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Hannar búninga á
persónur Eve Online
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Harpa Einarsdó
ttir er
meðal þeirra
kraftmiklu
ungu Íslending
a sem eru
að hasla sér
völl á sviði
fatahönnunar.
Um þessar
mundir starfar
hún líka
með CCP þar
sem
hannar búninga hún
á persónur Eve Online.
„Þeir eru að
breyta leiknum
þannig að
það er hægt
sjá alla karaktera
að
na frá
toppi til táar
þurftu þeir og af því tilefni
ný
ráðin í þetta föt. Ég var
bæði teiknað af því ég get
og málað
jafnframt
fatahönnu en er
ður,“
segir Harpa.
Spurð hvað
um augljósan henni finnist
áhuga
íslenskra ungmenna
á
fatahönnu
n segir hún
þetta
vera erfiðan
bransa.
„Það eru til
fáir sem haldadæmis frekar
áfram eftir
útskrift. Aðalvand
amálið
að byrja að
markaðssetja er
línuna. Sjálf
börn og þarf er ég með tvö
starfi til að að vera í fullu
geta komið
þessu í gang.
Maður þyrfti
eiginlega sponsor,“
Harpa en hönnunar segir
línu
hennar, undir
merkinu
Starkiller,
er hægt að
kíkja
á í Kjörgarði
á
„Við Selma, þriðju hæð.
ég vinn þetta stelpan sem
markaðssetja með, ætlum að
línu nú í
október en
eins
í dag fást fötin og staðan er
í einni
verslun í Stokkhólm
i “ se i
Ha
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Fíkniefnaneysla tæp tvö tonn
Yfirlæknir á Vogi segir að á Íslandi séu notuð tæp tvö tonn af fíkniefnum á ári. Gera má ráð fyrir að um
400 kíló af amfetamíni einu saman hafi verið á markaði á síðasta ári. Tilfellum lifrarbólgu C stórfjölgar.
&¥+.)%&.!-, Áætlað er að íslensk-

&«,+ 

+¹RI Å KVIKMYNDIRNAR
"ALTASAR +ORM¹KUR NAUT
SÁRFR¾ÈIÖEKKINGAR
+¹RA 3TEF¹NSSONAR
VIÈ YFIRFERÈ ¹ NÕJU
KVIKMYNDAHANDRITI
&«,+ 

%R BALLIÈ AÈ BYRJA

ir fíkniefnaneytendur noti að
minnsta kosti 640 kíló af hörðum
fíkniefnum á ári og um 1.100 kíló
af kannabisefnum. Samkvæmt því
veltir fíkniefnamarkaðurinn hér á
landi hátt í tveimur tonnum af
fíkniefnum á ári.
Ofangreint magn miðast við
svokallaða götuþyngd, það er
þegar efnin hafa verið þynnt út til
sölu. Hörð fíkniefni eru kókaín,
amfetamín og e-töflur.
Þessar tölur eru samkvæmt
útreikningum frá sjúkrahúsinu
Vogi fyrir árið 2005-2006. Til
grundvallar eru lagðar ýmsar upplýsingar sem safnað hefur verið,

Vímuefnafíkn almennt er
minni meðal þeirra sem
eru undir tvítugu.
¶«2!2).. 492&).'33/.
9&)2,+.)2  6/')

svo sem um fjölda fíkla sem leggjast inn á Vog, aldursskiptingu, tegund efnis, tíðni neyslu og magn
sem þessir sömu fíklar hafa neytt.
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, segir að neysla á
amfetamíni hér á landi hafi farið
vaxandi á árunum 2005-2006.
Samkvæmt nýjustu útreikningum
megi gera ráð fyrir að um 400 kíló

af amfetamíni hafi verið til sölu á
árinu 2006.
„Neysla á amfetamíni hefur
einkum aukist meðal fólks á aldrinum 20 til 35 ára. Hjá hinum sem
yngri eru hefur neyslan einnig
aukist, en þó hlutfallslega minna
en hjá hinum eldri miðað við 2005.
Neysla á kókaíni og e-töflum
stendur nokkuð í stað. Aðalniðurstaða úr tölum ársins 2006 er sú að
fíkn í örvandi vímuefni fer vaxandi, bæði nýgengi og algengi.“
Þórarinn segir að kannabisfíklar
hafi aldrei verið fleiri en undanfarin tvö ár. „Það sem er þó
gleðilegt í þessu er að þeir allra
yngstu eru ekki eins margir og

b!UKNING VAXTABYRÈARINNAR
VITNAR EINNIG UM ÖAÈ AÈ ERLENDA
L¹NSFÁNU HEFUR EKKI ÎLLU VERIÈ VARIÈ
TIL ARÈB¾RRAR EIGNAMYNDUNAR
HELDUR EINNIG TIL NEYZLU m SKRIFAR
¶ORVALDUR 'YLFASON
¥ $!' 

áður,“ útskýrir hann. „En neyslan
færist upp aldurshópinn, þannig
að magnið stendur nokkuð í stað
milli ára.“
Að sögn Þórarins dró heldur úr
fjölda sprautufíkla á árinu 2006:
„Nýju tilfellunum hefur fækkað
nokkuð, einkum meðal ungs fólks,
sem eru vissulega gleðitíðindi.
Vímuefnafíkn almennt er minni
meðal þeirra sem eru undir tvítugu.“
Þórarinn segir aukna tíðni lifrarbólgu C mikið áhyggjuefni. Hún
smitast með notuðum sprautunálum. Árið 2005 greindust 26 ný tilfelli lifrarbólgu C á Vogi en 44 á
síðasta ári.
JSS

,ÅÈUR AÈ LOKUM OLÅUALDAR

Tækifæri fyrir
Íslendinga
/2+5-, Sérfræðingar telja

¥SLENDINGASLAGUR Å KVÎLD
&LENSBURG TEKUR Å
KVÎLD ¹ MËTI #IUDAD
2EAL Å -EISTARA
DEILD %VRËPU
Å HANDBOLTA
&RÁTTABLAÈIÈ ER
¹ STAÈNUM
¥¶2«44)2 
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¥ DAG VERÈUR VÅÈA
ALLHVÎSS OG SUMS STAÈAR HVÎSS
SUÈL¾G ¹TT 2IGNING SUNNAN OG
VESTAN TIL ANNARS YFIRLEITT ÒRKOMULÅTIÈ
(ITI   STIG HLÕJAST NORÈAUSTAN TIL
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Fimmtudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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¶INGVERÈIR OG RITARAR Å ÎRYGGISVÎRSLU
sinna öryggisgæslu á ársþingi Atlantshafsbandalagsins (NATO), sem haldið verður í Reykjavík 5.
til 9. október næstkomandi.
Meðal starfsmanna Alþingis sem sinna munu
öryggisgæslu á þinginu er mötuneytissstarfsmenn, starfsmenn tölvudeildar, ritarar og þingverðir.
„Til þess að halda kostnaði í lágmarki höfum við
reynt að fá sem flesta starfsmenn þingsins með
okkur í þetta verkefni,“ segir Helgi Bernódusson,
skrifstofustjóri Alþingis.
Staðið hefur verið fyrir öryggisnámskeiðum

Fréttablaðið

60%

-IKILL VIÈBÒNAÈUR VEGNA ¹RSÖINGS !TLANTSHAFSBANDALAGSINS

!,¶).') Á fimmta tug starfsmanna Alþingis mun

69%

70%

3+, ¥ "/4. "ÎRNIN Å &LATASKËLA Å 'ARÈAB¾ HÁLDU UPP ¹ ALÖJËÈLEGA SKËLAMJËLKURDAGINN MEÈ GËÈUM MJËLKURSOPA Å G¾R $AGURINN
ER HALDINN H¹TÅÈLEGUR SÅÈASTA MIÈVIKUDAG Å SEPTEMBER ¹R HVERT AÈ UNDIRLAGI -ATV¾LASTOFNUNAR 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA 4ILGANGURINN
ER AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ MIKILV¾GI MJËLKURNEYSLU BARNA OG UNGLINGA Å SKËLUM
&2¡44!",!¨)¨'6!
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hámarki olíuframleiðslu í heiminum nú þegar vera náð, sem þýðir
að olíuverð getur ekki annað en
haldið áfram að hækka. Jafnframt
er því spáð að bílum fjölgi um
meira en
helming í
heiminum á
næstu tuttugu
árum. Þetta,
ásamt kröfunni
um að þjóðir
heims dragi
verulega úr
losun gróðurhúsalofttegunda,
veldur því að mikið kapphlaup er
nú í gangi til að finna nýja
orkugjafa og tækni sem geti tekið
við er líður að endalokum olíualdar.
Þessar aðstæður opna Íslendingum tækifæri til að verða fyrsta
þjóðin í heiminum sem verður
nánast óháð jarðefnaeldsneyti.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í fyrstu grein greinaflokks
um framtíðarorkuna og farartækin, sem hefur göngu sína í
Fréttablaðinu í dag.
AA SJ¹ SÅÈU 

þar sem starfsmönnum var meðal annars kennd
vopna- og sprengjuleit.
Búist er við um 340 þingmönnum frá hinum 26
aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins á þingið.
Helgi segir ljóst að verkefnið verði mjög kostnaðarsamt og því hafi verið gripið til þessara aðgerða.
Fólk hafi almennt haft gaman af námskeiðunum.
„Starfsmönnum Alþingis þykir alltaf gaman að fást
við ný verkefni,“ segir hann.
Þetta verður 53. ársfundur NATO-þingsins en í
fyrsta sinn sem hann er haldinn á Íslandi. Þetta er
stærsti fundur alþjóðlegra þingmannasamtaka sem
Alþingi á aðild að.
KDK
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0ILTURINN SEM GRUNAÈUR ER UM AÈ HAFA ¹TT AÈ VERA BÅLSTJËRI FÅKNIEFNASMYGLARA

,ÎGREGLAN Å "ÒÈARDAL

Verði áfram í gæsluvarðhaldi

Fær loks nýja
lögreglubílinn

Gæsluvarðhaldsúrskurður yfir pilti um tvítugt,
sem handtekinn var á bílaleigubíl
á Fáskrúðsfirði á fimmtudaginn í
síðustu viku, rennur út í dag en
lögreglan hyggst óska eftir því að
hann verði áfram í haldi. Það staðfesti Friðrik Smári Björgvinsson,
yfirmaður rannsóknardeildar lögreglu höfuðborgarsvæðisins, við
Fréttablaðið í gær.
Pilturinn er grunaður um að
hafa ætlað að aðstoða Guðbjarna
Traustason og Alvar Óskarsson,
sem báðir eru 25 ára, við að fara
frá Fáskrúðsfirði á bifreið en Guðbjarni og Alvar voru handteknir í
skútu við Fáskrúðsfjarðarhöfn

,®'2%',5-,

Eggert, var bara Eggert eftir?
b.EI ÁG ER LÅKA ALVEG BÒINN EFTIR
TÎRNINAm
®LL VERKIN ¹ SÕNINGU LISTM¹LARANS %GGERTS
0ÁTURSSONAR Å 'ALLERÅ I SELDUST UPP ¹
SVO GOTT SEM EINUM DEGI  SÕNINGUNNI
ERU EITT HUNDRAÈ VERK EFTIR %GGERT SEM ER
ÖEKKTUR FYRIR M¹LVERK SÅN AF ÅSLENSKRI FLËRU

5PPGJÎR 3AMVINNUTRYGGINGA

Fundi frestað
ótímabundið
6)¨3+)04) Skiptafundi í Eignar-

haldsfélaginu Samvinnutryggingum, sem halda átti næstkomandi
föstudag, hefur verið frestað um
óákveðinn tíma. Talið er að um 51
þúsund einstaklingar eigi virk
réttindi í félaginu.
Sérstök skilanefnd fékk það
verkefni að fara yfir eigendur
réttinda í félaginu, alls um 65
þúsund, og meta hversu margir
eigi virk réttindi, að því er segir í
tilkynningu frá nefndinni.
Verkefnið reyndist tímafrekara en ráð var fyrir gert, og
er viðbúið að það dragist fram á
næsta ár. Nýr skiptafundur
verður boðaður síðar.
BJ

(ATTON 2OCKALL FUNDUR

Finna leiðir til
að skipta landgrunninu
54!.2¥+)3-, „Ég tel að fundur-

inn hafi verið mjög jákvæður.
Menn urðu sammála um að eiga
næsta fund í Kaupmannahöfn í
byrjun nóvember,“ segir Tómas
H. Heiðar, formaður samninganefndar Íslands, eftir fyrsta dag
fjórhliða viðræðufundar Íslands,
Bretlands, Írlands og Danmerkur,
fyrir hönd Færeyja, um svonefnt
Hatton Rockall-svæði.
„Áherslan á fundinum var að
finna hugsanlegar leiðir til að
skipta landgrunninu á Hatton
Rockall-svæðinu milli aðilanna.“
Spurður að því hvort endanleg
skipting svæðisins liggi fyrir
segir Tómas að þar til aðilar hafi
náð formlegu samkomulagi verði
svæðið áfram umdeilt.
Á fundinum leggja fulltrúar
Íslands höfuðáherslu á að
samkomulag náist sem fyrst um
skiptingu landgrunnsins.
EBSJ¹ SÅÈU 

eftir að hafa reynt að smygla
rúmlega sextíu kílóum af fíkniefnum inn í landið.
Yfirheyrslur yfir fimm mönnum sem eru í haldi lögreglu vegna
rannsóknar á Pólstjörnumálinu
svokallaða halda áfram í dag. Lögreglan verst allra frétta af rannsókninni.
Lögreglumenn frá fíkniefnadeild
lögreglu
höfuðborgarsvæðisins
fóru til Færeyja fyrir skemmstu
til að yfirheyra Íslending sem þar
er í haldi en hann var tekinn með
tvö kíló af amfetamíni í fórum
sínum, sama dag og níu aðrir voru
handteknir eftir að fíkniefnin
fundust í skútunni.
MH

,®'2%',5-, Jóhannes B.

3%84¥5 +¥,« !& &¥+.)%&.5- ,ÎGREGLAN

LAGÈI HALD ¹ RÒMLEGA SEXTÅU KÅLË AF
FÅKNIEFNUM Å SKÒTU ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI ¹
FIMMTUDAGINN SÅÈASTA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Borgarstjóri vill selja
Orkuveituljósleiðara
Samtals hafa verið lagðir 7,5 milljarðar í Gagnaveitu Reykjavíkur, segir borgarstjóri. Landsbankinn mat verðmæti veitunnar um ellefu milljarða í dag og 28
milljarða árið 2011. Borgarstjóri vill að OR losi sig úr rekstri Gagnaveitunnar.
2%9+*!6¥+ Samtals höfðu verið lagðir ríflega 7,5
milljarðar króna í Gagnaveitu Reykjavíkur og
fyrirrennara hennar í lok júní, á verðlagi þess tíma,
segir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri. Hann
segist enn þeirrar skoðunar að einkavæða eigi Gagnaveituna, sem á og rekur ljósleiðaranet á höfuðborgarsvæðinu.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fól Landsbankanum
og Glitni að meta verðmæti Gagnaveitunnar, en
trúnaður ríkir um niðurstöðurnar. Heimildir
Fréttablaðsins herma að verðmæti Gagnaveitunnar
sé um ellefu milljarðar króna samkvæmt mati
Landsbanka Íslands, og gæti orðið um 28 milljarðar
árið 2011. Glitnir mat verðmætið á um sjö milljarða.
„Í þessu mati er gert ráð fyrir verulegri aukningu
viðskiptavina með tengingar, sem eru mjög fáar í
dag. Ef það minnkar eitthvað örlítið breytist virði
eiginfjár verulega mikið,“ segir Vilhjálmur. „Það eru
forsendur sem þeir gefa sér, og það skiptir öllu hvort
þær standist.“
Vilhjálmur segir að Orkuveitan eigi að losa sig út
úr rekstri Gagnaveitunnar vegna þess að hún eigi
ekki að standa í samkeppni og sinna verkefnum sem
fyrirtæki í einkaeigu geti sinnt. „Það hefur verið mín
skoðun frá upphafi og hún er óbreytt.“

«3!--,! 5- ¶®2&).!
&92)2 ,%9.$
¶AÈ MYNDI SKAÈA HAGSMUNI /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR
AÈ GEFA UPP VERÈMAT ¹ 'AGNAVEITU 2EYKJAVÅKUR SEGIR
(JÎRLEIFUR " +VARAN FORSTJËRI /2
b%F TIL ÖESS K¾MI AÈ VIÈ SELDUM ÖETTA FYRIRT¾KI
VILDUM VIÈ F¹ SEM H¾ST VERÈ OG ÖAÈ ÖJËNAR EKKI OKKAR
HAGSMUNUM AÈ ÖAÈ SÁ BÒIÈ AÈ TILKYNNA ;VERÈMATIÈ=
ÒT ¹ MARKAÈINN ÖVÅ HUGSANLEGA VILDUM VIÈ REYNA AÈ F¹
H¾RRA VERÈ m SEGIR (JÎRLEIFUR
&ULLTRÒAR 3AMFYLKINGARINNAR Å STJËRN OG VARASTJËRN /2
HAFA FARIÈ FRAM ¹ AÈ LEYNDINNI YFIR VERÈMATINU VERÈI
AFLÁTT 5PPLÕSINGAR UM ÖAÈ HAFA ÖEGAR BIRST Å FJÎLMIÈLUM
OG ÖVÅ GETI ÖAÈ EKKI SKAÈAÈ HAGSMUNI FYRIRT¾KISINS AÈ
STJËRNARMENN GETI TJ¹È SIG UM VERÈMATIÈ

Björgvinsson, lögreglumaður í
Búðardal, fékk afhentan nýjan
lögreglubíl í fyrradag af Stefáni
Skarphéðinssyni, sýslumanni í
Borgarnesi.
Nýi bíllinn þykir hið mesta
þarfaþing því sá gamli þótti
mikill gallagripur. Í byrjun árs
greindi Fréttablaðið til að mynda
frá því að á tveimur árum hefði
bíllinn farið á verkstæði 58
sinnum og hefði aðalvarðstjórinn
í bænum því ítrekað þurft að
erindast á einkabíl sinum.
Nýi bíllinn er af gerðinni
Hyundai Santa Fe og búinn öllum
nauðsynlegum tækjabúnaði.
KDK

&ARSÅMAFYRIRT¾KIÈ .OVA

Sækir um leyfi
fyrir 3G-senda
&*!23+)04) Símafyrirtækið Nova

ehf. hefur leigt aðstöðu á þökum
nokkurra skóla í Reykjavík og
óskað eftir leyfi byggingarfulltrúa til að fá að setja þar upp
farsímasenda. Um er ræða
Borgaskóla,
Ölduselsskóla,
Rimaskóla,
Réttarholtsskóla, Seljaskóla og
Breiðholtsskóla. Einnig er
félagið að setja
upp búnað á
Kjalarnesi og
"*®2'«,&52 4(/2 víðar. Nova
"*®2'«,&33/.
hefur rekstrarleyfi fyrir 3G-farsímaþjónustu.
Ætlunin er að þjónustan nái til
höfuðborgarsvæðisins og
Reykjaness fyrir lok þessa árs og
til tíu prósenta landsmanna á
næsta ári. Eigandi Nova er
Björgólfur Thor Björgólfsson.
GAR

0ËSTUR ÒR GEIMNUM

Ekki tókst að
senda til jarðar

,*«3,%)¨!2) ,!'¨52 'AGNAVEITA

2EYKJAVÅKUR ER DËTTURFÁLAG /RKUVEITU
2EYKJAVÅKUR

2²33,!.$ !0 Rússar gerðu

„Þegar um er að ræða verkefni
sem einkafyrirtæki geta sinnt með
ágætum á markaðurinn að taka á
því. Við eigum ekki að standa í
samkeppni, heldur verja okkar
fjármunum til annarra verka,“
6),(*,-52 ¶
segir Vilhjálmur.
6),(*,-33/.
Stjórn OR samþykkti að láta
meta verðmæti Gagnaveitunnar og taka svo ákvörðun
um söluferlið. Vilhjálmur segir að nú sé verið að
skoða matið, en stjórnin taki ákvörðun um framhaldið. „Við verðum að skoða það þegar söluferli fer í
gang hvaða verð markaðurinn býður,“ segir Vilhjálmur.
Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfélag Orkuveitu
Reykjavíkur, og varð til úr Línu.neti hf. Miklar deilur
stóðu um fyrirtækið í borgarstjórn Reykjavíkur og
náðu þær hámarki árið 2001.
BRJANN FRETTABLADIDIS

tilraun til að senda lítinn pakka
úr ómönnuðu geimfari niður til
jarðar. Það mistókst.
Pakkinn var í litlu hylki og
festur við annan endann á þrjátíu
kílómetra langri línu, sem send
var niður úr geimfarinu. Hugmyndin var sú að þegar línan
hefði náð fullri lengd myndi
hylkið losna og svífa niður í
tuttugu mínútur, en þá myndi
fallhlíf skjótast út og tryggja
örugga lendingu á jörðu niðri.
Svo virðist sem línan hafi
flækst þegar hylkið var komið 8,5
kílómetra niður úr geimfarinu,
og þar með var tilrauninni
sjálfhætt.
GB

«LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON BER VITNI HJ¹ ORKUNEFND ÎLDUNGADEILDAR "ANDARÅKJAÖINGS

(VETUR TIL NÕTINGAR JARÈHITA
"!.$!2¥+). Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,

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

hvetur Bandaríkjamenn til að fara að fordæmi
Íslendinga og nýta sér jarðhita til orkuframleiðslu í
stórum stíl.
Í gærmorgun sat Ólafur Ragnar vitnaleiðslu hjá
orkunefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings, þar sem
hann var kallaður til sem vitni í tengslum við
frumvarp um stórfellda eflingu á nýtingu jarðhita í
Bandaríkjunum.
Nánast einsdæmi er að þjóðhöfðingja sé boðið til
vitnaleiðslu þingnefndar í Bandaríkjunum og
þakkaði Ólafur Ragnar nefndinni þann heiður sem
sér væri sýndur með boðinu. Formaður nefndarinnar
og fleiri nefndarmenn þökkuðu Ólafi Ragnari aftur á
móti kærlega fyrir að gefa sér tíma til að miðla
nefndinni af þekkingu sinni á málinu.
Þeir spurðu hann um reynslu Íslands af nýtingu
jarðhita, sem Ólafur Ragnar sagði vera einstaklega
góða. Jarðhiti hefði reynst afar hagkvæmur orkugjafi og bæði ríkin, Ísland og Bandaríkin, gætu
hagnast á samstarfi um þróun jarðhitanýtingar í
Bandaríkjunum. Nefndarformaður orkunefndarinn-

&/23%4) ¥3,!.$3 «LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON UPPLÕSIR ORKUNEFND
ÎLDUNGADEILDAR "ANDARÅKJAÖINGS UM MARGVÅSLEGA KOSTI JARÈHITA
&2¡44!",!¨)¨!0

ar er demókratinn Jeff Bingaman frá Nýju-Mexíkó,
en í nefndinni sitja 23 öldungadeildarþingmenn, þar
af tólf demókratar og ellefu repúblikanar.
GB
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,ÎGREGLUMENN F¹ ÖRJ¹TÅU ÖÒSUND KRËNA GREIÈSLU ¹ M¹NUÈI ÒT SAMNINGSTÅMANN

,JËSH¾RÈA STÒLKAN Å -AROKKË

Viðbótargreiðsla vegna álags

Ekki Maddie
heldur Bushra

+*!2!-, Allir starfandi lögreglumenn munu fá greiddar þrjátíu
þúsund krónur ofan á mánaðarlaun
sín frá og með 1. október til loka
samningstímabils.
Þetta er niðurstaða viðræðna
stjórnar Landssambands lögreglumanna og fjármálaráðuneytisins,
með aðkomu dómsmálaráðuneytis.
Í ljósi hennar hefur dómsmálaráðherra ákveðið að greiða öllum
starfandi lögreglumönnum ofangreint tímabundið álag út samningstímann, sem er til 31. október 2008.
Þeir lögreglumenn sem eru í
hlutastarfi fá álagsgreiðslu í samræmi við starfshlutfall. „Greiðslur
þessar byggjast á auknu starfsálagi

,®'2%',!. &¾R GREIÈSLUR VEGNA AUKINS
STARFS¹LAGS -YNDIN ER ÒR SAFNI

lögreglumanna vegna brotthvarfs
félaga okkar úr starfi og aukningu

verkefna
vegna
sameiningar
lögregluliða um síðastliðin áramót,“ segir Sveinn Ingiberg
Magnússon, formaður LL.
„Það er mat stjórnar LL, að
þetta sé ásættanleg niðurstaða og
verði vonandi til þess að stöðva þá
óheillaþróun sem hefur blasað við
undanfarið og verði jafnframt
hvatning til lögreglumanna til
áframhaldandi góðra verka.“
Steinar
Adolfsson,
framkvæmdastjóri LL, sagði þegar
vera farin að berast viðbrögð til
sambandsins frá lögreglumönnum, sem væru í allflestum tilvikum
mjög jákvæð.
JSS

-!2/++« Vonir um að ljóshærð

stúlka sem mynduð var í Marokkó væri Madeleine McCann
urðu að engu í gær þegar breskir
blaðamenn fundu stúlkuna. Hún
heitir Bushra Binhisa og er dóttir
ólífubónda sem býr í þorpinu
Zinat. Að sögn Rashid Razaq,
blaðamanns hjá Evening Standard, líkist stúlkan Maddie, sem
hvarf af hóteli í Portúgal í maí
síðastliðnum.
Samkvæmt fréttavef Sky News
sagði Clarence Mitchell, talsmaður foreldra Madeleine, það
miður ef rétt væri að stúlkan
væri ekki Maddie. Leitin myndi
halda áfram.
SÖS

Spurð hvort hún sé
fáviti eða heyrnarlaus
Ásta Soffía Lúðvíksdóttir heyrir ágætlega með hjálp tækja. Hún vinnur á
afgreiðslukassa í IKEA og lendir oft í harkalegu viðmóti viðskiptavina. Hún
segir það koma fyrir að hún sé miður sín eftir vinnudaginn.
&«,+ „Fólk spyr mig til dæmis hvort ég sé heyrnar-

 36)¨ 'ARÈAR $IDDÒ OG 'ARÈAR 4HOR

RÁTT ¹ÈUR EN ÖAU STIGU ¹ SVIÈ Å "ARBICAN
#ENTRE Å G¾RKVÎLDI

'ARÈAR 4HËR #ORTES

Söng fyrir fullu
húsi í London
4«.,%)+!2 Uppselt var í öll 1.949
sætin á tónleikum Garðars
Thors Cortes í listamiðstöðinni
Barbican Centre í London í
gærkvöldi. Hann er fyrsti
Íslendingurinn sem heldur
einsöngstónleika í húsinu, sem
er það stærsta af sinni tegund í
Evrópu.
Diddú kom einnig fram á
tónleikunum sem sérstakur
gestur og hljómsveitarstjórn var
í höndum Garðars Cortes, föður
Garðars Thors. Á tónleikunum
söng Garðar Thor lög af
nýútkominni plötu og annað efni,
en undir lék The National
Symphony Orchestra.
SÖS

3.&%,,3.%3
(VASSVIÈRI Å 'RUNDARFIRÈI
"JÎRGUNARSVEIT VAR KÎLLUÈ ÒT VEGNA
ÖAKPLATNA SEM FUKU AF HÒSI Å HVASS
VIÈRI Å 'RUNDARFIRÈI UM KLUKKAN SJÎ Å
G¾RKVÎLDI !È SÎGN LÎGREGLU TËKST AÈ
HALDA PLÎTUNUM NIÈRI ¹ÈUR EN SKAÈI
VARÈ AF

laus, hvort ég sé fáviti eða hvort ég skilji ekki
íslensku. Þetta kemur mjög oft fyrir,“ segir Ásta
Soffía Lúðvíksdóttir, starfsmaður í IKEA.
Ásta Soffía er tuttugu og sjö ára gömul. Hún er
heyrnarlaus en heyrir með hjálp tækja eftir kuðungsígræðslu sem hún fór í árið 2003. Hún hefur unnið í
IKEA á afgreiðslukassa í þrjú ár en hefur nú beðið
um flutning innan búðarinnar. Ástæðan er dónaskapur sem hún verður fyrir af hálfu viðskiptavina
IKEA. „Ég heyri ekki nógu vel ef fólk talar lágt en ef
það talar hátt og skýrt þá heyri ég ágætlega.“
Ástu Soffíu segist líða mjög illa þegar hún fær
athugasemdir. Hún hefur þó stundum svarað fyrir
sig. „Fólk verður stundum slegið þegar ég segi því að
ég sé heyrnarskert og þá biðst það kannski afsökunar.“ Hún segist verða fyrir dónaskap nokkrum
sinnum í viku og stundum nokkrum sinnum á dag.
„Þetta gerðist til dæmis tvisvar í gær. Í annað skiptið
kom kona til mín og bað mig um nótu. Ég heyrði ekki
í fyrstu og bað hana afsökunar og sagði henni að ég
væri heyrnarskert. Þá skellti hún því framan í mig að
ég hefði ekkert að gera á kassa.“
Ásta Soffía segir oft liggja illa á fólki og það geti

%INN DUGLEGASTI STARFSMAÈURINN
bSTA 3OFFÅA VERÈUR FYRIR HARKALEGU VIÈMËTI VIÈSKIPTAVINA
6IÈ BIÈJUM HANA UM AÈ L¹TA OKKUR VITA
ÖEGAR ÖESSI ATVIK KOMA UPP OG REYNUM
Ö¹ AÈ KOMA HENNI TIL AÈSTOÈAR ÖVÅ HÒN
¹ ALLS EKKI AÈ SITJA UNDIR ÖESSU m SEGIR
(ELGA "JÎRG 'ÅSLADËTTIR SV¾ÈISSTJËRI
AFGREIÈSLUNNAR Å )+%! (ÒN SEGIR STARFSFËLK
)+%! REYNA AÈ KOMA FËLKI Å SKILNING
UM AÈ ÖAÈ EIGI EKKI AÈ TALA SVONA VIÈ
STARFSFËLKIÈ b(ÒN ER EINN DUGLEGASTI
(%,'! "*®2' STARFSMAÈURINN OKKAR OG MJÎG J¹KV¾È
'¥3,!$«44)2
6IÈ REYNUM AÈ TAKA ¹ ÖESSU EINS OG
VIÈ BEST GETUM ¶AÈ ¹ ENGINN AÈ KOMA
SVONA FRAM ¡G VEIT EKKI HVORT FËLK SÁ AÈ VERÈA DËNALEGRA
EN ÖAÈ ER EINS OG ÖAÈ GERI SÁR EKKI GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ
AFGREIÈSLUFËLK ER LÅKA MANNESKJUR m SEGIR (ELGA "JÎRG

5 kr. afsláttur

þegar þú átt afmæli!

Þeir sem eru með dælulykil
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.
Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

34! 3/&&¥! ,²¨6¥+3$«44)2

STA 3OFFÅA ÒTSKRIFAÈIST ÒR
6ERKMENNTASKËLANUM ¹
!KUREYRI HEYRNARLAUS EN Å DAG
HEYRIR HÒN MEÈ HJ¹LP T¾KJA
EFTIR KUÈUNGSÅGR¾ÈSLU SEM
HÒN FËR Å ¹RIÈ 

(%92.!2(*,0 3ÅÈUSTU DAGA

HEFUR STA 3OFFÅA GENGIÈ MEÈ
SPJALD FR¹ (EYRNARHJ¹LP SEM
¹ STENDUR ¡G HEYRI EKKI VEL
HORFÈU ¹ MIG ¹ MEÈAN ÖÒ
TALAR TALAÈU H¾GT OG SKÕRT

verið ástæða viðmótsins. „Þetta hefur mjög slæm
áhrif á mig og ég fer heim úr vinnunni miður mín
þegar þetta gerist.“
Hún telur að starfsmenn á afgreiðslukössum,
útlendingar og fatlað fólk verði helst fyrir barðinu á
hranalegu viðmóti viðskiptavina. „Það versta sem ég
hef fengið að heyra var hvort ég skildi ekki íslensku
og að ég ætti að koma mér aftur á þann stað sem ég
kæmi frá. Ég svaraði því til að ég væri frá Grindavík
og hvort ég ætti að fara aftur þangað. Ég er dökkhærð, með brún augu og er kannski útlendingsleg. Ég
get ekki ímyndað mér hvernig útlendingum líður sem
vinna á kassa og hvernig þeir fá að finna fyrir því.“
Ástu Soffíu finnst dónaleg framkoma viðskiptavina
fyrst og fremst sorgleg. „Ég hef ógrynni af þolinmæði. Ég hef alltaf komið vel fram við fólk og skil
þess vegna ekki hvernig fólk getur komið illa fram
við mig.“
LARAB FRETTABLADIDIS

6!2.!236¨)¨ 'RINDVÅKINGAR VILJA

VARNARSV¾ÈIÈ UNDIR ÅBÒÈARBYGGÈ

"¾JARR¹È ANDVÅGT SENDUM

Varnarsvæðinu
verði skilað
36%)4!234*«2.)2 Uppsetning
sendibúnaðar í möstur á varnarsvæðinu í Grindavík á vegum
Flugstoða ohf. mætir mikilli
andspyrnu bæjarráðs Grindavíkur. Segist ráðið gagnrýna
harðlega að íslenskt hlutafélag í
eigu ríkisins fari framhjá
bæjaryfirvöldum í Grindavík
með því að setja upp fjarskiptasenda í skjóli þess að um varnarsvæði sé að ræða. Varnarsvæðið
hamli uppbyggingu í Grindavík.
„Bæjarráð bendir á að þetta
svæði er ákjósanlegt sem íbúðabyggð og leggur áherslu á að
íslenska ríkið hlutist til um að
Bandaríkin skili þessu landsvæði.“
GAR

&LJËTANDI KËKAÅN Å FLÎSKU

Einn áfram í
gæsluvarðhaldi
,®'2%',5-, Karlmaður um
fertugt, sem grunaður er um
innflutning á kókaíni í fljótandi
formi, var í gær úrskurðaður í
áframhaldandi gæsluvarðhald til
mánudagsins 1. október nk.
Annar karl sem einnig var
handtekinn í tengslum við
rannsókn málsins er laus út haldi.
Um 600 grömm af kókaíni
mældust í 1.800 millilítrum af
vökva úr flösku sem hald var lagt
á samkvæmt efnagreiningu
Háskóla Íslands.
GAR
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Hefur þú verið afgreidd(ur)
í verslun af starfsmanni sem
talar ekki íslensku?
*¹
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Finnst þér ástandið í miðborginni betra eftir átak lögreglunnar?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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"ÒRMA OG 3ËMALÅA SPILLTUSTU RÅKIN SAMKV¾MT SKÕRSLU 4RANSPARENCY )NTERNATIONAL

%RKIBISKUPS Å -ËSAMBÅK

Stjórnlaus spilling í 75 ríkjum

Telur smokka
sýkta af HIV

,/.$/. !0 Af 180 ríkjum heims
telst spilling „alvarleg“ í 131 ríki,
eða alls 73 prósentum. Þar af telst
spillingin „stjórnlaus“ í 75 ríkjum.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýrri skýrslu stofnunarinnar Transparency International.
Stofnunin gefur árlega út skýrslu
þar sem mat er lagt á umfang
spillingar í ríkjum heims.
Spilltustu ríki heimsins eru
Búrma og Sómalía með aðeins 1,4
stig þar sem tíu stig teljast fullt
hús og til marks um enga spillingu. „Búrma er mjög gott dæmi
um það þegar spilling, fátækt og
kúgun skerast,“ sagði stjórnarformaður stofnunarinnar, Huguette

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

Labelle, þegar skýrslan var kynnt
í London í gær.
Nýja-Sjáland, Danmörk og Finnland tróna á toppnum sem minnst
spilltu ríki heimsins með 9,4 stig
af tíu mögulegum. Í 4. til 5. sæti
eru Singapúr og Svíþjóð og Ísland
kemur næst í 6. sæti.
Norðurlöndin raða sér öll á topp
tíu þar sem Noregur er í 9. til 10.
sæti. Það Evrópuríki sem var neðst
á listanum var Hvíta-Rússland,
sem skipaði 150. til 162. sæti ásamt
ríkjum á borð við Síerra Leóne,
Simbabve og Kongó.
Skýrslan byggist á afstöðu
viðskiptamanna og greinenda til
spillingar í hverju ríki.
SDG

30),,4!34! 2¥+) (%)-3 3TÒDENT HELDUR
UPPI MËTM¾LASKILTI GEGN YFIRVÎLDUM Å
"ÒRMA
./2$)#0(/4/3!&0

-«3!-"¥+ Erkibiskup kaþólsku
kirkjunnar í Afríkuríkinu Mósambík sagðist í samtali við
fréttastofu BBC telja að sumir
smokkar sem fluttir eru til Afríku
frá Evrópu væru viljandi sýktir af
HIV-veirunni „til þess að gera
fljótt út af við Afríkumenn“.
Erkibiskupinn, Francisco
Chimoio, sagði tvö Evrópulönd
standa á bak við þetta en neitaði að
segja hver þau væru.
Ummæli erkibiskupsins hafa
vakið reiði meðal fólks sem berst
fyrir aukinni fræðslu um eyðni og
gegn útbreiðslu sjúkdómsins. Talið
er að rúm sextán prósent Mósambíka séu smitaðir af HIV.
SDG

Lögmaður áfrýjar
líklega dóminum
Verjandi Róberts Árna Hreiðarssonar telur þriggja ára fangelsisdóm óviðunandi
og ekki í samræmi við fordæmi Hæstaréttar. „Hefði viljað sjá refsirammann
fullnýttan,“ segir sækjandi. Róbert Árni er ekki að flýja land, að sögn verjanda.
$«-3-, „Þessi dómur er þess eðlis að það er

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI
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nánast útilokað að við hann verði unað,“ sagði Einar
Gautur Steingrímsson, verjandi Róberts Árna
Hreiðarssonar héraðslögmanns, að lokinni dómsuppkvaðningu í gær.
Róbert Árni var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn
fjórum unglingsstúlkum á aldrinum 14 og 15 ára og
fyrir vörslu barnakláms.
Verjandinn telur að sakfellingarnar séu „allt, allt
of þungar miðað við dómafordæmi Hæstaréttar og
að héraðsdómarar hafi gengið allt, allt of langt.“
Ákæran á hendur lögmanninum var í níu liðum,
meðal annars fyrir að hafa tælt stúlkur til kynferðismaka gegn greiðslu.
Ein slík samskipti gengu þannig fyrir sig að
vinkona einnar stúlkunnar ræddi við „Rikka“, eitt
dulnefna Róberts á MSN-spjallrás á netinu. Rikki
þóttist vera sautján ára gamall piltur.
Stúlkan var þá talsvert ölvuð í samkvæmi og
vantaði þær vinkonur bílfar. Rikki tjáði þeim að
hann vissi um mann sem vildi skutla henni gegn
munnmökum.
Féllst stúlkan á þetta tilboð og sótti Róbert þær
klukkan fjögur að nóttu. Hún hafði við hann
munnmök á bílastæði BSÍ og hitti hann margsinnis
upp frá þessu og fékk greitt 10.000 til 20.000 krónur
fyrir hvert skipti. Á tímabili hittust þau daglega,
segir í dómsorði.
Stúlkan var vinafá, stóð höllum fæti félagslega og
neytti á þessum tíma fíkniefna. Róbert er sekur
fundinn um að hafa blekkt stúlkuna og nýtt sér
vitneskju um bága stöðu hennar og yfirburði sína
vegna aldurs-, þroska- og aðstöðumunar, til að koma
fram við hana vilja sínum.
Sækjandi í málinu var Kolbrún Sævarsdóttir. Hún
sagðist sátt við niðurstöðuna en „hefði viljað sjá
refsirammann fullnýttan, sem er fjögur ár“. Hún
kvaðst allt eins gera ráð fyrir því að Róbert áfrýjaði.
Verjandi Róberts vildi ekki staðfesta að áfrýjað
yrði. Hann sagði hins vegar að refsingar í réttarríki
ættu að miðast við brotafordæmi. Brotin varði mest
fjögurra ára fangelsi en Róbert fái refsingu á við
nauðgara. „Það er ekkert vit í þessu, ekki neitt.“
Róbert dvelst nú á Spáni og verjandinn segir að
„þessar samsæriskenningar í fjölmiðlum um að
hann sé að flýja land [séu] bara ekki réttar. Hann
kemur til Íslands, eins og aðrir sem koma úr fríi.“

(¡2!¨3$«-52 K¾RAN ¹ HENDUR 2ËBERTI RNA VAR Å NÅU

LIÈUM MEÈAL ANNAR FYRIR AÈ HAFA T¾LT STÒLKUR TIL KYNFERÈISMAKA
GEGN GREIÈSLU

,!'4 6!2 (!,$ 
N 4VO LEÈURJAKKA OG LEÈURBUXUR
N 4VO FARSÅMA
N -INNISBËK MEÈ NÎFNUM  STÒLKNA
N 4VÎ SÅMAKORT
N &ARTÎLVU MEÈ  BARNAKL¹MMYND
N 4URNTÎLVU MEÈ  BARNAKL¹MMYNDUM
N -YNDBANDSSPËLUR MEÈ BARNAKL¹MI

.®&. 2«"%243
N 2IKKI  ¹RA
N BESTUR HOTMAILCOM
N 2OBBI
N RNI
N GEIRIBOY HOTMAILCOM
2ËBERT MUN HAFA NOTAÈ EIN SEX FARSÅMANÒMER ÖAR AF
NÒMER SEM ER SKR¹È ¹ &¹FNI FJ¹FESTINGARFÁLAG 2ËBERTS

$«-52)..
N 2ËBERT RNI (REIÈARSSON S¾TI FANGELSI Å ÖRJÒ ¹R
N 4ÎLVUR OG KL¹M GERT UPPT¾KT
N 3VIPTING LÎGMANNSRÁTTINDA
N 'REIÈI BROTAÖOLUM   MILLJËNIR
N 'REIÈI Å SAKARKOSTNAÈ   MILLJËNIR ÖAR AF VERJANDA
SÅNUM   MILLJËNIR

KLEMENS FRETTABLADIDIS

3KIPAVERKFR¾ÈINGUR OG SAMGÎNGUR¹ÈHERRA FULLSADDIR AF MEIÈYRÈAUMR¾ÈU

Deilu Einars og Kristjáns lokið
3!-'®.'52 Hvorki Einar Her-

25–70% afsláttur af stangveiðivörum og búnaði.
Gríptu tækifærið og „græjaðu þig upp“.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

mannsson né Kristján Möller
hyggjast aðhafast meira í deilu
vegna ummæla Kristjáns um
Einar, samkvæmt upplýsingum
frá lögmanni Einars og úr samgönguráðuneytinu.
Niðurstaðan, ef einhver, er sú
að Kristján biðst afsökunar á því
að hafa nafngreint Einar einan
sem ábyrgan fyrir ógöngum við
kaup á Grímseyjarferjunni.
Þetta kveður lögmaður Einars,
Ragnar H. Hall, þó gert í skugga
lögsóknar, sem hafi verið boðuð
ráðherranum bréfleiðis. Kristján
hafi því ekki beðist afsökunar að
eigin frumkvæði, eins og hann
hafi látið í veðri vaka.

+2)34*. /' &%2*!. 2¹ÈHERRANN BAR

ENGA ¹BYRGÈ ¹ FERJUNNI EN HEFUR M¹TT
VERJA UMM¾LI SÅN VEGNA HENNAR Å NOKK
URN TÅMA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Lögmaður Kristjáns, Sigurður
G. Guðjónsson, svaraði bréfi

Ragnars og Einars þannig að ráðherra myndi ekki biðjast afsökunar, daginn áður en hann baðst
svo afsökunar.
Ragnar segist engar athugasemdir gera við að lögmaður utan
úr bæ, en ekki ráðuneytisins, hafi
séð um málið. „Það er ákvörðun
ráðherrans hverjum hann felur
að svara fyrir sig,“ segir hann.
Enginn innan samgönguráðuneytis vill tjá sig um málið. Samkvæmt heimildum þaðan er þar
álit manna að í bréfinu hafi Einar
farið fram á að Kristján drægi til
baka ummæli sem hann hafi aldrei
látið falla. Ráðherra hefði, með
því að gera það, verið að ljúga. Því
hafi hann hafnað því.
KËÖ
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5PPLÕSINGAFULLTRÒI 5MFERÈARSTOFU SEGIR HVIMLEITT AÈ ORÈRËMUR HAFI FARIÈ AF STAÈ

!UGLÕSINGIN LANGT Å FR¹ STOLIN
&*®,-)¨,!2 Einar Magnús Magnús-

 Hvað heitir sjónvarpsþáttaröðin sem byggð er á bókinni
Aftureldingu eftir Viktor Arnar
Ingólfsson?
 Hver er framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna?
 Hvað heitir nýjasta hljómplata múm?
36®2). %25  3¥¨5 

son, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu, vísar því á bug að hugmynd
að
sjónvarpsauglýsingu
sem
hvetur til bílbeltanotkunar sé
stolin. Aldrei hafi verið neitt launungarmál að Umferðarstofa studdist við auglýsinguna „Heaven can
wait“, sem norska vegagerðin lét
gera fyrir nokkrum árum, og fékk
til þess leyfi.
Í auglýsingunni, sem nefnist
Notaðu bílbeltin, má sjá sálir stíga
upp til himna eftir banaslys í
umferðinni. Sál eins farþegans
kemst ekki upp vegna þess að
hann er með beltið spennt og því

"%,4). "*!2'! 3KJ¹SKOT ÒR AUGLÕSINGU
5MFERÈARSTOFU (ÒN VAR GERÈ AÈ FYRIR
MYND AUGLÕSINGAR NORSKU VEGAGERÈAR
INNAR MEÈ FULLU LEYFI -9.$5-&%2¨!234/&!

kemst hann lífs af. Handrit norsku
auglýsingarinnar er hið sama, en
útfærslan er önnur.

„Það hefur sprottið upp
umræða í bloggheimum um að
við höfum stolið hugmyndinni að
auglýsingunni, og gengið svo
langt að saka auglýsingastofuna
okkar um óheiðarleg vinnubrögð,“ segir Einar.
„Þeir sem skrifuðu þetta hefðu
auðveldlega getað fundið það út,
til dæmis á heimasíðu okkar, að
við gerðum auglýsinguna eftir
fyrirmynd frá norsku vegagerðinni og fengum leyfi til að útfæra
hana fyrir íslenskar aðstæður.
Það er eins og menn haldi að það
megi segja hvað sem er á netinu.“
SÖS

5TANRÅKISR¹ÈHERRA Å .EW 9ORK

Kynnir framboð Íslands
54!.2¥+)3-, Ingibjörg Sólrún

Gísladóttir utanríkisráðherra og
sendinefnd Íslands sátu setningarfund 62. allsherjarþings
Sameinuðu þjóðanna í New York
í fyrradag.
Ráðherra hefur átt tvíhliða
fundi með utanríkisráðherrum
auk óformlegra funda með ýmsu
forystufólki á þinginu í þeim
tilgangi meðal annars að kynna
framboð Íslands til öryggisráðs
SÞ.
Í gær hélt Ingibjörg Sólrún
erindi um utanríkisviðskipti
Íslands og Bandaríkjanna á fundi
íslensk-ameríska verslunarráðsins.
SDG

'AGNRÕNI ¹ KOSNINGABAR¹TTU

Giuliani biður
um 9,11 dollara

N†TT

"!.$!2¥+). Rudy Giuliani, sem
sækist eftir forsetatilnefningu
repúblikanaflokksins, sætir
gagnrýni vegna fjáröflunarsamkomu í gær þar
sem fólk var
beðið um að gefa
9,11 dollara til
kosningabaráttu
hans.
Giuliani var
borgarstjóri í
New York þegar
hryðjuverkaárásirnar á tvíburaturnana urðu þar
25$9 ')5,)!.)
árið 2001 og
þykir sumum hann vera að nýta
sér það.
„Þetta er vanvirðing við
arfleifð þeirra þúsunda borgara
og 343 hugrökku slökkviliðsmanna sem létust í árásinni,“
sagði forseti samtaka slökkviliðsmanna, Harold Schaitberger.
BBC greinir frá.
SDG

PÍTUBAKKI 2.390 kr.
Tikka masala kjúklingur,
jöklasalatog pítubrau›.
Reykt skinka, eggjasalat,
jöklasalat og pítubrau›.

N†TT

4®+ ¥ 2!.'². 3JÒKRAFLUTNINGAMENN HLÒA AÈ S¾RÈUM MUNKI EFTIR ¹TÎK ÅBORINNI
2ANGÒN Å G¾R 4ÅU ÖÒSUND MANNS KOMU SAMAN Å MIÈBORGINNI ÖR¹TT FYRIR AÈ HER
STJËRNIN HAFI BANNAÈ ALLAR SAMKOMUR Å LANDINU
&2¡44!",!¨)¨!&0

2.480 kr.

ÁVAXTABAKKI

,®'2%',5&2¡44)2

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

REKSTUR VIÈ +APLAKRIKA
4VEIR VORU FLUTTIR ¹ SLYSADEILD EFTIR
¹REKSTUR ¹ 2EYKJANESBRAUT VIÈ
+APLAKRIKA UM KLUKKAN TVÎ Å G¾R
3LÎKKVILIÈ ÖURFTI AÈ BEITA KLIPPUM TIL
AÈ N¹ HINUM SLÎSUÈU ÒR BÅLUNUM
-EIÈSLIN REYNDUST EKKI ALVARLEG OG VAR
FËLKIÈ ÒTSKRIFAÈ AÈ LOKINNI SKOÈUN

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*
Nánari uppl‡singar á somi.is

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

Herstjórnin
beitir hörðu
Búrmastjórn beitti bæði skotvopnum og táragasi
á mótmælendur í gær. Harkaleg viðbrögð stjórnarinnar hafa verið fordæmd á alþjóðavettvangi.

Lotus Professional
Heildarlausn fyrir snyrtinguna

"²2-! !0 Stjórnarherinn í Búrma

3.982 kr.
Lotus enMotion blár snertifrír skammtari
Lotus enMotion hvítur snertifrír skammtari

1.865 kr.

1.865 kr.

Lotus sápuskammtari Foam blár
Lotus sápuskammtari Foam hvítur

WC SmartOne statíf blátt
WC SmartOne statíf hvítt

Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RVUnique 080704
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skaut í gær á hóp mótmælenda í
Rangún eftir að mannfjöldinn
varð ekki við skipunum hersins
um að dreifa sér. Um tíu þúsund
manns höfðu komið saman með
fjölmennan hóp búddamunka í
fararbroddi.
Bæði Evrópusambandið og
Bandaríkin fordæmdu aðgerðir
stjórnarinnar gegn mótmælendum og öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna bjó sig undir að fjalla
um málið strax í gærkvöld.
Mótmæli gegn ofríki herstjórnarinnar hófust 19. ágúst og eru orðin
þau mestu frá því stjórnin barði
niður lýðræðishreyfingu í landinu árið 1988.
Herforingjastjórnin sendi í
gær frá sér yfirlýsingu þar sem
hún viðurkenndi að einn maður,
þrítugur að aldri, hefði orðið fyrir
byssuskoti og látist. Stjórnin
segir enn fremur að þrír aðrir
hafi særst, en ekki af völdum
byssuskota heldur í átökum.
Andófshópar
fullyrtu
hins
vegar að fimm manns hafi látist
af völdum byssuskota frá stjórnarhernum. Aðrir töluðu um að
fjöldi særða og fallinna hafi verið
nokkuð meiri.
Búddamunkar, sem njóta mikillar virðingar í landinu, hafa
verið í fararbroddi mótmælanna
frá því í byrjun síðustu viku og
hafa þeir daglega komið saman í
Rangún og fleiri borgum í Búrma.

Ástandið í Búrma hefur vakið
heimsathygli og meðal annars
verið til umræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, sem
þessa dagana stendur yfir í New
York.
Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, hvatti leiðtoga
herforingjastjórnarinnar til að

Allur heimurinn fylgist
með.
'/2$/. "2/7.
&/234)32¨(%22! "2%4,!.$3

halda aftur af sér og láta mótmælendur í friði. „Allur heimurinn fylgist með,“ sagði hann við
blaðamenn í gær.
Herstjórnin hefur bannað allar
samkomur og sett á útgöngubann
að næturlagi. Í gær söfnuðust
engu að síður um tíu þúsund
manns saman við Shwedagonpagóðuna í Rangún og hugðust
ganga sem leið liggur að Sulepagóðunni, en herinn stöðvaði
gönguna á miðri leið.
Fleiri hópar mótmælenda komu
saman víða um borgina, en hermenn reyndu jafnan að dreifa
mannfjöldanum.
Skemmdir voru unnar á bifreiðum og byggingum, en ekki
var ljóst hvort þar voru andófsmenn að verki eða stuðningsmenn
stjórnarinnar. GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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(ÁRAÈSDËMUR STAÈFESTIR AÈ &LUGÖJËNUSTAN Å ,EIFSSTÎÈ HAFI BROTIÈ SAMKEPPNISLÎG

  KM HRAÈA ¹ VINNUBÅL

Flugþjónustan sektuð um 60 milljónir

Mesti ökuníðingur Bretlands

$«-3-, Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í fyrradag kröfu
Flugþjónustunnar á Keflavíkurflugvelli, IGS, um að að fella úr
gildi úrskurð áfrýjunarnefndar
samkeppnismála um misnotkun
fyrirtækisins á markaðsráðandi
stöðu. Nefndin hafði gert félaginu að greiða 60 milljónir í sekt
vegna samkeppnisbrota og hefur
héraðsdómur nú fallist á það.
Samkeppniseftirlitið komst að
því í mars í fyrra að IGS hefði
misnotað markaðsráðandi stöðu
sína og gerði þeim að greiða 80
milljóna króna sekt. Brot IGS
fólst í því að gerðir voru einkakaupsamningar við tíu flugfélög
sem lentu á Keflavíkurflugvelli

&,5'34®¨ ,%)&3 %)2¥+33/.!2 )'3 BRAUT
¹ FYRIRT¾KINU 6ALLARVINUM SEM VAR Å
SAMKEPPNI VIÈ &LUGÖJËNUSTUNA

og flugfélaginu LTU var gert
samkeppnishamlandi tilboð. Fyrirtækið Vallarvinir, sem þá starfaði

3ÁRTRÒARLEIÈTOGI SAKFELLDUR

!LÖJËÈAHÒS EFNIR TIL N¹MSKEIÈS Å SL¹TURGERÈ

Neydd til að
giftast 14 ára

3L¹TUR FYRIR BYRJENDUR

"!.$!2¥+). !0 Leiðtogi sértrúarsafnaðar í Utah í Bandaríkjunum
var í gær sakfelldur fyrir aðild að
nauðgun eftir að hafa neytt
fjórtán ára stúlku til að giftast
nítján ára frænda sínum.
Kviðdómur hafnaði rökum
verjanda um að málsóknin gegn
Warren Jeffs væri trúarlegar
ofsóknir. Stúlkan, sem er 21 árs í
dag, segir málið ekki hafa snúist
um trú heldur barnamisnotkun.
Meðlimir safnaðarins iðka
fjölkvæni og telja Jeffs spámann.
Söfnuðurinn klauf sig frá
mormónakirkjunni, sem hefur
bannað fjölkvæni.
SDG

-!452 „Maður heyrir stundum að
það sem innflytjendur sakna helst
er maturinn í heimalandi þeirra,“
segir Einar Skúlason, fram-

3,452'%2¨ ¶ESSAR KONUR KUNNA GREINI

LEGA RÁTTU HANDBRÎGÈIN Å SL¹TURGERÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

kvæmdastjóri Alþjóðahúss.
Einar segist þó sannfærður um
að námskeið sem Alþjóðahús ætlar
að bjóða upp á mánudaginn 8.
október, í samvinnu við Menntaskólann í Kópavogi, eigi strax eftir
að fyllast.
Á námskeiðinu verður kennd
sláturgerð og eiga þeir sem á það
fara að verða fullfærir í lifrarpylsu- og blóðmörsgerð. „Íslendingar halda oft að slátur sé séríslenskur matur en svipuð afbrigði
má reyndar finna í flestum löndum
þar sem mikið er um sauðfjárrækt,“
segir Einar um þetta þjóðlega en þó
alþjóðlega námskeið.
KDK

=Z^ahjg"
YV\V
ei#

8AA8@@"FÜ4"A@%,*$'

')#hZ
#
i^a(#d`i

=j\VÂjVÂ
]Z^ahjcc^
&*V[ha{iijgV[¨[^c\Vi¨`_jb!

]Z^ahjgbjb!gV[h`jiajb!
WaÂÄgÅhi^c\hb¨ajbd[a#
IV`ijhiÂjcV¶WaÂÄgÅhi^c\h"

d\[^ijb¨a^c\{hiVÂcjb#

De^Â`a#.i^a&,
k^g`VYV\V

6#@VgahhdcqK`jg]kVg[^-q'%(@eVkd\^qHb^/*+%%.%%qlll#V`Vgahhdc#^h

á Keflavíkurflugvelli í samkeppni
við IGS, fór halloka úr þeim
viðskiptum.
Þeim úrskurði var áfrýjað til
áfrýjunarnefndar Samkeppniseftirlitsins, sem staðfesti niðurstöðuna en lækkaði sektina um
tuttugu milljónir. IGS fór þá með
málið fyrir dóm, sem nú hefur
staðfest
úrskurð
áfrýjunarnefndarinnar.
Gunnar Olsen, framkvæmdastjóri IGS, segir að ekki hafi verið
tekin ákvörðun um það hvort
dómnum verður áfrýjað til
Hæstaréttar. „En það gefur augaleið að menn eru ekki sammála
þessari niðurstöðu,“ segir hann.
SH

¶«2$¥3 4«-!3$«44)2 3EGIST EKKI HAFA

FENGIÈ LËÈAST¾KKUN EN LANDEIGANDINN
SEGIR ¶ËRDÅSI OG MANN HENNAR EKKI HAFA
VILJAÈ BORGA FYRIR ST¾RRI LËÈ
-9.$%'),,

,/.$/. !0 Hraðskreiðasti öku-

maður sem tekinn hefur verið fyrir
of hraðan akstur var í gær dæmdur
í tíu vikna fangelsi eftir að hann
mældist á 277 kílómetra hraða á
fyrirtækisbíl sem hann hafði tekið
án vitundar yfirmanns síns.
Tim Brady, sem er 33 ára, hafði
ítrekað verið neitað um að fá
Porsche-bifreið lánaða á bílaleigunni sem hann vann hjá áður
en hann laumaðist til að taka hana.
Fyrra metið átti bílasalinn Jason
McAllister sem var tekinn á 251
kílómetra hraða árið 2003.
Brady má ekki aka bifreið í þrjú
ár og þarf að taka bílprófið á ný að
þeim tíma liðnum.
SDG

&2¡44!",!¨)¨ ¥ '2 (JËN KREFJAST
NIÈURRIFS ¹ NÕBYGGÈUM SUMARHÒS
UM Å N¹GRENNI VIÈ BÒSTAÈ ÖEIRRA Å
'RÅMSNESI (ÒSIN VORU BYGGÈ EFTIR
DEILISKIPULAGI SEM L¹ÈIST AÈ AUGLÕSA
SAMKV¾MT LÎGUM

,ANDEIGANDI SEGIR HJËNUM HAFA BOÈIST LËÈAST¾KKUN

Neituðu að borga
fyrir stækkun lóðar
3+)05,!'3-, „Það að þau hjón

geti ekki sætt sig við nýtt deiliskipulag byggist að ég held eingöngu á því að þau fengu ekki
stækkun á sinni lóð, sem þau þó
vissulega gátu fengið, bara ekki án
greiðslu,“ segir Baldur Þór Baldvinsson,
formaður
stjórnar
Meistarafélags húsasmiða, eiganda
Kiðjabergs í Grímsnesi.
Eins og sagði í Fréttablaðinu í
gær hafa hjónin Þórdís Tómasdóttir og Þór Ingólfsson fengið
fellt úr gildi nýlegt deiliskipulag
fyrir frístundahús í Kiðjabergi. Að
auki voru byggingarleyfi tveggja
sumarhúsa næst sumarbústað
þeirra hjóna afturkölluð og
framkvæmdir við þau stöðvaðar.
Auk athugasemda við skipulagið
sögðust hjónin ósátt við að fá ekki
að stækka lóð sína.
Baldur Þór Baldvinsson segir
hjónin hafa leigt 6.150 fermetra lóð
og haft hana frá því 1990. Lóðirnar
hafi verið misstórar og verðlagðar
eftir stærð.
Baldur segir að í árslok 2001 hafi
verið ákveðið að stækka lóðirnar á
viðkomandi svæði þar sem illa hafi
gengið að koma þeim út. Að ósk

hjónanna hafi verið ákveðið að
stækka lóð þeirra verulega. Formaður Meistarafélags húsasmiða
hafi heimsótt hjónin með uppdrátt
að breytingunni.
„Þau voru ánægð með að fá
stækkun á lóð sinni en létu jafnframt vita af því að þau væru ekki
tilbúin að greiða neitt fyrir þetta
viðbótarland, þetta yrði barasta
skógrækt og þar af leiðandi þeirra
framlag til að breyta landinu úr
auðn í skóglendi. Hjónin vildu sem
sagt stækkun á sínu landi, bara alls
ekki greiða fyrir landið eins og
allir aðrir,“ segir Baldur, sem
kveður að þar með hafi verið hætt
við að gera breytingar á lóðum sem
þegar voru í útleigu.
Einnig segir Baldur að Þór og
Þórdís hafi lagt undir sig 944 fermetra land utan lóðar sinnar og
gert þar kofa, þau hafi lagt akveg
sem náð hafi tíu metra inn á
óbyggða nágrannalóð og enn
fremur útbúið veglegt bílastæði.
Ívar Pálsson, lögmaður Þórs og
Þórdísar, segir rangt að hjónin hafi
ekki viljað greiða fyrir lóðastækkunina. Þeim hafi einfaldlega verið
neitað um stækkunina.
GAR
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*Nafnávöxtun miðast við 31. ágúst 2006 til 31. ágúst 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.
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Nekt bönnuð á
Mount Everest
.%0!, !0 Leggja þarf bann við
nekt og tilraunum til að slá klúr
met á hæsta fjalli heims, Mount
Everest, samkvæmt fjallgöngusamtökum Nepals.
Í fyrra svipti nepalskur
fjallgöngumaður sig klæðum í
nokkrar mínútur á tindi fjallsins
og fullyrti hann að þetta væri
heimsmet í nekt í mestri hæð. Tíu
gráðu frost var á toppnum.
Fólk sem býr við rætur
fjallsins tilbiður það líkt og guð
og segir Ang Tshering, forseti
samtakanna, að setja þurfi
strangar reglur til að koma í veg
fyrir óviðurkvæmilegar athafnir
fjallgöngumanna.
SDG

20% endurgreiðsla
af öllum vörum
fyrir e-korthafa og e2 Vildarkorthafa, 27. – 29. september

!LLSHERJARÖING 3¶

Chavez ætlar
ekki að mæta
6%.%3²%,! !0 Hugo Chavez,
forseti Venesúela, ætlar ekki að
mæta á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í ár.
Hann segir
annríkið
heima fyrir of
mikið.
Síðasta
haust vakti
hann heimsathygli fyrir
harðorð
ummæli sín
um George W.
(5'/ #(!6%:
Bush Bandaríkjaforseta,
sem hann kallaði djöfulinn
sjálfan.
Chavez ræddi í síma við
Mahmoud Ahmadinejad Íransforseta, sem hefur átt athygli
umheimsins að þessu sinni. Þeir
Chavez og Ahmadinejad eru
nánir bandamenn og eiga það
sameiginlegt að hafa mikla
andúð á bandarískum stjórnvöldum.
GB

Kringlunni

Kringlunni

Kringlunni

Himinn og haf / SÍA - 9071096

$«-3-, Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið ákærður í
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
líkamsárás. Honum er gefið að
sök að hafa að kvöldi þriðjudagsins 30. janúar 2007, ráðist á mann
á fertugsaldri á skemmtistaðnum
Classic Rock í Ármúla 5 í
Reykjavík.
Hinn ákærði sló manninn
hnefahöggi í andlitið með þeim
afleiðingum að hann hlaut
heilahristing, blóðnasir, roða og
þrota yfir vinstri kinn og niður á
efri vör vinstra megin, sár innan
á efri vör og tognun í hálsvöðvum.
JSS

F í t o n / S Í A

Fékk heilahristing eftir högg
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K¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra
peningamarkaðssjóða á Íslandi síðustu 12 mánuði eða 15,4%*
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(6!¨ 4%+52 6)¨ %FTIR ÖVÅ SEM OLÅUVERÈ H¾KKAR OG STYTTIST Å ENDALOK OLÅU
ALDAR HERÈIR ¹ KAPPHLAUPINU UM HVAÈA ORKUGJAFAR OG BERAR OG TILHEYRANDI
T¾KNI TAKI VIÈ ¶VÅ ÖËTT OLÅUNA ÖRJËTI MUN MANNKYNIÈ ¹FRAM VILJA KOMAST
FYRIR VÁLARAFLI MILLI STAÈA HAGKV¾MT Ö¾GILEGA OG SEM MENGUNARMINNST
./2$)#0(/4/3!&0

Olían kvödd
Það styttist í endalok olíualdar, þess tímabils í sögu
mannkynsins sem gerði því
kleift að knýja iðnþróun og
samgöngur á láði, legi og í
lofti með ódýrri orku sem
sótt var úr setlögum jarðar.
Auðunn Arnórsson skoðar, í fyrstu grein greinaflokks, hvaða framtíð bíður
samgangna þegar olían er
kvödd og hvaða tækifæri
bjóðast þar Íslendingum.
Nýting þessa ódýra eldsneytis,
kola, olíu og jarðgass, hefur jafnframt valdið hlýnun loftslags á
jörðinni þar sem hún veldur mikilli
losun svokallaðra gróðurhúsalofttegunda, og vísindamenn og þjóðir
heims eru nú sammála um að grípa
verði til tafarlausra ráðstafana til
að draga verulega úr losuninni ef
ekki á að fara illa. Nú á dögum er
um 30 prósentum meira af koltvísýringi í andrúmsloftinu en var
áður en jarðefnaeldsneytisknúin
iðnvæðingin hófst fyrir um 200
árum.
Losun koltvísýrings út í andrúmsloftið er langmest frá orkuverum, sem framleiða raforku með
því að brenna kolum, olíu og jarðgasi. Næstmest er hún frá iðnaði.
Þriðji mesti mengunarvaldurinn er
vélknúin samgöngutæki heimsins.
Ef árangur á að nást verður að
gera allt sem hægt er á öllum þessum sviðum, þ.e. gera orkuver, iðnað
og samgöngur umhverfisvænni, og
draga almennt úr orkunotkun. Þar
sem útlit er fyrir að bílaeign mannkynsins muni meira en tvöfaldast á
næstu 20-25 árum, úr um 925 milljónum nú í yfir tvo milljarða árið
2030, er ljóst að þjóðum heims mun
lítið verða ágengt í að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda ef
allur þessi feiknalegi bílafloti verður knúinn bensín- og dísilvélum.
Jafnvel þótt þær verði sparneytnari.

4¾KIF¾RI FYRIR ¥SLAND
Svo háttar reyndar til á Íslandi að
orkuframleiðsla og iðnaður eru
nánast óháð jarðefnaeldsneyti; raforkan kemur öll frá endurnýjanlegum orkugjöfum og hús eru hituð
með jarðhita. Yfir 70 prósent
heildarorkunotkunar
Íslendinga
eru þessi endurnýjanlega orka.
Rúm 27 prósent heildarorkunotkunarinnar eru á kolum, olíu og
jarðgasi. Jarðefnaeldsneytisnotkun
Íslendinga takmarkast nánast eingöngu við samgöngutæki – bíla,
skip og flugvélar. Þróun nýrra orkugjafa og -bera, sem komið geta í
stað jarðefnaeldsneytis til að knýja
farartæki, opna því möguleikann á
því að Ísland verði fyrsta landið í
heiminum sem sé nánast óháð
jarðefnaeldsneyti.
Forsenda fyrir því að nálgast
þetta metnaðarfulla markmið er að
Íslendingar tileinki sér fljótt þær

tækninýjungar sem miða að því að
gera samgöngur óháðar olíunni.
Það segir sig líka nánast sjálft að
þar sem sú innlenda orka sem nægt
framboð er af er raforka þá er vænlegast fyrir samgöngur á Íslandi að
hægt verði að knýja þær að sem
mestu leyti með rafmagni.

&ORGANGSRÎÈUN MARKMIÈA
Þorkell Helgason orkumálastjóri
bendir á, að Íslendingar þurfa að
hafa á hreinu hvaða markmið þeir
setja í forgang í þessu efni. Að
draga sem mest úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu er eitt
markmið. Að gera Ísland óháð innflutningi á olíu og bensíni er annað.
Og að nota eingöngu innlenda orkugjafa (sjálfsþurftar-orkubúskapur)
gæti verið það þriðja. Þessi
markmið fara að mörgu leyti
saman, en þó ekki alveg.
Væri sem minnst koltvísýringslosun á heimsvísu aðalmarkmiðið
væri skilvirkast að flytja út okkar

Íslendingar þurfa að hafa
á hreinu hvaða markmið
þeir setja í forgang.
¶/2+%,, (%,'!3/.
/2+5-,!34*«2)

endurnýjanlegu raforku beint, sem
komið gæti í staðinn fyrir raforku
framleidda í jarðefnaeldsneytisknúnu orkuveri erlendis. Önnur
skilvirk leið að þessu markmiði er
að sem mest raforkufrek stóriðja
(áliðja) sé hérlendis sem þar með
er ekki knúin raforku unninni úr
jarðefnaeldsneyti einhvers staðar
annars
staðar.
Rafbílavæðing
landsins kæmi fyrst á eftir þessum
kostum.
Ef aðalmarkmiðið væri að losna
við olíuna, þá væri fremst í forgangsröðinni að breyta sem stærstum hluta bílaflota landans í rafmagnsbíla og þá helzt með
rafhlöðum frekar en knúnum efnarafal (með vetni). Þá væri framleiðsla innlends eldsneytis mikilvæg, en einnig innflutningur á öðru
eldsneyti svo sem lífeldsneyti
(etanól, lífrænt dísil).
Ef sjálfsþurftar-orkubúskapur
væri aðalmarkmiðið væri rafbíla-
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væðing skilvirkust, auk framleiðslu
innlends eldsneytis, bæði lífræns
og ekki lífræns.

¶RÅR MEGINVALKOSTIR
Með síhækkandi olíuverði og
fyrirséðum endalokum olíualdar
auk kröfunnar um minni losun
gróðurhúsalofttegunda
leggjast
aðstæður nú á eitt að þrýsta á bílaframleiðendur að koma fram með
nýjar og umhverfisvænni tæknilausnir. Lausnir sem gera fólki
áfram kleift að komast fyrir
vélarafli milli staða á jafn hagkvæman og þægilegan hátt og það
hefur vanizt að gera í bensínbílum,
en án þess að valda mengun og
gróðurhúsaáhrifum.
Þeim orkugjöfum og -berum sem
til greina koma sem arftakar
olíunnar til að knýja farartæki má
skipta í höfuðdráttum í þrennt: Rafmagn, lífrænt eldsneyti og vetni
(eða metanól). Tilraunir hafa verið
gerðar með farartæki knúin öllum
þessum
nefndu
orkugjöfum/berum, en þau eru mjög mislangt á
veg komin að verða samkeppnishæfir kostir á markaðnum. Enn
lengra er í að samkeppnishæfir valkostir við jarðefnaeldsneyti komi
fram sem knúið geta skip og flugvélar.
,ÅFELDSNEYTI
Einfaldasta og ódýrasta leiðin sem
bílaframleiðendur geta farið til að
bjóða upp á umhverfisvænni valkost við hefðbundna bensín- og
dísilbíla er að breyta vélunum
þannig að þær geti gengið fyrir lífrænu eldsneyti. Þótt koltvísýringur
myndist líka við brennslu lífræns
eldsneytis er því haldið fram að sú
losun sé vart meiri en sem nemur
því magni koltvísýrings sem
plönturnar, sem eldsneytið er búið
til úr, höfðu þegar síað úr loftinu.
Það lífræna eldsneyti sem mest
hefur rutt sér til rúms er líf-etanól.
Af öðru lífrænu eldsneyti má
nefna metangas og lífræna dísilolíu, unna úr jurtaolíu.
Í stuttu máli má segja að lífrænt
eldsneyti er það eldsneyti sem nú
þegar er á markaði og getur knúið
nánast óbreytta bensín- og dísilbíla og á þar með nú þegar þátt í að
draga úr jarðolíunotkun og losun
gróðurhúsalofttegunda.
2AFMAGN
Helzti gallinn við lífrænt eldsneyti er sá hve orkunýtnin í heildarferlinu er léleg - fyrst fer heilmikil orka í að framleiða eldsneytið
og síðan nýtist ekki nema um
fimmtungur þeirrar orku sem í
eldsneytinu er til að knýja hefðbundinn
sprengihreyfilsknúinn
bíl áfram. Reyndar hefur orkunýtni eldsneytisnýtnustu bensínog dísilvéla aldrei náðst upp fyrir
þrjátíu prósent. Orkunýtni er það
atriði sem mest mælir með því að
raforka sé notuð sem mest í farartækjum – líka í löndum þar sem
raforka er ekki framleidd með
eins umhverfisvænum hætti og
hér á landi – auk þess að valda

(¹MARKSFRAMLEIÈSLU ¹ OLÅU N¹È
%FTIRSPURN EFTIR OLÅU VEX STÎÈUGT EN ¹ SAMA TÅMA ER ÒTLIT FYRIR AÈ H¹MARKSFRAM
LEIÈSLU ¹ JARÈEFNAELDSNEYTI SÁ N¹È 3AMKV¾MT KENNINGUNNI N¾R FRAMLEIÈSLAN H¹
PUNKTI OG MINNKAR SÅÈAN ËHJ¹KV¾MILEGA ¶AR MEÈ STYTTIST Å ENDALOK OLÅUALDAR
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5M SÅÈUSTU ¹RAMËT VORU ALLS
 VÁLKNÒIN ÎKUT¾KI SKR¹È ¹
¥SLANDI "ÅLAR VORU  TALSINS
¶AR AF ERU FËLKSBÅLAR   
PRËSENT ÖEIRRA ERU BENSÅNKNÒIN
 EN AÈEINS   PRËSENT
DÅSILKNÒIN   (LUTFALL
DÅSILBÅLA ER H¾RRA EF MIÈ ER TEKIÈ
AF ÎLLUM BÅLAFLOTANUM EÈA 
PRËSENT 4ÅU RAFKNÒNIR BÅLAR ERU ¹
SKR¹
RIÈ  VAR HEILDARBÅLAFJÎLDI ¹
¥SLANDI  OG Ö¹ TÎLDUST  
FËLKSBÅLAR VERA ¹ HVERJA  ÅBÒA
RIÈ  VAR BÅLAEIGNIN KOMIN Å
 OG   FËLKSBÅLAR TÎLDUST

engri loftmengun og vera mjög
hljóðlát driftækni. Aðeins lítið
hlutfall raforku fer til spillis
þegar henni er breytt í hreyfiorku
í rafmótor.
Það sem hingað til hefur aftrað
því að rafbílar tækju við hinum
hljóð- og loftmengandi sprengihreyfilsbílum er augljóslega að
rafhlöðutæknin hefur enn sem
komið er ekki náð nógu langt til að
gera rafbíla samkeppnishæfa. Sú
nýtanlega orka sem hægt var að
geyma á nokkur hundruð kílóa
þungu rafhlöðusetti samsvaraði
orkuinnihaldi eins bensínbrúsa.
En eins og sjá má af þróuninni
sem orðið hefur í rafhlöðutækni
fyrir farsíma og fartölvur er ljóst
að miklar framfarir eiga eftir að
nást í þróun rafhlaðna fyrir farartæki.

6ETNI
Loks skal hér minnzt á vetnistæknina, sem mjög hefur verið
einblínt á í umræðu um framtíðarorkugjafa/-bera í farartækjum hér
á landi. Þróun hennar er enn tiltölulega skammt á veg komin, og
sumir segja reyndar að hún eigi
sér af eðlisfræðilegum ástæðum
litla framtíð. Vetni er nefnilega
ekki orkugjafi, heldur aðeins orkuberi. Það kostar mikla orku að
kljúfa vatn í frumefnin vetni og

VERA ¹  ÅBÒA /G Å ¹RSLOK 
VAR HÒN SEMSAGT KOMIN Å 
OG YFIR  FËLKSBÅLA ¹ HVERJA 
ÅBÒA ¥ VISSUM HVERFUM ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU ERU YFIR  BÅLAR ¹
HVERJA  SKR¹ÈA ÅBÒA
4IL SAMANBURÈAR M¹ GETA ÖESS AÈ
¹RIÈ  VAR  FËLKSBÅLL ¹ HVERJA
 ÅBÒA Å $ANMÎRKU OG  ¹
HVERJA  ÅBÒA Å ¶ÕZKALANDI
¥ MÎRGUM %VRËPULÎNDUM ER
HLUTFALL DÅSILBÅLA SEM AÈ JAFNAÈI ERU
MUN SPARNEYTNARI EN BENSÅNBÅLAR
KOMIÈ UPP Å UM  PRËSENT ÖAÈ ER
MEIRA EN TVÎFALT H¾RRA HLUTFALL EN
HÁRLENDIS

súrefni. Til að geyma og flytja
vetnið þarf síðan að þjappa því
saman undir marghundruðföldum
andrúmsloftsþrýstingi, sem gerir
geymslu þess og flutning dýran.
Bezta orkunýtnin úr vetninu næst
síðan með því að brenna því í efnarafal, en við það ferli verður eina
affallsefnið hreint vatn. En með
hinni dýru og viðkvæmu efnarafalstækni er framleitt rafmagn
sem knýr rafmótor sem knýr farartækið. Þannig er efnarafalsknúinn vetnisbíll í raun rafmagnsbíll.
Vetni er líka hægt að nota sem
eldsneyti í hefðbundinn sprengihreyfil, en þá er orkunýtnin mun
lakari.
Önnur leið til að nýta vetni sem
eldsneyti er að nota það og koltvísýring til að framleiða metanól
(tréspíra). Það er fljótandi efni
sem hægt er að flytja með alveg
sama hætti og bensín og nota sem
eldsneyti á sprengihreyfla. En
mikil orka tapast í ferlinu, enn
meiri en ef vetni er notað sem
eldsneyti beint.
Nánar verður farið út í tæknilega möguleika til að knýja farartæki framtíðarinnar í næstu
grein.
 -/2'5.
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.
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Mörg verðlaun í ýmsum flokkum
"ARNABËKAVERÈLAUN 'UÈRÒNAR (ELGADËTTUR
VORU STOFNUÈ FYRIR RÒMRI VIKU AF 6ELFERÈAR
SJËÈI BARNA 4IL STENDUR AÈ VEITA VIÈURKENN
INGU ¹RLEGA TIL HÎFUNDAR SEM ÖYKIR HAFA
SKARAÈ FRAM ÒR Å BARNABËKMENNTUM




%RU ÎNNUR BARNABËKAVERÈLAUN VEITT
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*¹ ¥SLENSKU BARNABËKAVERÈLAUNIN VORU
TIL D¾MIS VEITT FYRIR RÒMRI VIKUR RMANN
+R %INARSSON RITHÎFUNDUR OG FJÎLSKYLDA
HANS STOFNUÈU VERÈLAUNASJËÈ ÅSLENSKRA
BARNABËKA ¹RIÈ  Å SAMVINNU VIÈ
BËKAÒTG¹FUNA 6ÎKU p (ELGAFELL ¥SLENSKU
BARNABËKAVERÈLAUNIN ERU VEITT ¹RLEGA FYRIR
NÕJA OG ¹ÈUR ËBIRTA SK¹LDSÎGU FYRIR BÎRN OG
UNGLINGA  SUMARDAGINN FYRSTA VELJA LÅKA
!LMENNINGSBËKASÎFN LANDSINS "ËKAVERÈ
LAUN "ARNANNA

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Dæmin alveg
jafn alvarleg

%N LJËÈ OG ÖÕÈINGAR

¥SLENSKU BËKMENNTAVERÈLAUNIN HAFA VERIÈ
VEITT ¹RLEGA SÅÈAN  6ERÈLAUN ERU VEITT Å
FLOKKI FAGURBËKMENNTA OG FR¾ÈIBËKA 6IÈUR
KENNING (AGÖENKIS FÁLAGS HÎFUNDA FR¾ÈI
RITA OG KENNSLUGAGNA VAR VEITT Å
FYRSTA SKIPTI Å FYRRA OG
Å ANNAÈ SINN ¹ ÖESSU
¹RI "ËKMENNTA
VERÈLAUN STARFSFËLKS
BËKAVERSLANA ERU
VEITT ERU Å DESEM
BER ¹ HVERJU ¹RI AF
&ÁLAGI STARFSFËLKS
BËKAVERSLANA
&ÁLAGSMENN TILNEFNA
ÖRJ¹R B¾KUR Å SJÎ
FLOKKUM SEM ÖYKJA
SKARA FRAM ÒR

2EYKJAVÅKURBORG VEITIR ¹R HVERT "ËKMENNTA
VERÈLAUN 4ËMASAR 'UÈMUNDSSONAR FYRIR
ËPRENTAÈ HANDRIT AÈ LJËÈABËK ¶AR TIL Å
FYRRA VORU VERÈLAUNIN VEITT ANNAÈ HVERT ¹R
,JËÈSTAFUR *ËNS ÒR 6ÎR ERU
¹RLEG LJËÈLISTARVERÈLAUN
SEM HËFU GÎNGU SÅNA
¹RIÈ  ¥SLENSKU
ÖÕÈINGARVERÈLAUNIN
HAFA VERIÈ AFHENT
¹ DEGI BËKARINNAR
 APRÅL FR¹ 
6ERÈLAUNIN ERU VEITT
AF "ANDALAGI ÖÕÈENDA
OG TÒLKA MEÈ STUÈNINGI
2ITHÎFUNDASAMBANDS
¥SLANDS OG &ÁLAGS
ÅSLENSKRA BËKAÒTGEFENDA

Ríkir hagsmunir á Hatton Rockall
Stærð svæðanna sem
íslensk stjórnvöld gera
landgrunnskröfur til utan
200 sjómílna er á við tífalda
stærð Íslands. Nú standa
yfir viðræður í Reykjavík
um eina umdeilda svæðið,
Hatton Rockall-svæðið, og
ljóst er að talsvert greinir á
milli krafna ríkjanna.
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6ONIR ERU BUNDNAR VIÈ AÈ OLÅA OG GAS
FINNIST ¹ (ATTON 2OCKALL SV¾ÈINU SEM
NÒ ER FUNDAÈ UM Å 2EYKJAVÅK
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-IKLIR HAGSMUNIR Å HÒFI
Ísland á efnahagslögsögu að 200
sjómílum, en getur gert tilkall til
víðáttumeira landgrunns ef náttúrulegar aðstæður leyfa. Skila
þarf inn greinargerð til landgrunnsnefndarinnar sem leggur
tæknilegt mat á hana.
Landgrunnsnefndin
gerir
aðeins tillögu að ytri mörkum
landgrunnsins, en Ísland getur
ákvarðað landgrunnsmörkin á
endanlegan og bindandi hátt á
grundvelli tillagna nefndarinnar.
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3AMKOMULAG TALIÈ MIKILV¾GT
Formaður
samninganefndar

&RESTUR ¥SLANDS AÈ RENNA ÒT
Deilan um svæðið hefur staðið
yfir frá því árið 1985, eða rétt
áður en Íslendingar ákváðu að
staðfesta hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og freista þess
að ná yfirráðum yfir víðáttumeira hafsbotnssvæði.
Fjórhliða viðræður við deiluaðila um Hatton Rockall-svæðið,
hófust árið 2001. Að frumkvæði
íslenskra stjórnvalda fóru fram
óformlegar viðræður í Reykjavík
það ár og hefur þeim verið haldið
áfram með reglubundnum hætti
síðan. Þagnargildi hefur legið
yfir viðræðunum, þar sem ekki
þótti ljóst hvenær eða hvort niðurstaða fengist í málið, en utanríkisráðherra segist nú vilja opna
fyrir umræður um landgrunnskröfur Íslands á Hatton Rockallsvæðinu.

'2., !.$
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Fjögur ríki deila um hafsbotninn
suður af Íslandi á svokölluðu
Hatton Rockall-svæði; Ísland, Bretland, Írland og Danmörk, fyrir
hönd Færeyja. Fulltrúar Íslands
sitja nú viðræðufund um landgrunnsréttindi ríkjanna fjögurra á
svæðinu. Landgrunnsréttindi felast
í yfirráðum yfir auðlindum á og
undir hafsbotninum, en ekki í
hafinu sjálfu.
Haft var eftir utanríkisráðherra
í Fréttablaðinu á mánudag að mikilvægt væri að ná samkomulagi um
skiptingu svæðisins, því annars
sitji auðlindir ónýttar og umfangsmikil gagnaöflun væri unnin fyrir
gýg. Lýsir það afstöðu íslenskra
stjórnvalda í viðræðunum, sem lagt
hafa áherslu á að ríkin komist að
samkomulagi um skiptingu svæðisins. Kröfur ríkjanna skarast þó
verulega.

Íslands í viðræðunum um Hatton
Rockall er Tómas H. Heiðar, þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins. Að hans sögn er nú
unnið að greinargerð til landgrunnsnefndar Sameinuðu þjóðanna sem nær til til landgrunnskrafna Íslands á Reykjaneshrygg
og í Síldarsmugunni. Tómas segir
íslensk stjórnvöld fyrst vilja ná
samkomulagi við aðila Hatton
Rockall-málsins um skiptingu
þess svæðis og í framhaldi af því
skila sameiginlegri greinargerð
um ytri mörk svæðisins til landgrunnsnefndarinnar.
Frestur Íslands til þess að skila
greinargerð
til
landgrunnsnefndarinnar rennur út í maí árið
2009, en gildir ekki um umdeild
svæði á borð við Hatton Rockallsvæðið. Landgrunnsnefndin er
ekki bær til að fjalla um umdeild
svæði nema allir deiluaðilar
fallist á það. Skýrir það áherslu
íslenskra
stjórnvalda
á
að
samkomulag náist sem fyrst.
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%INELTI ER VANDAM¹L
Å FRAMHALDSSKËLUM
6ANDAM¹LIÈ VIRÈ
IST DULIÈ EN ER
ALGENGT SAMKV¾MT
!RNHEIÈI 'ÅGJU
'UÈMUNDSDËTTUR
"29.$¥3 *«.!
N¹MS OG STARFS
*«.3$«44)2
R¹ÈGJAFA "RYNDÅS
.¹MSR¹ÈGJAFI
*ËNA *ËNSDËTTIR ER
N¹MSR¹ÈGJAFI Å &LENSBORG
(VERS VEGNA ER EINELTI Å FRAMHALDS
SKËLUM EKKI R¾TT OPINSK¹TT
¶AÈ ER EFLAUST RÁTT AÈ ÖAÈ DREGUR
ÒR EINELTI ÖEGAR KOMIÈ ER Å FRAM
HALDSSKËLA OG MEÈ AUKNUM FÁLAGS
ÖROSKA UNGLINGANNA $¾MIN UM
EINELTI ERU ÖË ALVEG JAFN ALVARLEG
ÖEGAR ÖAU KOMA UPP ¶ETTA ER FALIÈ
Å BLOGGHEIMINUM OG MEÈ 3-3
SKILABOÈUM &ULLORÈNIR ERU Å MEIRI
FJARL¾GÈ EN Å GRUNNSKËLUNUM OG ÖAR
MEÈ ER EFTIRLITIÈ EKKI EINS MIKIÈ
+EMUR ÖAÈ YKKUR ¹ ËVART
HVERSU ALGENGT EINELTIÈ ER Å
FRAMHALDSSKËLUM
*¹ OG NEI 6IÈ VISSUM Å GEGNUM ÖETTA
STARF AÈ ÖETTA VAR TIL STAÈAR EN MEÈ
RANNSËKN !RNHEIÈAR 'ÅGJU FENGUM
VIÈ STAÈFESTINGU ¹ ALVARLEIKA ÖESS
¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ MJÎG MIKILV¾GT
AÈ R¾ÈA ÖESSI M¹L SVO ÖAÈ SÁ EKKI
UPPLIFUN EINSTAKLINGS SEM LENDIR Å
EINELTI AÈ HANN SÁ EINSTAKT TILFELLI
¶AÈ LENDA FLEIRI Å ÖESSU

(VAÈ UM ÎNNUR BËKMENNTAVERÈLAUN

N ,ANDGRUNNSKRÎFUR
¥SLAND GERIR TILKALL TIL ÖRIGGJA HAFS
BOTNSSV¾ÈA 2EYKJANESHRYGGJAR
3ÅLDARSMUGUNNAR OG (ATTON 2OCKALL
SV¾ÈISINS
+OSTNAÈARSÎMUM M¾LINGUM ¹
ÖEIM SV¾ÈUM SEM ¥SLAND GERIR
TILKALL TIL ER LOKIÈ
5NNIÈ ER AÈ GREINARGERÈ TIL
LANDGRUNNSNEFNDAR 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA UM YTRI MÎRK LANDGRUNNS
¥SLANDS Å SAMSTARFI VIÈ ¥SLENSKAR
ORKURANNSËKNIR OG AÈRA AÈILA
&RESTUR ¥SLANDS TIL ÖESS AÈ SKILA INN

Hagsmunir Íslands eru fólgnir
í ýmsum auðlindum sem er að
finna á og undir hafsbotninum,
svo sem olíu og gasi, en taldar
eru nokkrar líkur á að olíu og gas
sé að finna á Hatton Rockallsvæðinu. Aðrar algengar auðlindir á landgrunni eru málmar
og botnsetutegundir líkt og ostrur og skelfiskur. Í vaxandi mæli
beinist athygli manna að öðrum
auðlindum, til dæmis erfðaauðlindum, og með tækniframförum eykst bæði vitneskja
um slíkar auðlindir og möguleikar
á nýtingu þeirra.

4ILKALL TIL ÖRIGGJA SV¾ÈA
Hatton Rockall er ekki eina hafsbotnssvæðið sem Íslendingar

GREINARGERÈ RENNUR ÒT Å MAÅ ¹RIÈ
 %KKI ER FJALLAÈ UM UMDEILD
SV¾ÈI ¹N SAMÖYKKIS ALLRA DEILUAÈILA
¥SLENSK STJËRNVÎLD LEGGJA ¹HERSLU ¹
AÈ SAMKOMULAG N¹IST MILLI DEILUAÈ
ILA UM (ATTON 2OCKALL SV¾ÈIÈ
¥ VIÈR¾ÈUFERLINU HEFUR VERIÈ TALAÈ
UM SAMNÕTANLEG SV¾ÈI SEM LAUSN Å
DEILUNNI
4ALIÈ ER AÈ OLÅU G¾TI VERIÈ AÈ FINNA ¹
(ATTON 2OCKALL EN SLÅKT ER EKKI UPP
¹ TENINGNUM ¹ 2EYKJANESHRYGGNUM
EÈA 3ÅLDARSMUGUNNI

gera kröfu til. Önnur svæði eru
Reykjaneshryggur, sem Ísland
gerir eitt tilkall til, og suðurhluti
Síldarsmugunnar. Samtals eru
landgrunnssvæðin utan 200 sjómílna sem Ísland gerir tilkall til
milljón ferkílómetrar á stærð,
sem er rúmlega tífalt landsvæði
Íslands.
Samningaviðræður stóðu yfir í
nokkra mánuði um Síldarsmuguna og tókust samningar
við Norðmenn og Dani, fyrir
hönd Færeyinga, í september á
síðasta ári.
Samningurinn felur í sér viðurkenningu á landgrunnsréttindum Íslands yfir 29.000 ferkílómetra svæði í framhaldi af
efnahagslögsögunni norðaustur
af landinu. Ríkin munu leggja
fram hvert sína greinargerð til
landgrunnsnefndarinnar
og
þegar tillögur hennar berast
munu þau ganga frá þremur tvíhliðasamningum um endanlega
afmörkun landgrunnsins.
Niðurstaða samningsins þótti
hagstæð fyrir Ísland að mati
stjórnvalda, þar sem hún þótti
auka trúverðugleika Íslands í
deilunni um landgrunnsréttindi
og hafa mikilvægt fordæmisgildi
fyrir Hatton Rockall-málið.
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EVA FRETTABLADIDIS

Ferskur heill
KRYDDAÐUR
kjúklingur
TILBÚINN BEINT Í OFNINN
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5000 stk í boði í dag.
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hagur heimilanna
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&JÎLDI FËLKS FORÈAST
MAT ¹N ¹ST¾ÈU
&JÎLDI BARNA OG UNGLINGA FORÈAST VISSAR
MATARTEGUNDIR AF ËTTA VIÈ AÈ ÖAU SÁU
MEÈ F¾ÈUOFN¾MI .ÕJAR RANNSËKNIR
FR¹ (¹SKËLANUM Å 0ORTSMOUTH ¹
%NGLANDI BENDA TIL
ÖESS AÈ MEIRIHLUTI
UNGMENNA SEM
TELJA SIG MEÈ
OFN¾MI SÕNI ENGIN
OFN¾MISVIÈBRÎGÈ
VIÈ PRËFUN
2ANNSËKNAR
TEYMIÈ KOMST AÈ ÖVÅ AÈ SEXT¹N
PRËSENT ELLEFU ¹RA BARNA OG NÅTJ¹N
PRËSENT FIMMT¹N ¹RA UNGLINGA TÎLDU
SIG VERA MEÈ F¾ÈUOFN¾MI 5M TËLF
PRËSENT ÖEIRRA ALLRA SÎGÈUST VERA
MEÈ OFN¾MI FYRIR FLEIRI EN EINNI
F¾ÈUTEGUND
!ÈEINS RÒM TVÎ PRËSENT ÒRTAKS
INS SÕNDU ÖË OFN¾MISVIÈBRÎGÈ VIÈ
PRËFUN &ORSVARSMENN RANNSËKNAR
INNAR SEGIR ÖETTA SL¾MA ÖRËUN OG TIL
ÖESS FALLNA AÈ DRAGA ÒR TRÒVERÈUGLEIKA
ÖEIRRA SEM STAFAR RAUNVERULEG H¾TTA
AF VISSUM F¾ÈUTEGUNDUM

N .EYTENDUR

Safapressa
D\DX^`d`ojX]Xgi\jjlee`
d} k]iX ]iXd ^`ie`c\^X f^
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Verð frá kr.: 23.500
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6ERSTU KAUP SEM ÁG HEF GERT ER
LÅKLEGA ÖEGAR ÁG FÁKK MÁR LOKK Å
NAFLANN
6IÈ SKULUM SAMT ALVEG L¹TA LIGGJA
MILLI HLUTA AÈ NEFNA HVAÈ ÁG VAR
GÎMUL ÖEGAR ÁG TËK ¹KVÎRÈUN UM
AÈ F¹ MÁR LOKKINN
¶ESSI ¹KVÎRÈUN ENDAÈI N¹TTÒRLEGA
MEÈ ÖVÅ AÈ ÁG FÁKK SÕKINGU OG
VARÈ VEIK ¶Ë AÈ ÁG HAFI TEKIÈ HANN
ÒR MÁR ER ÁG MEÈ ÎR ¹ EFTIR OG
ÖAÈ ER EKKERT SÁRSTAKLEGA
SKEMMTILEGT ÖEGAR MAÈUR
ER ËLÁTTUR ¶ETTA UPP¹T¾KI
SEM ÁG HÁLT AÈ YRÈI SVO
BR¹ÈSKEMMTILEGT VORU ÖVÅ
LÅKAST TIL ALLRA VERSTU KAUP
¾VI MINNAR m SEGIR +ATRÅN

b"ESTU KAUPIN ERU ¹BYGGILEGA BL¹U
LJËTU SKËRNIR SEM ÁG KEYPTI ¹
&LËAMARKAÈI Å $ANMÎRKU ÖEGAR
ÁG VAR SAUTJ¹N ¹RA m SEGIR +ATRÅN
2UT "ESSADËTTIR SJËNVARPSKONA Å
¥SLANDI Å DAG
+ATRÅN SEGIST EKKI SKILJA HVERS
VEGNA HÒN KEYPTI ÖESSA SKË YFIR
HÎFUÈ b¶EIR ERU NEFNILEGA LJËTIR
OG HAFA ALDREI VERIÈ Å TÅSKU
%INHVERRA HLUTA VEGNA
Ö¹ ENDA ÁG NÒ SAMT
ËTRÒLEGA OFT Å ÖEIM
¶EIR HALDAST LÅKA ALLTAF
SAMAN ÖËTT ÁG HAFI ¹TT
Ö¹ Å MÎRG ¹R OG KEYPT
Ö¹ FYRIR FIMMHUNDRUÈ
KRËNUR ¶EIR HLJËTA ÖVÅ
AÈ VERA GËÈ KAUP

(VERNIG ¹ AÈ
KVARTA
,EIÈBEININGAR UM HVERNIG ¹ AÈ KVARTA
YFIR GÎLLUÈUM VÎRUM ER AÈ FINNA ¹
VEFSÅÈU ""# ¹ SLËÈINNI WWWBBC
COUKCONSUMERHOW?TO?COMPLAIN
 SÅÈUNNI ERU
UPPLÕSINGAR UM
HVERNIG BEST SÁ
AÈ ORÈA KVÎRT
UNARBRÁF OG Ö¹
ERU TEKIN D¾MI
UM MISG¹FULEG
KVÎRTUNARBRÁF

N (EILSA
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 HEIMASÅÈU .EYTENDASAMTAKANNA
KEMUR FRAM AÈ ÖAU HAFI HVATT TIL ÖESS
AÈ HEIMILT VERÈI AÈ SELJA NIKËTÅNLYF Å
VERSLUNUM .IKËTÅNLYF ERU ALGENGARI
HÁR ¹ LANDI EN ¹ HINUM .ORÈUR
LÎNDUNUM OG SAMTÎKIN TELJA AÈ
SAMKEPPNI MEÈ ÖESSAR VÎRUR LEIÈI TIL
VERÈL¾KKUNAR

(%)- ¥ '/44 ,/&4
N Ilmur Dögg Gísladóttir, sem sér
um prjónakaffihús í Norræna húsinu
þessa dagana, opnar glugga áður en
hún heldur að heiman.
b¡G ER NÒ EKKERT ¾GI
LEGA HÒSLEG EN ÁG OPNA
GLUGGA ¹ÈUR EN ÁG FER
ÒT OG LOKA ÖEIM ÖEGAR
ÁG KEM HEIM ¶AÈ ER
SVO ÁG ÖURFI EKKI AÈ
SITJA Å KULDANUM ÖEGAR
ÁG KEM HEIM ¶AÈ ER SVO GOTT AÈ
KOMA INN Å SVALANDI LOFT ÖEGAR MANNI
ER HEITT EFTIR GÎNGU EÈA HJËLATÒR m SEGIR
)LMUR $ÎGG EN HÒN REYNIR AÈ GANGA
OG HJËLA LEIÈA SINNA ÖEGAR HÒN GETUR
)LMUR SEGIST EKKI VERA HR¾DD VIÈ
ÖJËFA b¡G BÕ ¹ ÖRIÈJU H¾È SVO ÖAÈ ER
EKKI VANDAM¹L EN EF TIL VILL ER ÖETTA
EKKI R¹ÈLEGT EF MAÈUR BÕR ¹ JARÈH¾Èm

Fjarðarkaup og Olís með
ódýrasta sælgætisbarinn
Á laugardögum er vinsælt
að heimsækja sælgætisbar
og velja bland í poka eftir
eigin höfði. Flestar verslanir
sem hafa sælgætisbar bjóða
afslátt á laugardögum, enda
eru þeir oftast nammidagar
hjá yngri kynslóðinni.
Fréttablaðið kannaði hvað
kílóið af sælgæti kostar í
nokkrum sælgætisbörum
landsins.
Laugardagssælgætið er ódýrast á
sælgætisbörunum
í
Fjarðarkaupum og á bensínstöðvum Olís
af þeim stöðum sem Fréttablaðið
kannaði. Á báðum stöðum kostar
kílóið 580 kr. Dýrast er sælgætið í
verslunum Select á höfuðborgarsvæðinu, 812 krónur á kílóið,
samkvæmt verðkönnun Fréttablaðsins hjá tíu verslunum og
verslunarkeðjum. Munurinn á
hæsta og lægsta verðinu nemur
fjörutíu prósentum.
Aðra daga vikunnar er sælgætið
hins vegar ódýrast hjá Bónus,
sem gerir ekki greinarmun á
dögum þegar kemur að sælgætisverði. Þar kostar kílóið af sælgæti
769 krónur alla daga vikunnar.
Aftur er sælgætið dýrast í
verslunum Select á höfuðborgarsvæðinu. Þar kostar kílóið 1.624
krónur alla daga nema laugardaga. Hér nemur munurinn á
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3,'4)  S¾LG¾TISBAR ER FËLKI BOÈIÈ

AÈ BLANDA SJ¹LFT Å POKANN SINN OG GREIÈA
EFTIR VIGT 6ERÈMUNURINN ¹ KÅLËINU GETUR
VERIÈ TÎLUVERÈUR EFTIR ÖVÅ HVAR ER VERSLAÈ
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hæsta og lægsta verði 111 prósentum.
Verðið var kannað hjá Olís,
Fjarðarkaupum,
Hagkaupum,
Nóatúni, Bónusvídeó, 11-11, 1011, N1, Bónus og í verslunum Select. Meðalverð fyrir kílóið af sælgæti á laugardögum var 693
krónur, en 1.317 krónur aðra daga
vikunnar. Allar verslanir fyrir
utan Bónus seldu sælgætið með
helmingsafslætti á laugardögum.
SALVAR FRETTABLADIDIS

.IKËTÅNLYF Å VERSLANIR
#^|]³W^[_c_b_ij³a_

'«¨ (²32¨

.EYTENDASAMTÎKIN SEGJA ASË LITAREFNI H¾TTULEG

+REFJAST AÈ ASË LITAREFNI
VERÈI AFTUR BÎNNUÈ
Íslensku neytendasamtökin hvetja íslenska neytendur til að sniðganga vörur sem innihalda asó-litarefni. Formaður samtakanna
krefst þess að notkun efnanna verði bönnuð.
Asó-litarefni voru bönnuð hér á landi til ársins 1997, en grunur
hefur leikið á að samband sé á milli neyslu þeirra og ofvirkni,
reiðikasta og annarra hegðunarvandamála barna.
Rannsókn á vegum Háskólans í Southampton í Bretlandi, sem gerð
var fyrir sjö árum, sýndi fram á tengsl asó-litarefna og
hegðunarvanda hjá börnum. Sérstök nefnd á vegum Bresku
matvælastofnunarinnar var látin rýna í niðurstöður rannsóknarinnar,
og skilaði hún nýlega niðurstöðum sínum. Þær eru á sömu lund og
fyrri rannsóknin.
Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, segir
óþolandi að framleiðendur þurfi ekki að sanna skaðleysi efna heldur
þurfi aðrir sífellt að sanna skaðsemi. „Við ætlumst til að stjórnvöld
banni notkun efna sem gera vöru varasama fyrir stóran hóp barna.
Þessi litarefni eru ekki síst notuð í litríkt sælgæti, þar sem oft er
engar merkingar að finna.“
Dönsku neytendasamtökin hvetja neytendur þar í landi til að láta
samtökin vita finni þeir matvæli sem innihalda efnin E102, E104,
E110, E122, E124 eða E129. Í kjölfarið er nafn vörunnar sett á lista
sem finna má á heimasíðu samtakanna.
Jóhannes segir ekkert ákveðið með hvort komið verði upp
svipuðum lista hérlendis, það sé talsvert mikið mál. „Á heimasíðunni
okkar, ns.is, vísum við í þennan lista dönsku neytendasamtakanna, en
að koma upp okkar eigin lista kallar á heljarinnar vinnu.“
SÖS
"!#!2$) "2%%:%2 %IN VARANNA SEM ER ¹ LISTA DÎNSKU NEYT
ENDASAMTAKANNA YFIR VÎRUR SEM INNIHALDA EITTHVERT ASË LITAR
EFNANNA ER "ACARDI "REEZER ¹FENGISGOSDRYKKUR MEÈ LIME
BRAGÈI (ANN INNIHELDUR % LITAREFNIÈ
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,AUGARDÎGUM
!ÈRA DAGA VIKUNNAR

Söguleg

söngskemmtun
í Súlnasal

Upplifðu ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu með aðal skemmtikröftum
landsins. Fullkomin blanda af söng, gleði og gríni með Hemma Gunn, Ragga
Bjarna, Guðrúnu Gunnars, Bjarna Ara og Hara systrum. Undir fjörinu gæðir þú
þér á girnilegri 3ja rétta máltíð framreiddri af matreiðslumeisturum hótelsins
og að lokinni skemmtidagskrá gerir stuðbandið Saga Class allt brjálað á dansgólfinu. Ógleymanlegt kvöld í Súlnasal Hótel Sögu.
Pantaðu borð núna í síma 525 9900. Verð á mann 8.900 kr. Innifalið er 3ja rétta
máltíð, skemmtidagskrá og dansleikur.

PI PAR

•

SÍA

•

71872

Sýningar: 28. sept. (uppselt), 29. sept., 05., 12. og 13. okt.
Radisson SAS Saga Hotel
Sími: 525 9900
hotelsaga@hotelsaga.is
www.hotelsaga.is
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+JARNI M¹LSINS
 &JÎLDI FRAMHALDSSKËLANEMA SEM L¾RA SP¾NSKU
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nám, fróðleikur og vísindi

Fóstureyðing lætur karl ekki ósnortinn
!RNAR ÒTSKRIFAÈIST MEÈ -! GR¹ÈU FR¹ 3USSEX
H¹SKËLA Å "RIGHTON Å BYRJUN ¹RS 
(ANN ER NÒ STADDUR ¹ ¥SLANDI AÈ KYNNA
NIÈURSTÎÈUR MEISTARARITGERÈAR SINNAR UM
KARLA OG FËSTUREYÈINGAR b¶AÈ ¹HUGAVERÈASTA
VIÈ NIÈURSTÎÈUR RANNSËKNARINNAR ER AÈ
FËSTUREYÈINGAR HAFA GREINILEG ¹HRIF ¹ KARLA OG
MARGIR ÖEIRRA GANGA Å GEGNUM ERFITT TÅMABIL
¶AÈ SEM KOM MÁR ¹ ËVART VAR AÈ SAMTALS
ÖRIÈJUNGUR KARLA TELUR ÕMIST AÈ ÖEIR EIGI AÈ
HAFA RÁTT TIL ÖESS AÈ KREFJAST FËSTUREYÈINGAR EÈA
AÈ GETA NEITAÈ HENNI ¶AÈ ERU AUÈVITAÈ MIKIL
VÎLD YFIR EINNI MANNESKJU (VORT TVEGGJA ER
MIKIÈ FERLI B¾ÈI FËSTUREYÈING OG AÈ EIGNAST
BARN %N ÖAÈ VAR BARA MINNIHLUTI SEM HAFÈI
ÖESSA SKOÈUN OG MUN MEIRI STUÈNINGUR VAR
VIÈ HINA VALKOSTINA SEM ÁG LAGÈI FRAM EINS
OG TIL D¾MIS VIÈTÎL FYRIR OG EFTIR AÈGERÈINA
SKRIFLEGAR UPPLÕSINGAR SÁRSTAKLEGA FYRIR KARLA OG

N 3TYRKUR

3TYRKVEITING 2ANNSËKNASJËÈS (¹SKËLANS
5MSËKNARFRESTUR VEGNA STYRKJA ÒR 2ANNSËKNASJËÈI (¹SKËLA ¥SLANDS RENNUR ÒT
HINN  OKTËBER (LUTVERK 2ANNSËKNASJËÈS ER AÈ EFLA RANNSËKNASTARFSEMI Å
(¹SKËLA ¥SLANDS OG GETA FASTIR KENNARAR OG SÁRFR¾ÈINGAR VIÈ (¹SKËLANN SËTT UM
FÁ ÒR SJËÈNUM TIL GREIÈSLU KOSTNAÈAR VIÈ RANNSËKNIR 6IÈ MAT ¹ VERKEFNUM ER
FYRST OG FREMST FARIÈ EFTIR VÅSINDAGILDI ÖEIRRA OG RANNSËKNAVIRKNI UMS¾KJENDA
5MSËKNIR M¹ FINNA ¹ RAFR¾NU FORMI ¹ HEIMASÅÈU SJËÈSINS

N 2¹ÈSTEFNA

3AMSKIPTI FJARNEMA
&ÎSTUDAGINN  SEPTEMBER HEFST R¹ÈSTEFNA VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS UM VERKEFNI SEM BER YFIRSKRIFTINA #/3%,,/
#ONFERENCE ON /PEN 3OURCE IN %DUCATION AND
,ANGUAGE ,EARNING /NLINE -ARKMIÈ #/3%,,/
VERKEFNISINS ER AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ ÖARFIR
FJARNEMA Å TUNGUM¹LAN¹MI FYRIR SAMSKIPTI SÅN
¹ MILLI EN VITAÈ ER AÈ ÖAÈ KEMUR FJARNEMUM
TIL GËÈA AÈ HITTA FÁLAGA SÅNA ÎÈRU HVERJU TIL AÈ R¾ÈA
SAMEIGINLEG VANDAM¹L OG VINNA SAMAN AÈ LAUSN VERKEFNA
2¹ÈSTEFNAN VERÈUR HALDIN Å .ORR¾NA HÒSINU OG ,ÎGBERGI (ÒN ER ÎLLUM OPIN OG
AÈGANGUR ËKEYPIS ¶¹TTTAKENDUR ERU BEÈNIR AÈ SKR¹ SIG ¹ HEIMASÅÈU VERKEFNISINS
CONFERENCESODGCCCOSELLO

N &YRIRLESTUR

+YNFR¾ÈSLA M¾ÈRA
$R 9VONNE &ULBRIGHT KYNFR¾ÈINGUR FJALLAR UM VIÈTÎL SEM HÒN TËK VIÈ ÅSLENSKAR
KONUR ¹ ALDRINUM   ¹RA UM UPPLIFUN ÖEIRRA AF KYNFR¾ÈSLU M¾ÈRA ÖEIRRA Å
FYRIRLESTRI ¹ VEGUM HJÒKRUNARFR¾ÈIDEILDAR (¹SKËLA ÅSLANDS &R¾ÈSLUSAMTAKA UM
KYNLÅF OG BARNEIGNIR OG +YNFR¾ÈIFÁLAGS ¥SLANDS Å DAG $R &ULBRIGHT LAUK NÕLEGA
DOKTORSPRËFI VIÈ .EW 9ORK 5NIVERSITY &YRIRLESTURINN VERÈUR HALDINN KLUKKAN  Å
STOFU  Å %IRBERGI VIÈ %IRÅKSGÎTU  OG ER OPINN ÎLLUM

UMR¾ÈUHËPA MEÈ KÎRLUM
Å SÎMU AÈSTÎÈU ¶AÈ ERU
LEIÈIR SEM TAKA EKKI VALD FR¹
KONUNNI EN GEFA KARLINUM
STUÈNING OG HJ¹LPAR HONUM
AÈ GANGA Å GEGNUM FERLIÈ
+ARLAR GETA EKKI ALLTAF LEITAÈ
EITTHVAÈ ANNAÈ OG FËKUSINN
ER ¹ KONUNUM ¶AÈ ER EKKI
FURÈULEGT AÈ KARLAR SÁU TIL
HLIÈAR EN ÁG ER AÈ VELTA FYRIR
MÁR MÎGULEIKUM TIL AÈ GERA
Ö¹ S¹TTARI OG AUÈVELDA ÖEIM
VIÈ AÈ STYÈJA VIÈ BAKIÈ ¹
KONUMm
!RNAR SEGIR ERFITT AÈ ALH¾FA UM NIÈURSTÎÈUR
RANNSËKNARINNAR
b¶AÈ ER ERFITT AÈ SEGJA HVORT NIÈURSTÎÈURNAR
EIGI VIÈ ¥SLAND OG VARASAMT AÈ ALH¾FA UM

Ö¾R YFIR HÎFUÈ ¶¹TTTAKENDURNIR
VORU  TALSINS FLESTIR BRESKIR OG
ÁG NOTAÈIST VIÈ HENTUGLEIKAÒRTAK
%N NIÈURSTÎÈURNAR GEFA ¹KVEÈNA
HUGMYND UM HVERS KONAR UPPLIFUN
FËSTUREYÈING ER FYRIR KARLMENN ¶AÈ
HEFUR AFAR LÅTIÈ VERIÈ RANNSAKAÈ
9FIRGRIPSMESTA RANNSËKNIN UM KARLA
OG FËSTUREYÈINGAR ER RÒMLEGA TUTTUGU
¹RA GÎMUL ¡G VILDI ÖVÅ KANNA HVORT
ÖAÈ V¾RI EITTHVAÈ ÖARNA ÖESS VERT
AÈ ATHUGA N¹NAR (VORT ALGENGT SÁ
AÈ KARLAR VILJI HAFA RÁTT TIL ÖESS AÈ
¹KVARÈA HVORT FËSTUREYÈING FER FRAM
EÈA EKKI ¶AÈ FER ÖË EKKI MILLI M¹LA
AÈ FËSTUREYÈING L¾TUR F¹A KARLA ËSNORTNAm
!RNAR HELDUR ERINDI ¹ VEGUM 2ANNSËKNA
STOFU Å KVENNA OG KYNJAFR¾ÈUM Å DAG KLUKKAN
 Å FYRIRLESTRARSAL ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNAR

Lesblinda og nýstárleg
kennsla með hugarkortum
Ein fyrsta lýsingin á lesblindu birtist árið 1895 í
British Medical Journal en
í henni var frásögn læknis
af vel greindum dreng sem
átti í erfiðleikum með lestur
þótt hann væri orðinn fjórtán ára gamall. Margt hefur
breyst til batnaðar frá þeim
tíma.
Ráðstefna um dyslexiu, eða lesblindu, verður haldin í Fjölbrautaskóla Suðurnesja 5. og 6. október.
Er hún hugsuð fyrir kennara og í
efri bekkjum grunnskóla og aðra
sem málið varðar.
Markmiðið er að auka skilning á
dyslexiu eða leshömlun og styrkja
kennara í kennslu nemenda með
dyslexiu og mun Gavin Reid, einn
helsti sérfræðingur Evrópu um
lesblindu, halda þar fyrirlestur.
Auk hans verður fjöldi innlendra
fræðimanna með ýmis stutt námskeið í boði. Þeirra á meðal er Hró-

(5'!2+/24 !ÈEINS LYKILORÈ ERU SETT INN

¹ HUGARKORTIÈ ANNAÈ ER TJ¹È MEÈ MYND
UM OG LITUM !ÈFERÈIN ÖYKIR NÕTAST MUN
BETUR EN HEFÈBUNDIN GLËSUT¾KNI
-9.$,%3",).$53%42)$)3

bjartur Árnason, lektor við Kennaraháskóla Íslands, en hann kynnir
þar notkun svokallaðra hugarkorta.
„Hugarkort eru leið til þess að
setja það sem manni er í huga
niður á blað á myndrænan hátt,“
útskýrir Hróbjartur. Aðferðina
segir hann mun árangursríkari
við nám og kennslu en hefðbundin
framsetning. Ástæðan sé sú að
aðferðin sem fólk notar við gerð
hugarkorta líkist starfsemi hug-

ans mun meira en aðrar þekktar
leiðir.
„Við vitum það að hugurinn man
myndir mun betur en svart-hvítar
línur á blaði, eins og hefðbundnar
glósur líta út,“ segir Hróbjartur.
Hann segir rannsóknir á námsaðferðum hafa leitt í ljós að þeir
nemendur sem setja námsefnið
myndrænt fram, eins og til dæmis
er gert með hugarkortum, muni
það betur en þeir sem nota hefðbundnar glósuaðferðir. „Það eina
sem þarf til að gera einfalt kort er
blað og blýantur. Með því geta
nemendur sett flókin hugtök og
atburðarás niður og haldið athyglinni við efnið betur,“ segir hann.
Hugarkortin eiga að virka vel
fyrir alla nemendur en sérstaklega eru þau gagnleg fyrir þá sem
eru lesblindir eða eiga við aðra
námsörðugleika að stríða.
Þeir sem vilja kynna sér fleira
sem boðið verður upp á á ráðstefnunni er bent á upplýsingar sem
finna má á heimasíðu Fjölbrautaskóla Suðurnesja, slóðin er fss.is.
KAREN FRETTABLADIDIS

,INGAPONE N¹MSKEIÈ
«SKA AÈ KAUPA ENSKT LINGAPONE N¹MSKEIÈ EN ¹ ÖVÅ
N¹MSKEIÈI ER ÅSLENSK ÖÕÈING ¹ ENSKA ORÈINU ¹ SÎMU OPNU
OG ORÈIÈ KEMUR ¹ .¹MSKEIÈIÈ ER ÖRJ¹R B¾KUR
"JÎRGVIN «MAR «LAFSSON 3ÅMI 
'%.')¨ ¥ 3+«,!.. /PINBER ÒTGJÎLD TIL ALMENNS FRAMHALDSSKËLAN¹MS HAFA AUKIST UM
 PRËSENT ¹ SÅÈUSTU TÅU ¹RUM ÒR T¾PUM ¹TTA MILLJÎRÈUM Å T¾PA ÖRETT¹N

.¾STMEST ÒTGJÎLD TIL MENNTASTOFNANA INNAN /%#$

Aukist um fimmtán
milljarða á áratug
Útgjöld ríkissjóðs til menntamála
á Íslandi hafa aukist samtals um
15 milljarða, eða 69 prósent, á síðustu tíu árum. Þetta kemur fram í
grein í vefriti fjármálaráðuneytisins.
Í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu er bent á nýjustu skýrslu
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um menntamál í
þessu samhengi. Þar kemur fram
að á síðastliðnum áratug hafi fjöldi
þeirra sem ljúka háskólanámi aukist um tólf prósent og fjöldi þeirra
sem ljúka framhaldsskólanámi
aukist um sjö prósent innan landa
OECD.
Í skýrslunni eru birtir mælikvarðar sem tengjast útgjöldum
til menntamála. Þar segir að opinber útgjöld til menntastofnana í
hlutfalli við landsframleiðslu eru
næsthæst á Íslandi meðal landa
OECD eða 7,6 prósent en meðaltal
OECD-landa er um 5,4 prósent.
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(¹SKËLASTIG
 
 PRËSENT AUKNING
!LM FRAMHSKËLASTIG  
 PRËSENT AUKNING
3ÁRSKËLASTIG
 
 PRËSENT AUKNING
.¹MSAÈSTOÈ


 PRËSENT AUKNING
®NNUR FR¾ÈSLUM¹L
 
$REGST SAMAN UM  PRËSENT
²TGJÎLD ALLS
 
 PRËSENT AUKNING
¥ MILLJËNUM KRËNA ¹ VERÈLAGI HVERS ¹RS

Skýring á hlutfallslega miklum
útgjöldum til menntamála á
Íslandi má til dæmis rekja til þess
að skráðir nemendur í skólum eru
hlutfallslega flestir af öllum löndum OECD, eða um 31 prósent af
heildarmannfjölda.
LBB
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     %IMSKIPAFÁLAGIÈ      %XISTA  
   &, 'ROUP      'LITNIR     
)CELANDAIR      +AUPÖING     ,ANDSBANKINN
      3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR  
   4EYMI    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Peningaskápurinn ...
+ASTLJËSSTJARNAN

&JÎR Å ,ONDON

&, 'ROUP SOGAR ENN TIL SÅN STARFSFËLK 3ÅÈAST
Å G¾R VAR TILKYNNT AÈ (ALLDËR +RISTMANNSSON
HEFÈI VERIÈ R¹ÈINN FRAMKV¾MDASTJËRI
SAMSKIPTASVIÈS &, 'ROUP 6ERÈUR HANN PARTUR
AF FRAMKV¾MDASTJËRN FÁLAGSINS OG MUN BERA
¹BYRGÈ ¹ ÎLLU SEM SNÕR AÈ SAMSKIPTAM¹LUM
(ALLDËR ER MIKILL REYNSLUBOLTI ÒR !CTAVIS SEM
NÕLEGA VAR AFSKR¹È OG ÖVÅ MINNA UM AÈ VERA
ÖAR !NNAR REYNSLUBOLTI +RISTJ¹N +RISTJ¹NSSON
FYRRVERANDI +ASTLJËSSTJARNA VERÈUR ÖVÅ
UNDIRMAÈUR (ALLDËRS %KKI ER VITAÈ HVORT
+RISTJ¹N TAKI ÖESSUM SVIPTINGUM ÖEGJANDI
EÈA HUGI AÈ STARFSFRAMA ¹ ÎÈRUM
VETTVANGI Å KJÎLFARIÈ "REYTINGIN HEFUR
ÎRUGGLEGA KOMIÈ HONUM
¹ ËVART EN ENGINN
VEIT SÅNA ¾VI Å
VIÈSKIPTALÅFINU
FYRR EN ÎLL ER

+RISTJ¹N +RISTJ¹NSSON VAR Å ,ONDON Å G¾R AÈ
UNDIRBÒA GRÅÈARSTËRA KYNNINGU &, 'ROUP
ÖAR Å LANDI SEM KALLAST #APITAL -ARKET $AY Å
FJ¹RM¹LAHEIMINUM ¾TLAÈ ER AÈ
UM  MANNS MUNI S¾KJA
KYNNINGUNA Å N¾STU VIKU ÖAR AF
UM HUNDRAÈ MANNS FR¹ ¥SLANDI
6AFALAUST MIKIÈ FJÎR ¹ MILLI
POWER POINT SÕNINGA (ANNES
3M¹RASON FORSTJËRI VILL EFLA ENN
FREKAR SAMSKIPTI VIÈ FJ¹RFESTA
OG FJÎLMIÈLA OG AÈ
FÁLAGIÈ VERÈI VEL ÖEKKT
¹ ERLENDUM VETTVANGI
2¹ÈNING (ALLDËRS ER
LIÈUR Å ÖEIRRI ¹¾TLUN OG
ËH¾TT AÈ SEGJA AÈ HANN
B¾TIST Å ÎFLUGAN HËP
STJËRNENDA

Framleiðniaukning
langmest í verslun
Framleiðniaukning á hvern starfsmann hefur verið talsvert meiri í
verslun en í öðrum greinum á tímabilinu 2000 til 2006.
Velta í verslun á því tímabili jókst
um 36 prósent að nafnvirði á meðan
starfsfólki í verslun fjölgaði einungis
um átta prósent. Framleiðnin á
hvern starfsmann hefur vaxið um
6,8 prósent að meðaltali frá 1998 til
2005. Þetta kemur fram í Árbók
verslunarinnar fyrir árið 2007 sem
Rannsóknarsetur verslunarinnar og
Kaupmannasamtök Íslands gefa út.
Mestur mældist vöxtur framleiðni
fjármagns í verslun, eða um 10,9
prosent á ári, borið saman við 1,3
prósent meðalvöxt atvinnugreina.
Vöxtur í framleiðni vinnuafls var
heldur minni en þó einnig vel yfir
meðaltali.
HHS

.ORSKI SEÈLABANKINN H¾KKAÈI Å G¾R
STÕRIVEXTI UM  PUNKTA EÈA Å FIMM
PRËSENT ¥ 6EGVÅSI ,ANDSBANKANS
SEGIR AÈ ËRËI ¹ FJ¹RM¹LAMÎRKUÈUM
G¾TI LEITT TIL ÖESS AÈ VAXTAL¾KKUN
ARFERLI HEFJIST FYRR Å .OREGI EN ¹ÈUR
VAR TALIÈ 3TÕRIVEXTIRNIR N¹I JAFNVEL
H¹MARKI Å   PRËSENTUM
%IMSKIP #4' Å .OREGI HEFUR FENGIÈ
FJËRÈA NÕJA FRYSTISKIPIÈ AFHENT ¹
T¾PUM TVEIMUR ¹RUM !È AUKI ERU
TVÎ ÎNNUR SKIP Å SMÅÈUM !FKASTA
GETA %IMSKIP #4' MEIRA EN TVÎFALD
AST MEÈ TILKOMU NÕJU SKIPANNA

Seðlabanki Íslands mun annast uppgjör vegna evruhlutabréfa í Kauphöll
Íslands. Einar Sigurjónsson, forstjóri OMX Verðbréfaskráningar Íslands, segir að
breyta þurfi lögum til að fara aðrar leiðir.

6%23,!¨ &RAMLEIÈNI ¹ HVERN STARFSMANN Å
VERSLUN HEFUR VAXIÈ UM   PRËSENT ¹ ¹RI AÈ
MEÈALTALI FR¹  TIL 

Félög sem skráð eru í OMX Kauphöllina hér geta fyrir lok næsta
mánaðar fengið hlutabréf sín skráð
í evrum gangi eftir áætlanir OMX
Verðbréfaskráningar Íslands og
Seðlabanka Íslands.
Einar S. Sigurjónsson, forstjóri
OMX Verðbréfaskráningar Íslands,
segir að unnið hafi verið að lausn
mála frá því að athugasemdir bárust frá Seðlabanka Íslands varðandi þá fyrirhugaða evruskráningu
hlutabréfa Straums fjárfestingar-

FJÖLMIÐLUN OG MARKAÐUR
Birtíngur útgáfufélag
býður þér til fyrir-

Tim Lucas stofnaði alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið
White Lodge árið 2002. White Lodge sérhæﬁr sig
í ráðgjöf á sviði útgáfu, birtingastefnu, vörumerkja-

lestrar hjá Tim Lucas

stjórnunar og markaðsmála. White Lodge hefur

á Nordica Hotel

unnið með fyrirtækjum í Vestur- og Austur Evrópu,

ﬁmmtudaginn

Norðurlöndunum, Ástralíu og Suður Afríku. Tim

banka fyrr í þessum mánuði. „Við
gerum ráð fyrir að vera komin með
lausn ekki seinna en fyrir lok næsta
mánaðar,“ segir hann, en ekki þarf
að breyta lögum til þess að sú leið
sé fær sem stefnt er að. „Seðlabankinn mun veita ákveðna þjónustu og komin er fram tillaga um
hvernig þessu verður fyrir
komið.“
Seðlabanki Íslands benti á að í
15. grein laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa frá árinu 1997
væri gert ráð fyrir að Seðlabanka
Íslands væri falið peningalegt uppgjör með rafræn verðbréf. Ráðgert
hafði hins vegar verið að Landsbanki Íslands annaðist þetta
uppgjör fyrst í stað, en Seðlabanki Finnlands tæki svo við á
næsta ári. Boðað hafði verið að
Straumur yrði fyrstur til að
skipta um mynt fyrir bréf sín í

4. október.

um birtinga- og auglýsingamál.
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OLIKR FRETTABLADIDIS

Skuldabréfaskráning
Skráning skuldabréfa á OMX Nordic Exchange Iceland
15.000.000.000 kr.
FL Group hf.
Nafnverð útgáfu:

DAGSKRÁ
Fyrir auglýsingakaupendur

Kauphöllinni og átti það að gerast
20. þessa mánaðar. Þessum fyrirætlunum var frestað vegna ábendingar Seðlabankans frá því 14.
september.
Ekki er þó loku fyrir það skotið
að breyta þurfi samt lögum um rafræna eignaskráningu, enda skiptar
skoðanir um hvort túlka beri 15.
grein laganna, sem vísað er til hér
að ofan, þannig að Seðlabankinn
einn megi hér annast uppgjör með
rafræn bréf. „Til þess að hafa meiri
sveigjanleika í framkvæmdinni í
framtíðinni þarf væntanlega að
eyða allri óvissu,“ segir Einar.

3!-3%44 -9.$ .Ò HILLIR UNDIR
VIÈSKIPTI MEÈ HLUTABRÁF SKR¹È Å
EVRUM Å /-8 +AUPHÎLL ¥SLANDS
MEÈ AÈKOMU 3EÈLABANKA
¥SLANDS

talar einnig reglulega á alþjóðlegum ráðstefnum
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SP¹IN EFTIR H¾KKAR ¹RSVERÈBËLGA ÒR
  PRËSENTUM Å   PRËSENT

Evrur í Kauphöllina
fyrir lok október

TIM LUCAS
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Heildarnafnverð bréfanna sem nú eru skráð
er 15.000.000.000 kr. og er nafnverð
hverrar einingar 5.000.000 kr.

Skilmálar skuldabréfa: Um að ræða skuldabréf til 1 árs. Skuldabréﬁn bera 3 mánaða REIBOR vexti með
195 punkta álagi. Höfuðstól þeirra ber að
endurgreiða í einni greiðslu á lokagjalddaga
20. mars 2008. Vexti ber að greiða á 3
mánaða fresti, fyrst 20. júní 2007, síðast
20. mars 2008. Auðkenni ﬂokksins á OMX
Nordic Exchange Iceland er FL 08 0320 og
ISIN IS0000014546.
Skráningardagur:

OMX Nordic Exchange Iceland mun taka
bréﬁn á skrá þann 28. september 2007.

Umsjónaraðili sölu skuldabréfanna og skráningar á OMX Nordic
Exchange Iceland er Glitnir banki hf., Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík.
Lýsing vegna skráningar bréfanna verður birt í dag, 27. september
2007. Lýsingarnar og önnur gögn sem vitnað er til í þeim er hægt að
nálgast hjá Glitni banka og á heimasíðu útgefanda www.ﬂgroup.is.
Reykjavík, 27. september 2007
FL Group hf.
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Landsbankinn hafði milligöngu
um viðskipti með hlut í Arsenal
(®&5¨34®¨6!2 #/--%2:"!.+ ¥ &2!.+&524 &, 'ROUP HEFUR AUKIÈ VIÈ HLUT SINN Å
#OMMERZBANK OG HELDUR NÒ UTAN UM   PRËSENTA HLUT
&2¡44!",!¨)¨!&0

FL næststærst í
Commerzbank
FL Group er orðið næststærsti
hluthafinn í þýska bankanum
Commerzbank eftir að hafa aukið
hlut sinn úr 3,24 prósentum í 4,25
prósent. Stærsti hluthafi bankans
er ítalska tryggingafélagið Generali með um níu prósenta hlut.
Virði heildarhlutar FL Group í
bankanum er um 69 milljarðar
króna. Ekki er gefið upp á hvaða
gengi kaupin fóru fram. Má gera
ráð fyrir að kaupverð liggi í kringum sextán milljarða króna. Kaupin verða fjármögnuð með framvirkum samningum og eigin fé.
Halldór Kristmannsson, fram-

kvæmdastjóri samskiptasviðs FL
Group, segir Commerzbank einn
fárra evrópskra banka sem staðið
hafa við fjárhagsleg markmið sín
að undanförnu. Rekstur bankans
sé mjög góður og starfsemin hafi
verið aukin umtalsvert að undanförnu.
„Við búumst við því að arðsemi
bankans haldi áfram að aukast,“
segir Halldór. „Við teljum því að
góð tækifæri felist því í kaupunum nú, ekki síst í ljósi þess að við
teljum bankann lágt verðlagðan
eftir
lækkanir
undanfarinna
vikna.“
HHS

Lundúnaútibú Landsbankans hafði
milligöngu um kaup auðkýfingsins Alisher Usmanov á sex prósenta hlut í enska knattspyrnuliðinu Arsenal. Usmanov, sem er frá
Úsbekistan, á nú 21 prósents hlut í
Arsenal gegnum fjárfestingarfélagið Red & White Holdings.
Seljendur voru fjárfestirinn Birol
Nadil og fjárfestingasjóðurinn
Landsdowne Partners.
Kaupverð á sex prósenta hlut í
Arsenal er rúmlega þrjátíu milljónir punda, eða sem nemur rúmlega 3,8 milljörðum íslenskra
króna. Samkvæmt því er heildarvirði félagsins um 63,4 milljarðar
íslenskra króna.
Miklar hræringar hafa verið
meðal hluthafa í Arsenal undan-

&2!.#%3# &!"2%'!3
,%)+-!¨52 !23%.!,

,ÅKUR HAFA AUKIST ¹ AÈ
ERLENDIR FJ¹RFESTAR TAKI YFIR
ENSKA KNATTSPYRNULIÈIÈ
!RSENAL SEM NÕTUR MIKILL
AR HYLLI MEÈAL AÈALBOR
INNA "RETA 3J¹LF %LÅSABET
%NGLANDSDROTTNING ER
TALIN STYÈJA !RSENAL
&2¡44!",!¨)¨!0

farin misseri. David Dein sem var
stjórnarformaður Arsenal í áratugi hvarf úr starfi á vormánuðum
eftir deilur við aðra stjórnarmeðlimi. Dein hefur nú birst á ný sem
andlit Red and White Holdings út
á við.
Breskir fjölmiðlar hafa mikið
spáð í hvort Usmanov hafi í hyggju
að taka Arsenal yfir. Núverandi
stjórnarformaður
Peter
Hill-

Wood, sem beint eða óbeint æður
ríflega helmings eignarhlut, segir
ekki í bígerð að selja félagið og þá
sérstaklega ekki til erlendra fjárfesta. Arsenal er oft á tíðum nefnt
„enskasta“
knattspyrnufélag
úrvalsdeildarinnar þrátt fyrir að
lið félagsins skipi fjölþjóðaher
knattspyrnumanna. Félagið telur
sjálfa Englandsdrottningu meðal
stuðningsmanna sinna.
JSK

Útborgun

+2«.!.  (®&. &ERMETRAFJÎLDI VERSLUNAR
HÒSN¾ÈIS ¹ LANDSBYGGÈINNI HEFUR AUKIST
UM  PRËSENT ¹ SÅÈUSTU TÅU ¹RUM

Húsnæði fer ört
stækkandi

í hverjum mánuði!
D @ I Ó 7 : G  ' %% ,
Himinn og haf / SÍA

Fermetrafjöldi verslunarhúsnæðis á Íslandi jókst um rúmlega
42 prósent á tíu ára tímabili frá
1996 til 2006. Þetta kemur fram í
Árbók verslunarinnar sem
Rannsóknasetur verslunarinnar
og Kaupmannasamtök Íslands
gefa út.
Aukningin var hlutfallslega
meiri utan höfuðborgarsvæðisins.
Hún var 44 prósent á landsbyggðinni en 41 prósent á höfuðborgarsvæðinu. Verslunarstörfum hefur
á sama tímabili fækkað á
landsbyggðinni. Skýrist það
hugsanlega af því að verslanirnar
hafi orðið færri og stærri og
þurfi því ekki jafnmarga
starfsmenn.
HHS

Úsbekinn Alisher Usmanov ræður nú ríflega
fimmtungshlut í enska
stórveldinu Arsenal.
Stjórnarformaðurinn
segir að félagið verði ekki
selt erlendum fjárfestum.
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1!4!2 ¶ARLENDIR FJ¹RM¹LAMENN
BERJAST FYRIR Ö¹TTTÎKU Å SAMNORR¾NU
KAUPHÎLLINNI

Hækka boðið í
OMX-kauphallir
Yfirtökutilboð kauphallasamstæðunnar Nasdaq og kauphallarinnar í Dubai hefur verið hækkað
um fimmtán prósent eða í 265
sænskar krónur á hlut. Tilboðið
hljóðar upp á 305 milljarða króna
og styðja stjórnendur OMX það.
Hækkun tilboðsins kemur í
kjölfar þess að QIA, félag í eigu
stjórnvalda í Katar, blandaði sér
óvænt inn í slaginn um OMX í
síðustu viku. Félagið hafði þá
tryggt sér tíu prósenta hlut í
OMX og setti við það samkomulag Nasdaq og Dubai í uppnám.
Félögin höfðu samið um að Dubai
eignaðist tuttugu prósenta hlut í
sameinaðri kauphöll OMX og
Nasdaq.
HHS
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* Samkvæmt vaxtatöﬂu Netbankans þann 12. sept. 2007



Viðskiptavinir fá greidda vexti mánaðarlega í stað árlega. Ef vextirnir
liggja óhreyfðir inni á reikningnum safna þeir vaxtavöxtum.
• Háir vextir, greiddir út mánaðarlega
• Stighækkandi vextir eftir innstæðu
• Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti
Vaxtaauki er kjörinn fyrir fólk sem á sparifé og vill nota vextina til að
standa straum af mánaðarlegum útgjöldum.
Reikningurinn er óverðtryggður og er innstæðan laus til útborgunar
hvenær sem er.
Farðu inn á www.nb.is og stofnaðu reikning strax í dag.

www.nb.is • Sími 550 1800
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(EIMURINN SEM HÁR SÁST ¹ HVÅTU TJALDI OG FLÎTUM SKJ¹

Í tilefni af
kvikmyndahátíð
0,, "!,$6). "!,$6).33/. 3+2)&!2

A

lþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst í dag. Hátt í
hundrað kvikmyndir verða á dagskrá næstu daga, þúsundir manna fara í bíó til að sjá efni sem annars sést
ekki hér á landi.
Í gær voru síðustu sýningar á Nordisk Panorama í
Oulo í Finnlandi. Þar var valið úr hátt í sex hundruð nýjum myndum á dagskrána frá Norðurlöndunum og löndunum við Eystrasalt. Hátíðin er árleg og ein margra, en hefur þá sérstöðu að sýna
norrænt efni. Fimm íslensk verk voru á dagskránni, eitt komst á
verðlaunapall. Engin íslensk sjónvarpsstöð var þar, ekki heldur
íslenskir kvikmyndahúsaeigendur.
Íslenski kvikmyndaiðnaðurinn er vanþróaður. Vandamál hans er
ekki aðeins smæð markaðarins, heldur takmarkanir, hömlur sem
inn í hann eru byggðar. Kvikmyndahús sinna mest dreifingu fyrir
bandaríska aðila, eru raunar upp á þá komin og sælgætissölu til
að ná endum saman. Dæmin þekkjast varla að kvikmyndahúsaeigendur hafi lagt fé í framleiðslu mynda af nokkru tagi. Skólamarkaðurinn er ekki til, og hafa stjórnvöld sýnt vítavert kæruleysi í
vanrækslu á myndefni, íslensku og erlendu, fyrir skólakerfið.
Myndin sem tæki til kennslu ekki notuð að gagni hér á landi.
Sjónvarpsstöð geta menn sett á stofn hér á landi án nokkurra
skyldna við kvikmyndaiðnaðinn. Og í fákeppninni sem ríkir hér er
íslenskt myndefni á frjálsum markaði keypt af ríki og einkaaðilum
fyrir smánarhlut af kostnaði framleiðslunnar. Menntamálaráðherra
ber ábyrgð á þessu ástandi. Lög um ríkisútvarp og fjölmiðlalögin
sem tóku til sjónvarpsrekstur snerust að minnstu leyti um kröfur
til fyrirtækjanna um efnishlut íslenskra framleiðenda. Það sem
mestu máli skipti fyrir kvikmyndaiðnaðinn í landinu kom ekki til
umræðu.
Vitaskuld á að leggja sjónvarpsstöðvum sem starfa á landsvísu
þá ábyrgð á herðar að hluti dagskrár sé íslenskur, keyptur á markaði og þeim efnishlut sé ætlaður tiltekinn hlutur af aflafé. Eins á
að gera svo vel í samningi við ríksfjölmiðla sem starfa í almannaþágu að þeir þurfi ekki að vera eins og gærur á götuhorni til að ná
sér í auglýsingatekjur og styrkjafé. Slíkar stöðvar hafi afl til að
sinna hlutverki sínu, sem þær gera ekki í dag af þeim þrótti sem
sómi væri að.
Þó einkennilegt sé hefur Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur einkaframtaksins, aldrei haft verulegan áhuga á að efla hag smærri
fyrirtækja í kvikmyndaiðnaði, líkast til sökum þess að toppurinn
í flokknum hefur löngum átt sína uppáhaldsmenn í leiknum bíómyndum. Rétt eins og flokkurinn hefur í gegnum tíðina tryggt
sínum mönnum stóla sjónvarps og útvarps. Það er vonlítið að
nokkrar þær breytingar verði í skipulagi myndmiðla hér á landi
þannig að kvikmyndaiðnaður í landinu komist með hjálp tilstyrks
almennings á hnén nema forræði þeirra mála fari úr höndum sjálfstæðismanna.
Það er því sárabót að einkafyrirtæki skuli veittur styrkur til
að bæta fyrir það sem vantar í flóru kvikmyndamenningar hér á
landi frá ráðuneytinu, fyrst þar hafa menn ekki afl, vit og þor til
að koma fótum undir innlendan kvikmyndaiðnað og skapi honum
glugga í sjónvarpsstöðvum, skólum og víðar.
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COME2 SCANDINAVIA

¥ FËTSPOR FEÈRANNA

&IMMTA KYNSLËÈ ¹ ÖING

3INN ER SIÈUR

'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON VARA
ÖINGMAÈUR 3AMFYLKINGAR SEST ¹
!LÖINGI Å BYRJUN OKTËBER ÖEGAR HANN
TEKUR S¾TI RNA 0¹LS RNASONAR
'UÈMUNDUR FETAR ÖAR MEÈ Å FËTSPOR
FÎÈUR SÅNS OG AFA 3TEINGRÅMS (ER
MANNSSONAR OG (ERMANNS *ËNASSONAR
SEM VORU B¹ÈIR ÖING
MENN OG R¹ÈHERRAR
'UÈMUNDUR ER ÖË EKKI
EINI ÖINGMAÈURINN AF
ÖRIÈJU KYNSLËÈ SINNAR
¾TTAR "JÎRN "JARNASON
DËMSM¹LAR¹ÈHERRA ER TIL
D¾MIS SPORGÎNGU
MAÈUR FÎÈUR SÅNS
OG AFA "JARNA
"ENEDIKTSSONAR
OG "ENEDIKTS
3VEINSSONAR

6IGGË 'ÅSLASON BËKASAFNS OG
UPPLÕSINGAFR¾ÈINGUR ¹ SKRIFSTOFU
!LÖINGIS FANN Å FLJËTU BRAGÈI AÈ
MINNSTA KOSTI TVÎ ÎNNUR D¾MI UM
ÖRJ¹R KYNSLËÈIR ÖINGMANNA Å SÎMU
¾TT OG ÒTILOKAR EKKI AÈ ÖAU G¾TU
VERIÈ FLEIRI -AGNÒS !NDRÁSSON SONUR
HANS 0ÁTUR OG SONUR HANS SGEIR TËKU
ÖANNIG ALLIR S¾TI ¹ ÖINGI OG ÖAÈ
GERÈU LÅKA *ENS 3IGURÈSSON
SEM SAT ¹ ÖJËÈFUNDINUM
 SONUR HANS *ËN OG SONUR
HANS "ERGUR ¶¹ M¹ NEFNA AÈ
*ËN ÖESSI *ENSSON VAR LANGAFI
«LAFAR .ORDAL ÖINGMANNS
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
OG M¹ ÖVÅ SEGJA
AÈ FIMMTA KYN
SLËÈIN Å HENNAR ¾TT
SÁ KOMIN ¹ ÖING

&ORSETI ¥SLANDS «LAFUR 2AGNAR
'RÅMSSON M¾TTI FYRIR ORKUNEFND
ÎLDUNGADEILDAR "ANDARÅKJAÖINGS
Å G¾R OG SVARAÈI SPURNINGUM
ÖINGMANNA UM NÕTINGU ¹ JARÈHITA
(¾GT VAR AÈ HLÕÈA ¹ VITNISBURÈ
FORSETANS Å BEINNI ÒTSENDINGU ¹
NETINU 3ANNAST Ö¹ AÈ SINN ER SIÈUR Å
LANDI HVERJU ¶EGAR ÖINGNEFND KALLAR
EINHVERN ¹ SINN FUND HÁR ¹ LANDI
FER FUNDARHALDIÈ FRAM FYRIR LUKTUM
DYRUM OG GETUR REYNST ERFITT AÈ
DRAGA UPP ÒR MÎNNUM HVAÈ FËR
FRAM ¹ FUNDINUM %F TIL VILL
¾TTU ÅSLENSKIR ÖINGMENN
AÈ TAKA KOLLEGA SÅNA
Å "ANDARÅKJUNUM TIL
FYRIRMYNDAR AÈ ÖESSU
LEYTI

Er ballið að byrja?
H

ingað til lands kom um
daginn maður að nafni
Manuel Hinds, hagfræðingur og
fyrrum fjármálaráðherra El
Salvadors. Málflutningur Hinds
vakti athygli víða um heim árin
eftir 1990, þar eð hann varð einna
fyrstur hagfræðinga til að brjóta
hrun Sovétríkjanna til mergjar og
lýsa því með þungum rökum, að
áætlunarbúskaparlag Sovétríkjanna og leppríkja þeirra í AusturEvrópu hlaut að bera dauðann í
sér.
Það skerpti sýn Hinds á málið,
að hann þekkti marga brestina að
heiman, því að í El Salvador réðu
fáeinir landeigendur, einkum
kaffibændur, lögum og lofum um
landið með þeim árangri, að
þjóðartekjur á mann nú eru þar
engu hærri en þær voru 1975.
Þrjátíu ár fóru í súginn. Borgarastríðið 1980-92 var bein afleiðing
af veldi landeigendanna og
kostaði mikið mannfall og
fólksflótta og lamaði efnahagslífið. Hinds var ráðherra skamma
hríð 1979-80 og aftur 1995-99 og
sá þá um að undirbúa myntbreytingu, sem fólst í að skipta
þjóðmyntinni út og taka upp
Bandaríkjadollara í staðinn til að
stuðla að stöðugra fjármálalífi og
minni verðbólgu.
Skömmu áður hafði Ekvador
gert hið sama. Panama hefur
notað dollara síðan 1904. Nokkrar
Karíbahafs- og Kyrrahafseyjar
nota Bandaríkjadollara í stað
eigin gjaldmiðla, aðrar nota
ástralska dollarann, enn aðrar
nýsjálenzka dollarann. Nokkur
smáríki í Evrópu nota með líku
lagi evruna, til dæmis Andorra,
Mónakó og San Marínó auk
Páfagarðs og Svartfjallalands.
Bútan og Nepal nota indverska
rúpíann. Listann mætti lengja.
Hinds hefur nýlega sent frá sér
bók um peningamál, Playing
Monopoly with the Devil (2006).
Þar lýsir hann kostum þess, að
smálönd leggi eigin þjóðmyntir til

Hafðu samband við Come2 Scandinavia og við aðstoðum þig
með ﬂug, gistingu, bílaleigubíl og ﬂeira.
Erum einnig með tvær íbúðir til leigu í Kaupmannahöfn sem
henta fjölskyldum, vina- og vinnuhópum.

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.
www.come-2scandinavia.dk - info@come2scandinavia.com
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¥ $!' \ %RLENDAR SKULDIR
hliðar og notist við nærtækar
heimsmyntir í staðinn. Þessum
boðskap lýsti hann fyrir Gunnari
Gunnarssyni fréttamanni í
Speglinum í Ríkisútvarpinu í
síðustu viku og einnig í grein í
Viðskiptablaðinu. Hinds varar við
skuldasöfnun Íslendinga erlendis:
hann hefur séð þetta allt saman
áður á heimaslóðum. Hann mælir
með því í ljósi reynslunnar, að
Íslendingar taki upp evruna.
„Sprenghlægilegt,“ segir
Seðlabankinn.

6AXTABYRÈIN ÖYNGIST
Erlendar skuldir Íslendinga hafa
aukizt hratt að undanförnu.
Skuldirnar héldust nálægt 50 til
60 prósentum af landsframleiðslu
frá 1980 og fram undir 2000, en
þær voru um mitt þetta ár
komnar upp fyrir 500 prósent af
landsframleiðslu samkvæmt
nýjum tölum Seðlabankans.
Vaxtabyrðin vegna skuldanna
hefur þyngzt, þar eð eignirnar,
sem keyptar hafa verið fyrir
erlenda lánsféð, bera minni vexti
og arð en skuldirnar. Með
vaxtabyrði er átt við vaxtagjöld
af erlendum skuldum umfram
vaxtatekjur af erlendum eignum í
hlutfalli við útflutning vöru og
þjónustu. Vaxtabyrðin var á
bilinu átta til níu prósent af
útflutningstekjum 2003 og 2004
og jókst upp í tólf prósent af
útflutningstekjum 2005 og 25
prósent af útflutningstekjum
2006. Tölur Seðlabankans sýna, að
vaxtabyrðin var um mitt þetta ár

komin upp í 32 prósent af
útflutningstekjum. Þessar tölur
sýna, að Íslendingar taka nú ný
lán til að borga vexti af eldri
skuldum. Aukning vaxtabyrðarinnar vitnar einnig um það, að
erlenda lánsfénu hefur ekki öllu
verið varið til arðbærrar eignamyndunar, heldur einnig til
neyzlu. Skammtímaskuldirnar við
útlönd hafa aukizt hratt að
undanförnu: þær voru innan við
50 prósent af útflutningstekjum
2003, en voru um mitt þetta ár
komnar upp fyrir 700 prósent af
útflutningstekjum. Þessi aukning
stafar meðal annars af vaxtamunarviðskiptum, þar sem menn
taka lágvaxtalán erlendis og festa
féð í íslenzkum hávaxtabréfum
(jöklabréfum) í þeirri von, að
gengi krónunnar haldist hátt. Sú
von verður sífellt veikari, sýnist
mér, eins og ég hef lýst nú síðast í
grein í tímaritinu Herðubreið.

3PRENGHL¾GILEGT
Þegar vaxtagreiðslur til erlendra
lánardrottna gleypa þriðjung
útflutningstekna, þá er að því
skapi minna af gjaldeyristekjunum aflögu til að standa straum af
innflutningi, svo að skuldirnar
aukast þá hraðar og hraðar. Ef svo
fer, að ekki reynist unnt að velta
skammtímaskuldunum áfram,
þarf Seðlabankinn að ganga á
gjaldeyrisforða sinn til að jafna
metin og verja gengi krónunnar.
En gjaldeyrisforðinn hrekkur nú
aðeins fyrir tíunda parti skammtímaskuldanna, svo að hætt er við,
að gengið láti þá undan. Þetta er
þekkt munstur utan úr heimi, og
gildir þá einu, hvort viðkomandi
lönd eru rík eða fátæk. Lögmál
efnahagslífsins eru í grundvallaratriðum hin sömu um allan heim.
Ef Ísland hefði gengið í Evrópusambandið um leið og Finnland og
Svíþjóð 1995 og tekið upp evruna
1999, væri engin sérstök hætta á
ferðum hér heima núna. Sprenghlægilegt?

Samkeppnishæfni íslenskunnar
nefndar Alþingis og varaformaður
Samfylkingar, Ágúst Ólafur Ágústsson,
lagði til að enska yrði jafnrétthá
íslensku sem stjórnsýslumál. Þetta var
sagt í einni málsgrein í grein um
Sú hugmynd að nota ensku meira í
æskilegar breytingar á íslenskri löggjöf
daglegu lífi Íslendinga er ekki ný af
og samfélagi til að auka samkeppnisnálinni. Einkum skýtur hún upp
hæfni. Hann skýrir þetta ekki frekar.
kollinum þegar til umræðu er að bæta
Mjög líklega er hann líka bara að kanna
samkeppnisstöðu landsins. Hugþolmörkin. En landið þokast hvert ár
myndabankar viðskiptalífsins draga
ofar á lista yfir samkeppnishæfar
þá upp þetta happatromp og veifa
þjóðir. Af hverju er íslenskan þá
framan í almenning til að reyna
+2)34*. " *«.!33/.
vandamál? Kannski vegna þess að
þolmörkin. Það kannast allir við þessa
atvinnulífið vill velta þýðingarkostnaði
aðferð: Hve lengi nennir almenningur
sínum yfir á hið opinbera og þá er hlaupið upp til
að velta virkjunum á hálendinu fyrir sér?
handa og fóta og peningar töfraðir fram. Hins
Gefumst við ekki upp á því á endanum að amast
vegar er það talið mjög erfitt að styðja frekar við
við að kostnaður við menntun á öllum skólastigum
móðurmálskennslu, bókaútgáfu og miðlun á
aukist? Endum við ekki öll á því að nota ensku?
íslensku.
Á því eru þó ýmis tormerki. Auður Torfadóttir,
Erum við þá hér vegna bankanna? Eða vegna
dósent í ensku við KHÍ, segir að nemendur sem
þess að við viljum búa í samfélagi þar sem við
ljúka 10. bekk grunnskóla hafi oftast mjög litla
getum skilið forfeður okkar, talað saman á okkar
færni í notkun orðasambanda í ensku þótt þeir
móðurmáli, lesið bókmenntir okkar og þurfum
geti verið ágætir í talmáli. Sum sé: Við erum ekki
ekki að fara á enskunámskeið til að skrifa
góð í ensku en viljum greinilega vera það.
formanni viðskiptanefndar bréf?
Þau vatnaskil urðu í Morgunblaðinu 23.
september síðastliðinn að formaður viðskiptaHöfundur er rithöfundur.
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Á leið til Norðurlandanna?
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Harpa
drepur
stjörnur
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6IRÈINGARVOTTUR
VIÈ FLËNELSKYRT
UNA AF H¹LFU
ÖEIRRA !FTUR
SYSTRA (ARPA
SEGIR ÖETTA MEÈ
Ö¾GILEGUSTU FLÅK
UM SEM H¾GT
SÁ AÈ HUGSA SÁR

Harpa Einarsdóttir er
meðal þeirra kraftmiklu
ungu Íslendinga sem eru
að hasla sér völl á sviði
fatahönnunar. Um þessar
mundir starfar hún líka
með CCP þar sem hún
hannar búninga á persónur Eve Online.
„Þeir eru að breyta leiknum
þannig að það er hægt að
sjá alla karakterana frá
toppi til táar og af því tilefni
þurftu þeir ný föt. Ég var
ráðin í þetta af því ég get
bæði teiknað og málað en er
jafnframt fatahönnuður,“
segir Harpa.
Spurð hvað henni finnist
um augljósan áhuga
íslenskra ungmenna á
fatahönnun segir hún þetta
vera erfiðan bransa.
„Það eru til dæmis frekar
fáir sem halda áfram eftir
útskrift. Aðalvandamálið er
að byrja að markaðssetja
línuna. Sjálf er ég með tvö
börn og þarf að vera í fullu
starfi til að geta komið
þessu í gang. Maður þyrfti
eiginlega sponsor,“ segir
Harpa en hönnunarlínu
hennar, undir merkinu
Starkiller, er hægt að kíkja
á í Kjörgarði á þriðju hæð.
„Við Selma, stelpan sem
ég vinn þetta með, ætlum að
markaðssetja línu nú í
október en eins og staðan er
í dag fást fötin í einni
verslun í Stokkhólmi,“ segir
Harpa að lokum en vænta
má þess að meira beri á
verkum hennar í nánustu
framtíð, innan tölvuheima
sem utan.
Áhugasamir geta kynnt
sér Starkiller á heimasíðunni www.myspace.com/
starkillericeland
MARGRET FRETTABLADIDIS

Haustferðirnar vinsælu til St. John’s á Nýfundnalandi
17. - 21. nóvember í 4 nætur og 21. - 26. nóvember í 5 nætur
Beint flug aðeins 3 - 3,5 klst. með brottför síðdegis kl.17:00
Bjóðum einnig dvöl allan tímann í 9 nætur
St. John’s höfuðborg Nýfundnalands austast í Kanada er áhugaverð og ljúf borg
heim að sækja eins og ótalmargir þekkja úr ferðum okkar þangað undanfarin 10 ár.
Einstaklega hagstætt að versla. Frábær gestrisni, góðir veitingastaðir, írsk
pöbbastemmning og fjölbreyttar skoðunarferðir. Gist á glæsilegum hótelum.
Jólaskrúðgangan er 25. nóvember og sjávarútvegssýningin 22. - 24. nóvember.
Dæmi um verð pr. mann miðað við tvo í herbergi, með sköttum:
Holiday Inn, 4 nætur: kr. 62.800 og 5 nætur: kr. 65.600
Marriot, nýtt hótel, 4 nætur: kr. 67.400 og 5 nætur: kr. 71.100
Fairmont Newfoundland, 4 nætur: kr. 71.900 og 5 nætur: kr. 76.600

Bókið og staðfestið strax á ferðaskrifstofunni, Hesthálsi 10. Sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is
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(¹RSPANGIR HAFA VERIÈ MIKIÈ Å TÅSKU OG Ö¹ EKKI SÅST Å STAÈ HATTA
¶¹ ERU SPANGIRNAR SKREYTTAR MEÈ ÅBURÈARMIKLU SKRAUTI %INFALT Å
NOTKUN EN ¹RANGURINN ER STËRGL¾SILEGUR
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-ËDELIÈ SEM ¹BÒÈARMIKILL BÅLSTJËRI MEÈ
OPNA RÒÈUNA ENDA VEL KL¾DDUR Å PEYSU
FR¹ &ARMERS -ARKET

Ætlum að nema ný lönd
Tónlistarmaðurinn Jóel
Pálsson er ekki einhamur.
Milli þess sem hann mundar
tenórsaxófóninn stundar hann
umsýslu með fatnað úr íslenskri ull.

Laugavegi 51 • s: 552 2201

K
Vaskurinn
af
K
S

V

Lækkum verð sem nemur virðisaukaskatti
á öllum vörum
vöru í versluninni
föstudag og laugardag.
Àmmtudag, föstu

S
V V

innigöllum
fyrir konur á öllum aldri,
Gl
Glæsilegt
úrval aff innigöllu
g
skart og ilmvötn ásamt
töskur,slæður, skar
snyrtivörumerkjunum
snyrt

Við erum stödd í litlu fríríki sem
heitir Örfirisey. Alveg nyrst og
vestast. Úti við olíutankana. Þar
hafa þau Bergþóra Guðnadóttir
hönnuður og Jóel Pálsson tónlistarmaður opnað verslun í einu horni
vinnustofu sinnar. Til sölu er meðal
annars fatnaður sem Bergþóra
hefur hannað með vörumerkinu
Farmers Market. „Þetta er hálfgerð leyniverslun,“ segir Jóel brosandi. „Það eru bara þeir sem fara
alla leið sem komast á staðinn en
fólki finnst dálítið gaman að koma
hingað. Reyndar erum við með
lokað í næstu viku en yfirleitt er
opið frá 12 til 17. Svo fáum við líka
fullt af netheimsóknum á vefinn
www.farmersmarket.is.“
Fyrirtækið var stofnað 2005. Það
framleiðir föt og fylgihluti og
áherslan er lögð á náttúruleg hráefni með íslensku ullina í öndvegi.

6ERSLUNIN ER VEL FALIN ÒTI Å ®RFIRISEY

Reksturinn hefur undið upp á sig
og nú eru vörurnar komnar í 25
verslanir, þar af 15 erlendis. „Við
erum aðallega á Norðurlöndunum
enn sem komið er en ætlum okkur
að halda áfram að nema ný lönd,“
segir Jóel. „Það er alltaf eitthvað
nýtt að tínast inn og enn annað er á
teikniborðinu.“

Spurður hvort hann sé nokkuð
hættur að spila brosir hann og
svarar: „Nei, ég er langt í frá hættur að spila. Er einmitt að undirbúa
mig fyrir tónleika í Lincoln Center
í New York. En mér finnst líka
gaman að stússast í viðskiptunum
og er alltaf að læra eitthvað nýtt á
hverjum degi.“
GUN FRETTABLADIDIS

'LAMÒR FR¹ 'UERLAIN
'9,,4)2 /' "2/.3!¨)2 4«.!2 &92)2 ',!-²2'%,,52 
®,,5- !,$2)
4ÅSKUHÒSIÈ 'UERLAIN HEFUR NÒ SENT FR¹ SÁR NOKKRAR NÕJUNGAR
FYRIR HAUSTIÈ ¶AR M¹ MEÈAL ANNARS NEFNA MJÒK
AN OG MUNÒÈARFULLAN VARALIT Å +ISS +ISS LÅNUNNI
EN S¹ BER NAFNIÈ "EIGE .UDE OG HEFUR MJÎG
N¹TTÒRULEGA EN JAFNFRAMT GL¾SILEGA ¹FERÈ
!UGNSKUGGATVENNA HAUSTSINS FÁKK HEITIÈ
/MBRE ¡CLAT EN ÖAR ER UM AÈ R¾ÈA TVO SÁRLEGA
FALLEGA GYLLTA OG BRONSAÈA LITI ¹SAMT BRÒNUM
¾L¾NER 6ÎRURNAR KOMA Å FALLEGA GYLLTUM
UMBÒÈUM EN NÕLEGA TËKU HÎNNUÈIR 'UERLAIN
SIG TIL OG BREYTTU UM STEFNU Å UMBÒÈAHÎNNUN
.ÕI VARALITABLÕANTURINN FR¹ 'UERLAIN HEITIR
SVO "EIGE 2OSÁ EN HANN UNDIRSTRIKAR LÎGUN
VARANNA OG FER VEL MEÈ "EIGE .UDE VARALITN
UM
MHG

Ný sending
Vinsælu ullarsamfellur og bolir.
Mikið úrval af ullarfötum
á ungbörn.
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Stutt er málið
Unglingastjörnurnar skörtuðu sínu fegursta á verðlaunahátíðinni Teen Choice Awards.
Verðlaunahátíðin Teen Choice Awards hefur verið haldin árlega frá 1999. Þar eru tónlistarmenn, leikarar og
íþróttamenn heiðraðir og bestu sjónvarpsþættirnir og kvikmyndirnar valin. Aðeins
,EIKKONAN
%MMY
unglingar mega kjósa
en verðlaunagripirnir á 2OSSUM VAR
Å RAUÈUM
hverju ári eru brimOG RËM
bretti sem sérstakANTÅSKUM
lega er hannað
KJËL
fyrir hvert ár.
Justin Timberlake hefur oftast
unnið til verðlauna og á nú 21
brimbretti
(reyndar
tólf
þeirra
með
hljómsveitinni N
Sync).
Stjörnurnar komu í sínu
fínasta pússi og voru
stuttir og nettir kjólar
áberandi.

&ERGIE SKARTAÈI
DOPPËTTUM
STUTTUM KJËL

 AFSL¹TTUR
AF 0EYSUM Å  DAGA

!VRIL
,AVIGNE
FLUTTI LAG ¹
H¹TÅÈINNI OG
VAR ROKKUÈ
AÈ VENJU

(ILARY
$UFF VAR
ANNAR
TVEGGJA
KYNNA ¹
VERÈ
LAUNA
H¹TÅÈ
INNI

*ESSICA !LBA
VAR GL¾SILEG
AÈ VANDA
OG AUK ÖESS
SUMARLEG
Å GULUM
L¹TLAUSUM
KJËL

²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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Sensitive
ungbarnalína
Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

3ÕNINGARPL¹SS ¹ EFNAKAUPSTEFNU

3TRAUMAR OG STEFNUR FRAMTÅÈAR
Á mánudag lauk hér í París efnakaupstefnunni „première vision“.
Þessi kaupstefna er einn stærsti efnamarkaður heims. Hann er haldinn tvisvar á ári þar sem efnaframleiðendur sýna framleiðslu sína og
þeir sem hanna og framleiða föt kynna sér og kaupa það sem verður
ráðandi á komandi árstíðum.
Hönnuðir eru nefnilega nú þegar langt komnir með hönnun á tísku
næsta vetrar, 2008-9, enda strax í janúar sem herratískan verður
sýnd og svo kventískan í júlí á næsta ári. Meðan á þessari kaupstefnu
stendur koma saman í París allir þeir sem tengjast á einn eða annan
hátt tísku og hönnun frá öllum heimshornum. Gestirnir fara á sama
tíma um borgina í búðir sem eru þekktar fyrir að vera með puttann á
púlsinum á hverjum tíma líkt og Colette-búðin fræga, Kabuki eða
l´Eclaireur. Þessar búðir eru oft ófeimnar við að leita uppi nýja hönnuði eða velja aðeins það áhugaverðasta hjá hverju tískuhúsi og eru
því gott dæmi um helstu strauma og stefnur. Sumir láta sér duga að
snerta á öllu, skoða fóður, sauma og önnur smáatriði á hverri flík,
aðrir reyna laumulega að taka myndir og svo eru þeir sem einfaldlega kaupa flíkina til að taka upp sniðið eða efnið og framleiða nánast
það sama þegar heim er komið. Oft eru það Japanar sem taka upp
eftir öðrum en Kínverjar framleiða svo fyrir þá. Oft má sjá einhverja
nýjung í tísku hverrar árstíðar sem verður svo meira áberandi í
þeirri sem á eftir fylgir. Til dæmis má nefna lakkskó sem sáust að
nýju í herratískunni í fyrravetur en eru í hverri einustu skóbúð þennan veturinn.
Á efnakaupstefnunni eru auðvitað kynntar þær nýjungar sem fram
koma hverju sinni. Í þetta skiptið sjálfþurrkandi eða bakteríudrepandi efni, efni sem verja húðina fyrir útfjólubláum geislum og svo
auðvitað umhverfisvæn efni sem sífellt verða fjölbreyttari. Náttúruleg efni eru sömuleiðis í mikilli sókn, efni framleidd úr bananahýði,
kókoshnetu, korni, pappír eða mjólk svo eitthvað sé nefnt.
Á sama tíma kynna svokallaðar „bureau du style“, sem mætti kannski
þýða sem stílstofur, hefti sín. Þær framleiða einskonar tískuhefti
sem safna saman hugmyndum um strauma og stefnur næstu árstíða
og selja þau jafnt til fataframleiðenda sem og til þeirra sem vinna að
innanhússkreytingum eða iðnhönnun. Í þessum tískuheftum er til
dæmis hægt að sjá hvaða litir verða ríkjandi jafnt í fatnaði eða annarri hönnun, hvaða munstur munu verða notuð og hvaða efni. Þannig
geta fjöldaframleiðslufyrirtækin sem sífellt reyna að fylgja eftir
stóru tískuhönnuðunum hitt á réttu litina eða rétta smáatriðið sem
mun öllu breyta í komandi tískulínum.
bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Fæst í apótekum um land allt

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

3¾TIR MEÈ SYLGJU FR¹ "OSSANOVA

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.
/PNIR OG DÎMULEGIR FR¹ "OSSANOVA

¥TALSKAR
MOKKASÅNUR

Ýktir
hælar og
áberandi
botn
Skór haustsins eru með
grófa hæla og þykkan botn
undir táberginu. Ökklaskór eru einnig vinsælir og
eru oftar en ekki dálítið
gamaldags.
Nú eru línurnar að verða
ljósar í skótísku haustsins.
Ýmsar útgáfur eru af hælum
en þó eiga þeir það sameiginlegt að vera grófir og klossaðir. Algengt er að sjá tréhæla
sem og þykka þríhyrningslaga
hæla. Botn skónna er þykkur,
allt upp í tvo sentímetra undir
táberginu. Enn fremur er
mikið um ökklaskó, oft
háhælaða og sixtíslega.

KR 
,JËSIR ÒR LAKKI FR¹ !LDO

MARIATHORA FRETTABLADIDIS

&ALLEGA LJËSBRÒNIR FR¹ "IANCO

'ËÈIR Å VETUR FR¹ '3 3KËM

+VENLEGIR OG GL¾SILEGIR FR¹ "IANCO

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is
®GRANDI RAUÈ
IR FR¹ !LDO

3PARILEGIR MEÈ SPENNU FR¹ "IANCO

,AKKAÈIR OG LÅFLEGIR FR¹ !LDO

3TAR BRONZER FR¹ ,ANCOME
'%&52 (²¨)..) 3«,"2².!. ',*!
3TAR BRONZER -AQUILLAGE SOLAIRE FR¹ ,ANCOME ER MJÒKT OG
LÁTT KREM MEÈ PÒÈUR¹FERÈ OG GEFUR HÒÈINNI SËLBRÒNAN
GLJ¹A
%KKI ER UM SJ¹LFBRÒNKUKREM AÈ R¾ÈA OG ¹HRIFIN KOMA
ÖVÅ UM LEIÈ OG KREMIÈ ER BORIÈ ¹ HÒÈINA OG VEITIR SÁR
STAKA "ORA "ORA VANILLU ILM

®

;

(ITAPOKI GETUR REYNST VEL TIL AÈ LINA BAKVERKI (ITINN MÕKIR VÎÈVANA
OG HJ¹LPAR MANNI AÈ SLAKA ¹
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"LEIKA SLAUFAN
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-IKLAR FRAMFARIR Å GREININGU OG MEÈFERÈ
Engin krabbamein fá meiri
umfjöllun í fjölmiðlum en krabbamein í brjóstum og kemur þar
margt til. Þessi tegund krabbameins er algengasta krabbamein
meðal kvenna og nýgengi þess
hefur jafnt og þétt aukizt á síðustu áratugum. Á sama tíma
hefur skilningur manna á tilurð
þess, áhættuþáttum og eðli sjúkdómsins vaxið hröðum skrefum,
sem aftur hefur leitt til þess að
greining sjúkdómsins og meðferð hefur gerbreytzt á síðustu
áratugum, Allt hefur þetta orðið
til þess að horfur þeirra, sem
greinast með krabbamein í
brjóstum hafa stórbatnað.
Gera má ráð fyrir að nær
tíunda hver kona á Íslandi
greinist með krabbamein í brjósti einhvern tíma á ævinni
og
nær
tíðnin
hámarki á sextugsaldri.
Takast má á við
krabbamein með þrennum
hætti. Fyrst ber að nefna
forvarnir, sem hægt er að
beita ef áhættuþættir eru
þekktir og unnt er að forðast
þá. Arfgenga áhættuþætti er
ekki unnt að forðast en komið
hefur í ljós að lífsstíll getur
haft áhrif á tilurð brjóstakrabbameins. Þannig er
æskilegt að konur stundi líkamsrækt í einhverju formi,
haldi sig sem næst kjörþyngd,
forðist mikla áfengisneyzlu og
gæti varúðar við notkun hormónalyfja eftir tíðahvörf. Þótt ekki
hafi verið sýnt fram á sterkan
þátt reykinga í tilurð brjóstakrabbameins þá hafa nýlegar

rannsóknir sýnt að konum, sem
reykja eftir að hafa verið meðhöndlaðar vegna sjúkdómsins, er
hættara við að fá sjúkdóminn
aftur en þeim, sem ekki reykja.
Næsta skref í því að minnka
sjúkleika vegna krabbameina er
snemmgreining. Það er gert með
leit að ákveðnum sjúkdómum
meðal einkennalausra einstaklinga. Oftast eru þá stórir hópar
heilbrigðra kallaðir til skoðunar
(hópleit) og nákvæmri en hættulausri tækni beitt til að greina
forstig eða frumstig sjúkdóma.
Meðferð sjúkdóms, sem þannig
greinist er mun líklegri til að
lækna sjúklinginn en ef beðið er
með aðgerðir þar til einkenni
sjúkdómsins fara að gera vart
við sig.
Þriðja skrefið í meðferð
sjúkdóma eru aðgerðir,
skurðlækningar,
lyflækningar,
geislalækningar o. fl. sem
beitt er þegar sjúkdómurinn greinist á
því stigi að slíkra
aðgerða er þörf til að gefa
sem bezta von um lækningu.
Það að á einni öld hefur
tekizt að breyta brjóstakrabbameini úr sjúkdómi,
sem fáir lifðu af, í sjúkdóm,
sem flestir lifa af er vitnisburður um þrotlaust
starf vísindamanna,
lækna og annarra
heilbrigðisstarfsmanna, tækjaframleiðenda, lyfjaframleiðenda, og ekki sízt
milljóna hugaðra kvenna
og karla, sem hafa tekið þátt

í því að stíga hin stóru framfaraskref með þátttöku í rannsóknum, sem spanna allt frá þátttöku í
hópleit, til klíniskra rannsókna á
sviði skurðlækninga, lyflækninga og geislalækninga. Vísindarannsóknir undanfarinna áratuga
hafa leitt í ljós að bætt lifun og
lífsgæði þeirra, sem greinast
með krabbamein í brjósti má
fyrst og fremst þakka því að nú
greinist sjúkdómurinn á mun
fyrri stigum en áður var og leyfir
það skurðaðgerð, sem laskar
minna brjóstið sjálft en áður, án
þess að lækningalíkur skerðist
og síðan hinu að tekizt hefur að
þróa margar tegundir virkra
lyfja, sem gefin eru jafnframt
staðbundinni meðferð – skurðaðgerð og geislameðferð – í þeim
tilgangi að vinna á þeim illkynja
frumum, sem kunna að hafa orðið
eftir í líkamanum. Sem betur fer
linnir ekki þróun og framleiðslu
nýrra og betri lyfja.
Um leið og ég hvet allar íslenzkar konur til að taka boði um þátttöku í hópleitarstarfinu vil ég nota
tækifærið og þakka öllum, sem
lagt hafa hönd á plóginn við að
tryggja þann árangur í greiningu
og meðferð brjóstakrabbameins á
Íslandi, sem tryggt hefur okkur
sæti í fremstu röð meðal þjóða.
Þar á ég við fólkið í landinu, þá
sem sýsla með fjárveitingar hins
opinbera, fjölmörg fyrirtæki stór
og smá og einstaklinga, sem af
örlæti hafa stutt hin ýmsu verkefni, starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar og stjórnendur hennar.
3IGURÈUR "JÎRNSSON YFIRL¾KNIR LYFL¾KNINGA
KRABBAMEINA ¹ ,ANDSPÅTALA OG FORMAÈUR
+RABBAMEINSFÁLAGS ¥SLANDS

Léttari Bandaríkjamenn
Hærra verð á bensíni gæti
orðið til þess að létta fleira
en veski Bandaríkjamanna,
samkvæmt nýrri rannsókn sem
gerð var í Washington-háskóla
í St. Louis.
Rannsóknin segir að ef bensínverð
hækki um einn dollara á hvert
gallon geti það fækkað offitusjúklingum í landinu um fimmtán prósent á fimm árum. Ástæðuna segir

Charles Courtemance, sem gerði
rannsóknina, vera þá að fólk gangi
þá frekar eða hjóli í stað þess að
keyra, og borði frekar léttan mat
heima í stað þess að sækja skyndibita- eða veitingastaði.
Charles fékk hugmyndina að
rannsókninni þegar hann var að
dæla bensíni á bílinn sinn einn
daginn og fannst bensínverðið svo
hátt að það borgaði sig heldur að
taka lest. Með því að ganga á stöðina fengi hann þrjátíu mínútur af
hreyfingu aukalega á dag.
SIG

(¾RRA BENSÅNVERÈ G¾TI KOMIÈ FLEIRUM
Å FORM

5PLEDGER 3TOFNUNIN ¹ ¥SLANDI HELDUR BYRJENDAN¹MSKEIÈ
Å HÎFUÈBEINA OG SPJALDHRYGGJARMEÈFERÈ #34)
 OKTËBER N¾STKOMANDI Å 2EYKJAVÅK
.¹MSKEIÈIÈ ER HALDIÈ ¹ 2ADISSON3!3 HËTEL 3ÎGU
(¹DEGISMATUR OG KAFÙVEITINGAR INNIFALIÈ Å N¹MSKEIÈSGJALDI
5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING Å SÅMA   EÈA ¹ WWWUPLEDGERIS
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Lúxus handa öllum

(RÒGA AF HAUSTLAUFUM
¶ETTA D¹SAMLEGA TEPPI BER HIÈ
VIÈEIGANDI HEITI b,ÅTILL BLËMAAK
URm EN ÖAÈ MINNIR ËNEITANLEGA ¹
HAUSTIÈ 4ORD "OONTJE HANNAÈI
TEPPIÈ FYRIR .ANI -ARQUINA OG
ER ÖAÈ GERT ÒR ÖÒSUNDUM LÅTILLA
FILTSTYKKJA SEM T¹KNA GR¾NA UM
HVERFISVITUND
HS

Margir horfa löngunaraugum
á ísskápa með ísmulningsvél,
nuddpotta með sjónvarpi og
vígaleg gasgrill, en sjá ekki
afgangseyri í buddunni fyrir
slíkri munaðarvöru.

Magnaða moppuskaftið
Dagar skúringafötunnar eru taldir

'ARDÅNUR Å SVEFNHERBERGI ÖURFA AÈ VERA GËÈAR EF FËLK ¹ ERFITT MEÈ AÈ
SOFA 3NIÈUGT ER AÈ F¹ SÁR MYRKVUNARGARDÅNUR EF ¾TLUNIN ER AÈ HALDA
BIRTUNNI ÒTI

Alltaf tilbúið til notkunar
Gólﬁn þorna á augabragði
Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan - Byko - Pottar og prik Akureyri - Áfangar Keflavík - Fjarðarkaup - Parket og gólf Eyjatölvur - Miðstöðin Vestmannaeyjum - Litabúðin Ólafsvík - Skipavík Stykkishólmi - Rými SR byggingavörur Siglufirði - Rafsjá Sauðárkróki - Nesbakki Neskaupsstað - Núpur Ísafirði Vélaleiga Húsavíkur. Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.

„Mig hafði lengi langað í amerískan ísskáp og gasgrill af stærri
gerðinni, en hafði ekki efni á því,
eins og margir,“ segir Guðbrandur Jónatansson, sem starfar af
fagurri hugsjón og fer ótroðnar
slóðir, en fyrirtækið hans 4you
var opnað á dögunum í illa nýttri
verslunaramiðstöð í Eddufelli í
Efra-Breiðholti; á stað sem margir hefðu fyrir fram talið ósennilegan fyrir lúxusvörur.
„Hingað er auðratað og afar
sanngjörn húsaleiga, en ég reyni
að halda öllum kostnaði niðri til
að bjóða betra vöruverð. Ég þarf
ekki að vera með búð í miðbænum. Fólk kemur til mín af því ég
sel ódýrt,“ segir Guðbrandur, sem
smitaðist af verslunarháttum
Bónus,
Rúmfatalagersins
og
Ikea.
„Þessar vinsælu verslanir selja
vörur í magni og mig langaði að
gera eins með vandaðar vörur.
Með því vildi ég leyfa draumum
annarra að rætast, eins og mínum
eigin,“ segir Guðbrandur, sem
flytur inn glæsilegan munaðarvarning sem hann selur á heildsöluverði til hins almenna borgara.
„Ég versla beint við verksmiðjur ytra og nota enga milliliði.
Þegar mig langaði í stórt gasgrill
hafði ég samband við bandarískan framleiðanda sem bauð það á
afar góðu verði. Ég spurði hvort
hann framleiddi grillin sjálfur en
þá svaraði hann að lítil sem engin
framleiðsla væri lengur í Bandaríkjunum; allt væri unnið í Kína.
Ég pantaði grillið því beint frá
Kína og fékk á útsöluprís,“ segir
Guðbrandur, sem óskar löndum
sínum að njóta þess sama og flytur inn tvöfalda ryðfría ísskápa,
rafmagnsnuddpotta með innbyggðu DVD og sjónvarpi, fjölhæfar ítalskar kaffivélar, harmóníkur, nýmóðins vatnsrúm, 100%
náttúrulegar og verðlaunaðar
latexdýnur og dýrindis ekta
nautshúðateppi í úrvali.
„Rafmagnspotta og ísskápa fá
kaupendur á helmingi lægra verði
en út úr búð hér heima. Grill sem
fæst í verslunum á yfir 100 þús-

'UÈBRANDUR *ËNATANSSON
EIGANDI YOU HALLAR SÁR AFTUR Å
LATEXRÒMI SEM FÁKK FYRSTU VERÈ
LAUN Å "ANDARÅKJUNUM FYRIR G¾ÈI
OG ER  PRËSENT N¹TTÒRULEGT
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

und sel ég á 49.800 krónur. Ég flyt
þau inn í gámum, seldi síðast 240
grill á fjórum vikum og er með
biðlista eftir næstu sendingu.
Nuddpotta sem kosta milljón út
úr búð sel ég á 450 þúsund. Kaupendur þeirra eru himinlifandi,
enda pottarnir fallegir með öllum
hugsanlegum lúxus,“ segir Guðbrandur, sem blöskrar álagning
verslana á vörur sem Íslendingum bjóðast.
„Nýlega kom vinsæl lífsstílsverslun að máli við mig og falaðist eftir nautshúðateppunum til
sölu. Ég spurði hvað þeir hygðust
selja teppin á og upp kom verðhugmyndin 170 þúsund. Ég bað
þá vel að lifa; ég seldi þau sjálfur
á 68 þúsund. Þarna stóð til að
leggja meira á vöruna en kostaði
mig að flytja hana inn til lands-
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 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
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3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN
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ins! En svona er nú álagningin og
segir ýmislegt um okrið þegar
fyrirtæki geta gefið allt að níutíu
prósenta afslátt af sínum vörum,“
segir Guðbrandur, sem selur mest
af sínum vörum áður en hann
flytur þær til landsins.
„Ég stefni á útrás 4you til hinna
Norðurlandanna, en þarlendir
aðilar vilja kaupa sig inn í fyrirtækið, sem og í Bandaríkjunum.
Fólk mun snúa sér í meira mæli
til þeirra sem selja beint á heildsöluverði og spara sér himinháar
fjárhæðir í ófyrirleitna álagningu
verslana. Ég berst á móti verðlagningunni eins og Múskó. Berst
fyrir neytendur með vandaðri
lúxusvöru á sanngjörnu og viðráðanlegu verði fyrir alla.“
Sjá nánar á www.4you.is.
THORDIS FRETTABLADIDIS

hafnarfjörður
FIMMTUDAGUR 27. SEPTEMBER 2007

Kvikmyndagerð í
Hafnarfirði
Víkingar öðlast líf BLS. 12

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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L fréttablaðið L hafnarfjörður

27. SEPTEMBER 2007 FIMMTUDAGUR

Gunnari Birni finnst Hafnarfjörður kjörinn tökustaður.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hafnarfjörður er
minn heimavöllur
Nafn Gunnars Björns Guðmundssonar er á allra vörum
eftir velgengni kvikmyndarinnar Astrópíu. Færri vita að
þessi upprennandi leikstjóri
hefur um árabil verið viðloðandi leikhús og kvikmyndagerð, þar sem Hafnarfjörður
kemur talsvert við sögu.
Gunnar Björn Guðmundsson leikstjóri er í skýjunum þessa dagana
með viðtökurnar sem mynd hans
Astrópía hefur hlotið, þar sem
hún hefur laðað að 40.000 bíógesti. Hann segir ætlunina hafa
verið að gera skemmtilega mynd
sem höfðaði til almennings og ekki
annað að sjá en ætlunarverkið hafi
heppnast.
Kvikmyndin þykir almennt séð
góð afþreying, bardagasenurnar
vel útfærðar og heildarútlit
myndarinnar til fyrirmyndar en
þar gegnir Hafnarfjörður stóru
hlutverki.
„Gamli byggingastíllinn er
svo flottur og tímalaus og fæstir
þekkja umhverfið vel nema þá
helst Hafnfirðingar,“ segir Gunnar
um þá ákvörðun að taka myndina

upp í bænum. „Svo er stutt yfir í
hraunið, sem er áberandi í myndinni hvort sem það er í raunheiminum sem myndin gerist í eða
ævintýraheiminum.“
Gunnar valdi Hafnarfjörð þó
líka af þeirri einföldu ástæðu að
hann er sjálfur uppalinn þar og
þekkir því umhverfið af eigin
raun. „Ég vissi alveg hvaða hús
eða götur myndu henta í ákveðin
atriði,“ segir hann og bendir á að
myndin hafi meðal annars verið
tekin upp í kringum gömlu gönguleiðina hans í Lækjarskóla.
„Myndirnar mínar gerast oft að
einhverju leyti þar,“ segir hann og
nefnir sem dæmi að Hverfisgata
hafi verið sögusvið Karamellumyndarinnar, sem var valin stuttmynd ársins á Edduhátíðinni 2003.
Fyrir þann tíma hafði Gunnar
getið sér góðan orðstír fyrir stuttmyndina Á blindflugi, auglýsingagerð og störf sín með Leikfélagi Hafnarfjarðar, sem hann
segir hafa verið góðan skóla.
„Upphaflega var ég áhugalaus um
leikhús, en fékk leikhúsbakteríu
eftir að hafa unnið með mörgum
af fremstu leikstjórum landsins.
Það kom sér síðan mjög vel við
kvikmyndagerð.“

Hverfisgötu í Hafnarfirði var umbreytt í undraveröld Karamellumyndarinnar.
MYND/ÁRNI TORFASON

Síðan þá hefur Gunnar unnið
jöfnum höndum við leikhús og
kvikmyndir og er um þessar
mundir að skoða ýmis verkefni.
„Ég er með nokkur járn í eldinum.
Er meðal annars að vinna að kvikmyndahandriti upp úr bókinni
Gauragangur ásamt Ottó Geir
Borg. Hvort úr því verður á eftir
að koma í ljós. Þetta gæti orðið
frábær mynd.“
- rve

Halldór Magnússon, sem hér sést við enda borðsins, leikur á móti bróður sínum Steini
Ármanni í myndinni en þeir eru báðir Hafnfirðingar. Tilviljun?
MYND/BJARNI GRÍMSSON

Gísli Örn Garðarsson sem óður vísindamaður í Karamellumyndinni.

Hildur og félagar mæta alls kyns óskapnaði í Astrópíu, þar sem hraunið í Hafnarfirði er áberandi.

MYND/ÁRNI TORFASON

MYND/BJARNI GRÍMSSON

Jón Gnarr sem rannsóknarlögreglumaður í Karamellumyndinni.

MYND/ÁRNI TORFASON

GLÆSILEIKI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Nýtískuleg fjölbýlishús
Norðurbakki 15–21 eru fjögur stórglæsileg fjölbýlishús, hönnuð af arkitektastofunni Batteríinu.
Húsin eru við sjávarsíðuna á móti suðri og í göngufæri við alla þjónustu í Hafnarfirði. Frágangur er
mjög vandaður. Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum en baðherbergi og þvottahúsgólf
eru flísalögð. Húsin eru einangruð að utan, klædd með álklæðningu og að hluta með harðvið.
Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Húsin eru á fjórum og fimm hæðum með sameiginlegum bílakjallara. Alls eru átta stigahús með
tveimur eða þremur íbúðum á hverri hæð um hverja lyftu.

Dæmi um 3ja herbergja íbúð

• Viðhaldslítið

Sérafnotasvæði
jarðhæðar 18,1 fm

• Stór og björt rými
• Sérstaklega er hugað að hljóðeinangrun
• Gólfhiti

Svalir
13,6 fm

• Gluggar ná niður í gólf
• Góð lofthæð
• Tvennar svalir með flestum íbúðum

Stofa/eldhús
64,1 fm

• Einungis tvær eða þrjár íbúðir á hæð um
hverja lyftu

Anddyri
4,1 fm
Þvottur
3,4 fm

• Mynddyrasími
• Snjóbræðslukerfi í göngustígum
Herb.
10,9 fm

• Loftskiptakerfi

Bað
7,2fm

• Brunaviðvörunarkerfi
• Færanlegir vindskermar á svölum

Herb. 11,9 fm

• Nútímalegar innréttingar með eldunareyju
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar með gólfefnum

Svalir
6,5 fm

Föt
5,1 fm

Þessir hlutir fylgja ekki með íbúð

Lóðin
Sameign og lóð eru fullfrágengin með snjóbræðslukerfi í
bílageymslurampa og hellulögðum göngustígum og bílastæðum. Brunaviðvörunarkerfi er í sameign og íbúðum og
lyklalaust aðgengi að stigahúsum.
Í bílageymsluhúsi er aðstaða til bílaþvotta og á þaki
bílakjallarans er sameiginlegur garður með leiksvæði,
garðbekkjum og púttvelli.

www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Íbúðirnar
Við hönnun íbúðanna var
mikil áhersla lögð á þægindi.
Sérstaklega er hugað að
hljóðeinangrun með
tvöföldum upphituðum
gólfum. Lofthæð er
óvenjumikil eða um
2,7 metrar.
Bjartar íbúðir, stórir
gluggar með glæsilegt
útsýni yfir sjóinn og gamla
bæinn. Flestar íbúðanna
hafa tvennar svalir.
Innréttingar eru spónlagðar
og hægt er að velja á milli
þriggja viðartegunda.
Heimilistæki eru mjög
vönduð með burstaðri
stáláferð.
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Anna Jörgensdóttir er ánægð með niðurstöður könnunarinnar en leggur
áherslu á starfinu sé ólokið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kynbundinn launamunur minnkar
Nýleg könnun leiðir í ljós að kynbundinn launamunur í Hafnarfirði hefur minnkað á síðustu árum. Anna Jörgensdóttir, starfsmannastjóri Hafnarfjarðar, fagnar niðurstöðunni.
„Könnun var gerð árið 2001 og þá mældist kynbundinn launamunur átta prósent en mælist nú sex prósent og hefur því minnkað um tvö prósent,“ segir Anna.
„Án grunnskólakennara mældist kynbundni launamunurinn
tólf prósent árið 2001 en mælist nú níu prósent. Þetta er óútskýrður launamunur á meðalheildarlaunum karl- og kvenkyns
starfsmanna, þar sem tekið er tillit til aldurs, starfsgreina, yfirvinnu og starfsaldurs.“
Að sögn Önnu er ástæða til að fagna, sérstaklega þar sem
munur á dagvinnulaunum kynjanna hafi eyðst út frá árinu 2001.
Þá voru dagvinnulaun kvenna sex prósentum lægri en dagvinnulaun karla, en mælist nú 0,6 prósent lægra. Séu kennarar ekki
reiknaðir með var munurinn átta prósentum lægri árið 2001 en
er nú 0,8 prósentum hærri.
„Við höfum kerfisbundið unnið að útrýmingu kynbundins
launamunar,“ segir Anna. „Meðal annars með sértækum aðgerðum innanhúss, þar sem reynt hefur verið að jafna muninn út. Nú
er árangurinn að koma í ljós.“
Máli sínu til stuðnings bendir hún á að innleiðing nýs starfsmatskerfis sem meðal annars tekur til starfsmanna í Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar, hafi leitt til þess að ákveðnar
kvennastéttir fengu hækkanir.
Anna segir starfinu þó engan veginn lokið. „Við ætlum að halda
áfram og munum þá einkum horfa til yfirvinnugreiðslna, hvort
þar sé skekkja sem þurfi að leiðrétta. Mér finnst ekki ósennilegt
að ný könnun verði gerð eftir tvö til þrjú ár og þá verði munurinn
minni.“
- rve

Inga Steinunn segir eitthvað í boði fyrir alla hjá Óvissuferðum ehf.

MYND/RÓSA

Aðþrengdar eiginkonur
láta dekra við sig
Óvissuferðir ehf. er fyrirtæki
sem sérhæfir sig í tilbúnum og
sérhönnuðum pakkaferðum.
„Aðþrengdar eiginkonur er eins
og heitið gefur til kynna ferð sérsniðin að þörfum kvenna. Gert
fyrir kvennahópa sem vilja gera
sér góðan dag, láta dekra svolítið
við sig og enda á ljúffengum
mat.“
Þetta segir Inga Steinunn
Björgvinsdóttir, verkefnastjóri
Óvissu ehf. sem er ferðaþjónustufyrirtæki í Hafnarfirði. Það útbýr
bæði tilbúnar og sérhannaðar
pakkaferðir
handa
hópum.
Má þar nefna sveitaferðir,

menningarferðir,
adrenalínferðir og fyrrnefndar aðþrengdar
eiginkonur, sem eru nokkuð
breytilegar að sögn Ingu.
„Þemað er það sama og snýst
um dekur en síðan geta konurnar
valið á milli þrenns konar ferða
eftir því hvort þær vilja fara
um Suðurland, Reykjanes eða til
Reykjavíkur,“ útskýrir Inga. „Svo
fer bara eftir hópnum hvernig
ferðin spilast hverju sinni.
Hversu miklum hluta dagsins
konurnar vilja verja í dekur eða
mat og svo framvegis.“
Inga segir ferðirnar hafa notið
mikilla vinsælda á meðal kvenþjóðarinnar og því augjóslega
nóg af aðþrengdum íslenskum

eiginkonum sem vilja gera sér
dagamun. En skyldi ekki vera á
döfinni að bjóða karlpeningnum
upp á svipaðar ferðir, svolítið
dekstur?
„Það stendur ekki til, en
karlarnir hafa þó úr ýmsu öðru
að velja,“ segir Inga og hlær.
„Tækjum við hins vegar upp á
því að bjóða upp á aðþrengda
eiginmenn reikna ég með að það
yrði eitthvað minna um dekur en
meira um adrenalínflæði.“
Hægt er að afla sér frekari
upplýsinga um ferðir Óvissu ehf.
á vefsíðunni www.ovissuferdir.
is eða með því að hafa samband í
síma 599 6030.
- rve

Friður, menntun og menning
Sýning um sjálfbæra þróun
stendur nú yfir í Gamla
bókasafninu í Hafnarfirði, en
hún er byggð á hugmyndum
Jarðarsáttmála Sameinuðu
þjóðanna.

Hafnarborg í Hafnarfirði.

Dúóið Stemma leikur í kvöld
Dúóið Stemma verður með opna tónleika í Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar, í kvöld klukkan kl.20.00.
Það eru þau Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari og Steef
van Oosterhout slagverksleikari sem skipa Stemma en þau eru
jafnframt fastráðnir hljóðfæraleikarar í Sinfóníuhljómsveit
Íslands.
Herdís og Steef hafa leikið saman í tæp tíu ár og á þeim tíma
hafa þau átt í samstarfi við tónskáld, sem hafa samið fyrir þau
verk. Þeirra á meðal eru tónskáldin Sveinn Lúðvík Björnsson,
Jónas Tómasson og Snorri Sigfús Birgisson.
Á efnisskránni hjá þeim er einnig íslensk þjóðlagatónlist þar
sem Steef spilar meðal annars á steinaspil Páls frá Húsafelli.
Aðgangur er ókeypis er tónleikana.
Þess má jafnframt geta að Hafnarborg er höfð opin til klukkan 21.00 alla fimmtudaga.
Nánar á www.hafnarborg.is

„Inntak sýningarinnar er að mannkynið sé nú komið að sögulegum
tímamótum og verði að taka afstöðu í umhverfismálum. Hvort
það ætli að hætta að menga og
vinna að sjálfbærni eða ekki,“ segir
Steinunn Geirdal, meðlimur í SGI á
Íslandi, Soka Gakkai International,
sem stendur að sýningunni ásamt
Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar,
Staðardagskrá 21 í Hafnarfirði og
Gamla bókasafninu.
Að sögn Steinunnar er sýningin
til komin vegna Jarðarsáttmálans, sem var settur saman af
fólki af ólíku þjóðerni, kynþáttum
og trúarbrögðum víðs vegar um
heim.
Jarðarsáttmálinn var síðan
kynntur á umhverfisráðstefnu
Sameinuðu þjóðana í Jóhannesarborg árið 2002.
„Sáttmálinn gengur út á að vinna
að sjálfbærni á öllum sviðum þjóðfélagsins,“ útskýrir Steinunn.

Steinunn Geirdal aðstoðarleikskólastjóri er meðlimur í SGI, sem er á meðal þeirra
sem standa að sýningunni Sjálfbær þróun.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Hann fjallar líka um að fólk fari
að sýna hvert öðru virðingu og
mannkynið líti á sig sem eina fjölskyldu á þessari jörð.“
Steinunn segir að SGI á Íslandi
hafi átt frumkvæði að uppsetningu sýningarinnar hérlendis en
alþjóðlegu samtökin eru aðildarfélag að Sameinuðu þjóðunum
og ein stærstu friðarsamtök í
heiminum.
„Sýningin er liður í starfi okkar

þar sem við vinnum að friði,
menntun og menningu, meðal
annars með því að kynna verkefni
af þessu tagi.“
Steinunn segir sáttmálann
þegar hafa verið tekinn inn í
námskrá nokkurra landa og
vonast hún til að Íslendingar fylgi
fordæmi þeirra þar sem um frábært kennsluefni sé að ræða.
Sýningin stendur til 7. október.
- rve
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Notaleg fjölskyldustund
Jólaundirbúningur er nú
hafinn í Hafnarfirði, snemma
líkt og síðastliðin ár, þar
sem meðal annars er unnið
að því að reisa jólaþorp í
miðbænum fimmta árið í röð.
„Þorpið verður á Thorsplani
og samanstendur af tuttugu og
fimm húsum, þar sem kaupmenn
munu bjóða upp á söluvarning,“
segir Marín Guðrún Hrafnsdóttir,
menningar- og ferðamálafulltrúi
Hafnarfjarðarbæjar, og hvetur
áhugasama til að hafa samband
sem allra fyrst, þar sem verið er
að taka niður pantanir í húsin.
„Við viljum helst að mikið

sé um að vera í hverju húsi og
höfum því stungið upp á því að
nokkrir deili með sér húsi, svo
söluvarningurinn
verði
fjölbreyttur og vonandi örlítið jólalegur. Kaupmenn hafa annars
leyst þetta vel af hendi, skreytt
húsin hátt og lágt og staðið fyrir
alls kyns uppákomum.“
Að sögn Marínar tekur bærinn
meira og minna allur þátt í jólaundirbúningnum; skólabörn munu
skreyta jólaþorpið, kórar syngja og
unglingar troða upp. „Við ætlum að
virkja betur félagsmiðstöðvarnar
og unglingana sjálfa, sem hafa
af einhverjum ástæðum orðið
svolítið útundan. Það er ein helsta
breytingin í ár.“

Nunnur úr Karmelklaustrinu hafa verið með frá upphafi og gera ekki undantekningu í ár.

Annars vill Marín gefa sem
minnst upp varðandi dagskrána
sjálfa, annað en að jólaballið verði
á sínum stað. „Við ætlum að slá
upp útijólaballi á sunnudögum.
Þetta hefur tvisvar sinnum verið
gert áður og heppnast gríðarlega
vel í bæði skiptin og eins og síðast
munu Felix og Gunni halda uppi
fjörinu.
Þá skemmtu allir sér konunglega við að dansa í kringum jólatréð með húfur og vettlinga, enda
markmiðið að fjölskyldan geti átt
notalega samverustund.“
- rve

Marín Guðrún Hrafnsdóttir, menningar- og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar,
lofar góðri skemmtun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jólaundirbúningur hefst snemma í Hafnarfirði og jólaþorpið í miðbænum verður opnað 24. nóvember. Verið er að kanna hvort
flötur sé fyrir því að hafa það opið virka daga síðustu vikuna fyrir jól.

Norm - X
Heitir pottar
Íslensk framleiðsla

Heimasíðan okkar er www.normx.is

Norm - X hefur sérhæft sig í framleiðslu heitra potta
frá 1982 sem henta íslenskum aðstæðum einstaklega vel
og ætlaðir fyrir hitaveituvatn.
Norm
-jX hefur
sérhæft
sig gí framleiðslu
Við bjóðum
einnig
g allan tengibúnað,
, nuddheitra
og
g ljósabúnað
j potta
frá 1982 sem henta
aðstæðum
einstaklega vel
ogíslenskum
tvær gerðir
af lokum
og ætlaðir fyrir hitaveituvatn.
Við seljum einnig kamínur verð kr. 43.900
Við bjóðum
j
einnig
g allan tengibúnað,
g
, nudd og
g ljósabúnað
j
og tvær gerðir af lokum
Við seljum einnig kamínur verð kr. 43.900

Gvendarlaug

Setlaug 2050 L
með legubekk

Grettislaug 1500 L

Snorralaug 2000 L

Norm - X Auðbrekku 6, Kópavogi - Sími 565 8899 - netfang: normx@normx.is - veffang:www.normx.is
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Eldfimt umfjöllunarefni

Björn Pétursson
lofar miðaldastemningu á
Hansadaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Aftur í miðaldir
Hansadagurinn er orðinn fastur
liður í bæjarlífi Hafnarfjarðar
en hann verður haldinn hátíðlegur í október næstkomandi.
„Þetta hófst allt saman með
því að Hafnarfjarðarbær gekk
fyrir nokkrum árum í Hansasambandið, sem var samtök
kaupmanna í norður-evrópskum
borgum á miðöldum. Hlutverk
nýju Hansasamtakana er að
tengja borgirnar aftur saman í
gegnum menninguna og söguna
frá þessum tíma.“
Þetta segir Björn Pétursson,
bæjarminjavörður hjá Byggðasafni
Hafnarfjarðar,
sem
stendur fyrir sérstökum Hansadegi í október næstkomandi. Þá
verður efnt til hátíðarhalda sem
fara fram í formi sagnfræðilegra fyrirlestra, kynningu á
alþjóðasamtökunum,
tónleik-

um, leikjum og matarveislu í
miðaldastíl.
„Markmið er að vekja athygli
á þessum þætti úr sögu bæjarins, á því tímabili þegar þýskir
Hansakaupmenn réðu hérna
lögum og lofum, og kynna hugsunina sem býr að baki endurvakningunni,“ útskýrir Björn.
Að hans sögn er dagskráin
vel á veg komin en hún fer fram
á nýja torginu fyrir framan
Byggðasafnið, á Vesturgötu sex
til átta. „Torgið hefur allt verið
endurhannað, en framkvæmdir hafa staðið á því í sumar og
er við það að ljúka, og stendur
til að vígja það á Hansadaginn
sjálfan.“
Þeir sem vilja upplifa ósvikna
miðaldastemningu ættu því að
gera sér ferð til Hafnarfjarðar
í næsta mánuði.
- rve

Margt er á döfinni hjá
Hafnarfjarðarleikhúsinu í vetur og nú
standa yfir æfingar á leikritinu Svartur
fugl í uppsetningu leikhússins og
Kvenfélagsins Garps.
„Þetta er nýtt leikrit sem kallast á frummálinu Blackbird og er
eftir skoska leikskáldið David Harrower,“ segir Sólveig Guðmundsdóttir, leikkona og meðlimur í Kvenfélaginu
Garpi, sem átti á síðasta ári í samstarfi
við Hafnarfjarðarleikhúsið um uppsetningu á Gunnlaðar sögu eftir Svövu
Jakobsdóttur.
„Verkið var frumflutt á Edinborgarhátíðinni árið 2005 og ég keypti samstundis réttinn á því eftir að hafa séð það. Það
greip mig bara enda vel skrifað og afar
spennandi. Leikrit sem sýnir að lífið er
ekki svart og hvítt.“
Að sögn Sólveigar er Svartur fugl jafnframt eitt umtalaðasta leikrit sem hefur
komið frá Bretlandi í langan tíma og
hefur það verið sýnt víða um heim við
góðar undirtektir. Það er margverðlaunað og hlaut meðal annars Laurence Olivier-verðlaunin í ár sem besta frumraunin.
Leikkonan vill þó sem minnst segja um
efniviðinn.
„Ég ætla ekki að segja of mikið en í
grófum dráttum fjallar verkið um Ray
og Unu, sem áttu í ástarsambandi fyrir
fimmtán árum og hittast á ný með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.“
Sólveig og Pálmi Gestsson fara með
hlutverk Unu og Ray og hrósar leikkonan
mótleikara sínum í hástert, sem og öðrum
aðstandendum sýningarinnar. „Hér er
valinkunnur maður í hverju rúmi og við
erum svo heppin að hafa fengið til liðs við
okkur skoska leikstjórann Graeme Maley,
sem þekkir verkið mjög vel.“
Svartur fugl verður frumsýnt laugardaginn 6. október en hægt er að nálgast
vetrardagskrá Hafnar-fjarðarleikhússins
á vefsíðunni www.hhh.is.
- rve

„Umfjöllunarefnið er eldfimt og best að það komi áhorfendum á óvart,“
segir Sólveig.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Pálmi Gestsson, Sólveig Guðmundsdóttir og leikstjórinn Graeme Maley.

www.hrafnista.is

FJÖLBREYTT
STÖRF Í BOÐI

vilborga@centrum.is

Hrafnista er fjölskylduvænn vinnustaður
sem býður fúsar hendur velkomnar til að
sinna gefandi vinnu með góðum félögum.
Á Hrafnistu er lögð áhersla á sveigjanleika í starfi.
Allar nánari upplýsingar á www.hrafnista.is,
magnea@hrafnista.is eða í síma 585 9529
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Jón stendur fyrir komu töframannsins David Jones, sem sýnir í Hafnarfjarðarleikhúsinu 1. nóvember.

Breytir stelpu í strák
Námsflokkar Hafnarfjarðar eru teknir
til starfa og framboð fjölbreytt að venju.
Meðal þess sem er á dagskrá í vetur er
námskeið fyrir verðandi töframenn.
„Ég ætla að kenna öllum töfrabrögð sem
vilja en þetta miðast við tíu ára aldur,“ segir
töframaðurinn góðkunni Jón Víðis Jakobsson og bætir við að námskeiðið sé byggt á
bók sem hann gaf út fyrir nokkrum árum.
Sú nefnist Töfrabragðabókin og hefur að
geyma leyndardóminn að baki nokkrum vel
völdum brögðum.
„Við lærum hugsunina á bak við töfrabrögð og hvernig þau eru framkvæmd.
Klassísk brögð eins og að festa töfrastaf,
draga pening úr eyra, trefil í gegnum háls
og nokkra spilagaldra að auki. Jafnvel að
breyta stelpu í strák ef tími gefst.“
Að sögn Jóns byggja töfrabrögð af þessu

Paula

tagi á sjónhverfingum sem eiga lítið skylt við
galdra og því skulu nemendurnir ekki búast
við að geta lyft hlutum með hugarorkunni
einni saman eða flogið þegar þeir útskrifast.
„Töframenn geta alls ekki flogið. Þeir geta
hins vegar látið líta út sem svo sé.“
Þar af leiðandi getur hver sem er lært
að verða töframaður, ólíkt galdramönnum sem eru aðeins útvaldir eins og í tilviki
Harry Potter. „Maður verður ekki góður
nema að æfa sig,“ segir Jón. „Ég kenni
brögð sem eru einföld kunni maður þau.
En það þarf að tileinka sér kunnáttuna svo
að aðferðin sjáist ekki.“
Töfrabragðanámskeiðin hefjast 2. október og hægt að skrá sig á námskeið fyrir
börn á aldrinum tíu ára og eldri og sextán
ára og eldri. Nánar á www.namsflokkar.
hafnarfjordur.is
- rve

Jón Víðis er formaður Hins íslenska töframannagildis, sem eru samtök íslenskra töframanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mary

Samvinna skiptir miklu máli á leikskólanum.

Hermes

Barbara

SÓFASETT

Hugmyndir barnsins
eru verkefni dagsins
Samtök áhugafólks um starf í
anda Reggio Emilia á Íslandi
(SARE) voru stofnuð 13.
september síðastliðinn.
Leikskólinn
Stekkjarás
í Hafnarfirði vinnur eftir
aðferðum Reggio Emilia og
leggur áherslu á skapandi
starf og gagnrýna hugsun.
Í Reggio Emilia-stefnunni er
lögð áhersla á að kennararnir
séu þrír, það er börn, kennarar
og umhverfið. Þessir þættir
eru samverkandi og hafa áhrif

hver á annan. Því er litið á börn
og starfsfólk sem samverkamenn og samrannsakendur.
Áhersla er lögð á að nota námskenningar sem falla að félagslegri hugsmíðahyggju en hún
byggir á virkni barnanna sem
nema og að þau læri meira og
betur í samvinnu við aðra en
ein.
Einkunnarorð leikskólans
eru: „Hugmyndir barnsins –
verkefni dagsins“ og á það vel
við.
- hs
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Teiknimynd um víkinga
Leikstjórinn og leikkonan Eyrún Ósk
Jónsdóttir aðstoðaði ungverska kvikmyndagerðarmenn við gerð teiknimyndar um Egil Skallagrímsson.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar,
er meðal aðalbæjarfulltrúa sem blogga á
vefsíðu bæjarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bloggandi
bæjarfulltrúar
Á vef Hafnarfjarðarbæjar blogga
bæjarfulltrúar á heimasvæði vefsins.
Svæðið er vettvangur fulltrúanna til
að koma skoðunum sínum á framfæri
og um leið gera bæjarbúum kleift að
fylgjast með störfum þeirra.
Jafnframt kemur fram á vefnum
að bloggið sé fyrst og fremst persónulegar skoðanir og vangaveltur einstaklingsins. Þær skoðanir sem koma
fram endurspegla ekki endilega skoðanir eða stefnu Hafnarfjarðarbæjar.
Aðalbæjarfulltrúar sem eru skráðir
með blogg eru Lúðvík Geirsson, Ellý
Erlingsdóttir, Haraldur Þór Ólason,
Guðmundur Rúnar Árnason, Margrét
Gauja Magnúsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Guðfinna Guðmundsdóttir,
Gunnar Svavarsson, Almar Grímsson
og Gísli Ó. Valdimarsson.
- rh

Ungverskir kvikmyndagerðarmenn voru
nýverið staddir í Hafnarfirði til að viða að
sér efni fyrir nýja teiknimynd í fullri lengd
um Egil Skallagrímsson. Eyrún Ósk Jónsdóttir, leikkona og leikstjóri, skipulagði
komu hópsins til landsins og var gestunum
innan handar á meðan á dvöl þeirra stöð.
„Þetta æxlaðist þannig að ég var úti í
skóla með ungverskum strák, sem ég fékk
í fyrra til að leika í einleiknum Ofurhetjan,
sem ég skrifaði og leikstýrði,“ segir Eyrún.
„Hann fór með upptökur af leikritinu
til Ungverjalands og þar komst leikstjóri
myndarinnar, Erik Novák, yfir þær. Erik
var þá á leiðinni til Íslands ásamt tökuliði og
vantaði einhvern til að skipuleggja ferðina.
Í framhaldi af því var haft samband við
mig.“

Þessi mynd er tekin úr bæklingi um teiknimyndina.

Eyrún stýrir sem kunnugt er Jaðarleikhúsinu. Hér er hún ásamt föður sínum Jóni Hlíðari, sem hjálpaði til
við skipulagninguna.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Að sögn Eyrúnar var tilgangur fararinnar
að ná andlits- og landslagsmyndum og
mynda hesta á tölti, sem yrðu teiknaðir ofan í og notaðir í myndina. Fjöldi
Íslendinga kom nálægt vinnunni, þeirra á
meðal starfsmenn fyrirtækisins Kaoz, RÚV
og Landnámsseturs Íslands auk rekstrarstjóra skátaheimilisins Hraunbúa og föður
hennar, Jóns Hlíðars.
„Þau tóku mikið upp í Borgarfirði, Krýsuvík og Hafnarfirði,“ segir Eyrún og bætir
við að Hafnarfjörður hafi hentað vel vegna
þess hversu stutt var til hinna tökustaðana,
auðvelt að komast í tæri við hesta og svo

hafi ungverski leikarinn úr Ofurhetjunni
mælt með Hraunbúum sem heppilegu gistiheimili.
Eyrún segir Ungverjana hafa skemmt
sér konunglega á meðan á tökum stóð og
þótt mikið til íslenskrar náttúru koma. „Þau
voru mjög hrifin og ætla að koma hingað
aftur fljótlega. Nú eru þau að ganga frá
styrkjum eftir vinnuna hér. Ætla að sýna
myndbúta til að fá samstarfsaðila til liðs við
sig, bæði úti og hér heima.“
Spennandi verður að fylgjast með vinnunni en ráðgert er að frumsýna myndina
árið 2009.
- rve

Ás fasteignasala hefur haﬁð sölu á sérlega glæsilegum íbúðum
í lyftuhúsum á Norðurbakkanum í Hafnarﬁrði
Frábær útsýnisstaður, stutt í útivistarsvæði og miðbæinn
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Vandaðar innréttingar frá InnX og tæki frá Miele
Granítborðplötur
Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
Sjónvarpsdyrasími
Þakgarður
Byggingaraðili: Atafl hf.
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NORÐURBAKKI 1 OG 3

NORÐURBAKKI 5
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BYGGINGAVERKTAKAR
I N G VA R & K R I S T J Á N E H F









Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
Gólfhiti m/sér hitastýringu í hverju rými
Extra lofthæð
Flísalagðar svalir og timburverandir
Sjónvarpsdyrasími
Þakgarður
Byggingaraðili: Ingvar og Kristján ehf.

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
Opið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

www.as.is
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Föt Sigríðar eru að vissu leyti afturhvarf til fortíðar.

Sigríður leggur mikinn metnað í fatnaðinn.

Ullarpeysuáráttan
Hafnfirðingurinn Sigríður Ásta Árnadóttir hefur
getið sér gott orð fyrir endurunninn ullarfatnað.
„Ég er menntaður textílhönnuður og hef alltaf
verið haldin hálfgerðri ullarpeysuáráttu,“ segir Sigríður spurð út í hugmyndina á bak við hönnunina,
sem er í skrautlegri kantinum.
„Svo átti ég einu sinni ullarpeysu inni í skáp sem
mér þótti svo leiðinleg og óspennandi að ég ákvað
að breyta henni og hekla á hana alls konar skraut.“
Smám saman vatt þetta upp á sig og fyrr en varði
var Sigríður komin með heilan ullarpeysulager.

Hún fékk síðan inni í Kirsuberjatrénu þar sem
fatnaðurinn fæst nú undir merkinu Kitchfríður.
„Kitch merkir eitthvað sem er ofhlaðið og ósmekklegt og það sem ég hanna er bæði skrautlegt og litríkt á íslenskan mælikvarða,“ segir Sigríður um
nafngiftina. „Þegar ég var í námi fékk ég skot á mig
fyrir að vera yfirdrifin og ákvað bara að snúa því
mér í hag, með því að vinna með það sem er kitch.“
Útkomuna má sá hér á síðunni og óhætt að segja
að orðin litríkt og skrautlegt nái vel að lýsa henni.
- rve

Margir þekkja Sigríði undir nafninu Kitchfríður.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Liggur við árekstri
Hjólreiðafélag
hafnfirskra
kvenna er hópur hressra kvenna
sem vill auka sýnileika hjólreiðarmenningar í Hafnarfirði.
„Segja má að kveikjan hafi
verið leti okkar stofnendanna.
Við höfðum keypt okkur hjól og
notuðum þau aldrei. Við ákváðum
þess vegna að stofna klúbb til að
beita okkur sjálfar þrýstingi, svo
við færum út að hjóla minnst einu
sinni í viku,“ segir Eiríksína Kr.
Ásgrímsdóttir, sem er í forsvari
fyrir Hjólreiðafélag hafnirskra
kvenna.
Félagið var formlega stofnað
á sjálfum kvennafrídeginum árið
2006 og fóru viðtökurnar fram
úr björtustu væntingum. Hundrað konur skráðu sig í félagið á
fyrstu tveimur mánuðunum en
á bilinu þrjátíu til fjörtíu þeirra
eru nú virkar og vekja mikla
athygli að sögn Eiríksínu þegar
þær þeysast um götur bæjarins.

Öðruvísi stemning syngjandi víkingar og valkyrjur

1. Jólapakki:
Gisting og morgunverður með jólahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.
*Gildir frá föstudeginum 23. nóvember 2007.

„Það hefur stundum legið við
árekstri þegar hersingin mætir
á svæðið,“ segir hún og hlær.
„Karlarnir verða alveg lamaðir
af skelfingu og vita náttúrulega
ekkert hvert allar þessar vígalegu konur eru að æða. Það er
flautað á okkur og hvaðeina.“
Eiríksína segir að þótt félagið
sé eingöngu ætlað konum hafi
karlarnir tekið virkan þátt í
starfinu meðal annars með því að
kenna konum sínum á hjólin og
séu því einskonar meðhjálparar.
„Þeir mega auðvitað alveg koma
með. Við flöggum þeim svona
spari.“
Hópurinn
hittist
klukkan
20.00 á miðvikudagskvöldum og
11.00 á laugardagsmorgnum við
Hafnarborg en nú fara að verða
síðustu forvöð að mæta þar sem
félagið fer í frí í vetur. Áhugasömum er bent að hafa samband
við Eiríksínu í síma 690 4583. -rve

2. Þorrapakki:
Gisting og fordrykkur með þorrahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.

3. Árshátíðarpakki:
Gisting með fordrykk og þriggja rétta
hátíðarkvöldverði í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 10.500 á mann.

4. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta
sælkeraveislu í Fjörunni.
Í tveggja manna herbergi kr. 9.000 á mann.

5. Fyrirtækjapakkinn:
Tilvalið í miðri viku, fyrir innlenda sem erlenda
gesti í viðskiptaerindum
Gisting með kvöldverði (súpa,
kjöt eða fiskur, kaffi) í Fjörunni eða
í Víkingaveislu í Fjörugarðinum.

Strandgata 55
220 Hafnarfjörður
Iceland
Tel: 565-1213
Fax: 565-1891
vikings@fjorukrain.is

Tveggja manna herbergi kr. 8.000 á mann.
- ATH. Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum.
Tilboð gilda til 15. apríl 2008.
Aukagistinótt kostar kr. 4.000 á mann fyrir herbergið.

Heitur pottur og sauna !
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-"ENZ % k EK  Ö (EAD EÈA
HEADPAKKNING FARIN 6  ÖÒS 5PPL Å
S  

"ÅLAR TIL SÎLU

.ISSAN 3UNNY k TIL SÎLU .ÕSKOÈAÈUR
k SUMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM EK
 Ö 6ERÈ  Ö 3  
4OYOTA #OROLLA k .ÕLEG NELGD VETR
ARDEKK .ÕJAR BREMSUR AÈ AFTAN %INN
EIGANDI Å  ¹R "ÅLL SEM ¹ NËG EFTIR 6
 Ö 3  
4IL SÎLU "ENZ "RABUS k EK  Ö m
FELGUR 6ERÈ   M GËÈUR STGR AFL HV
 Ö 3KIPTI MÎGULEG ¹ 0ICK 5P EÈA
JEPPA 3  

(YUNDAI 3ONATA ',3
SJ¹LFSKIPTUR
RGERÈ  EKINN  Ö KM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR SETT  Ö 4ILBOÈ 
Ö STGR

"ÅLAHORNIÈ
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILAHORNIDIS

3SANGYONG -USSO DISEL SJ¹LFSKIPTUR
¹RGl EK  Ö KM , "ENZ VÁL
6ERÈ AÈEINS  Ö .¹NARI UPPL ¹
WWWARNARBILARIS RN  3 


!RNARBÅLAR EHF
'YLFAFLÎT   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWARNARBILARIS

(UMMER ( 3PECIAL X  ¹RG EK
 KM SËLÖAK LEÈUR SAT NAV m
KRËM FELGUR L¾ST H¹TT OG L¹GT DRIF OFL
6ERÈ  'OTT L¹N FYLGIR 
YFIRTAKA MÎGULEG 5NNAR '3- 
 UNNAR UNNARCOM

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM (RINGDU NÒNA OG GERÈU REYFARA
KAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM Å 53! 4D $ODGE
#ALIBER EÈA &ORD & ¹ ÖÒS .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

/PEL #ORSA ¹RG k 3K k  DYRA %K
 Ö 6  Ö 3  
3KODI &ELICIA ¹RG k SKOÈ k EK 
ÖÒS 6  ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS

4OYOTA 2AV ¹RG k EK  Ö 5PPL Å S
 

- "ENZ # #$) DISEL ¹RG k EK
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

-ITSUBISHI #ARISMA k 3K k EK
 ÖÒS "SK ¹LF CD SAML $R¹TTARKÒLA
HEILS¹RSDEKK BÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S     

6OLVO 8#

$IESEL $IESEL  4OYOTA 2AV $$ DIESEL
 EK  ÖKM ALLUR SEM NÕR VERÈ
¹ÈUR  TILBOÈ 

.ÕR  -AZDASPEED  , 4URBO
 HP  SEC Å  KM

6OLVO 8# ¹RGERÈ  3VARTUR DIESEL
MEÈ ÎLLU  H¹TALARA HLJËÈKERFI SÁR
ÒTVARP FYRIR AFTURS¾TISFARÖEGA GEISLA
DISKAMAGASÅN RAFMAGN Å S¾TUM XENON
LJËS SÅMI TËL OG HANDFRJ¹LS m ¹LFELGUR
TÅMASTILLTUR FORHITARI LJËST LEÈUR CRUISE
CONTROL VIÈARKL¾ÈNING Å M¾LABORÈI
SJ¹LFSSKIPTUR EKINN AÈEINS  KM
6ERÈ   SKOÈA SKIPTI ¹ NÕLEGUM DÅS
ILBÅLUM GOTT L¹N FR¹ 4- GETUR FYLGT
5MBOÈSBÅLL !LLAR UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

!UDI ! TIL SÎLU ¹RG k LEÈUR TOPP
LÒGA  Ö ÒT YFIRTAKA ¹ L¹NI 5PPL
Å  

WWWBILAPARTARIS

%IGUM NOKKRA 4OYOTA FËLKSBÅLA OG
JEPPA TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 "ÅLAPARTAR EHF 'R¾NAMÕRI 
-OSFELLSB¾

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

.ÕR -AZDA #X  , 4URBO  HP
FRAMÒRSKARANDI HÎNNUN ¹ SPORTJEPPA FR¹
-AZDA +OMDU Å REYNSLUAKSTUR Å DAG

4OYOTA 2AV %8% ¹RG k %K  Ö 3SK
LEÈUR LÒGA DR¹TTARKRËKUR 6ERÈ  Ö
YFIRTAKA 3  

"-7 I ¹RG   HÎ EKINN
 KM m FELGUR TOPPLÒGA 8ENON
AÈALLJËS FJARL¾GÈASKYNJARAR LEÈUR S¾TI
HEAD UP DISPLAY 4ILBOÈ  KR
 YFIRTAKA 5NNAR '3-  
UNNAR UNNARCOM

4OYOTA 2UNNER k ¹RG %KINN CA
 KM 6ATN INN ¹ VÁL EN MJÎG GOTT
BODY ¹ NÕJUM HEILS¹RSDEKKJUM 6ERÈ
 3   E KL 

2ENAULT +ANGOO DISEL RGl  MANNA
4OPPBÅLL %K  Ö "SK "ÅLASAMNINGUR
 Ö !ÈEINS YFIRTAKA AFB  Ö ¹
M¹N 3  
"ERLINGO  EK  ÖÒS -JÎG VEL
MEÈ FARINN 6  MIL HVÅLANDI  Ö
!FBORGUN  Ö ¹ M¹N 5PPL Å S 

3UBARU FORESTER .ÕSKR l 2AUÈUR
GR¹R EK  Ö 3SK 6  Ö HV 
Ö 3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM 3
 
67 0OLO k   D DÎKKGR¾NN
5PPL Å S  

.ÕR -AZDA #8  , 6  HP
 MANNA LÒXUS SPORTJEPPI +OMDU Å
REYNSLUAKSTUR Å DAG

4OYOTA !VENSIS  ¹RG  EK
 KM SJ¹LFSK DR¹TTARB SUMAR
VETRARD HV CA  Ö !FB  Ö
¹ M¹N 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

!UDI 3 1UATTRO   (®  GÅRA
ALDRIF SËLLÒGA 2ECARO INNRÁTTING /:
FELGUR #$ RAFM Å ÎLLU SEM NÕR EK  Ö
6ERÈ  ÖÒS YFIRTAKA ATH ÎLL SKIPTI
5PPL Å S  

3UZUKI 3IDEKICK k EK  ÖÒS NÕ
TÅMAREIM OG KÒPLING 6ERÈ  ÖÒS
 

4IL SÎLU 6OLVO 3 ¹RG k EK  ÖÒS
%INN MEÈ ÎLLU NÕKOMINN ÒR ÖJËNUSTU
FR¹ "RIMBORG 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  
)SUZU 2ODEO k EKINN  Ö KM VERÈ
 Ö .EGLD OG SUMARDEKK %INN EIG
ANDI  

&R¹B¾R DEKURBÅLL #OROLLA k XLI EK
 ÖÒS NÕSKOÈAÈUR STGR  ÖÒS
 
3USUKI *IMNY ¹RG k SK k &¾ST ¹
 ÖÒSUND MÎGULEIKI ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI
'ËÈUR Å VEIÈINA OG FÅNN Å INNANB¾JAR
AKSTRI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
$ODGE 'RAND #ARAVAN ¹RG k 
MANNA %K  ÖÒS 6  ÖÒS 5PPL
Å S  

  ÖÒS

(ONDA !CCORD 3PORT ¹RG k 3ILFURL
3J¹LFSSK %KINN  Ö 6ERÈ  Ö 3ÅMI
 

"-7 I  EK AÈEINS  Ö
KM  GÅRA SVARTUR METALLIC %30 !"3
¹LFELGUR ÒTVCD OFL 6ERÈ KR 
"ÅLAL¹N MÎGULEGT

4IL SÎLU 7ILLIS 7RANGLER k 6  Ö
0ONTIAC 4RANSAM k 6  Ö 0ONTIAC
'RANDAM k 6  Ö #HRYSLER 3TRATUS
k 6  Ö *AGUAR 3*8 k 6  Ö 3
 

.ÕR  -AZDA 4RIBUTE NÕTT OG BREYTT
ÒTLIT MEÈ MEIRI STAÈALB EN ¹ÈUR +OMDU
Å REYNSLUAKSTUR Å DAG

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ LAUGARD  
WWWXIS

-EGA BULL VERÈ 

3UBARU )MPREZA 7' ¹RG  EKINN 
Ö KM SJ¹LFSKIPTUR KRËKUR  SPOILERAR
¹LFELGUR GËÈ DEKK SK  6ERÈ  
4ILBOÈ   

3KOÈA ÎLL SKIPTI UPP OG
NIÈUR 

-AZDA  'RAND 4OURING 3 RG  EK
 Ö+M 6 3SK !IRBAG #RUISE 2AFM
Å ÎLLU LFELGUR 8ENON SETT  Ö
,¹N  Ö 3  

--# #OLT ¹RG k EK  ÖÒS 6ETRA
OG SIMARDEKK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGS #ITROEN # k
EK  Ö KM 3UMAR VETRARDEKK ¹HVÅL
ANDI  Ö KR AFBORGUN  Ö ¹ M¹N
.¹NARI UPPL Å SÅMA  

  MILLJËNIR

-ERCEDES "ENZ #  + #LASSIC
 EK  ÖKM 3J¹LFSKIPTUR
/BSIDIANSVARTUR %30 STÎÈUGLEIKAKERFI 
SPËLVÎRN6ERÈ KR  4ILBOÈSVERÈ
KR   BÅLAL¹N MÎGULEGT

!ÈEINS ¶ PR M¹NUÈ 

%KKI MISSA AF ÖESSUM

'L¾SILEGUR 9ARIS ¹RG  TIL SÎLU EK
 ÖÒS "ÅLL Å TOPPSTANDI SUMAR OG
VETRADEKK SETT 6  Ö 5PPL Å S
 
-ERCEDES "ENZ #  + !VANTGARDE

MODEL¹R  7
3J¹LFSKIPTUR )RIDIUM SILFURMETALLIC
'LERTOPPLÒGA !VANTGARDE PAKKI HITI Å
S¾TUM m ¹LFELGUR OFL OFL 6ERÈ KR
 4ILBOÈSVERÈ KR 
 BÅLAL¹N MÎGULEGT

)NTERPORT EHF
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWINTERPORTIS

+IA -AGNETIS RG  EK Ö SSK SK
 !BS LFELGUR #D   6ÁL  ,¹N
3  
&ORD -ONDEO 'HIA k EK AÈEINS 
ÖÒS SSK SKO k 3VDEKK GLERTOPPL
EIG 6  Ö 3  

&ORD &  ,ARIAT ¹RGERÈ  DIESEL
  SJ¹LFSKIPTUR MEÈ ÎLLUM AUKABÒNAÈI
INNFLUTTUR NÕR "RIMBORG EKINN AÈEINS
 ÖÒSKM EKKI MEIRAPRËFSBÅLL SK
k VERÈ KR  3  

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

$ODGE 2AM  $ÅSEL ¹RG k VERÈ
 Ö ,ANDROVER &REELANDER ¹RG k
%K  Ö 6  Ö  L¹N 5PPL Å
S  

+ORANDO ¹RG  EKINN  Ö KM  G
BEINSKIPTUR DÅSEL m BREYTTUR 4ILBOÈ
 KR 5PPL Å S  

3UBARU ,EGACY   k EK  ÖÒS
3K  GËÈUR BÅLL 6 ÖÒS UPPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS SJ¹LFSKIPTUR EKINN
 Ö KM #$ SAML OG FL SETT VERÈ
 EÈA  STGR 5PPL Å
S  

-!:$!   ,5853 ¹RG k SSK %K
T¾PLEGA  ÖÒS 4OPPL m ¹LFELG VET
RARD DR¹TTARKR OFL 6  ÖÒS "ÅLAL¹N
 ÖÒS !FB CA  ÖÒS ¹ M¹N 3
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 MILLJËNIR

"ÅLAR ËSKAST

(ÒSBÅLAR

«DÕR BÅLL ËSKAST HELST HYUNDAI M¹
ÖARFNAST LAGF¾RINGAR 6ERÈHUGMYND 
TIL  ÖÒSUND 5PPL Å SÅMA  
«DÕR BÅLL ËSKAST ¹   ÖÒS 5PPL Å S
 

*EPPAR

4IL SÎLU  GL¾NÕ m HJËL ¹ ËTRÒLEGU
VERÈI (ONDA #2& OG #2& (¾GT
ER AÈ F¹ ALLT AÈ  L¹N 5PPL Å S 
 ANDRIB GMAILCOM

,AND #RUISER  DÅSEL ¹RG  %K
 Ö ,EÈUR m DEKK 6ERÈ   S

4IL SÎLU NÕR (OBBY 6AN HÒSBÅLL ¹RGERÈ
 &ORD 4RANSIT   $IESEL  (Î
6ERÈ AÈEINS  (OBBYHÒSIÈ
$UGGUVOGI  3   WWWHOBBY
HUSIDIS

&ORNBÅLAR

(YBRID GEFUR ÖÁR AUKINN KRAFT MEÈ MINNI
EYÈSLU !LLT AÈ  AUKIN SPARNEYTNI
+YNNTU ÖÁR (9"2)$ FR¹ 4OYOTA &ORD
'-# ,EXUS OG (ONDA ¹ ISLANDUSCOM
.ÕJIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ
&R¹  ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU NETASPIL OG NIÈURLEGGJARI %INNIG
TIL SÎLU GR¹SLEPPUNET KL¹R Å KÎRUM CA 
 ST 5PPL Å S  

(JËLHÕSI

«SKUM EFTIR TILBOÈI Å
SKEMMTIB¹T

&JÎRD  SMÅÈAÈUR   HÎ 9ANMAR
TURBO DIESEL +EYRÈUR ¹ VÁL OG DRIFI 
TÅMA "¹TUR Å TOPPSTANDI SKR¹NINGAR
NÒMER  5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


-ËTORHJËL

4IL Å AÈ SKOÈA ÎLL SKIPTI

"-7 8 ¹RG k EK  ÖÒS  ,
UMBOÈSBÅLL LEÈUR SSK $6$ TVEIR m
SKJ¹IR Å HÎFUÈPÒÈUM 6ERÈ  5PPL
4RYGGVI  

3NARL¾KKAÈ VERÈ ¹ HAUSTÒTSÎLUM 
*EEP 'RAND #HEROKEE &ORD %XPLORER
$ODGE $URANGO *EPPAR FR¹ ÖÒS
PALLBÅLAR FR¹ ÖÒS .ÕJIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹ 
ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI
 WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU 3ËMI  MEÈ  MEÈ 6OLVO
0ENTA    3  

6INNUVÁLAR

4RAVELKING  RG  3ËLARSELLA 
'EYMAR  GAS &ORTJALD #D , VATNS
TANKUR 46 LOFTNET 'ËLFHITI OG FL 'OTT
L¹N 3  

*AGUAR 8* ¹RG  EK  ÖÒS
SVARTUR LJËST LEÈUR SKOÈAÈUR  VERÈ
 5PPL SÅMI  

&ELLIHÕSI

0ALLBÅLAR

4IL SÎLU MINIT¾KJASETT  &ERMAC MINI
GRAFA   TONN OG 9ANMAR BELTAVAGN
4¾KIN ERU Å GËÈU STANDI 6ERÈ 
ÖÒSUND 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU PERLUHVÅTUR ,EXUS )3  
EK  KM  ÖREPA SJ¹LFSK TOPPLÒGA
LEÈUR FJARLSKYNJARAR m FELGUR %INS OG
NÕR HV  MILLJ 6ERÈ   5PPL Å SÅMA
  

4OYOTA LAND  COMON RAIL EK 
Ö .Õ DEKK BEIN SALA VERÈ 
3ÅMI  

4IL SÎLU 0ALLOMINO 9EARLING  ¹RGERÈ
  FET SVEFNPL¹SS FYRIR   FORTJALD
RAFMAGNSLYFTIBÒNAÈUR V TRUMA MIÈ
STÎÈ ÅSSK¹PUR 6ERÈ AÈEINS 
(OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS
4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI 3L¾R ,ANDCRUISER ÒT MEÈ KRAFT OG
SPARNEYTNI  HÎ  ,KM 
FR¹ ÖÒS  PANTIÈ NÒNA .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

2EYFARAKAUP ¹ HAUSTÒTSÎLUM  &ORD
& 4OYOTA 4ACOMA EÈA $ODGE 2!FR¹ ÖÒS 3T¾RRI PALLBÅLAR OG SENDIBÅL
AR BENZÅNDÅSEL ¹ TOMBËLUVERÈUM .ÕJIR
.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ &R¹
 ÒTBORGUN  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI  WWWISLANDUSCOM

"ÅLAÖJËNUSTA

"¹TAR
,ÅNUÒTHALD TIL SÎLU  STK AF  MM
.OSKRI LÅNU N¹NAST ËNOTUÈ STOKKUÈ OG
ÖVEIGIN KRËKAST¾RÈ ER  OG  /:
BALAR FYLGJA 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S
 

*%00!2 4), 3®,5

.ISSAN .AVARA $# 3%

.ISSAN .AVARA $# 3%

.ISSAN 0ATROL %LEGANCE

4OYOTA ,#  '8

3*3+ p n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

3*3+ p n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

 GÅRA n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

3*3+ p AUKAS¾TI p n
BREYTTUR EK  ÖKM
6ERÈ 

4OYOTA ,#  68

4OYOTA ,#  68

--# 0AJERO

.ISSAN 0ATROL

3*3+ p n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

3*3+ p n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

3*3+ p n BREYTTUR
 EK  Ö KM
6ERÈ 

DÅSEL p  GÅRA m BREYTTUR  GÅRA m BREYTTUR
 EK  Ö KM  EK  Ö KM
6ERÈ 
6ERÈ 

+LETTH¹LSI  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI   o JEPPARIS

)SUZU 4ROOPER
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6ARAHLUTIR
0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

2AFVIRKJUN

0ARKET 0ARKET

4EK AÈ MÁR AÈ VERA HJ¹ EINSTAKLINGUM
HLUTA ÒR DEGI ER SAMVISKUSÎM HEIÈAR
LEG OG J¹KV¾È 3  

&YRIRT¾KJA FLUTNINGS OG NÕBYGGINGAR
ÖRIF 3V¾ÈI EHF 3  

'ARÈYRKJA

3ÒREFNISMETTUNARM¾LAR ¹ FR¹B¾RU
VERÈI %INNIG HÎFUM VIÈ AÈGANG AÈ
ÎLLUM MÎGULEGUM VÎRUFLOKKUM ¶AÈ
SEM VIÈ EIGUM EKKI REYNUM VIÈ AÈ
ÒTVEGA + -ATT EHF 3   EÈA
K MATT K MATTIS

4ÎLVUR
4ÎLVUÖJËNUSTA

9FIR  FYRIRT¾KI Å FÎSTUM VIÈSKIPTUM
OG HUNDRUÈIR EINSTAKLINGA +EM ¹ STAÈ
INN -ICROSOFT VOTTUN  ¹RA REYNSLA
-IÈNET EHF 2ÅKHARÈUR 3  

HEILSA

.UDD

*APANSKAR 6ÁLAR"ÅLSTART
"ÅLAPARTASALA

(EILSUVÎRUR

-ASSAGE -ARIA TEL  

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA &IAT /PEL 67 OFL SÁRSTÎK
¹HERSLA ¹ .ISSAN OG -.# /PIÈ  
3      PARTASOLURIS

3P¹DËMAR

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTASOLURIS

µMISLEGT

4ÎKUM AÈ OKKUR PARKETLAGNIR VÎNDUÈ
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST VERÈTILBOÈ
(AFIÈ SAMBAND Å SÅMA   /RRI

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

4ÎKUM AÈ OKKUR HEIMILIS FLUTNINGS OG
NÕBYGGINGAÖRIF OG ÖRIF EFTIR IÈNAÈAR
MENN 6ÎNDUÈ VINNA 3  

+ -ATT EHF VEFSÅÈA WWWK MATTIS 3ÅMI
  % MAIL K MATT K MATTIS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

2AF,IST
'ETUM B¾TT VID OKKUR ALLRI
ALMENNRI RAFLAGNAVINNU NÕLAGN
IR VIDHALDSVINNA

.¹MSKEIÈ

OG FAGLEG RAÈGJÎF
5PPL Å S     

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

'ARÈAÖJËNUSTA ('

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

®LL HELSTU GARÈVERK HELLULAGNIR SËLPALL
AR 5PPL Å S  
'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    
%' 4ËNAR ²RVAL AF HARMONIKUM AUK
FYLGIHLUTA FR¹ KR !KUREYRI 3
    2EYKJAVÅK 3 
   +ENNSLA FYRIR BYRJENDUR

"ËKHALD

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

%NGLALJËS 3   
 
%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
¹ H¹DEGI TIL  ¹ MIÈN¾TTI
,¹RA  +LARA SP¹MIÈLAR

4IL SÎLU MASSÅFT TÎLVU SKATTHOL 6ERÈ TIL
BOÈ 5PPL Å S  
4IL SÎLU LÅTILL LAGER AF MJÎG FALLEGUM STYTT
UM STËRUM SEM SM¹UM 3ELST Å HEILU
LAGI EÈA MINNI EININGUM 5PPL GEFUR
4ËTA S   E KL

6ISA%URO

"ÒÈIN ER AÈ LOKA ÖARF AÈ LOSNA VIÈ
ALLT 3ELST ËDÕRT OG GEFINS !SÅA #ENTER
%NGIHJALLA  ,AUSIR B¹SAR 3  

&¾ÈUBËTAREFNI
4RÁSMÅÈI
3ELJUM OG LEGGJUM PARK

4ÎKUM AÈ OKKUR LAGNINGU SLÅPUN LÎKK
UN OFL ¹ PARKETI EIGUM EINNIG PARKET
TIL SÎLU (RÎÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 3 


 EINSTAKLEGA FALLEGIR KASSAVANIR KETTLING
AR F¹ST GEFINS ¹ GËÈ HEIMILI 3  
  
'¾FUR OG FALLEGUR KETTLINGUR F¾ST GEFINS
5PPL Å S  
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

-¹LARAR
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM OG
SANDSPÎRTSLUN &ÎST VERÈ OG TÅMAVINNA
3   3IGURÈUR  +RISTMUNDUR
,IST VERK

!LSP¹  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
(LJËÈF¾RI

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

(ÒSAVIÈHALD

&ATABREYTINGAR STYTTUM BUXUR
SAMD¾GURS SKIPTUM UM RENNI
L¹SA ¹ BUXUM OG JÎKKUM EINNIG
LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹
KL      LAUGAR
DAGA   3ÅMI  
3KRADDARINN ¹ (ORNINU
,INDARGÎTU 

-IÈLUN DRAUMAR R¹ÈGJÎF HEILUN FYRIR
B¾NIR .,0 3ÅMASP¹ EINKAT OG M FL
6ÅSA %URO -ASTERS /PIÈ   WWW
SPAMIDLUNCOM

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

¶JËNUSTA
3AMTALSTÅMAR
%RFIÈ SAMSKIPTI SORG HEGÈUN
BÎRN UNGLINGAR %INKATÅMAR
0ÎR (ËPAR 4EYMI
(ANDLEIÈSLA
'ÒSTAF %DILONSSON 3  

(ANNA  

3AMTALSTÅMAR
%RFILEIKAR -ÎGULEIKAR 6IÈHORF
²RR¾ÈI (ANDLEIÈSLA
"ERGLJËT 6 «LADËTTIR

$ULSPEKISÅMINN  
  

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

VAR &RIÈRIKSSON +ENNI ALLAN DAGINN
4OYOTA !VENSIS  4EK Å AKSTURSMAT
OG HJ¹LPA VIÈ ENDURTÎKUPRËF 3 
 OG  
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

HEIMILIÐ

6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR
TIL SÎLU  STGR   «LAFUR

'ESTALT  0SYCOTHERAPEUT
OPAL SIMNETIS

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

®KUKENNSLA

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

.UDD
®NNUR ÖJËNUSTA
&ATABREYTINGAR

'EFINS

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

3ILFURLEIR SKARTGRIPAGERÈ

+VÎLDN¹MSKEIÈ   OG  OKT 3KR¹NING
OG UPPL S   %INNIG TRÁÒTSKURÈUR
STEINASKART OG T¹LGUN (ANDVERKSHÒSIÈ
"OLHOLTI 

'ESTALT  0SYCOTERAPEUT
4ÅMAPANTANIR SÅMI  

(ÒSGÎGN
'L¾SILEGUR SKENKUR
SPEGILL ,ÅNAN
NÕLEGT JA OG JA S¾TA SËFASETT
"ORÈSTOFUBORÈ EIK  STËLAR MEÈ H¹U
BAKI .ÕTT HJËNARÒM X
N¹TT
BORÈ KOMMËÈA M  SKÒFFUM SPEGILL
Å STÅL "ANG/LUFSEN m TV ELDHÒSBORÈ ST
 STËLAR 3     
'AMALL ÒTSKORINN -AGHONY BORÈSTOFU
SK¹PUR -AX SËFASETT TIL SÎLU 6ERÈTILBOÈ
5PPL Å S  

"ARNAVÎRUR
4IL SÎLU 3IMO KERRUVAGN VERÈ  Ö 5PPL
Å S  

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
3ËLARHRINGURINN KR  VIKAN ¹
KR LEO INTERNETIS
3 
 ,EË WWWVADLABORGIRIS

3P¹KONA

3P¹KONA SP¹IR Å SPIL R¾È DRAUMA OFL
GEF GËÈ R¹È 4ÅMAP Å S   3TELLA
$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS
-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
%DDUFELLI  S  
0ÅANË ËSKAST GEFINS M¹ VERA ËNÕTT EÈA
BILAÈ «SKANDI S¾KIR 3ÅMI  

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å PÅPU
LÎGNUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

3TÅFLUÖJËNUSTA

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

4), 3®,5

+RISTJANA SP¹MIÈILL ¶EIR SEM TIL MÅN
VILJA LEITA 0ANTIÈ TÅMA Å S   
 

,9&4!2!2 4), 3®,5
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4IL LEIGU  HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ 4JARNARGÎTU
  2EYKJAVÅK FR¹ OG M  OKTËBER
5PPL Å S  

HÚSNÆÐI

JA HERB ÅBÒÈ OG STÒDIO ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
MIÈB¾NUM LEIGJAST TIL  JÒNÅ k JAFN
VEL M HÒSG 5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

%RTU Å MILLIBILS¹STANDI ¥ (LÅÈUNUM ER
 FM ÅBÒÈ TIL LEIGU SEPT OKT
3IGURÈUR  

2OOMS AND STUDIO APARTMENT TO RENT IN
DOWNTOWN 2EYKJAVIK !LL ROOMS ARE FULLY
FURNISHED WITH SHARED BATHROOM AND
KITCHEN FACILITIES 46 INTERNET ACCESS AND
LAUNDRY FACILITIES 2ENT IS   PER
MONTH !PARTMENT IS FULLY FURNISHED INT
ERNET ACCESS AND WASHING MACHINE 2ENT
IS  PER MONTH &URTHER INFO AT 
  BETWEEN  AND 

!46)..!

 FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å SNYRTILEGU OG
GËÈU ATVINNUHÒSN¾ÈI VIÈ $UGGUVOG
"JÎRT OG GËÈ ÅBÒÈ SEM BÕÈUR UPP ¹
MIKLA MÎGULEIKA ,AUS STRAX 6ERÈ 
ÖÒS M¹N 5PPL  

4IL LEIGU JA HERB NÕ UPPGERÈ ÅBÒÈ Å
+ËPAVOGI 5PPL Å S    
  

,EIGUSALAR AUGLâSA FRÓTT
3KRÉU EIGNINA ÓNA É LEIGAIS
EA HRINGDU Ó SÓMA  
,EIGJENDUR LEITA FRÓTT
,EIGAIS BâUR
լ LEIT A LEIGJANDA
լ LEIGU OG TRYGGINGARÉGJÚF
լ GER LEIGUSAMNINGA FYRIR
ÓBÞAR OG ATVINNUHÞSNI

(ERBERGI TIL LEIGU Å MIÈB¾ 2VK MJÎG
GËÈ SAMEIGINLEG AÈSTAÈA 5PPL Å S
 

 FM Å +ËPAVOGI TIL LEIGU Å ALLT AÈ 
M¹N KLËSETT OG STËRT GEYMSLURÕMI
INNKEYRSLUDYR  Ö ¹ M¹N HITI OG
RAFMAGN 5PPL Å S  

6EITINGAHÒS
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK ËSK
AST SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
0ANTIÈ TÅMANLEGA FYRIR
HÒSVAGNINN

.ÕSTANDSETT OG UPPHITAÈ HÒS ¹
%YRARBAKKA 3TËR HJËLH
HÒSB 
P M¹N ,ÅTIL HJËLH
HÒSB  P
M¹N &ELLIH  P M¹N Å  M¹NUÈI
3  
4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RA KONA FR¹
6ESTFJÎRÈUM ËSKAR EFTIR
EINSTAKLINGSÅBÒÈ SEM
FYRST
%R MEÈ VINNU Å 2VK ER REGLUSÎM
OG REYKLAUS ¥BÒÈIN ÖARF AÈ
VERA SNYRTILEG MEÈ SÁRINNGANGI
OG EKKI V¾RI VERRA AÈ HÒN
V¾RI ¹ JARÈH¾È 3TAÈSETNING
SKIPTIR EKKI M¹LI BARA 2VK OG
N¹GRENNI 'REIÈSLUGETA  
ÖÒS 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
5PPL Å S   ¶URÅÈUR

'ULLNESTI 'RAFARVOGI
«SKAR EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI
Å DAGVINNU %INNIG ËSKUM VIÈ
EFTIR VÎNUM STARFSMANNI ¹ GRILL
OG Å KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPL Å S   $AÈI

6ANTAR ÖIG GEYMSLUHÒSN¾ÈI UNDIR TJALD
VAGNA KR  Ö FELLIHÕSI  Ö HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSI FR¹ KR  Ö ALLAN VETURINN 3
  «LAFSFIRÈI

4IL LEIGU

 M HÒSN¾ÈI VIÈ 3ELFOSS .OKKUR
SVEFNH  ELDHÒS OG  BAÈHERBERGI
4ILVALIÈ FYRIR   MANNS 3ÅMI  

"ÅLSKÒR
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA LITLU IÈNAÈARHÒS
N¾ÈI TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5PPL Å S  

#AFE /LIVER
#AFE «LIVER ËSKAR EFTIR REYNDUM
BARÖJËNUM OG ÖJËNUM Å SAL Å
FULLT STARF OGEÈA HLUTASTARF
6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND
Å   EÈA CAFEOLIVER
CAFEOLIVERIS

%RT ÖÒ FASTEIGNAREIGANDI
OG ERT AÈ SELJA
-IG VANTAR CA   FM ÅBÒÈ
HÒN ÖARF AÈ VERA ¹ JARÈH¾È
MEÈ GARÈI 3TAÈSETNINGAR
SEM KOMA TIL GREINA ERU
3ELTJARNARNES 'ARÈAB¾R -OSË
OG N¹GRENNI 3V¾ÈI  ®NNUR
SV¾ÈI ER TIL Å AÈ SKOÈA
%INUNGIS HEIÈARLEG VIÈSKIPTI OG
SANNGJÎRN SALA KOMA TIL GREINA
5PPL Å SÅMA   ¶URÕ
 UNGAR SKËLASTELPUR ËSKA EFTIR JA HERB
ÅBÒÈ N¹L¾GT MIÈB¾NUM ¹ VERÈB 
 ÖÒS HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S
  EÈA  
«SKA EFTIR  HERB ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU TIL LEIGU 5PPL Å S  
«SKA EFTIR STUDIO EÈA JA HERB ÅBÒÈ Å
2VK 3KILVÅSUM GREIÈSLUM OG REGLUSEMI
HEITIÈ REYKLAUS S  
2ËLEGUR REYKLAUS OG REGLUSAMUR MAÈUR
ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ ¹ SANNGJÎRNU VERÈI 3
 

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3JÒKRALIÈI  ¹RS KK ËSKAR EFTIR STÒDÅO
ÅBHERBERGI SEM FYRST HELST Å   3
  ADALTHOR GMAILCOM

ATVINNA

9FIRMAÈUR 3ERRANO Å
3M¹RALIND
3ERRANO MUN Å BYRJUN NËVEMBER
OPNA GL¾SILEGAN NÕJAN VEITINGA
STAÈ Å 3M¹RALIND
6IÈ LEITUM AÈ YFIRMANNI TIL AÈ
STJËRNA ÖESSUM NÕJA VEITINGA
STAÈ
3TARFSSVIÈ 6ERSLUNARSTJËRA
2¹ÈNINGAR STARFSFËLKS OG
UMSJËN MEÈ STARFSMANNAM¹L
UM

!TVINNA Å BOÈI

5PPGJÎR

3KALLI (RAUNB¾ AUKA
VINNA
6ANTAR HRESST OG DULEGT STARFS
FËLK Å AUKAVINNU   KVÎLD Å VIKU
FR¹ KL   OG AÈRAHVORA HELGI
,¹MARKSALDUR  ¹RA
5PPL Å S   ALLA VIRKA
DAG TIL KL 

b6ILTU SL¹ST Å HËPINN MEÈ
*«! &%, m
(ÎFUM Å BOÈI AFGREIÈSLUSTÎRF Å
BAKARÅINU OKKAR ¹ +LEPPSVEGI
%INNIG Å BOÈI HELGARVAKTIR SEM
HENTA VEL FYRIR SKËLAFËLK
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

!FGREIÈSLUSTÎRF
5MSJËN MEÈ VÎKTUM
0ANTANIR OG BIRGÈAHALD

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

%RT ÖÒ VANURVÎN VINNU VIÈ SMUR OG
DEKKJASKIPTI -AX HRAÈÖJËNUSTUVERK
ST¾ÈI BYGGIR UPP NÕJA STÎÈ Å "REIÈHOLTI
OG VANTAR VANA STARFSMENN TIL STARFA
&REKARI UPPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
ÖJËNUSTUSTJËRI -AX ¥VAR SGEIRSSON Å
SÅMA   4AKTU Ö¹TT Å UPPBYGGING
UNNI OG S¾KTU UM ¹ WWWMAXIS

!46)..!

-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
2EYNSLA AF STÎRFUM Å VERSLUN
EÈA ¹ VEITINGASTÎÈUM
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
MJÎG ÖJËNUSTULUNDAÈUR
6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ VERA
STERKUR Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM
2EYNSLA AF REKSTRI MIKILL
KOSTUR
6INSAMLEGAST S¾KIÈ UM ¹
WWWSERRANOISATVINNA EÈA
SENDIÈ UMSËKNIR ¹ STEINGERD
UR SERRANOIS !LLAR N¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEINGERÈUR
REKSTRARSTËRI 3ERRANO Å SÅMA
 

6ÁLAVERKST¾ÈI
(JALTA %INARSSONAR EHF
-ELABRAUT   p (AFNARÙRÈI
+ORNIÈ "ORGARTÒNI

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU FR¹ KL
  OG FR¹ KL   (ENTAR VEL ELDRA
FËLKI 'ËÈ LAUN Å BOÈI 5PPL Å S 
 EÈA  

6ÁLAVERKST¾ÈI (JALTA %INARSSONAR ËSKAR
EFTIR VÁLVIRKJUM RENNISMIÈUM OGEÈA
ÎÈRUM M¹LMIÈNAÈARMÎNNUM

.ONNABITI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL STARFA
EKKI YNGRI EN  REYKLAUS
5PPL Å S     
EÈA ¹ STAÈNUM

6ERKEFNI 6ÁLAVERKST¾ÈIS (JALTA %INARSSONAR ERU MJÎG FJÎLBREYTT
EN FYRIRT¾KIÈ REKUR MEÈAL ANNARS FART¾KJAVERKST¾ÈI SMURSTÎÈ
OG FULLKOMIÈ RENNIVERKST¾ÈI ¹SAMT ÎÚUGRI OG VEL BÒINNI SMIÈJU
.ÕTT OG VEL BÒIÈ MÎTUNEYTI ER ¹ STAÈNUM ¹SAMT GËÈRI STARFS
MANNAAÈSTÎÈU MEÈ BÒNINGSAÈSTÎÈU OG STURTUM
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGI " 2ÒTSSON Å SÅMA   %INNIG ER
H¾GT AÈ SENDA UMSËKNIR OG FYRIRSPURNIR ¹ INGI STIMIRIS

%RT ÖÒ N¾TURMANNESKJA
3UBWAY ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG DUGLEGU FËLKI MEÈ MIKLA
ÖJËNUSTULUND 5M ER AÈ R¾ÈA
FULLT STARF Å N¾TURVINNU UNNIÈ 
N¾TUR OG  N¾TUR FRÅ 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUB
WAYIS .¹NARI UPPLÕSINGAR
VEITIR VERSLUNARSTJËRI Å SÅMA
  3UBWAY (RINGBRAUT
.  !LDURSTAKMARK ER  ¹R
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'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA

&ËTAAÈGERÈAFR¾ÈINGAR ËSKAST
¹ STOFU Å FULLUM REKSTRI &ULLT
STARF EÈA HLUTASTARF !LLT KEMUR
TIL GREINA
5PPL VEITIR *ËHANNA EÈA (AFDÅS
Å S   EÈA  

TILKYNNINGAR
6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
4IL SÎLU LÅTIÈ FYRIRT¾KI Å INNFL OG SM¹VIÈG
(¾GT AÈ REKA Å BÅLSKÒR EÈA FLYTJA ÒT ¹
LAND !UÈVELT AÈ ST¾KKA EÈA VIÈBËT VIÈ
ANNAN REKSTUR 6ERÈ  M 5PPL KSA
SIMNETIS EÈA Å S  

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ

%INKAM¹L
PLÒSIS

3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA ¥SLENZKUR AFÖREY
INGARVEFUR FYRIR FULLORÈNA

3KRIFSTOFUR /RKUGARÈS /RKUSTOFNUNAR OG
¥SLENSKRA /RKURANNSËKNA VERÈA LOKAÈAR
FR¹ KL  ÙMMTUDAGINN
 3EPTEMBER NK VEGNA  ¹RA
AFM¾LIS /RKUSTOFNUNAR

.ÕR OG GL¾SILEGUR
SKEMMTISTAÈUR
.ÕR OG GL¾SILEGUR SKEMMTISTAÈ
UR ËSKAR EFTIR HRESSU OG DUGLEGU
STARFSFËLKI ¥ BOÈI ER B¾ÈI DAG
OG KVÎLDVINNA  STÎÈUR
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
2AKEL Å S    RAKEL
RUBINIS

/RKUGARÈUR

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ

«SKAR EFTIR VERKAMÎNNUM TIL
JARÈVINNU FRAMKV¾MDA -ATUR Å
H¹DEGINU OG HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å AFGREIÈSLU 
STAÈA 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
AGNAR KEILUHOLLINIS

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Ingvi
Þórarinn
Kjartan
Rúnar
Kópsson
Kópsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
lögg. fast.sali
GSM 820 9505 kok@thingholt.is GSM 896 0421
ingvi@thingholt.is
kopsson@thingholt.is

Ætlar þú að selja
eða kaupa fasteign?
Við aðstoðum þig alla leið
og veitum þér góða þjónustu.
Innifalið í okkar þjónustu er m.a.
Frítt verðmat - Frí myndataka
Frí flutningsþrif
Vegna mikilla sölu þá vantar
allar tegundir eigna á skár,
hringdu núna í síma 590 9500.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI
TIL
AFGREIÈSLUSTARFA
¥SLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈI (ELGA GEFUR
FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

BAUGAKÓR 19, 2. HÆÐ – OPIÐ HÚS

;hia{\
hajÄ`cjc

«SKUM EFTIR STARFSKRÎFTUM TIL AFGREIÈSLU
STARFA Å BAKARÅ Å +ËPAVOGI 6INNUTÅMI FR¹
  OG ÎNNUR HVER HELGI (ELST
2EYKLAUSIR 5PPL Å S  

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb. 87,6 fm íbúð á 2.hæð í 3ja hæða
lyftuhúsi á eftirsóttum stað. Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnh.,
þvottah., baðh., stofu og eldhús. Sérmerkt stæði fylgir í bílageymslu.
Útsýni. Falleg og vel skipulögð eign. Örstutt í leik og grunnskóla sem og
aðra þjónustu.

9gVjbV]hW_ÂVhZa_ZcYjb[VhiZ^\cV[VhiVa{\VhajÄ`cjc#
H`dÂVÂj`_g^cd``Vg!]g^c\bncY^gd\higVga_hbncY^g{/
lll#YgVjbV]jh#^hZÂV]g^c\Yj
hbV*(%&-%%d\[{Âj[gZ`Vg^jeeaÅh^c\Vg#

6ANAN SJËMANN VANTAR STRAX ¹ 
TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹
3UÈURNESJUM 5PPL Å S  

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FIMMTUDAG FRÁ 17.30-18.30.

-¹LARAR

Frum

,OFTORKA 2EYKJAVÅK

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

!UGLÕSING UM LOKUN

&!34%)'.)2

. 2ÁTTARH¹LSI

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

+AFFIHÒS "AKARÅ

®FLUGIR HRESSIR OG ¹REIÈANLEGIR STARFS
MENN ËSKAST TIL STARFA ¹ HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈI . AÈ 2ÁTTARH¹LSI .¹NARI UPPLÕS
INGAR VEITIR SGRÅMUR 2EISENHUS Å SÅMA
  EÈA   HUGASAMNIR
GETA EINNIG SËTT UM ¹ WWWNIS

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

4),+9..).'!2

«SKAR EFTIR VÎNUM STARFSMANNI
Å ELDHÒS 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR
RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"AKARAMEISTARINN -JËDD
3M¹RATORGI 3UÈURVERI
!USTURVERI 'L¾SIB¾ 
(ÒSGAGNAHÎLL ËSKA EFTIR
AFGREIÈSLUFËLKI 6INNUTÅMI  
         
%INNIG LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ ¹
WWWBAKARAMEISTARINNIS

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:
• 2ja herbergja í hverﬁ
101, 105, 107 og 220
• 3ja herbergja í hverﬁ
105, 107, 109, 200 og 220

Frum

(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI 
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å MËTTÎKU
OG MEÈHÎNDLUN OG ALMENN
LAGERSTÎRF 6INNUTÅMI ER  
!NNARS VEGAR ER UM AÈ R¾ÈA
FLOKKUN TALNINGU MEÈHÎNDLUN
OG MERKINGU VARA OG HINS VEGAR
TILTEKT PANTANA STAÈSETNINGAR
ENDURSENDINGAR OFL
.¹NARI UPPLÕSIGNAR VEITIR
*ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON ¹ STAÈNUM
EÈA Å SÅMA   ¹ SKRIF
STOFUTÅMA

&ËTAAÈGERÈAFR¾ÈINGAR
ËSKAST

Frum

,AGERSTÎRF OG VÎRUMEÈ
HÎNDLUN

2ËTGRËIÈ MARKAÈSFYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR
TRAUSTUM STARFSMANNI  ¹RA Å SÅMA
SÎLU ¹ SKRIFSTOFUTÅMA ¶J¹LFUN ¹ STAÈNUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   +RISTÅN

4RAUST FYRIRT¾KI VANTAR GËÈA M¹LARA
5PPL Å S   MILLI KL  

"AKARI OG AÈSTOÈARMAÈUR
ËSKAST

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR BÅLSTJËRA MEÈ
MEIRAPRËF -ATUR Å H¹DEGINU OG
HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BAKARA OG AÈSTOÈ
ARMANN TIL STARFA Å BAKARÅ Å "REIÈHOLTI
5PPL Å S     

"AKARÅ

:GIÃÖÏHyAJ=J<A:>Á>C<JB4

Þjónusta ofar öllu

6AKTSTJËRAR
3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA VAKTSTJËRA TIL STARFA ¹
3HELL ,AUGAVEGI OG 3ELECT
6ESTURLANDSVEGI 5M ER AÈ R¾ÈA
ALMENNA ÖJËNUSTU OG AFGREIÈSLU
¹SAMT YFIRUMSJËN MEÈ VAKTINNI
AUK UPPGJÎRS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
STÎÈVARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

HJÁLMAKUR - GARÐABÆ

ATH

HRINGDU NÚNA

699 6165

Frum

²TIÖJËNUSTA
3KELJUNGUR HF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSMANN Å ÒTIÖJËNUSTU
¹ 3ELECT 6ESTURLANDSVEGI 5M ER
AÈ R¾ÈA ALMENNA ÖJËNUSTU OG
AFGREIÈSLU
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
STÎÈVARSTJËRI ¹ STAÈNUM
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ N¹LGAST
¹ WWWSKELJUNGURIS EÈA ¹
N¾STU 3HELL EÈA 3ELECT STÎÈ

VIÐ SELJUM
ALLA DAGA !

Fullbúið og glæsilegt 293 fm einbýli í hinu nýja
Akrahverfi. Húsið er vel staðsett fyrir neðan götu
innarlega í botnlanga. Um er að ræða staðsteypt
„Funkis“ hús með mikilli lofthæð teiknað af ÚtiInni arkitektum. Húsið skiptist þannig: Miðpallur,
anddyri, sjónvarpsstofa, stofa, eldhús og
borðstofa. Á efripalli eru fjögur svefnherbergi,
fataherbergi og baðherbergi. Á neðri palli eru
hol, herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr.
Skipulag hússins er gott og frágangur allur hinn vandaðasti, innréttingar eru frá JKE design, gólfhiti og innfeld lýsing - hönnuð af Lúmex. Eldhústæki eru vönduð og öll
blöndunartæki eru af gerðinni Vola. 6977.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur
Fasteignasali
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-ÒRARAR
%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA
EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF

SMIÐIR

Erum með vana smiði á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

"IFREIÈASTJËRAR
MEÈ HËPBIFREIÈARÁTTINDI

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR NOKKRA BIFREIÈASTJËRA
TIL STARFA SEM FYRST 5M ER AÈ R¾ÈA B¾ÈI  STÎRF OG
HLUTASTÎRF SEM HENTA B¾ÈI KONUM OG KÎRLUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA GÒST OG *ËNAS Å SÅMA
  ¹ SKRIFSTOFUTÅMA

4),+9..).'!2

!UGLÕSING VEGNA ÒTHLUTUNAR BYGGÈAKVËTA
¹ ÙSKVEIÈI¹RINU 

Ævintýri alla daga
Leikskólinn Heiðarborg, Selásbraut 56
óskar eftir að ráða deildarstjóra, leikskólakennara
og starfsfólk með aðra menntun.

&ISKISTOFA AUGLÕSIR AÈ NÕJU EFTIR UMSËKNUM UM ÒTHLUTUN
BYGGÈAKVËTA TIL ÙSKISKIPA FYRIR EFTIRTALIN BYGGÈALÎG

4¹LKNAFJARÈARHREPPUR
"RJ¹NSL¾KUR Å 6ESTURBYGGÈ
3TYKKISHËLMSB¾R
5M ÒTHLUTUNARREGLUR Å OFANGREINDUM BYGGÈALÎGUM VÅSAST
TIL REGLUGERÈAR NR   MAÅ  MEÈ SÅÈARI BREYT
INGUM AUK SÁRSTAKRA ÒTHLUTUNARREGLNA Å HLUTAÈEIGANDI
BYGGÈALÎGUM SBR AUGLÕSINGU NR  Å 3TJËRNAR

(EIÈARBORG ER FJÎGURRA DEILDA LEIKSKËLI Å GRËNU HVERÙ Å 3EL¹SNUM ÖAR SEM ER STUTT Å ËSNORTNA
N¹TTÒRU %LLIÈA¹RDALINN OG 2AUÈAVATN
¥ (EIÈARBORG ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ LEIKINN HREYÙNGU OG M¹LR¾KT

TÅÈINDUM ¶ESSAR REGLUR ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
&ISKISTOFU WWWÙSKISTOFAIS 5MSËKNUM SKAL SKILAÈ TIL
&ISKISTOFU ¹ EYÈUBLAÈI SEM ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU STOFN
UNARINNAR 5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  OKTËBER 

6ERIÈ VELKOMIN Å HEIMSËKN Å (EIÈARBORG EÈA HAÙÈ SAMBAND VIÈ %MILÅU -ÎLLER
LEIKSKËLASTJËRA Å SÅMA   EÈA  

&ISKISTOFA  SEPTEMBER 

Við leitum að fólki á öllum aldri,
af báðum kynjum, með margs
konar menntun og reynslu.

500"/¨

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

500"/¨
&RAMHALD UPPBOÈS ¹ EFTIRFARANDI EIGNUM VERÈUR H¹È
¹ ÖEIM SJ¹LFUM SEM HÁR SEGIR

4),+9..).'!2

"ERGHOLT )) FNR   ,ANGANESBYGGÈ ¹ÈUR 3KEGGJA
STAÈAHREPPI ÖINGL EIG 'UNNËLFUR EHF GERÈARBEIÈENDUR
!LFESCA HF ,ÅFEYRISSJËÈUR !USTURLANDS . HF OG 3ÕSLUMAÈ
URINN ¹ (ÒSAVÅK MIÈVIKUDAGINN  OKTËBER  KL 

(VERAHLÅÈARVIRKJUN ALLT AÈ 
-7 JARÈVARMAVIRKJUN

"ITRUVIRKJUN ALLT AÈ  -7
JARÈVARMAVIRKJUN

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR

/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR 3KIPU
LAGSSTOFNUNAR FRUMMATSSKÕRSLU UM (VERAHLÅÈARVIRKJUN ALLT
AÈ  -7 JARÈVARMAVIRKJUN Å 3VEITARFÁLAGINU ®LFUSI

/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR 3KIPU
LAGSSTOFNUNAR FRUMMATSSKÕRSLU UM "ITRUVIRKJUN ALLT AÈ 
-7 JARÈVARMAVIRKJUN Å 3VEITARFÁLAGINU ®LFUSI OG 'RÅMS
NES OG 'RAFNINGSHREPPI

4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNINGAR FR¹
 SEPTEMBER TIL  NËVEMBER ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM 
SKRIFSTOFUM 3VEITARFÁLAGSINS ®LFUSS ¹ BËKASAFNINU Å ¶OR
L¹KSHÎFN Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI OG HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN
&RUMMATSSKÕRSLAN ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈUM /RKUVEITU
2EYKJAVÅKUR WWWORIS OG 63« R¹ÈGJAFAR WWWVSOIS
/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR MUN KYNNA FRUMMATSSKÕRSLU VIRKJ
UNARINNAR MEÈ OPNU HÒSI ¹ EFTIRFARANDI STÎÈUM
¥ HÒSI /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR "¾JARH¹LSI  MIÈVIKUDAGINN
 OKTËBER KL 
¥ (ELLISHEIÈARVIRKJUN ÙMMTUDAGINN  OKTËBER KL 
!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA
FRAM ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG
BERAST EIGI SÅÈAR EN  NËVEMBER  TIL 3KIPULAGSSTOFN
UNAR ,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶AR F¹ST ENNFREMUR
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSBR
3KIPULAGSSTOFNUN

4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNINGAR FR¹
 SEPTEMBER TIL  NËVEMBER ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM 
SKRIFSTOFUM 3VEITARFÁLAGSINS ®LFUSS ¹ SKRIFSTOFU 'RÅMSNESS
OG 'RAFNINGSHREPPS ¹ BËKASAFNINU Å ¶ORL¹KSHÎFN Å ¶JËÈAR
BËKHLÎÈUNNI OG HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN &RUMMATSSKÕRSLAN
ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈUM /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR WWW
ORIS OG 63« R¹ÈGJAFAR WWWVSOIS
/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR MUN KYNNA FRUMMATSSKÕRSLU VIRKJUN
ARINNAR MEÈ OPNU HÒSI ¹ EFTIRFARANDI STÎÈUM
¥ HÒSI /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR "¾JARH¹LSI  MIÈVIKUDAGINN
 OKTËBER KL 

(AFNARGATA  FNR   ,ANGANESBYGGÈ ¹ÈUR
3KEGGJASTAÈAHREPPI ÖINGL EIG 'UNNËLFUR EHF GERÈAR
BEIÈENDUR !LFESCA HF "YGGÈASTOFNUN &RUMHERJI HF 'LITNIR
BANKI HF ,ÅFEYRISSJËÈUR !USTURLANDS OG 3ÕSLUMAÈURINN ¹
(ÒSAVÅK MIÈVIKUDAGINN  OKTËBER  KL 
(AFNARGATA  FNR   ,ANGANESBYGGÈ ¹ÈUR 3KEGGJA
STAÈAHREPPI ÖINGL EIG 'UNNËLFUR EHF GERÈARBEIÈENDUR
!LFESCA HF "YGGÈASTOFNUN 'LITNIR BANKI HF ,ÅFEYRISSJËÈUR
!USTURLANDS OG 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK MIÈVIKUDAGINN
 OKTËBER  KL 
(AFNARGATA  FNR   ,ANGANESBYGGÈ ¹ÈUR
3KEGGJASTAÈAHREPPI ÖINGL EIG 'UNNËLFUR EHF GERÈARBEIÈ
ENDUR !LFESCA HF "YGGÈASTOFNUN ,ÅFEYRISSJËÈUR !USTUR
LANDS 3PARISJËÈUR ¶ËRSHAFNAR OG N¹GR OG 3ÕSLUMAÈURINN ¹
(ÒSAVÅK MIÈVIKUDAGINN  OKTËBER  KL 
(ÎFÈABREKKA  FNR    (ÒSAVÅK ÖINGL EIG
*ËNAS 'UÈMUNDSSON GERÈARBEIÈENDUR ¥BÒÈAL¹NASJËÈUR
OG 4OLLSTJËRAEMB¾TTIÈ ÙMMTUDAGINN  OKTËBER  KL

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
 SEPTEMBER 

¥ (ELLISHEIÈARVIRKJUN ÙMMTUDAGINN  OKTËBER KL 

5PPBOÈ

!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA
FRAM ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR OG
BERAST EIGI SÅÈAR EN  NËVEMBER  TIL 3KIPULAGSSTOFN
UNAR ,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶AR F¹ST ENNFREMUR
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

&RAMHALD UPPBOÈS ¹ EFTIRFARNANDI EIGN VERÈUR H¹È
¹ SKRIFSTOFU EMB¾TTISINS ¹ ²TGARÈI  (ÒSAVÅK SEM
HÁR SEGIR

"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
NR  MSBR
3KIPULAGSSTOFNUN

4HËR SKIPASKR¹RNR  (ÒSAVÅK ÖINGL EIG $ËREM EHF
GERÈARBEIÈANDI &AXAÚËAHAFNIR SF ÙMMTUDAGINN  OKTËB
ER  KL 
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
 SEPTEMBER 
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Hinn stríðandi meirihluti í Reykjavík
fram og notaði þung orð
um að illa væri farið með
almannafé við ljósleiðaravæðinguna.
Fyrir
kaldhæðni
amstarfsflokkarnir í
örlaganna er síðan verðborgarstjórnarmeirimat
á
Gagnaveitur
hlutanum,
SjálfstæðisReykjavíkur lagt fram í
flokkur og Framsóknarstjórn
Orkuveitunnar
flokkur eru ekki samstiga
sama dag og birtar eru
í
málum
Gagnaveitu
fréttir að því að GuðlaugReykjavíkur. Allt frá því 3)'2². %,3!
ur Þór Þórðarson, núverfyrst var hafist handa við 3-2!$«44)2
andi heilbrigðisráðherra,
ljósleiðaravæðingu fyrir
hafi rekið Alfreð Þorsteinsson úr
um áratug með stofnun Línu Net
byggingarnefnd Hátæknisjúkrahafa sjálfstæðismenn haft allt á
húss. Það þarf ekki að undra að
hornum sér varðandi verkefnið.
nokkrum klukkustundum eftir að
"ITBEIN 3J¹LFST¾ÈIS OG &RAMSËKN
fundi stjórnar lauk voru fréttir af
ARFLOKKS
tugmilljarða verðmati á Gagnaveitu Reykjavíkur búnar að leka út,
Spjót sjálfstæðismanna hafa í gegnþrátt fyrir að stjórnarformaður
um árin ekki hvað síst staðið á fyrrverandi borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, Alfreð Þorsteinssyni. Í
gagnrýni Sjálfstæðisflokksins fór
jafnan fremstur í flokki Guðlaugur
Þór Þórðarson sem gekk mjög hart

5-2¨!.
/RKUVEITA 2EYKJAVÅKUR

S

Erum við
virkilega
svona?
5-2¨!.
$ANS

S

umir eru alltaf að skrifa
greinar og senda fjölmiðlum og er ég ekki einn
þeirra. Ég er jafnvel ekki
svo viss um að þessi grein
verði birt þar sem hún fjallar ekki um lyfjaskandal, eiturlyf eða annað sem gæti
hneykslað lesendur eða þá
sem stýra því sem birtist í
fjölmiðlum.
Bróðir
minn varð
Bandaríkjameistari í
samkvæmisdönsum í
2!'.!2
byrjun
septemb- 36%22)33/.
er og þar
sem mér og mörgum öðrum
fannst það vera fréttnæmt
þá setti ég saman smá pistil
og sendi á þá fjölmiðla sem
mér datt í hug að hefðu
áhuga,
Morgunblaðið,
Fréttablaðið, Blaðið, Sjónvarpið og Stöð 2. Samkvæmt
því sem ég best veit þá hefur
einungis Blaðið birt eitthvað, Fréttablaðið hafði
samband við hann en eins og
ég sagði þá veit ég ekki til
þess að eitthvað hafi verið
birt. Hinir miðlarnir höfðu
ekki samband og hafa ekki
birt neitt.
Við erum að tala um að
Íslendingur
hafi
orðið
Bandaríkjameistari í samkvæmisdönsum. Bandaríkin eru ein af stærstu þjóðum
í heimi eins og flestir vita og
ef það er ekki fréttnæmt að
Íslendingur
hafi
orðið
Bandaríkjameistari í samkvæmisdönsum, hvað er þá
fréttnæmt? Jú, ég skal segja
ykkur það. Um leið og einhver misstígur sig, t.d. ef
dansari fellur á lyfjaprófi,
þá er komin frétt. Þá birta
allir fjölmiðlar eitthvað um
málið. Erum við virkilega
þannig að það sem er jákvætt
er ekki frétt og það sem er
neikvætt er frétt? Eða eru
fjölmiðlarnir bara þannig?
Það eru jú þeir sem vinna á
fjölmiðlunum sem stjórna
því sem birtist þar. Ég vona
að ég sé ekki sá eini sem vill
sjá meira af jákvæðum fréttum í fjölmiðlum.
Höfundur er danskennari.

hafi lagt áherslu á að trúnaður yrði
um málið.

GREININGUR UM SÎLU
Ágreiningur samstarfsflokkanna
nær lengra, þar sem borgarstjóri,
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, og
stjórnarformaður OR, Haukur Leóson, hafa báðir lýst áhuga á að selja
Gagnaveitu Reykjavíkur og hefur
borgarstjóri raunar lýst því yfir að
„Gagnaveita Reykjavíkur verði
seld ef sanngjarnt verð fáist fyrir
hana“, eins og fram kemur í Morgunblaðinu 17. júlí síðastliðinn.
Fulltrúar Framsóknarflokksins
hafa hins vegar ekki verið jafn
áhugasamir um söluna á Gagnaveitu Reykjavíkur. Óskar Bergsson, annar helsti forystumaður
flokksins í borgarstjórn, aftók með

öllu að Orkuveitan yrði bútuð upp
og einkavædd í hlutum í umræðum
um fjárhagsáætlun borgarinnar sl.
vetur. Ekki hefur hingað til verið
hægt að greina nokkurn vilja í
röðum framsóknarmanna til að
selja Gagnaveituna og eftir framkomið verðmat er ekki líklegt að sá
áhugi hafi aukist.

b,EYNDARM¹LIÈm SEM ALLIR VITA
Ekki liggur ljóst fyrir hvaða rök
liggja að baki því að trúnaður eigi
að vera um verðmatið. Ákvörðun
um einkavæðingu Gagnaveitunnar
myndi kalla á mikla þjóðfélagsumræðu þar sem verðmat og verðmatsþróun fyrirtækisins væri ein
af grunnforsendum umræðunnar.
Ef marka má fréttir, er það sem
eftir stendur, að verðmatið er vand-
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ræðalegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn
og sýnir glögglega þá tækifærismennsku sem einkennt hefur þeirra
málflutning í áratug um ljósleiðaravæðinguna. Talsmenn flokksins
hafa haft á röngu að standa og borið
fyrri meirihluta í borginni þungum
sökum. Er eðlilegt að krefjast trúnaðar til að hylma yfir því?
Fulltrúar Samfylkingar í stjórn
og varastjórn hafa farið fram á að
leynd verði aflétt af niðurstöðu
verðmats svo að stjórnarmenn og
aðrir geti óhindrað tjáð sig um
málið. Þeirri beiðni hefur enn ekki
verið svarað þrátt fyrir að upplýsingar um verðmatið hafi víða
verið.
Höfundur er borgarfulltrúi
Samfylkingar.

DRÓTTSKÁTASVEITIN DÍMON
GYLFI JÓN GYLFASON
SÁLFRÆÐINGUR
KRISTÍN RÓS HÁKONARDÓTTIR
AFREKSÍÞRÓTTAKONA
BJARNI TÖFRAMAÐUR
STEFÁN EIRÍKSSON
LÖGREGLUSTJÓRI
ICESTEP DANSHÓPURINN
TORFI TÓMASSON
VITNISBURÐIR
FRÁ STARFI AÐILDARFÉLAGA
KLIFURVEGGUR, KASSAKLIFUR,
NÆLUGERÐ, BLÖÐRUR
OG MARGT FLEIRA

LEIKTÆK
I ERU
OPIN M
ILLI
KL. 13 O
G 17

MÁLÞING UM GILDI
ÆSKULÝÐSSTARFS,
29. SEPTEMBER KL. 14:00
Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR
Bandalag íslenskra skáta



 SEPTEMBER  &)--45$!'52

Ákall til auðmanna

Bjartsýni í orkumálum farartækja
5-2¨!.
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argir eru uggandi út af orku
og sérílagi verði á orku farartækja, sjálfs einkabílismans.
Nú er bílasýning í Frankfurt og
næstum allir stóru framleiðendur bíla eru með nýjungar, sem
varða orku. Ekki verður alls
getið, en línur eru farnar að skýrast.
Fjölskyldubíllinn verður knúinn rafmagni en ekki bensíni eða
olíu. Það verða ekki bara smábílar frá Indlandi eða Kína heldur
frambærilegir fólksbílar, sem
geta ekið 100 kílómetra eða
meira á einni rafhleðslu. Bílar
verða settir í samband við rafkerfið með því að stinga rafsnúru
í samband. Með nýjum litíum
rafgeymum er þetta hægt. Litíum
er léttasti málmurinn, léttari en
vatn, og verið er að þróa ýmis
afbrigði, t.d. með vanadíum eða
háþróuðum
kolefnistrefjum.
Þetta eru rafgeymar af þriðju
kynslóð, en nikkelgeymar af annarri kynslóð eru nú í einkabílum.
Toyota Príus reið á vaðið með
tvíorkubil. Hann er með tveimur
vélum, bensín- og rafmagnsvél.
Hann nýtir þá orku, sem losnar
við bremsun, í umferð eða niður
brekkur; stórsniðug hugmynd.
Svo fæst Lexus með svipaðum
búnaði, en í honum er nikkelhydríð rafgeymar, en þeir eru
margfalt léttari en blýgeymar
miðað við orku.
Ekki eru á hraðbergi eyðslutölur, en ritara sýnist að Lexus jepplingur þannig búinn eyði helmingi minna bensíni en annars, en
akstur er vitaskuld breytilegur.
Slíkir bílar hafa nú verið búnir
rafsnúru til að nota rafkerfi í

snarir í snúningum,
heimahúsum. Ef ekið
þá koma Kínverjar
er á rafgeymunum
bara með þannig bíl.
einum, má auka orkuEn ekki er enn í
nýtingu mörgum sinnaugsýn verulega góð
um og komast 100 km
lausn fyrir landflutná einni hleðslu með
inga. Fyrst um sinn
80% nýtingu orku. verður
væntanlega
Vetnisbílar standast
díselolía driffjöðurin,
ekki samanburð, þeir
en smám saman má
hafa 25-30% nýtingu
gera ráð fyrir stórum
eða aðeins meiri undir
rafgeymum, sem duga
litlu álagi. Mikið hefur *«.!3 "*!2.!3/.
fyrir skemmri leiðir.
verið lagt í tilraunir
Sama máli gegnir um skip, en
hér með vetni í strætisvögnum,
flug verður með jarðefnaeldsen þeim hefur verið lagt þrátt
neyti í fyrirsjáanlegri framtíð,
fyrir niðurgreitt vetni. Það hefur
en sparnaður verður þá bara með
dulmögnuð áhrif á þá, sem
stórum flugvélum og hagkvæmheillast af því að sjá bara vatn
um.
koma út í púströrum. Sú aðferð
Verð á þotueldsneyti verður
hefur fræðilegar takmarkanir og
augljóslega hækkandi. En það er
framtíðin leysir ekki slíkan
allt í lagi, að eitthvað eitthvað
vanda. Þýskur sérfræðingur, Ulf
dragi úr viðskiptum með ódýrBossel, var hér nýlega og hefur
asta varning frá Kína eða Indlíklega komið vitinu fyrir marga,
landi, en þar er næstum þrælaen íslenskir fræðimenn hafa
hald. Kannski er verkafólk þar
vitað þetta lengi.
þó ekkert bættara með minnkEn tilkoma litíums í rafgeymaðri framleiðslu, en margt er
um veldur byltingu. Slíkir geymkomið út í öfgar. – Hér á Íslandi
ar eru þegar í fartölvum og þeir
er allt í lagi að olía á fiskiskip
gefa fyrirheit um fimm sinnum
hækki eitthvað, en það ætti að
meiri orku en nikkel geymar
gagnast
visvænum
veiðum,
miðað við þunga, en þeir geta
krókaveiðum og veiðum með lagverið hættulegir en það er unnið
netum með fjölvíddarmöskvum.
að aukningu á öryggi. VerkfræðEn uppáhaldshugmynd ritara
ingar hafa notað tækni GM og
er litíum rafbíll með litlum
útbúið bíl með mörgum smáum
sprengihreyfli
sem
varaafl.
geymum, sem eru á markaði.
Hann verði drifinn með gasi og
Bíllinn er engin smátík heldur
fer bara í gang ef þörf krefur og
glæsilegur sportbill. Fyrirtækið
getur hlaðið rafgeymi fyrir
breska Tesla hefur einnig útbúið
klukkutíma akstur. Þá verða
bíl, sem er svipaður. Ennþá eru
menn ekki strand einhvers staðsvona bílar fáir og dýrir, en verð
ar. – Segja má að neyðin hafi
á rafgeymunum mun lækka
kennt naktri konu að spinna og
mörgum sinnum og verða e.t.v.
hugmyndasmiðum tilefni til að
200 þús. kr. fyrir fólksbíla. Fyrirúthugsa nýjar leiðir til að spara
sjánalega mun orkukostnaður
orku og auka hagkvæmni.
verða 3-4 kr/km miðað við rafmagnsverð í Reykjavík, en án
vegagjalda. Ef menn eru ekki
Höfundur er efnaverkfræðingur.

Það er mjög átakanlegt
hversu margir skjólstæðingar okkar hafa ekki
efni á að nota okkar góða
heilbrigðiskerfi. Margir
geta ekki leyft sér að nota
jölskylduhjálp Íslands
tannlæknaþjónustu, hvað
er að hefja sitt fimmta
þá að leysa út lyfin sín
starfsár um þessar mundeða láta snyrta hár sitt.
ir og þörfin aldrei meiri
Hér er nýleg dæmivið að aðstoða konur, börn
saga: Ung fimm barna
og karla í neyð. Við treystmóðir leitaði til okkar
um á fyrirtæki og almenn- 3'%2¨52 *«.!
sökum mikillar fátæktar,
ing með fjármagn, fatnað &,/3!$«44)2
hún er öryrki, býr með
og matvæli. Peningar eru
fimm börnum sínum í sumarbústað.
af skornum skammti og því þarf að
Þegar hún kom til okkar síðasta
gæta vel að kaupa þau matvæli sem
miðvikudag var hún illa haldin því
hagstæðast er að kaupa hverju
hún hafði ekki haft efni á að leysa út
sinni.
geðlyfin sín í langan tíma og geðeinFrá upphafi hafa eftirtaldir aðilkennin því komin vel í ljós. Það var
ar og fyrirtæki styrkt starfið í formi
mjög sorglegt að horfa upp á þessa
matvæla og fl.: Ólafur Jóhann Ólafsungu konu sem var svo illa haldin
son rithöfundur, Helgi S. Guðað það stakk mann beint í hjartamundsson, Frónkex, Myllan-Brauð,
stað. Þessa konu vantaði allt. Við
Mjólkursamsalan, Dreifing, Ömmuhjálpuðum henni að leysa út geðlyfbakstur, Lýsi, Nesbúegg, Sölufélag
in sem kostuðu bara 1.200 krónur
garðyrkjumanna, Bakarameistarsem ekki er há upphæð, létum hana
inn, Osta- og smjörsalan, Mjólka,
hafa peninga fyrir bensíni á bílinn
Papco, Plastprent, Emmessís, Góasvo hún kæmist til okkar aftur eftir
Linda og Selecta. Mikið væri það
tvær vikur því hún þarf að fara um
yndislegt að geta úthlutað nýjum
langan veg til að koma til okkar. Þá
fiski, kjúklingum, góðu kjöti og
létum við hana hafa mikið magn af
miklu úrvali af grænmeti. Þess í
matvælum fyrir hennar stóru fjölstað erum við að úthluta kjötfarsi
skyldu og síðast en ekki síst fékk
og hrossabjúgum sem er það ódýrhún hlýjan fatnað, þykkar og góðar
asta sem völ er á því við erum að
sængur og mörg teppi svo þeim yrði
úthluta til yfir 100 fjölskyldna á
ekki eins kalt í sumarbústanum í
hverjum miðvikudegi. Það eru um
vetur. Þessi kona hefur ekki getað
250 einstaklingar með börnunum
leyft sér að nýta þjónustu tannsem hvern miðvikudag treysta á
lækna hvað þá aðra þjónustu innan
matarúthlutun hjá Fjölskylduhjálp
okkar góða heilbrigðiskerfis.
Íslands. En við verðum að sníða
okkar stakk eftir vexti.
Kæru auðmenn Íslands, hjálpið
Við biðlum til auðmanna þessa
okkur við að hjálpa þeim fjölmörgu
lands um að styðja við bak starfsins
fátæku fjölskyldum sem til okkar
með fjárframlögum en þeir hinir
leita. Bankareikningar eru 101-26sömu munu fá ársreikning þar sem
66090 og 546-26-6609. Kt. 660903fram kemur hvaða matvæli við
2590.
keyptum og frá hverjum. Þar kemur
líka í ljós að hver einasta króna fer
Höfundur er formaður Fjölskyldutil að hjálpa fátæku fólki á Islandi.
hjálpar Íslands.
Allt starf er unnið í sjálfboðastarfi.
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Safn við Laugaveg
til sýningarhalds í Reykjavík.
Listasafnið
Safn
hefur ávallt opnað sýningarsali sína fyrir íslenskum
listamönnum
og
ökum þess að framtíð
þannig staðið fyrir mörglistasafnsins
Safns,
um metnaðarfullum sýnsem starfrækt hefur verið
ingum með yngstu kynvið Laugaveg 37b, er í
slóð
framsækinna
óvissu, vilja fulltrúar Samíslenskra
listamanna.
fylkingarinnar í menning- /$$.µ
Sannkölluð
lyftistöng
arog
ferðamálaráði 3452,5$«44)2
fyrir listalífið í borginni ,
Reykjavíkurborgar stinga
raunar hefur sýningarniður penna. Í fjölda ára
hald í Safni verið mun
hefur Pétur Arason safnað
meira en samningur borgsamtímalist af miklum
arinnar kvað á um.
metnaði. Hann rak lengi
vel gallabuxnaverslun á
Næstu áramót rennur
Laugavegi 37b en opnaði á
samningur Safns út en síðsínum tíma efri hæð hússustu fjögur ár hefur
ins fyrir almenningi, til að
Reykjavíkurborg stutt við
'%2,!
njóta sístækkandi safns
rekstur þess. Nú blasir
síns. Í borgarstjóratíð
við að starfsemi listaIngibjargar Sólrúnar Gísladóttur
safnsins er í uppnámi. Því er fyrirgerði Reykjavíkurborg samstarfssjáanlegt að frá og með næstu árasamning við hann sem gerði honum
mótum verði safneign Safns hvorki
kleift að taka allt húsnæðið undir
aðgengilegt borgarbúum né þeim
sýningarsali og þar hefur listasafnfjölmörgu áhugasömu sem lagt hafa
ið Safn blómstrað. Pétur hefur sjálfland undir fót sérstaklega til
ur staðið straum af stærsta hluta
Reykjavíkur til að sjá hið einstæða
rekstrarins en samstarfssamningsafn í eigu Péturs Arasonar.
urinn var grundvöllurinn að því lifÞað yrði sjónarsviptir að listaandi starfi sem hefur einkennt listasafninu Safni, fyrir menningarlífið
safnið. Það er gaman að rifja það
og myndlistarflóruna í Reykjavík.
upp að það var í tvíþættum tilgangi
Þá er ótalið það mikilvæga hlutsem stuðningur borgarinnar var á
verk Safns að lokka að stór nöfn úr
sínum tíma komið á, Laugavegurinn
heimi samtímalistar til sýningarátti undir högg að sækja og það
halds í Reykjavík. Fulltrúar Samþótti mikilvægt að metnaðarfulla
fylkingarinnar í Menningar- og
menningarstarfsemi, sem listasafn
ferðamálaráði óskuðu bókað á fundi
Péturs Arasonar flokkast undir,
ráðsins þann 10. september að þeir
væri að finna við aðalverslunargötu
hvettu menningar- og ferðamálaráð
borgarinnar.
í samvinnu við aðrar borgarstofnanir að leita allra leiða til að listaListasafnið Safn samanstendur
safnið Safn verði áfram í höfuðaf listmunum í einkaeigu Péturs.
borginni.
Safneignin telur um 750 verk, 30%
íslensk verk og 70% erlend. ListaÞó að fyrirsjáanlegt sé að starfsafnið Safn nýtur sérstöðu að því
semin muni leggjast niður nú um
leyti að safneignin er eingöngu
áramótin þá vonum við að það verði
byggð upp af samtímamyndlist,
eingöngu tímabundið. Við vonum
sýningarhald hefur verið með
innilega að viðunandi lausn finnist
blómlegasta móti, sýningingarsem fyrst sem henti listasafninu
gestir á síðasta ári voru vel á annan
Safni svo perlurnar í safneigninni
tug þúsunda. Safn er vinsælt til
haldi áfram að lýsa upp skammdegskólaheimsókna og mjög vinsælt
ið í Reykjavíkurborg.
af ferðamönnum, eins hefur einstök safneignin og orðstír safnsins
Höfundar sitja í menningar- og
átt mikinn þátt í því að lokka að
ferðamálaráði Reykjavíkur fyrir
stór nöfn úr heimi samtímalistar
hönd Samfylkingarinnar.
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PEUGEOT

407
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2.470.000

r)%J EÎTJM IFTUÕGM
r.F£BMFZ£TMB MLN
r"#4CSFNTVLFSGJ
r&41TUÕ£VHMFJLBLFSGJ
og spólvörn
rMPGUQÙ£BS
r-PGULMJOH
r3BGTUÝS£JSIMJ£BSTQFHMBS
r"LTUVSTUÕMWB

www.peugeot.is
Það er lúxus að geta fengið allt sem Peugeot 407 býður sem staðalbúnað á kr. 2.470.000.
Það er ennþá meiri lúxus að njóta þess að aka Peugeot á götum borgarinnar. Láttu lúxusinn leika við þig – veldu Peugeot 407.
Vatnagörðum 24 - 26 r Sími 520 1100
www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800 r Bílver, Akranesi, sími 431 1985 rHöldur, Akureyri, sími 461 6020 r Bragginn,Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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Um hvað er deilt?
5-2¨!.
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vilja bæta kjör aldraðra og öryrkja, þar á
meðal frjálslyndir en
Samfylkingin
setti
fram
róttækustu
stefnumálin í velferðarmálum.

m hvað er deilt í
íslenskum stjórnmálum í dag? Það er
ekki auðvelt að svara
+VËTAM¹LINU
SËPAÈ
þeirri spurningu. Ungt
UNDIR TEPPIÈ
fólk, sem er að kjósa í
fyrsta sinn á í erfiðEkkert var rætt í þingleikum með að átta sig "*®2'6). '5¨-5.$33/. kosningunum
um
á mun flokkanna. Munstærsta mál þjóðarurinn hefur minnkað og stundum
innar, kvótamálið. Því var sópað
finnst mönnum munurinn á flokkundir teppið. Samfylkingin er
unum vera sáralítill.
með góða stefnu í auðlindamálum og kjarni hennar er sá, að
$EILT UM STËRIÈJU
gjald eigi að koma fyrir afnot
allra auðlinda, þar á meðal auðÍ dag er helst deilt um stóriðju og
linda sjávar. Hinir flokkarnir
umhverfismál. Það mál var eitt
hafa mjög óljósa stefnu í auðhelsta deilumálið í síðustu kosnlindamálum.
ingum. Vinstri græn börðust þá
Lítið er rætt um grundvallaratgegn stóriðju og vildu stöðva
riði eins og eignarhald atvinnustóriðjuframkvæmdir með öllu.
tækjanna. Ástæðan er sú, að
Samfylkingin vildi stöðva stór„vinstri“ flokkarnir virðast hafa
iðjuframkvæmdir í 5 ár á meðan
látið af andstöðu við einkarekstathugað væri hvað þyrfti að
ur. Allir flokkar virðast því í dag
vernda í náttúru landsins og hvar
hallast að því, að einkarekstur sé
væri óhætt að virkja síðar. Sjálfheppilegasta
rekstrarformið.
stæðisflokkurinn vildi óbreytta
Áður var þetta eitt helsta ágreinstefnu í stóriðjumálum. Framingsmál flokkanna. Helst eru það
sókn sló úr og í. Annað mál, sem
Vinstri græn eða einstakir þingmikið var rætt um fyrir þingmenn þar sem enn vilja opinberkosningarnar, var velferðin,velan rekstur að einhverju leyti, a.
ferðarmálin og kjör aldraðra og
m.k. Ég tel, að alltof langt hafi
öryrkja. Allir flokkar sögðust

Auglýsingasími

– Mest lesið

verið gengið á braut einkavæðingar. T.d. tel ég, að halda hefði
átt einum af ríkisbönkunum í
eign ríkisins til þess að tryggja
nægilega þjónustu við landsbyggðina. Ég er andvígur einkavæðingu orkjufyrirtækja. Hlutafélagavæðing
Orkuveitunnar
slær mig illa og gæti verið fyrsta
skrefið í einkavæðingu fyrirtækisins.

3KATTAR EINSTAKLINGA HAFA H¾KKAÈ
Í stað ágreinings um rekstrarform fyrirtækjanna eru nú komnar deilur um skattamál og velferðarmál.
Talsverðar deilur hafa verið um
skattamálin undanfarin ár. Fyrri
ríkisstjórn hafði þá stefnu að létta
skattbyrði fyrirtækjanna en auka
skatta á almenningi. Skattar á fyrirtækjum voru lækkaðir í 18% en
skattar á einstaklingum (almenningi) eru yfir 35%. Fjármagnstekjuskattur er aðeins 10%. Skattleysismörkin hafa ekki fylgt
launum eða verðlagi. Ef svo hefði
verið frá 1988 væru skattleysismörkin yfir 140 þúsund í dag en
eru aðeins 90 þúsund á mánuði.
Af þessum sökum hafa skattar
einstaklinga þyngst mikið. Í
stjórnarsáttmála nýju stjórnarinnar segir, að lækka eigi skatta
einstaklinga á kjörtímabilinu.
Væntanlega verður staðið við
það.
Nauðsynlegt er að endurskoða
allt kerfi almannatrygginga með
það að markmiði að einfalda
kerfið og afnema að mestu allar
skerðingar og tekjutengingar.
Stórhækka þarf lífeyri aldraðra
og öryrkja þannig að hann dugi
til framfærslu í samræmi við
neyslukönnun Hagstofu Íslands
um meðaltals útgjöld einstaklinga til neyslu.
Höfundur er viðskiptafræðingur.

Virkar lýðræðið
í Kópavogi?
5-2¨!.
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minnka hæð bygginga
úr fimm hæðum í
fjóra og hálfa. Ef þú
stendur upp á stól við
gluggann í stofunni
hjá þér þá muntu sjá
útsýnið sem þú ert að
kvarta yfir að sjá ekki
þegar byggðin er
risin. Varðandi mengun frá bílaumferð þá
er hún hvort eð er svo
mikil frá nágrannasveitarfélögum
að
hún
skiptir
ekki

ð sögn bæjarstjóra
Kópavogs virkar lýðræðið í Kópavogi! Þvílíkur léttir! Þá vitum við
hvernig lýðræði virkar í
umhverfis-,
skipulagsog byggingarmálum í
Kópavogi. Það virkar
þannig:
Bæjarstjórn
ákveður að setja niður í (%,') (%,'!3/.
bakgarðinn hjá þér íbúamáli.
fjölda sem jafnast á við heilt bæjÞú stofnar til mótmæla og færð
arfélag. Bæjarstjórn ákveður líka
svo marga með þér að kjörnir fullað setja niður í bakgarðinn hjá þér
trúar bæjarins eru hræddir um að
heilt iðnaðarhverfi svo þú getir
ná ekki endurkjöri í næstu kosnunnið rétt hjá heimili þínu.
ingum (í þessu tilviki sjálfstæðisÞú mótmælir. Þú keyptir húsið
menn og framsóknarmenn með
þitt vegna þess að þú vildir búa á
litlu effi!). Bæjarstjórinn kemur
rólegum stað og svo ertu líka í
fram í sjónvarpi og lýsir því yfir
góðri vinnu í öðru bæjarfélagi.
að lýðræðið virki. Það virkar
Ekkert gerist annað en að bæjarþannig að þeir sem kusu hann og
stjórn ákveður að bæta svolitlu
skósveina hans þurfa að knésetja
meira við fram komnar tillögur.
þá með fjöldamótmælum.
Þú ferð á fund bæjaryfirvalda og
Ég vil þakka stjórnarmönnum í
þið ræðið málin. Eftir fundinn
Betri byggð á Kársnesi kærlega
ertu fullviss um að tekið verði tilfyrir að hafa haft kjark og þor til
lit til athugasemda þinna og jafnþess að framkvæma það sem
vel fallið frá þessari vitleysu.
okkur hinum datt ekki í hug að
Stuttu seinna færðu bréf þar sem
gera eða brast kjark til. En við
þér er gert að synja skipulagstilskulum hafa orð Þórarins Ævarslögunni eða gera athugasemdir. Ef
sonar, varaformanns Betri byggðþú synjar ekki þá ertu sammála.
ar á Kársnesi, í huga. Þetta er einÞú gerir athugasemd og synjar. Þú
ungis áfangasigur! Mun núverandi
þarft að rökstyðja synjunina. Þú
meirihluti standa við orð sín ef
telur fram rök m.a. meiri umferð,
hann nær kjöri í næstu kosningallt of háar byggingar, allt of mikil
um?
fjölgun íbúa, meiri loftslagsmengÞað held ég ekki.
un og hávaðamengun. Svo þegar
bærinn er búinn að íhuga athugasemdir færðu svar.
Höfundur er íbúi í vesturbæ
Svarið er þannig: Taktu strætó
Kópavogs og formaður Frjálsþað minnkar umferð. Varðandi
lynda flokks Kópavogs.
fjölgun íbúa þá ætlar bærinn að

Til leigu eða sölu

Sundaborg 8 & 11-15, Reykjavík

Kaplahraun 2-4, Hafnarﬁrði

Samtals 2802 m2
Verslunar- og lagerhúsnæði á jarðhæð og í sjálfstæðri skemmu.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
Ástand húsnæðis mjög gott.
Staðsetning í nágrenni við Sundahöfn.
Frábært útsýni.

Samtals 2362 m2
Vöruskemma. Límtré. Grunnﬂötur 2268 m2
Milliloft. Skrifstofur og starfsmannaaðstaða 93 m2
Lofthæð rúmir 8 m undir bita í mæni
Engir burðarveggir eða súlur inni í húsinu.
Frábær staðsetning, stór lóð og gott útisvæði 7494 m2
Möguleiki á viðbótarbyggingarétti.

Hafðu samband í síma 899 2950 eða með tölvupósti á akso@akso.is
og fáðu nánari upplýsingar eða pantaðu skoðun.

AKSO fasteignir

VÍSINDAVAKA 2007

STEFNUMÓT
VIÐ
VÍSINDIN
Þátttakendur á Vísindavöku

Stjörnu-Oddi  Össur  Hjartavernd  ReykjavíkurAkademían  MIRRA - Miðstöð innflytjendarannsókna  Vísindahátíðin í Perugia
ORF Líftækni Hexia.net  Hafrannsóknastofnun  Orkustofnun  Náttúrufræðistofnun  Actavis  Veðurstofa Íslands  Háskólinn á Akureyri  Háskólinn í Reykjavík
MATÍS Rannsókna- og þróunarmiðstöð HA  Stoð stoðtækjasmíði  Landbúnaðarháskóli Íslands  Nýsköpunarmiðstöð Íslands  Marel Kíne Íslenskar orkurannsóknir
HÍ félagsvísindi - sálfræði  HÍ raunvísindi - Jarðvísindastofnun  HÍ félagsvísindi - mannfræði HÍ Rannsóknasetur um barna- og fjölskylduvernd  HÍ Rannsóknastofa í næringarfræði
HÍ félagsvísindi - mannfræði  HÍ verkfræði HÍ hugvísindi - japanska  HÍ hugvísindi  Vísindavefurinn  HÍ lögfræði  HÍ félagsvísindi - Þþjóðfræði  HÍ hugvísindi - Asíufræði
Stofnun Árna Magnússonar  HÍ Háskóli unga fólksins  HÍ raunvísindi - sjávarlíffræði  HÍ Evrópukeppnin Ungir vísindamenn  Kennaraháskóli Íslands

Og sérstaklega fyrir káta krakka: Stjörnufræði, stjörnuskoðun o.fl.

nir!
Allir velkom

MENNTAMÁLA
RÁÐUNEYTIÐ

IÐNAÐAR
RÁÐUNEYTIÐ

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

Fjölskylduhátíð í Listasafni Reykjavíkur 28. september
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Elskulegur eiginmaður minn,

Aðalsteinn Þórólfsson
Melateig 33, Akureyri,

lést á heimili sínu að morgni þriðjudagsins
25. september. Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda

Stysta seta á páfastóli

-%!4 ,/!& 4«.,)34!2-!¨52
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„Síðastliðin 32 ár hef ég ekki
gert neitt utan skemmtanaiðnaðarins. Ég hef bæði átt
mjög góða og slæma tíma en
ég elska starfið svo mikið að
ég hef aldrei nokkurn tíma
hugsað um að hætta.“

Margrét Þorvaldsdóttir
"ANDARÅSKI TËNLISTARMAÈURINN -EAT ,OAF HEFUR ¹TT RYSJ
ËTTAN FERIL Å GEGNUM TÅÈINA EN GEFIÈ ÒT FJÎLDA LAGA SEM
HAFA NOTIÈ GRÅÈARLEGRA VINS¾LDA

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

5RBAN P¹FI 6)) LÁST
ÖENNAN DAG ¹RIÈ
 EFTIR STYSTU
SETU Å P¹FASTËLI FR¹
UPPHAFI AÈEINS
ÖRETT¹N DAGA
5RBAN P¹FI 6))
SEM HÁT UPPHAFLEGA
'IOVANNI "ATTISTA
#ASTAGNA VAR F¾DD
UR  ¹GÒST  Å
2ËM (ANN VAR ERKI
BISKUP B¾JARINS
2OSSANO ¹ 3UÈUR ¥T
ALÅU ¹ÈUR EN HANN GERÈIST SENDI
HERRA P¹FA ¹ 3P¹NI OG HLAUT MIK
INN STUÈNING 3P¹NVERJA Å KJÎR
INU TIL P¹FA
5RBAN 6)) TËKST ¹ SINNI

SKÎMMU SETU Å
P¹FASTËLI AÈ LEGGJA
DRÎG AÈ FYRSTA REYK
BANNI HEIMS ÖAR
SEM HANN HËTAÈI
AÈ BANNF¾RA HVERN
ÖANN SEM NEYTTI
TËBAKS ¹ NOKKURN
H¹TT Å KIRKJUM EÈA
ANDDYRI ÖEIRRA HVORT
SEM ÖAÈ V¾RI TUGG
IÈ REYKT EÈA TEKIÈ Å
NEFIÈ
5RBAN P¹FI 6))
VAR KJÎRINN Å EMB¾TTI P¹FA HINN
 SEPTEMBER  EN HAFÈI
EKKI ENN VERIÈ FORMLEGA VÅGÈUR
TIL EMB¾TTISINS ÖEGAR HANN LÁST
ÖRETT¹N DÎGUM SÅÈAR ÒR MALARÅU

Guðrún Karitas Sölvadóttir
frá Sléttu í Sléttuhreppi,

verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn
28. september kl. 13.00.
Sigríður G. Sigurjónsdóttir
Sigrún Gunnarsdóttir
Sólveig K. Gunnarsdóttir
Sigurður K. Gunnarsson
og barnabarnabörn.

Gunnar Kristinsson

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður G. Halldórsson
rafmagnsverkfræðingur, áður til heimilis
að Mávanesi 11, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Holtsbúð mánudaginn 24.
september. Útförin fer fram frá Vídalínskirkju fimmtudaginn 4. október kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent
á heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.
Magnús Sigurðsson
Halldór Sigurðsson
Sigrún Sigurðardóttir
Svava Sigurðardóttir

Kristrún B. Jónsdóttir
Helga Gunnarsdóttir
Þorvaldur Þorvaldsson
Þorsteinn Ragnarsson
Lilja Hreinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

*«. 34%).!2 (EFUR VERIÈ Å &RAM FR¹ ÖVÅ HANN VAR SKÅRÈUR

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

María Unnur Sveinsdóttir
frá Ólafsvík

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík 18. september, verður
jarðsungin frá Digraneskirkju föstudaginn 28. september kl. 13. 00. Jarðsett verður í Ólafsvíkurkirkjugarði
laugardaginn 29. september kl. 12.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Slysavarnadeildina
Sumargjöf í Ólafsvík.
Aðalsteinn Guðbrandsson
Sigríður Aðalsteinsdóttir
Ole Dangvard Jensen
Sjöfn Aðalsteinsdóttir
Guðrún Aðalsteinsdóttir
Ævar Guðmundsson
Þórheiður Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Skarphéðinn Njálsson
frá Þingeyri
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!LDREI VERIÈ ¹ BETRI ALDRI
„Ég er svo lánsamur að vera við ágætis heilsu og líða vel svo það er ekki
hægt að kvarta. Hef aldrei verið á
betri aldri,“ segir Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari, léttur í
sinni þegar hann er spurður hvernig
sjötugsaldurinn leggist í hann.
Veisluhöldum í tilefni afmælisins
gerir hann þó ekki mikið úr en kveðst
eiga von á nokkrum vinum til sín í
spjall.
Talið berst að líðandi sumri, sem
Jón Steinar er ánægður með fyrir
sína parta. „Ég er búinn að gera ýmislegt skemmtilegt með minni fjölskyldu í sumar, meðal annars erum
við töluvert í húsi sem við eigum austur í Landsveit. Svo er ég á seinni árum
farinn að spila golf, hef gert mikið af
því í sumar og haft gaman af en nú
eru haustlægðirnar farnar að skella
svolítið á okkur og setja strik í reikninginn,“ segir hann.
Jón Steinar er borinn og barnfæddur Reykvíkingur. „Ég fæddist á
Hrísateigi en átti heima í Blönduhlíð

sem lést þriðjudaginn 18. september sl. á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar, verður
jarðsunginn frá Þingeyrarkirkju laugardaginn 29.
september nk. kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar eða Þingeyrarkirkju.
Guðrún Markúsdóttir
Gunnar Ólafur Skarphéðinsson
Sigríður Margrét Skarphéðinsdóttir Skarphéðinn Ólafsson
Njáll Arnar Skarphéðinsson
Pálína Baldvinsdóttir
Guðbjörg Bergþóra Skarphéðinsdóttir Hilmar Pálsson
Bjarki Rúnar Skarphéðinsson
Sigrún Lárusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

&2¡44!",!¨)¨'6!

frá tveggja til ellefu ára aldurs. Þar
var ég í nábýli við knattspyrnufélagið Val þó ég væri sjálfur Framari. Það
var í góðu lagi þó að félagar mínir og
vinir færu allir upp á Valsvöll. Ég fór
á Framvöllinn við Sjómannaskólann
og æfði þar minn fótbolta. Faðir minn
var nefnilega mikill Framari og hann
skráði mig inn í félagið 2. nóvember
1947, um leið og ég hafði verið skírður. Þannig voru mín örlög strax ráðin
í þeim efnum. Svo hef ég auðvitað
ekkert yfirgefið skútuna og mæti af
og til á völlinn að styðja mína menn.
Auðvitað erum við svolítið leiðir á
því Framararnir á haustin að þurfa
að fylgjast með okkar liði heyja fallbaráttu. En við trúum því að bjartari
tímar séu fram undan.“
Skólaganga Jóns Steinars hófst í
Hlíðaskólanum sem þá var í Eskihlíð þar sem leikskólinn Hlíðaborg er
nú, svo lá leiðin í Austurbæjarskóla.
„Reyndar lauk ég barnaskólanum í
Langholtsskóla og tók gagnfræðastigið í Vogaskóla. Við fluttum svolít-

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

ið innanbæjar á þessum tíma,“ rifjar
hann upp.
Og það hefur teygst úr skólaárunum
hjá Jóni Steinari eins og hann lýsir.
„Ég fór í Menntaskólann í Reykjavík
og síðan Háskóla Íslands. Nú síðast
hef ég verið í Háskólanum í Reykjavík en þá reyndar sem kennari.“
Kveðst lengst af hafa kennt með sínu
lögmannsstarfi enda var hann prófessor í lögum við Háskólann í Reykjavík áður en hann gerðist hæstaréttardómari og stundakennari eftir það.
„Kennsla á ágætlega við mig,“ segir
hann. „Aðalverkefni kennarans er að
vekja áhuga nemendanna á því sem
þeir eru að læra. Í því er fólgin áskorun og mér finnst það skemmtilegt.“
Í lokin er Jón Steinar inntur eftir
því hvað sé honum efst í huga á afmælinu. „Ekkert sérstakt annað en
að reyna áfram að vinna mín störf af
samviskusemi eins og ég hef reynt að
gera og vera þakklátur fyrir það sem
lífið hefur fært mér fram að þessu.“
GUN FRETTABLADIDIS

Eldhúsval
Sóltúni 20 verður lokað
föstudaginn 28 sept.
vegna 30 ára afmælis fyrirtækisins.

Þú sparar 1.031 kr/kg

41%

afsláttur

30%

1.484 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

85 kr/stk.

Matfugl kjúklingabringur

Fanta 2 ltr.

Þú sparar 539 kr/kg

41%

50%

afsláttur

afsláttur

1.257 kr/kg. áður 1.795 kr/kg.

296 kr/kg. áður 591 kr/kg.

Goða léttreyktur hamborgarahryggur

Borgarnes hrossakjöt - saltað og úrb.

Þú sparar 690 kr/kg

afsláttur

992 kr/kg. áður 1.682 kr/kg.

98 kr/pk.

Goða grísakótilettur hunangskryddaðar

398 kr/kg.

Myllu heimilisbrauð

Ísfugl BBQ kjúklingaleggir

20% afsláttur

99 kr/pk.

20%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

199 kr/pk.
Freschetta original italiano classico

af öllum Casa Fiesta vörum

Frissi fríski - 3 í pakka

allt í matinn á einum stað
!#('!!%!$ !#%$!
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Fyrir fimmtíu árum
þótti það heldur
betur ferðalag fyrir
Hafnfirðing
að
skella sér á dansleik
í Reykjavík. Bíllinn
var pússaður í bak og
fyrir og síðan tók
við dágott ferðalag
inn í höfuðborgina á
malarveginum. En það var þess
virði að hitta annað fólk og stíga
nokkur spor á dansgólfinu við
taktfasta tónlist Stefáns og Lúdó.
Síðan var malbikað og ferðin til
Reykjavíkur missti sjarmann eða
réttara sagt, hún var ekki lengur
þetta ævintýri. Hægt var að taka
leigubíl fyrir morðfjár eða strætó
til að mála bæinn rauðan. Adam

var þó fljótur aftur inn á dansgólf
Paradísar því þá var einfaldlega
fleiri nektarbúllum og ölstofum
bætt við. Partíið var svo fullkomnað þegar bjórinn var leyfður.
En nú virðast mannamót vera á
undanhaldi. Þess gerist ekki lengur þörf að leggja land undir fót
eða pússa ballskóna til að hitta
framandi fólk og kunningja því
nú er bara hægt að tengjast netinu
og eignast vini í gegnum My Space
og Facebook. Að ekki sé talað um
aðdáendur á bloggsíðum. Nútímamaðurinn virðist nefnilega vera
orðinn svo einmana í allri samskiptabyltingunni að hann ráfar
um sýndarveruleikann, kemur sér
upp heimasíðum, bloggsíðum og
myndasíðum í von um að einhverj-

um þyki hann og það sem hann
hafi að segja svolítið merkilegt. Í
það minnsta áhugavert.
Á netinu má sjá milljónir manna
í örvæntingarfullri leit eftir
vinum til að „adda“, ókunnugum
jafnt sem gömlum skólafélögum.
Síðan getur viðkomandi sett inn
einhverjar athugasemdir. „Ógeðslega var gaman þarna hjá þér,“
eða „djöfull ertu flippaður þarna“
eru meðal þess sem „vinirnir“
skrifa á síðum hver annars. Og
jafnvel þegar maður gerir heiðarlega tilraun til að hafa samband
við einhvern nákominn þá er
manni bara vinsamlegast bent á
bloggsíðuna. „Þetta stendur allt
þar, verðum síðan bara í bandi á
msn.“

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI
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Ef þú getur lesið þessa auglýsingu

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

%ITTHVAÈ
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(¾ 3TÅNA FYRIR HVAÈ ERT
ÖÒ ÖAKKL¹T
¶ETTA AUGNABLIK

gleraugnalaust flettu þá strax á næstu síðu.
Ef ekki þá eigum við mikið úrval af lesgleraugum
fyrir 200 kr og 400 kr.
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,EGËBÅLL
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Villidýr í verði
Kringlan - Smáralind - Laugavegur 13 - Glerártorg Akureyri
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Hnerrað aftur á Selfossi
kl. 20
Dúó Stemma heldur tónleika í
Hafnarborg í Hafnarfirði í kvöld.
Dúóið samanstendur af Herdísi
Önnu Jónsdóttur víóluleikara og
Steef van Oosterhout slagverksleikara. Á efnisskránni hjá
þeim er meðal annars tónlist eftir
íslensk tónskáld og þjóðlagatónlist. Ókeypis er inn á tónleikana
og eru allir velkomnir.

MENNING FRETTABLADIDIS

,EIKFÁLAGS 3ELFOSS HELDUR TIL
,ITH¹EN Å OKTËBER N¾STKOM
ANDI 4IL STYRKTAR FERÈASJËÈI
FÁLAGSINS MUN ÖAÈ STANDA
FYRIR TVEIMUR AUKASÕNINGUM
¹ GAMANLEIKNUM (NERRINN
EFTIR !NTON 4SJEKOV NÒ UM
HELGINA
'AMANVERKIÈ (NERRINN ER
SAFN EINÖ¹TTUNGA OG SM¹
SAGNA EFTIR !NTON 4SJEKOV
(NERRINN ER  VERK ,EIKFÁ
LAGS 3ELFOSS EN FÁLAGIÈ HEFUR
STARFAÈ ËSLITIÈ FR¹ ¹RINU 
OG HEFUR ALLA TÅÈ VERIÈ EINN
AF M¹TTARSTËLPUM MENNING
ARSTARFSEMI Å SVEITARFÁLAGINU
(ÎRÈUR 3IGURÈARSON
LEIKSTÕRIR VERKINU EN HANN
ÖÕDDI EINNIG ENSKA LEIKGERÈ
-ICHAELS &RAYN ¹ VERKINU

 

 %KKI MISSA AF
LJËSMYNDASÕNINGUNNI 5MKOMU
LAUSU BÎRN !FGANISTAN Å
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,JËSMYNDARINN $ANTE SÕNIR
DAGLEGT LÅF BARNA Å !FGANISTAN
SEM EINKENNIST AF ËRËLEIKA
STRÅÈSREKSTRAR OG ËSTÎÈUGLEIKA
¹ SV¾ÈINU EINS OG ALKUNNA ER
"ÎRNIN HAFA ÖURFT AÈ ÖOLA MEIRA
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¾VI $ANTE SEGIST ÖË SKYNJA HJ¹
ÖEIM EINL¾GA VON OG STYRK TIL AÈ
TAKAST ¹ VIÈ FRAMTÅÈINA 3ÕNINGIN
STENDUR TIL  OKTËBER

3ALURINN
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Prjónakaffihús og sýningin
Handverkshefð í hönnun
'®-5, +/.! ¥ ")¨ %ITT AF VERKUM !ÈALHEIÈAR ¹ SÕNINGUNNI

4RÁFËLK BÅÈUR

í kjallara
Norræna hússins
22.9. - 7.10. 2007

Aðalheiður Eysteinsdóttir
sýnir um þessar mundir
tréskúlptúra í listasafninu
Hafnarborg í Hafnarfirði.
Viðfangsefni sýningarinnar
er fólk að bíða.

Opnunartímar:
þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga kl. 12 – 23
föstudaga, laugardaga, sunnudaga kl. 12 – 17
Lokað á mánudögum

Norræna húsið, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík, sími 551 7030, www.nordice.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hugmyndin að sýningunni kviknaði út frá annarri sýningu sem Aðalheiður setti upp í fyrra. „Þar var ég
með skúlptúr sem sýndi mann sem
sat og beið á löngum bekk. Það
skapaðist afar skemmtileg stemning í kringum þennan skúlptúr; fólk
fékk sér sæti á bekknum og spjallaði hvað við annað. Ég tók myndir
af gestum sem sátu á bekknum og
urðu þær myndir mér innblástur til
þess að halda áfram að vinna með
það sem gerist þegar fólk bíður,“
segir Aðalheiður.
Hún segir biðina áhugavert fyrirbæri þegar maður veltir henni
fyrir sér. „Margir segja að það að
bíða sé það leiðinlegasta sem þeir
gera. En biðin getur líka verið
skemmtileg og uppfull af eftirvæntingu, til dæmis þegar maður
bíður eftir jólunum eða fæðingu
barns. Því fór ég að líta á biðina
sem dýrmæta. Fólk kvartar yfir
tímaskorti og stressi en undir slíkum kringumstæðum er hægt að
nýta biðina sem tíma til þess að
hugsa. Raunverulegt fólk sem kann

að nota biðtíma á skapandi hátt var
þannig útgangspunktur margra
verkanna á sýningunni.“
Aðalheiður leikur sér með
afgangsefni og fundna hluti og endurgerir úr þeim eftirminnileg
augnablik úr eigin lífi; fólk á förnum vegi, vinir eða hlutirnir sjálfir
geta orðið kveikjan að verkum
hennar. Hún vann skúlptúrana á
sýningunni aðallega í timbur. „Ég
vinn með afgangstimbur sem fellur
til hér og þar. Enn fremur þykir
mér gaman að nota ýmsa aðra hluti
sem á einhvern hátt passa inn í
formið sem ég er að skapa. Endurvinnsla efna er á margan hátt eins
og fjársjóðsleit; það er fátt skemmtilegra en að búa til eitthvað fallegt
úr einhverju sem virðist ekki vera
til neins nýtt.“
Á sýningunni má einnig finna
póstkort sem Aðalheiður hefur
unnið úr ýmsum tilfallandi efnum.
„Það er hægt að nota biðtíma í ýmislegt, til að mynda í að skrifa póstkort til vina og vandamanna. Ég
hvet alla sýningargesti til þess að
setjast niður og skrifa á póstkort.
Svo er hægt að kaupa frímerki í
afgreiðslunni á Hafnarborg,“ segir
Aðalheiður að lokum.
Sýningin er opin alla daga nema
þriðjudaga frá kl. 11 til 17 og
fimmtudaga til kl. 21.00.
Síðasti sýningardagur er 7. október.
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%IN AF MYNDUNUM SEM SÕNDAR VERÈA ¹
H¹TÅÈINNI

Japönsk
ævintýri
Sendiráð Japans og Japan
Foundation ásamt Alþjóðlegri
kvikmyndahátíð í Reykjavík
bjóða upp á viku af viðburðum
tengdum japönskum teiknimyndum og hefst hún í dag. Viðburðirnir verða haldnir á þremur
stöðum, í Norræna húsinu,
Háskóla Íslands og Listaháskóla
Íslands.
Kana Okubo skipuleggur
hátíðina. „Japanskar animemyndir eru afar vinsælar um
heim allan og ekki síst hér á
Íslandi. Því þótti okkur upplagt að
bjóða upp á dagskrá þar sem
Íslendingar geta fengið að
kynnast
þessari list nánar,“
segir Kana.
Nobuyuki
Tsugata,
sérfræðingur
í japönskum
teiknimyndum, kemur
til landsins í
tengslum við
hátíðina.
Hann er
virtur
4%)+.)-9.$)2 &92)2
prófessor í
!,,! &RÅTT ER INN ¹ FLESTA
animeVIÈBURÈI H¹TÅÈARINNAR
fræðum og
kennir meðal annars við háskólann Gakshuin. Hann kemur til
með að halda þrjá fyrirlestra sem
fjalla um stöðu anime-mynda,
fortíð þeirra og framtíð.
Á hátíðinni verða enn fremur
sýndar tvær anime-kvikmyndir í
fullri lengd og ein stuttmynd.
„Tvær myndanna byggjast á
gömlum japönskum ævintýrum.
En það er ekki þar með sagt að
þær séu bara fyrir börn, þær búa
yfir meiri dýpt en svo. Ég held að
allir aldurshópar geti haft ánægju
af þessum myndum,“ segir Kana.
Meðan á vikunni stendur
verður haldin manga-teiknisamkeppni og eru nemendur á öllum
skólastigum hvattir til að taka
þátt í henni. Teikningin getur
verið ein mynd eða lítil saga með
nokkrum myndum, teiknuð á eitt
A4 blað. Hægt er að skila
teikningum inn í keppnina í
Norræna húsinu dagana 1. og 2.
október sem og til Sendiráðs
Japans, Laugavegi 182, 105
Reykjavík. Skilafrestur er til 5.
október.
VÖ

Fjórða Vísindakafﬁð í KVÖLD 27.sept.

Glæpon eða góðmenni
- vísindamenn segja frá rannsóknum sem koma öllum við – á mannamáli
Kafﬁstofa Listasafns Reykjavíkur – Hafnarhúsi frá kl. 20.00 – 21.30
– hvaða áhrif hafa samfélagslegar aðstæður á tíðni afbrota í þjóðfélaginu?
Dr. Jón Gunnar Bernburg hjá Félagsvísindadeild Háskóla Íslands
og Jón Óttar Ólafsson hjá ríkislögreglustjóra ræða málið.

Kafﬁstjóri er Davíð Þór Jónsson, þýðandi

nir!
Allir velkom
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1UENTIN 4ARANTINO HEFUR TILKYNNT AÈD¹ENDUM
SÅNUM AÈ HANS N¾STA MYND VERÈI ERËTÅSK
,EIKSTJËRINN D¹SAMAÈI BL¹AR
EVRËPSKAR KVIKMYNDIR NÕVERIÈ
OG LÕSTI ÖVÅ AÈ HANN VILDI
F¾RA ÖESSA KVIKMYNDA
GERÈ TIL NÒTÅMANS b%INA
VANDAM¹LIÈ VIÈ ÖETTA
YRÈI AÈ KYNNA MYNDINA
OG OPINBERA SJ¹LFAN MIG
SLÅKT YRÈI HRIKALEGA SKRÅT
IÈ m SAGÈI 4ARANTINO

BIO FRETTABLADIDIS
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Fann skúrkinn í sjálfum sér hjá Lecter
(VER ER UPP¹HALDSMYNDIN ÖÅN b5PP¹HALDSMYNDIN SEM
ÁG HEF SÁÈ NÕLEGA ER /LDBOY (ÒN ER B¾ÈI SPENNANDI OG
FLOTT GERÈ ¡G VISSI EKKERT UM ÖESSA MYND ¶AÈ ER ALLTAF
GAMAN ÖEGAR MYNDIR KOMA MANNI ¹ ËVARTm
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË b&ORELDRA ¶AÈ VAR GËÈ
MYND EN MÁR FANNST "ÎRN SAMT BETRIm
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI b¶AÈ VAR )N
A -OOD &OR ,OVE EFTIR +AR 7AI 7ONG ÖANN SAMA OG
GERÈI &ALLEN !NGELSm
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË *¹ OFT b¡G MAN SÁRSTAKLEGA EFTIR
4HE 4HIN 2ED ,INE ¶AÈ VAR AFSKAPLEGA bHUMANm MYNDm
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN b¶AÈ ER (ELGI 3KÒLA Å
(RAFNINN FLÕGUR ¶AÈ VAR SKEMMTILEGA ËGEÈSLEG PERSËNA
EN SAMT FANN MAÈUR EITTHVAÈ MANNLEGT VIÈ GREYIÈ MANN
INNm
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA b¶AÈ HLÕTUR AÈ VERA
(UMPHREY "OGARTm
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS b¶AÈ ER *OHN -C#LANE Å $IE

(ARD 9IPPEE KI YAY MOTHERFUCKERm
-ESTI SKÒRKURINN b(ANNIBAL ,ECTER Å
FYRSTU MYNDINNI 3ILENCE OF THE ,AMBS
(ANN ER N¹TTÒRLEGA HRIKALEGUR SKÒRKUR
ÖVÅ MAÈUR HELDUR MEÈ HONUM ¶¹
FINNUR MAÈUR SKÒRKINN Å SJ¹LFUM SÁRm
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL
AÈ LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈUR
INN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER MYNDI
LEIKA ¹ MËTI ÖÁR b¡G V¾RI SKÒRKURINN OG
MYNDI LEIKA ¹ MËTI "RUCE 7ILLIS Å FIMMTU
$IE (ARD MYNDINNI (ENNI YRÈI LEIKSTÕRT AF
#HAN WOOK 0ARK SEM LEIKSTÕRÈI /LDBOY ¡G
MYNDI STELA HEILANUM ÒR *OHN -C#LANE OG
FARA MEÈ HANN TIL ¥SLANDS OG REYNA AÈ
KLËNA HANN -C#LANE ÖYRFTI AÈ KOMAST
Å GEGNUM TÎLVUFORRIT TIL AÈ REYNA AÈ N¹
HEILANUM AFTURm

!FTUR Å GAMLA GËÈA VESTRIÈ
Vestrarnir virðast síður en
svo dauðir úr öllum æðum
og ef fram fer sem horfir
verða tvær kvikmyndir í
baráttunni um hylli áhorfenda í vetur.

!4,!'! !¨ «3+!2.5- -ATT $AMON GETUR HUGSAÈ SÁR GOTT TIL GLËÈARINNAR ÖVÅ
&REEMAN%ASTWOOD SAMSTARFIÈ GETUR YFIRLEITT AF SÁR «SKARSVERÈLAUNA

Morgan Freeman
verður Mandela

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Clint Eastwood mun að öllum líkindum leikstýra góðvini sínum,
Morgan Freeman, í kvikmynd um
Nelson Mandela. Samkvæmt kvikmyndavef Empire er talið líklegt
að Matt Damon bætist í hópinn.
Eastwood og Freeman kunna uppskriftina að Óskarsverðlaunamyndum en þeir gerðu saman The
Unforgiven og Million Dollar
Baby sem báðar hömpuðu styttunni góðu.
Myndin verður að öllum líkindum ekki frumsýnd fyrr en 2010
sökum verkfalls leikara sem
lamar Hollywood á næsta ári.

Hún er byggð á bókinni Human
Factor eftir John Carlin og gerist
skömmu eftir að aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku líður undir
lok. Þá var ákveðið að heimsmeistaramótið í ruðningi skyldi
fara fram í Jóhannesarborg þrátt
fyrir að landslið Suður-Afríku
hefði ekki fengið að taka þátt í því
áður vegna stjórnmálaástandsins
heima fyrir.
Talið er líklegt að Damon komi
til með að leika fyrirliða landsliðsins en ekki liggur fyrir hvort
Eastwood hyggst sjálfur leika eitt
aðalhlutverkanna.

Hollywood tekur með reglulegu
millibili ástfóstri við þetta tímabil í bandarískri sögu. Hetjurnar
með Stetson-hattinn og sexhleypuna hafa fengið ófáan drenginn
til að skella á sig kúrekahatt,
klæðast vesti og gallabuxum og
skella sér útí byssuó. Þessi kvikmyndagerð á auk þess sinn þátt í
því að hafa gert leikara á borð við
John Wayne og Clint Eastwood að
mestu kvikmyndastjörnum sögunnar. Hver sá sem vill því teljast leikari með leikurum verður
að minnsta kosti að hafa riðið um
slétturnar á hundtryggum hesti.
En þrátt fyrir að vestri sé góð
uppskrift að mikilli velgengni þá
koma slíkar myndir yfirleitt í
hrönnum en hverfa þess á milli.
Síðast var það nánast fullkominn
vestri Clints Eastwood, The
Unforgiven, sem sópaði að sér
Óskarsverðlaunum en sagan um
morðingjann William Munny og
baráttan við lögreglustjórann
Little Bill Daggett fór vel ofan í
áhorfendur
og
akademíuna.
Venju samkvæmt fann Hollywood smjörþefinn af skjótfengnum gróða og árið eftir komu tvær
kvikmyndir með skömmu millibili sem fjölluðu um hinn
réttsýna Wyatt Earp þar sem
Kurt Russell og Kevin Costner skiptust á að leika hinn
skeggprúða lögreglustjóra.
En síðan þá hefur varla heyrst
né spurst til villta vestursins á
hvíta tjaldinu.
Á föstudaginn má
segja
að
nýtt
„vestra“-tíma-

,¥+,%' 4), «3+!236%2¨,!5.! ¶EIR 2USSELL #ROWE OG #HRISTIAN "ALE ÖYKJA ANSI

LÅKLEGIR TIL AÈ RÅÈA FEITUM HESTI FR¹ «SKARNUM ¹ N¾STA ¹RI

bil hefjist en þá verður stórmyndin 3:0 to Yuma frumsýnd.
Myndin skartar þeim Russell
Crowe og Christian Bale í aðalhlutverku en söguþráðurinn er
sígild barátta góðs og ills þar sem
meðalljónið berst fyrir lífi
sínu við harðskeytta og
blóðþyrsta bandíta. 3:10
to Yma hefur verið spáð
mikilli velgengni á komandi
Óskarstímabili
enda ákvað dreifingaraðilinn
að
koma
henni strax í
sýningu
þannig
að
hún
yrði
fáanleg á
DVDmynddisk
þegar
Óskar-

sakademían gengi að kjörborðinu. Þótt hinni hörundsáru Akademíu þyki fátt jafn skemmtilegt
og að láta ástralska ólátabelginn
Russell Crowe hafa styttuna þá
gæti The Assassination of Jesse
James by the Coward Robert
Ford sett strik í reikninginn.
Myndin greinir frá síðustu dögum
einhvers þekktasta útlaga Bandaríkjanna, Jesse James, sem klíkufélagar hans myrtu skömmu fyrir
eitt stærsta rán þeirra. Brad Pitt
fer með hlutverk Jesse James en
Casey Affleck (sem er litli bróðir
Bens Affleck) leikur hugleysingjann Robert Ford. Síðan má
ekki gleyma Appaloosa með þeim
Ed Harris, Viggo Mortensen og
Renée Zellweger sem er hugsuð
fyrir næsta ár en gefur sterklega
til kynna að vestrarnir séu komnir í tísku aftur.

²4,!').. %,3+!¨) "RAD 0ITT SEM *ESSE *AMES EN

MYNDIN UM MORÈIÈ ¹ HONUM G¾TI N¹È MIKLUM VIN
S¾LDUM

Ofurvondir unglingsstrákar
Kvikmyndarinnar
Superbad
hefur verið beðið með mikilli
óþreyju enda hefur hún verið
hlaðin lofi af bandarískum gagnrýnendum og vilja sumir meina
að þetta sé einfaldlega besta
gamanmyndin í háa herrans tíð.
Myndin er byggð á strákapörum handritshöfundanna Evan
Goldberg og Seth Rogen en sá
síðarnefndi fer jafnframt með
stórt hlutverk í myndinni. Aðalpersónurnar, sem svo skemmtilega vill til að bera nöfn handritshöfundanna, eru lúðar af
bestu gerð. Þeir bjóða sig fram
við að útvega áfengi fyrir
útskriftarteiti en á bak við góðmennsku þeirra býr hins vegar

%.$52-)..).'!2 !& "%345 '%2¨ ¶EIR

3ETH OG %VAN ¾TLA SÁR AÈ SL¹ R¾KILEGA Å
GEGN Å ÒTSKRIFTARTEITI

djöfullegt skipulag. Þeir Evan
og Seth ætla nefnilega að sjá til
þess að fallegustu fljóðin fái nóg
af áfengi og sjá svo til þess að

þeir verði þessi „mistök“ sem
þær eigi eftir að minnast með
hryllingi í framtíðinni.
Þeir Rogen og Goldberg eru
taldir vera verðugir arftakar
hinna svokölluðu frat-pack klíku
sem hefur ráðið lögum og lofum
yfir bandarísku gríni að undanförnu.
Þeir félagar eru æskuvinir og
unnu meðal annars saman að
lokaþáttaröð Da Ali G-Show.
Rogen og Goldberg þykja með
eindæmum afkastamiklir
og
hafa nú þegar lagt lokahöndina á
Pineapple Express sem væntanlega verður frumsýnd á næsta
ári en það yrði þá þriðja myndin
þeirra á jafnmörgum árum.



 SEPTEMBER  &)--45$!'52

-!4'¨).'52).. 6),(%,- !.4/. *«.33/. 4«.,)34!2-!¨52

Næst...
...þegar þú ætlar að baka blauta
súkkulaðiköku fyrir matargesti,
splæstu þá í gæðasúkkulaði.
Eftirrétturinn verður
ógleymanlegur.

Öll góð matreiðsla hefst og endar á smjöri

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
¶AÈ V¾RI LEIÈINLEGT EF ÖAÈ V¾RI EKKI TIL NEITT
LAMBAKJÎT /G HAFRAGRAUTUR %F KAFFI FLOKKAST
SEM MATUR ER ÖAÈ LÅKA NÒMER EITT TVÎ OG
ÖRJÒ
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
&ÁLAGSSKAPURINN HEFUR NÒ ÎRUGGLEGA GERT
ÒTSLAGIÈ UM ÖAÈ FREKAR EN MATURINN SEM
HEFUR SAMT ÎRUGGLEGA VERIÈ LAMBAKJÎT
VILLIBR¹È EÈA HUMAR &ISKISÒPAN HJ¹ TENGDA
MÎMMU ER ANNARS MJÎG N¹L¾GT ÖVÅ AÈ VERA
FULLKOMIN
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
*¹ ,IFUR FINNST MÁR ËGEÈSLEG OG SKATA ER
VARLA BJËÈANDI FËLKI
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
!È VERA MEÈ GËÈA TËNLIST BEITTA HNÅFA OG
TAKA SÁR ALLAN TÅMANN Å HEIMINUM TIL AÈ ELDA

/G EIGA ,AROUSSE BIBLÅUNA UPPI Å SK¹P HÒN
¾TTI AÈ VERA TIL ¹ ÎLLUM HEIMILUM OG ER
REYNDAR MEÈ SKEMMTILEGRI BËKUM SEM ÁG
HEF LESIÈ
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
¡G VEIT ÖAÈ EKKI ¡G GERI GËÈAN PANNACOTTA
SVONA ÅTALSKAN BÒÈING 3VO ER 2OYAL KARA
MELLUBÒÈINGUR MEÈ RJËMA OG SÒKKULAÈIS
P¾NUM LÅKA ALLTAF FULLKOMINN
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
,AUK HVÅTLAUK OG SMJÎR ®LL GËÈ MAT
REIÈSLA BYRJAR OG ENDAR ¹ SMJÎRI
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU
HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¡G MYNDI TAKA MEÈ MÁR TVÎ
G¾SAEGG REYNA AÈ UNGA ÖEIM
ÒT OG VONA AÈ ÖAÈ VERÈI KARL
OG KONA %ÈA Ö¹ AÈ ÁG T¾KI

MEÈ MÁR MJÎG STËRT DÕR SEM ÁG G¾TI NOTAÈ
SKINNIÈ AF TIL AÈ GERA B¹T OG KOMIST BURT AF
EYJUNNI
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ
HEFUR BORÈAÈ
¡G HEF BORÈAÈ KRËKËDÅL KENGÒRU
SEM ÖYKIR NÒ BARA SKRÅTIN Å ÖESSU
HEIMSHORNI OG GNÕ ¡G HEF LÅKA
BORÈAÈ P¹FUGL ¹ VEITINGA
HÒSI Å ,ONDON

/STAKÎKUR FYRIR ALLA
Ostakökur njóta mikilla
vinsælda um heim allan.
Þær eru ekki jafn erfiðar
við að eiga og margir halda,
að sögn Dómhildar Sigfúsdóttur.
-®2' .-3+%)¨ ¥ "/¨) -AÈUR LIFANDI ER ¹ MEÈAL ÖEIRRA STAÈA SEM BJËÈA UPP ¹
ÕMISS KONAR N¹MSKEIÈ UM MATAR¾ÈI OG HOLLT LÅFERNI Å HAUST
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Kennt á mataræði
Þeir eru margir sem á haustin
íhuga að koma mataræði í nýtt og
betra lag. Fyrir fólk í þeim hugleiðingum er úr mörgu að velja, og
ýmiss konar námskeið í boði.
Maður lifandi stendur reglulega
fyrir matreiðslunámskeiðum þar
sem hollusta og heilnæmt hráefni
er í fyrirrúmi. Undir yfirskriftinni Heilsukostur eru matreiðslunámskeið og námskeið um kökur
og eftirrétti. Einnig bjóðast námskeið um hráfæði og um jurtanotkun fyrir börn.
Í október stendur Ebba Guðný
Guðmundsdóttir fyrir námskeiði
um hvernig á að útbúa einfaldan

en næringarríkan mat fyrir börn í
Heilsuhúsinu í Lágmúla. Hún mun
fara yfir á hvaða fæðutegundum
er gott að byrja og hvenær, ásamt
mörgum öðrum atriðum.
Hildur Guðmundsdóttir hjá
Yggdrasli mun halda námskeið
um mataræði og holla næringu
fyrir börn. Þau eru þegar hafin, en
verða haldin reglulega. Hildur
verður þar að auki með framhaldsnámskeið í október.
Áhugasamir geta nálgast frekari upplýsingar um námskeiðin á
umræddum stöðum, eða á heimasíðum þeirra: madurlifandi.is,
heilsa.is og yggdrasill.is.

Ostakökur eiga ættir sínar að rekja
til Bandaríkjanna. Þar eru þær til í
óteljandi útgáfum, en rjómaosturinn er bæði upphafið og endirinn á ostakökunum. Dómhildi Sigfúsdóttur má með réttu kalla
ostakökusérfræðing, en hún starfaði hjá Osta- og smjörsölunni í 28
ár. Nú rekur hún sitt eigið uppskrifta- og tilraunaeldhús, sem býr
til dæmis yfir ábendingum um
ostakökur.
„Ostakökur eru ýmist bakaðar,
hleyptar eða þykktar með eggjum
og rjóma,“ útskýrði Dómhildur.
„Tegundirnar eru samt mjög ólíkar, þær bökuðu eru til dæmis mun
þyngri en hinar,“ benti Dómhildur
á, en hún segir hina raunverulegu
ostaköku vera bakaða.
Dómhildur segir lítið mál að
gera ostakökur, sama hvaða aðferð
er notuð. „Það eina sem þarf að
varast ef maður bakar kökuna er
að þær þola ekki blástursofn,“

Ferskar döðlur
Döðlur eru hvað ferskastar á þessum árstíma, svo nú er um að gera
að gæða sér á þessu náttúrulega
sælgæti. Döðlur hafa verið hluti
af miðausturlenskri matargerð
svo árþúsundum skiptir, og eru
góðar bæði beint úr lófanum og
sem hluti af matarréttum.
Ferskar döðlur geymast í allt að
tvær vikur í ísskáp, en þurrkaðar í
allt að ár. Sætleiki þeirra gerir að
verkum að þær geta auðveldlega
hlaupið í skarðið fyrir súkkulaði,
þegar sykurþörfin gerir vart við
sig. Þær má einnig saxa og nota í
brauð, eftirrétti eða hvað annað
sem hugurinn girnist.

-)¨!53452,%.3+4 3,'4)

$ÎÈLUR HAFA VERIÈ HLUTI AF MIÈAUSTUR
LENSKRI MATARGERÈ Å LANGAN TÅMA ¶¾R
M¹ BORÈA BEINT ÒR LËFANUM EÈA NOTA Å
ÕMSA RÁTTI

BVgVccV

H^\gc

,`\[Vg^c{(k^`jb

'*`\[Vg^c{&)k^`jb

LR HENNING VIRKAR!!
&%%c{iigjkgjg:c\^cVj`VZ[c^
7Zig^hkZ[cBZ^gVi]VaYBZ^g^dg`V
7Zig^aÂVcB_\Z^c[Vaicdi`jc
ÃhgÂhigVmbjc
=V[^ÂhVbWVcYhbjb
-.-&.&*d\-++)&..
&%%Z[i^g[na\c^

(,%904 %¨! "®+5¨ /STAKÎKUR M¹ GERA
MEÈ NOKKRUM MISMUNANDI AÈFERÈUM
b%KTAm OSTAKAKA ER ÖË BÎKUÈ
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DËTTIR SEGIR EKKI ERFITT AÈ GERA
OSTAKÎKUR UPP ¹ EIGIN SPÕTUR
&2¡44!",!¨)¨34%&.

bendir hún á. Þá þarf að gefa
kökunni tíma til að kólna áður en
hún er tekin úr forminu.
„Ostakökur geymast alveg í
tvær vikur í ísskáp og eru bestar
eftir svona tvo til fjóra daga. Ef
þær eru notaðar nýjar er botninn
oft svo þurr, sérstaklega á þeim

/STAKAKA MEÈ JARÈARBERJUM
 BOLLI SMJÎR BR¾TT
  BOLLAR SÒKKULAÈIKEX MULIÈ
 G RJËMAOSTUR
 MSK SYKUR
 G APPELSÅNUHÕÈI RIFIÈ
 BOLLI RJËMI ÖEYTTUR
 G JARÈARBER
 G RIFSBERJAHLAUP
"LANDIÈ SAMAN SMJÎRI OG KEXMYLSNU
¶RÕSTIÈ Å BOTNINN OG UPP MEÈ BRÒNUN
UM ¹ LAUSBOTNA KLEMMUFORMI
(R¾RIÈ RJËMAOSTINN MJÒKAN MEÈ SYKRI
B¾TIÈ SAFA OG BERKI SAMAN VIÈ "LANDIÈ
RJËMANUM SÅÈAST SAMAN VIÈ
*AFNIÈ HR¾RUNA Å KEXSKELINA OG RAÈIÈ
JARÈARBERJUNUM YFIR (ITIÈ RIFSBERJA
HLAUPIÈ OG PENSLIÈ ÖVÅ YFIR BERIN
+¾LIÈ

hleyptu,“ bendir Dómhildur á.
„Hins vegar má ekki geyma þær í
forminu, því það er fljótt að ryðga,“
segir hún.

/STAKAKA MEÈ KAFFILÅKJÎR
 BOLLI HAFRAKEX MULIÈ
 MSK SYKUR
 MSK SMJÎR BR¾TT
 G RJËMAOSTUR
 BOLLI SYKUR
 EGG
 BOLLI KAFFILÅKJÎR
(ITIÈ OFNINN Å #
3ETJIÈ BÎKUNARPAPPÅR Å BOTNINN ¹ 
CM KLEMMUFORMI "LANDIÈ SAMAN
KEXMYLSNU SYKRI OG SMJÎRI OG ÖRÕSTIÈ Å
BOTNINN ¹ FORMINU
(R¾RIÈ RJËMAOSTINN MJÒKAN MEÈ SYKR
INUM "¾TIÈ EGGJUNUM Å EINU Å EINU OG
HR¾RIÈ VEL Å ¹ MILLI "LANDIÈ LÅKJÎRNUM
SAMAN VIÈ
(ELLIÈ HR¾RUNNI YFIR KEXMYLSNUNA OG
BAKIÈ Å   MÅN
,¹TIÈ KÎKUNA KËLNA Å NOKKRAR
KLUKKUSTUNDIR ¹ÈUR EN HÒN ER TEKIN ÒR
FORMINU

./2$)#0(/4/3'%449

Matseðill fyrir mánuðinn
Vinsældir vefsíðunnar hvaderimatinn.is hafa farið
vaxandi síðan hún fór fyrst í loftið í febrúar
síðastliðnum. Notendur hennar er nú orðnir rúmlega
tvö þúsund, að sögn Felix Gylfasonar verkefnastjóra.
Hvaderimatinn.is þjónar hagsmunum þeirra ófáu
Íslendinga sem vinna mikið og hafa lítinn tíma til að
hugsa um hvað þeir eigi að bera á borð í kvöldmatnum. „Fólk getur skráð sig hjá okkur. Það velur
innihaldið í því sem það vill hafa yfir vikuna, hversu
oft það vill hafa fisk eða kjúkling, til dæmis, og svo
velur það erfiðleikastig á matseldinni. Þá setur síðan
upp matseðil fyrir heilan mánuð fyrir fólk,“ útskýrir
Felix. Innkaupalista dagsins er annaðhvort hægt að
prenta út af netinu, eða fá sendan með SMSskilaboðum, en hægt er að aðlaga uppskriftir að
fjölda matargesta. „Fyrir meðlimi bendum við líka
oft á vín sem henta vel með hverjum og einum
rétti,“ bæir Felix við.
Betrumbætt útgáfa af síðunni fer í loftið á næstu
vikum, þar sem notendum bjóðast enn fleiri
möguleikar. „Við ætlum að bæta við ítarlegri
leitarmöguleikum og setja inn matseðla fyrir
veislur, partí og saumaklúbba,“ segir Felix. „Það
verður líka hægt að vista uppskriftir og búa til sína

,)&!.$) 6%&52 &ELIX 'YLFASON HJ¹ HVADERIMATINNIS SEGIR

FREKARI BETRUMB¾TINGAR ¹ SÅÈUNNI V¾NTANLEGAR ¹ N¾STU VIKUM
3ÅÈAN ER NOTENDUM INNAN HANDAR MEÈ AÈ ¹KVEÈA MATSEÈIL
M¹NAÈARINS
&2¡44!",!¨)¨%9¶«2

eigin uppskriftabók, gefa einkunnir og fleira,“
bendir hann á. Í framtíðinni verður notendum boðið
upp á ýmiss konar tilboð og afslátt, enda vilja
aðstandendur síðunnar hafa hana neytendavæna.
„Hún á að vera lifandi og skemmtilegur vefur,“
segir Felix.
SUN

.

. **(
 )*

.

!#00% 

. !!%
 )*

 !"

 !"

.

   #



.
 !"



 !%*% ) 0
.  **!
 !"



2 )000*
.  **)

#00% 

%#00% 



.

#00% 
 !"





(**
.  **)
1 &&




 









  % !)!
.  )*

#00% 

 !"

 **(
 )*

 





 !"

*(
 ) 0

#00% 
./& '" 1







$-, %)
 )*

#00% 







.

!#00% 

#00% 



 !"

. *
 ) (*

.

 !"



(*!
.  **)
1 &&




$$--.
 **)

$$- 
.  **)

)#00% 

*#00% 







+ !)0)
.   !
./& '" 1

#00% 







 !"

 

.





 (0!(
 (*

#00% 









    

  
 



 SEPTEMBER  &)--45$!'52

 6)33)2 ¶²
0ENTAGONBYGGINGIN SEM HÕSIR
BANDARÅSKA VARNARM¹LAR¹ÈUNEYT
IÈ ST¹TAR AF  BAÈHERBERGJUM
¶AÈ ERU TVÎFALT FLEIRI BAÈHERBERGI
EN ÖÎRF V¾RI ¹ TIL AÈ ÖJËNUSTA
STARFSFËLK R¹ÈUNEYTISINS ST¾È
AN ER SÒ AÈ ÖEGAR HÒSIÈ VAR BYGGT
¹ FIMMTA ¹RATUGNUM KV¹ÈU LÎGIN Å
6IRGINÅU RÅKI ¹ UM AÈSKILIN BAÈHER
BERGI FYRIR SVARTA OG HVÅTA

FOLK FRETTABLADIDIS

Ísbíll Ólafs sýndur í frystiklefa
Nýjasta verk Ólafs Elíassonar, vetnisknúinn bíll smíðaður úr ís, er til sýnis í stórum
frystiklefa á Nýlistasafninu í
San Fransisco. Bíllinn er
hluti af sýningu listasafnsins
á verkum Ólafs undir nafninu
„Your Tempo: Olafur Eliasson“.
Bíllinn er smíðaður úr áli og ryðfríu
stáli og yfir því eru
nokkur lög af ís.
Með hönnuninni
vill Ólafur sýna
fram á tengslin
milli bílahönnunar og aukinna
gróðurhúsaáhrifa í heiminum.

"¥,, ²2 ¥3 ¥SBÅLLINN ER TIL SÕNIS Å

STËRUM FRYSTIKLEFA ¹ .ÕLISTASAFNINU
Å 3AN &RANSISCO

«,!&52 %,¥!33/.

«LAFUR FETAR Å FËTSPOR ÖEKKTRA
LISTAMANNA ¹ BORÈ VIÈ !NDY
7ARHOL MEÈ SÅNU NÕJASTA VERKI

Þýski bílaframleiðandinn BMW
valdi Ólaf fyrir tveimur árum til
að hanna fyrir sig bíl í listbílasafnið sitt. Átti bíllinn að vera
knúinn vetni og þurfti Ólafur að
tengja listhönnunina við þennan
framtíðarorkjugjafa.
Bíll Ólafs er sá sextándi í listbílaröð BMW sem hefur verið til
síðan um miðjan áttunda áratuginn og hafa merkir listamenn
hannað hina fimmtán. Meðal
þeirra eru Andy Warhol, Roy
Lichtenstein og Frank Stella en
safnið á að endurspegla þróun
listarinnar á hverjum tíma í samhljómi við iðnhönnun og tækninýjungar.
Sýningunni á ísbíl Ólafs lýkur
þrettánda janúar á næsta ári.

Flytjendum fjölgar á Airwaves
Enski dúettinn Prinzhorn Dance School, skoska
sveitin Theatre Fall og Roxy Cottontail frá New
York eru á meðal þeirra sem hafa bæst við dagskrá
Iceland Airwaves-hátíðarinnar.

Á meðal fleiri flytjenda eru Forgotten Lores,
Sverrir Bergman, Bootlegs, Valgeir Sigurðsson,
Elíza og Retron. Fjöldi norskra listsamanna verða á
Airwaves í ár. Þar á meðal verða ólótabelgirnir í
Ungdomskulen, sem hafa vakið mikla lukku fyrir
pönkskotna rokktónlist sína. Telja margir að þar sé á
ferðinni skemmtilegasta hljómsveit Norðmanna í
dag. Einnig koma fram norski teknóboltinn Mental
Overdrive og elektró-poppdúettinn Frost.
Áður höfðu flytjendur á borð við Bloc Party,
Deerhoof, Lali Puna, Of Montreal og múm tilkynnt
komu sína á Airwaves, sem verður með afar
fjölbreyttu sniði í ár.
Miðasala á hátíðina, sem hefst eftir þrjár vikur, er
í fullum gangi og kostar armbandið 7.900 krónur út
september. Eftir það hækkar verðið í 8.500 krónur.
-²-  MEÈAL ÖEIRRA SEM KOMA FRAM ¹

!IRWAVES Å ¹R ER HLJËMSVEITIN MÒM
!,%8¥! "*®2' *«(!..%3$«44)2 3KIPULEGGJANDI &ORD KEPPNINNAR SEGIR AÈ FYRIRS¾TUR
ÖURFI EKKI AÈ VERA VEIKAR TIL AÈ F¹ VINNU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&ORD STÒLKUR
GEGN ¹TRÎSKUN
Ford-fyrirsætukeppnin fer
fram í Iðnó í kvöld. Keppnin
er nú í höndum Reykjavik
Casting og fer fram með
nýju sniði.
Tíu stúlkur koma fram í keppninni
og ein þeirra verður send sem fulltrúi Íslands í alþjóðlega Fordkeppni sem haldin er í New York.
Sigurvegari þeirrar keppni hlýtur
starfssamning við Ford Model
Management að andvirði 250 þúsund dollara.
Keppnin í ár er sú fyrsta síðan
Reykjavík Casting tók við framkvæmd hennar. „Okkur langaði að
nota tækifærið og koma réttum
skilaboðum áleiðis til ungu kynslóðarinnar sem er að vaxa úr
grasi og lítur upp til fyrirsætna,“
sagði Alexía Björg Jóhannesdóttir,
forstjóri Reykjavík Casting, sem
hafði því samband við Forma, samtök átröskunarsjúklinga, um sam-

starf. „Þær hafa unnið með stelpunum í æfingaferlinu og voru líka
með í að sjá til þess að stelpurnar
sem við völdum í keppnina væru
heilbrigðar,“ bætti Alexía við.
Undanfarið ár hefur átt sér stað
mikil umræða um átröskunarsjúkdóma í tískuheiminum og segir
Alexía vitundarvakningu hafa átt
sér stað. „Fyrirsætur eiga ekki að
þurfa að vera veikar til að fá vinnu.
En það er líka mikilvægt að koma
því til skila að það eru líka til
grannar stelpur sem eru heilbrigðar,“ bætti hún við.
Í dómnefnd keppninnar sitja að
þessu sinni Robert Knapp, frá
Ford Model Management í París,
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, markaðsstjóri Smáralindar, og Bernhard Ingimundarson ljósmyndari.
Ágóði af miðasölu á keppnina
mun renna til Forma, en Alexía
segir það áform framtíðarinnar að
styrkja mismunandi góðgerðasamtök eða málefni á ári hverju.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Pavarottis minnst víða
Fjölmargar
minningarathafnir
um ítalska tenórinn Luciano
Pavarotti verða haldnar víðs
vegar um heiminn frá og með 6.
október. Þá verður liðinn mánuður síðan hann lést úr krabbameini.
Athafnirnar verða haldnar í
yfir níutíu ítölskum menningarsetrum úti um allan heim, þar á
meðal í Nýju-Delí á Indlandi þar
sem frægar óperur sem Pavarotti
flutti verða á efnisskránni.
Utanríkisráðuneyti Ítalíu stendur fyrir athöfnunum. Með því vill
það leyfa sem flestum heimsbúum að hlýða á merkustu augnablikin á ferli Pavarottis.
Tenórinn, sem varð 71 árs, var
þekktur fyrir að hafa fært óperuna til almennings. Sérstaklega
þykir flutningur hans á laginu
Nessun Dorma, sem var einkenn-

0!6!2/44) (ETJUTENËRSINS VERÈUR

MINNST VÅÈA UM HEIM Å N¾STA M¹NUÈI

islag heimsmeistarakeppninnar í
fótbolta árið 1990, hafa opnað
eyru fjöldans.

L AU G AV EG U R 8 6 - 94

•

101 R E Y K JAV Í K

•

SÍMI 552 8090

7 ACNE GALLABUXUR OG EITT BELTI Á 22 MILLIMETRA TOGVÍR.

NIKE
ADIDAS ORIGINALS
AMERICAN APPAREL
DR. DENIM
KSUBI
ACNE JEANS
THOMAS BURBERRY
SURFACE 2 AIR
ANDERSON & LAUTH

BASK

•

L AU G AV E G U R 4 0

•

10 1 R E Y K J AV Í K

•

SÍMI 552 8090
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(ANDTEKINN Å FJËRÈA SINN
Kiefer Sutherland var
nýverið handtekinn í Los
Angeles fyrir að aka undir
áhrifum áfengis. Þetta er í
fjórða sinn sem leikarinn er
tekinn fyrir ölvunarakstur.

Skemmtilegustu vinkonur í
heimi eru mættar.

Allir eiga sín leyndarmál.

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

Mynd í anda Clueless
og Mean Girls.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins.

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

12

BRATZ - THE MOVIE

kl. 6

L

16

kl. 8 -10
kl. 6 síðustu sýningar

16

kl. 5:30 - 8 - 10:30

SHOOT ´EM UP
ASTRÓPÍÁ

BRATZ
DISTURBIA

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30

L

MR. BROOKS
VACANCY

kl. 8
kl. 10

16

ASTRÓPÍÁ
ASTRÓPÍÁ

kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 6

L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 5:30

CHUCK AND LARRY
CHUCK AND LARRY

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30

MR. BROOKS

VIP
14

L

16

KEFLAVÍK

VIP
L

KRINGLUNNI

CUCK AND LARRY
BRATZ THE MOVIE

kl. 8 - 10:10
kl. 8

L

DISTURBIA

kl. 10:10

12

L

MR. BROOKS

kl. 8 - 10:30

16

BRATZ
LICENSE TO WED

kl. 5:30
kl. 8

L

KNOCKED UP

kl. 8 - 10:30

12

7

VEÐRAMÓT

kl. 8 - 10:20

14

ASTRÓPÍÁ

kl. 6

L

BOURNE ULTIMATUM
TRANSFORMERS

kl. 8 - 10
kl. 10:30

SELFOSSI

14

DIGITAL

10

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
CHUCK & LARRY
HÁKARLABEITA ÍSL TAL
HAIRSPRAY
KNOCKED UP

kl. 5.45, 8 og 10.20
kl. 6 600 kr.
kl. 5.45 og 10.20
kl. 10.20

12
L
L
14

www.laugarasbio.is - Miðasala á

1ç77Ì%ÌÐ
STÓRSKEMMTILEGT
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUNUM!

- L.I.B., Topp5.is

-A.F.B. Blaðið

SÍMI 564 0000

SHOOT´EM UP
SHOOT´EM UP LÚXUS
HÁKARLABEITA 600 KR.
HAIRSPRAY
VACANCY
VEÐRAMÓT
KNOCKED UP
BRETTIN UPP ÍSL. TAL
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

kl. 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.30
kl. 5.40
kl. 8 - 10.40
kl. 4
kl. 3.45

16 VEÐRAMÓT

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl. 5.40 - 8 - 10.20

14

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 6
kl. 8
kl. 10.10**

12

16
14
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

CHUCK AND LARRY
HAIRSPRAY
VEÐRAMÓT
ASTRÓPÍA
BOURNE ULTIMATUM

SÍMI 551 9000

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6
kl. 10.20

12 CHUCK AND LARRY
HÁKARLABEITA 600 KR.
14 HAIRSPRAY
KNOCKED UP
14 **Síðasta sýning

14

Sutherland var að koma úr partíi
hjá Fox-sjónvarpsstöðinni sem
framleiðir þættina 24 þegar hann
var stöðvaður af lögreglunni eftir
að hafa tekið ólöglega U-beygju.
Eftir að hafa þurft að dúsa í þrjá
klukkutíma í fangelsi var hann látinn laus gegn tryggingargjaldi.
Hann þarf að mæta fyrir rétti hinn
16. október.

¶RJ¹R AÈRAR HANDTÎKUR
Sutherland, sem verður 41 árs í
desember, var á skilorði þegar
hann var handtekinn eftir að hafa
ekið undir áhrifum árið 2004. Þá
var hann dæmdur í sextíu mánaða skilorðsbundið fangelsi og
fimmtíu klukkustunda samfélagsþjónustu, auk þess sem hann
þurfti að sækja fundi um áfengismisnotkun.
Svo virðist sem hinn tvífráskildi Sutherland eigi erfitt með
halda sér þurrum undir stýrt því
á árunum 1989 og 1993 var hann
einnig tekinn fyrir ölvunarakstur.
Hámarksrefsing fyrir nýjasta
brot hans er eins árs fangelsi.
Einnig gæti hann átt refsingu yfir
höfði sér fyrir að brjóta skilorðið,
rétt eins og Paris Hilton fékk að
kynnast þegar hún var dæmd í 23
daga fangelsi fyrir samskonar
brot.
&J¹RÎFLUN FYRIR LÎGREGLUNA
Nokkrum dögum eftir handtökuna
átti Sutherland að koma fram á
fjáröflunarsamkomu fyrir lögregluna í Los Angleles, sem hefði
þótt einkar kaldhæðnislegt. Hættu
skipuleggjendur
samkomunnar
því snarlega við þátttöku hans.
Kappinn lét sig þó ekki vanta á
samkomu í Kanada þar sem honum
voru afhent heiðursverðlaun fyrir
leiklistarferil sinn. Foreldrar
Sutherlands, leikararnir Donald
Sutherland og Shirley Douglas,
eru kanadískir. Kiefer fæddist í
London en gekk í menntaskóla í
Kanada. Á hann því marga fylgismenn þar í landi.

+)%&%2 354(%2,!.$ ,EIKARINN +IEFER 3UTHERLAND ¹ %MMY VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI ¹ DÎG

UNUM (ANN HEFUR FJËRUM SINNUM VERIÈ HANDTEKINN FYRIR ÎLVUNARAKSTUR
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

%NDURSKRIFAÈ VEGNA MEIÈSLA
Sutherland vann Emmy-verðlaunin á síðasta ári fyrir hlutverk
sitt í 24. Þar fer hann með hlutverk Jacks Bauer, sem reynir að
hafa hendur í hári hryðjuverkamanna.
Orðrómur hefur verið uppi um
að þónokkrir þættir hafi verið
endurskrifaðir vegna minni háttar meiðsla sem hann hefur fengið
eftir að hafa verið úti á lífinu.
„Ég get ekki neitað því að helmingurinn sem hefur verið skrifaður um mig er réttur. Ég hef gert
heimskulega hluti. Maður verður

að taka ábyrgð á misgjörðum
sínum og reyna síðan að halda
áfram sínu striki,“ sagði hann eitt
sinn í viðtali við breskt dagblað.

3TUÈ ¹ ¥SLANDI
Skemmst er að minnast komu
Sutherlands til Íslands fyrir
tveimur árum þegar hann kom til
að fylgjast með tónleikum vinar
síns Rocco Deluca á Nasa. Meðal
annars sást til leikarans á Dillon í
miklu stuði með viskíflösku í
hendi. Dvaldi hann hér yfir áramótin og heillaðist mjög af flugeldasýningu landsmanna.
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Kvikmyndahátíðin sett í kvöld Benny og Royal spila

!+) +!52)3-+) 6ERÈUR SÁRSTAKUR HEIÈURSGESTUR KVIKMYNDA

H¹TÅÈARINNAR

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, verður sett formlega í kvöld en þá verður heimildarkvikmyndin Sigur Rós – Heima frumsýnd að viðstaddri
hljómsveitinni sjálfri og kvikmyndagerðarmönnunum.
Hátíðin hefur sjaldan eða aldrei verið jafn glæsileg
en búist er við að tvö hundruð erlendir gestir sæki
hana heim. Alls 87 myndir verða sýndar á hátíðinni en
fimmtán þeirra berjast um aðalverðlaun hátíðarinnar,
Gullna lundann. Þar að auki verður bryddað upp á
skemmtilegum nýjunum, svo sem sýningu Jaws í
Laugardalslauginni og bílabíói í flugvélaskýlinu á
gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ.
Þar að auki verður blásið til finnskrar veislu þegar
leikstjórinn Aki Kaurismäki kemur og veitir sérstökum heiðursverðlaunum viðtöku en auk hans mun
Peter Greenaway og Hanna Schygulla verða sérstakir
gestir hátíðarinnar. Þá verður einnig fróðlegt að sjá
hvernig Embla kemur út á hvíta tjaldinu en það er
endurklippt útgáfa af víkingamynd Hrafns Gunnlaugssonar, Hvíti víkingurinn.

Hljómsveitirnar
Benny
Crespo’s Gang og Royal Fortune koma fram á tónleikum
á Organ í kvöld. Benny
Crespo´s Gang, sem er með
tónlistarkonuna Lay Low
innanborðs, er að leggja
lokahönd á sína fyrstu plötu,
sem er væntanleg í búðir 19.
október. Sama dag kemur "%..9 #2%30/3 '!.' (LJËMSVEITIN SPIL
sveitin fram á Iceland Air- AR ¹ /RGAN Å KVÎLD ¹SAMT 2OYAL &ORTUNE
waves-hátíðinni.
Tónleikarnir hjá Benny
Crespo´s Gang eru þeir fyrstu síðan í maí og bíða aðdáendur
sveitarinnar því spenntir eftir að heyra nýja efnið. Royal Fortune, sem er ólíkindablanda fimm einstaklinga úr Reykjavík,
kemur einnig fram á Airwaves-hátíðinni. Tónleikarnir í kvöld
hefjast klukkan 22.00.

&2¡44)2 !& &«,+)
0ARIS (ILTON SAGÈIST Å VIÈTALI
VIÈ % /NLINE VERA BÒIN AÈ
¹KVEÈA AÈ FARA Å HEIM
SËKN TIL 2ÒANDA Å NËVEM
BER EFTIR AÈ HÒN LÕKUR VIÈ
TÎKUR ¹ NÕJUSTU KVIKMYND
SINNI b¶AÈ ÖARF AÈ KOMA
SVO MIKLU Å VERK ¹
ÖESSU SV¾ÈI OG EF ÁG
FER DREGUR ÖAÈ ATHYGLI
AÈ ÖVÅ HVAÈ FËLK GETUR
GERT TIL ÖESS AÈ HJ¹LPA m
SAGÈI 0ARIS b¡G VIL EINNIG
HEIMS¾KJA FLEIRI LÎND ÖAR
SEM F¹T¾KT OG M¹LEFNI
BARNA ERU ¹HYGGJUEFNIm

Ég leyfi mér hiklaust
svolítið dekur
Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku
til að byrja daginn. Kellogg's Special K er bragðgóður og
hressandi morgunmatur og með honum færðu mörg

(EATH ,EDGER SEM ER
NÕSKILINN VIÈ LEIKKON
UNA OG BARNSMËÈUR
SÅNA -ICHELLE
7ILLIAMS HEFUR
UNDANFARIÈ VERIÈ
ORÈAÈUR VIÈ HINA
DÎNSKU (ELENU
#HRISTENSEN
¶AÈ KOM ÖË
EKKI Å VEG FYRIR
AÈ HANN FREISTAÈI
G¾FUNNAR Å .EW 9ORK
UM HELGINA ÖAR SEM
HANN ER SAGÈUR HAFA
ELT TV¾R STELPUR ÒT
AF HËTELINU SÅNU TIL
ÖESS AÈ GEFA ÖEIM
HEIMILISFANGIÈ SITT Å
3OHO HVERFINU OG BIÈJA
Ö¾R AÈ LÅTA ÖAR INN

lífsnauðsynleg vítamín eins og t.d. fólínsýru og síðast en
ekki síst járn.

...ekki nema 90 hitaeiningar
„Það er fátt mikilvægara en að hugsa vel um heilsuna. Ég
borða þess vegna hollan mat og hreyfi mig reglulega og
finnst algjörlega ómissandi að fara í nudd öðru hverju. En við
konur megum samt ekki gleyma að dekra svolítið við okkur.
Það er til dæmis frábært að skipta stundum yfir í Kellogg's
Special K Red Berries í morgunmat,

það er ótrúlega

bragðgott, með berjabitum saman við en fitulétt og fullt af
nauðsynlegum næringarefnum eins fólínsýru og járni. Ég
leyfi mér líka hiklaust Special K bliss á milli mála ef
sætuþörfin grípur um sig án þess að hafa minnstu áhyggjur
af því að ég sé að spilla kröftugri ferð í ræktina þann daginn.

+EIRA +NIGHTLEY SAGÈI
NÕVERIÈ Å VIÈTALI AÈ
HÒN BEINLÅNIS HATAÈI
AÈ GANGA ¹ RAUÈA
DREGLINUM b&ËLK
ÎSKRAR FRAMAN Å
MANN b AF 
MÎGULEGUMm OG
ER AÈ VÅSA Å HVERN
IG MAÈUR LÅTUR ÒT ¡G
HATA ÖESSA VIÈBURÈI
OG MÁR FINNST SÒ
STAÈREYND ÎMURLEG AÈ
FËLK SKRIFAR GREINAR
UM AÈ ÖVÅ FINNIST
MAÈUR MEÈ LJËTA
HANDLEGGI EÈA
LÅTA ILLA ÒTm

ávöxtum og dökku súkkulaði en bara 90 hitaeiningar.“

F I 0 2 2 6 5 0

Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona

F í t o n / S Í A

,EIKKONAN *ESSICA "IEL SEM
JAFNFRAMT ER K¾RASTA SÎNGVARANS
*USTINS 4IMBERLAKE ER SÎGÈ
HAFA FENGIÈ TILBOÈ UM AÈ LEIKA
OFURHETJUNA 7ONDER 7OMAN Å
KVIKMYNDINNI *USTICE
,EAGUE OF !MERICA
"IEL ER SEM STENDUR
ÎNNUM KAFIN VIÈ
TÎKUR ¹ MYND
INNI 0OWDER
"LUE ¹SAMT
&OREST 7HITA
KER 4ALSMAÈUR
HENNAR NEITAÈI
AÈ STAÈFESTA
HVORT LEIKKONAN
HYGÈIST TAKA
TILBOÈINU EÈA
EKKI

Special K bliss stangirnar eru algjör himnasending, með

Bragðgóðar nýjungar
frá Kellogg’s Special K:
Kellogg’s Special K bliss og
Kellogg’s Special K red berries
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 (ALLGRÅMUR TIL ,OKEREN
(ÒSVÅKINGURINN (ALLGRÅMUR *ËNASSON SEM
LEIKUR MEÈ +EFLAVÅK Å ,ANDSBANKADEILDINNI
ER ¹ LEIÈ TIL ,OKEREN Å "ELGÅU TIL REYNSLU
(ALLGRÅMUR VAKTI ATHYGLI FYRIR GËÈAN
LEIK MEÈ +EFLVÅKINGUM Å DEILDINNI
Å FYRRA OG HEFUR VERIÈ FASTAMAÈUR Å
LIÈI ÖEIRRA Å ¹R OG SPILAÈ ÕMIST SEM
MIÈVÎRÈUR EÈA MIÈJUMAÈUR (ANN
KVEÈST ¹N¾GÈUR MEÈ T¾KIF¾RIÈ
b¶ETTA KEMUR ¹ BESTA TÅMA FYRIR
MIG ÖAR SEM TÅMABILIÈ HÁR HEIMA ER
AÈ KL¹RAST OG ÁG ¾TLA BARA
AÈ NÕTA MÁR ÖESSA REYNSLU
OG ¾FA VEL OG SJ¹ SVO TIL
MEÈ FRAMHALDIÈm

SPORT FRETTABLADIDIS

Valsmenn þurfa allir sem einn að rísa upp
¥SLANDSMEISTARAR 6ALS Å HANDKNATTLEIK KARLA
TÎPUÈU SÅNUM ÖRIÈJA LEIK Å . DEILDINNI Å ¹R
¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLD OG Å ÖETTA SKIPTI VORU ÖAÈ
NÕLIÈAR !FTURELDINGAR SEM NÕTTU SÁR GESTRISNI
6ALSMANNA Å 6ODAFONEHÎLLINNI AÈ (LÅÈARENDA
4AP 6ALS ÖÕÈIR AÈ LIÈIÈ ER ENN ¹N STIGA OG
ÖJ¹LFARI 6ALS «SKAR "JARNI «SKARSSON ER
FYRSTUR TIL AÈ VIÈURKENNA AÈ LIÈIÈ HAFI HINGAÈ
TIL EKKI SÕNT SITT RÁTTA ANDLIT
b¶AÈ ER N¹TTÒRLEGA S¹RT AÈ VERA ENN ¹N
STIGA EN VIÈ ERUM EINFALDLEGA EKKI AÈ
SPILA NËGU VEL m SAGÈI «SKAR SEM TELUR SIG
ÖË SJ¹ GLITTA Å ¥SLANDSMEISTARALIÈIÈ FR¹ ÖVÅ Å
FYRRA Å LEIKJUM LIÈSINS Å ¹R b3TAÈAN Å DEILDINNI
SEGIR VISSULEGA SITT OG VIÈ ÖURFUM AUGLJËSLEGA
AÈ B¾TA SPILAMENNSKU LIÈSINS EN VIÈ
ERUM BÒNIR AÈ EIGA GËÈA KAFLA Å LEIKJUNUM
HINGAÈ TIL OG VIÈ ÖURFUM BARA AÈ FJÎLGA
ÖESSUM GËÈU KÎFLUM OG Ö¹ FARA HLUTIRNIR

AÈ RÒLLA MEÈ OKKUR -ÁR FINNST VIÈ ENN EIGA
NOKKUÈ Å LAND MEÈ AÈ SAMSTILLA
VARNARVINNUNA ¹ MILLI VARNAR OG
MARKMANNA OG Å RAUN FINNST MÁR
VIÈ EIGA MARKMENNINA INNI EF
TEKIÈ ER MIÈ AF ÖVÅ HVERNIG ÖEIR
STËÈU SIG ¹ SÅÈASTA TÅMABILI m
SAGÈI «SKAR
6ALSLIÈIÈ HEFUR EFLAUST SAKNAÈ
STËRSKYTTUNNAR -ARKÒSAR
-¹NA -ICHAELSSONAR Å ¹R EN
HANN SKORAÈI FLEST MÎRK
6ALSMANNA Å DEILDINNI Å
FYRRA OG ¹TTI STËRAN Ö¹TT Å
VELGENGNI LIÈSINS %N «SKAR
TELUR ÖË AÈ M¹L 3IGFÒSAR
0¹LS 3IGFÒSSONAR SEM
6ALUR KEYPTI AF &RAM
¹ DÎGUNUM EFTIR

MIKIÈ ÖËF HAFI FREKAR VERIÈ TIL ÖESS AÈ TRUFLA
UNDIRBÒNING ÖEIRRA FYRIR MËTIÈ b-ARKÒS STËÈ
SIG FR¹B¾RLEGA Å FYRRA OG SKILAÈI GËÈU STARFI
FYRIR 6AL EN ÖVÅ ER LOKIÈ Å BILI ALLAVEGA OG
ÁG EINBEITI MÁR BARA AÈ ÖVÅ LIÈI SEM ÁG
ER MEÈ Å HÎNDUNUM HVERJU SINNI ¶AÈ
ER Å RAUN FREKAR AÈ 3IGFÒSARM¹LIÈ SÁ BÒIÈ
AÈ TRUFLA OKKUR ÒT AF ÖEIRRI ËVISSU SEM
SKAPAÈIST HVORT OG Ö¹ HVEN¾R HANN G¾TI
BYRJAÈ AÈ SPILA MEÈ OKKUR m SAGÈI
«SKAR SEM LÅTUR SAMT BJÎRTUM
AUGUM ¹ FRAMHALDIÈ
b6IÈ ÖURFUM EINFALDLEGA AÈ
LEGGJAST ¹ EITT B¾ÈI LEIKMENN
OG ÖJ¹LFARAR 6ALS SEM OG
STUÈNINGSMENN OG ALLIR
AÈSTANDENDUR LIÈSINS OG RÅSA
UPP OG TAKA SAMAN HÎNDUM Å
BAR¹TTUNNI m SEGIR «SKAR

«LAFUR HEIMS¾KIR ARFTAKANA
Ólafur Stefánsson og félagar í Ciudad Real sækja þýska liðið Flensburg heim í
kvöld en með Flensburg leika þeir Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson.

3 5- 5.)4%$ -ICHAEL -IFSUD FAGNAR

MARKI GEGN 5NITED

./2$)#0(/4/3'%449

%NSKI DEILDARBIKARINN

Coventry sló út
Man. Utd
&«4"/,4) B-deildarlið Coventry sló

í gær ensku meistarana í
Manchester United út úr enska
deildarbikarnum á sama tíma og
Chelsea vann sinn fyrsta sigur
undir stjórn Avram Grant.
Alex Ferguson tefldi fram
varaliði hjá United, sem varð að
sætta sig við 2-0 tap þökk sé
tveimur mörkum frá Möltubúanum Michael Mifsud. United
var ekki eina úrvalsdeildarliðið
sem tapaði óvænt því Leicester
sló út Aston Villa á útivelli.
Chelsea var í stórsókn frá
fyrstu mínútu gegn Hull og vann
að lokum öruggan 4-0 sigur.
Salomon Kalou skoraði tvö af
mörkunum og þeir Scott Sinclair,
með fyrsta mark sitt fyrir
Chelsea, og Steve Sidwell skoruðu
hin mörkin. Þetta var fyrsti sigur
Chelsea undir stjórn Grant en
hann var aðeins með fjóra menn
úr liðinu sem tapaði á móti United
um síðustu helgi. Dean Ashton
tryggði West Ham 1-0 sigur á
Plymouth á síðustu stundu en
Everton, Tottenham og Blackburn
komust einnig áfram.
ËËJ

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Lithái til
reynslu hjá KR
+®2&5"/,4) Ezerskis Ernestas,
tvítugur unglingalandsliðsmaður
frá Litháen, er kominn til reynslu
hjá Íslandsmeistaraliði KR.
Ernestas, sem er 195 cm hár
leikstjórnandi, er leikmaður
Lietuvos Rytas Vilnius en kominn í
Vesturbæinn þökk sé samböndum
Ágústar Björgvinssonar, sem var
um tíma aðstoðarmaður hjá Rytasliðinu. KR hefur ekki gert samning
við hann en ef marka má fyrstu
æfinguna er þarna snjall
leikmaður á ferðinni.
ËËJ

(!.$"/,4) Tvö af sterkustu handknattleiksliðum heims – Ciudad
Real og Flensburg – mætast í stórleik Meistaradeildarinnar í kvöld.
Með liðunum leika þrír Íslendingar og þeir eru þess utan allir örvhentir. Með spænska liðinu leikur
Ólafur Stefánsson en með því
þýska eru þeir Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson.
Tvímenningarnir fá það hlutverk að leysa Ólaf af hólmi með
landsliðinu á næstu árum og
verður áhugavert að sjá hvernig
þeim gengur að eiga við læriföður
sinn í kvöld.
„Það verður geysilega gaman að
mæta Óla. Ég er því miður mest að
spila niður í horni í vörninni en ef
við spilum 5-1 vörn þá fæ ég
vonandi aðeins að taka á honum,“
sagði Alexander Petersson kíminn
á svip er Fréttablaðið heimsótti
hann á heimili sínu í Handewitt
sem er rétt fyrir utan Flensburg.
„Leikurinn er ekkert upp á líf og
dauða enda lítum við þannig á
málið að við þurfum að vinna alla
aðra leiki en gegn Ciudad til þess

-%)34!2!$%),$).
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
3+2)&!2 &2 &,%.3"/2'
HENRY FRETTABLADIDIS

+EFLAVÅK +2

,¡44)2  &).'5 !LEXANDER 0ETERSSON OG %INAR (ËLMGEIRSSON

að komast áfram í keppninni, sem
er það sem skiptir mestu máli.“
Það er óhætt að segja að Flensburg sé að spila frábæran handbolta þessa dagana en um síðustu
helgi lagði liðið sjálfa Evrópu- og
Þýskalandsmeistarana í Kiel á
heimavelli sínum, Campushalle.
Gríðarleg stemning var á þeim
leik og er ekki búist við mikið síðri
stemningu í kvöld.

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

„Það er eðlilega mikið sjálfstraust í liðinu eftir leikinn gegn
Kiel sem var frábær. Það verður
gaman að sjá hvar við stöndum
gegn spænska liðinu en að sjálfsögðu ætlum við okkur að leggja
þá að velli og við teljum okkur
geta það,“ sagði Alexander en
Ciudad Real vann þessa keppni
árið 2006 og er ógnarsterkt.

slagur. Það væri ekki verra að
vinna líka. Ég er líka feginn að
Alex sé hinum megin í vörninni
og verði því ekki á móti mér,“
sagði Ólafur léttur á brún.
Landsliðsfyrirliðinn
hefur
glímt við mjög erfið axlarmeiðsli
síðustu mánuði en þau eru nú að
baki. „Öxlin er orðin fín og ég er
í toppstandi. Vonandi næ ég að
sýna fínan leik sem og liðið.“ HBG
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'YLFI 'YLFASON SKORAÈI  FYRIR 7ILHELMSHAVEN

Spænska 1. deildin
¥3,%.3+) &.).. «LAFUR 3TEF¹NSSON

SÁST HÁR ¹ ¾FINGU MEÈ #IUDAD 2EAL Å
&LENSBURG Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Framstelpur sýndu klærnar
á Akureyri í N1-deild kvenna í
gærkvöld. Fram-liðið fer vel af
stað í deildinni og er til alls líklegt,
en áður hafði liðið unnið bikarmeistara Hauka og gert jafntefli
við Íslandsmeistara Stjörnunnar
og er því taplaust eftir þrjá leiki.
Lið Akureyrar er sem fyrr á
botninum án stiga.
Sigur Fram var í raun aldrei í
hættu en liðið skoraði fimm fyrstu
mörk leiksins og leiddi 17-3 í hálfleik. Lið Akureyrar mætti þó betur
stemmt inn í seinni hálfleik og
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Powerade-bikar kvenna

&RAM VANN !KUREYRI   Å . DEILD KVENNA Å 3AFAMÕRINNI Å G¾RKVÎLD

(!.$"/,4) Fram vann 34-15 sigur

&RAM !KUREYRI

-ÎRK 6ALS %VA "ARNA  .ORA 6ALOVICS  ¥RIS STA
0ÁTURSD  $AGNÕ 3KÒLAD  'UÈRÒN $RÅFA (ËLM
GEIRSD  (ILDIGUNNUR %INARSDR  +ATRÅN !NDRÁSD
 +RISTÅN 'UÈMUNDSD  +RISTÅN #OLLINS
-ÎRK &YLKIS )NGIBJÎRG +ARLSDËTTIR  3UNNA -ARÅA
%INARSDËTTIR  !NNA 3IF 'UNNARSDËTTIR  (ANNA
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Feginn að Alex spilar ekki
vörnina á móti mér í kvöld
félagar komu til Flensburg
frekar seint í gærkvöldi eftir
frekar langt og illa skipulagt
ferðalag frá Madríd. Liðið fór
beint á æfingu í Campushalle,
heimavelli Flensburg, þar sem
Fréttablaðið hitti Ólaf að máli.
„Það er gott að vera kominn
hingað. Hér er venjulega mikil
stemning og gaman að keppa
hérna,“ sagði Ólafur en hann
bíður spenntur eftir því að mæta
félögum sínum í landsliðinu.
„Það verður mjög gaman og
þetta er skemmtilegur Íslendinga-

N1-deild kvenna í handbolta

&( (+
6ALUR &YLKIR

«LAFUR 3TEF¹NSSON Å TOPPSTANDI FYRIR LEIKINN GEGN &LENSBURG Å -EISTARADEILDINNI

(!.$"/,4) Ólafur Stefánsson og

²23,)4). ¥ '2

veitti Fram-liðinu meiri mótspyrnu
og skoraði þá 12 mörk, en lokatölur
34-15 og yfirburðir Fram talsverðir
í leiknum.
HK vann sinn fyrsta leik á tímabilinu með því að vinna FH 28-23 í
Kaplakrika og Valskonur eru
áfram með fullt hús eftir öruggan
27-18 sigur á Fylki í Vodafonehöllinni á Hlíðarenda.
- ËÖ

"ARCELONA :ARAGOZA

6ALENCIA 'ETAFE

SKORAR HÁR EITT MARKA FRAM Å G¾R
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&RIÈRIK 2AGNARSSON UM UNDANÒRSLIT 0OWERADE BIKARS KARLA Å (ÎLLINNI Å KVÎLD

Spáir KR og Njarðvík í úrslit
Undanúrslitaleikir
Powerade-bikars karla í körfubolta fara fram í Laugardalshöllinni í kvöld. KR og Skallagrímur
mætast í fyrri leiknum klukkan
19.00 og seinni leikurinn er síðan á
milli Njarðvíkur og Snæfells.
Fréttablaðið fékk Friðrik Ragnarsson, þjálfara Grindavíkur, til þess
að spá í leikina.
Íslandsmeistarar KR slógu út
Hamar í átta liða úrslitunum og
mæta liði Skallagríms sem fór í
sigurferð til Grindavíkur og sló
lærisveina Friðriks út. „Ég hallast
nú að því að KR vinni þó að mér
finnist Borgnesingar með fínt lið.
Þeir voru að spila mjög á móti

+®2&5"/,4)

2¡44).$!,!53 !VRAM 'RANT Å FYRSTA
LEIKNUM HJ¹ #HELSEA
./2$)#0(/4/3'%449

!VRAM 'RANT STJËRI #HELSEA

Þarf á undanþágu að halda
&«4"/,4) Avram Grant, nýráðinn

stjóri Chelsea, þarf á undanþágu
að halda til þess að stýra liði
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni
vegna þess að hann hefur ekki
svokölluð UEFA Pro réttindi sem
eru skylda fyrir stjóra í deildinni.
Síðustu stjórar til þess að fá
þessa undanþága voru Glenn
Roeder og Gareth Southgate en
aðeins eitt félag í deildinni
mótmælti undanþágunni sem
þeim var veitt og það var
Manchester United. Líklegt er að
United geri slíkt hið sama í máli
Avram Grant, en hvort það ber
árangur mun tíminn einn leiða í
ljós.
- ËÖ

okkur en KR-ingar eru einfaldlega
gríðarlega sterkir og mjög vel
mannaðir,“ segir Friðrik um fyrri
undanúrslitaleikinn.
Njarðvík sló ÍR út í átta liða
úrslitunum og mætir liði Snæfells,
sem vann nýliða Þórs frá Akureyri
til þess að komast í Höllina.
„Njarðvíkingar hafa bætt við sig
mönnum og eru orðnir mjög vel
mannað lið að mínu mati. Ég spái
því að þeir vinni Snæfell. Njarðvík
er reyndar svolítið óskrifuð stærð
þar sem mikið er af nýjum
mönnum þar en ég sá leikinn hjá
þeim á móti ÍR og þá unnu þeir
eins og gömul dísilvél,“ segir
Friðrik en hann er samt mjög

hrifinn af Snæfellsliðinu. „Mér
finnst Snæfellsliðið stórskemmtilegt og vel mannað en það eru
fleiri leikmenn sem geta skorað
20+ stig í Njarðvíkurliðinu heldur
en hjá Snæfelli og það gæti ráðið
úrslitum,“ segir Friðrik.
Friðrik býst því við að erkifjendurnir KR og Njarðvík glími
um enn einn titilinn á sunnudaginn.
„Þetta eru allt hörkulið sem eftir
eru í keppninni. Það er því ekkert
hægt að afskrifa Borgarnes eða
Snæfell því bæði lið eru mjög
sterk en mér finnst líklegt fyrir
fram að það verði KR og Njarðvík
sem spili til úrslita,“ sagði Friðrik
að lokum.
ËËJ

-4!34 ¶%)2 ¥ ²23,)45- "RENTON

"IRMINGHAM HJ¹ .JARÈVÅK OG 3KARP
HÁÈINN )NGASON Å +2
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ÚTSALAN ER BYRJUÐ
¥ &9234! ,%)+.5- 3IGFÒS 0¹LL 3IGFÒSSON

S¾KIR AÈ MARKI !FTURELDINGAR Å FYRRAKVÎLD
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3IGFÒS 0¹LL 3IGFÒSSON 6AL

Sigfús spilaði
loksins með Val
(!.$"/,4) Sigfús Páll Sigfússon,

handboltamaður í Val, spilaði
loksins sinn fyrsta leik fyrir sitt
nýja félag á þriðjudag eftir
langþráða bið. Óskar Bjarni
Óskarsson, þjálfari Vals, er ekki
síður feginn að málinu sé lokið.
„Þetta er búinn að vera erfiður
tími fyrir Sigfús og ég er
ánægður fyrir hans hönd og mér
fannst hann koma vel inn í þetta
og aðlagast fljótt,“ sagði Óskar,
sem harmar mjög hversu
félagsskipti Sigfúsar drógust á
langinn.
Sigfús Páll skoraði eitt mark úr
þremur skotum leiknum.
- ËÖ

¥ 345¨) (REIÈAR ,EVY 'UÈMUNDSSON

BYRJAR VEL Å 3VÅÖJËÈ

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

(REIÈAR ,EVY 'UÈMUNDSSON

Búinn að eiga
tvo stórleiki

BARA Í FÁEINA DAGA
Öll kasthjól – 40% afsláttur
Kaststangir 20-50% afsláttur
Fluguhjól 15-50% afsláttur
Flugustangir 15-50% afsláttur
Öndunarvöðlur frá 9.995
Veiðivesti frá 1.995
10 stk. spúnar aðeins 1.990
Lítið notaðar leiguvöðlur aðeins 5.000
Sjókayakar 15-30% afsláttur
Þurrbúningar og vesti 15-50% afsláttur
Valdar haglabyssur 20-30% afsláttur
Felufatnaður 15-50% afsláttur

(!.$"/,4) Hreiðar Levy Guð-

mundsson byrjar frábærlega með
sænska úrvalsdeildarliðinu
Sävehof en hann hefur varið 40
skot í fyrstu tveimur leikjum
liðsins, sem báðir hafa unnist.
Hreiðar varði 20 skot og 2 víti í
32-23 sigri á GUIF um helgina og
hafði varið 20 skot í 38-31 útisigri
á Lindesberg í fyrstu umferðinni.
Aðeins einn markvörður í sænsku
deildinni hefur varið fleiri skot í
fyrstu tveimur umferðunum en
það er Richard Kappelin í liði
Alingsås sem hefur varið 46 skot.
Hreiðar hefur varið 43% skota
sem á hann hafa komið en
Sävehof er eitt fjögurra liða sem
hafa unnið fyrstu leiki sína.
ËËJ

Útsalan hefst í dag og lýkur 7. október
Vinsælustu vörurnar seljast alltaf upp fyrst
Sjókayakar, fatnaður og búnaður aðeins í Sportbúðinni Krókhálsi 5. Skotvopn og felugallar aðeins í
Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5. Leiguvöðlur aðeins í Veiðihorninu Síðumúla)

Munið vinsælu
gjafabréﬁn okkar

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Síðumúli 8 – Sími 568 8410

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is
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Skjáást í svefnherberginu
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¶AÈ ER SAGT AÈ TÅMAR HEFÈBUNDINS SJËNVARPSGL¹PS SÁU LIÈNIR &ËLK ¹
VORUM TÅMUM VILJI STJËRNA SINNI NEYSLU SJ¹LFT MEÈ TÎLVUNA AÈ VOPNI
¶AÈ NENNI ÖVÅ ËMÎGULEGA AÈ TELJA DAGA OG KLUKKUSTUNDIR ÖAR TIL
UPP¹HALDS SJËNVARPSÖ¹TTURINN HEFST HELDUR HLAÈI SJËNVARPSSERÅUNNI
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.Õ OG HRAÈARI ÒTG¹FA AF ÖESSUM VINS¾LA
Ö¾TTI ÖAR SEM ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIK
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Kári Stefáns las yfir handrit fyrir Baltasar

„Mér finnst voða gott að fá mér
pakkanúðlusúpur með kjúklingabragði. Eftir að ég er búinn
að hita súpuna í þrjár mínútur
í örbylgjuofni set ég piparost
út í.“
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ENNÖ¹  TIL D¾MIS  SNÎGGUR
,«¨2¡44  ÖJAKA  NAFNORÈ 
VEIÈARF¾RI  ANGRA  FÅKINN  ÅL¹T
 GLJÒFUR  LISTASTEFNA  HÒÈPOKI
 ¹TT
,!53.
,«¨2¡44  HRJ¹  NO  DRAGNËT
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,EIKSTJËRINN "ALTASAR
+ORM¹KUR HEFUR
FENGIÈ NËG AF
GYLLIBOÈUM EN ENGA
¹KVÎRÈUN TEKIÈ

Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar
erfðagreiningar,
fékk kvikmyndahandrit
frá
Baltasar Kormáki
til yfirlestrar en um
er að ræða spennumynd sem fjallar
um líffærastuld í
þróunarlöndunum. „Ég vildi
nú bara athuga
hvort
allar
læknisfræðilegar
staðreyndir væru
ekki örugglega
á
hreinu,“

og sé síðan hvað gerist,“ útskýrir hann en
sagði Baltasar þegar Fréttablaðið náði tali af
viðurkennir um leið að töluvert sé verið að
honum. Kári gerði engar athugasemdir við
pressa á hann að taka ákvörðun sem fyrst.
handritið. Myndin hefur hlotið vinnuheitið Run
Baltasar er annars önnum kafinn og segist
for Her Life en að sögn Baltasars á enn eftir að
ætla að koma frá sér þeim verkefnum sem
finna leikara í myndina og því er hún á algjörum
hann hefur þegar lofað sér í. Verið er að
byrjunarreit.
klippa kvikmyndina Brúðgumann og
Leikstjórinn stendur frammi fyrir hálfsvo hyggst hann taka fram
gerðu lúxusvandamáli þessa dagana því
leikaraskóna á ný í kvikmynd
honum stendur einnig til boða að leikstýra
Óskars Jónassonar, Reykjavíktveimur öðrum mjög frambærilegum
Rotterdam, en það eru Óskar
myndum, þar á meðal einni þar sem
Jónasson og Arnaldur Indriðason
Óskarsverðlaunaframleiðandinn
Bob
sem skrifa handritð. „Þetta er án
Yari er maðurinn á bak við tjöldin.
efa eitt skemmtilegasta handrit sem
„Ég er ennþá að bræða það með
ég hef lesið,“ segir
mér hvað ég geri,“ segir
Baltasar
en
Baltasar. „Maður reynir að
áætlað er að
hanga á þessu eins og maður
!,,4  (2%).5 +¹RI 3TEF¹NS
tökur hefjist í
getur. Kannski bíð ég bara
SON LAS KVIKMYNDAHANDRIT YFIR
næstu viku.
þangað til Mýrin hefur verið
FYRIR "ALTASAR +ORM¹K
frumsýnd í Bandaríkjunum
FGG
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¥SLENSKUR BRUNCH SL¾R Å
GEGN Å +AUPMANNAHÎFN
„Þetta er stærsta svona kosning á netinu hér og það
er tekið mikið mark á þessu. Þetta er vissulega
mikill heiður fyrir okkur,“ segir Friðrik Weisshappel, veitingamaður í Kaupmannahöfn. Friðrik og
félagar hans eiga og reka tvö kaffihús þar í borg
sem kallast The Laundromat Café. Vefsíðan Alt on
Köbenhavn, Aok.dk, stendur árlega fyrir kosningunni Byens bedste þar sem markmiðið er að finna
eftirtektarverða og skemmtilega hluti í Kaupmannahöfn. The Laundromat Café er einn fimm veitingastaða sem tilnefndir eru fyrir besta „brunch“-inn, en
morgunverðarhlaðborð Friðriks og félaga hefur
verið rómað frá því staðurinn var opnaður. Þetta
ætti að vekja mikla athygli á staðnum enda er Aok.
dk ein af fimm mest sóttu vefsíðum Danmerkur að
sögn Friðriks.
„Þetta er náttúrlega alveg frábært. Hérna úti fara
líka nánast allir í brunch um helgar. Það er bara
rútína hjá mörgum að fara á fætur um 10 og beint út
í brunch. Mér finnst þetta mjög góður siður,
sérstaklega þegar vinahópar eða fjölskyldur nota
þetta tækifæri til að hittast,“ segir Friðrik, sem
vonast að sjálfsögðu eftir stuðningi að heiman, að
Íslendingar greiði veitingastaðnum atkvæði í
kosningunni. „Það hafa tugþúsundir Íslendinga
komið til okkar síðustu fjögur ár og ég hvet alla sem
hafa smakkað matinn okkar til að leggja lóð sitt á
vogarskálarnar.“
Ítarlega er fjallað um The Laundromat Café á
Aok.dk. Þar er meðal annars að finna grein um bestu
hamborgarana sem fást í Kaupmannahöfn og er
staðurinn einn af fimm veitingastöðum sem nefndir
eru til sögunnar í þeim geira. Auk þess er vísað inn
á almenna umfjöllun um staðinn þar sem meðal
annars er að finna eftirfarandi kafla um Friðrik:
„Það var einu sinni smiður. Hann bjó á Íslandi.
Hann kynntist eitt kvöldið ljóshærðri danskri stúlku
í hestaferð. Kvöldið hefði getað verið upphaf og
endir þessarar sögu hefði stúlkan ekki boðið
smiðnum í partí í Kaupmannahöfn. Smiðurinn hreifst
af stúlkunni og ílengdist í Kaupmannahöfn. Þannig
kom það til að Friðrik og þrír vinir hans eiga í dag
tvö kaffihús hér, The Laundromat Café.“ Síðan eru
liðin fjögur ár og Friðrik og félagar hafa komið sér
vel fyrir í borginni. Eins og Fréttablaðið greindi frá í
vikunni á Friðrik von á fyrsta barni sínu í janúar
með danskri unnustu sinni. Mánuði fyrr fagnar hann
fertugsafmæli sínu svo það er í mörg horn að líta.
Netkosningin hefst á hádegi á föstudag og stendur
í tvær vikur. Slóðin er Byensbedste.aok.dk.
HDM FRETTABLADIDIS
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Jón Gústafsson enn á sigurbraut
Heimildarmyndin Reiði guðanna,
eða Wrath of Gods, vann til enn
einna verðlauna á kvikmyndahátíð í Portúgal fyrr í þessum
mánuði. Hún hefur því samanlagt
unnið til fimm verðlauna á
hátíðum víðs vegar um heiminn.
„Myndin
var
opnunarmynd
hátíðarinnar og fékk verðlaun
dómnefndar,“ segir Jón Gústafsson, sem gerði myndina þegar
hann var aukaleikari í kvikmyndinni Bjólfskviðu eftir Sturlu
Gunnarsson.
Reiði
guðanna
fjallar um gerð þeirrar myndar
og þá erfiðleika sem framleiðendur lentu í hvað varðar óblíð
náttúruöfl og fjármagn.
„Á hátíðinni í Portúgal var
blandað saman myndum um gerð

bíómynda og svo bíómyndunum
sjálfum. Reiði guðanna var eina
myndin sem ekki var sýnd með
myndinni sem hún fjallar um
enda er hún í fullri lengd og
stendur alveg ein og sér. Þetta er
sjálfstæð saga um mann sem
leggur allt í sölurnar til þess eins
að búa til kvikmynd og lendir í
óhemju erfiðleikum.“
Íslendingar fá tækifæri til þess
að sjá myndina í lok október
þegar hún verður sýnd á RÚV en
það hafði gengið fremur hægt að
selja myndina hérlendis. „Þegar
Þórhallur loksins horfði á myndina fattaði hann hvað þetta er frábær mynd og ákvað að kaupa
hana,“ segir Jón en myndin hefur
þegar verið seld til Kanada og til-

boð frá Bandaríkjunum er í skoðun. „Í gær fékk ég boð um að
koma á Zion-kvikmyndahátíðina í
Utah, þaðan fer myndin á hátíð í
Flórída og loks til Beirút.“
SËK
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Ísland –
til hvers?

A

thafnamenn ágirnast landið,
orkuna,
vatnið,
fiskinn.
Mestur gróði fæst eflaust með því
að leggja þjóðfélagið niður, ekki
bara málið og krónuna. Hverjum
Íslendingi eru því boðnar 100
milljónir í vasann fyrir að yfirgefa landið. Þú mátt aldrei snúa
aftur, enda svo sem ekki til mikils
að snúa þegar allir eru fluttir í
burtu og bara risavaxnar verksmiðjur með innfluttum þrælum
eftir. Værirðu til í þetta?

36/.! dæmi

setti ég upp fyrir
Lufsuna og vitandi það að við fjölskyldan fengjum 400 millur og
tækifæri til að hefja nýtt líf í Kanada (frábærasta land í heimi samkvæmt Michael Moore og varla
lýgur hann) komumst við að þeirri
niðurstöðu að já, við værum alveg
til í tuskið. Ég meina, þegar allt
kemur til alls, hverjir eru kostirnir við Ísland? Svona fyrir utan það
að allir sem þú þekkir eru hérna?
Ef þeir væru allir komnir við hliðina á þér í úthverfi í Montreal,
hvað væri þá eftir? Sundlaugarnar?
Skyrið?

%++) er það veðrið. Ekki er það
verðlagið og blygðunarlaust okrið
– halló! Lækkun virðisaukaskatts!? Ekki er það endalaus
djöfulgangurinn og ruglið. Ekki er
það fámennið og fábreytnin. Ekki
er það hröð breyting samfélagsins
frá tiltölulega jöfnu samfélagi í
það að hrottalegur ójöfnuður landsmanna þykir eðlilegur. Hver
samþykkti þessar breytingar? Æi
já, við búum í „opnu markaðskerfi“
og svona er þetta „alls staðar
annars staðar“.
¶244 fyrir

allt þetta slæma er
eitthvað sem heldur aftur af
manni. Hamingjan hjálpi mér,
gæti það verið þjóðarstolt? Gæti
það verið hin fögru fjöll og firnindi
og gleðin yfir góða veðrinu þegar
það kemur loksins? Gæti það verið
kyrrðin og hreina loftið sem má
finna eftir hálftíma reiðhjólaferð
úr bænum? Gæti það verið vonin
um að ástandið lagist og að Ísland
verði einhvern tímann alveg
frábært fyrir alla?

Ekkert vandamál
er okkur ofviða
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Leysum öll vandamál innan sólarhrings
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— til hvers? Jú, til að
komast í burtu frá því. Maður
verður að sleppa af og til. Ekkert
er eins frískandi. Og Ísland er líka
til þess að koma aftur til, því eftir
dvöl í sveittri stórborg er undarlega ljúft að sjá hraunmolann birtast aftur í nepjunni. Og þar fyrir
utan verða okkur aldrei boðnar
100 millur á kjaft fyrir að fara.
Hver á þá að borga yfirdráttarvextina?
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Við metum tíma viðskiptavina okkar mikils og kappkostum að veita úrlausn
á jafnvel erfiðustu vandamálum innan sólarhrings. Þetta kunna viðskiptavinir
okkar að meta, enda eru þeir ánægðustu viðskiptavinir farsímafyrirtækja,
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.
Hringdu í 1414 og vandamálið er úr sögunni
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