
ruðningsíþróttina þessa dagana 
og verður svo líklega áfram í 
nokkrar vikur. Það er ekki aðeins 
íþróttaheimurinn sem er undir-
lagður af heimsmeistarakeppn-
inni í ruðningi sem hófst hér 9. 
september og stendur til 20. okt-
óber. Barir sýna beint frá leikj-
um keppninnar og við Ráðhús 
Parísar er nú risaskjár þar sem 
fólk kemur saman til að fylgjast 
með leikjunum. Meira að segja 
tískan snýst í kringum þessa 
íþróttagrein en milljónir evra 
skipta um eigendur í kringum 
keppnina og þúsundir erlendra 
gesta koma til landsins til að 
fylgjast með. Það sem best selst 
eru treyjur liðanna, þeirra sem 
frægust eru eins og hinna nýsjá-
lensku All blacks, skoska liðsins, 
þess ástralska og svo auðvitað þess franska, enda á heimavelli. Treyj-
urnar eru bókstaflega rifnar út og svo mikil sala er í þeim að búðirn-
ar tæmast. Hjá Nike, svo dæmi séu tekin, eru derhúfur og bolir í 
litum franska landsliðsins en Adidas veðjar á All blacks með Haka-
bol. Hjá Puma er það bleikur „rugby-kjóll“ í póló-stíl sem öllu breytir. 
Gucci hefur hannað ruðningspeysu og Eden Park hugsar um hvað 
eigi að nota eftir leikinn en þá er ómissandi að vera í ruðnings-blazer 
líkt og liðin nota við opinber tækifæri.
En það er ekki aðeins á fatnaðinn sem heimsmeistarakeppnin hefur 
áhrif. Lífsstílsbúðirnar eins og Chez Colette blanda sér sömuleiðis í slag-
inn. Hjá Colette er hægt að fá sérhannaðan Colette-bolta frá Ralph Laur-
en í takmörkuðu upplagi. Það er einnig hægt að nota ruðnings-fylgihluti 
eins og armband úr leðri með demantsskreyttum ílöngum silfurbolta 
eða þá hálsmen. Þeir sem hugsa um keppnina daga og nætur geta setið í 
Roche Bobois sófa með „boltapúðum“. Tuttugu og einn tískuhönnuður 
hefur sömuleiðis hannað hver sína útgáfu af ruðningsboltum með eðal-
steinum og úr ýmsum efnum sem eru sýndir í París en verða svo seldir 
á uppboði á næsta ári og rennur ágóðinn til líknarmála.
Nokkur ár eru síðan franska lansliðið í ruðningi gaf út fyrsta almanakið 
þar sem liðsmennirnir sitja fyrir á adamsklæðum. Þetta er nú orðinn 
árviss viðburður og sífellt djarfari stíll á myndunum og hugmyndaflug-
ið látið leika lausum hala við tökurnar. Og hvað er rökréttara en að setja 
í framhaldi af þessu á markaðinn snyrtivörur undir sama heiti svo allir 
geti líkst „les Dieux du Stade“, (guðum leikvangsins). Síðasta afrek guð-
anna er svo tískuþáttur í sérstakri glansútgáfu l´Équipe sem er stærsta 
íþróttadagblað landsins með því flottasta í herratískunni því guðirnir 
eru nú tákn nútíma karlímyndar, hárlausir, olíubornir, með magavöðva 
eins og Síríus-súkkulaðistykki.

 Um nokkurt skeið þótti óhefð-
bundið og flott að karlmenn 
væru með skyrtuna utan yfir 
buxurnar en nú er það alveg 
búið.

Allir karlmenn ættu nú að gyrða 
skyrtuna ofan í buxurnar og verða 
snyrtilegri og huggulegri fyrir 
vikið því það er ekki lengur fínt að 
sjá fullorðna menn með skyrtuna 
upp úr buxunum og þá allra síst ef 
hún er sérstaklega ætluð ofan í 
buxurnar. Það sleppur alveg að 
vera með skyrturnar utan yfir 
hversdagsfatnað eins og gallabux-
ur en þegar jakkaföt og annar 
fínni fatnaður er annars vegar 
verður þetta hálfkjánalegt og 
engan veginn til þess fallið að fela 
ístruna eins og sumir telja.

Vel gyrtir gaurar 

Lengir, greiðir og brettir 
upp á augnhárin.

Virtuôse, kallast maskari 
frá Lancôme sem nýlega kom 
á markað. Áferðin er létt, hann 
þekur augnhárin vel og aðskil-
ur þannig að þau verða fallega 
sveigð, löng og þétt. Sam-
kvæmt upplýsingum frá heild-
sölu kemur fram að konur noti 
um sjötíu strokur við að setja 
maskara á augnhárin, aðallega 
til að lengja þau og að þetta 
hafi verið haft að leiðarljósi 

við framleiðslu á Virtuôse. 
Hár burstans eru öll mislöng 

og grípa vel í hvert og eitt augn-
hár og burstinn er sveigður sem 
gerir auðvelt að ná vel að rótum 
augnháranna. Sem sagt, ágætis 
vara frá snyrtivörurisanum 
Lancôme.

Sveigð, löng og þétt

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Dame Anita Roddick, stofn-
andi Body Shop-keðjunnar, 
lést 10. september síðastliðinn 
úr heilablóðfalli einungis 64 
ára að aldri. Vert er að skoða 
lífshlaup þessarar merku konu 
og frumkvöðuls.

Anita Roddick fæddist árið 1942 og 
ólst upp í Littlehampton í Sussex, í 
nágrenni Brighton. Hún var næst-
yngst af fjórum systkinum. Móðir 
hennar var innflytjandi af ítölskum 
ættum en faðir hennar var frá 
Bandaríkjunum. Þegar Roddick var 
átta ára skildu þau og móðir hennar 
giftist frænda pabba hennar.

Þegar Roddick var tíu ára dó 
stjúpfaðir hennar. Átta árum síðar 
fékk hún að vita sannleikann um 
uppruna sinn. Henry, stjúpfaðirinn, 
var raunverulegur faðir hennar. 

Á fimmta áratugnum fékk Rodd-
ick inngöngu í Guildhall School of 
Music and Drama en afþakkaði 
boðið og hætti við að gerast leik-
kona. Hún stundaði nám í þrjú ár 
við Newton Park College of Educat-
ion í Bath þar sem hún lærði ensku, 
sögu og fagurfræði. 

1962 fékk Roddick skólastyrk til 
að rannsaka börn á samyrkjubúum 
í Ísrael. Dvölinni lauk hins vegar 
snögglega þegar Roddick var rekin 
af samyrkjubúi vegna hrekks sem 
hún átti þátt í með nemendum 
sínum. Eftir það ferðaðist hún á 
puttanum um Ísrael áður en hún 
sneri aftur til Bretlands til að ljúka 
námi sínu í Newton.

Eftir að hafa unnið ýmis störf 
ferðaðist Roddick um Tahiti, Van-
úatú, Nýju-Kaledóníu, Réunion, 
Madagaskar, Máritíus, Ástralíu og 
Jóhannesarborg. Hún var rekin frá 
Suður-Afríku eftir að hún hafði 
farið í djassklúbb á „svörtu kvöldi“ 
og óhlýðnast þar með aðskilnaðar-
lögunum.

1971 giftist hún Gordon Roddick 
en þá var hún ófrísk af öðru barni 
þeirra. Þau hjónin áttu og ráku veit-
ingastað og hótel og ekki leið á 
löngu þar til þeim fannst þau vera 
útbrunnin og að breytinga væri 
þörf. Þá fór Gordon með samþykki 

Anitu til Búenos Aíres til að ríða 
hesti þaðan til New York og Anita 
þurfti að sjá fyrir sér og börnun-
um.

Út frá því fór Roddick að prófa 
sig áfram með umhverfisvænar 
snyrtivörur. Hún opnaði fyrstu 
verslun sína í Brighton árið 1976 
með einungis fimmtán vörumerkj-
um sem hún pakkaði í fimm mis-
munandi stærðir svo úrvalið liti út 
fyrir að vera meira. Auk þess hafði 
hún tekið eftir að það vantaði snyrti-
vörur í litlum umbúðum. 

Verslunin gekk vel og þegar eigin-
maður Roddicks sneri aftur úr tíu 
mánaða ferð sinni hafði hún opnað 
aðra verslun og viðskiptavinir voru 
að spyrjast fyrir um hvort þeir 
mættu opna sitt eigið Body Shop-
útibú. Roddick-hjónin fengu þá 
einkaumboð fyrir Body Shop og þá 
varð ekki aftur snúið.

Body Shop var frá upphafi mjög 
ólíkt öðrum snyrtivörufyrirtækj-
um. Roddick-hjónin vildu skapa 
hagnað eftir ákveðinni lífsspeki 
(profits with principles). Þau vildu 
ekki bara græða heldur láta líka 
gott af sér leiða í félagsmálum og 
umhverfisvernd og voru þau 
ötulir stuðningsmenn sann-
gjarnra viðskipta. 

Body Shop 

hefur vaxið gífurlega frá því að 
vera ein lítil „hippabúð“ í Englandi 
yfir í að vera alþjóðlegt fyrirtæki. 
Árið 1993 var Anita Roddick ein af 
fimm ríkustu konum Englands og 
hlaut hún fjöldamörg verðlaun fyrir 
starf sitt. Árið 2003 sæmdi Elísabet 
Englandsdrottning hana aðalstign.

Í ársbyrjun 2007 greindi Roddick 
frá því að hún væri með lifrarbólgu 
C sem hún hafði fengið þegar henni 
var gefið blóð er hún eignaðist 
yngstu dóttur sína árið 1971. Hún 
var einnig með skorpulifur sem er 
algengur fylgikvilli lifrarbólgu. 

9. september síðastliðinn var 
Roddick lögð inn á sjúkrahús vegna 
mikilla höfuðverkja og lést hún dag-
inn eftir úr heilablóðfalli einungis 
64 ára gömul.

Hér er stiklað á stóru í lífi þessar-
ar merku manneskju. Anita Rodd-
ick var hugsjónamanneskja sem 
lagði mikið af mörkum til umhverf-
isins og hefur saga hennar reynst 
mörgum innblástur. Þrátt fyrir að 
ævi hennar sé nú lokið lifir sú arf-
leifð sem hún skildi eftir sig.

Eldhugi og frumkvöðull
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Umhverfisvænar vélar   
Allir Saab-bílarnir fást nú með 
etanólvél. BLS. 2
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Saab hefur boðið upp á etan-
ól-bíla í Svíþjóð síðastliðin tíu 
ár. Núna eru bílarnir komnir til 
Íslands og í vikunni var opnuð 
fyrsta etanól-eldsneytisstöðin. 

„Saab hefur mikla sérstöðu því 
allar tegundir bílanna fást með 
umhverfisvænum etanól-vélum 
sem hlíta svokallaðri „Bio Power“-
tækni. Saab-framleiðendurnir eru 
fyrst og fremst flugvélafram-
leiðendur og búa því yfir mörg-
um tækninýjungum sem nýtast 
við þróun og framleiðslu á um-
hverfisvænni bílum,“ segir Loft-
ur Ágústsson, markaðsstjóri hjá 
Ingvari Helgasyni, sem flytur inn 
Saab-bílana á Íslandi.

Hann segir Saab hafa byrj-
að með etanól-vélarnar í Svíþjóð 
fyrir um tíu til fimmtán árum og 
nú eru þær komnar til Íslands. 
„Framboð af Saab með etanól-
vélum eru okkar framlag til um-
hverfisverndar. Eina vandamálið 
er bara að það er aðeins ein stöð 
hérlendis, sem var opnuð hjá Olís í 
Álfheimum í Reykjavík í vikunni. 
Þar er hægt að kaupa þetta 
eldsneyti og okkar von 
og trú er þess vegna 
að stjórnvöld hvetji 
fólk til að fjárfesta 
í umhverfisvæn-
um bifreiðum, lækki 
tolla og sjái til þess 
að gott framboð 
verði á umhverfis-
vænu eldsneyti. Að-
gengi að eldsneytinu er forsenda 
fyrir breytingum til frambúð-
ar,“ segir Karl Steinar Óskarsson, 
sölustjóri hjá Ingvari Helgasyni.  

„Bio Power“-vélar eru smíðað-
ar til notkunar á  fjölþættu og um-
hverfisvænu eldsneyti. Þær geta 
notað bæði venjulegt bensín og 

svokallað náttúruetanól sem í dag-
legu tali er kallað E85 vegna hlut-
fallanna sem er áttatíu og fimm 
prósent hreint etanól blandað við 
fimmtán prósent af hefðbundnu 
bensíni.

Vélarnar draga úr útblæstri 
koltvíoxíðs sem nemur allt að sjö-
tíu prósentum miðað við bíla með 
hefðbundnar bensínvélar og að 
sögn Karls Steinars sparar meðal-
ökumaðurinn rúmlega þúsund 
lítra á ári.

„Fólk er gríðarlega forvitið um 

aðra eldsneytisvalkosti og vill 
gjarnan leggja sitt af mörkum til 
náttúruverndar. Skoðanir öku-
manna eru hins vegar lítið mót-
aðar og þeir eru enn að gera upp 
við sig hvers konar tegund henti. 
Tvinnbíll, etanól-bíll og svo fram-

vegis,“ segir Loftur sem bætir 
við að hestöflin verði jafn 

mörg og aksturseiginleik-
ar jafn góðir með tilkomu 
etanól-vélanna.

„Eina breytingin sem 
þarf að gera á vélbúnað-
inum sjálfum eru ending-
arbetri ventlar og ventla-

sæti, auk þess sem þarf að bæta 
eldsneytiskerfið til að þola betur 
náttúruvæna etanólið, þar á meðal 
sjálfan eldsneytistankinn, dælur, 
eldsneytislagnir og tengi. Einnig 
geta ökumenn sem aka Saab með 
„Bio Power“-vélum einfaldlega 
notað bara bensín ef E85 náttúru-
etanól er ekki tiltækt,“ segir Loft-
ur. 

rh@frettabladid.is

Nýir Saab fáanlegir 
með etanól-vélum 

Karl Steinar Óskarsson, sölustjóri hjá Ingvari Helgasyni, við Saab 9-5 með etanól-vél.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í nóvember býður Hekla 
upp á umhverfisvænni 
Audi þegar A3 sportsback 
(e) kemur til landsins.

„Hingað til hefur verið hægt að 
fá Audi A3 sportsback, en ekki 
þennan sérstaklega umhverf-
isvæna. Núna er hann á leið-
inni og við nafnið bætist e, sem 
stendur fyrir environmental 
eða umhverfisvænn,“ segir 
Guðmundur Ingi Gústavsson,
vörustjóri Audi, hjá Heklu-um-
boðinu.

Nýi Audi-inn uppfyllir 
mengunarstaðla Evrópusam-
bandsins sem taka gildi árið 
2012 og að sögn Guðmundar 
er undirbúningur þegar hafinn 
hjá Audi.

„Fólk sýnir mengunarvörn-
um mikinn áhuga um þessar 
mundir og sérstaklega vegna 
aukinnar umræðu í fjölmiðl-
um. Nýi Audi-inn nær lágmarki 
fyrir þessa nýju staðla,  sem 
eru hundrað og nítján grömm 
af koltvísýringsútblæstri að 

meðaltali fyrir hvern ekinn 
kílómetra og fær þar af leið-
andi frítt í níutíu mínútur í 
stöðumæla hjá Reykjavíkur-
borg,“ segir Guðmundur sem 
mun afhenda þeim sem tryggja 
sér bílinn klukkuskífu sem er 
skráð á númer bílsins og geng-
ur í stæði borgarinnar.

Ásamt umhverfisvæna A3 
sportsback er einnig væntan-
legur Hybrid-bíll, eða tvinn-
bíll sem kemur til landsins 
seinni hluta árs 2008. Sá er að 
sögn Guðmundar ólíkur öllum 
öðrum tvinnbílum. „Rafgeym-
irinn gerir þennan bíl frá-
brugðinn öllum öðrum tvinn-
bílum því það er ekkert nikkel 
í honum. Sá málmur er eitt 
eitraðasta efni sem til er og 
það er bæði kostnaðarsamt og 
erfitt að brjóta það niður og 
eyða því,“ segir Guðmundur og 
bætir við: „Nýi Audi A3 sports-
back e er svo með sótagnasíu 
eins og allir dísilbílarnir okkar, 
sem hefur mikið að segja fyrir 
hreinni útblástur og þar af leið-
andi umhverfið í heild.“

Mengunarvarnir
alltaf að aukast

Nýir bílar njóta sín best þegar 
þeir eru hreinir og fínir. 

Á veturna er aukið álag á lakkið, 
vegna tjöru, bleytu og frosts ásamt 
salti á vegum.  Og þess vegna er 
mikilvægt að bóna bílinn vel. 

Bónið gerir ekkert gagn á 
óhreinum bíl og einnig borgar sig 
að gera ráð fyrir þvotti og bóni 
einu sinni í mánuði yfir vetrartím-
ann svo að bíllinn komi fallegur og 
heill undan vetri.

Einnig er gott að þrífa bílinn vel 
að innan og jafnvel bera vatns-
hrindandi efni á rúður. Þrífa rúðu-
þurrkur, dekk og felgur með tjöru-
hreinsi og smyrja þéttigúmmíin í 
hurðunum til þess að hurðirn-
ar frjósi ekki fastar. Þetta þarf 
síðan að endurtaka reglulega fram 
á vor. 

Bónað og fínt 

Audi kemur með 
tvinnbíl á næsta ári 

með rafgeymi án 
nikkels. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR



Alvöru dísil jeppi fyrir íslenskar aðstæður
Hinn nýi KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind og er stærri en ætla

má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og

frábærum aksturseiginleikum. Sjón er sögu ríkari - komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú

verður ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál. Þú gerir einfaldlega ekki

betri kaup í jeppa í dag!

Tangarhöfða 8-12
112 Reykjavík
Sími 590 2000

www.benni.is

UMBOÐSMENN: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík, Sími 420 3300. Bílasalan Ós, Akureyri, Sími 462 1430. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum, Sími 471 3005. Bílasala Vesturlands, Borgarnesi, Sími 437 2100.

Dísil Túrbó Intercooler

Hluti staðalbúnaðar:

5 Gíra sjálfskipting SideTronic

Loftkæling

Sjálfvirkt miðstöð

Cruise Control

Litaðar rúður

Álfelgur og 31” Toyo dekk 
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Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur.Glæsileg og sérlega þægileg innrétting Byggður á grind með hátt og lágt drif
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Jóhannes Jakobsson, um-
sjónarmaður aukahluta 
hjá B&L, segir nýjustu 
tískuna vera litaðar felg-
ur. Þá segir hann mikil-
vægt að bóna felgurnar 
með sérstöku felgubóni.

„Það er í raun aðallega 
útlitið á felgunum sem 
breytist á milli ára,“ segir 
Jóhannes. Nú séu dökkir 
litir með póleraðri fram-
hlið allsráðandi. „Það sem 
er vinsælast í dag eru 
dökkir litir eins og svart-
ur og dökkgrár í stað silf-
urlituðu háglans felganna 
sem hafa verið ríkjandi í 
mjög langan tíma,“ segir 
hann og nefnir einnig að 
rauðar, gular og bleikar 
felgur séu fáanlegar. „Nú 
er þetta orðið þannig að 
það er mikil fjölbreytni í 
felgunum og takmarkað 
upplag af hverri tegund,“ 
segir Jóhannes.

Um viðhald á felgum 
segir Jóhannes að for-
vörnin skipti miklu máli. 
„Felgubónið sem við erum 
með er hannað til að halda 
frá bremsuryki og auð-
veldar þrifin töluvert,“ 
segir hann og bendir á að 
ekki sé æskilegt að nota 
sterk efni og uppþvotta-
bursta á felgurnar því 
slíkt eyði lakkinu sem er 
yfir póleringunni. „Í raun 
á maður ekki að nota neitt 
á felgurnar sem maður 
myndi ekki nota á lakk-
ið á bílnum,“ segir hann 
og nefnir svampa og sér-
staka bursta sem hannað-
ir eru fyrir felgur. „Þess-
ir sérhönnuðu burstar eru með bursta allan hringinn til þess að 
felgurnar rispist ekki. Síðan eru notuð sömu efni á felgurnar og 
bílinn eins og tjöruhreinsir og slíkt,“ segir Jóhannes.

sigridurh@frettabladid.is

Litskrúðug felgutíska

Mikilvægt er að forverja felgurnar með 
bóni, sem gerir það að verkum að þær 
hrinda frá sér óhreinindum og gera þrif 
og viðhald auðveldari. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Felgur er nú hægt að fá í hinum ýmsu 
litum og nefnir Jóhannes Jakobsson liti 
eins og svartan, rauðan og bleikan sem 
séu nú fáanlegir á þær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jepparnir frá BMW framleið-
endunum voru þeir einu sem 
voru með xDrive er aldrifskerf-
ið. Nú fá  sport-og fólksbílar frá 
BMW einnig að njóta sín til fulls.

„X-Jeppalínan frá BMW, var sú 
fyrsta sem fékk að njóta xDrive 
kerfisins. Núna er það hinsveg-
ar einnig fáanlegt fyrir sport- og 
fólksbíla frá BMW framleiðend-
unum,“ segir Helga Guðrún Jón-
asdóttir, kynningarstjóri hjá B & 
L,  Bifreiða og landbúnaðarvélum. 
Helga Guðrún segir xDrive kerf-
ið tryggi hámarksveggrip öllum 
stundum og henti því gríðarlega 
vel fyrir íslenskar aðstæður.

„BMW framleiðendur fóru 

mjög sérstaka leið í þróun á aldr-
ifskerfinu og í staðinn fyrir hið 
hefðbundna 4x4 nafn er það xDri-
ve sem varð fyrir valinu,“ segir 
Helga Guðrún og bætir við: „Drif-
kerfið nánast hugsar fyrir öku-
manninn öllum stundum á ferð. 
Þetta er algjörlega skynvætt aldr-
ifskerf sem er mjög þróað og 
hefur gríðarlega virkan skynbún-
að. Það fer eftir aðstæðum hverju 
sinni hvort og í hvað miklu magni 
bíllinn grípur til aldrifsins,“ segir 
Helga Guðrún, hún segir jafn-
framt ekkert  drifkerfi vinna 
hraðar en xDrive og það sé fyrst 
og fremst hraðinn í vinnslunni 
sem geri kerfið jafn fullkomið og 
raun ber vitni. 

„Kerfið er rosalega fljótt að átta 

sig á aðstæðum á vegum úti. Síðan 
miðlar það afli á milli hjólanna 
þannig að hámarksveggrip nýtist 
alltaf. Um leið og einhver viðbót-
arhreyfing kemur á hjólið byrjar 
bíllinn að miðla afli milli þeirra 
hjóla sem ná bestu viðspyrnunni,“ 
útskýrir Helga Guðrún og segir að 
þetta gerist á sekúndubroti.

„Þetta er að mínu mati mjög at-
hyglisverð þróun hjá BMW fram-
leiðendum enda eru þeir smá 
saman að festa xDrive-kerfið inn 
í sport- og fólksbílalínuna líka,“ 
segir Helga Guðrún og nefnir sem 
dæmi að nýja Coupé-sporttýpan 
af þristinum frá BMW framleið-
endunum sem nú er fáanleg með 
xDrive kerfinu.

sigridurh@frettabladid.is

Háþróað aldrif fyrir 
BMW bíla frá B&L

Helga Guðrún Jónas-
dóttir, kynningarstjóri 
hjá B&L, segir xDrive, 
aldrifskerfið frá BMW, 
nú fást í sport- og 
fólksbílum frá BMW.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Aðalljós allra bifreiða eða sérstök 
dagljós eiga vera kveikt á ferð.

Margir nýir bílar koma ekki með 
dagljósabúnaði og því er nauðsyn-
legt að vera á varðbergi. Að sögn 
umferðardeildar Lögreglunnar í 
Reykjavík dugir ekki að nota stöðu-
ljós eða þokuljós í stað aðalljósa. 
Þau á aðeins og nota við sérstakar 
aðstæður. 

Sekt fyrir ljósleysi nemur 5 þús-
undum kr og þegar aðalljósin eru 
ekki kveikt. Þá gildir sama hvort 
önnur ljós eru til staðar eða ekki. 

Langflestir bílar keyptir á Ís-
landi eru með þennan dagljósabún-
að. Fyrir ökumenn bíla sem eru án 
hans getur þetta hinsvegar gleymst, 
til dæmis hjá þeim sem eiga sérinn-
flutta bíla. 

Í staðinn fyrir að lenda í sekt 
og jafnvel valda slysi í komandi 
skammdegi getur þessvegna borg-
að sig að láta setja dagljósabúnað 
í bílinn. Þetta tekur aðeins nokkra 
tíma og kostar á bilinu tíu til fimmt-
án þúsund á næsta bílaverkstæði.

-rh

Dagljósabúnaðinn
í lag fyrir veturinn
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ÞURRKUBLÖÐ
Er bíllinn klár fyrir veturinn? 

Við erum með mesta úrvalið af aukahlutum fyrir bílinn.F
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NÝR BMW X3 2.0d með BMW xDrive og sjálfskiptingu.
Fátt er ánægjulegra, en að komast óhindrað leiðar sinnar, sér í lagi á verulega vandförnum leiðum. Upplifðu
BMW X3 með nýja tveggja lítra 4 cyl. díselvél, sem státar af auknu afli eða 177 hö þrátt fyrir minni eldsneyt-
isnotkun eða aðeins 6.5l/100 km (í blönduðum akstri). Og þar sem BMW X3 2.0d er nú einnig fáanlegur
með sexþrepa sjálfskiptingu, verður akstursánægjan enn ósviknari. BMW xDrive, skynvædda aldrifskerfið,
tvinnar jafnframt saman framúrskarandi aksturseiginleika, rásfestu og veggrip og þér er því ekkert að vanbúnaði
við, að komast leiðar þinnar á eins þægilegan og öruggan hátt og kostur er.

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1200 - www.bl.is - www.bmw.is

Gerðu frábær kaup og sérpantaðu fyrstu eintökin af BMW X3 2.0d Lux sjálfskiptum á kr. 4.990.000

X3 Luxus
Málmlakk lakk, 17” álfelgur, leðurinnrétting, leðurklætt sportstýri, Servotronic léttstýri, aðgerðastýri (m/skriðstilli), hiti í framsætum, viðar- eða álinnrétting,
tölvustýrð miðstöð m/loftkælingu, hvít stefnuljós, BMW geislaspilari og BMW mottur.
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Brimborg frumsýnir á næst-
unni nýjan Ford Mondeo 
sem er kominn í glænýjan og 
betri búning. Hann er með 
stórbættan öryggisbúnað 
og skemmtilegar nýjungar í 
aukabúnaði.

„Nýjasti Ford Mondeo árgerð 2008 
er nýkominn og verður frumsýnd-
ur fyrstu helgina í október. Þá 
tjöldum við öllu sem til er og verð-
um með stórsýningu í Brimborg 
Reykjavík og á Akureyri,“ segir 
Gísli Jón Bjarnason, sölustjóri
Ford hjá Brimborg Reykjavík. 

Nýjasta útgáfan af Ford 
Mondeo er gjörbreytt frá fyrir-
rennara sínum og að sögn Gísla 
Jóns er nafnið eiginlega það eina 
sem þeir Ford-félagarnir eiga 
sameiginlegt í dag.

„Nýi Ford Mondeo-inn er stærri 
og með vandaðri frágang að öllu 
leyti, ásamt því að allur öryggis-
búnaður er mun betri og þróaðri,“
segir Gísli Jón og bætir við: „Það 
eru sex öryggispúðar í bílnum, 
sem er mikil nýjung. Þeir eru 
eins og venjulega í framsætinu en 
einnig á hliðum og fyrir hné öku-
manns enda verða hnén oft fyrir 
hnjaski ef óhapp verður. Síðan 
eru sérstakar öryggisgardínur
sem falla niður við hliðarárekstur
og verja farþega í fram- og aftur-
sæti.“

Annar nýr aukabúnaður sem 
Gísli Jón nefnir er nálægða- og 
hraðaskynjarar bæði að fram-
an og aftan. Þeir vekja athygli á 
bílum sem nálgast og geta dregið 
úr hraða ef ökumaður til dæmis 
nálgast aðra bifreið sem keyrir 
hægar.

Einnig eru halógen-aðalljós
sem beygja með bílnum, lykla-
laust aðgengi með starthnappi 
þar sem nóg er fyrir ökumann 
að vera með lykil í vasanum 
til að ræsa bílinn, útdraganleg 
gólf í farangursrými á skutbíls-
útfærslunni. Þá má nefna Sony-
hljómtæki fyrir sex diska, 

sólarvörn og regnskynjara í 
framrúðu, kælingu í hanskahólfi
og ofnæmisprófuð áklæði, ásamt 
stillanlegri fjöðrun eftir aksturs-
aðstæðum.

Ford Mondeo er mikill fjöl-
skyldubíll en að sögn Gísla Jóns er 
bílinn orðinn sportlegri og hópur-
inn sem velur bílinn að yngj-
ast. „Flestir vilja forvitnast um 
mengunarvarnir og eyðslu á elds-
neyti þessa dagana. Þess vegna 

er einstaklega gaman að geta 
þess að bílinn stóð sig sig frábær-
lega í stóra kappakstrinum sem 
fór fram á dögunum í tilefni Sam-
gönguvikunnar. Síðan eru líka er-
lend bílablöð farin að bera hann 
saman við mun dýrari bíla í lúxus-
bílaflokki. Þar hefur hann verið 
að keppa við Mercedes Benz og 
staðið sig mjög vel,“ segir Gísli 
Jón og nefnir í því samhengi nafn-
togaðan smekkmann sem ferðað-

ist um á bílnum í Evrópu ekki alls 
fyrir löngu.

„Daniel Craig keyrði á Ford 
Mondeo sem James Bond í nýj-
ustu myndinni Casino Royale, 
á leið frá flugvellinum. Í tilefni 
myndarinnar varð einum erlend-
um blaðamanni að orði að bíllinn 
væri svo fallegur að hann hefði 
fengið að leika í James Bond. Það 
er ansi gott,“ segir Gísli Jón hlæj-
andi. rh@frettabladid.is 

Hentar jafnt fyrir njósnara sem fjölskyldur

Nýjasti Ford Mondeo er með skemmtilegar nýjungar sem verða frumsýndar fyrstu helgina í október. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gísla Jóni Bjarnasyni sölustjóra Brimborg-
ar finnst ekki verra að sjá Bond á Ford.
gaman að  Ford sérblað nýjir bílar
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Toyota Prius Hybrid er þró-
aður í samræmi við bylting-
arkennda tækni sem kallast 
Hybrid Synergy Drive og segir 
Kristinn J. Einarsson, sölustjóri 
Toyota í Kópavogi, bílinn með 
þeim umhverfisvænni á mark-
aðnum í dag.

„Hybrid Synergy Drive er sam-
setning rafmótors og bensínvél-
ar sem skilar miklu afli, framúr-
skarandi eldsneytiseyðslu sem 
er um 4,3 lítrar á hverja hundr-
að kílómetra og lágri mengun í út-
blæstri sem er á við litla borgar-
bíla,“ segir Kristinn J. Einarsson, 
sölustjóri Toyota, og bætir því við 

að Prius sé með umhverfisvæn-
ustu bílum á markaðinum í dag. 

„Það þarf aldrei að hlaða raf-
geyminn því hemlakerfið fangar 
hreyfiorkuna sem verður til þegar 
hemlað er og breytir henni í raf-
orku sem er geymd í háspennu-
rafgeyminum. Þetta er nýjung 
sem er hugsuð fyrir þá sem hafa 
ánægju af akstri en vilja um leið 
hafa sem minnst áhrif á umhverf-
ið,“ segir Kristinn og tekur fram 
að bíllinn sé mjög samkeppnis-
hæfur í verði miðað við þennan 
flokk af bílum og kosti 2.699.000 
krónur í dag.

Kristinn segir viðbrögð neyt-
enda við þessari tækni víðs vegar 
um heiminn ekki hafa látið á sér 
standa. „Nú þegar hefur yfir ein 

milljón Prius-bíla verið seld í 
heiminum enda er Toyota í farar-

broddi í heiminum í þróun á þessu 
Hybrid-kerfi.“

Þá segir Kristinn að ökumaður-
inn finni ekkert fyrir því að Prius 
Hybrid sé rafmagnsbíll fyrir utan 
það að hann drepi á bensínmót-
ornum þegar bíllinn stoppar til 
dæmis á ljósum til þess að spara 
eldsneyti og sé þar með umhverf-
isvænni.

„Svo er hann fyllilega sam-
keppnishæfur í öryggi því hann 
er með ABS-bremsukerfi, EBD-
hemlajöfnunarkerfi, stöðugleika-
stýringu og fleira þannig að bíll-
inn er vel búinn auk þess sem hann 
lítur mjög vel út,“ segir Kristinn 
og bætir því við að þrátt fyrir að 
menga eins og lítill borgarbíll þá 
sé hann samt á stærð við Avensis. 
„Hann rúmar vel fimm farþega og 
farangur.“ sigridurh@frettabladid.is

Öruggur og umhverfisvænn 

 RAFKNÚIN 
SPORTKERRA
Tesla-sportbíllinn 
er aðeins fimm sek-
úndur að ná 100 
km hraða á klukku-
stund. Þetta væri 
kannski ekki í frá-
sögur færandi ef 
ekki væri fyrir þær 
sakir að bíllinn er 
rafdrifinn. 

Flestir tengja 
rafmagnsbíla við 
frekar máttlitla, smáa og oft á tíðum furðulega lagaða bíla. Eigendur 
Tesla Motors eru ekki sammála því og smíðuðu því sportbíl sem 
byggður er á breska sportbílnum Lotus.

Vélin er 248 hestafla rafmótor, liþíum-jóna rafgeymar bílsins eru 
um 500 kíló að þyngd og bíllinn kemst um 375 km á hleðslunni. 
Hámarkshraði bílsins er 220 km á klukkustund.

Tesla-bílinn er ekki hægt að kaupa úti í búð enda er hver bíll 
smíðaður eftir pöntun eins og oft er með dýrari bíla. Bíllinn virðist 
vinsæll hjá fræga fólkinu en meðal þeirra sem fá fyrstu sportbílana 
afhenta eru þeir Arnold Schwarzenegger og George Clooney. Þeir 
þurfa að punga út um 100 þúsund dollurum fyrir glæsikerruna.

Tesla roadster rafmagnsbíll

Grænt og umhverfisvænt er 
yfirskrift bílasýningarinnar sem 
fram fer í Frankfurt þessa dag-
ana. Þetta er í 62. skipti sem sýn-
ingin er haldin og því orðin fast-
ur liður í kynningarstarfsemi bíla-
framleiðenda.

Hugmyndabílarnir vekja ávallt 
verðskuldaða athygli á slíkum sýn-
ingum og svo er einnig nú. Tvinn-
bílar og rafmagnsbílar eru áber-
andi meðal hugmyndabílanna og 
greinilegt að stefnan í bílabrans-
anum er að huga að umhverfinu í 
framtíðinni.

Bensínhákar og glæsibílar eru 

þó einnig meðal þeirra bíla sem 
sýndir eru svo af nógu er að taka 
fyrir alla.

Umhverfið í hávegum á 
bílasýningu í Frankfurt

Mercedes-Benz F 700 hugmyndabíllinn:

Meðal hugmyndabíla í Frankfurt er 
BMW X6 ActiveHybrid tvinnbíllinn.

Prius Hybrid er að sögn Toyota-umboðsins með þeim umhverfisvænni á markaðinum 
í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Vatnskassinn er ein af mikilvægustu líffærum 
bílsins. Því þarf að huga vel að honum, sérstaklega 
á þessum tíma árs þegar kalt er í veðri. Frostlögur-
inn gegnir þar þýðingarmiklu hlutverki og einfalt 
er að láta fylgjast með frostþoli bílsins með því að 
biðja um þá þjónustu á bensínstöðvum. En frost-
lögurinn ver líka innviði kælikerfisins fyrir tær-
ingu og ryði og því er nauðsynlegt að skipta öðru 
hvoru alveg um á kassanum. Mismunandi frost-
lögstegundir geta líka þolað hvor aðra mjög illa og 
dregið úr verndunarmætti blöndunar. -gun

Ver vatnskassa 
skemmdum

Rannsóknir sýna að langflest umferðarslys, eða um 
90 prósent, verða vegna mistaka ökumanna. Þessi 
mistök verða vegna þess að ökumenn hafa ekki hug-
ann við aksturinn af ýmsum ástæðum. Þreyta og 
syfja hafa oft áhrif. 

Nú hefur Volvo kynnt búnað sem ætlað er að 
sporna við syfju og athyglisbresti ökumanna. Þetta 
er í fyrsta sinn sem búnaður af þessu tagi er í fólks-
bílum og nefnist hann „Driver Alert Control“. Þá 
hefur Volvo einnig kynnt búnað sem skynjar þegar 
bíllinn fer mjög nærri eða yfir akreinalínu án þess 
að honum sé stýrt þangað. Þá varar bíllinn ökumann-
inn við. Þetta kerfi kallast „Lane Departure Warn-
ing“. Hægt verður að fá þennan búnað saman í einum 
pakka sem nefnist „Driver Alert System“ eða viðvör-

unarkerfi fyrir ökumann. Kerfið verður fáanlegt í 
lok þessa árs í Volvo S80, V70 og XC70. -hs

Ýtir við þreyttum ökumönnum

Volvo hefur kynnt búnað sem varar ökumann við.

Þegar fjárfest er í nýjum bíl þá 
er eigandinn jafnan stoltur þegar 
hann brunar á honum um göt-
urnar, splunkunýjum og glans-
andi. Óskar þess jafnvel að hann 
geti haldist nýr og ferskur lengi á 
eftir.

Því miður 
eldist bíll-
inn og kíló-
metrafjöld-
inn eykst 
jafnt og 
þétt, ilm-
urinn af nýja bílnum 
dofnar og loks er hann orðinn eins 
og gamall vinur. Ýmislegt er hægt 
að gera til þess að hjálpa bílnum 
að vera eins og nýr og eitt af því 
er að skipta reglulega um olíu og 
síur. 

Flestir bílaframleiðendur mæla 
með því að skipt sé um olíu og 
síur á átta til tíu þúsund kílómetra 
fresti eða sex mánaða fresti miðað 
við eðlilegan akstur en á vefsíð-
unni autorepair.about.com er 
mælt með því að slíkt sé gert mun 
oftar, eða á 4 til 5 þúsund kílómetra 
fresti. Sé þetta gert frá því að bíll-
inn er alveg nýr verður vélin leng-
ur hrein og endist því betur. - sig

Viðhald vélar

Áður en sólelskandi aðdáendur 
VW Polo teygja sig í sólvörn og 
sólgleraugu ber að hafa í huga að 
þessi ofursvali Polo blæjubíll er 
enn bara hugmynd og líkan. Það 
var blæjubílasérfræðingurinn 
Karmann sem hannaði líkanið, en 
bíllinn sýnir margar nýjungar sem 
finna má í blæjubílum framtíðar. 
Mest áberandi er bílþak með sól-
lúgu úr gleri, ef veðrið býður ekki 
upp á að taka þakið alveg niður. 
Pólóinn er einnig búinn Cabrio Ov-
erhead Protection System (COPS) 
sem notar fasta rúlluslá aftan við 
aftursætin. Þessi öryggisþáttur 
styrkir bílinn nóg til að hægt sé að 
leggja aftursætin niður og bætir 
við mikilli hagkvæmni í þá tegund 
bíla sem vanalega tekur ekki til-
lit til þess háttar rýmismöguleika. 
Farangursgeymslan er einnig að-
gengilegri og stærri vegna snjalls 
upprúllanlegs afturglugga. Að 
innan er ferskur andvari tryggður 
þótt veðrið sé annað úti, en hann 
fæst gegnum fjögur rafleiðniljós 
í fóðri þaksins, sem einnig skapa 
umlykjandi birtu í bílnum. 

Polo blæjubíll
Bíllinn er enn á hugmyndastigi.
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Ssang Yong Kyron og Chevrol-
et Captiva fást báðir í Bílabúð 
Benna. Benedikt Eyjólfsson 
framkvæmdastjóri segir þá 
báða mjög vel útbúna en þó á 
afar viðráðanlegu verði.

„Við byrjuðum að flytja Ssang 
Yong Kyron inn í maí á síðasta ári. 
Hann fékk strax mjög góðar við-
tökur og var uppseldur fram til 
áramóta,“ segir Benedikt. Hann 
segir að á fyrsta árinu hafi Bíla-
búð Benna selt sjötíu bíla og það 
sem af er þessu ári hafi tæplega 
hundrað jeppar selst til viðbótar.

„Þetta er jeppi sem er byggður 
á grind og með hátt og lágt drif,“ 
segir Benedikt og bætir við: 
„Tollareglur á Íslandi eru þannig 
að bílar sem eru með vélar í 
stærðinni 1.999 rúmsentímetrar 
og minni lenda í þrjátíu prósenta 
tollflokki. Þessi bíll er þar því 
vélin er tæplega tveir lítrar.“

Benedikt segir bílinn vera með 
dísilvél sem skili 142 hestöflum. 

„Það sem er enn betra er að hún 
er 310 Newtonmetrar í togi, 
þannig að vélin er töluvert afl-
mikil þótt hún sé ekki stór að rúm-
taki. Þetta gerir það að verkum 
að við getum boðið sjálfskiptan 
dísiljeppa á 31 tommu dekkjum 
á 3.590.000 krónur,“ segir Bene-
dikt. Hann bendir á að inni í því 
verði sé hraðastilling, loftkæl-
ing, dökkar rúður, sætahitarar og 
fleira þannig að bíllinn er mjög 
vel útbúinn. 

„Kaupendurnir eru mjög 
ánægðir og má segja að þeir séu 
að selja fullt af bílum fyrir okkur 
í dag því þeir senda vini sína og 
kunningja til okkar að kaupa 

bíla,“ segir Benedikt og brosir.
Chevrolet Captiva er líka með 

mótor sem er innan við 2.000 rúm-
sentímetrar og því einnig í þrjá-
tíu prósenta tollflokki. „Yfir nítíu 
prósent af Captivabílunum sem 
við seljum eru sjö manna,“ segir 
Benedikt. „Þarna bjóðum við 
mjög ríkulega búinn bíl með loft-
kælikerfi, hitastýrt miðstöðvar-
kerfi, cruise control, stöðug-
leikakerfi, nálgunarvörn, dökkar 
rúður, sjö sæta bíl með dísilvél og 
sjálfskiptingu á 3.890.000,“ segir 
Benedikt og segir skýringuna á 
því vera að Chevrolet Captiva sé 
í lægra tollþrepinu eins og Ssang 
Yong Kyron-jeppinn.

„Við erum líka að ná feikna-
sölu á þessum bíl eða rúmlega 
hundrað bíla á þessu ári þannig 
að þessir bílar hafa heldur betur 
slegið í gegn. Ég held að stóra 
ástæðan sé sú að fólki finnst út-
litið smart, það er gott að ganga 
um bílinn, hann er vel útbúinn og 
á verulega hagstæðu verði,“ segir 
Benedikt. sigridurh@frettabladid.is

Flottir og vel útbúnir

Chevrolet Captiva hefur selst í yfir 
hundrað eintökum á þessu ári og hefur 
slegið í gegn hjá Bílabúð Benna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Benedikt Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Bílabúðar Benna, segir Ssang Yong Kyron og Chevrolet Captiva gríðarlega vinsæla enda 
vel útbúnir bílar á viðráðanlegu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ræsir hf. er með söluumboð 
fyrir EVO bus, sem eru rútur frá 
Mercedes Benz. 

„Bílarnir sem við bjóðum upp á 
kallast EVO bus. Þetta eru stærri 
bílar til langferða frá Mercedes 
Benz,“ segir Guðmundur Baldurs-
son, sölumaður hjá Ræsi ehf.

Bílarnir henta fyrir rútufyrir-
tæki, leiguakstur eða stórar fjöl-
skyldur og koma í öllum stærðum 
og gerðum. Allt frá tíu sæta upp 
í fimmtíu manna, bæði sex gíra 
beinskiptir eða sjálfskiptir. 

„Sá nýjasti er Mercedes Benz 
sprinter 518 sem er með sex 
sýlindra V dísilvél og er 84 hest-
öfl. Þessi tegund hefur verið nær 
óbreytt síðan 1996. Síðan voru 
gerðar einhverjar breytingar 
árið 2001 og núna hafa verið gerð-
ar gagngerðar breytingar,“ segir 
Guðmundur og bætir við: „Hann 
er með loftfjöðrun að aftan, sem 
hefur almennt ekki verið fáanleg 
án sérpantana. Síðan er mótor-
inn nokkuð breyttur ásamt og gír-
kassanum. Auk þess sem hann 

er með loftkælingu á toppnum 
og kæling í öllum bílnum,“ segir 
Guðmundur, sem segir bílinn 
standast allar helstu mengunar-
varnir.

„Bíllinn stenst mengunar-
staðalinn Euro- 4 sem var sett-
ur í lög í fyrra. Einnig er hann 

með þriggja punkta öryggisbelti 
í öllum sætum sem er gríðarlega 
jákvæð og mikilvæg þróun fyrir 
stærri bíla,“ segir Guðmundur, 
sem býst fyllilega við því að bílar 
að þessari stærð muni nota elds-
neyti á borð við gas eða rafmagn í 
framtíðinni. - rh

Annað eldsneyti í framtíðinni

Mercedes Benz-rúturnar standast fyllilega kröfur Evrópusambandsins um 
mengunarvarnir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Hjá Glófaxa færðu: Iðnaðarhurðir,
bæði sem flekahurðir og rúlluhurðir.

Iðnaðarhurðir, með gönguhurðum, 
með eða án þröskulds. Í hurðunum
eru gluggar ísettir plastrúðum sem 
rispast ekki.

Einnig fást eldvarnar- ,öryggis- og 
bílskúrshurðir.

Ármúla 42• Sími 553-4236 / 553-5336
Fax 588-8336 • glofaxi@simnet.is

Iðnaðarhurð Rúlluhurð

Vörulyftur og veðurhlífar Hraðlyftihurð

Eldvarnarhurð Hlið



Aðeins tveir bílar eftir úr síðustu
þrettán bíla sendingu. Er að fá nýja
MAN TGS og TGX bíla í janúar 2008

staðfestið sem fyrst því það er orðin
tíu mánaða bið eftir nýjum bílum

www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk
Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 

0049 1752711783 eða Eðvald í síma 896 6456

Höfum til afhendingar strax
MAN 26.480 6x4 BLS EURO 4.

Nýja 2007 MAN dráttabíla.
Mjög vel búna. Ath. bílar 

með fulla ábyrgð. 
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TILKYNNINGAR

Hafnarfjörður - Afgreiðslu-/Lagerstarf
Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðar-
fullum einstaklingum við afgreiðslu á lager.

Hæfniskröfur:                                                                                   
• Reynslu af afgreiðslu- og lagerstörfum.                                                                                       
• Skipulagshæfni                                                                                      
• Lipurð í mannlegum samskiptum                                                                                          

 .                                                                                    

Æskilegt er að viðkomandi sé eldri 
ð störf sem fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is



Auglýsingasími

– Mest lesið



„Það eru fimm fyrir aftan 
fimm í tölunni sem lýsir aldri 
mínum,“ segir Guðný Ara-
dóttir, starfsmaður Íslands-
pósts og einkaþjálfari, sem 
kveðst ætla að halda upp á 
daginn með sérstökum hætti. 
„Ég ætla að halda veislu og 
bjóða vinum, vandamönnum 
og samferðafólki gegnum tíð-
ina. Veislan verður í Laugum 
en þar eyði ég mestum tíma. 
Annars vegar Laugardalnum 
og hins vegar í  Laugum sjálf-
um því hreyfing og útivera 
eru mínar ær og kýr.“

Guðný fagnar líka því af-
reki að hafa lokið göngu á 
Kilimanjaro og kveðst ætla 
að kynna næsta stórverkefni 
sitt í afmælisveislunni. Það 
er svokölluð Avon-ganga sem 
er til styrktar rannsóknum á 
brjóstakrabbameini. „Hóp-
urinn Göngum saman ætlar í 
byrjun október til New York 
að ganga þar 63 kílómetra, 
eða eitt og hálft maraþon, á 
tveimur dögum. Í hópnum 
eru 22 konur og mitt hlutverk 
hefur verið að halda þeim 
í æfingu. Það hefur gengið 
mjög vel. Þarna verða tugir 
ef ekki hundruð þúsunda 
sem taka þátt og breiðstræt-
in á Manhattan verða þakin 

bleikklæddum konum. For-
sprakkinn í Göngum saman 
er Gunnhildur Óskarsdóttir, 
dósent við Kennaraháskól-
ann, sem hefur greinst með 
brjóstakrabbamein og allar 
konurnar í hópnum tengjast 
henni á einhvern hátt. Við 
munum mála New York-borg 
bleika, ásamt öllum hinum.“ 

Guðný segir hverja og 
eina konu greiða 1.800 doll-
ara í þátttökugjald. „Það eru 
talsverðir peningar sem 22 
konur fara með úr landi og 
renna óskiptir til rannsókna á 
brjóstakrabbameini í Banda-
ríkjunum. 

Snemma kom upp sú hug-
mynd að við skyldum safna 
jafn hárri upphæð til að 
skilja eftir hér á Íslandi til 
sambærilegra rannsókna. 
Við erum þegar komnar með 
dágóðan sjóð en mér þykir 
tilvalið að biðja veislugesti 
í afmælinu að sleppa gjöf-
um til mín persónulega og 
láta einhverja litla upphæð 
af hendi rakna til þessa góða 
málefnis. Það getur auðvitað 
hver og einn gert, hvort sem 
hann kemur í afmælið eða 
ekki. Reikningurinn er 115 05 
069806 og kennitalan 251059-
7569.“

Maðurinn minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Haukur Þorsteinsson
Dalatanga 17, Mosfellsbæ,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi 11. sept. sl.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn
24. september kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir.

                       Júlía Guðmundsdóttir
Sesselja Hauksdóttir
Þorsteinn Hauksson Lilja Finnbogadóttir
Guðmundur Hauksson Eydís Indriðadóttir
Sigurður Hauksson Vigdís Helga Jónsdóttir
Margrét Hauksdóttir
afabörn og makar og langafabörn.

Okkar ástkæri

Guðbjartur Guðmundsson
Árskógum 6, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 18. september. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju fimmtudaginn 27. september kl. 13.00.

Linda Guðbjartsdóttir Magnús Ársælsson
Steinunn Hlín Guðbjartsdóttir Erlendur Magnússon
Pétur Guðbjartsson Birna Margrét Guðjónsdóttir
Jónína Guðbjartsdóttir Kolbeinn Ágústsson
                                 Börn og barnabörn

                                Anna Kristín Linnet

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þórunn Andrésdóttir
Stóra-Ási, Hálsasveit,

sem andaðist 10. september, verður jarðsungin frá
Reykholtskirkju laugardaginn 22. september og hefst
athöfnin kl. 14.00. Þeim sem vildu minnast hinnar
látnu er bent á Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi.

Andrés Magnússon Martha Eiríksdóttir
Kolbeinn Magnússon Lára Kristín Gísladóttir
Jón Magnússon
Halla Magnúsdóttir Hreiðar Gunnarsson
               barnabörn og langömmubarn.

MOSAIK

Útför elskulegrar eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Erlu Sigurgeirsdóttur
Engihjalla 17, Kópavogi,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans 1. sept. sl., fer
fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 21. sept. kl. 13.00.

Sigurður Jónsson
Guðrún Auður Hafþórsdóttir Gunnlaugur Valtýsson
Rögnvaldur Ingi Eiríksson Jónína Jónsdóttir
Eiríkur Ásbjörn Carlsen
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli laugardaginn
15. september. Útförin fer fram föstudaginn
21. september kl. 15.00 í Fossvogskirkju.

Jónas Gústafsson
Hulda S. Gústafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, amma og langamma,

Guðrún Jóhanna Einarsdóttir
Laugarnesvegi 84,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Hávarður Hálfdánarson
skipasmiður, áður til heimilis á
Seljalandsvegi 79, Ísafirði,

lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn 4. september.
Jarðarför hans fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugar-
daginn 22. september kl.14.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hjartavernd.

Þorleifur Hávarðarson Guðný Þorsteinsdóttir
Markús H. Hávarðarson Svala Stefánsdóttir
Gróa Hávarðardóttir Guðmundur Gunnarsson
Kristjana G. Hávarðardóttir Ásgeir Sigurðsson

Barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

verður jarðsunginn mánudaginn 24. september frá
Grafarvogskirkju kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda

Guðrún Friðriksdóttir

Auðunn Hafnfjörð Jónsson
frá Gjögri, til heimilis að Seilugranda 8, Reykjavík,

Elskulegur sonur minn, faðir okkar,
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Hjörtur Líndal Guðnason
Flétturima 24, Reykjavík,

er látinn. Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstu-
daginn 21. september kl. 14.00.

F.h. aðstandenda,

Sigríður Hjartardóttir.

Páll Sigurðsson
fyrrverandi skrifstofumaður,
Hæðargarði 35, Reykjavík,

sem lést 16. september, verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju föstudaginn 21. september kl. 13.00.

Þorsteinn Pálsson Ingibjörg Rafnar
Valgeir Pálsson Margrét Magnúsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát mannsins míns, föður
okkar, tengdaföður og afa. Sérstakar þakkir til
starfsfólks á Grensási og Skógarbæ.

Hildur Kristjánsdóttir
Kári Árnason Sigurrós Jónsdóttir
Flóki Árnason Jenný Guðmundsdóttir
Teitur Árnason
Darri Kárason
Jón Árni Kárason og
Bríet Flókadóttir

Árni Ibsen

„Fegurð er innri líðan og 
speglast í augunum. Hún er 

ekki líkamleg.“

Ofsaveður á landinu



AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUD.-FIMMTUD. 12.00 - 18.30  HEIMASÍÐA BÓNUS ER: bonus.is   aðalsími bónus: 588 8699  

 KS LAMBASÚPUKJÖT
1 FLOKKUR

ks Lambasúpukjöt af nýslátruðu haustið 2007
1 flokkur Hálfur frampartur niðursagaður, enginn biti tekinn úr !

398 kr
kg

FIMMTUDAGSTILBOÐ



Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Opið hús í dag frá kl. 17:30 til 19:00
Trönuhjalli 5 – íbúð 302 

Fr
u

m

Til sýnis í dag mjög falleg 4ra her-
bergja endaíbúð á efstu hæð með
einstöku útsýni til suðurs og vesturs.
Parket og flísar á gólfum. Nýleg eikar-

innrétting í eldhúsi. Þvottahús í íbúð. Þrjú svefnherb., skápar í tveimur.
Góð aðkoma og frágengin lóð með leiktækjum.
Í heildina er um að ræða mjög fallega íbúð sem
búið er að innrétta á smekklegan hátt og halda
vel við. Verð 28,9 millj.

Benedikt og Elísabet sýna íbúðina 
í dag frá kl. 17:30 til 19:00.

Sjón er sögu ríkari!

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu

Um daginn heyrði ég af 
matarboði úti í bæ þar 
sem húsráðanda brá 
heldur í brún við að sjá 
einn gestinn slá til 
heimiliskattarins. Eng-
inn annar virtist taka 

eftir þessu svo húsráð-
andi taldi sér í fyrstu hafa 

missýnst. En svo sá hann gestinn 
endurtaka leikinn og kom ekki upp 
orði fyrir undrun og reiði.
 Í lok kvöldsins héldu gestirnir 
heim á leið og umræddur aðili, sem 
var yfirlýstur dýravinur, hafði orð 
á því að húsráðandi væri einstak-
lega lánsamur að eiga jafn gæfan 
kött. Það réði hann af viðbrögðum 
dýrsins sem sýndi engin mótmæli 
þótt í það væri slegið og hlyti því að 

vera sauðameinlaust grey. Til allr-
ar hamingju heyrir maður ekki oft 
sögur sem lýsa jafn vel þeirri 
grimmd sem mannskepnan getur í 
skeytingarleysi sínu sýnt öðrum 
dýrategundum. Þó hef ég marg-
sinnis heyrt foreldra hreykja sér af 
einstöku umburðarlyndi dýra, sem 
hreyfa ekki við mótmælum þótt 
börnin á heimilinu lemji, rífi í eða 
poti í augun á þeim.

Á hinn bóginn hef ég ekki heyrt 
marga hrósa fólki, sem verður fyrir 
barðinu á ofbeldismönnum og ber 
sorg sína í hljóði. „Hún Gunna er 
umburðarlyndasta manneskja sem 
ég þekki og það þótt víðar væri leit-
að. Það er alveg sama hversu oft 
Jón gengur í skrokkinn á henni, 
alltaf heldur þessi elska ró sinni.“

Við skulum þó muna að það er 
líka fullt af konum eins og Gunnu 
sem dag einn fá sig fullsaddar af 
ofbeldinu og ákveða að svara í 
sömu mynt. Eins eiga rólegustu 
gæludýr til að tryllast að því er 
virðist fyrirvaralaust og svara 
fyrir sig. 

Sjálfur lenti ég í því aðeins fjög-
urra ára að fjölskylduhundur reif 
stykki úr efri vörinni á mér, eftir að 
ég hafði hamast í honum. Til allrar 
hamingju greri sárið og hvutta var 
fyrirgefið.

Í dag láta margir lóga dýrunum 
sínum fyrir sömu og jafnvel miklu 
minni sakir. Komum því fram við 
dýrin af virðingu og kennum börn-
unum okkar að umgangast þau með 
sams konar hætti.
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Listamaður sem biður um lífsviðurværi fær stundum lítil svör.  
Sýna má fram á að iðja hans er í raun þjóðhagkvæm en sú röksemd 
hefur einn galla:  Hún blandar arðsemi í málið.  Ávinningur 
sköpunar er ekki efnahagsleg stærð.  Hann felst í því sem nefna 
mætti innra gildi.

Kannski ég reyni að varpa ljósi á þetta.

1) Ríkur maður borgar meiri skatt en ég því ríkidæmið á uppruna 
sinn í samfélaginu.  Hann hefur notið góðs af virðisaukandi 
efnahagslegu gildi þess sem er auðvitað langt umfram hans eigin 
fjárfestingar.  Athafnir hans eru þó væntanlega líka til hagsbóta 
fyrir heildina.

2)  Hann nýtur ekki aðeins góðs af efnahagslegum mætti samfé-
lagsins því hann nýtir sér líka gildið sem stendur á bak við þennan 
mátt og myndar innihald mannlegra athafna, þekkingu, merkingu, 
ímynd.

3)  Til eru menn sem munu aldrei geta hagað hugsunum sínum eða 
athöfnum eftir arðsemi þeirra.  Þeir eru helteknir af uppgötvun eða 
sköpun og sú iðja hlítir eigin lögmálum.  Þetta eru hinir heilögu 
fávitar sem við köllum vísindamenn, hugsuði og listamenn.  Þeir 
gætu fyrir slysni komist í efni en oftast eru laun þeirra rýr.

4)  Rétt eins og til er fæðukeðja í náttúrunni mætti tala um nytja-
keðju í mannfélaginu.  Allt það sem ríki maðurinn græðir á er endi 
langrar keðju:  Vara, vinnsluaðferð, auglýsing, ímynd eða kerfi 
nýtir sér uppfinningamann sem nýtir sér verkfræðing sem nýtir 
sér stærðfræðing og svo koll af kolli. Einhvers staðar neðst í 
keðjunni er vinna skapandi manns sem smýgur um heim hugmynd-
anna eins og ánamaðkur í mold og breytir rotnun í líf. Vinna 
skapandans mótar reyndar einnig þann heim þar sem varan er 
eftirsóknarverð: 
Hún býr til skynjun á heiminum.  Býr til heiminn eins og við 
skynjum hann.  Allt innihald, sjálf merking lífins byggir á vinnu 
heilagra fávita.

5)  Það er gott að vita að einkafyrirtæki hafa aukið stuðning við 
listir.  Þessum stuðningi má samt ekki rugla saman við líknarmál:  
Hann er í raun endurgjald fyrir innra gildi.  Sem efnislífið þrífst á.  
Menn andans eru hvorki ölmusu- né athafnamenn.  Samfélag sem 
setur þá í þessi hlutverk geldist.

6)  Ríkið ætti að viðurkenna skuld fyrirtækja við skapendur með 
því að búa í haginn fyrir kostun: Veita skattaívilnun.  Það er þó 
verra ef þetta dregur úr hlut ríkis í menningarlífinu.  Kostun er 
eingöngu til að gæða það meira lífi, auka á fjölbreytni og gera vöxt 
þess ófyrirsjáanlegri.  Heilbrigður vöxtur er nefnilega alltaf villtur 
og óheftur vöxtur.

Heilagir fávitar

ATH Kl. 16.30

Í dag verður fyrirlestur í Sólborg á Félagsvísindatorgi í 
stofu K 201  um hámenningu eða lágmenningu og þann 
hæpna greinarmun sem þar er á. 
Það er breski fræðimaðurinn Matthew Kieran sem 
talar, meðal annars um menningargagnrýni og þann 
vanda sem hofmóður og snobb valda henni. Sá vandi 
gerir það erfiðara en ella að koma með réttmæt rök í 
menningarumræðunni, til dæmis í deilum um hámenn-
ingu og lágmenningu eða kvörtunum um útþynningar-
áhrif alþýðumenningar. Matthew Kieran er heimspek-
ingur og hefur haldið fyrirlestra við Columbia-háskóla,
Háskólann í Maribor, Genf, Oxford og víðar. Hann er 
hér vegna Sjónlistaverðlaunanna.

Leikhúsið Skámáni er lagst í 
útrás: sviðsetning Stefáns Baldurs-
sonar á leikritinu Killer Joe sem 
var  sett upp á liðnum vetri og er 
nú á fjölum Litla sviðs Borgar-
leikhússins, verður á fjölum Þjóð-
leikhússins í Litháen á komandi 
vori. Einnig hafa leikhús í Moskvu 
sýnt sýningunni áhuga. 

Einnig hafa verið þreifingar frá 
einu aðalleikhúsinu í  Moskvu. 
Formlegt boð barst þess efnis nú í 
vikunni, að leikhópnum væri 
boðið að sýna verkið á sviði Þjóð-
leikhússins litháíska, sem staðsett 
er í Vilníus. Þá hefur eitt stærsta 
leikhúsið í Moskvu, Vakhtangov-
leikhúsið sem er fornfrægt og virt 
leikhús þar í borg, sýnt áhuga á að 
fá sýninguna í heimsókn. Er verið 
að kanna hvort af því geti orðið í 
tengslum við gestaleikinn í Lithá-
en í vor.  Killer Joe var lofað af 
gagnrýnendum á sínum auk þess 
sem sýningin hlaut átta tilnefn-
ingar til Íslensku leiklistarverð-
launanna, Grímunnar í sumar. 
Sýningin var tilnefnd sem besta 
sýning ársins, fyrir bestu leik-
stjórn (Stefán Baldursson) og 
fjórir af fimm leikurum sýningar-
innar, þau Þröstur Leó Gunnars-
son, Björn Thors, Unnur Ösp Stef-
ánsdóttir og Maríanna Clara 
Lúthersdóttir voru tilnefnd sem 
bestu leikarar ársins. Þröstur Leó 

hlaut svo Grímustyttuna. Þá hlaut 
Filippía Elísdóttir tilnefningu 
fyrir bestu búninga og Pétur Ben 
fyrir bestu tónlistina.

Sýningar eru hafnar að nýju 
eftir sumarleyfi og hefur Jörund-
ur Ragnarsson tekið við fimmta 
hlutverki verksins. Hann er nýút-
skrifaður leikari sem vakið hefur 
mikla athygli að undanförnu í 
kvikmyndinni Veðramótum og 
þáttaröðinni Næturvaktinni á Stöð 
2. Á komandi vori mun Skámáni 

sýna verkið á Akureyri í boði 
Leikfélagsins þar. Sýningar verða 
allnokkrar á Litla sviðinu á þessu 
hausti en tveir aðalleikendur sýn-
ingarinnar, Björn Thors og Unnur 
Ösp, verða í vetur í Bretlandi að 
leika í Hamskiptunum í leikstjórn 
Gísla Arnar Garðarssonar og Dav-
ids Farr þegar sýningin fer upp á 
ný í Bretlandi.  Næstu sýningar á 
Killer Joe eru í kvöld og annað 
kvöld og síðan föstudaginn 28. 
október.

Killer Joe til austantjaldslanda

Íslensku barnabókaverð-
launin voru afhent í gær í 
sal Digranesskóla í Kópa-
vogi. Að þessu sinni bárust 
dómnefnd Verðlaunasjóðs 
íslenskra barnabóka 13 
handrit til lestrar.

Niðurstaða dómnefndar varð sú að 
Loforðið eftir Hrund Þórsdóttur 
væri besta handritið og því hlýtur 
Hrund Íslensku barnabókaverð-
launin árið 2007. Í dag kemur bókin 
Loforðið út hjá Vöku-Helgafelli. 

Að mati dómnefndar lýsir sagan 
á einstakan hátt þeim tilfinningum 
sem bærast með ellefu ára stelpu 
sem verður fyrir því að missa bestu 
vinkonu sína. Sagt er frá vináttu 
stelpnanna, áfallinu og söknuðinum 
og síðast en ekki síst litla skrítna 
lyklinum og loforðinu sem Ásta 
gefur vinkonu sinni og sver við 
leynistaðinn að standa við. Loforðið 
er áhrifarík og spennandi saga sem 
lætur engan ósnortinn, segir í áliti 
dómnefndar.

Höfundurinn, Hrund Þórsdóttir, 
er 26 ára gömul, menntuð í stjórn-
málafræði og blaðamennsku og 
starfar nú um stundir hjá útgáfufé-
laginu Birtíngi. Loforðið er fyrsta 
bók hennar.

Barnabókaverðlaunin, sem nema 
nú 400.000 krónum, auk samnings-
bundinna ritlauna voru veitt í 
fyrsta sinn árið 1985. Margir höf-

undar, sem nú hafa fest sig ræki-
lega í sessi, hafa einmitt fengið 
verðlaunin snemma á rithöfundar-
ferlinum. Má þar nefna Guðmund 
Ólafsson, fyrir bók sína Emil og 
Skunda og Friðrik Erlingsson fyrir 
Benjamín dúfu. Báðar þessar 
bækur urðu gríðarvinsælar og 
síðar voru gerðar kvikmyndir 
byggðar á sögunum. Kristín Steins-
dóttir varð þekktur höfundur fyrir 
verðlaunabókina Franskbrauð með 

sultu og Ragnheiður Gestsdóttir 
fyrir Leik á borði en þá eru aðeins 
fáir verðlaunahafar nefndir.

Í dómnefnd sátu þetta árið þau 
Sigþrúður Gunnarsdóttir, útgáfu-
stjóri barnabóka hjá Eddu útgáfu, 
Kristín Ármannsdóttir, dóttir 
Ármanns Kr. Einarssonar  rithöf-
undar, sem stofnaði verðlaunin á 
sinum tíma, Jón Freyr Þórarinsson, 
fyrrverandi skólastjóri, fulltrúi 
Sumargjafar, Sigríður Matthías-
dóttir bókavörður, fulltrúi IBBY á 
Íslandi, og þau Tryggvi Þór 
Tryggvason og Berglind Vignis-
dóttir, 14 ára nemendur í Digranes-
skóla.

Verðlaunasjóður íslenskra barna-
bóka var stofnaður 30. janúar 1985 
í tilefni af sjötugsafmæli Ármanns 
Kr. Einarssonar rithöfundar (1915-
1999). Að sjóðnum standa fjöl-
skylda Ármanns, bókaútgáfan 
Vaka-Helgafell, Barnabókaráðið, 
Íslandsdeild IBBY-samtakanna og 
Barnavinafélagið Sumargjöf. Full-
trúar þessara aðila skipa dómnefnd 
sem velur úr handritum en einnig 
eru í henni hverju sinni tveir grunn-
skólanemar, fulltrúar lesenda.

Megintilgangur sjóðsins er að 
örva fólk til að skrifa fyrir börn og 
unglinga og stuðla þannig að auknu 
framboði úrvalslesefnis fyrir æsku 
landsins. Sjóðurinn efnir árlega til 
samkeppni um Íslensku barnabóka-
verðlaunin sem veitt eru fyrir besta 
handrit sem berst í samkeppni hans 
að mati dómnefndar.

Það skiptir máli að spara á réttum stað.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. áúgst 2007, skv. sjodir.is. Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is.

Þú ert ekki hjá SPRON Verðbréfum   

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra

peningamarkaðssjóða á Íslandi síðustu 12 mánuði eða 15,4%*
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Lárus
Sölufulltrúi

824 3934
lo@remax.is

Snorri Björn
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.

Lögg.
fasteignasali

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Baldur
Sölfulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Sigurður
Lögg. fast.

896 2312
sigsam@remax.is

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

Oddsteinn
Sölfulltrúi

659 5500
oddsteinn@remax.is

Gyða
Sölfulltrúi

696 3454
gyda@remax.is

Erna
Skjalavinnsla

 Kíktu á www.eignaleit.is

Söluhæsta RE/MAX teymi á Íslandi

HRINGDU NÚNA 822 3702
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Þjóðleikhúsið frumsýnir nýtt 
íslenskt barnaleikrit á sunnudag-
inn kemur. Verkið Gott kvöld, 
eftir bókverkakonuna  Áslaugu 
Jónsdóttur, verður fyrsta sýning 
leikársins í Kúlunni. Áslaug 
byggir leikritið á samnefndri bók 
sinni sem kom út fyrir tveimur 
árum, en hún hefur unnið verkið 
að nýju fyrir leikhús og meðal 
annars samið nýja söngtexta 
fyrir sýninguna. Tónlist gegnir 
veigamiklu hlutverki í sýning-
unni en hana semur Sigurður 
Bjóla.

Þegar pabbi skreppur frá til að 
sækja mömmu er strák-
ur aleinn heima 
með bangsa sér 
til halds og 
trausts. En það 
er hægara sagt en gert 
að hughreysta bangsa 
sem óttast óboðna gesti 
eins og Hrekkjasvínið, 
Hræðslupúkann,
Tímaþjófinn, 
Frekjuhundinn
og ótal fleiri 
furðuskepnur.

Áslaug Jóns-
dóttir hefur 
vakið mikla 
athygli á undan-
förnum árum fyrir 
barnabækur sínar og 
myndskreytingar í 
barnabókum. Bækur 
Áslaugar hafa verið 
þýddar yfir á fjöl-
mörg tungumál og hún 
hefur hlotið fjölda við-
urkenninga fyrir verk 
sín. Meðal annars hefur 
hún hlotið ýmis verðlaun 
fyrir Gott kvöld, Dimma-
limm-verðlaunin – íslensku 
myndskreytiverðlaunin, verð-
laun bóksala fyrir bestu barna-
bók ársins og Barnabókaverð-
laun Menntaráðs Reykjavíkur. 

Áslaug var tilnefnd til Norrænu 
barnabókaverðlaunanna fyrir 
Gott kvöld árið 2006.

Samverkamenn hennar við 
sviðsetninguna hafa víða komið 
við: Sigurður Bjóla hefur starfað 
við Þjóðleikhúsið sem hljóðmað-
ur um árabil og haft með 
höndum hljóðstjórn 
margra sýninga 
þar. Hann 
hefur

einnig samið tónlist fyrir leik-
sýningar í Þjóðleikhúsinu og 
Nemendaleikhúsinu, unnið við 
upptökur fjölmargra hljómplatna 
og samið tónlist af ýmsu tagi, 
meðal annars með Spilverki þjóð-

anna og Stuðmönnum á sínum 
tíma. Leikstjóri sýningarinnar 
er Þórhallur Sigurðsson, sem er 
einn reyndasti leikstjóri Þjóð-
leikhússins og á hann að baki 
fjölda vinsælla sýninga. Um 
búninga, brúðugerð og skugga-

leikhús sér Helga Arnalds brúðu-
leikari með meiru, en Áslaug 
sjálf hannaði leikmyndina. Leik-
arar í sýningunni eru Baldur 

Trausti Hreinsson, Vignir Rafn 
Valþórsson og Þórunn Erna 
Clausen.

Kúlan er nýtt 
leiksvið sem var 
opnað í Þjóðleik-
húsinu á síðasta 

leikári. Í Kúlunni 
eru sýndar leiksýning-

ar sérstaklega ætlaðar 
yngstu leikhúsgestunum. 
Gott kvöld er fyrsta leik-
verkið sem samið er sér-

staklega fyrir Kúluna 
en sýningin er 
einkum hugsuð 
fyrir áhorfendur 

á aldrinum 3-10
ára.

Gott kvöld á sunnudag

Bláir skuggar
SIGURÐUR FLOSASON

TÓNLEIKAR
FÍH salnum Rauðagerði
Fös. 21. sept. kl. 20:30
Forsala: midi.is

PÉTUR ÖSTLUND     JÓN PÁLL BJARNASON     ÞÓRIR BALDURSSON    





Kvikmyndaverin í Hollywood eru 
farin að undirbúa sig undir verk-
fall leikara sem talið er að skelli á 
í júní. Töluvert mikil framleiðsla 
er því í kvikmyndaborginni um 
þessar mundir en bæði Universal 
og Walt Disney hafa þó ákveðið að 
fresta tökum á tveimur stórum 
myndum sem áttu að fara í tökur á 
næsta ári.

Disney ákvað að fresta tökum á 
þriðju myndinni í Narníu-flokkn-
um en frumsýning hennar átti að 
vera í maí 2009. Þeirri dagsetn-
ingu hefur nú verið framlengt til 
ársins 2010. Upphaflega stóð til að 

frumsýna eina Narníu-mynd á 
hverju ári og því ljóst að yfirvof-
andi verkfall setur strik í þann 
reikning. Í staðinn verður allt kapp 
lagt á að klára framleiðsluna á nýj-
ustu kvikmynd úr smiðju Jerrys 
Bruckheimer, G-Force. Universal 
hefur tekið sömu ákvörðun með 
kvikmyndina The Wolf Man með 
Benico Del Toro í aðalhlutverki en 
hún átti að fara í sýningar þann 12. 
nóvember á næsta ári. Þeim frum-
sýningardegi hefur nú verið breytt 
og kemur The Wolf Man að öllum 
líkindum ekki í kvikmyndahús 
fyrr en haustið 2009.

Verkfall yfirvofandi

Bandarískt grín hefur verið 
í töluverðri uppsveiflu að 
undanförnu eftir að fram-
leiðendur uppgötvuðu að 
Jim Carrey var ekki eina 
hráefnið sem þurfti til að 
framleiða grínefni fyrir 
hvíta tjaldið.

Undanfarin ár hafa það verið hinir 
svokölluðu frat pack-liðar sem 
hafa framreitt gott grín. Wedding 
Crashers með þeim Owen Vilson 
og Vince Vaughn varð hreint út 
sagt ótrúlega vinsæl og markaði í 
raun endalok konungstímabils 
Jims Carrey og annarra geiflu-
andlita. Áhorfendur gerðu meiri 
kröfur heldur en bara grín um 
fruss, kúk og piss eins og 
Dumb&Dumber. Þeir vildu safa-
ríkt og vel skrifað grín með smá 
slettu af bjánaskap. Og Frat Pack 
fór létt með að matreiða slíkar 
uppskriftir.

Þótt ekki sjái fyrir endalokin á 
vinsældum The Frat Pack hafa 
óskilgetin afkvæmi þeirra verið 
að færa sig upp á skaftið. Meðal 
þeirra er hinn kanadíski Seth 
Rogen en þrátt fyrir ungan aldur 
(Rogen er fæddur 1982) hefur 
honum tekist að vera hluti af hand-
ritshópi The Ali G-Show, leikið í 
Anchorman, Donnie Darko og You, 

Me and Dupree auk þess að vera 
einn framleiðanda nýjustu mynd-
ar Owens Wilson, Drillbit Taylor. 
En þekktastur er Rogen sennilega 
fyrir leik sinn í 40 Year Old Virgin 
og nú síðast hinum ofurvinsælu 
Knocked Up og Superbad. Hann 
skrifaði einnig handritið að Super-
bad ásamt samstarfsfélaga sínum 
og vini, Evan Goldberg, en mynd-
in er byggð á skrautlegum æsku-
árum þeirra beggja.

Rogen er fæddur í Bresku Kól-
umbíu í Kanada og eftir að hafa 
hlustað á plötuna They‘re All 
Gonna Laugh at You! með Adam 
Sandler ákvað hann að grín skyldi 
verða lifibrauð sitt. Aðeins sextán 
ára gamall fluttist hann til Los 
Angeles þar sem bandaríski leik-
stjórinn Judd Aptow tók hann 
undir sinn verndarvæng. Reyndar 
minntu þessi flutningar eilítið á 

félagsskipti ungra knattspyrnu-
manna til stórliða í Evrópu því 
foreldrar Rogens fóru með syni 
sínum og sáu um að allir samning-
ar væru í lagi. En Rogen var ekki 
lengi að fá vel launaða vinnu og 
hóf fljótt störf við sjónvarpsþátt-
araðirnar Freaks and Geeks og 
Undeclared sem báðar fengu 
prýðilega dóma en var slaufað 
eftir aðeins eitt ár. Aptow var höf-
uðpaurinn á bak við þær báðar og 
hélt mikilli tryggð við ungstirnið 
og sannfærði framleiðendur 40 
Year Old Virgin að hann myndi vel 
valda stóru hlutverki í þeirri 
mynd.

Í kjölfar velgengni þeirrar 
myndar varð leiðin greið fyrir 
Rogen og honum hefur nú tekist 
að komast í hóp þeirra grínista 
sem hann leit upp til á sínum yngri 
árum.

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í 
Reykjavík, RIFF, kynnti dagskrá 
sína á blaðamannafundi í Nor-
ræna húsinu í gærmorgun en 
hátíðin verður sett formlega 
þann 27. september og stendur til 
7.  október. Kvikmyndahátíðin 
hefur sjaldan eða aldrei verið 
jafn glæsileg, alls verða 87 mynd-
ir sýndar og að þessu sinni verð-
ur einnig boðið upp á skemmti-
lega viðburði, svo sem sýningu 
Jaws í Laugardalslauginni og 
bílabíó á gamla varnarsvæðinu 
en þar geta áhorfendur séð Amer-
ican Graffiti í einni stærstu bygg-
ingu Íslands.

Þetta er í fjórða sinn sem 
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin er 
haldin í Reykjavík en hún hefur 
vakið mikla athygli út fyrir land-
steinana fyrir fjölbreytt úrval 
kvikmynda frá öllum heimshorn-
um og meðal annars verið kölluð 
„best geymda leyndarmálið á 
hátíðarrúntinum“.  Hátíðin veitir 
einum listamanni verðlaun sem 
Uppgötvun ársins en það þykir 
einsdæmi að kvikmyndahátíð 

skuli ákveða að verðlauna frum-
raunir eða önnur verk höfunda. 
Myndirnar sem koma til greina 
eru þrettán en í dómefndinni sitja 
þau Hal Hartley, Kirsi Tykkayla-
inen og Friðrik Þór Friðriksson.

Sérstakur heiðursgestur hátíð-
arinnar verður síðan Aki Kauris-

mäki og verður hinn svokallaði 
Finnlands-þríleikur leikstjórans 
sýndur í heild sinn af því tilefni. 
Kaurismäki verða síðan veitt 
verðlaun fyrir framúrskarandi 
listræna kvikmyndasýn. Miða-
salan á hátíðina hefst í dag á 
heimasíðu hennar, riff.is.

Lifandi og alþjóðleg hátíð

Hepburn og Guinness í uppáhaldi
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Heiðar Jónsson og Díanna Dúa veita faglega ráðgjöf og kynna spennandi nýjungar frá Chanel í verslunum
Hagkaupa Smáralind og Kringlu.

Gerðu þér glaðan dag og upplifðu töfra Chanel með hjálp fagaðila okkar.

• Haust/vetrar litirnir komnir
• Chance Eau Fraiche, ilmurinn sem hefur slegið öll sölumet
• Brúnkukrem sem gefur húð þinni raka auk þess að innihalda SPF 8
• Ný líkamslína sem Chanel er stolt af að kynna

*Gildir á meðan birgðir endast
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Vínskólinn hefur hafið starfsemi 
sína að nýju og í haust verður úr 
ýmsum spennandi námskeiðum að 
velja. Dominique Plédel, eigandi 
Vínskólans, segir vinsælustu nám-
skeiðin vera þau þar sem vín og 
matur fer saman. „Það sem virðist 
vera vinsælast núna er Vín og ostar, 
það er mikið beðið um það,“ sagði 
hún. „Svo er líka mikil tilhlökkun 
eftir Villibráð og víni,“ benti Dom-
inique á, en það námskeið verður 
haldið 18. október næstkomandi. 
„Það námskeið er gríðarlega vin-
sælt því þetta kitlar bragðlaukana 
svo skemmtilega,“ útskýrði hún. 

Vínskólinn býður þó upp á mörg 
önnur námskeið í haust. Þeirra á 
meðal er grunnnámskeið í vín-
smökkun, námskeið um Toscana og 
Chianti, Bordeaux, tapas og spænsk 
vín, bjór og koníak. 

Dominique mun einnig ferðast 
vítt og breitt um landið og standa 
fyrir sérnámskeiðum. „Það er til 
dæmis vínklúbbur á Sauðárkróki, 
sem ég heimsæki. Þar gerum við 
sérstaklega mikið úr því að para 

saman mat og vín, í samvinnu við 
veitingastað þar. Ég verð með 
vínfræðslu og svo verður matur 
á eftir, með vínum frá því svæði 
sem við höfum talað um,“ 

útskýrði Dominique. Allar nánari 
upplýsingar má nálgast á heima-
síðu Vínskólans, eða á netfanginu 
vinskolinn@vinskolinn.is.

Námskeið Vínskólans vinsæl

Hilmar Jensson er tón-
listarmaður og hluti lista-
mannahópsins Tilraunaeld-
hússins. Hann hefur mikinn 
áhuga á tilraunum í eigin 
eldhúsi líka.

„Ég hef mjög mikinn áhuga á mat-
argerð,“ sagði Hilmar, sem deilir 
hér uppskrift að laxi með taí-
lensku ívafi og plat-papaya-salati 
með lesendum Fréttablaðsins. 
Hilmar segist hrifinn af taílenskri 
og austurlenskri matseld, þótt 
hún sé ekki fyrirferðarmest í eld-
húsi hans þessa dagana. 

„Hún var það einu sinni. Ég 
flutti til Boston fyrir um tuttugu 
árum og var þar við nám. Þá gerð-

um við samning með okkur, við 
sem bjuggum saman, að ég sæi 
um eldamennskuna og þeir um 
uppvask, nokkuð sem ég var 
afskaplega sáttur við,“ sagði 
Hilmar og hló við. „Ég hafði þá 
sérstaklega gaman af að matreiða 
taílenskan og indverskan mat, en 
ég hef nú fært út kvíarnar til 
Ítalíu og Mexíkó og víðar. Ég ferð-
ast víða, og þá tekur maður með 
sér einhverjar hugmyndir heim,“ 
sagði Hilmar. 

Plat-papaya-salatið byggist á 
því að Hilmari hefur reynst erfitt 
að nálgast grænt, óþroskað pap-
aya hér á landi. Hann hefur því 
notað nýuppteknar rófur í stað-
inn. „Þær eru sætar og stökkar, 
svo þetta virkar alveg þrælvel,“ 
sagði Hilmar. 

Næst á dagskrá hjá Hilmari er 
ferð til Kína ásamt Tilraunaeld-
húsinu í byrjun október. „Ég kem 
heim í tvo, þrjá daga og fer svo í 
þriggja vikna Evróputúr með 

hljómsveitinni minni,“ útskýrði 
Hilmar, sem yfirgefur eigið eld-
hús þar með í bili.

Lax: Engiferið saxað smátt. 
Chili-piparinn fræhreinsaður og 
skorinn smátt, skallottulaukurinn 
skorinn smátt. Öllu blandað 
saman og laxinn marineraður í 
leginum í um klukkustund. Best 
er að setja hann í plastpoka og 
hella marineringu yfir, velta lax-
inum vel upp úr henni og loka 
pokanum vel. 

Laxinn grillaður í ofni þar til 
eldaður í gegn. Varist að ofelda 
hann, þá verður hann þurr. 

Salat: Rófan skorin í þunna 
strimla. Chili, sem má sleppa, 
fræhreinsaður og skorinn smátt, 
vorlaukar skornir smátt.

Blandið saman rófu, vorlauk og 
chili. Hellið dressingu yfir og 
blandið vel. Blandið salthnetum 
og helmingi af kóríanderlaufun-
um varlega saman við, skreytið 
með afgangi af laufunum. 

Prófaðu …
… að skella í amerískar pönnu-
kökur einhvern helgardaginn. 
Hveitinu má skipta út fyrir 
heilhveiti eða spelt, ef þig óar við 
hveitibombunni, en hlynsíróp er 
hins vegar algerlega ómissandi.

Sólveig Eiríksdóttir hjá Himneskri 
hollustu lumar bæði á ábendingum 
og fróðleik um notkun fennels, 
sem hefur átt erfitt uppdráttar á 
mörgum heimilum. „Margir finna 
bara aníslykt af fenneli og fara að 
hugsa um Pernod-líkjörinn, muna 
kannski eftir þynnku honum 
tengdri,“ segir Solla og hlær við. 
„Fólk gefur fennel oft ekki séns,“ 
bætir hún við. 

Fennel getur hins vegar, að sögn 
Sollu, komið í stað lauks og hvít-
lauks fyrir ofnæmissjúklinga. „Oft 
er það grunnurinn í bæði græn-
metisréttum og öðrum réttum að 
byrja á að mýkja lauk og hvítlauk. 
Í staðinn er hægt að mýkja örþunnt 
skorið fennel á pönnu með krydd-
inu. Það gefur mjög gott bragð, og 
fennelið fær svolítið sætan og 
mildan keim,“ útskýrir Solla. Hún 
segir grænmetið einnig eiga mjög 
vel við ítalska matargerð, eins og 
aðra matargerð tengda Miðjarðar-
hafinu. „Svo er æðislegt að nota 
fennel í alls konar pottrétti og ofn-
rétti, það getur meira að segja 
komið í staðinn fyrir gulrætur eða 
sellerí,“ bendir Solla á. 

Sem meðlæti má baka fennel í 
ofni með sætum kartöflum, 
graskeri, rósmaríni og hvítlauk, 
sem bera má fram með steikinni, 

fisknum eða grænmetislasagnanu. 
Solla notar grænmetið hins vegar 
mikið hrátt líka. „Ég geri til dæmis 
salat með fennel, brokkólí, blóm-
káli, sætum kartöflum og gulrót-
um. Svo helli ég yfir kaldpressaðri 
ólífuolíu, sítrónusafa og tamari-
sósu og leyfi salatinu að maríner-
ast aðeins. Það vekur yfirleitt 
mikla lukku,“ segir Solla. 

Fennel í ofnréttinn

Uppskeruhátíð býflugnabænda 
verður haldin í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum næstkomandi 
sunnudag. Þar koma saman 
býflugnabændur af sunnanverðu 
landinu með sýnishorn af upp-
skeru sumarsins. Þeir munu bjóða 
gestum að smakka eigin hunangs-
framleiðslu, en hunanginu verður 
slengt beint úr búinu á staðnum. 
Þá verður takmarkað magn af 
íslensku hunangi til sölu. Þar fyrir 
utan munu bændur sýna lifandi 

býflugur, og gestum býðst að 
skoða og fræðast um býflugna-
rækt og býflugnabúið í garðinum. 

Á sama tíma heldur Kvenfé-
lagasamband Íslands sultukynn-
ingu. Á sunnudaginn mæta konur 
úr Kvenfélaginu Hvöt í Sandgerði 
með sultur sínar og kerti. Gestum 
verður boðið að bragða afrakstur-
inn og bæta uppskriftum í möpp-
ur sínar. Uppskeruhátíðin stendur 
á milli kl. 14 og 16 í veitingatjaldi 
garðsins.

Hunangsuppskera 
kynnt um helgina

Ferskt pasta ómissandi með öllu





Tískuvikurnar fylgja nú fast 
á hæla hver annarri, og þessa 
vikuna liggur leið tískuspekúlant-
anna til London. Vor- og sumarlín-
urnar þar eru jafn fjölbreyttar og 

þær eru margar, 
eins og sam-
anburður 
á hönnun 
Gareth 
Pughs og 
Luellu leið-

ir fljótlega í
ljós.

Hljómsveitirnar I Adapt, Skátar, 
Retro Stefson, <3 Svanhvít og For 
a Minor Reflection spila á tónleik-
um fyrir Palestínu sem verða 
haldnir á Organ í kvöld. Aðgangs-
eyrir er 500 krónur og rennur 
allur ágóði til neyðarsöfnunar 
félagsins Ísland-Palestína fyrir 
íbúa herteknu svæðanna í Palest-
ínu.

Lögð verður áhersla á að safna 
fé fyrir fórnarlömb aðskilnaðar-
múrsins sem verið er að reisa á 
herteknu palestínsku landi, þvert 
á alþjóðalög, samþykktir Samein-
uðu þjóðanna og úrskurð Alþjóða-
dómstólsins í Haag. Seldir verða 
sérhannaðir bolir og nælur svo 
eitthvað sé nefnt. Húsið verður 
opnað klukkan 20.30.

Safna fyrir Palestínu

Britney Spears þarf að gang-
ast undir eiturlyfjapróf tvisv-
ar í viku til að sanna að hún sé 
hæf móðir. Dómarinn Scott 
M. Gordon úrskurðaði þetta á 
mánudag. Hann sagði hegðun 
söngkonunnar sýna vana-
bundna og tíða neyslu eitur-
lyfja og áfengis. Eins og 
kunnugt er takast Britney og 
Kevin Federline, fyrrverandi 
eiginmaður hennar, nú á um 
forræði yfir sonum þeirra 
tveimur, Jayden James og 
Sean Preston. 

Eiturlyfjapróf eru þó ekki 
allt sem Britney þarf að gera, 
því dómarinn skikkaði hana 
einnig til að meðferðar hjá 
uppeldisráðgjafa í átta 

klukkutíma í hverri viku. 
Hún má ekki neita áfengis 
eða eiturlyfja í kringum 
börn sín, og í tólf klukku-
tíma áður en hún tekur við 
þeim. Það sama gildir um K-
Fed.

Hjónin fyrrverandi 
þurfa einnig að fara saman 
á foreldranámskeið, 
mega ekki tala illa um 
hvort annað fyrir fram-
an börnin, og er bannað 
að refsa þeim líkam-
lega. Ef þau Britney og 
K-Fed hlíta bæði þessum 
reglum verður þeim leyft 
að halda áfram að deila 
með sér forræðinu, eins og 
þau hafa gert síðan í júlí.

Britney send í eiturlyfjapróf



Nike
Adidas Originals
American Apparel
Ksubi
Acne Jeans
Thomas Burberry
Surface 2 Air
Anderson & Lauth
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KEFLAVÍKE

AKUREYRIÁLFABAKKA

SELFOSSIKRINGLUNNIK

BRATZ THE MOVIE kl.  8 L

KNOCKED UP kl. 8 - 10:30 12

DISTURBIA kl. 10:10 12

BRATZ THE MOVIE kl. 6 L

VACANCY kl. 8 -10 12

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

VEÐRAMÓT kl. 8 - 10 14

MR. BROOKS kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30
BRATZ kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

KNOCKED UP kl. 5:20 - 8 - 10:40 12

DISTURBIA kl. 8 - 10:30 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

VIP

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 - 8 L

LICENSE TO WED kl. 6 - 8 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

TRANSFORMERS kl. 10:30 10

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

LICENSE TO WED kl. 8 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 10:10 14

DIGITAL

VIP

 Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.
Mynd í anda Clueless 

og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í heimi eru mættar.

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með 
hinum eina sanna Robin Williams 

og ungstirninu Mandy Moore.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

16
14
14

12

14

14

HAIRSPRAY kl. 5.50 - 8 - 10.20
KNOCKED UP kl. 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 5.50

14

16
14

HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

KL. 8 Sicko
KL. 10.30 Sicko

VACANCY kl.6 - 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl.6 - 8 - 10

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

ÓHUGNANLEGASTI
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
HAIRSPRAY LÚXUS kl. 8 - 10.30
VACANCY  kl. 8 - 10
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
KNOCKED UP  kl. 8 - 10.40
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 - 6
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 3.45
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45
RUSH HOUR kl. 5.50 - 10.20

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ 
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í 

"SNUFF" MYND.

EF ÞEIM TEKST EKKI AÐ SLEPPA ÞÁ 
VERÐA ÞAU FÓRNARLÖMB Í 

"SNUFF" MYND.

- L.I.B., Topp5.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HAIRSPRAY kl. 5.45, 8 og 10.20 L
KNOCKED UP kl. 6 og 9 14
DISTURBIA kl. 5.45 og 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Þungarokksveitin Gordon Riots, 
sem lenti í þriðja sæti í Músíktil-
raunum fyrr á árinu, hefur gefið 
út stuttskífuna Witness the Weak 
Ones. „Við tókum hana upp í byrj-
un maí og kláruðum í júlí,“ segir 
bassaleikarinn Kári Árnason.

Gordon Riots var stofnuð sum-
arið 2005 en var þó ekki fullmönn-
uð fyrr en ári seinna. Síðan þá 
hefur hún verið mjög virk í tón-
leikahaldi og fór meðal annars í 

ferð um Ísland í sumar ásamt We 
Made God og Shogun. „Þetta er 
bara metall. Það er mjög erfitt að 
skilgreina hana öðruvísi,“ segir 
Kári um tónlist sveitarinnar.

Útgáfutónleikar í tilefni af nýju 
skífunni verða haldnir í Hinu hús-
inu í kvöld. We Made God og 
Shogon koma einnig fram. Gor-
don Riots spilar einnig á Iceland 
Airwaves-hátíðinni í október.

Stuttskífu fagnað

Ein stærsta fréttin í 
Hollywood í gær var sú 
að Toby Maguire og Jake 
Gyllenhaal munu leika 
aðalhlutverkin í kvikmynd 
Sigurjóns Sighvatssonar, 
Brothers.

„Þessi áhugi kemur mér ekkert 
sérstaklega á óvart án þess að 
vilja vera eitthvað hrokafullur. 
Við erum einfaldlega með mjög 
góðan efnivið í höndunum,“ segir 
Sigurjón en eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær eru viðræðurn-
ar nú á lokastigi og er stefnt að 
því að hefja tökur strax í nóvem-
ber. Fréttin hefur vakið gríðar-
lega athygli og þykir ein stærstu 
tíðindin í Hollywood enda um að 
ræða tvo eftirsóttustu leikarana 
af ungu kynslóðinni. „Danska 
myndin eftir Susanne Bier var 
alveg frábær og fékk mikið lof 
gagnrýnenda þótt hún hafi 
kannski ekki mikið gengið utan 
Danmerkur,“ segir Sigurjón sem 
telur að helsta ástæðan sé sú að 
hún var einfaldlega dönsk. 

Framleiðandinn nefnir einnig 

að þeir hafi fengið David Beni-
off til að yfirfæra söguna yfir á 
bandarískt umhverfi en hann er 
einn hæstlaunaði rithöfundurinn 
í Hollywood. Og þá megi ekki 
gleyma þætti Jims Sheridan sem 
þykir einn virtasti leikstjóri 
kvikmyndaborgarinnar. „Eins og 
ég hef sagt þá á söguþráður 

myndarinnar líka svo sannar-
lega erindi við bandarísku þjóð-
ina,“ bætir Sigurjón við. Broth-
ers segir frá ungum manni sem 
er sendur til Afganistans og 
felur bróðir sínum að gæta eig-
inkonu sinnar. Sá verður hins 
vegar ástfangin af henni.

Umsjónarkennarar námskeiðsins eru Stefanía
Benónísdóttir fyrirsæta og Andrea Brabin
framkvæmdarstjóri Eskimo, auk fjölmargra
gestakennara.

Kennt verður einu sinni í viku, einn og hálfan
tíma í senn.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol, Eskimo tösku,
Maybelline mascara, viðurkenningarskjal og
10 s/h myndir. Námskeiðinu lýkur með stórri
tískusýningu í Smáralind. Stúlkurnar eru farðaðar
fyrir myndatöku og tískusýningu.
EMM School of Make-Up sér um förðun.

SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 25. SEPTEMBER OG 27. SEPTEMBER.

Sjálfstyrking   Framkoma Líkamsburður Innsýn í fyrirsætustörf   Förðun Umhirða húðar og hárs
Myndataka (10 s/h myndir)   Tískusýningarganga Fyrirsæta kemur í heimsókn   Fíkniefnafræðsla
Myndbandsupptökur Leikræn tjáning Næringarráðgjöf

Skráning er hafin í síma 533 4646 og á www.eskimo.is.
Skráning er einnig hafin á stig 2: Námskeið í auglýsinga- og kvikmyndaleik.

ATH: Bæði fyrir stráka og stelpur.

Verð

17.900 kr.



Rapparinn Kanye West stóð uppi 
sem sigurvegari í kapphlaupi sínu 
við 50 Cent um hvor seldi meira af 
plötu sinni fyrstu vikuna. Plata West, 
Graduation, seldist í 957 þúsund ein-
tökum en 50 Cent seldi 691 þúsund 
eintök af plötunni Curtis. Salan á 
Graduation er sú mesta síðan síðasta 
plata 50 Cent, The Massacre, seldist í 
1,1 milljón eintaka árið 2005.

„Til að vera meistari þarftu að 
sigra meistara,“ sagði West. „Þetta 
er alveg stórkostlegt. Það eru allir 
að segja mér hversu stoltir þeir séu 
af mér,“ sagði West, sem bætti því 
við að það hefði verið sín hugmynd 
að fara í einvígi við 50 Cent. „Ég var 
ekki talinn sigurstranglegur vegna 
þess að ég hafði selt minna á ferlin-
um þannig að ég hefði aldrei getað 

tapað á þessu. Þótt ég hefði selt 
minna hefðu allir verið ánægðir 
með að ég hefði þorað að etja kappi 
við hann.“

50 Cent vildi ekkert tjá sig um það 
hvort hann ætlaði að gefa sólóferil 
sinn upp á bátinn eins og hann hafði 
lofað ef hann myndi tapa. „Ég er 
mjög ánægður með að hafa tekið 
þátt í einni af stærstu plötuútgáfu 
síðustu tveggja ára. Saman höfum 
við selt hundruð þúsunda platna á 
okkar fyrstu viku á lista. Þetta er 
frábær stund fyrir hiphop-tónlistina 
sem verður án efa skráð í sögubæk-
urnar.“

West seldi tæp milljón eintök
Hafdís Huld, rokksveitin Jan 
Mayen og danssveitin Motion Boys 
koma fram á Iceland Airwaves-
kvöldi sem verður haldið á tón-
leikastaðnum The Luminaire í 
London miðvikudaginn 26. sept-
ember.

Tónleikarnir eru hluti af tónleika-
röð sem fyrirtækið Two Little Dogs 
stendur fyrir á tveggja mánaða 
fresti undir heitinu Reykjavik 
Nights in London. Fyrsta kvöldið 
var haldið 17. júní síðastliðinn og 
vakti það mikla lukku. Var farið um 
það fögrum orðum í breskum fjöl-
miðlum. Í forsvari fyrir Reykjavik 
Nights in London er Kolbrún Karls-
dóttir sem á og rekur Two Little 
Dogs sem starfrækt er jöfnum 
höndum hér heima og í Bretlandi. 

Airwaves í London



Valsmenn fá eitt tækifæri enn

 Björn Bergmann 
Sigurðarson gerði betur en þrír 
þekktustu markaskorarar 
Skagamanna síðustu áratugi 
þegar hann skoraði tvennu í 
sínum níunda leik í efstu deild. 

Björn Bergmann var aðeins á 
undan Pétri Péturssyni sem 
skoraði tvennu í sínum þrettánda 
leik fyrir rúmu 31 ári. Fréttablað-
ið skoðaði byrjun fjögurra 
þekktra markakónga Skaga-
manna og bar saman hvenær þeir 
skoruðu fyrst tvö mörk í sama 
leiknum í efstu deild.

Sló við Pétri, 
Arnari og Þórði

 Lið umferða 13-18 í 
Landsbankadeild kvenna var valið 
í gær. Margrét Lára Viðarsdóttir, 
Val, var valin besti leikmaður 
umferðanna og Elísabet Gunnars-
dóttir, Val, var valin besti þjálfar-
inn. Ennfremur voru stuðnings-
menn Valsliðsins valdir bestu 
stuðningsmennirnir.

Ásamt Margréti Láru voru í lið-
inu fimm liðsfélagar hennar hjá 
Val. Margrét Lára var að vonum 
sátt með verðlaun sín, en deilir 

þeim með Valsliðinu. „Þetta er 
gríðarlegur heiður náttúrulega en 
fótboltinn er hópíþrótt og Valslið-
ið á þetta allt í heild sinni. Þetta er 
búið að vera frábært sumar bæði 
hjá mér og liðinu og við göngum 
sáttar út úr tímabilinu, þrátt fyrir 
að komast ekki í bikarúrslit.“ 

Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari 
Vals, tók í sama streng. „Þetta er 
búið að vera skemmtilegt tímabil 
og örugglega skemmtilegasta 
tímabil sem við höfum spilað síðan 
ég tók við Valsliðinu. Við unnum 
náttúrulega tvöfalt í fyrra og 
misstum einn titil núna, þannig að 
það er alltaf hægt að gera betur.“

KR átti fjóra fulltrúa í liðinu og 
þar á meðal framherjann Olgu 
Færseth. Olga var vissulega sátt 
við viðurkenninguna, en hafði 
blendnar tilfinningar til leiktíðar-
innar í heild sinni. 

„Það er auðvitað svekkjandi að 
tapa bara einum leik á tímabilinu 
og verða ekki Íslandsmeistari, en 
þetta er bara það sem við búum 
við og þá má bara ekki tapa meira 
en einu stigi. En við settum stefn-
una á titil í sumar og við misstum 

af deildinni, þannig að nú er okkar 
eina tækifæri að vinna bikarinn. 
Ég á von á hörkuleik gegn Kefla-
vík og við munum mæta alveg 
brjálaðar í þann leik og ætlum 

okkur að klára hann.“
Eini leikmaður í liði umferða 13-

18 utan Vals og KR, var Greta 
Mjöll Samúelsdóttir leikmaður 
Breiðabliks.

Margrét Lára og Elísabet útnefndar bestar

 Björn Bergmann átti 
góðan leik þegar ÍA og Valur átt-
ust við í Landsbankadeildinni á 
Laugardalsvelli síðastliðinn mánu-
dag og skoraði bæði mörk ÍA í 2-2 
jafntefli liðanna. 

Mörkin voru jafnframt fyrstu 
mörk Björns í Landsbankadeild-
inni og hann var því að vonum 
sáttur með þau, en var að sama 
skapi ósáttur með að ÍA hafi misst 
leikinn niður í jafntefli. „Ég er 
náttúrulega mjög sáttur með 
mörkin, en mér fannst við eiga að 
vinna leikinn. Fyrirfram hefðum 
við kannski verið sáttir með jafn-
tefli á móti Val, en eins og þetta 
spilaðist þá var rosalega svekkj-
andi að fá á sig mark, í stöðunni 2-
1, þegar við vorum fannst mér að 
stjórna leiknum.“ 

Björn er þó að mestu afar sáttur 
með gengi ÍA liðsins í sumar. 
„Þetta er búið að vera mjög fínt 
sumar hjá okkur og þriðja sæti er 
ásættanlegur árangur og við verð-
um og ætlum okkur að halda því 
sæti. En það var vissulega leiðin-
legt að detta út úr bikarnum á móti 
Fylki.“

Björn, sem er aðeins 16 ára 
gamall og er að stíga sín fyrstu 
skref í Landsbankadeildinni í 
sumar, setti sér ákveðin markmið 
fyrir tímabilið. 

„Ég ætlaði bara að vinna mér 
fast sæti í byrjunarliðinu, en ég 
lenti í smá meiðslum í byrjun móts 
og það var leiðinlegt, en ég er 
búinn að ná mér góðum af þeim.“ 
Björn ber liðfélögum sínum í ÍA 
söguna vel og að þeir hafi stutt vel 
við bakið á honum í sumar. „Þeir 
hafa hjálpað mér mjög mikið, sér-
staklega bræður mínir Þórður og 

Bjarni og Guðjón Þórðar hefur 
reynst mér vel og er mjög góður 
þjálfari.“

Spurður út í framhaldið kvaðst 
Björn hafa í nógu að snúast. „Ég 
ætla mér náttúrulega að klára 
tímabilið af krafti með ÍA og svo 
hef ég verið að spila með U-17 ára 
landsliði Íslands og var valinn í 
hópinn fyrir undankeppni Evrópu-
mótsins sem fer fram í Serbíu 
dagana 27. september til 2. okto-
ber. Ég var líka í æfingahópnum 
með U-19 ára landsliðinu sem spil-

aði tvo æfingaleiki á móti Skotum 
á dögunum, en gat ekki spilað 
vegna meiðsla.“ 

„Ég er samningsbundinn ÍA út 
næsta tímabil og hef fullan hug á 
því að spila hér heima á næsta 
tímabili og svo er ég í fjölbrauta-
skóla hér á Skaganum, þannig að 
ég er ekkert að hugsa lengra en 
það,“ sagði Björn að lokum. 

Björn Bergmann Sigurðarson, leikmaður ÍA, er leikmaður 16. umferðar Lands-
bankadeildar karla í fótbolta, samkvæmt mati Fréttablaðsins, en hann skoraði 
sín fyrstu mörk í Landsbankadeildinni þegar ÍA mætti Val á Laugardalsvelli.

 Bandarísku leikmenn-
irnir Ifeoma Okonkwo og Tamara 
Bowie, sem báðar léku hér á landi 
í Iceland Express deild kvenna í 
fyrra, eru nú á leiðinni til reynslu 
hjá Euroleague-liðinu TTT Riga 
frá Lettlandi. 

Það er eitt sæti í boði í liðinu og 
munu þær báðar reyna að heilla 
þjálfara lettnesku meistarana. 
Ifeoma varð fimmfaldur meistari 
með Haukum í fyrra en Bowie fór 
mikinn með liði Grindavíkur.

Berjast báðar 
um sama sætið

Keflvíkingar hafa fyllt 
leikmannahóp sinn fyrir tímabilið 
í körfuboltanum. 

Keflvíkingar sömdu við þrjá 
erlenda leikmenn sem eiga allir 
það sameiginlegt að vera góðir 
skotmenn. Þetta eru þeir B.A 
Walker, 23 ára og 180 cm bak-
vörður frá Bandaríkjunum, 
Anthony Susnjara, 26 ára 205 cm 
miðherji frá Ástralíu og loks 
Colin O´Reilly 23 ára og 197 cm 
framherji frá Írlandi.

Skyttur til 
Keflavíkur





Meistaradeild Evrópu:

1. deild karla:

 Thierry Henry, fyrrver-
andi leikmaður Arsenal, segir að 
liðið spili betur án sín. „Núna 
spilar liðið betri fótbolta, þeir 
nýta liðsheildina, sem þýðir 
einfaldlega að hver einstaklingur 
í liðinu hefur ýtt leik sínum upp á 
hærra plan.“ Henry tekur því 
undir með Cesc Fabregas, sem 
hélt þessu fram á dögunum.  -

Arsenal spilar 
betur án mín

 Michel Platini, forseti 
UEFA, telur að aukin áhrif 
peninga séu að eyðileggja 
evrópskan fótbolta og hyggst 
berjast gegn þróuninni. „Pening-
ar hafa alltaf fylgt fótboltanum, 
en fram að þessu hafa þeir ekki 
verið mælikvarði á árangur liða, 
en það gæti verið að breytast. 
Mér sýnist allt stefna í að 
velgengni liða verði mæld í 
peningalegri stöðu þeirra, frekar 
en fjölda bikara.“ En Platini hefur 
meðal annars formlega óskað 
eftir aðstoð Gordon Brown, 
forsætisráðherra Bretlands, í 
baráttu sinni.                               -

Peningar eyði-
leggja boltann

 Ensku liðin Manchester 
United og Arsenal unnu góða sigra 
í fyrstu umferð Meistaradeildar 
Evrópu í gær. Manchester vann 
góðan útisigur á Sporting, 1-0, en 
Arsenal lagði Sevilla 3-0. 

Man. United áttu í nokkrum erf-
iðleikum í fyrri hálfleik gegn 
Sporting, en allt annað var að sjá 
liðið í seinni hálfleik og var 
Christiano Ronaldo þar í aðalhlut-
verki. Það var einmitt Ronaldo 

sem skoraði mark United með 
glæsilegum skalla, eftir sendingu 
frá Wes Brown, þegar um stundar-
fjórðungur var liðinn af seinni 
hálfleik og þar við sat. 

Alex Ferguson, stjóri United, 
var afar sáttur í leikslok. „Mér 

fannst við koma sterkir inn í seinni 
hálfleik og sigurinn er gott vega-
nesti fyrir okkur í keppninni. Þeir 
áttu sín færi í leiknum, en mér 
fannst þeir samt aldrei ná að opna 
okkur alveg,“ sagði Ferguson.

Arsenal sýndi nýliðum Sevilla í 

Meistaradeildinni enga miskunn 
og skellti þeim 3-0 á heimavelli 
sínum.

„Fabregas er í ótrúlegu formi í 
augnablikinu, hann er að bæði að 
skora og leggja upp mörk. Reynd-
ar spilar allt liðið mjög vel og ég 
er spenntur að sjá hversu langt 
við náum í ár,“ sagði einn marka-
skorara Arsenal, Robin Van Per-
sie, í leikslok.

Barcelona vann góðan heima-
sigur á Lyon þar sem Lionel Messi 
fór mikinn, skoraði og lagði upp 
mark. Henry skoraði síðan sitt 
fyrsta mark fyrir Barcelona undir 
lok leiksins. 

Eiður Smári Guðjonhsen var 
ekki í leikmannahópi Barcelona í 
gær en unglingarnir Dos Santos 
og Krkic voru aftur á móti á 
bekknum.

Ítölsku meistararnir í Inter 
máttu sætta sig við tap gegn Fen-
erbahce, en mark Tyrkjanna var 
af dýrari gerðinni og það skoraði 
David undir lok fyrri hálfleiks, en 
Roberto Carlos, fyrrum leikmaður 
Inter, átti þátt í undirbúningi 
marksins með góðum spretti upp 
vinstri kantinn. -    

Fyrstu umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu lauk í gær með átta leikjum. Ensku liðin Manchester 
United og Arsenal unnu bæði sína leiki og Barcelona vann góðan sigur á Lyon.
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„Ég er mjög ánægður með þetta 
framtak hjá honum og ég skil ekki 
fólk sem er að agnúast eitthvað út í 
þetta verk. Þorgrímur er af ein-
skærri góðmennsku að skrifa 
þessa bók og fólk á að sýna 
honum tilhlýðilega virðingu,“ 
segir Egill „Gilzenegger“ Ein-
arsson um væntanlega bók 
Þorgríms Þráinssonar, 
Hvernig á að gera kon-
una þína hamingjusama: 
Skemmtilegra kynlíf, 
fallegri samskipti, 
meira sjálfsöryggi, en 
svo virðist sem faðir 

Gilzenegger-stefnunnar sé loksins 
kominn í leitirnar. „Já, það má 
kannski segja það,“ viðurkennir 

Egill sem heldur vart vatni yfir 
knattspyrnuhetjunni fyrrver-
andi.

En rétt eins og alltaf eru 
faðirinn og afkvæmið ekki 

alltaf sammála og Gilzen-
egger gefur lítið fyrir 

raksturleysi og hár-
fjölda fyrir neðan 
beltisstað hjá körl-
um eins og Þorgrím-
ur hefur predikað 
að undanförnu. 
Sjálfur lýsti Egill 

því yfir í bókinni Biblíu 
fallega fólksins að það 
væri lykilatriði að góðu 

gengi á skeiðvellinum að vera með 
fallega og vel snyrta bíkinirönd. 
„Ég get því ekki verið sammála Þor-
grími þarna en hann er náttúrlega 
ekki fullkominn og það kemur ekki 
að sök enda er heildarhugmyndin 
hjá honum góð,“ segir Egill. 

Og kraftlyftingamaðurinn segir 
að menn ættu að taka Þorgrím sér 
til fyrirmyndar, fáir karlmenn á 
þessum aldri séu í jafngóðu formi. 
„Ég væri sko alveg til í að lyfta með 
honum, ef Þorgrím vantar lyftinga-
félaga skal ég glaður henda út öllum 
mínum gömlu félögum og taka á 
móti Þorgrími.“

Papa-Gilz kominn í leitirnar

„Ég fæ mér hafragraut, það 
tekur hálfa mínútu á gasinu 
og endist manni fram yfir tólf. 
Svo er hægt að bragðbæta 
hann með rúsínum og eplum 
ef maður kærir sig um, það 
er mjög gott. Svo er hann líka 
grennandi.“

„Þetta gekk bara vel fyrir sig, 
átakalaust. Þórhallur var mjög 
samvinnuþýður og lipur og þakk-
aði fyrir framkvæmd framtaks-
ins,“ segir Halldór Eldjárn, 16 ára 
menntaskólanemi, sem stóð fyrir 
undirskriftasöfnun til stuðnings 
Randveri Þorlákssyni. Randver 
var sem kunnugt er rekinn úr 
Spaugstofunni og skrifuðu rúm-
lega tvö þúsund manns nafn sitt á 
listann þar sem þess var krafist að 
hann fengi að snúa aftur. Undir-
skriftasöfnunin stóð í tæpa viku.

„Þórhallur stóð samt sem áður 
fast á sínu og sagði að ef Randver 
kæmi aftur í Spaugstofuna þá 
væri það sem gestaleikari,“ segir 
Halldór sem hitti Þórhall Gunn-
arsson, dagskrárstjóra Sjónvarps-
ins, í gærdag. Við það tækifæri 
klæddist Halldór forláta 
stuttermabol sem hann lét sjálfur 
útbúa. Á bolnum var mynd af 
Randveri Þorlákssyni og áletrunin 
„Randver í myndver“.

Barátta Halldórs snerti augljós-
lega taug í Randveri því Halldór 
fékk símtal frá leikaranum eftir 
að Fréttablaðið sagði frá undir-
skriftasöfnuninni á laugardag. 
„Hann hringdi klukkan ellefu á 
laugardagsmorgun og þakkaði 
hugulsemina. Það var virkilega 
gaman að heyra frá honum, sér-
staklega þar sem hann hlýtur að 
vera alveg niðurbrotinn eftir 
brottreksturinn. En það er greini-
legt að þetta hefur borið einhvern 
árangur og huggar hann eitthvað 
en gefur honum um leið tækifæri 
til að koma inn sem gestaleikari. 
Málinu er lokið af minni hálfu nú, 
fyrir utan að ég myndi vilja fá 
svör frá Þórhalli við einu: Af 
hverju Randver en ekki einhver 
annar?“

„Mér leist mjög vel á þetta 

framtak hjá Halldóri. Það er gott 
að fólk finni fyrir stuðningi með 
þessum hætti og um leið gott fyrir 
okkur að fá aðhald,“ sagði Þórhall-
ur Gunnarsson í samtali við Frétta-
blaðið. „Ég tek fullt tillit til þess-
ara athugasemda og get upplýst 
það hér að Randveri hefur verið 
boðið að vera gestaleikari í Spaug-
stofunni í vetur. Hins vegar get ég 
ekki tjáð mig um einstök mál eins 
og Halldór fer fram á. Ég get sagt 

það eitt að þá ákvörðun að samn-
ingur Randvers var ekki endurnýj-
aður tók ég einn í apríl síðastliðn-
um og hinir Spaugstofumennirnir 
mótmæltu henni harðlega. Það er 
ekki rétt sem einhverjir hafa vilj-
að halda fram að þeir hafi komið 
að ákvörðuninni. Þetta eru vinir 
til margra ára og þeir voru ekki 
að stinga hann í bakið. Þeir börð-
ust aftur á móti fyrir sinn mann.“

Fyrirtækið Stjörnustelpur hóf 
rekstur hinn 1. september síðast-
liðinn og er þegar orðinn vinsæll 
staður til veisluhalda fyrir stelpur 
á aldrinum 3-11 ára. Á heimasíðu 
Stjörnustelpna, stjornustelpur.is, 
kemur fram að börnunum standi 
meðal annars til boða handsnyrt-
ing og förðun. Starfsemin virðist 
hafa farið fyrir brjóstið á ein-
hverjum því á póstlista Femínista-
félagsins hafa sumir lýst vanþókn-
un sinni.

Natalia Vico er eigandi Stjörnu-
stelpna. Hún segist lítið gefa fyrir 
slíka gagnrýni. „Handsnyrtingin 
felst einfaldlega í því að við setj-
um límmiða á neglurnar, blóm og 
annað í þeim dúr, enda er þetta 
fyrir börn. Fólk ætti kannski að 
leita sér upplýsinga áður en það 
fer að segja einhverja vitleysu. 
Svo erum við með snyrtisvæði þar 
sem við setjum stjörnur og þess 
háttar á andlit stelpnanna með 
glimmeri. Það er nú öll förðunin.“ 

Natalía segir hugmyndina 

komna frá Bandaríkjunum. „Þetta 
er mjög vinsælt bæði þar og í 
Suður-Ameríku. Við vildum bjóða 
upp á stað þar sem foreldrum 
gefst kostur á að halda upp á 
afmæli og njóta þess án þess að 

þurfa að hafa áhyggjur af nokkru. 
Nú eru einnig uppi hugmyndir um 
að opna svipaðan stað fyrir stráka 
ef rekstur Stjörnustelpna gengur 
vel. Það er því margt spennandi í 
gangi.“

Förðun fyrir þriggja ára stelpur
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Rafmagnstalíur
Keðjutalíur og víratalíur  

Aflið nánari upplýsinga hjá 
 sölumönnum.
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Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir 

iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í 
bílskúrinn. Hagstætt verð.





Hvað er að þessu liði? Slagandi 
um helgi eftir helgi, mígandi 

utan í veggi, slefandi fullt og 
ógeðslegt í örvæntingarfullri leit 
að einhverju til að dempa depurð-
ina og einhverjum til að fjölga sér 
með. Getur þetta lið ekki hist í 
iðnaðarhverfum svo Egill Helga-
son og Þráinn Bertelsson geti 
hlaupið á náttbuxunum eftir 
baguette kl. 8 á laugardagsmorgni 
án þess að stíga í ælu eða fá einn 
gúmoren hjá vitstola ofbeldis-
hnakka?

meðan áfengi er ekki bara leyft 
heldur líka selt af ríkinu verður 
einhvers staðar að vera hægt að 
drekka það. Eða er kannski ein-
hver byrjaður að tala um áfengis-
bann í hinni miklu miðbæjarmóð-
ursýkisumræðu sem nú fer fram? 
Reyndar væri mér alveg sama 
þótt mér væri bannað að finna á 
mér – áfengisvíma er eitthvað svo 
aumingjalegt ástand og Pálmi 
Gunnarsson hafði alveg rétt fyrir 
sér þarna um árið – en verður 
maður ekki að hugsa um heild-
ina? Fjölmörgum er fró í því að 
hrynja íða, enda ekki furða þar 
sem lífið á skerinu snýst um að 
þræla myrkranna á milli til að 
hafa efni á að láta öll gráðugu ein-
okunarfyrirtækin á landinu taka 
sig í bakaríið. Er nema von að 
Íslendingar séu drykkjusjúkir? 
Grænlendingar hvað?

er ég sem betur fer 
sloppinn, en þarna slarkaði ég 
áratugum saman, mígandi í sund, 
brjótandi flöskur, dettandi á svell-
bunkum, rífandi kjaft og verandi 
sá fulli hálfviti sem áfengisfram-
leiðendur minnast aldrei á í aug-
lýsingunum sínum. Ég lagði 
reyndar aldrei hendur á neinn, 
enda ekki algjör hálfviti, og slapp 
við að vera barinn, sem er heppni. 
Ef borðalagður Stefán Eiríksson 
hefði leitt mig niðrá stöð og sekt-
að um tíu þúsund kall fyrir að 
míga á rúðuna í Dressmann hefði 
ég orðið brjálaður, en sennilega 
aldrei migið á rúðu aftur. Nóg að 
láta skemma fyrir sér kvöldið 
einu sinni. 

miðbæjarvandinn er 
sá að allir – og þá meina ég 
nákvæmlega allir – sætta sig bara 
ekki við að vera heima hjá sér að 
horfa á fjölskyldumyndina á RÚV. 
Það verður aldrei. Og áfengis-
víma mun lengi þykja eftirsókn-
arverð. Miðbæjarvandinn er því 
kominn til að vera. Tja, nema 
risastóru verslunarmiðstöðinni 
sem nú er verið að reisa á leiðinni 
til Mosfellsbæjar verði breytt í 
stærsta skemmtistað í heimi.

Miðbæjar-
vandinn
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

ADSL án heimasíma
Hjá Vodafone getur þú fengið ADSL þjónustu án þess að
vera með heimasíma og sparað þér 1.445 kr. á mánuði

Hraði

6 Mb/s

8 Mb/s

12 Mb/s

Gagnamagn

2 GB

ótakmarkað

ótakmarkað

Verð

4.360 kr.

5.460 kr.

6.490 kr.

Hámark

6.860 kr.

5.460 kr.

6.490 kr.

ADSL plús án heimasíma – við förum hraðar á lægra verði

Hvað er innifalið?
• Allt að 5 pósthólf

• Vírusvörn á pósthólf

• Vefpóstur

• 50 MB heimasíðusvæði

• Gjaldfrjálst þjónustunúmer -1414

• Gjaldfrjáls niðurhal innanlands

• Verðþak á erlendu gagnamagni

Greitt er fyrir umframgagnamagn að verðþaki. Fylgstu með notkun þinni á www.vodafone.is.
Skilyrði er að gerður sé 6 mánaða samningur. Stofngjald 6000 kr.


