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Vanskilakröfur hlaðast upp
Alls var 17.541 einstaklingur og 5.938 fyrirtæki á vanskilaskrá um síðustu mánaðamót. Framkvæmdastjóri
Creditinfo segir tölurnar yfirleitt endurspegla fjölda heimila. Vanskil hafi byrjað að aukast ári fyrir hrun.

TÍMAMÓT 16

Kate Winslet sigursæl
Leikkonan hlaut tvenn
verðlaun á Golden Globeverðlaunahátíðinni.
FÓLK 20

Hvað getum við gert?

EFNAHAGSMÁL „Við sjáum mjög
marga koma inn á vanskilaskrá
sem aldrei hafa verið í vanskilum
áður og kröfunum á þetta fólk
fjölgar mjög hratt. Ástæða er til að
hafa af því áhyggjur að þessi hópur
sé of ört vaxandi og nái ekki að rísa
upp vegna þess að vanskilin hlaðast upp,“ segir Rakel Sveinsdóttir,
framkvæmdastjóri
Creditinfo
Ísland, sem skráir upplýsingar um
vanskil einstaklinga og fyrirtækja.
Um síðustu mánaðamót var 17.541
einstaklingur skráður á vanskilaskrá og 5.938 fyrirtæki.
Rakel segir að fjöldi einstakl-

inga á vanskilaskránni endurspegli
í flestum tilfellum fjölda heimila.
„Í flestum tilfellum eru þetta heimili með börn, og í meirihluta tilvika
er einungis annar aðilinn af tveimur lögráða á heimilinu kominn í
vanskil, sem þýðir að heimilið er
komið í vanskil.“
Rakel segir einnig verða vart við
mikla aukningu í fjölda vanskila á
hvern aðila. Þeir sem þegar séu
komnir í vandræði sökkvi á miklum hraða í enn dýpra fen. Hinn 5.
janúar síðastliðinn sendi Creditinfo út yfir 1.600 svokölluð „fjórtán
daga bréf“ þar sem fólki er gefinn

fyrirvari á skráningu á vanskilaskrá.
Að sögn Rakelar höfðu vanskil
aukist hægt og sígandi í rúmlega
ár fyrir hrunið mikla í byrjun október. Það hafi hins vegar haft þau
áhrif að hraði vanskilaskráninga
hafi aukist allt að fimmfalt. „Í september sáum við þegar fram á að
hundruð stefndu í mjög alvarleg
mál. Um þarsíðustu áramót var
þjóðin að koma út úr mjög góðu
tímabili og því hefði endurspeglun
okkar ekki átt að sýna þessa miklu
aukningu á vanskilum. Atvinnulífið á skilið hrós fyrir að kalla eftir

„Stríðið sem nú stendur yfir í
Gaza er þegar komið í kunnan
farveg. Báðir aðilar hafa beitt
ofbeldi gegn óbreyttum borgurum“, skrifar Sverrir Jakobsson.

Bush ítrekar
stuðning sinn
við Ísraela
ÍSRAEL, AP George W. Bush

Stórsigur hjá
Grindavík

Bandaríkjaforseti ítrekaði í gær
stuðning sinn við hernaðaraðgerðir Ísraela á Gazasvæðinu og
sagði það undir Hamas komið
hvort vopnahlé kæmist á. Á sama
tíma fordæmdi Mannréttindaráð
Sameinuðu þjóðanna árásir
Ísraela og samþykkti að senda
nefnd á vettvang til að kanna brot
Ísraela gegn Palestínumönnum.
Loftárásir og landhernaður
héldu áfram af fullum þunga á
Gaza í gær og var sérstaklega
ráðist á heimili helstu leiðtoga
Hamas-samtakanna. Allt benti til
þess að Ísraelar ætluðu að herða
enn hernaðinn inni í hverfum
borganna.
- gb, kg / sjá síðu 6

Grindavík er komið
í undanúrslit
Subway-bikarsins
eftir stórsigur gegn
ÍR í gær.
ÍÞRÓTTIR 22
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TUNGLIÐ TUNGLIÐ TAKTU MIG Máninn skartaði sínu fegursta í gærmorgun. Flestir kannast við Bandaríkjamennina Neil Armstrong

FROST Í dag verður austan
strekkingur allra syðst annars
hægari. Snjókoma eða él sunnan
og suðaustan til annars bjart með
köflum með éljum á stangli. Frost
0-14 stig, kaldast inn til landsins.
VEÐUR 4

og Buzz Aldrin, sem fyrstir manna stigu á tunglið í leiðangri Apollo 11 í júlí 1969. Þriðji meðlimur leiðangursins, geimfarinn
Michael Collins, er hins vegar mörgum gleymdur enda beið hann spakur inni í geimfarinu meðan þeir Neil og Buzz sprönguðu
um mánann.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Breskt tímarit leggur fimm opnur og forsíðuna undir mikla umfjöllun um Ísland:

Geir hefur áhyggjur af unga fólkinu
opnum. Rætt er við fjölmarga Íslendinga um áhrif hruns fjármálakerfisins
og framtíðarhorfur þjóðarinnar. Margir eru svartsýnir og hyggjast jafnvel
yfirgefa landið. Aðrir eru bjartsýnni.
„Þetta eru tímar ótrúlegra tækifæra.
Við fórum fyrst niður. Og við verðum
fyrst upp aftur,“ hefur Monocle eftir
Markúsi Mána Michaelssyni handboltakappa.
Blaðamaður Monocle bendir á að
Íslendingar hafi áður lent í miklum
áföllum. „Íslenski baráttuandinn gæti
verið það sem dregur þá út úr þessu,“
segir Monocle.
- gar

EFNAHAGSMÁL Geir Haarde forsætisráð-

70,7%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

herra viðurkennir í viðtali við breska tímaritið Monocle að hann hafi áhyggjur af því
að unga kynslóðin flytji úr landi.
„Það er mikil áskorun fyrir okkur öll að
tryggja að svo fari ekki. Við erum lítið
eysamfélag og það er alltaf freisting fyrir
ungt menntafólk að flytja sig í grænni
haga. En þetta er sérlega mikil áskorun
núna eftir bankahrunið og efnahagsleg
áhrif þess,“ segir forsætisráðherra við
Monocle.
Forsíðu febrúarútgáfu Monocle prýðir
ung stúlka í íslenskri lopapeysu. Inni í
blaðinu er fjallað um Ísland á fimm
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Allt sem þú þarft...
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Aukinn hernaður Ísraela:
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gögnum og velta mikið fyrir sér
horfum og raunstöðu í þessum
efnum, en betra hefði verið að
opinberir aðilar hefðu átt slíkt hrós
skilið,“ segir Rakel Sveinsdóttir.
Seðlabankinn hefur óskað eftir
gögnum frá íslenskum bönkum um
skuldir einstaklinga og fyrirtækja.
Að sögn aðalhagfræðings Seðlabankans er ætlunin að gera ítarlega úttekt á áhrifum banka- og
gjaldeyriskreppunnar á raunhagkerfið. Hugbúnaður íslenskrar
erfðagreiningar verður notaður til
að dulkóða upplýsingarnar.
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Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.
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BJÖRGVIN
HALLDÓRSSON

BUBBI
MORTHENS

Stórtónleikar í haust:

Bó og Bubbi
saman á sviði
TÓNLIST Sögulegir stórtónleikar
eru nú í undirbúningi en fyrirhugað er að tveir ástsælustu tónlistarmenn landsins, Björgvin
Halldórsson og Bubbi Morthens,
taki höndum saman og setji upp
sýningu í Laugardalshöll í haust.
Björgvin staðfestir þetta og segir
verkefnið á hugmyndastigi. Bubbi
tekur í sama streng.
Poppfræðingar hafa löngum
stillt þeim Bó og Bubba upp sem
andstæðum pólum eða allt frá því
að pönkrokkið hélt innreið sína
snemma á níunda áratug síðustu
aldar. Bubbi segir hins vegar ekki
hafa verið grunnt á því góða
þeirra á milli, að af sinni hálfu
ríki fullkomin virðing fyrir Bó.
- jbg / sjá síðu 26
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George W. Bush á síðasta blaðamannafundi sínum:

Áttundi borgarafundurinn:

Viðurkennir fjölda mistaka

Salurinn var
þéttskipaður

BANDARÍKIN, AP George W. Bush

Katrín, verður þriðji sonurinn
kannski skírður Hulk?
„Ég vona að minnsta kosti að hann
líti ekki út eins og Hulk.“
Hjónin Katrín Jakobsdóttir og Gunnar
Sigvaldason hafa þýtt bók um grænt
uppeldi. Þau eiga tvo syni.

Útvarpsgjald Ríkisútvarpsins:

Endurskoðað í
starfsnefnd
FJÖLMIÐLAR „Það hefur ekki komið
til umræðu,“ segir Sigurður Kári
Kristjánsson, formaður menntamálanefndar
Alþingis,
spurður hvort
komið hafi til
tals að dreifa
greiðslu
útvarpsgjalds.
Útvarpsgjaldið,
sem verður
17.200 krónur á
SIGURÐUR KÁRI
skattgreiðendKRISTJÁNSSON
ur 16-67 ára, á
að greiða 1. ágúst. Fyrir hjón
verður greiðslan því 34.400.
Sigurður segir útvarpsgjaldið
vera til endurskoðunar hjá
starfsnefnd menntamálanefndar,
sem nú endurskoðar lög um
fjölmiðla. Starfshópurinn skilar
af sér tillögum 15. febrúar.
- ss

Styttist í kosningar hjá VR:

Þrjú framboð
til formanns

VINNUMARKAÐUR Þrír hafa boðið

sig fram til formanns Verslunarmannafélags Reykjavíkur. Það
eru þeir Kristinn Örn Jóhannesson og Lúðvík Lúðvíksson sem
bjóða sig fram gegn Gunnari Páli
Pálssyni, núverandi formanni.
Alls bárust 23 framboð til
stjórnar en kosið er um sjö
stjórnarmenn ár hvert, fjóra í
listakosningu, þrjá í einstaklingskosningu, og þrjá varamenn í
stjórn. Um níutíu bjóða sig fram
til trúnaðarráðs.
- ghs

HEILBRIGÐISMÁL
Áhyggjur í Árborg
Bæjarráð Árborgar lýsir yfir þungum
áhyggjum vegna tillagna heilbrigðisráðherra um breytingar og niðurskurð
hjá heilbrigðisstofnunum. Hætta sé
á að þjónusta við landsbyggðarfólk
skerðist verulega.

13. janúar 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Bandaríkjaforseti viðurkennir að
hafa gert fjölda mistaka á ferli
sínum, en varði samt af ákafa
stefnu sína og ákvarðanir í flestum málum.
Meðal þeirra mistaka, sem hann
viðurkennir, er að hafa notað ásakanir um að Írakar hafi yfir gjöreyðingarvopnum að ráða sem réttlætingu fyrir stríði á hendur þeim.
„Það voru veruleg vonbrigði að
gjöreyðingarvopnin fundust ekki,“
sagði Bush á síðasta blaðamannafundi sínum sem haldinn var í
Washington í gær.
Hann sagði það einnig mistök að
hafa lýst því yfir í maíbyrjun 2003,

aðeins tveimur mánuðum eftir innrásina í Írak, að sigur hafi unnist,
og sérlega óheppilegt hafi verið að
gefa þessa yfirlýsingu undir stórum borða sem á stóð: „Verkefni
lokið.“
Hann sagðist hins vegar engan
veginn taka undir það að dofnað
hefði yfir ímynd Bandaríkjanna
erlendis. Sömuleiðis hafnaði hann
því að stjórnvöld hefðu brugðist of
seint við fellibylnum Katrínu
haustið 2005. Vissulega hefði mátt
gera ýmislegt betur, en strax í kjölfar óveðursins hafi þrjátíu þúsund
manns verið bjargað af húsþökum
með þyrlum.
Hann óskaði eftirmanni sínum í

GEORGE W. BUSH Segir mikilvægara fyrir

Obama að búa sig undir að hugsanlega
verði gerð önnur árás á Bandaríkin en
að takast á við efnahagsvandann.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

embættinu, Barack Obama, alls
góðs. Brýnasta verkefni hans verði
að búa sig undir að hugsanlega
verði gerð önnur árás á Bandaríkin.
- gb

Lítið aðhafst gegn
miklu atvinnuleysi
Verkalýðsleiðtogar gagnrýna hve lítið hefur verið aðhafst til að sporna við síauknu atvinnuleysi. Stuðningur við nýsköpun sé ágætur en megi sín lítils þegar
þúsundir séu án atvinnu. Þeir auglýsa eftir atvinnuskapandi framkvæmdum.
ATVINNUMÁL Litlar efndir hafa fylgt

yfirlýsingum stjórnvalda um nauðsyn þess að verja störf og skapa ný
að mati verkalýðsleiðtoga víðs
vegar um land. Þeir kalla eftir
mannaflsfrekum framkvæmdum
til að sporna við sívaxandi atvinnuleysi.
Tæplega 10.700 voru án atvinnu í
gær,
samkvæmt
upplýsingum
Vinnumálastofnunar.
Kristján Gunnarsson, formaður
Verkalýðs- og sjómannafélags
Keflavíkur, kveðst hafa verulega
þungar áhyggjur af þróuninni enda
hafi viðamiklar framkvæmdir
ýmist verið slegnar af eða þeim
slegið á frest. „Við getum ekki lifað
sæl og róleg á Atvinnuleysistryggingasjóði því hann þornar fljótt
upp,“ segir Kristján sem fagnar þó
að iðnaðarráðherra kveði skýrt að
orði um álver í Helguvík.
Birni Snæbjörnssyni, formanni
Einingar-Iðju við Eyjafjörð, finnst
sem stjórnvöld séu í dvala; engin
viðbrögð fáist við einu né neinu er
varðar atvinnumálin. „Það virðist
ekkert vera að gerast,“ segir Björn
en undanskilur áform um stuðning
við sprota og nýsköpun. „Auðvitað
er hvert starf dýrmætt en þetta eru
lítil fyrirtæki. Þótt þau vaxi og
þurfi starfsmenn mætir það ekki
ellefu þúsund manna atvinnuleysi.
Það þarf verklegar framkvæmdir
sem krefjast mikils mannafla.“
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir,
formaður Afls starfsgreinafélags á
Austurlandi, Sigurður Bessason,
formaður Eflingar í Reykjavík, og
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga,

STJÓRNMÁL Áttundi opni borgarafundurinn fór fram í Háskólabíói
í gærkvöld. Salurinn var þétt
setinn og fá sæti laus, að sögn
Vísis.
Á fundinum var til umræðu
íslenskt atvinnulíf í aðdraganda
kreppunnar, hriplekt lagaumhverfi og veikar eftirlitsstofnanir.
Samkvæmt tilkynningu áttu
frummælendur að vera Robert
Wade prófessor, Raffaella
Tenconi hagfræðingur, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnsýslufræðingur, Herbert Sveinbjörnsson aðgerðasinni og Finnur
Oddsson framkvæmdastjóri.
- ghs

KALT Í BÚLGARÍU Strætisvagnafarþegar í

Sofíu, höfuðborg Búlgaríu.
NORDICPHOTOS/AFP

Deilan um Rússagasið leyst:

Opna fyrir gas
til Evrópuríkja
ÚKRAÍNA, AP Úkraína undirritaði í

AÐ STÖRFUM Formenn verkalýðsfélaga víðs vegar um land segja að stjórnvöld
verði að ráðast í mannaflafrekar framkvæmdir til að vinna á atvinnuleysinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RÍKISSTJÓRNIN GERIR HVAÐ HÚN GETUR
„Það þarf að búa þeim [fyrirtækjum] þannig aðstæður að síður
komi til uppsagna og að þeir sem
hafa vinnu haldi henni en að ný
störf séu sköpuð fyrir þá sem missa
vinnuna. Það er risavaxið verkefni
þegar margt sérhæft fólk missir störf
sín í kjölfarið á bankakreppunni
og í kjölfar þeirra erfiðleika sem sú

staða hefur skapað fyrir atvinnulífið
almennt í landinu. Ríkisstjórnin gerir
hvað hún getur til þess að sporna
gegn þeirri aukningu atvinnuleysis
sem í uppsiglingu er en það er ekki
alltaf einfalt mál.“
Geir H. Haarde forsætisráðherra
á Alþingi 9. desember 2008.

gær, án fyrirvara, samning við
Rússa um að óháðir eftirlitsmenn
fái að fylgjast með gasflutningum
frá Rússlandi um Úkraínu til
Evrópuríkja. Þar með virðist hin
árlega gasdeila Rússa og Úkraínumanna leyst, þetta árið að
minnsta kosti.
Úkraína undirritaði samninginn
fyrst á sunnudag, en bætti síðan
við yfirlýsingu með viðbótarskilyrðum, sem gerðu það að verkum
að Rússar sögðu samninginn
ógildan. Úkraínumenn segja þó
skilyrðin enn vera í fullu gildi,
þótt þau séu ekki skráð í lagalega
bindandi skjöl.
- gb

Hugðist ræna verslun:

Bakkaði út úr
vopnuðu ráni
LÖGREGLUMÁL Ungur maður gerði

eru á sama máli. Hjördís segir
mikið vanta upp á að staðið sé við
stóru orðin. „Ég hef beðið síðan í
október eftir aðgerðum stjórnvalda
til að verja störfin í landinu.“ Hún
efast um að hægt sé að bíða mikið
lengur enda þoli heimilin það ekki.
Sigurður segir ástandið versna með
hverjum deginum sem líður. „Í
beinu framhaldi af falli bankanna
lýstu ráðherrar yfir að þeir vildu
stuðla að öllu sem gæti eflt atvinnulífið og lögðu áherslu á mannaflsfrekar framkvæmdir. Ég hef fátt
séð sem styður þau orð.“ Hann

telur litla ástæðu til bjartsýni og
segir útlit fyrir að atvinnuleysið
verði meira en spár hafi gert ráð
fyrir.
Finnbogi segir ríkisvaldið og
sveitarfélögin hafa verið hvött til
að draga ekki úr framkvæmdum en
þau hafi gert hið gagnstæða. „Ég
auglýsi eftir framkvæmdum. Öðru
vísi verður fjöldaatvinnuleysið
ekki leyst.“
Félagsmálaráðherra skipaði í
gær starfshóp sem ætlað er að móta
tillögur um aðgerðir til að sporna
við atvinnuleysi. bjorn@frettabladid.is

um miðjan dag í gær tilraun til
vopnaðs ráns í matvöruverslun í
austurborginni í Reykjavík. Ungi
maðurinn kom um kaffileytið inn í
matvöruverslunina, tók upp hníf
og ógnaði viðstöddum og vildi fá
peninga. Engan sakaði.
Ungi maðurinn fór í burtu þegar
í ljós kom að afskaplega lítið var
að hafa í versluninni. Málið er í
rannsókn hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu. Lögregla
taldi í gærkvöld að maðurinn
myndi nást fljótt en lýsing á
honum lá fyrir.
- ghs

Sunnudags- og laugardagsútgáfa Fréttablaðsins sameinaðar:

Eitt öflugt blað um helgar
heimili&hönn
ÚTGÁFA Ákveðið hefur verið að fækka útgáfuun
ustu
dögum Fréttablaðsins og hættir blaðið að
it
e
H
irnir
ferðalög
áfangastað20
koma út á sunnudögum frá og með næstu
fjölskyldan
09
ÁRIÐ
Ljósin loga áfra
m
menning
helgi. Hér eftir mun koma út eitt öflugt
Hápunktar ársin
s 2008
helgarblað á laugardögum.
Á mörkum drau
ms
og veruleika
Að sögn Jóns Kaldal, ritstjóra Fréttablaðsins,
er gripið til þessara ráðstafana í sparnaðarskyni og vegna samdráttar á auglýsingamarkaði.
m
„Það er lýsandi fyrir ástandið að þrátt fyrir
Við héldAuVÆ
RI KOMIÐ
TT
ÞE
AÐ
geysilega sterka stöðu Fréttablaðsins á
EKKERT
LÍF ÁN

Á Jm´`jc\`j^le}dld
auglýsingamarkaði metum við stöðuna þannig
e`
I\pbaXmbf^e}^i\e
að hún standi ekki undir útgáfu sjö daga
vikunnar. Það hefur alltaf verið einn helsti
styrkleiki Fréttablaðsins að laga sig fljótt og
vel að aðstæðum á markaðnum. Það má orða
SÉRBLÖÐIN Nokkur þeirra sérblaða sem munu fylgja Fréttaþetta þannig að við séum að spila ákveðinn varnarblaðinu á laugardögum.
leik og munum sækja aftur fram um leið og færi
Ferðalög og Matur, sem hafa fylgt Fréttablaðinu á
gefst,“ segir Jón.
sunnudögum, verða hér eftir í nýju helgarblaði
Aðspurður segir Jón að sparnaðurinn náist fyrst
ásamt atvinnuauglýsingablaðinu. Sérblaðið Heimili
og fremst í dreifingu á blaðinu og að einhverju leyti
og hönnun verður áfram á sínum stað á laugardögprentun.
um ásamt því sem aðalblaðið verður eflt.
Mánaðarlegu sérblöðin: Menning, Fjölskylda,
saga

SVAKA
BÖÐVARBöðvars
Guðá
Sjötugsafmæli
skálds kallar
mundssonar
hans
á framlagi
endurmat
Bls. 4

Þriðja
LÄCKBERGaf tíu mest
CAMILLA
er ein

íslensku
hvernig er
Camillu á
síðasta árs:
seldu bókum asagna hennar?
heimur sakamál
Bls. 5
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sýni ríkir
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sem
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í fjölda
og miklu framDESEMBER 2008
boði sæta

sér
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● BEST SKREYT
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLA
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]

TU HÚSIN

ÐSINS UM FJÖLSKYLD

UNA ]

● HÖNNUN

● KATRÍN ÓLÍNA

átt að
í leigubíl í
sem
m keyri ég
í ljósaskiptunu ti með leigubílstjóraskipst
Árla dags
Skólavörðuhol en ég veit hef ég kna,
austanverðu
tannlæ
gerðir. Áður
ýsingum um bólgur í
vill ræða tannvið
viðskiptauppl
vísari um
Svona
er orðinn
á viðkvæmum
krúnur, og
kveðjumst:
þegar við
samtölkostnað við
líkamans
ykkur það,
rótum, þanþol
mig. Ég segi sumt opinskátt og
hann við
er líﬁð, segir leiða ýmislegt í ljós,
in milli manna
annað falið.
LEIKLIST

PÁLL BALDVIN

SSON
BALDVIN

UM
eftir
t nýtt verk
I Í BANDARÍKJUN
morgun
verður frumsýn
fylgi. Á ASKIPT
FORSET
þessu
, Falið
tæpa viku KONG,
Eftir
á Akureyri þar stutt við. Að
Í HONG
stigagang UR
í æfingum
stoppar
hann í Rýminu
inn rangan AGNAÐ
til
n verksins
norður og
+égNÝÁRSF
ógnandi
nni rata
flýgur hann hann ekki framþróu
að sjá hvernig
maður með
ég
Leifsgötu
spenntur n, bróðir þeirra
mér kemur
n í fanginu, á
sinni fylgir
og á móti
i kornabar
vonum orðinn
kominn
Odds fjárog er að er Jón Gunnar Þórðarso
og Árna fjórir og
svip og kvakand undan honum, ég finn
tekst. Það Geirs leikhússtjóra
r eru
m
hörfa ósjálfrátt
væði. Þegarrifjast upp
r
Leikendu
yfirráðas
na
Magnúsa sem leikstýrir.
liðnum kosningu
annarra
a
a hans
við Leifsgötu
tíma nærri
málakapp
í öðru húsi á málhellu, vinnustof
einhvern
fólk
þar sem
situr
Bjarna loks
verkið gerist
rhúsnæði
í okkar landi.
að hann
skiptfyrir mér er gamalt versluna
í litlum bæ
dagsins og
ds
stundum
og heimili hittist á öllum
tun til Þýskalan
í gegnum
leikhúsaupp úr stríði
Í fullu starfi sér leikhúsfræðimenn
á sögum
sem er mikil
segir
því orð í
ist á sögum.
Bjarni sótti nds – München leikhúsa. Hann
við að skiptast
sá
hann leggur
, hefur
Bjarni vinnur hann býr til,
skrifta: Ég
tilega flóru
leikskáld hann
– til Bæjarala
sem
frelsi til leikritasamHann er
margbrey
sér mikið
hugi fólks
borg með
það í hugsýn. síðustu árin hefur
. Eftir
hafa veitt
áratugi,
munn, skapar
létt höfnunar
svið og útvarp,
nám sitt af frábærum sýningum
hét,
í rúma tvo
hafa fengið
kilyrði
, bæði fyrir fyrr sinnti hann
ð hans
lokið
verið að
alveg fullt
hafa
og
segist hann og leikverki
að leikritun
að
góðuInntökus
verið
dur þurfa
n, eins
einbeitt sérbaki fjölda leikgerða . um námið
það hafi
keppnina Korkman
gu
núna að
sambærile
að eiga
tengdum
þegar Umsækjen
segir
Almennt
hann á að
kastveitir
eða
leiklistar
svo erfitt inn í
ófi„Það
er öðru
á svið en
eina önn og
þeim
gott vald á
þrjúsett stúdentspr
ýmsum störfum
var
hafa
út úr því:
erekki
Námið tekur
koma
að að
verk
i. Kennt
“
vinna sig
verðurer
Æskilegt
námi.
flutningi.
ágætt að
anna fyrir
maður
s
. landi sem
svæðisleiðsöguréttind
á sviði, í
Leikfélag til miðvikurætast tungumáli
Skagamaður fyrst athygli leikhúsm
leikrit í skúffum,
erlendu
frá mánudegi
ga hér á
mkeppni
í
láta þau
í viku
tekið í helgar.ferli og einu
leikritasa
einstaklin
höfundur
Bjarni vaktilagði inn íkvöld
þetta
khúsið var a um
áeinn örfárraí fullu starfi: „Sem
Borgarlei
auk æfingaferð
Hann er
úr leiklistar í
sem hann
þegar
dags,
rifum
sér
kur 1989 Hann er sprottinn
Reykjaví
sinna leikritask
reynt fyrir
leikhús.
hafa
lsk@mk.is
, dundað
segist
á netfanginu:
notkun sem
sskólans, í skóla á Akranesi best við
d á bls.
5942 4025 eða
starfi
huga framhald
, í síma:
Framhal
sætt sig
ið.
skapandi
r á www.mk.is
á endanum
hljómfall
alls kyns líka, en hafi
sagan og
Nánari upplýsinga
við tónlist þar sem saman komi
ð
leikformi
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SAMV ERA

Á SKAU TUM
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AN OG KREPP
UTAL

■ ÁRBÆ JARLA

UG ER BARN
VÆN

Safnaðu þekkingu
Sæktu þér aukinn styrk

MENNING, SJÁLFSRÆKT OG TUNGUMÁL

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

Rústað: Námskeið og leiksýning um samtímaleikritun

Leiðtogahæfni í lífi og starfi

hefst 22. janúar

hefst 29. janúar - EINNIG Í FJARFUNDI

Eftir jólabókaflóðið: Yndislestur með Katrínu Jakobsdóttur

Sjálfsvíg ungs fólks

hefst 27. janúar

hefst 6. febrúar

Pílagrímaleiðin til Santiago de Compostella - aukanámskeið

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð

hefst 2. febrúar

hefst 9. febrúar

Lúther í pólitík, myndlist og bókmenntum

SÉRNÁMSKEIÐ FYRIR RÍKISSTARFSMENN

hefst 3. febrúar

Gunnlaugs saga ormstungu og Heiðarvígasaga
hópur I hefst 3. febrúar - EINNIG Í FJARFUNDI
hópur II hefst 5. febrúar

STJÓRNUN OG STARFSÞRÓUN

Kína: Menning, land og saga
hefst 4. febrúar - EINNIG Í FJARFUNDI

Konurnar í Biblíunni: Frá Evu til Maríu móður Guðs
hefst 5. febrúar - EINNIG Í FJARFUNDI

Samskipti foreldra og barna
hefst 11. febrúar

Hagnýt sænska fyrir heilbrigðisstarfsfólk
hefst 22. janúar

Að skrifa texta á ensku - viðskiptaenska
hefst 26. janúar

Rafræn stjórnsýsla
haldið 23. janúar - EINNIG Í FJARFUNDI

Verkefnastjórnun - þitt val: Verkefni og verkefnastjórnun
haldið 26. janúar

Vinnusálfræði og samskipti á vinnustað
hefst 27. janúar

Vinnusálfræði í þrengingum
hefst 2. febrúar

Stefnumótun í eigin lífi - snúðu vörn í sókn
hefst 3. febrúar

Spænska I

Verkefnastjórnun - þitt val:
Grunnatriði áætlanagerðar í verkefnum

hefst 2. febrúar

haldið 10. febrúar

Ítalska af lífi og sál - Námskeið fyrir byrjendur
hefst 2. febrúar

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

Ítalska af lífi og sál - framhald

Íslenski þroskalistinn

hefst 4. febrúar

haldið 21. janúar

FJÁRMÁL OG REIKNINGSSKIL

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð fyrir
náms- og starfsráðgjafa

Excel I - fjármál og rekstur
hefst 26. janúar

Skattamál - nýlegar breytingar
haldið 27. janúar

Lestur ársreikninga
hefst 3. febrúar

Excel II - fjármál og rekstur
hefst 5. febrúar

Frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri

hefst 26. janúar

Smábarnalistinn: Staðlaður þroskalisti handa ungbörnum
haldið 28. janúar

Að kenna kristin fræði með kvikmyndum:
Píslarsaga og páskar
hefst 5. febrúar

HUGBÚNAÐUR
David Platt hjá Endurmenntun
haldið 4. febrúar

haldið 9. febrúar

Mörg stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms. Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi?

525 4444
endurmenntun.is

sími

Nánari upplýsingar og skráning:
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Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra um breytingar á sjúkrastofnunum:

Brugðist við óánægju:

Felldu úr gildi
systkinaforgang

Bandaríkjadalur

125,30

125,90

Augljóst að gott samstarf er nauðsyn

Sterlingspund

187,52

188,44

STJÓRNMÁL „Mér hefur ekki fundist

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

167,70

168,64

Dönsk króna

22,501

22,633

Norsk króna

17,786

17,89

Sænsk króna

15,590

15,682

Japanskt jen

1,3913

1,3995

SDR

190,41

191,55

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,3004
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Tölvupóstur Baracks Obama:

Enn óákveðinn
um Blackberry
WASHINGTON, AP Barack Obama er
enn að bræða með sér hvort hann
hyggist hætta
notkun Blackberry-farsíma
þegar hann tekur
við embætti
Bandaríkjaforseta. Embættismenn í Hvíta
húsinu hafa lýst
áhyggjum yfir
BARACK OBAMA
því að löggjafarþingið gæti mögulega krafist þess
að fá að sjá tölvupóst forseta, þar
sem pósturinn gæti fallið undir
reglur um opinber skjöl.
Obama sagði í viðtali við Todayþáttinn á NBC að notkun Blackberry-farsíma væri áhyggjuefni
fyrir leyniþjónustuna og lögfræðinga, en þó nauðsynlegt tæki til
þess að hann geti haldið sér í
tengslum við hið daglega líf.
Forsetarnir fyrrverandi George
W. Bush og Bill Clinton notuðu
ekki tölvupóst í starfi sínu.
- kg

LEIÐRÉTTING
Í grein Kristrúnar Heimisdóttur um
utanríkismál í blaðinu í gær féll út
orð. Fyrsta málsgrein þriðju efnisgreinar á að vera svona: Ríkisstjórn
Íslands er ekki fjölskipað stjórnvald
og hver ráðherra hefur forræði í
sínum málaflokki.

ÁRÉTTING
Nafn þýðanda greinar Carstens
Valgreen, fyrrverandi aðalhagfræðings
Danske Bank, sem birtist á laugardag
féll niður. Þýðandinn er Valur Þráinsson hagfræðinemi og hafði hann
jafnframt frumkvæði að því að greinin
var skrifuð.
Árétta skal að gagnrýni Aðalsteins
Baldurssonar, formanns Framsýnar,
í forsíðufrétt blaðsins í gær beindist
eingöngu að lögbrotum fyrirtækja
sem segja fólki upp en greiða því ekki
uppsagnarfrest.

annað en að Þorgerður [Katrín
Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra} hafi verið að styðja mig í
þessu,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra um gagnrýni Þorgerðar á skort á samráði við
breytingar á St. Jósefsspítala. „Hún
tók til máls á fundinum [í Hafnarfirði] og benti á það augljósa, að það
þurfi að halda góðu samstarfi við
aðra aðila og ég er hjartanlega sammála henni í því.“
Guðlaugur segist hafa látið Lúðvík Geirsson, bæjarstjóra í Hafnarfirði, vita um breytingarnar um leið
og þær komu upp og þeir hafi fundað sérstaklega um heilbrigðismálin

í eru fulltrúar St. Jósefsspítala, enda
hugmyndin að þeir séu í forystu,
bæði varðandi nýja deild á Landspítalanum og á Reykjanesi.“
Hann segir að með því að fækka
opinberum stofnunum úr 22 í sex sé
miklum sparnaði náð fram í yfirstjórn. Valkostirnir hafi verið skýrir. „Ég var algjörlega meðvitaður
um að þetta er krefjandi verkefni og
bjóst ekki við öðrum viðbrögðum en
fram hefur komið. Hins vegar er
hinn valkosturinn óásættanlegur.
Með þessu erum við að reyna að
halda hækkunum á þjónustugjöldum í lágmarki og sömuleiðis að
halda uppi eins háu þjónustustigi og
við mögulega getum.“
- ss

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA Guðlaugur Þór

segir sameiningu heilbrigðisstofnana
fela í sér mikinn sparnað í yfirstjórn.

í Hafnarfirði í byrjun desember.
„Hins vegar liggur fyrir að við
þurftum að vinna þetta mun hraðar
en kjöraðstæður hefðu leyft. Við
lögðum upp með vinnuhópa þar sem

SAMFÉLAGSMÁL Yngri systkini
barna á leikskólum í Reykjavík
hafa ekki lengur forgang inn í
leikskólana. Þetta samþykkti
leikskólaráð í haust.
Forgangurinn var þannig að
barn fætt seint á árinu komst
jafnvel fyrr að en barn fætt
snemma sama ár, ef það átti eldra
systkini á leikskólanum.
„Þetta var fyrst og fremst
jafnræðismál og tengdist ekki
fjárhagsáætlanagerð borgarinnar,“ segir Ragnhildur Erla
Bjarnadóttir, sviðsstjóri hjá
leikskólasviði. „Þessu var breytt
til að bregðast við óánægjuröddum foreldra.“
- hhs

Fíkniefni tekin og
smyglleið var lokað

HELGUVÍK Framkvæmdir í Helguvík

hófust í haust.

Kæra kemur fyrir ekki:

Virkri smyglleið fíkniefna inn í fangelsið á Litla-Hrauni var lokað fyrir helgi þegar um 60 grömm af amfetamíni og önnur efni voru tekin. Smyglið fór þannig
fram að efnum var komið fyrir í bílum þeirra sem áttu erindi í fangelsið.

Byggingarleyfi í
Helguvík stenst

FANGELSISMÁL Tugir gramma af

SKIPULAGSMÁL Kröfu Náttúru-

fíkniefnum, sem átti að smygla
inn í fangelsið á Litla-Hrauni voru
teknir fyrir helgina. Með þessum
aðgerðum tókst að loka smyglleið,
sem talið er að hafi verið notuð
um skeið, að sögn Páls E. Winkel,
forstjóra Fangelsismálastofnunar.
Það var á miðvikudag og föstudag sem um það bil sextíu grömm
af amfetamíni, auk fleiri efna,
náðust.
„Það voru fangaverðir á LitlaHrauni sem lögðu hald á efnin,“
segir Páll. „Með þessum aðgerðum hafa þeir komið í veg fyrir, að
því er virðist, að ákveðin smyglleið fíkniefna í fangelsið verði
notuð frekar. Hún fólst í því að
koma fíkniefnum fyrir í farartækjum þeirra sem eiga reglulega
erindi í fangelsið. Efnin voru límd
innan á bílbretti. Það sást til eins
fanga sem kippti bögglinum
undan brettinu.“
Páll segir að það sé vægast sagt
mjög vel að verki staðið hjá fangavörðunum að uppgötva þessa
smyglleið, enda sé álagið mjög
mikið og mikið aðhald í gangi.
„Ég er sérlega ánægður með
þessa frammistöðu,“ segir hann
enn fremur. „Það er hreint frábært að þarna skyldi nást þessi
stóri áfangi í baráttunni gegn
eiturlyfjasmygli inn í fangelsið.
Þá er mikilvægt að taka það fram,
að með samstilltu átaki hefur
verið lagt hald á talsvert meira af
fíkniefnum en áður og ráðist gegn
þessu böli með tvennum hætti.
Annars vegar er það að efla leit og

verndarsamtaka Íslands um að
ógilda ákvarðanir sveitarstjórnar
Garðs og bæjarráðs Reykjanesbæjar um að veita leyfi til
byggingar álvers í Helguvík er
hafnað. Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála segir að
ákvarðanir sveitarstjórnanna frá
því í fyrrasumar hafi ekki haft
nokkra annmarka sem leiða ættu
til ógildingar ákvarðananna.
Skipulagsstofnun telji að álverið
sjálft valdi ekki verulegum
neikvæðum og óafturkræfum
áhrifum. Rétt hafi verið hjá
Reykjanesbæ og Garði að líta
fram hjá fyrirvara Skipulagsstofnunar um hugsanleg áhrif tengdra
framkvæmda. Engin lagaheimild
væri fyrir slíkum fyrirvara.
- gar

LITLA-HRAUN Með samstilltu átaki hefur verið lagt hald á talsvert meira af fíkniefn-

um á Litla-Hrauni nú en áður. Lokun á virkri smyglleið er stór áfangi í baráttunni
gegn þessum vágesti í fangelsinu.

eftirlit og hins vegar starfræksla
meðferðar- og edrúgangs. Þarna
er stór hópur fólks sem hefur það
sameiginlega markmið að koma í
veg fyrir fíkniefnaneyslu í fangelsinu.“
Páll segir alls ekki ólíklegt að
þessi aðferð, að smygla fíkniefnum með farartækjum sem notuð
eru til ýmissa flutninga í fangelsið, hafi verið notuð í einhvern
tíma.
Spurður um framtíð meðferðargangsins á Litla-Hrauni í þeirri
öldu niðurskurðar sem opinberar
stofnanir þurfa nú að kljást við
þessa dagana segir Páll að hann
verði starfræktur áfram.
„Hann hefur sannað sig eins og
best verður á kosið. Hann verður
rekinn áfram í óbreyttu formi.“

BLÖNDÓS
Rukka fyrir Landspítalann
Til greina kemur að sýslumaðurinn
á Blönduósi annist í framtíðinni
alla innheimtu fyrir Landspítalann.
Sýslumaðurinn á Blönduósi annast
rekstur Innheimtumiðstöðvar sekta
og sakarkostnaðar.

STANGVEIÐI
Samið um Blöndu og Svartá
Stjórn Veiðifélags Blöndu og Svartár
í Austur-Húnavatnssýslu hefur samið
um áframhaldandi leigu ánna til
næstu fimm ára við fyrirtækið Lax-á.
Samningurinn verður borinn upp á
félagsfundi á morgun.

PÁLL E. WINKEL Stór áfangi í baráttunni

gegn eiturlyfjasmygli inn í fangelsið.

jss@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur

B£=H7L;H#IzCK=£?
Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík
sími 515 5000, www.oddi.is

BYRJAR AÐ HLÝNA Á
MORGUN
Það má búast við töuverðu frosti til landsins
í dag, einkum þó
norðan til og austan. Á
morgun hlýnar nokkuð
með ströndum og
gæti orðið þriggja til
fjögurra stiga hiti með
ströndunum en þetta
hlýja loft nær illa eða
ekki inn á landið. Til
þess þarf meiri vind. Á
ﬁmmtudag hvessir tölu-3
vert og þá á ég von á
að nokkuð hlýni á öllu
landinu með rigningu
og slyddu norðan til.
1
Á MORGUN
3-10 m/s hvassast austan til
á landinu.
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Ekki lagaheimild til að veita upplýsingar úr skýrslum endurskoðunarfyrirtækja:

Seðlabanki Íslands:

FME hraðar yfirferð sinni

Fjárhagurinn
endurreistur

Fjármálaeftirlitinu
(FME) er óheimilt að gera opinberar niðurstöður endurskoðunarfyrirtækja sem unnið hafa skýrslur
um ákveðna þætti sem tengjast
rannsókn eftirlitsins á viðskiptabönkunum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá eftirlitinu.
FME hefur frá því um miðjan
október rannsakað hvort lög hafi
verið brotin í viðskiptabönkunum,
sem komust í þrot í byrjun október.
Meðal þess sem er til rannsóknar
eru viðskipti með verðbréf, og
markaðssetning og fjárfestingar
peningamarkaðssjóða bankanna.
Endurskoðunarfyrirtæki
hafa
skilað bankanum skýrslum um

EFNAHAGSMÁL

Hefur þú tekið þátt í mótmælum vegna ástands efnahagsmála á Íslandi?
Já

29,5%
70,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er í lagi að fyrirtæki misnoti
atvinnuleysisbætur?
Segðu þína skoðun á Vísir.is

STARFSFÓLKI FME FJÖLGAÐ Jónas Fr.

Jónsson er forstjóri FME.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kaupþing og Landsbankann. Von er
á þriðju skýrslunni þar sem fjallað
verður um Glitni.
Í tilkynningu FME segir að hafin
sé vinna við að fara yfir þessar
skýrslur með það fyrir augum að

sannreyna hvort lög hafi verið brotin. Þeirri úrvinnslu verði hraðað
eins og kostur er, meðal annars með
því að bæta tímabundið við sérfræðingum hjá FME.
Fjölmiðlar hafa óskað eftir upplýsingum um efni skýrslna endurskoðunarfyrirtækjanna, en FME
hefur ekki viljað afhenda þær.
„Í þeim tilvikum sem niðurstöður benda til refsiverðs verknaðar
verður beitt stjórnvaldssektum eða
málum vísað til lögreglu. Veittar
verða upplýsingar um niðurstöður
rannsókna á þann hátt sem lög leyfa
og eftir því sem verkinu vindur
fram,“ segir í yfirlýsingu eftirlitsins.
- bj

EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Íslands

mun afskrifa 75 milljarða af
kröfum fjármálafyrirtækja þar
sem legið hefur fyrir að hann
verði óstarfhæfur ef fjárhagur
hans verður ekki endurreistur.
Nú hefur það verið gert með
þessum hætti og reikningurinn
verður sendur skattgreiðendum.
„Hér er verið að bregðast við
þeirri staðreynd að fjárhagur SÍ
var mjög laskaður. Hans eigið fé
hafði þornað upp eftir miklar
lánveitingar til ýmissa fjármálastofnana gegn ótryggum veðum,“
sagði Ólafur Ísleifsson hagfræðingur í fréttum Stöðvar 2 í gær.
- ghs

Liðsauki Ísraelshers
inn á Gazasvæðið
Í Markaðnum á morgun

Hvað verður um smásöluverslun
á nýja árinu?
Átta hollráð um framsetningu efnis
á Internetinu.

Skortstöður og lán í erlendri mynt.
Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Ísraelar búa sig undir að herða enn árásir sínar á Gazasvæðið, sem til þessa
hafa kostað hátt í þúsund manns lífið, þar af hundruð barna. Mannréttindaráð
Sameinuðu þjóðanna fordæmir hernaðinn en Bush ítrekar stuðning sinn.
ÍSRAEL, AP Þúsundir varaliða ísraelska hersins héldu í gær inn á
Gazasvæðið til liðs við þúsundir
ísraelskra hermanna, sem hafa
undanfarna daga átt í illvígum
hernaði þar gegn Palestínumönnum.
Loftárásir og landhernaður
héldu áfram af fullum þunga og
var sérstaklega ráðist á heimili
helstu leiðtoga Hamas-samtakanna. Allt benti til þess að Ísraelar
ætluðu að herða enn hernaðinn
inni í hverfum borganna á þessu
þéttbýla 360 ferkílómetra svæði
þar sem hálf önnur milljón manna
býr.
Tzipi Livni, utanríkisráðherra
Ísraels, sagðist í gær sannfærð
um að með árásunum hafi Ísraelum tekist að koma Hamas í skilning um að Ísrael bregðist við af
fullri hörku þegar íbúar þess
verða fyrir árásum: „Þetta skilja
Hamas-menn núna og það er svona
sem við ætlum að bregðast við í
framtíðinni ef þeir dirfast að
skjóta svo mikið sem einu flugskeyti á Ísrael.“
Þrátt fyrir árásirnar tókst
Hamas-mönnum að senda á annan
tug heimagerðra sprengjuflauga
yfir landamærin til Ísraels. Ein
þeirra lenti á húsi í bænum Ashkelon, en ekkert manntjón varð.
Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, sagði að hernaðinum yrði
hætt ef eldflaugaárásir á Ísrael
hættu. „Öllu öðru verður mætt
með járnhnefa Ísraels,“ sagði
hann. „Við munum halda áfram
eins lengi og þörf krefur til að losa
okkur undan þessari hættu.“
Að minnsta kosti sextán Palest-

RÚSTIR EINAR Palestínukona flytur dýnu úr rústum íbúðar sinnar í Rafah, sunnan til
á Gazasvæðinu.

ínumenn létu lífið í gær, en hernaðurinn á Gazasvæðinu hefur
kostað hátt í þúsund Palestínumenn lífið, þar af eru hundruð
barna, síðan hann hófst 27. desember síðastliðinn.
Mannréttindaráð
Sameinuðu
þjóðanna fordæmdi í gær árásir
Ísraela og samþykkti að senda
nefnd á vettvang til að kanna brot
Ísraela gegn Palestínumönnum. Í
gær hvatti einnig Hans-Gert Pöttering, forseti Evrópuþingsins,
bæði Ísraela og Hamas til þess að

hætta átökum. George W. Bush
Bandaríkjaforseti ítrekaði hins
vegar í gær stuðning sinn við
hernað Ísraela, og sagði það undir
Hamas komið hvort vopnahlé
kæmist á.
Síðan árásirnar hófust hefur
nokkuð verið um árásir á samkomuhús gyðinga í Frakklandi,
Svíþjóð og Bretlandi. Nú síðast
var tveimur eldsprengjum varpað
á samkomuhús í París, en ekki er
vitað til þess að nokkur hafi
meiðst.
gudsteinn@frettabladid.is

Neytendur: Kona í Garðabæ ekki sátt við Byr

Um greiðslukostnað
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is
■ Sendið
umboðsmanni
neytenda
ábendingar eða
sparnaðarráð
á neytendur@
frettabladid.is

Flestir Íslendingar eru með íbúðarlán.
Til að minnka mánaðarlega greiðslu er
sniðugt að borga inn á höfuðstól lánsins,
ef hægt er. En slík innáborgun kostar.
Kona í Garðabæ er með lán hjá Byr og
skrifar: „Ég er í tvígang búin að borga
inn á lánið undanfarna mánuði. Borgaði
milljón og þurfti að borga 19.608 í
kostnað, borgaði tvær milljónir inn á
lánið og greiddi 39.216 af því í kostnað.
Það svíður mest að bankinn tekur tvö
prósent af greiðslunni í kostnað, sama
hvort maður borgar 10.000 eða
2.000.000! Vinnan er nákvæmlega sú
sama í báðum tilfellum, hefði ég
haldið.“
Almannatengill Byrs, Helga Guðrún
Jónasdóttir, útskýrir þetta svona:
Lán ekki skuldfært
án seðils
Lán skuldfært
án seðils

Byr
490
415
195
120

Glitnir
550
475
195
120

„Gjaldið endurspeglar nokkurs konar
kostnaðarverð útlána, þ.e.a.s. þann
kostnað sem fjármálafyrirtæki þurfa að
bera vegna tapaðra tekna, þegar lán eru
greidd hraðar upp en gjalddagar segja
til um. Þarna er um ákveðna áhættu að
ræða, sem fjármálafyrirtæki dreifa með
umræddu gjaldi til þess að lágmarka
kostnaðinn sem af henni hlýst. Gjaldið
er svo eingöngu lagt á þær tegundir lána
þar sem þessi áhætta er til staðar.“
Flestir borga af lánum sínum mánaðarlega. Kostnaður við hverju greiðslu er
umtalsverður, minnstur ef lánið er skuldfært án greiðsluseðils. Samkvæmt heimasíðum bankanna er kostnaðurinn þessi:
Kaupþing
510
435
225
150

LÍ
490
415
195
120

Spar
490
415
195
120

SPRON
590 kr.
515 kr.
195 kr.
120 kr.

ÐI

NA

AR

SP

IRI

ME

LU

MIK

AÐ

FÁÐU ÞÉR ÖRSMÁAN L
YKIL

Í dag er Ofurdagur á Orkustöðvunum

-5 kr.
af dæluverði á öllum
stöðvum fyrir handhafa
Orkulykla

Fáðu þér
lykil að
sparnaði

Alltaf
2 króna
afsláttur
af dæluverði Bensínorkunnar
sem kannanir sýna að er
lægra en hjá öðrum aftur
og aftur og enn aftur!

Vertu með og veldu sparnað. Pantaðu nýja Orkulykilinn á www.orkan.is eða í síma 533 5123 og við
sendum hann um hæl þér að kostnaðarlausu með innbyggðum 2 króna afslætti og 5 króna afslætti
við fyrstu áfyllingu og á Ofurdögum Bensínorkunnar. Vertu bleikari og fáðu ódýrara eldsneyti!

Byrjaðu sparnaðinn á www.orkan.is
Á Ofurdögum gilda ekki aðrir afslættir. Viðskiptavinur fær ávallt þann afslátt sem hagstæðastur er hverju sinni.

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvar héldu forsvarsmenn
Frjálslynda flokksins fund um
helgina?
2 Hvaða fyrirtæki flutti 50
tonn af eldisþorski til Evrópu
yfir hátíðarnar?
3 Bók hvaða íslenska rithöfundar var valin glæpasaga
mánaðarins í breskri bókabúð?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26
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Tveir sakborningar kæra saksóknara í Baugsmáli fyrir meint brot í opinberu starfi:

Annir hjá Persónuvernd:

Kvarta yfir afhendingu ákæru

Fleiri mál en
færra starfsfólk

BAUGSMÁL Tveir af sakborningunum í þriðja hluta Baugsmálsins
hafa kært Helga Magnús Gunnarsson, saksóknara efnahagsbrota, til
ríkissaksóknara fyrir meint brot í
opinberu starfi.
Þetta kom fram í máli Kristínar
Edwald, verjanda Kristínar Jóhannesdóttur, í héraðsdómi í gær. Þar
voru reifaðar kröfur Kristínar um
að rannsókn í skattahluta málsins
verði úrskurðuð ólögmæt, og til
vara að Helgi Magnús víki sæti.
Helgi Magnús sendi fjölmiðlum
afrit af ákæru í þessum hluta málsins 18. desember síðastliðinn, sama
dag og ákæran var birt sakborningum. Í kæru Jóns Ásgeirs Jóhannes-

HELGI MAGNÚS GUNNARSSON Saksókn-

ari efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra,
afhenti fjölmiðlum ákæru áður en hún
var þingfest.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sonar og Kristínar Jóhannesdóttur
til ríkissaksóknara kemur fram að

það gangi gegn fyrirmælum ríkissaksóknara til saksóknara frá árinu
1998.
Í fyrirmælunum kemur fram að
eðlilegt sé að afhenda fjölmiðlum
afrit af ákærum eftir að þær hafa
verið birtar ákærðu og lesnar á
opnu dómþingi. Þingfesting í þessum hluta Baugsmálsins er ráðgerð
20. janúar næstkomandi og því ekki
búið að uppfylla skilyrði ríkissaksóknara fyrir því að afhenda ákærurnar.
Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari staðfesti að kæra hefði borist.
Hann segir að ekki hafi verið tekin
afstaða til hennar, en það verði vonandi gert á næstu dögum.
- bj

STJÓRNSÝSLA Persónuvernd hafði
1.285 mál til meðferðar á árinu
2008 og afgreiddi 1.072 þeirra
áður en árið var á enda. Þetta
kemur fram á heimasíðu stofnunarinnar. „Hjá Persónuvernd starfa
nú auk forstjóra fjórir lögfræðingar sem sinna afgreiðslu erinda en
starfsfólki hefur fækkað hjá stofnuninni þrátt fyrir vaxandi
málafjölda,“ segir á personuvernd.
is. Kemur fram að stöðug aukning
hafi orðið í fjölda innkominna
erinda. Ekkert lát sé á þeirri
þróun.
„Á sex ára tímabili frá 2002 til
2008 hefur fjöldi mála hjá Persónuvernd aukist um 63 prósent.“ - gar

Skoða skuldir einstaklinga
BJÖRNINN UNNINN Landganga tveggja

ísbjarna vakti mikla athygli í fyrra.

Orðið við fjölmörgum óskum:

Hvítabjörn á
bæjarskrifstofu
NÁTTÚRUFRÆÐI Ísbjörninn sem
felldur var á Skaga í fyrrasumar
er nú til sýnis í glerbúri á bæjarskrifstofunni á Blönduósi.
Á vef bæjarins segir að Hafíssetrið á Blönduósi hafi fengið birnuna til varðveislu en þar sem þar er
aðeins opið á sumrin og vegna þess
að margar óskir hafi borist frá fólki
sem langaði til að virða uppstoppað
dýrið fyrir sig hefur verið ákveðið
að hafa það til sýnis á bæjarskrifstofunni þar til Hafíssetrið opnar.
Hvítabjörninn er eign Náttúrufræðistofnunar Íslands.
- gar

Seðlabankinn hefur óskað eftir gögnum frá íslenskum bönkum um skuldir einstaklinga og fyrirtækja. Hugbúnaður Íslenskrar erfðagreiningar verður notaður til dulkóðunar. Aðstæður kalla á víðtækar upplýsingar.
EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Íslands
hefur óskað eftir ítarlegum upplýsingum frá íslenskum lánastofnunum um skuldir íslenskra heimila og fyrirtækja. Upplýsingarnar
verða dulkóðaðar með hugbúnaði
Íslenskrar erfðagreiningar.
Ætlunin er að gera ítarlega
úttekt á áhrifum banka- og gjaldeyriskreppunnar á raunhagkerfið
og fjármálastöðugleika í landinu,
segir Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans.
„Þetta verður nokkur nýbreytni
í greiningarvinnu okkar, því þetta
mun gefa okkur kost á að tengja
saman ýmsar fjárhagslegar upplýsingar sem geta varpað skýru
ljósi á það hversu stór hópur er í
slæmri stöðu,“ segir Arnór.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa sumar þeirra fjármálastofnana sem afhenda eiga

upplýsingar lýst yfir efasemdum
með að Seðlabankinn hafi heimildir til að safna persónugreinanlegum upplýsingum.
Arnór segist reikna með því að
sótt verði um leyfi hjá Persónuvernd til að vinna með dulkóðaðar
upplýsingar. Augljóslega verði að
fara mjög varlega með persónugreinanlegar upplýsingar frá
bönkunum.
Dulkóðunin verður framkvæmd
með hugbúnaði frá Íslenskri erfðagreiningu, en líklega mun hún fara
fram í hverri fjármálastofnun
fyrir sig, frekar en að upplýsingarnar verði sendar til fyrirtækisins til dulkóðunar, segir Arnór.
Íslensk erfðagreining muni ekki
koma að málinu öðruvísi en að
útvega hugbúnaðinn.
Aðstæður nú kalla á að aflað sé
víðtækari upplýsinga um skulda-

SEÐLABANKINN Rannsaka á áhrif

fjármálakreppunnar á hagkerfið.

stöðu einstaklinga og fyrirtækja
en áður, segir Arnór. Verkið er
mjög umfangsmikið, og má búast
við að niðurstöður verði komnar í
byrjun árs 2010.
„Þetta er mjög mikilvægur þáttur í því að skilja áhrif fjármála-

kreppunnar
á
raunhagkerfið
almennt, og ætti að nýtast við spágerð og þess háttar. Niðurstöðurnar munu einnig verða gagnlegar
fyrir önnur stjórnvöld við stefnumótun,“ segir Arnór.
brjann@frettabladid.is

Ford Genuine Design.
Ford leggur áherslu á fjölskyldugildin,
gegnheila og einlæga hönnun. Vertu í hópi
þeirra bestu. Veldu Ford. Spurðu um
Fyrirmyndarþjónustu Brimborgar.

Skoðaðu notaða úrvalsbíla

Ford Edge SEL Plus

Nýtum notaðan Ford

í sýningarsal Ford, Bíldshöfða 6, í dag.

Nýtum notaðan Ford

Ford Focus Ghia

3,5 V6 bensín sjálfskiptur
Leður, 18” álf, dráttarbeisli ofl.
Fast númer JG183
Skrd. 04/2007. Ek. 25.000 km.
Ásett verð 5.490.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 5.190.000 kr.
Limited

Ford Explorer Sport Trac

Nýtum notaðan Ford

Ford Escape XLS

2,3 bensín sjálfskiptur
15” álfelgur, þverbogar ofl.
Fast númer OX777
Skrd. 06/2005. Ek. 30.000 km.
Ásett verð 2.660.000 kr.
Afsláttur 310.000 kr.
Tilboðsverð 2.350.000 kr.

1,6 bensín beinskiptur 5 dyra
16” álfelgur ofl.
Fast númer VF471
Skrd. 07/2005. Ek. 57.000 km.
Ásett verð 1.990.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.
Tilboðsverð 1.690.000 kr.

Ford Fiesta Trend

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Leður, tölvust. miðstöð, lok á palli ofl.
Fast númer ZV322
Skrd. 05/2007. Ek. 30.000 km.
Ásett verð 4.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.
Tilboðsverð 3.890.000 kr.

Nýtum notaðan Ford

Ford S-MAX Titanium

1,4 bensín beinskiptur 5 dyra
Fast númer TJ195
Skrd. 06/2007. Ek. 46.000 km.
Ásett verð 1.990.000 kr.
Afsláttur 200.000 kr.
Tilboðsverð 1.790.000 kr.

Eingöngu bílar sem sérfræðingar Ford mæla með
Farðu á netið og skoðaðu Ford á notadir.brimborg.is
Komdu í kaffi og kleinur í sýningarsal Ford, Bíldshöfða 6.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is

Nýtum notaðan Ford

Nýtum notaðan Ford
2,0 bensín beinskiptur 7 manna
Leður, dökkl. rúður aftan ofl.
Fast númer AX982
Skrd. 02/2007. Ek. 26.000 km.
Ásett verð 4.360.000 kr.
Afsláttur 470.000 kr.
Tilboðsverð 3.890.000 kr.

ÚTSALA
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? KRISTRÚN HEIÐA HAUKSDÓTTIR KYNNINGARFULLTRÚI

„ ORÐRÉTT“
Kjarnyrt lýsing á tapi

Hægt að stóla á Árna

„Þeir fóru að ýta okkur út úr
okkar eigin leikkerfum. Við
hættum þá að leita að þeim
lausnum sem við áttum að
leita að.“

„Ég sé ekki eftir því að gott
starfsfólk hafi góða stóla og
ég vona að allir okkar starfsmenn hafi góða stóla.“

SIGURÐUR ÞORSTEINSSON, KÖRFUBOLTAMAÐUR Í KEFLAVÍK, EFTIR TAP
GEGN KR.

ÁRNI SIGFÚSSON, BÆJARSTJÓRI Í
REYKJANESBÆ, UM STÓLA.
DV 12. janúar

Morgunblaðið 12. janúar

Soffíu frænku við stjórnvölin

FRÓÐLEIKUR

Það er í nógu að snúast í ársbyrjun hjá
Kristrúnu Heiðu Hauksdóttur, kynningarstjóra í Þjóðleikhúsinu, en þar er Kardemommubærinn smám saman að taka á
sig mynd. „Ég missti andlitið í gær þegar
vörubíll kom frá Sviðsmyndum með
turninn hans Tóbíasar – hann er sko
enginn smásmíði. Leikmynd Brians
Pilkington fyrir Kardemommubæinn sívinsæla var að koma í hús
og var henni vippað af þrælvönum höndum inn í leikhúsið
á mettíma. Heimur Egners er
óðum að fæðast á Stóra sviðinu í
Þjóðleikhúsinu og æfingar ganga
frábærlega.“
Kristrún lofar fjörugum ræningjum og segir að ljónið – sem

■ Íbúar Evrópu eru nú nærri
800 milljónir, þar af nærri 500
milljónir í Evrópusambandsríkjunum. Þessar 800 milljónir íbúa
skiptast niður í 87 þjóðir, sem
búa í 50 ríkjum, þar af 27 í Evrópusambandinu. Þrjátíu og þrjár
þjóðanna hafa sitt eigið ríki að
mestu út af fyrir sig, en hinar 54
þjóðirnar eru minnihlutahópar
og oft fleiri en einn í hverju ríki.
Rúmlega 100 milljónir af íbúum
Evrópu tilheyra þjóðernisminnihlutum, eða um fjórtán prósent
allra Evrópubúa. Alls eru töluð
um 90 tungumál í Evrópu.

hún hefur ávallt haldið mest upp á – fái
loksins að sýna sitt rétt eðli. „Reyndar
er að verða næsta uppselt á fyrstu
tuttugu sýningarnar – ég held að
hálf ef ekki öll þjóðin ætli að koma
á Kardemommubæinn, að minnsta
kosti ef marka má gjafakortasöluna
á sýninguna fyrir jólin, hún fór svo
langt fram úr væntingum að við
þurftum að prenta þrjár umferðir
af kortunum.“
Kristrún telur annars að það
veiti ekkert af því að Soffíur
þessa lands láti til sín taka í
víðar í þjóðlífinu. „Það þarf
að sópa út hér og þar í pólitíkinni og mörgum þarf að
þvo rækilega um eyrun.“

MINNIHLUTAR Í EVRÓPU

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
ÁSTANDIÐ Á GAZA

Eigum að sniðganga ísraelskar vörur
„Mér finnst að íslensk stjórnvöld eigi strax að fordæma
árásir Ísraelsmanna á Gaza-svæðið,“ segir Aðalbjörg Þóra
Árnadóttir leikkona. „Svo eigum við strax að skera á öll
viðskipti við Ísrael meðan á þessu ógeðslega fjöldamorði
stendur. Ef við gerum það ekki erum við beinlínis að styðja
stríðsglæpamenn.“
Aðalbjörgu þykir allt of algengt að fólk taki ekki afstöðu í
málefnum Ísraels og Palestínu. „Ég heyri allt of marga segjast ekki nenna að setja sig inn í þessi mál, þeir séu löngu
AÐALBJÖRG
búnir að missa þráðinn í þessari deilu. Fólk verður að átta
ÞÓRA ÁRNAsig á að ástandið hefur aldrei verið svona slæmt.“
DÓTTIR Leikkona Þá telur Aðalbjörg að fólk ætti að sniðganga ísraelskar
vörur. „Grænmeti, ávextir og ferskar kryddjurtir sem er selt í búðum hér á
landi kemur oft frá Ísrael. Með því að sniðganga það getur fólk sýnt sína
afstöðu í verki.“

TEKIÐ Á ÞVÍ Þóra Hrönn Njálsdóttir og Sigurjón Pétursson æfa upp þolið fyrir Iron
Dog-snjósleðakeppnina í Alaska sem verður í febrúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fimbulkuldinn
aftrar ekki för
Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI
Ráðstefna sem sameinar það besta frá Convergence & Tech · Ed 2008
Grand Hótel Reykjavík, 19.–20. janúar, 2009
Convergence & Tech · Ed eru stærstu erlendu ráðstefnur sem Microsoft
heldur ár hvert og fjöldi Íslendinga sækir þær að jafnaði

Yﬁr 30 fyrirlestrar með hæfasta fólki Microsoft víðsvegar að úr heiminum
Heimsfrumﬂutningur: Miha Kralj ﬂytur fyrirlestur sinn „What the *cloud*
is my CIO thinking?“ sem sérsaminn er fyrir Tech· Ed USA (febrúar 2009)
Tony Krijnen frumkynnir Windows 7
Dr. Neil Roodyn fjallar um þróun á Windows Live og Windows Azure
Ráðstefnan er ekki síst áhugaverð fyrir forritara, tæknimenn og þá sem vilja
kynna sér Dynamics viðskiptahugbúnaðar
Ráðstefnan er öllum opin – aðgangur er ÓKEYPIS
Allar nánari upplýsingar og skráning á microsoft.is

Það besta frá

convergence
& tech·ed 2008

Það er ekki heiglum hent
að aka snjósleða rúmlega
þrjú þúsund kílómetra leið
í fimbulkulda í Alaska.
Það ætla samt hjónin Þóra
Hrönn Njálsdóttir og Sigurjón Pétursson að gera nú í
febrúar þegar þau taka þátt
í Iron Dog-snjósleðakeppninni.
„Ég er orðin mjög spennt, en það er
auðvitað ákveðin pressa á mér að
klára þetta,“ segir Þóra Hrönn
Njálsdóttir, en hún og maðurinn
hennar Sigurjón Pétursson leggja
af stað í lok janúar til Alaska til að
taka þátt í níu daga snjósleðakeppni.
Snjósleðakeppnin kallast Iron
Dog og munu þau hjónin ferðast
3.172 kílómetra frá Anchorage til
Nome og síðan þaðan til Fairbanks.
„Við erum svokallaðir undanfarar,“
segir Þóra Hrönn sem er ein af
þremur konum sem taka þátt, auk
80 karla. „Svo eru aðrir í keppninni
sjálfri.“ Meðal þeirra er Todd Palin,
eiginmaður varaforsetaframbjóðandans og ríkisstjóra Alaska, Söruh
Palin. Hóparnir tveir munu svo
safnast saman í Nome eftir sex
daga ferðalag. „Flestir undanfarar
fljúga þaðan heim, en við ætlum
aftur til Fairbanks með keppendunum,“ segir Þóra Hrönn.
Það þarf mikla þjálfun fyrir ferðina, bæði andlega og líkamlega og
gríðarmikinn undirbúning. Keppnishaldarar gera kröfu um að allir
verði með til dæmis brynju, hálskraga og spelkur í ferðinni.
Auk þessa þurfa keppendur að
vera vel klæddir, því hægt er að
gera ráð fyrir 30-45 gráðu frosti,
fyrir utan vindkælingu. „Maður
þarf líka að vera sterkur í höndunum þegar verið er að keyra lengi og

ekki er alltaf jafnt undir. Það er
kannski svolítið geggjað að láta sér
detta þetta í hug.“
Þóra Hrönn segir að börnin þrjú
séu spennt fyrir hönd foreldra
sinna, en þau jafnt sem aðrir geta
fylgst með ferðum þeirra hjóna í
keppninni þar sem þau munu vera
með „Spot“-tæki, sem sendir frá
sér staðsetningarmerki og verður
hægt að fylgjast með ferðinni á
heimasíðu þeirra www.icelandalaska.com. Þóra Hrönn segir börnin
ekki láta það mikið í ljós að þau óttist um foreldra sína í þessari ferð.
„En við finnum að það er ákveðin
tilkynningaskylda. Þeim finnst svo
sem ágætt þegar við erum komin á
áfangastað.“
Bæði Þóra Hrönn og Sigurjón
hafa langa reynslu af snjósleðaferðum, og fengu sér fyrst sleða
árið 1981 og segir Þóra Hrönn að
þetta hafi orðið mikið fjölskyldusport. „Það hefur verið svo snjólítið
á Íslandi undanfarin ár, þannig að
það hefur dregið úr snjósleðaferðum hér heima en við höfum farið
árvisst vestur til Klettafjallanna í
Norður-Ameríku og til Alaska.“
Aðspurð hvað hafi komið til að
þau hjónin, 57 ára, hafi ákveðið að
taka þátt í þessari keppni segir hún
að þau hafi farið til Alaska árið
2006. „Í þessum ferðum erum við
alltaf að kynnast fólki. Við fórum
aftur til Alaska í fyrra og hittum þá
aftur mann sem við hittum í fyrstu
ferðinni. Það var farið að tala um
að taka þátt í Iron Dog. Í fyrstu
hlustaði ég bara með öðru eyranu,
þar sem ég hélt að þetta yrði ekki
að veruleika. En síðan var þetta
bara ákveðið.“
Sigurjón mun fjalla um komandi
ferð á opnum fundi Reykjavíkurdeildar Landssambands íslenskra
vélsleðamanna á miðvikudagskvöld klukkan átta á Hótel Loftleiðum og eru allir áhugasamir velkomnir.
svanborg@frettabladid.is
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 77

Velta: 92 milljóni

OMX ÍSLAND 15
335
+0,31%
MESTA HÆKKUN
STRAUMUR
MAREL
ÖSSUR

+7,62%
+1,05%
+0,93%

OMX ÍSLAND 6
899 +1,53%
MESTA LÆKKUN
ATLANTIC AIRW.
ATLANTIC PETR.
FØROYA BANKI

-1,18%
-0,96%
-0,43%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,15 +0,00% ... Atlantic Airways 168,00 -1,18% ... Atlantic Petroleum 620,00 -0,96% ... Bakkavör
1,90 +0,00% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 1,57
+0,00% ... Føroya Banki 117,00 -0,43% ... Icelandair Group 13,25
+0,00% ... Marel Food Systems 77,30 1,05% ... SPRON 1,90 +0,00%
... Straumur-Burðarás 1,13 +7,62% ... Össur 97,60 +0,93%

Umsjón:

nánar á visir.is

Óvissa um afkomu eftir áfallaárið 2008
VIÐSKIPTI Hrein eign lífeyrissjóðanna
jókst um tæpan 51 milljarð króna á milli
mánaða í lok nóvember í fyrra og nam þá
502,6 milljörðum króna. Greining Glitnis
bendir þó á að hrein eign lífeyriskerfisins
hafi rýrnað um 11 prósent að raungildi
frá upphafi síðasta árs til nóvemberloka.
Fall krónunnar í mánuðinum og gengishækkun á erlenda eignasafninu skýra
hækkunina að langmestu en hækkunin
jafngildir því að verðmæti erlendu eignanna hafi aukist um 11,2 prósent á sama
tíma og verðmæti innlendra eigna dróst
saman um 2,1 prósent. Þetta kemur fram
í nýjustu hagtölum Seðlabankans um
hreinar eignir lífeyrissjóðanna.
Hrein eign lífeyrissjóðanna nam 1.713
milljörðum króna í lok nóvember síðastliðins. Hrein eign lífeyrissjóðanna nam
1.636 milljörðum króna í október og dróst

BANKARNIR Fall krónunnar í nóvember dró úr tapi lífeyrissjóðanna eftir bankahrunið í mánuðinum

á undan.

þá saman um 11 prósent milli mánaða
eftir hrun fjármálakerfisins.
Seðlabankinn segir enn nokkra óvissu
um endanlegt mat á eignum lífeyrissjóðanna og í sama streng tekur Greining
Glitnis. „Enn ríkir nokkur óvissa um
útkomu lífeyrissjóðanna eftir áfallaárið
2008. Þeir hafa yfirleitt reiknað tilteknar
afskriftir inn í eignasafn sitt vegna

FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

skuldabréfa innlendra banka og fyrirtækja, en ekki liggur enn fyrir hversu
hátt hlutfall þessara eigna fáist borgað út
á endanum,“ er þar bent á, en um leið
áréttað að til lengri tíma litið sé raunávöxtun sjóðanna með ágætum og
íslenska lífeyrissjóðakerfið eftir sem
áður „eitt hið öflugasta á byggðu bóli“.
- jab, óká

POUL THOMSEN Poul er formaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Fyrsta
reglubundna endurskoðun efnahagsáætlunar stjórnvalda vegna lánafyrirgreiðslu
AGS er í næsta mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Boða kosningar
um mitt árið
Alþingiskosninga er að vænta um
mitt þetta ár, að því er segir í nýrri
umfjöllun Economist um íslenskt
efnahagslíf. Taldar eru líkur á að
vinstristjórn taki við í landinu.
„Þótt ný stjórn yrði að halda sig
við setta efnahagsáætlun [Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, AGS] gæti hún
reynt að finna leiðir til að mýkja
áhrif hennar“ segir í greininni sem
birtist í vefútgáfu Economist undir
yfirskriftinni
„Ísland
stendur
frammi fyrir hörmungartíð“ (eða
Iceland faces the worst of times).
Rakin er saga falls bankakerfisins hér og landið sagt verða einna
harðast úti í heiminum í kjölfar
alþjóðlegu
fjármálakreppunnar.
Búist er við jákvæðri niðurstöðu í
fyrstu úttekt á framfylgni efnahagsáætlunar stjórnvalda og AGS í
næsta mánuði.
- óká

Aðei

kr./kg.

ALLTAF NÝTT
H.C. ANDERSEN Þjóðskáld Dana var
fætt í Óðinsvéum í Danmörku en þar
eru heimastöðvar húsgagnakeðju sem
Straumur hefur tekið yfir. NORDICPHOTOS/AFP

Straumur kaupir
Biva í Danmörku
Straumur-Burðarás fjárfestingarbanki hefur tekið yfir dönsku húsgagnakeðjuna Biva og leggur
rekstrinum jafnframt til nýtt fjármagn.
Að því er fram kemur í frétt
Berlingske Tidende fór Biva
Möbler Odense í greiðslustöðvun
um áramótin, en Straumur kaupir
fyrirtækið af Odin Equiti Partners
og Dania Capital. Berlingske segir
kröfuhafa með þessu fá sitt greitt,
en viðbúið að skorið verði niður í
rekstrinum með fækkun starfsfólks, útibúa og niðurskurði i samstarfssamningum.
Hjá Biva Möbler Odense starfa
nú um 350 manns.
Eftir Oscar Crohn, forstjóra
Straums í Danmörku, er haft að í
grunninn sé í lagi með rekstur
Biva, markaðshlutdeild sé góð og
stjórn fyrirtækisins styrk.
- óká

Birtingu frestað
Frestað var um tvo daga reglubundinni birtingu nýjustu talna úr
efnahag Seðlabanka Íslands. Birta
átti upplýsingarnar í gær, en þær
verða í staðinn birtar á morgun
miðvikudaginn 14. janúar.
- óká
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríkisstjórnarflokkarnir og stjórnmálaástandið:

Tillitssemi
Samfylkingar
JÓN KALDAL SKRIFAR

M

ikil tillitssemi Samfylkingarinnar og formanns
hennar, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, við Sjálfstæðisflokkinn, þykir mörgum undarleg. Í síðustu
viku vakti til dæmis athygli hversu einarðlega Ingibjörg varði samstarfsflokkinn og ráðherra hans í
viðtali í ríkissjónvarpinu.
Hvað gengur Ingibjörgu til, er spurt, þegar hún er jafnvel farin
að taka málstað Árna Mathiesen sem er nýkominn með falleinkunn
frá umboðsmanni Alþingis fyrir óvenju ósvífna skipun í embætti
héraðsdómara?
Það er örugglega ekki óskastaða formanns Samfylkingarinnar
að taka við höggum fyrir slíkar æfingar, eða yfirhöfuð að fá í fangið skammir sem eru með réttu Sjálfstæðisflokksins, aðalhöfundar
kerfisins, sem sprakk upp í andlit þjóðarinnar í haust.
En hvað gengur þá Ingibjörgu og Samfylkingunni til? Af hverju
slítur hún ekki stjórnarsamstarfinu og lætur reyna á hvort það
dugi ekki til að knýja fram kosningar, eins og svo víða er krafist?
Slíkar vangaveltur hafa gerst háværari með hverri stefnulausu
og aðgerðalitlu vikunni sem hefur liðið, og fylgið um leið tínst af
Samfylkingunni í skoðanakönnunum.
Ein greindarlegasta tilgátan um þolinmæði Samfylkingarinnar
var lögð fram fyrir einum og hálfum mánuði, og það af góðum og
gegnum sjálfstæðismanni: Benedikt Jóhannessyni, framkvæmdastjóra útgáfufélagsins Heims. Hann skrifaði grein í Fréttablaðið
í nóvember þar sem sagði meðal annars: „Það virðist viss þversögn, en ríkisstjórnin sem hefur að undanförnu sætt miklu aðkasti
almennings, gæti enn komist á spjöld sögunnar sem tímamótastjórn. Líklega sér Ingibjörg Sólrún þetta og vill ekki spilla þessu
tækifæri með ótímabærum kosningum.“
Ástæðan, samkvæmt mati Benedikts, var sú að Ingibjörg metur
stöðuna á þá leið að nú er lag að fá Sjálfstæðisflokkinn til liðs við
þá stefnu að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Það myndi
aftur leiða til þess að „eftir nokkur ár væru Íslendingar betur settir en nú og sú staða væri mun styrkari en sú spilaborg sem nú er
hrunin“.
Frá því þetta var skrifað hefur ýmislegt gerst, sem rennir stoðum undir þessa kenningu Benedikts. Það þarf ekki djúpan lestur í
spilin til að átta sig á að dagar stjórnarsamstarfsins eru væntanlega taldir ef Landsfundur Sjálfstæðisflokksins kemst að annarri
ákvörðun en að sækja beri um aðild að Evrópusambandinu. Ef sú
verður niðurstaðan er alveg víst að það mun aðeins verða til að
hella olíu á eld óvissunnar; í stjórnmála- og efnahagslífinu, þar
sem ákvörðun um skipan peningamálastefnunnar er mikilvægasta
verkefnið.
Það sem mest er kallað eftir er framtíðarsýn og vegvísir um
hvert við ætlum að stefna sem þjóð. Innganna í Evrópusambandið
og upptaka evru eru skýr markmið. Til þess að ná þeim verður
að uppfylla ströng efnahagsleg skilyrði. Það er skynsamlegt að
leggja sem fyrst í það ferðalag, jafnvel þó þjóðin sætti sig ekki
við aðildarsamninginn þegar til kastanna kemur, því ferðin sjálf
kallar á aga, festu og framtíðarsýn, sem okkur sárvantar núna.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Uppsprettan, miðstöð og vettvangur
fyrir atvinnulaust fólk opnar föstudaginn 16. janúar í safnaðarheimili
Hjallakirkju í Kópavogi og verður
starfrækt virka daga frá kl. 9-12.
Allir velkomnir.
Þeir sem vilja aðstoða við verkefnið með
námskeiðum eða fyrirlestrum eru beðnir
að hafa samband við Guðrúnu Huldu í síma
893-3230 á milli kl. 9-13 eða Eddu í síma
896-1240 eftir kl. 17.
Uppsprettan – sjálfshjálparhópur

Fimmtán hýrudregnir

Örnu þáttur Schram

Nýr gæðabloggari

Fimmtán fyrrverandi starfsmenn
Viðskiptablaðsins hafa hvorki fengið
greidd laun né uppsagnarfrest eftir
að útgáfufélagið Framtíðarsýn óskaði
eftir greiðslustöðvun í nóvember. Var
þá öllum starfsmönnum útgáfunnar,
alls fjörutíu, sagt upp. Hluti þeirra var
hins vegar endurráðinn á blaðið, sem
kemur nú út vikulega á vegum félags
sem ekki fæst gefið upp hverjir
eiga. Þeir sem ekki voru
endurráðnir hafa leitað til
Blaðamannafélags Íslands
sem mun gera kröfu í bú
Framtíðarsýnar fyrir hönd
fyrrverandi starfsmanna, verði það
tekið til gjaldþrotaskipta.

Í hópi þeirra starfsmanna sem voru
endurráðnir á „nýja“ Viðskiptablaðið
er Arna Schram, formaður Blaðamannafélags Íslands. Skýtur það ekki
skökku við að formaður stéttarfélagsins hafi tekið þátt í þessum
gjörningi og hafið störf hjá fyrirtæki
þar sem eignarhaldið er á
huldu, en ætli á hinn
bóginn að sækja rétt
félagsmanna sem
voru skildir eftir og
hlunnfarnir?

Vefgáttin Eyjan kynnti í gær nýjan
bloggara til sögunnar, Sigmund
Davíð Gunnlaugsson, sem býður sig
fram til formanns Framsóknarflokksins. Eyjan er eftirsóknarverðasti vettvangur svonefndra gæðabloggara og
viðtekin skoðun að miklu ofar verði
ekki komist í skipuriti bloggheima.
Sigmundur Davíð er ekki eini formannsframbjóðandinn úr Framsókn
sem bloggar á Eyjunni, það gerir líka
Páll Magnússon enda altalað í heitu
pottunum að Eyjublogg geti skilið
milli feigs og ófeigs í formannskosningunum. Höskuldur Þórhallsson,
Lúðvík Gizurarson og Jón Vigfús
Guðjónsson hljóti því að róa öllum
árum að því að fá líka úthlutaðri
bergsteinn@frettabladid.is
Eyjukví.

Hvað getum við gert?
Á

rið 1948 var ákveðið á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna
að stofna tvö ríki í Palestínu,
annað fyrir innflytjendur gyðinga
en hitt fyrir arabana sem höfðu
búið þar um aldir. Í átökum sem
fylgdu í kjölfarið lagði hið nýja
ríki gyðinga, Ísrael, undir sig mun
meira land en Sameinuðu þjóðirnar höfðu úthlutað því. Tæp milljón
Palestínumanna hraktist í útlegð á
Gazasvæðið og á vesturbakka
Jórdanár. Árið 1967 hernam Ísrael
enn meira land, þ.á m. bæði
Vesturbakkann og Gaza. Er það
um helmingur þess lands sem
Palestínumönnum var ætlað
samkvæmt upphaflegum samningum Palestínumanna. Í raun hafa
deilur Ísraelsmanna og Palestínumanna staðið um þessar landspildur undanfarin 40 ár, en ekki hefur
verið rætt af mikilli alvöru að
Ísrael skili hernumdu landi frá
1948.
Báðir aðilar hafa einu sinni
gefið rækilega eftir til að ná samningum, í Ósló árið 1993. Í kjölfarið
var stofnuð heimastjórn Palestínumanna en því miður varð misbrestur á því að hún fengi
sjálfstjórn í eigin málum. Ísraelski
herinn vakir yfir hernumdu
svæðunum og stjórnar mestum
meirihluta landsvæðisins. Nokkur
hundruð þúsund ísraelskir
landnemar búa á tvöfalt stærra
svæði en rúmar tvær milljónir
Palestínumanna. Árið 2002 hóf
Ísrael byggingu öryggisgirðingar,
„aðskilnaðarmúrsins“, inni á þessu
svæði og eiga um 40% Vesturbakkans að vera Ísraelsmegin
hennar. Erfitt er að sjá þetta sem
annað en tilraun til varanlegs
hernáms á enn meira landi
Palestínumanna.

Grafið undan samningum
Vonbrigði Palestínumanna með
vanefndir Ísraels á Óslóarsamningunum eru líklega meginástæða

hernaðarins er að miklu leyti
ísraelsk innanlandspólitík;
ríkisstjórnin beitir sér fyrir
árásum á Palestínumenn vegna
þess að hún óttast fylgistap til
hægri öfgamanna. Á meðan situr
umheimurinn máttlaus á hliðarlínunni.
SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Ófriður á Gaza
þess að hin róttæku samtök
Hamas fengu meirihlutastuðning
Palestínumanna í frjálsum
kosningum 2006. Samningaleiðin
hefur einfaldlega ekki skilað
Palestínumönnum nógu miklu.
Ísraelsmenn hafa jafnvel enn þá
minni áhuga á henni, enda virðast
þeir geta farið sínu fram í krafti
hervalds. Ísraelsmenn drógu
sveitir sínar og landsetumenn frá
stærstum hluta Gazasvæðisins
árið 2005, en hafa síðan haldið því
og íbúum þess í herkví. Í fyrra
framkvæmdi forseti palestínsku
heimastjórnarinnar, Mahmud
Abbas, hins vegar valdarán á
Vesturbakkanum, með liðsinni
Bandaríkjanna og Ísraels. Ríki
Palestínumanna klofnaði í tvennt
og er Fatah-hreyfing Abbas við
stjórn á Vesturbakkanum en
Hamas á Gaza.
Stríðið sem nú stendur yfir í
Gaza er þegar komið í kunnan
farveg. Báðir aðilar hafa beitt
ofbeldi gegn óbreyttum borgurum,
en það er þó margfalt á annan
veginn. Ísraelsmenn hafa nú myrt
tæplega 900 manns, á meðan
mannfall í þeirra röðum er á
annan tug. Meirihluti Ísraelsmanna sem hafa fallið er hermenn
en meðal Palestínumanna
óbreyttir borgarar. Hernaður
Ísraelsstjórnar stangast á við
alþjóðalög af ýmsu tagi, en
augljósust eru þó brotin gegn
Genfarsáttmálanum um vernd
óbreyttra borgara. Forsenda

Hvað er hægt að gera?
Enginn vafi er á því að almenn
andúð og fordæming á aðgerðum
Ísraels er ríkjandi. Mótmæli hafa
verið haldin um allan heim,
hundruð þúsunda hafa skrifað sig á
mótmælalista á Facebook, fólk
hættir við að kaupa appelsínur frá
Ísrael og ríkisstjórnir víða um lönd
hafa sent frá sér harðorðar
ályktanir. Það er vissulega einhvers
virði að fordæma athæfi Ísraels en
hefur engin áhrif nema það dragi
dilk á eftir sér. Þessi almenna
vandlæting hefur ekki alið af sér
aðgerðir sem eru á nokkurn hátt
fallnar til þess að knýja ríkisstjórn
Ísraels að samningaborðinu. Og í
því felst tvískinnungur velmeinandi ríkisstjórna í Evrópu. Þær
hafa í hendi sér að beita Ísrael
gríðarlegum þrýstingi, bæði í
gegnum viðskiptabann en líka með
því að hætta diplómatískum
samskiptum. Því valdi er ekki beitt
heldur má segja að hið gagnstæða
sé raunin. Til dæmis hefur NATO
aukið hernaðarsamstarf við Ísrael
undanfarin ár og vopnin sem beitt
er gegn óbreyttum borgurum á
Gazasvæðinu koma nánast
eingöngu frá NATO-ríkjum. Ljóst
er að á meðan ekki er aðgerða að
vænta frá þeim ríkjum mun Ísrael
fara sínu fram í Gaza í krafti
hnefaréttarins. Ef ríkisstjórn
Íslands vill standa undir fullyrðingum um að hún líti hernaðinn á Gaza
alvarlegum augum þá þarf hún að
beita sér fyrir beinum aðgerðum
gegn pólitískum og viðskiptalegum
hagsmunum Ísraels. Það eru einu
skilaboðin sem hrífa.

Myndastyttur í kreppu
virðingarverður. Eru ekki allir í fjölskyldunni tilbúnir til að spara meira svo að ég
geti látið gera minnismerki um þennan
frábæra mann?
Þetta er nákvæmlega það sem meirihluti
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í
ú er kreppa í þjóðfélaginu. Ég þarf að
borgarstjórn gerði þegar hann samþykkti
forgangsraða launum fyrir nauðsynjum,
fimm milljónir króna til myndastyttugerðeins og mat, húsnæði, hita, rafmagni og læknar á sama tíma og allt borgarkerfið hafði
isþjónustu. Vasapeningar og frístundaþáttþurft að skera niður í viðkvæmum málataka eru skorin niður, bíóferðir, fatakaup og
flokkum. Pólitík á að snúast um forgangsferðalög eru slegin af. Fjölskyldan sammælist
röðun fjármagns í mikilvæg samfélagsleg
um að þreyja þorrann og taka slátur og borða MARSIBIL
hafragraut. Allir sameinast um að skera niður SÆMUNDARDÓTTIR verkefni. Þetta dæmi snýst reyndar ekki
um pólitíska stefnu. Þegar harðnar á dalneins og hægt er. Þrátt fyrir það er fyrirséð að
um þá hættir allt venjulegt fólk einfaldlega að eyða
endar munu ekki ná saman.
peningum í það sem er hvorki mikilvægt, nauðsynKannski Jói litli gæti farið að bera út blaðið, Anna
legt né áríðandi.
hætt í fótbolta og Einar í píanónáminu? Ég gæti aflað
Í kreppu forgangsraðar fólk peningunum í nauðaukatekna með því að spá í spil og heimilisfaðirinn
synjar. Það er heilbrigð skynsemi. Það er ekki hægt
gæti selt jeppann sinn og fengið sér reiðhjól. Ég er
að finna meðvitund né skilning á aðstæðum fólks hjá
afskaplega ánægð með niðurstöðuna, við gerðum öll
meirihluta borgarstjórnar. Borgarfulltrúar meiriokkar besta og ég trúi því að okkur muni takast að
hlutans eru fastir uppi í skýjunum og gera þar jafn
ráða fram úr hallanum.
mikið gagn og myndastyttur í kreppu.
Á þessum tímapunkti er komið að því að ég láti
gera minnismerki um virtan forföður minn. Það kostar mikla peninga en hann var bara svo frábær og
Höfundur er fyrrverandi varaborgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Marsibil Sæmundardóttir skrifar um
forgangsröðun í borgarstjórn
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námskeið hefst 17. janúar
Æfingastöð SLF Háaleitisbraut

Næstu fyrirlestrar og námskeið
13. jan. Góð heilsa er auðveldari en þú heldur
Matti Ósvald heilsuráðgjaﬁ

27. jan. Ég fitna sama hvað ég geri. Hvernig næ
ég jafnvægi?
Esther Helga Guðmundsdóttir ráðgjaﬁ

03. feb. Hvað er heilun?
Kristján Viðar Haraldsson

07. feb. Hláturfundur Hláturkætiklúbbsins
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

10. feb. Mataræði fyrr og nú - Næring í víðari skilningi

www.madurlifandi.is

Haraldur Magnússon osteópati

Sigfríð ásamt skipsfélögum sínum á móti sem fram fór í Neskaupstað.
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Patti húsgögn
valdar vörur á allt að

80 %
afslætti

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18 og Laugardaga frá 11 til 16

Maður verður að hafa
tilfinningu fyrir veiðinni
Sigfríð Valdimarsdóttir varð Íslandsmeistari kvenna í sjóstangveiði í ellefta sinn á síðasta ári. Hún segir
vaxandi hóp fólks stunda sjóstangveiði og mikinn vinskap hjá þeim sem sportið stunda.
Sigfríð Valdimarsdóttir hefur
stundað sjóstangveiði frá árinu
1991 og hefur á þeim tíma ellefu
sinnum orðið Íslandsmeistari
kvenna í greininni. „Ég byrjaði
fyrir algera heppni,“ segir hún og
útskýrir að sjóstangveiði hafi
verið lengi stunduð hér á landi en
Sjóstangveiðifélag
Akureyrar
haldi alltaf sitt árlega sjóstangveiðimót út frá Dalvík. Mörg skipanna sem sigldu út með veiðimennina komu hins vegar frá Hauganesi
þar sem Sigfríð er fædd og uppalin. „Í þá tíð var mikil bátaútgerð
frá Hauganesi og við Haugnesingar lögðum til mikið af bátum í
keppnina en hins vegar voru engir
keppendur frá þessum litla stað,“
segir Sigfríð og heldur áfram:
„Strákunum sem tóku þátt í mótinu sem skipstjórar fannst ófært
að engir keppendur væru frá
Hauganesi og hvöttu mig og þrjár
aðrar konur til að stofna sveit.“
Skipstjórarnir fóru með konurnar fjórar í tvær æfingaferðir út á
sjó og síðan var látið vaða í næsta

mót. Ekki fara miklar sögur af
afrekum þeirra á mótinu en hins
vegar heillaðist Sigfríð af sportinu.
Þó að Sigfríð hafi ekki verið
reynslumikil á sínu fyrsta móti
var hún þó alls ekki óvön. „Frá
unga aldri lékum við krakkarnir
okkur á bryggjunni og veiddum.
Svo fengum við lánaða árabáta hjá
körlunum til að fara fram fyrir
bryggjusporðinn og veiða,“ rifjar
Sigfríð upp. Hún er komin af sjómönnum fram í ættir. „Þetta er því
í blóðinu,“ segir Sigfríð.
En hvað þarf til að vera góður í
sjóstangveiði? „Maður þarf að
hafa tilfinningu fyrir veiðinni, vita
hvenær á að renna færinu í botninn, hvað þarf að renna færinu
langt upp til að finna fiskinn og
vita hvar fiskurinn liggur í sjónum
á hverju svæði og vera útsjónarsamur með það,“ útskýrir Sigfríð
en segir heppni vissulega skipta
líka miklu máli. Á mótum eru
keppendur til að mynda dregnir á
báta en Sigfríð telur sig hafa verið

mjög heppna í gegnum tíðina og
alltaf hafa lent hjá skipstjórum
sem þekktu vel sín heimamið.
Sigfríð segir vaxandi hóp fólks
stunda sjóstangveiði þó að konur
mættu vera fleiri að hennar mati.
Yfirleitt eru um 40 til 60 keppendur á hverju móti og fjórir til fimm
keppendur í hverjum báti sem
keppast við að draga upp ýsu,
þorsk og annan fisk. Að móti loknu
fær mótshaldarinn allan aflann
upp í kostnað við mótið.
Haldin eru mót á átta stöðum á
öllu landinu en þrjú bestu mótin
telja til stiga í Íslandsmeistaramótinu. Sigfríð er því mikið á faraldsfæti og segir slíkar keppnisferðir ákaflega skemmtilegar.
„Það hefur myndast mikil vinátta í
þeim kjarna sem fer á flest mótin
og er að keppa af alvöru,“ segir
Sigfríð en undanfarin tíu ár segir
hún mikla þróun hafa orðið í sjóstangveiðinni sem í dag sé orðin
mun meiri keppni en hún var
áður.
solveig@frettabladid.is

GREIÐSLUR til stuðningsfjölskyldna sem annast sólarhringsvistun fatlaðra barna hafa hækkað um
12,5% frá 1. janúar samkvæmt reglugerð sem félagsog tryggingamálaráðherra hefur sett.

BORÐAÐU ÞIG HOLLARI!

Auðveldar
þér að léttast

Minni og þægilegri tæki
Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta úr heyrnarskerðingu. Í boði er fjölbreytt úrval danskra
heyrnartækja en nú er komið nýtt tæki, be frá ReSound, sem hannað er á nýjan og stórbættan hátt.

ATA R NÝTT M M
A
PRÓGR

Losaðu þig við 5 kíló
á 5 vikum
Nýtt og yﬁrfarið matarprógram,
sem hjálpar þér við að losa þig
við aukakilóin.
Lærðu um það hvernig þú
borðar fjölbreyttar máltíðir með
hollum og góðum mat.

GARÐABÆ
REYKJAVÍK
REYKJANESBÆR
AKUREYRI

„Tækið er mun minna um sig en
vant er og hannað eftir eyranu,“
segir Ellisif Björnsdóttir heyrnarfræðingur hjá Heyrn. „Það er
nokkurn veginn ferkantað sem
gerir það að verkum að það loftar
alls staðar meðfram tækinu þar
sem hlustin er kringlótt og verður
tækið þannig sérstaklega þægilegt
þar sem komið er í veg fyrir lokunaráhrif sem stundum fylgja heyrnartækjum og eru þannig að maður
heyrir hátt í eigin rödd og annað
slíkt,“ útskýrir hún.
Hljóðneminn á tækinu leggst
upp í ytra eyrað og er í skjóli af
eyranu. „Á öðrum tækjum hefur
hljóðneminn verið óvarinn og á
Íslandi lendum við sérstaklega í
því að fá svona vindgnauð eða
bresti í hljóð um leið og við förum
út og eitthvert rok er. Þarna er
hljóðneminn hins vegar í skjóli og
staðsettur þar sem eyrað fangar
hljóðið og verður hljóðið þannig
eðlilegt. Er það frábrugðið til
dæmis tækjum sem eru höfð á bak
við eyrað. Þá kemur hljóðið á annan
stað en okkur er eðlilegt og tækið
þarf að reikna út þessa skekkju,“
segir Ellisif áhugasöm.
Nýja
be-heyrnartækið
frá
ReSound hefur þann kost að það
sést ekki heldur er falið af eyranu
sjálfu. „Margir eru hissa að sjá að
tækin eru aðallega tekin í svörtu
en hugsunin er sú að ef horft er á
eyrað á fólki og hlustina þá er
skuggi þar inni,“ segir Ellisif.

Ellisif segir nýju heyrnartækin frá ReSound búa yfir miklum kostum bæði hvað varðar tækni og hönnun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ReSound er einn stærsti framleiðandi heyrnartækja í dag og er leiðandi í nýrri hönnun og hljóðvinnsluforritum fyrir heyrnartæki. „Við
tókum tækið inn í desember og er
áberandi aukning í notkun hjá karlmönnum á aldrinum 40 til 60 ára,“
segir Ellisif.
ReSound var meðal vinningshafa
Den Danske Designpris 2008/09
fyrir be-heyrnartækin og segir
Ellisif að vissulega kosti tækin sitt.
„Heyrnartæki í dag eru dýr og við
erum bara með þróuðustu tækin

frá ReSound. Hins vegar erum við
með tvær útfærslur sem mismunandi verð er á. Sitthvort hljóðvinnsluforritið er í tækjunum þótt
þau líti eins út. Tryggingastofnun
greiðir hins vegar niður og oft
koma stéttarfélög inn,“ segir hún
en nefnir að til lengri tíma borgi
sig að fá sér heyrnartæki. „Svona
tæki eru samskiptatæki og auka
lífsgæði og félagsfærni. Tækin eru
notuð í mörg ár á hverjum degi og
hafa því mikið gildi.“
hrefna@frettabladid.is
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Lærðu að lesa landið þitt
Í Mosfellsbæ eru haldin námskeið
í ljósmyndun og meðal annars
kennt á stillingar ljósmyndavéla og
hvernig finna má myndefni.
„Ég býð upp á tvö ný námskeið
þetta vorið. Annars vegar námskeið fyrir eigendur lítilla véla og
hins vegar námskeiðið Lærðu að
lesa landið þitt. Þá fer ég með þátttakendur í jeppaferð og kenni þeim
að leita uppi myndefni,“ útskýrir Pálmi Guðmundsson, sem hefur
tekið ljósmyndir frá því hann var
tólf ára gutti og kennt ljósmyndun
síðastliðin sex ár.
„Ljósmyndun hefur verið aðalatvinna mín árum saman en tilviljun réði því að ég fór að kenna. Ég
fékk fyrirspurn frá Ármúlaskóla
um hvort ég gæti bent á kennara
fyrir ljósmyndanámskeið og sendi
hana á hóp manna en fékk engin
svör. Sambýliskona mín stakk þá
upp á því að ég tæki þetta að mér.
Síðan hefur þetta undið upp á sig
og nú er ég með aðstöðu í Mosfellsbæ þar sem ég kenni og fer einnig hringinn um landið tvisvar á ári
með ljósmyndanámskeið.“
Fólk kemur með sínar eigin
vélar á námskeiðin hjá Pálma sem

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Pálmi Guðmundsson
segir ljósmyndun vinsælt
áhugamál en hann heldur
námskeið í ljósmyndun í
Mosfellsbæ.

eru ýmist sniðin að litlum vélum,
stórum eða öllum. Námskeiðin eru
allt frá einum degi, þá sjö tímar, og
upp í fjögur kvöld, í samtals sextán
tíma.
„Aðalmálið er að kenna á stillingar vélarinnar svo fólk geti notað þá
möguleika sem það hefur. Svo kenni
ég hvernig á að ná betri myndum,
hvernig á að beita sér og hvernig á
að finna myndefni. Einnig fer ég í
tækniatriðin í tölvunni í sambandi
við vistun mynda og skráningu og í
grunnatriði photoshop-forritsins.“
Ljósmyndun er vinsælt áhugamál og hafa námskeiðin verið vel
sótt. Pálmi nefnir að kreppan virðist ýta fólki frekar út í að sinna
áhugamálum sínum. „Árið byrjar
betur en í fyrra. Fólk lítur sér nær
og leyfir sér að gera eitthvað fyrir
sjálft sig. Þetta er vinsælt áhugamál hjá mjög breiðum hópi fólks en
á síðasta ári voru unglingsstúlka og
maður á níræðisaldri á sama námskeiðinu svo að þetta spannar allan
aldur.“
Skráning á námskeiðin er þegar
hafin og er nánari upplýsingar
að finna á heimasíðunni www.ljosmyndari.is.
- rat

Elín Margrét Hallgrímsdóttir segir að námsframboð við símenntun og endurmenntun Háskólans á Akureyri ráðist meðal annars
af aðstæðum og eftirspurn. Þannig verði samskipti Íslands og Evrópuríkja nú til umfjöllunar á sérstöku námskeiði við skólann.
NORDICPHOTOS/GETTY

Umræða um Evrópumálin
Ýmissa grasa kennir við
símenntun og endurmenntun
Háskólans á Akureyri. Samskipti Íslands og Evrópuríkja
og frumkvöðla- og þróunarstörf verða meðal annars á
dagskrá.
„Við verðum meðal annars með
námskeið um mál málanna í dag
sem kallast Ísland og Evrópa. Þar
verður gefið yfirlit yfir þróun
samskipta Íslands og Evrópuríkja
og áhrifin skoðuð sem þessi samskipti hafa haft á íslensk stjórnmál og efnahagslíf. Sögulegum atriðum varðandi Evrópusamskipti
Íslendinga verða gerð skil sem og
starfsemi og stofnanagerð EFTA,
EES, ESB og annarra samtaka sem
tengjast Evrópusamvinnu.“
Þetta segir Elín Margrét Hallgrímsdóttir,
símenntunarstjóri
hjá Háskólanum á Akureyri, sem
hefur það hlutverk að leitast við
að bjóða upp á alhliða sí- og endurmenntun á háskólastigi með tilliti
til þarfa samfélagsins. Að hennar
sögn hefur núverandi þjóðfélagsástand sitt að segja við námsframboð í skólanum. „Við leitumst við

Elín segir sí- og endurmenntun HA
bjóða upp á einingabær námskeið með
kennsludeild skólans.
MYND/ÚR EINKASAFNI

að bregðast við aðstæðum og eftirspurn jafnóðum við skipulagningu námsframboðs skólans.“
Samstarf er við kennsludeildir háskólans um einingabær námskeið sem boðið er upp á. Elín Margrét nefnir í því samhengi þriggja
missera rekstrar- og viðskiptanám og þrjú einingabær námskeið
sem í boði verða í fjarkennslu til
símenntunarmiðstöðva. Þar er um
að ræða nám í mannauðsstjórnun
og svo tvö námskeið á meistarastigi í heilbrigðisvísindum, það er
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að segja leiðsögn í klínísku námi
og nám í orsökum, greiningu og
meðferð krabbameins.
Eins verða í boði námskeið í
fjármálum og rekstri þar sem lögð
er áhersla á frumkvöðla- og þróunarstörf, sem henta vel háskólamenntuðum og öðrum sem vilja
auka við þekkingu sína á þessu
sviði. Þá má líka nefna námskeið á
sviði viðtalstækni og sálgæslu.
„Svo erum við með ýmis styttri
námskeið á sviði uppeldis- og
kennslufræða. Námskeið sem sérstaklega eru ætluð kennurum á
öllum skólastigum eru í undirbúningi. Þar má nefna námskeið í bókmenntum þar sem eðli og gagnsemi barnabóka verður til umfjöllunar. Eins og hvernig fullorðnir,
kennarar eða foreldrar geta laðað
börn að bóklestri,“ segir Elín Margrét og bætir við að lestrarhvatning sé eitt mikilvægasta verkefni
uppalenda.
Hún bendir jafnframt á að í upphafi árs verði námskeið ætluð nýnemum, í fræðilegum vinnubrögðum og vinnulagi þar sem farið
verður í helstu rannsóknarsvið og
aðferðir og eins siðferðisleg álitamál í rannsóknarstarfi.vg

VERTU ...

... ALLT SEM ÞÚ
GETUR ORÐIÐ

FYRIR

NÝIR TÍMAR – NÝJAR ÁSKORANIR
Þökkum frábærar viðtökur á nýliðnu ári og óskum landsmönnum öllum farsældar á komandi árum

StjórnMennt

FagMennt

Framsækin þjálfun og menntun stjórnenda, sérfræðinga
og starfsfólks fyrirtækja gerir þeim kleift að skara fram
úr í samkeppni og vera skapandi á tímum breytinga.
Sérsniðnar lausnir eru ólíkar eftir áherslum vinnustaða
en efnistök eru sótt inn í deildir HR, til sérþekkingarfyrirtækja eins og Capacent og erlendra samstarfsaðila.

Fjöldi styttri og lengri hagnýtra námskeiða fyrir
einstaklinga. Diplómanám og stök eininganámskeið
metin á háskólastigi. Tilvalið fyrir þá sem vilja efla sig
og auka samkeppnishæfni sína.

Nokkur dæmi um næstu opnu námskeið:
Áskoranir stjórnenda í erfiðu árferði
– hefst 20. janúar og lýkur 12. maí
(einnig er hægt að skrá sig á stök námskeið)

• Að ná niður rekstrarkostnaði – hefst 20. janúar
• Samningatækni: endurskoðun á samningum við birgja
og þjónustuaðila – hefst 5. febrúar
• Að gera skipulagsbreytingar og breytingastjórnun
– hefst 17. febrúar
• Starfsmanna- og launaviðtöl í erfiðu árferði – hefst 3. mars
• Að færa slæm tíðindi og erfið samtöl – hefst 17. mars
• Leiðtoginn og liðið í þungu færi – hefst 31. mars
• Markaðsstarf í kröppum dansi – hefst 14. apríl
• Greining á sóknartækifærum – hefst 28. apríl
• Nýsköpun, rannsóknir og vöruþróun – hefst 12. maí

Forysta til framfara: Leiðtoginn og samskiptahæfni
– hefst 18. febrúar og lýkur 26. maí
(einnig er hægt að skrá sig á stök námskeið)

• Árangursrík leiðtogahegðun – lærðu af þeim sem lifðu af
– hefst 18. febrúar
• Markþjálfun (Coaching Clinic) – stjórnandinn sem „coach“
– 18. og 19. mars
• Framkoma og tjáning – hefst 21. apríl
• Samningatækni – hefst 26. maí

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-2555

Traust – vinnustofa – 27. og 28. janúar
Persónuleg forysta – 7 venjur til árangurs
– 24.–26. febrúar

Stúdentaþjónusta HR veitir einstaklingsráðgjöf um náms- og starfsval,
auk fjölda námskeiða um háskólanám og áhugasviðsgreiningu.

Styttri opin námskeið
• Gerð fjárhagsáætlana – hefst 26. janúar
• Fjármál fjölskyldunnar – hefst 28. janúar
• Evrópuréttur – hefst 10. febrúar
• Samruni fyrirtækja – hefst 11. febrúar
• Fjármálastjórnun fyrirtækja – hefst 26. febrúar
• Skattskil einstaklinga – hefst 9. mars

Lengri opin námskeið
• Rekstrar- og fjármálanám – hefst 10. janúar
• Vefstjórnun – hefst 4. febrúar
• Almennir bókarar – hefst 3. mars

Diplómanám
• Markaðsfræði – hefst 12. janúar
• Orku-, auðlinda- og loftslagsmál – hefst í lok janúar
• Kínversk menning og viðskiptahættir – hefst í febrúar
• Verkefnastjórnun – hefst í febrúar
• Matstækni – hefst í febrúar
• Ferðamál og þjónusta – hefst í mars

Aðrar þekkingargáttir
Á heimasíðu okkar er að finna fjölda annarra námskeiða og valkosta um hvernig þú getur ræktað þinn
þekkingarauð, m.a. hjá FrumgreinaMennt –
undirbúningur undir háskólanám, FrumkvöðlaMennt
– stuðningur við stofnun fyrirtækja, FjarMennt –
fjarnám og GrunnMennt – námskeið fyrir ungt fólk.
Nánari upplýsingar veitir starfsfólk Opna háskólans, s. 599-6394,
opnihaskolinn@opnihaskolinn.is og á www.opnihaskolinn.is.

OPNI H
HÁ
Á SKÓLINN
í hásk ól anum í re ykjavík

www.opnihaskolinn.is

4

● fréttablaðið ● skólar og námskeið

13. JANÚAR 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Móna Lísa varð ekki til efti
Við Listaháskóla Íslands er nú boðið
upp á nám fyrir þá sem vilja ögra
sjálfum sér og öðlast nýja sýn á
starfsvettvang sinn og umhverfi.
„Fyrst og fremst sjáum við fyrir okkur
að námið geti orðið til þess að fólk fari
að sjá sína eigin starfsgrein og umhverfi í nýju ljósi. En kraftur listarinnar felst einmitt í því að setja hlutina á
hvolf, snúa þeim á rönguna, og um leið
opna hugann til nýrra vídda og skilnings. Námið er í raun viðbrögð skólanna
við ástandinu sem hefur skapast á atvinnumarkaði á Íslandi í dag.“
Þetta hefur Hjálmar R. Ragnarsson
rektor við Listaháskóla Íslands að segja
um nýtt þverfaglegt diplómanám kallað Prisma, sem Listaháskóli Íslands og
Háskólinn á Bifröst hafa skipulagt í
samvinnu við Reykjavíkurakademíuna.
Námið er tveggja mánaða langt, kennt í
febrúar og mars, og metið til sextán eininga. Áhersla er á fræðigreinar lista og
heimspeki, en fjölmörg önnur fög koma
við sögu. Til dæmis mannfræði, frumkvöðlafræði, stjórnun, arkitektúr og
skipulag, ímyndunarfræði og miðlunarfræði.
„Varðandi samspil á milli lista og viðskiptalífs þá eru þetta gjörólík svið og

markmiðin eftir því. En einmitt þess
vegna er svo lærdómsríkt að skoða
hverjar eru aðferðirnar og viðmiðin hjá
hinum,“ segir Hjálmar og áréttar að listirnar byggi á sköpun óháð einhverjum
sérstökum úrlausnarefnum eða óleystum vandamálum.
„Merkilegustu uppfinningarnar eru
þær sem enginn hefur talið sig þurfa á
að halda. Enginn sóttist eftir internetinu
en það varð til og ekki var Móna Lísa
sérpöntuð. Samt eru þessir hlutir taldir ómissandi og hluti af okkur öllum,“
segir Hjálmar í tengslum við þær mörgu
og ólíku hliðar sem listin hefur.
„Það er síðan margt í vinnuaðferðum listamanna sem ýmsir innan annarra sviða eru farnir að tileinka sér í
auknum mæli. Til að mynda vinnulag,
áherslu á innsæi, stöðuga gagnrýni og
aðferðir til að brjótast út úr vanabundinni hugsun og spyrja sig nýrra spurninga. Prisma er einmitt nám fyrir þá
sem vilja ögra sjálfum sér og horfa á
hlutina með gagnrýnum hætti, en með
jákvæðum formerkjum.“
- vg

„Merkilegustu uppfinningarnar eru þær sem
enginn hefur talið sig þurfa á að halda. Enginn
sóttist eftir internetinu en það varð til,“ segir
Hjálmar R. Ragnarsson, rektor við LHÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gallarnir kalla á góðar áben

www.akademia.is

Láttu ljós þitt skína
Námskeið í greinaskrifum fyrir þá sem vilja læra
að koma skoðun sinni á framfæri í rituðu máli.
Kennt er að ﬁnna ﬂöt á viðfangsefnum og færa
rök fyrir skoðunum sínum auk þess sem fjallað
er um málfar, stíl og uppbyggingu greina og
samskipti við fjölmiðla um birtingu þeirra.
Kennarar: Björg Árnadóttir blaðamaður og
kennari og aðrir sérfræðingar Reykjavíkurakademíunnar.
Kennt verður í Reykjavíkurakademíunni,
Hringbraut 121 mið. 21. jan., mán. 26. jan.,
mið. 28. jan. og mán. 2. feb. kl. 20:00-22:00.
Verð kr. 20.000
Skráningar hjá Reykjavíkurakademíunni með
tölvupósti á netfangið ra@akademia.is eða í
síma 5628561. Til að skrá sig þarf að gefa upp
nafn og símanúmer.

Margir ala með sér skáldadrauma
og sumir skrifa fyrir skúffuna. Nú
er lag að öðlast færni í smásagnagerð með því að sækja námskeið í
Mími hjá Ágúst Borgþóri Sverrissyni rithöfundi.
„Ég ætla að kenna meginþætti
sögubyggingar og þá tækni að láta
lesandann gleyma sér með því að
draga hann inn í aðstæður. Í skáldsögum er ýmist verið að segja frá
því að eitthvað hafi gerst eða draga
upp mynd af því. Það síðarnefnda
er erfiðara en áhrifaríkara. Sérstaklega er það krafa í nútímabókmenntum að lesefnið virki svolítið eins og kvikmynd.“ Þetta segir
Ágúst Borgþór um smásagnanámskeið sem er að hefjast hjá honum í
febrúar á vegum Mímis símenntunar. Markmið með námskeiðinu er að
nemendur geti skrifað frambærilegar smásögur og undirbúið skáldsagnagerð.

„Ég legg ríka áherslu á það í byrjun að fólk læri að draga saman það sem kallað er sviðsmyndir,“ segir rithöfundurinn Ágúst Borgþór um smásagnanámskeiðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ágúst Borgþór hefur gefið út
fimm smásagnasöfn og eina skáldsögu. Hann kveðst líka hafa lesið
sér til um ritlist. „Það tók mig mörg
ár að læra að lesa bækur með það

í huga að finna út hvernig höfundurinn hefði unnið þær. Það var ekki
fyrr en ég hafði skrifað tvær bækur
sjálfur sem ég áttaði mig á því.“
Spurður hvort það sé ekki leiðin-

Sving, línudans og létt sveifla á
Fjögurra kvölda svingnámskeið
hefst í kvöld í Drafnarfelli 2 hjá
samtökunum Komið og dansið og
tíu kvölda línudansnámskeið á
morgun.
Dansinn dunar flest kvöld vikunnar í Drafnarfelli því þar eru
áhugasamtök um almenna dansþátttöku á Íslandi með námskeið
í fótamennt. „Það er byrjað á einföldum sporum og strax eftir
fyrsta korterið er oft kominn
ótrúlega mikill dans í fólk. Námið
er byggt svo skemmtilega upp,“
segir Bjarni Rúnar Þórðarson,
stjórnarmaður í samtökunum
Komið og dansið. Yfirskrift námskeiðanna er Létt sveifla, Línudans, Sving, Verðum ballfær og
Unga fólkið. Um stutt námskeið
er að ræða. Sum eru bara helgarnámskeið sem kosta 2.500 krónur. Auk þess eru æfingadanskvöld á fimmtudögum frá klukkan 20 til 23.30 og þá eru gömlu

dansarnir og fleira skemmtilegt í
gangi sem fólk hefur lært á námskeiðunum eða annars staðar. Aðgangseyrir er 700 krónur.
Fólk á öllum aldri sækir dansnámskeiðin að sögn Bjarna. Þó
er stærsti hlutinn á bilinu 40 til
60 ára. En í ungmennahópnum á
mánudögum eru krakkar á framhaldsskóla- og háskólaaldri. Allar
samkomur á vegum félagsins eru
áfengislausar enda eitt af kjörorðum félagsins „dansið meira,
drekkið minna“. Þó segir Bjarni
enga predikun í gangi en það sýni
sig að danskennsla sé eitt árangursríkasta forvarnastarf sem
sögur fari af. Leiðbeinendur á
vegum samtakanna hafa farið
út á land og kennt ef þess hefur
verið óskað. Líka í grunnskóla og
fyrirtæki. Allt er unnið í sjálfboðavinnu af áhuga og ánægju.
Bjarni Rúnar segir fólk ekki
þurfa að koma parað á námskeið-

„Þúsundir hafa farið í gegnum námskeiðin hjá ok
af hjartans lyst,“ segir Bjarni sem hér er í sveiflu m

in eða danskvöldin. „Við reynum að finna dansfélaga handa
öllum,“ tekur hann fram og segir
margt fólk vera innan samtak-
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Ævintýri að hætti Argentínubúa
„Við erum að reyna að efla dansmenningu ungs fólks með námskeiðum,“ segir María Ásmundsdóttir Shanko, formaður og
stofnfélagi Tango Adventure. „Í
samstarfi við ungmennastöðina
Molann í Kópavogi bjóðum við
upp á tíu vikna námskeið fyrir
fólk á aldrinum 16 til 25 ára,“
bætir hún við, en Tango Adventure er einnig með námskeið fyrir
eldri aldurshópa.
Námskeiðin í Molanum eru á

mánudögum og miðvikudögum,
en á þriðjudögum og fimmtudögum fyrir fólk eldra en 25 ára
og þá í Hæðargarði í Reykjavík.
Tango Adventure býður líka upp
á námskeið fyrir þá sem hafa
lært tangó, til dæmis á helgarnámskeiði hjá félaginu.
Spurð hvort þurfi að framvísa
nemendakorti til að notfæra sér
ódýrari námskeiðin neitar María
því. „Það er nóg að viðkomandi
sé yngri en 25 ára.“ Hóparnir eru

takmarkaðir við tólf pör, eða 24
manns, en einstaklingar eru velkomnir. Þeir sem eru á aldrinum 16-25 ára greiða 8.900 krónur fyrir tíu tíma. Kostnaður fyrir
25 ára og eldri er 15.900 krónur.
Skráning er í síma 553 3822 og
821 6929, sjá www.tangoadventure.com.
- aóv
Skráning er
hafin hjá Tango
Adventure.
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legra að lesa bækur þannig svarar
hann. „Jú, alla jafnan. En ef maður
ætlar að læra að skrifa er ágætt að
nýta sér það.“
Námskeiðið verður á kvöldin, einu
sinni í viku, tvær kennslustundir í
senn og stendur í sex vikur að sögn
Ágústs Borgþórs. „Á milli þess sem
við hittumst eru þátttakendurnir að
skrifa og lesa og ég að fara yfir það
sem komið er. Það er alls ekki þannig
að fólk þurfi að skila mér gallalausum texta. Gallarnir kalla bara á
góðar ábendingar. En auðvitað þarf
líka að vera eitthvað gott sem hægt
er að byggja á,“ segir hann og lýsir
að lokum eiginleikum góðs rithöfundar. „Honum þarf að þykja gaman að
skrifa og virkja sköpunargleðina. En
þetta er líka puð og þeir sem verða
góðir rithöfundar nenna að liggja yfir
texta og skrifa hann aftur og aftur,
ekki til að leiðrétta villur heldur til að
það gerist eitthvað nýtt.“
- gun
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Barna og unglinganámskeið
hefst 19. janúar

á kvöldin
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hefur þig alltaf langað að sýna hvað í þér býr? Nú er tækifæriið
því við erum að fara af stað með námskeið í talsetningu
teiknimynda. Mörg þeirra barna og unglinga sem sótt hafa
námskeið hjá okkur í talsetningu hafa fengið tækifæri til að
tala inn á alvöru teiknimyndir, bæði fyrir sjónvarp og
kvikmyndahús.
4 vikna námskeið fyrir börn og unglinga byrja vikuna 19.-23. jan.

Aldurstakmark: Börn fædd 2000 og fyrr.
Námskeiðið hefst 19. janúar 2008.
Kennarar: Jakob Þór Einarsson og Rósa Guðný Þórsdóttir.
Verð kr. 19.900

Nánari upplýsingar og skráning í síma 563-2910
eða á heimasíðu okkar - www.syrland.is.
Takmarkaður fjöldi.

Kennd eru undirstöðuatriði í
s &RAMSÚGN
s 2ADDBEITINGU
s 5PPLESTRI
s 4úlkun
s 4ALSETNINGU É MYNDEFNI

kkur frá byrjun og flest af því fólki dansar núna
með konu sinni Önnu Sigríði Karlsdóttur.

anna og ávallt tilbúið að fá sér
snúning.
Benda má á heimasíðuna www.
komidogdansid.is
- gun
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NÁMSKEIÐ BYRJA 26. janúar
kennt í JL-húsinu, Hringbraut 121
og á Korpúlfsstöðum

Vor 2009
www.myndlistaskolinn.is

BARNA- OG UNGLINGADEILD
3 - 5 ára
3-5 ára
3-5 ára

lau.
mið.

3-5 ára

þrið.

10:15-12:00 Hildigunnur Birgisd./ Jóhanna H.Þorkelsdóttir
15:15-17:00 Kristín Reynisdóttir
15:15-17:00 Kristín Reynisdóttir

6 - 12 ára
6 - 9 ára Fjölþætt námsk.

lau.

10:15-12:00

Björk Guðnad.

6 - 9 ára Fjölþætt námsk.

mán-þri-mið-m-fös
15:15-17:00
Ína Salóme Hallgrímsd. Gerður Leifsd. Brynhildur Þorgeirsd.
Anna Hallin, Björk Guðnad.

8 -11 ára Leirrennsla / mótun

m.

15:45-18:00

mán.

15:00-17:15

mið.

15:00-17:15

m.

15:00-17:15

Guðbjörg Káradóttir / Anna Hallin

10-12 ára Teikning / Málun
Davíð Örn Halldórsson

10-12 ára Myndasö./Hreym.
Þórey Mjallhvít / Baldur Björnsson

10-12 ára Fjölþætt námskeið
Katrín Briem

10-12 ára Fljúgandi rúm og stóll með eyru fös.

15:00-17:15
Guðrún Möller og Inga Kolbrún Hjartardóttir skólastjóri í versluninni Studio 1 sem rekin er í akademíunni.

Kristín Reynisdóttir

10-12 ára Leirrennsla/Mótun

lau.

10:00-12:15

Guðbjörg Káradóttir / Anna Hallin

6 - 12 ára Korpúlfsstaðir útibú
6 - 9 ára Fjölþætt námskeið

mán-þri-fös

15:15-17:00

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nuddað, farðað og snyrt

Guðrún Vera Hjartard./ Brynhildur Þorgeirsdóttir / Anna Rún Tryggvadóttir

Námskeið fyrir ungt fólk
13-16 ára Leirmótun

fös.

16:30-19:30

lau.

10:00-13:00

Guðný Magnúsdóttir

13-16 ára Myndasögur f. ungt fólk

Bjarni Hinriksson / Búi Kristjánsson

13-16 ára Listaverkabókin

lau.

10:00-13:00

fös.

16:30-19:30

Margrét Lóa Jónsdóttir

13-16 ára Myndrænar Rokkstjörnur
Sara Riel / Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

KERAMIKDEILD
Námskeið í leirrennslu og -mótun
Leirkerarennsla
Leirmótun/rennsla
Grundvallaratriði í keramiki

mán.17:30-20:15
þri. 17:30-20:15
mið. 18:00-22:00

Guðbjörg Káradóttir
Guðný Magnúsdóttir
Guðbjörg Káradóttir
Guðný Magnúsdóttir

TEIKNIDEILD
undirstöðugreinar sjónmennta
Teikning 1
mán.17:30-21:30 Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 1 morgunt.
mið. 09:00-11:45 Eygló Harðardóttir
Teikning 1
mið. 17:30-21:30 Kristín Reynisdóttir
Teikning 2
þri. 17:30-21:30 Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 2 morgunt.
mið. 09:00-11:45 Katrín Briem
Teikn.3 Hreyng-Rými-Túlkun mið. 17:30-20:40
Sólveig Aðalsteinsdóttir/
T: Margrét Blöndal / Eygló Harðardóttir
T
Ý
N
Litaskynjun
m. 17:30-21:30 Eygló Harðardóttir
Módelteikning
mán. 17:45-21:30 Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Módelteikning framhald
mið. 17:45-20:30 Katrín Briem

ÝMIS NÁMSKEIÐ
form/rými - bókaverk - portfolio - ljósmyndun - indesign
Form-Rými-Hönnun

mið. 17:30-20:40

Sólveig Aðalsteinsdóttir /
Brynhildur Pálsdóttir / Guja Dögg Hauksd.
Myndlýsingar - Bókagerð T: þrið.18:00-20.45
Anja Kislich
NÝT Þorvaldur Þorsteinsson / Brian Pilkington
Skapandi starfsvettv (portfolio)þri/m 17:30-20:40 Ósk Vilhjálmsdóttir
Svart / hvít ljósmyndun
mán.18:00-20:45 Erla Stefánsdóttir
Stafræn ljósmyndun
mán.18:00-21:10 Brooks Walker
InDesign-Photoshop 4.- 7.feb. mi--fö-lau
Magnús Valur Pálsson

Endurmenntunarnámskeið fyrir kennara silkiþrykk/leir - nánar augl.síðar

MÁLARADEILD
Málun • Vatnslitun • Litafræði
Vatnslitun fyrir byrjendur
Vatnslitun framhald.
Vatnslitun Teikning morgunt.
Frjáls málun
Málun 1 (veturlangt)
Málun 1 (veturlangt) morgunt.

þri. 17:30-20:15
þri. 17:30-20:15
mið.09:00-11:45
fös. 13:00-15:45
þri. 17:30-20:15
fös. 09:00-11:45

Málun 2 (veturlangt)
m. 17:30-20:15
Málun 2 (veturlangt) morgunt. fös. 09:00-11:45
Framh. í málun, morgunt.
Málverk í anda raunsæis

mið. 09:00-11:45
lau. 10:00-12:45

Málað í gegnum listasöguna mið. 17:30-20:15
Litaskynjun
m. 17:30-21:30

Ásdís Arnardóttir
Hlíf Ásgrímsdóttir
Hlíf Ásgrímsdóttir
Inga Þóra Jóhannsdóttir
Þorri Hringsson
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Undir hatti Snyrtiakademíunnar eru fjórir skólar þar sem
læra má snyrtingu, förðun,
fótaaðgerðir og naglaásetningu.
Ilmur af kremum og olíu tekur
á móti nemendum, kennurum og
gestum sem ganga inn í húsnæði
Snyrtiakademíunnar í Kópavogi.
„Hér eru allir voðalega vel snyrtir,“ segir Guðrún Möller, framkvæmdastjóri akademíunnar, glaðlega við blaðamann sem langar að
forvitnast um starfsemina.
Í ljós kemur að Snyrtiakademían
samanstendur af fjórum skólum;
snyrtiskóla, förðunarskóla, naglaskóla og fótaaðgerðaskóla. Hver
skóli hefur sína aðstöðu í húsnæði
Snyrtiakademíunnar og er hún öll
til fyrirmyndar, með þeim tólum,
tækjum og efnum sem til þarf.
Vitaskuld þurfa nemendur að æfa
sig á lifandi fólki og því dúlla nemendur hver við annan en á mánudögum og fimmtudögum eru svokallaðir stofudagar þegar fólk utan

Fjölmargir nemendur stunda nám í skólum Snyrtiakademíunnar.

af götu getur pantað tíma og fengið snyrtingu af öllum toga á vægara
verði en gerist á stofum þar sem atvinnumenn starfa. Til dæmis má
fara í brúnkumeðferð fyrir 2.000
krónur, handsnyrtingu fyrir 3.000
krónur og litun og plokkun fyrir
2.500 krónur. Þá verður í febrúar
einnig hægt að fá fótaaðgerð í skólanum fyrir 2.800 krónur.

Guðrún segist finna fyrir auknum áhuga á námi í skólanum nú á
fyrsta mánuði ársins. Enda eru
margir sem kjósa að fara í nám
þegar staðan á vinnumarkaðnum
versnar.
Hægt er að sækja um í skólunum gegnum vefsíðuna www.snyrtiakademian.is
- sg

Nám í þriggja vikna lotum
Háskólasetur Vestfjarða tók til
starfa um áramótin 2006 og hefur
verið í örum vexti. „Við bjóðum til
dæmis upp á meistaranám í samvinnu við Háskólann á Akureyri
í umhverfis- og auðlindastjórnun með áherslu á haf- og strandsvæði,“ segir Ingi Björn Guðnason, verkefnastjóri við Háskólasetur Vestfjarða.
Námið er alþjóðlegt og kennt á
ensku en Ingi Björn upplýsir að
fólk þurfi ekki endilega að vera
skráð í meistaranámið sjálft til
að geta tekið einstaka námskeið.
„Námskeiðin eru mjög fjölbreytt
enda er námið þverfaglegt. Þau
eru kennd í þriggja vikna lotum
svo þau henta vel sem stök námskeið fyrir fólk sem vill endurmennta sig á viðkomandi sviðum,“
segir Ingi Björn og nefnir dæmi
um námskeið sem verða kennd á
árinu. „Næsta námskeið sem hefst
26. janúar fjallar um loftslagsbreytingar og stefnumörkun varðandi þær,“ segir hann en tekið er

Nemendur og kennarar í haf- og strandsvæðastjórnun í vettvangsferð.

við skráningum í stök námskeið
um þessar mundir. Skráningarfrestur í meistaranámið sem hefst
í haust er 15. apríl.
„Við sinnum öllum nemendum
á Vestfjörðum sem eru í fjarnámi
við háskóla en til dæmis er stór
hópur hjúkrunarfræðinema sem

MYND/HSVEST

stundar fjarnám við Háskólann
á Akureyri,“ upplýsir Ingi Björn
sem segir mikinn áhuga og mikla
þörf á háskólanámi fyrir fólk á
Vestfjörðum.
Þeim sem vilja kynna sér nánar
starfsemi setursins er bent á vefsíðuna www.hsvest.is
- sg

skólar og námskeið ● fréttablaðið ●
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Enn er hægt að skrá í sig á nokkrar
námsbrautir Endurmenntunar sem
hefjast í lok mánaðarins.

Menntun opnar
nýjar dyr
Í núverandi efnahagsástandi hafa
margir þurft að minnka starfshlutfall eða jafnvel misst vinnuna. Þá
er kjörið að auka við menntun sína.
Slíkt opnar oft á tíðum nýjar dyr
og styrkir einstaklinginn til að takast á við ný og krefjandi verkefni.
Endurmenntun Háskóla Íslands
hefur lengi boðið upp á fjölbreyttar námsbrautir sem eru kenndar
fyrir utan hefðbundinn vinnutíma.
Námsbrautirnar eru á háskólastigi
og lögð er áhersla á hagnýtt nám.
Enn eru sæti laus í fjórum námsbrautum sem byrja í lok janúar.
Þetta eru rekstar- og viðskiptanám
sem er í boði í fjarnámi, verkefnastjórnun- og leiðtogaþjálfun, gæðastjórnun og svo kostnaðarstjórnun
og -greining sem er ný námsbraut.
Margir þeirra sem hefja nám
hjá Endurmenntun hafa ekki verið
í skóla í langan tíma. Til þess að
auðvelda nemum fyrstu skrefin
í námi er öllum nýnemum boðið,
sér að kostnaðarlausu, á námskeið
í námstækni. Hjá Endurmenntun
starfar einnig námsráðgjafi sem
veitir upplýsingar um nám, námsmöguleika, forkröfur, uppbyggingu
náms og væntanlegan afrakstur.
Þess má geta að öll stéttarfélög
veita styrki til náms og um að gera
að nýta sér það.
- sg

Marteinn Steinar Jónsson sálfræðingur
er kennari á námskeiðinu ásamt séra
Guðmundi Karli Brynjarssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mikilvægustu
spurningar lífsins
Alfanámskeið verður haldið í
Lindakirkju nú á vorönn. Kynningarkvöld verður miðvikudaginn 14.
janúar klukkan 20.
Alfa er tíu vikna námskeið, haldið einu sinni í viku, þar sem farið
er í grundvallaratriði kristinnar
trúar á einfaldan og þægilegan hátt
í afslöppuðu umhverfi. Hvorki eru
gerðar kröfur um trúarafstöðu né
heimalærdóm eða aðrar skuldbindingar gerðar til þátttakenda.
Hver samvera hefst með léttum málsverði klukkan 19. Síðan
er kennt í um 45 mínútur og eftir
stutt hlé eru umræður í hópum. Að
lokum er stutt helgistund. Námskeiðinu lýkur klukkan 22. Auk
þess fara þátttakendur eina helgi
saman út úr bænum.
Kennarar á námskeiðinu í
Lindakirkju
verða
Marteinn
Steinar Jónsson sálfræðingur og
séra Guðmundur Karl Brynjarsson. Nánari upplýsingar á vefsíðu
Lindakirkju www.lindakirkja.is.

● LÉTTARI LÆRDÓMUR Recall 2008 er námstæknihugbúnaður hannaður með það
fyrir augum að auðvelda námsmönnum allt nám.
Hugmyndin á bak við Recall 2008 byggist á svokallaðri flash-card námstækni þar sem
glósur eru skrifaðar upp sem spurningar á aðra hlið á spjaldi og svörin skrifuð á hina.
Þannig er haldið áfram þar til viðkomandi hefur skrifað allar þær spurningar sem hann vill
læra. Svo flettir hann í gegnum bunkann í þeim tilgangi að geta svarað spurningunum án
þess að þurfa kíkja á svörin.
Í tilviki Recall 2008 eru glósurnar einfaldlega settar inn í forritið. Úr þeim má síðan spila
með ýmsum hætti, sem ekki er hægt með blýanti og blaði. Til dæmis er hægt að nota
myndir bæði með spurningum og svörum. Forritið getur búið til spurningar úr glósunum og lagt próf fyrir notandann. Það getur valið þær spurningar sem notandinn
kann verr og leggur aukna áherslu á þær. Hægt er að búa til þúsundir spurninga
sem taka lítið sem ekkert pláss á tölvunni og spjöldin má svo prenta út.
Nánari upplýsingar eru meðal annars veittar í síma 869-3518 eða með því að senda
fyrirspurnir á hoddi@memor.is.
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Bílar óskast
Vantar vel með farinn 5-7 manna jeppa,
ekki dýrari en 350 þús. og ekki eldri en
1998. uppl. í síma 8918674

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Fjármál

!! ÓSKA EFTIR BÍL !!

Ford Explorer árg. 96 ek.155þ. Sk. ‘09.
Góður bíll. Verð 200þ. S. 896 2425.

Fyrir allt að 70þús. staðgreitt, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s 894 6383.

VANTAR ÓDÝRAN

Vantar ódýran bíl yngri en árg. ‘95 fyrir
allt að 120 þ. má þarfnast smá lagf. S.
866 7347.

Hreingerningar

Bátar
Hef kaupendur af Ford Transit húsbílum, helst Hobby hús. Vantar allar gerir
á skrá Ekki hika - hringdu núna!

Tilboð 650 þús

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot hvað gerist ef þú hættir að borga?
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

Réttindanám fyrir báta
undir 12 metrum og
skemmtibátaréttindi.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

Fjarnám við framhaldsskólann í austur-Skaftafellssýslu.
Skráning á vefnum www.fas.is
Sími 470 8070
Umsóknarfrestur til 14. Janúar
2009

Sjálfskiptur Allt að 100% lán í boði
RENAULT CLIO RT H/B. Árgerð 2002,
ekinn 83 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 650.000. Bílabankinn S 588-0700
Sjá myndir www.bilabankinn.is Ásett
verð 863 þús

Meindýravarnir
Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Garðyrkja
Hjólbarðar

Tilboð 690 þús

Allt að 100% lán í boði KIA K2500
PALLBÍLL. Árgerð 2004, ekinn 129
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 690.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is ásett verð 935
þús

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur.
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum
með kaupendur. Einnig óskum við líka
eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000
krónur og minna og sömuleiðis Land
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum
að leita af bílum um ALLT LAND !

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla.
Trjáklippingar Fagleg og vönduð
vinnubrögð. Gerum föst verðtilboð.
Sími 8691600 Jóhann Sigurðsson
Garðyrkjufræðingur
Nelgd jeppadekk til sölu. Nokia st.
265/70R17 sem ný, v. 35þ. stk fæst á
20þ. S. 892 5946.

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum
Dísel líka! 4WD eða 2WD skoðum bæði
! Erum með kaupendur. Einnig óskum
við eftir Corollu og Carinu árgerð 1997
og eldra. ATH erum að leita af bílum
um ALLT LAND !

Subaru Legacy st. ‘95 sk. ‘09. Dráttarkr.,
fallegur og góður bíll. V. 250þ. S. 896
8568.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Til sölu Toyota Corolla station árg’ 97
ek. 220 þús, skoðaður út árið, í ágætu
lagi. S. 897 8779

Allt að 100% lán í boði

Tilboð Corolla’ 97 135
þús!

100 þús stgr. Mazda 323F 1,6 árg 93
ekinn 180 þús ssk. raf í rúð.skoðaður
‘10 athugasemda laust ný nagladekk.
S. 847 7663.

ÓDÝR OG GÓÐUR!!!

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006,
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður,
lúga, Sport sæti,cd, omfl.Ásett verð
5200þús.kr, Tilboð 3990þús.kr!!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Hyundai accent árg’98 ekinn aðeins
95 þús,heilsársdekk,sk.09,fæst á 120
þús, s.841 8955
Toyota Avensis 2,0 DIESEL station árg
2000. Óskoðaður og eitthvað skrámað
boddý en keyrir mjög vel. Splúnkuný
vetrardekk. Gjafverð 150000 stgr. S.
8240672

250-499 þús.
VW Polo árg. ‘00 ek. 99þ. Sk. ‘10. Lisav.
470þ. fæst á 370þ. Ný tímar. og kúpling. S. 865 7254.

1-2 milljónir

Húsaviðhald

Bókhald

Varahlutir
Vantar vél í Kia Rio ‘02, 1300cc, 55 kw,
74,8 hestöfl. S: 436-1085

Crand Cherokie

Til sölu ýmsir varahl. í ‘93 - ‘98 s.s. góð
sjálfsk. fyrir V-8. S. 896 5120

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Renault Megané ‘97’08 Mazda 626 ‘97-’02
Cadillac Seville ‘93-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddyhlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S.
772 6777 & 824 1919.

Bílabúið partasala S. 617
3706

Notaðir varahlutir í: Yaris, Octavia, Golf,
Bora, Polo, Carvella/Transporter, Passat,
Audi A3. Tökum að okkur viðgerðir,
kaupum bíla til niðurrifs.

Allt að 100% lán í boði

HYUNDAI ACCENT. Árgerð 1997, ekinn
132 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
175.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Hellulagnir, smágröfuþjónusta, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

Lancer árg’ 96 ek. 130þ. Verð 115þ. Bíll
í góðu lagi. Uppl. í s.421 7087.

0-250 þús.

Allt að 100% lán í boði

Viðgerðir

Þarf að gera eitthvað í garðinum ?
Garðar best ehf, s. 698 9334, gardarbest.is

Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.

Til solu citroen berlingo arg.03’ 1,4
bensin ek.120 pus. 5 mana,nyja bremsur.Verd 750 pus tilbod 500 pus uppl.
is.869-3473

KIA SORENTO 7MANNA DIESEL
LEÐUR. Árgerð 2006, ekinn 45 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 3.690.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is

FORD WINDSTAR STD. LX. Árgerð 2002,
ekinn 245 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 990.000. Bílabankinn S 588-0700
Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð
390 þús

- NÝTT símanúmer!
Gegn nagdýrum - skordýrum
- áttfættlum og fuglum. Eyði
geitungabúum og úða fyrir
köngulóm. Útvega allan búnað
- geri verðtilboð fyrir heimili
og fyrirtæki. Hef sérhæft mig
í meindýravörnum HACCP
umhverfi.
Upplýsingar og pantanir í síma
857 7200. Geymdu auglýsinguna.

Búslóðaflutningar

Allt að 100% lán í boði

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4. Árgerð 2005, ekinn 68 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.690.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is Tilboð 1990 þús

- Guðmundur Óli
Scheving -

Ford Bronco II 2.9 árg 87 ek 233 þ
km 36“ breyttur fín dekk kastarar +
grind dana 44 framan, diskalæsing og
gormar sk 09 verð 190.000- stgr upplí
síma 861-7600

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Til solu opel vectra 2,2 bensin agr.03’
ssk.ekinn 96 pus yfirtaka a lani upp.
i s.869- 3473

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjónustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikningagerð, laun, vsk, stofnun félaga,
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534
0040.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum Flísaleggjum - Þríf hús. Góð tilboð/verð. Uppl. í s. 849 9301.
www.flisarogmalun.is s.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Þjónusta
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Spádómar

Verslun

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd
Uppl. gefur Brian í s. 618-7001

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ.
28“ TV á 10þ. Eldavél á 8þ. Þvottavél á
15þ. Bílahátalarar á 5 þ. Rúm á 5 þ.
Barnakerra á 1þ. Glerborð á 5þ. 20“ TV
á 5þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10 þ. 4 Legacy
15“ álfelgur á 5þ. Subaru Legacy st ‘95
sk. ‘09. S. 896 8568.

Gefins

Símaspá-draumráðningar: 9086414,
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24.
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Óska eftir klakavél gefins og litlum
ísskáp. Get sótt. s:616-7490

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Ástandskoðun fasteigna. www.matfasteigna.is - S. 694 1385.

Iðnaður
Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

A - Ö smíðar ehf.

Málmsmíði

Pípulagnir

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

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Stífluþjónusta

Til sölu

IPhone óskast
Óska eftir að kaupa 2 stk.
IPhone.
Upplýsingar og tilboð sendist
á eliassig@internet.is

Nýsmíði Byggingariðnaður: t.d stigar,
handrið, svalir, sólstofur ofl. - Fyrir skip:
Brír, þilför, lúgur ofl. Uppl. ihficeland@
gmail.com & s. 820 5100.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Fæðubótarefni

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

Tilboð óskast!

Rafvirkjun

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í
janúar!

Trésmíði

Óskum eftir smið til ísetningar
á tveimur gluggum í bílskúr.
Þarfnast steinsögurnar.
Upplýsingar sendist á netfang
mistera51@hotmail.com.

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Pípulagnir

Pípulagnir. Getum bætt við okkur
verkefnum. Stór og smá verk. Vönduð
vinnubrögð. Eingöngu faglærðir menn.
G.Ó Pípulagnir s.6950170
Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430,
Júlíus.

Óskast keypt

Heilsuvörur

Tölvur
Útsala!

Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem
hringir í síman þinn og tvö önnur símanúmer sem þú velur ef brotist er inn hjá
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt
í uppsetningu fyrir heimili og smærri
fyrirtæki.

Óska eftir nýlegri fartölvu frá 40-60
þús. Uppl. á hilmare@hotmail.com eða
í s. 897 7333.

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095

Vélar og verkfæri

Nudd
Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662
0841.
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.

Útsala!

Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3
verk, ryksugar moppar og sótthreinsar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerðir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Tölvur
Vandaðar tölvuviðgerðir

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Dulspeki-heilun

Námskeið

Skyjack skæralyfta árg ‘97 bensín/gas
drifinn. 11m lyftihæð. Lyftan er yfirfarinn og í toppstandi. Verð 990.000
m/vsk - uppl. 8240672

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.
Almenn smápennuþjónusta
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Þriðja augað

Fyrir þig - Dulspeki - Skilaboð sem
vert er að hlusta á þér til hjálpar og
styrkingar. Byrjað að taka við pöntunum, febrúar, mars, apríl. mothervoice@
gmail.com

Þjónusta

Tengingar og mælingar á
tölvu- og ljósleiðaralögnum.
Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð.
ProService
894-7999
johann@proservice.is

10 tíma ljósakort áður 7200 kr., nú
4200 kr. + 2 tímar frítt í túrbo bekk +
boðsmiði í bíó + prufa af rakakremi +
prufa af sodo kremi.

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is
Still 3,5t rafmagnslyftari til sölu. ca 8m
lyftihæð og glussabreikkun á göfflum.
Gamall og góður á aðeins 350.000.m/vsk. Uppl. 8240672
Rafstöð MASE 200kva árg 2005.
1660vst. Stöðin er í hljóðeinagruðu
húsi og öll í toppstandi. kr. 1.990.000.m/vsk. Uppl. 8240672

Til bygginga
Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Til sölu

ICELANDIC Level I: 4 weeks Md-Frd;
18-19:30 start 19/1, 16/2, Level II: 7 w;
Md/Wd/Frd; 20-21:30: 16/2, 6/4. Level
III: 10 w Tsd/Thsd: 20-21:30: 20/1,
31/3. Level IV:10 w; Sat/Sun 14-15:30:
start 17/1, Level V: 10 w Sat/Sun 1011:30: start 17/1. Ármúli 5, s.5881169.
www.icetrans.is/ice
Nýtt Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans
hefst 2. feb. Bættu Microsoft í ferilskrána. www.raf.is 8632186.

Ökukennsla
Ökukennsla. Akstursmat. Endurtökupróf.
S. 893 4515.
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Húsnæði óskast
Móðir óskar eftir að taka á leigu herb.
íbúð frá 1 feb. miðbæ. í Rvk. Skilvísum
gr. heitið. S. 822 7304.

Húsnæði í boði
Íbúðir til leigu
í Keflavík,
Hafnarfirði og Reykjavík.
Upplýsingar á
www.heimahagar.is
og í síma 6996464

3-4 herbergja íbúð í 101
Rvk
Til leigu 90 m2 íbúð á besta
stað
í 101, getur leigst með húsgögnum.
Skammtíma eða langtímaleiga
verð 120 þús á mánuði
Uppl. Gefur Sverrir í s. 6617000

4 manna fjölskyldu og ein smáhund
vantar 4 herb. íbúð með sérinngang frá
1.feb. Langtímaleiga, greiðslugeta 100120 þús. á mán. Sími. 847 9233.
I need 3herb in 101 or 105 Rkv max
85.000kr call 6590282/feba_maro@
hotmail.com

Húsnæði til sölu
Makaskifti Kaupmannahöfn - Reykjavík
Íbúð óskast, stærð 100 til 150m2, í
skiptum fyrir rúmlega 140m2, fallega,
5 herbergja, nýuppgerða íbúð á besta
stað í miðborg Kaupmannahafnar.
Fasteignamat 3.8 milljónir danskra
króna. Upplýsingar dsl599748@vip.
cybercity.dk

Sumarbústaðir
Gestahús

Óska eftir að kaupa fullbúið c.a 20 m2
gestahús. Uppl. í s. 895 0967.

Atvinnuhúsnæði
Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK. Long term
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT
TV, laundry room. Price from
38.000 ISK. Dalshraun HFJ &
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.

Erum með allar stærðir verslunar-, iðnaðar- og skrifstofuhúnæðis til leigu og
sölu. Til leigu Suðurlandsbraut, 105
fm, skrifstofuhúsnæði. Atvinnueignir
s.534-1020.

geymslaeitt.is

Til leigu stúdíóíbúð m/sérinngangi í
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.
Nýuppgerð, frábær íbúð í hjarta miðbæjarins til leigu. Um er að ræða
3-4 herb. 75 fm. íbúð sem leigist til
skemmri eða lengri tíma. Verð eftir
samkomulagi. Uppl. í s. 698 9608.
Björt 3.herb 60fm íbúð m.húsg, í 101 til
leigu. Aðeins reglusamir. v.105þús án
rafm/hiti. Uppl. 6922392, Smári

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir,
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og
vaktað. S. 564 6500.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

4 herb. 95fm mjög góð og vel skipulögð íbúð við Kelppsveg. Stofa, borðst.,
2 svefnherb., elshús og bað. Kr. 110þ.
pr. mán. Laus frá 20 feb. S. 894 0166
Til leigu herb. á gistiheimili í miðb.
Gott fyrir stúdenta. Aðg. að öllu + inter.
V. frá 39 þ. S. 896 4661. Á sama stað
2-3 herb., 80 fm íbúð í 200 Kóp. S.
896 4661.
62 fm. stúdíóíbúð á besta stað í miðbæ
Rvk. laus til langtímaleigu. Leiga 85 þús.
á mánuði. 2 mánuðir greiddir fyrir fram.
Hússjóður, rafmagn og hiti innifalinn í
leigu. Upplýsingar í síma 661-3707.
Nýuppgerð kósí stúdíóíbúð með
neti, sérinng. 101 Rvk - gott verð,
S:8207343.
4 herb. íbúð til leigu í Klapparhl. Mos.
v.120þ. mán. Hiti + húss. Innif. Uppl. í
s. 694 6721 & 894 4715.
Til leigu fullbúin herb. á gistih .Flóki
- Inn að Flókagötu 1. Þrjár stærðir þrjú
verð, 38,48, og 58þ allt innifalið, þráðlaust net, fjöldi sjónvarpstöðva. Uppl í
s.663-9309 Bjarni
Til leigu 10fm herb. við Miklubraut.
Leiguv. kr. 30 þ. á mán. Ísssk. og hellub.
fylgja. Aðg. að sameiginl. snyrtingu og
sturtu. Uppl. í s. 898 8212.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Mjög hentugar stúdíóíbúðir til leigu í
hverfi 101, 65-85þ. per mánuð. 1 mánuður fyrirfram + trygging. Reglusemi
áskilin, uppl. í s. 568 1848
Til leigu 3herb. 73 fm. íbúð í 101.
Möguleiki að leigja með húsgögnum til
lengri eða skemmri tíma. Verð 115 þús.
Uppl. í síma 845 6870

S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Mögnuð upptaka!

Hér er komin alveg mögnuð upptaka,
dálítið stirð í fyrstu en tekur svo alveg
gríðarlegt flug! Þú heyrir upptökuna hjá
Sögum Rauða Torgsins, sími 905-2002
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort,
mun ódýrara), upptökunr. 8759.

Rúmlega fertugur

reynslulítill maður, mjög spenntur, vill
kynnast karlmanni með tilbreytingu í
huga. Augl. hans er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-5000 (símatorg) og
535-9920 (Visa, Mastercard), augl.nr.
8190.

Vel vaxin kona,

35 ára, með sítt ljóst hár, sérlega
barmfögur, vill kynnast karlmanni með
tilbreytingu í huga. Augl. hennar er
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 9055000 (símatorg) og 535-9920 (Visa,
Mastercard), augl.nr. 8751.
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu
í huga. Augl. hennar er hjá Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-5000 (símatorg) og 535-9920 (Visa, Mastercard),
augl.nr. 8341.

Til leigu á Funahöfða 1, Ártúnshöfða
gott atvinnuhúsnæði á hornlóð 70900fm. Leigist í hlutum eða einu lagi.
Mikil lofthæð og stórt útisvæði. S.
896 4495.

Geymsla fyrir bíla, fellihýsi, hjólhýsi og
tjaldvagna. Austan Selfoss. Uppl. í s.
897 1731 Ásgeir

Til leigu björt 2. herb íbúð á 3 hæð í
Háaleitishverfi (108 Reykjavík). Nýtt
parket. Leiguverð 95.000 á mán. með
hússjóði. Laus strax. Langtímaleiga.
Upplýsingar í s: 692 7618 og 662 6601

Einkamál

45 ára kona

Geymsluhúsnæði

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Símaþjónusta
Spjalldömur

Atvinna í boði
Við leitum að kraftmiklu fólki yfir 25 ára
með metnað og úthald. S. 445 0812 &
662 5599.

Stýrimaður

Stýrimann vantar á Mörtu Ágústsdóttir
frá Grindavík til netaveiða strax. Uppl. í
s. 426 8286 & 894 2013.

Tilkynningar

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi
og kynning á samhljóða breytingu
á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins
Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýst til kynningar tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024.

Skarfabakki, stækkun Sundahafnar.
Breyting felur í sér að 9 ha svæði sem áður var skilgreint sem innri höfn við Vatnagarða í Sundahöfn er
skilgreint sem hafnar– og athafnasvæði (HA4, sjá skilgreiningu í greinargerð I). Svæði utan Skarfabakka sem
áður var skilgreint sem innri höfn er fellt út. Gert er ráð fyrir um 9 ha landfyllingu og lengingu Skarfabakka
til austurs að Kleppsbakka. Skarfabakki lengist um 500 m við þessar breytingar en lokað verður fyrir
núverandi viðlegu við Kornbakka, Sundabakka og innri hluta Kleppsbakka. Nánar um tillögu vísast til
kynningargagna
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 13. janúar 2009 til og með 24. febrúar 2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is undir mál í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillöguna. Samanber lög nr. 105/2006 liggur umhverfisskýrsla frammi ásamt aðalskipulagstillögunni.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 24. febrúar 2008. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkja tillögurnar.
Samhliða kynningu á aðalskipulagstillögu liggur frammi samhljóða breyting á svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðissins.

Aupair óskast til að gæta tveggja barna
3 og 5 ára Við búum í nágrenni Ósloar
asta@rodtang.no s. + 4741659929
Burt með kreppuna! Inn í góðærið!
www.rektubossinn.com Gefðu þér
tíma í að lesa
www.net-marketing-money.com þetta
er góð leið til að kom sér úr skuldum
aðeins 2-4 tíma á dag. þetta bjargaði
mér;)

Atvinna óskast
Í 3 mán. Er vanur vörubílstj., o.fl. Skoða
allt. Uppl í s. 891 8881 Þórólfur
kk. með meiraprófsréttingi óskar eftir
vinnu. Skoða allt. Hef mikla reynslu
versluna og þjónustustörfum ásamt
akstri. S. 772 7972.
2 smiðir óska eftir vinnu. Allt kemur til
greina. Uppl. í s. 893 5908.
Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Atvinna

Tillaga að breytingu á svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
vegna stækkunar Sundahafnar við Skarfabakka
Borgarráð Reykjavíkur auglýsir, skv. 2. mgr. 14. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.,
tillögu að breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Tillagan felur í sér að hafnar- og
iðnaðarsvæði Sundahafnar, sbr. skilgreining svæðisskipulags, stækkar. Gert er ráð fyrir um 9 ha landfyllingu
og lengingu Skarfabakka til austurs að Kleppsbakka. Skarfabakki lengist um 500 m við þessar breytingar
en lokað verður fyrir núverandi viðlegu við Kornbakka, Sundabakka og innri hluta Kleppsbakka. Með þessu
verður hafnaraðstöðu fyrir flutningastarfsemi bætt þar sem takmarkað dýpi við elsta hluta hafnarbakka í
Vatnagörðum og landrými inn af þeim hefur hamlað hagkvæma nýtingu þeirra. Breytingin samræmist því
vel markmiðum svæðis- og aðalskipulags.
Borgaryfirvöld Reykjavíkur bæta það tjón sem einstakir aðilar kunna að verða fyrir við breytinguna. Tillagan
hefur verið send sveitstjórnum á höfuðborgarsvæðinu til kynningar. Tillagan verður send Skipulagsstofnun
sem gerir tillögu til umhverfisráðherra um lokaafgreiðslu. Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna
geta snúið sér til skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14. Tillagan liggur frammi
í þjónustuveri ásamt samhljóða auglýsingu um breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur. Einnig má sjá tillöguna
á heimasíðu sviðsins skipbygg.is undir mál í kynningu.

Reykjavík, 13. janúar 2009
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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ORLANDO BLOOM
ER 32 ÁRA Í DAG

„Ég er ferlega rómantískur og nýt þess að dekra við
kærusturnar mínum.“
Breska leikaranum Orlando
Bloom skaut fyrst upp á
stjörnuhimininn þegar hann
lék Legolas í Hringadróttinssögu. Síðan hefur hann leikið í fjölda kvikmynda og meðal
annars farið með hlutverk
Wills Turner í Pirates of the
Caribbean.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 13. JANÚAR 1930

MERKISATBURÐIR

Myndasaga um Mikka Mús

1610 Galíleó Galílei uppgötvar

Þennan dag árið 1930 kom
út fyrsta myndasagan um
teiknimynda- og myndasögupersónuna Mikka Mús, en
Mikki kom fyrst fram í teiknimynd Walts Disney, Plane
Crazy árið 1928. Haldið er
upp á afmæli Mikka hinn 18.
nóvember ár hvert og varð
hann því áttatíu ára í fyrra.
Hann er ein þekktasta teiknimyndapersóna allra tíma.
Upphaflega var Mikki
ávallt í rauðum stuttbuxum með alsvört augu. Útlit
hans var svo endurskoðað
eftir að Andrés Önd tók fram
úr honum í vinsældum árið
1938. Þá fékk hann hvítu í

1949

augun og betri föt en stór
svört eyru einkenna hann
einna helst.
Í teiknimyndum kemur
Mikki gjarnan fram með
Andrési, Guffa, besta
vini sínum, og hundinum Plútó en í myndasögunum er hann oftast aðeins með Guffa,
Plútó, Mínu Mús kærustunni sinni, Svarta-Pétri og
kúnni Klörubellu. Skýringin er sú að Disney hefur
í áratugi lagt áherslu á
að halda Andabæ, söguheimi Andrésar andar, aðskildum frá söguheimi
Mikka og Guffa.

1957
1975

1976

2002

Kallistó, fjórða tungl Júpíters.
Milli fjalls og fjöru, fyrsta
íslenska talmyndin í lit og
fullri lengd, eftir Loft Guðmundsson, er frumsýnd.
Wham-O-fyrirtækið framleiðir fyrsta frisbídiskinn.
Guðmundur Sigurjónsson
tryggir sér stórmeistaratitil í skák, 27 ára að aldri,
en hann var annar Íslendingurinn til að ná þessum
áfanga.
Jarðskjálfti, 6,5 stig á
Richter, verður í grennd
við Kópasker. Hann veldur
miklu tjóni.
George W. Bush, forseti Bandaríkjanna, fellur
í yfirlið þegar saltkringla
stendur í honum.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Oddný Guðrún
Guðmundsdóttir
Skógarbæ
áður Lautasmára 12,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 11. janúar.
Útförin verður gerð frá Grafarvogskirkju mánudaginn 19. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Neistann, félag hjartveikra barna.
Vilborg Pétursdóttir
Guðmundur Pétursson
Sigríður Pétursdóttir
Hendrik Pétursson
Halldóra Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurður Haraldsson
Elsa Jónsdóttir
Heiðar Vilhjálmsson
Marianne Hansen
Jóhann Helgason

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og systir,

Þórunn Scheving
Thorsteinsson
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 9.
janúar sl. Útför hennar verður gerð frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 15. janúar og hefst kl. 11.00.
Hólmfríður Jónsdóttir
Jón Múli Franklínsson
Stefán Scheving Thorsteinsson

Þorlákur Gestur Jensen

Elsku móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Ólöf Erla Kristinsdóttir,
lést föstudaginn 9. janúar sl. Útför auglýst síðar.
Laufey Erla Jóhannesdóttir
Arndís Birna Jóhannesdóttir
Kristinn Örn Jóhannesson
Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir
og barnabörnin.

Hannes Sigurðsson
Guðmundur Þórir
Guðmundsson
Svanbjörg H. Einarsdóttir
Pétur Davíðsson

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

Hjördís Karlsdóttir,
Melalind 8, Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn
10. janúar. Útförin verður auglýst síðar.
Sigurður Gísli Bjarnason
Guðrún Hjálmarsdóttir
Steinunn Þorsteinsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Steinar Sigurðsson
Ragnhildur Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Símon Friðriksson
Ásgrímur Þór Pálsson
Ragnhildur Sverrisdóttir
Smári Sveinsson

MIKIL ÞÖRF FYRIR STARFSEMINA Helgi segir að vel hafi gengið að koma starfsfólki Múlalundar út á hinn almenna vinnumarkað en að það sé
þó gert á þeim hraða sem henti hverjum og einum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MÚLALUNDUR: FIMMTÍU ÁRA FARSÆL STARFSEMI SEM HEFUR SANNAÐ GILDI SITT

Ör mannaskipti af hinu góða
Múlalundur, stærsta og elsta öryrkjavinnustofa landsins, fagnar fimmtíu
ára afmæli í ár en fyrirtækið, sem er
í eigu SÍBS, hóf starfsemi sína árið
1959. Í Múlalundi hefur fólk með
skerta starfsorku átt þess kost að
vinna létt störf við hagnýtan iðnað,
auk þess sem því gefst kostur á að
vinna sveigjanlegan vinnutíma.
„Óhætt er að segja að starfsemin hafi fallið í góðan jarðveg, en áður
en fyrirtækið var stofnað hafði fjöldi
fólks með skerta starfsorku reynt
mánuðum og jafnvel árum saman að
komast í vinnu við hæfi en án árangurs,“ segir Helgi Kristófersson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Strax
árið 1960 þurfti að byggja við fyrstu
húsakynnin í Ármúla og fjölgaði
starfsmönnum þá úr tuttugu í fimmtíu. Stjórn SÍBS var svo árið 1978 falið
að reisa nýja verksmiðju og semja við
Öryrkjabandalagið um lóðina. 1.200
fermetra húsnæði að Hátúni 10c var
síðan tekið í notkun árið 1982 sem
síðar hefur þurft að stækka.
Fyrirtækið hefur framleitt fatnað,
leikföng, sundhringi, innkaupatöskur og bréfabindi en framleiðir nú nær
eingöngu plast- og pappavörur fyrir
skrifstofur. Þar eru EGLA bréfabindin hvað þekktust en auk þeirra eru
framleiddar lausblaðabækur, dagatöl,
glærar kápur, hulstur, ráðstefnu- og
fundarmöppur, sérprentaðar möppur
og barmmerki svo dæmi séu tekin. Þá
selur fyrirtækið allt sem þarf til skrifstofuhalds en úrvalið má sjá á heimasíðunni www. mulalundur.is.
Hjá Múlalundi starfa bæði þeir sem
glíma við andlega og líkamlega örorku. „Aðstaðan gerir okkur kleift
að taka á móti öllum nema blindum,“
segir Helgi.
Hann segir vinnustaðinn hafa sannað sig og að mörg ánægjuleg dæmi
séu um einstaklinga sem hafi lent í
áföllum, komið til vinnu í Múlalundi

Starfsemin flutti frá Ármúla 34 í
Hátún 10c árið 1982.

og í framhaldinu farið í nám eða út á
hinn almenna vinnumarkað.
„Þessi vinnustaður hefur þá sérstöðu að hér þykir gott að mannaskiptin séu ör,“ segir Helgi en vel hefur
gengið að koma starfsfólki Múlalundar út á hinn almenna vinnumarkað.
„Hér fær fólk stuðning til að vinna
upp líkamlegan jafnt sem andlegan
styrk og er markmiðið að koma sem
flestum út á hinn almenna markað en
þó á þeim hraða sem hentar hverjum
og einum. Þörfin fyrir starfsemina er
mikil og hefur hún skilað þjóðfélaginu
gríðarlegum fjármunum en auk þess
er það vinnuafl sem fer hér í gegn
ómetanlegt,“ segir Helgi. Nú starfa 58
manns hjá fyrirtækinu en alla tíð hafa
færri komist að en vilja.
Helgi vonast til að landsmenn velji
íslenskt nú á afmælisári fyrirtækisins sem og endranær. „Mér finnst að
Íslendingar ættu að leggja sig fram
um að velja íslenskt og þá sérstaklega
ef vörurnar eru á samkeppnishæfu
verði.“
vera@frettabladid.is

Auglýsing frá Múlalundi sem birtist í Vikunni
árið 1965.
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Áframhaldandi öryggi á Netinu
Móðir mín, amma og langamma,

SAFT undirritaði nýlega samning til næstu
tveggja ára um áframhaldandi stuðning ESB við
vakningarátaksverkefni um örugga og jákvæða
notkun Netsins og tengdra miðla.
Samningsaðili við ESB er Heimili og skóli −
landssamtök foreldra, sem annast útfærslu og
framkvæmd verkefnisins fyrir Íslands hönd.
SAFT hefur rekið vakningarátakið síðan í október
2004. Í september 2008 lauk þriðja hluta þess.
Markmið SAFT er að reka vakningarátak um
örugga og jákvæða notkun Netsins og nýmiðla
meðal barna og unglinga, foreldra, kennara og
fyrirtækja í upplýsingaiðnaði, fjölmiðla og stjórnvalda. Verkefnið snýst um að fræða og styðja
börn og foreldra í að njóta netsins og nýrra miðla
á jákvæðan og öruggan hátt.
Formlegir samstarfsaðilar verkefnisins á Íslandi eru Lýðheilsustöð, sem mun vinna að
ýmsum fræðslumálum og ráðgjöf, og Capacent
Gallup, sem mun gera viðamikla könnun á Net- og
nýmiðlanotkun Íslendinga.

Kristín Þorvarðardóttir
Dvalarheimilinu Fellaskjóli, Grundarfirði,

sem lést sunnudaginn 11. janúar, verður jarðsungin frá
Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 17. janúar kl. 14.00.
Sigrún Þóra Indriðadóttir
Kristín Þórsdóttir
Rannveig Þórsdóttir
Sigrún Halldórsdóttir
og barnabörn.

Þórður Guðmundsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Ingólfur Hallsson
Steinkirkju, Fnjóskadal, síðast til heimilis
að Þórunnarstræti 108, Akureyri,

VIÐ UNDIRRITUN Ólafur Magnússon frá Capacent Gallup,
Sjöfn Þórðardóttir, formaður Heimilis og skóla, Jenný Ingudóttir frá Lýðheilsustöð og Björk Einisdóttir, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla.

Elskuleg móðir okkar,

Arnfríður Jóhannsdóttir
Hellulandi,

lést 6 janúar. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 15. janúar kl. 13.30.
Börn hinnar látnu.

lést á gjörgæsludeild Sjúkrahússins á Akureyri þriðjudaginn 6. janúar. Útförin fer fram í Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 15. janúar kl. 10.30. Hann verður jarðsunginn í Illugastaðakirkju kl. 13.00 sama dag.

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

Sólveig Ingibergsdóttir
til heimilis að Lágholti 10, Mosfellsbæ,

sem andaðist á heimili sínu 4. janúar sl.,
verður jarðsett frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 14.
janúar kl. 11.00.
Albert Finnbogason
Finnbogi Albertsson
Kristrún Jóhannesdóttir
Dagný Albertsdóttir
Daníel Fogle, Arnar Stefánsson, Eva Finnbogadóttir,
Albert Finnbogason og Sólbjartur Daníelsson

Okkar bestu þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur hlýhug, vináttu og samúð við
andlát og útför eiginmanns míns, föður
og afa,

Hreins Kristjánssonar,
Leirubakka 12, Reykjavík.
Sigríður Benný Jónasdóttir
Aðalheiður Hreinsdóttir
Patrekur Örn Róbertsson

Lovísa Emilía Sigurbjörnsdóttir
Ólöf Erla Ingólfsdóttir
Matthías Páll Matthíasson
Gunnar Hallur Ingólfsson
Auður Snjólaug Karlsdóttir
Elín María Ingólfsdóttir
Guðmundur Breiðdal
Ásta Emma Ingólfsdóttir
Jóhannes Hilmisson
Eiður Björn Ingólfsson
Sigurjóna Björk Andrésdóttir
Sigurður Óli Ingólfsson
Hulda Olsen
Jón Guðlaugsson
Hanna Stefánsdóttir
afabörn og langafabörn.

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Jónína Lilja Waagfjörð
(Stella)
hjúkrunarfræðingur, frá Garðhúsum,
Vestmannaeyjum, áður til heimilis að
Rauðalæk 25,

Elskuleg móðir okkar, dóttir, stjúpmóðir,
systir, mágkona og frænka,

Margrét Oddsdóttir
skurðlæknir og prófessor
Birkigrund 39, Kópavogi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Víðinesi, laugardaginn
10. janúar. Útför hennar fer fram frá Laugarneskirkju
föstudaginn 16. janúar kl. 13.00.
Kristín Dóra Karlsdóttir
Hallur Birgisson
Sólveig Ásta Karlsdóttir
Allan Ebert Deis
Stella, Tinna, Kalli, Freyja og Anna Björk

lést á heimili sínu 9. janúar sl. Útför hennar fer fram í
Grafarvogskirkju föstudaginn 16. janúar kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á styrktarsjóð
styrktarfélagsins Göngum saman, til styrktar
rannsóknum á brjóstakrabbameini.
Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför
móður okkar,

Þórunnar Magnúsdóttur,
sagnfræðings, síðast á Dalbraut 27,
Reykjavík.
Eygló Bjarnardóttir
Ingibjörg Bjarnardóttir
Erla Bil Bjarnardóttir
Magnús Bjarnarson
Guðrún Helgadóttir

Geir Ólafsson

Oddur Björn Jónsson,
Sigurður Árni Jónsson,
Oddur Pétursson
Sigríður Jónsdóttir
Þorgrímur Darri Jónsson
Elías Oddsson
Ólöf Björk Oddsdóttir
Haukur Oddsson
Jóhanna Oddsdóttir
Pétur Oddsson
Sigurður Oddsson
og systkinabörn.

Magdalena M. Sigurðardóttir,
Hallsteinn Magnússon,
Ingibjörg Svavarsdóttir
Valdimar J. Halldórsson
Margrét Gunnarsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson
Sigurlín G. Pétursdóttir
Erla Helga Sveinbjörnsdóttir

Helgi Thorarensen

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Margrét Ólafsdóttir Hjartar
frá Þingeyri,

lést á Vífilsstöðum 19. desember. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir til starfsfólks á 2.
hæð að Vífilsstöðum. Þökkum auðsýnda samúð.
Þórður Eiríksson
Guðbjörg Haraldsdóttir
Margrét Eiríksdóttir
Edda Eiríksdóttir
Gunnar G. Smith
Sigríður Eiríksdóttir
Þórarinn Eyþórsson
Björk Eiríksdóttir
Curtis Ólafson
Sæunn Eiríksdóttir
Gísli I. Gíslason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, sonur, tengdafaðir,
bróðir og afi,

Þorsteinn I. Sigurðsson,
húsasmíðameistari, Faxafeni 12,
Reykjavík,

varð bráðkvaddur laugardaginn 3. janúar sl. Útför hans
fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 14. janúar kl. 13.00.
Signý Rós Þorsteinsdóttir
Sigurður Þorsteinsson
Ágústa Helga Vigfúsdóttir
barnabörn og systkini.

Guðmundur Úlfar Jónsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

Guðmundur
Ingimundarson,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

bifvélavirki, Lindartúni, Garði,
(Gvendur á Garðstöðum),

Haraldur Sigurgeirsson
Grundarhvarfi 3,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, föstudaginn 9. janúar. Útförin fer fram frá Útskálakirkju
föstudaginn 16. janúar kl. 14.00.

lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt föstudagsins 9. janúar.

Helga Sigurðardóttir
Sigurður Guðmundsson
Ester Guðmundsdóttir
Þórir Guðmundsson
Ingibjörg Georgsdóttir
Jónína Guðmundsdóttir
Þröstur Steinþórsson
Guðjón Guðmundsson
Herborg Valgeirsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Halldóra Gunnarsdóttir
Guðbjörg Haraldsdóttir
Erna Haraldsdóttir
Sævar Haraldsson
Hafþór Haraldsson
Hörður Ármann Haraldsson
og barnabörn.

Einar Stefánsson
Steven Fishenbacher
Rakel K. Sigurhansdóttir
Iris Haraldsson
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Gle ðilegt Nýtt ár
nýr litur
útsala
á brother
tækjum

Töfra-sprotar á erfiðum tímum

Í

NOKKUR ORÐ
Alma Guðmundsdóttir

FULLT VERÐ

550
NÚ bara

299
Bréfabindi 4 litir

stjórnvöldum því markmið okkar á að vera
að sigla út úr kreppunni með sterkara og
betra atvinnulíf. Tækniþróunarsjóður hefur
verið efldur á ári kreppunnar og hefur
hann nú til umráða hærri fjárhæð en
nokkru sinni, eða 690 milljónir, og veitir
allt að 30 milljóna króna styrki til þriggja
ára. Einnig má nefna fjölda annarra
öflugra sjóða og félaga sem vilja taka þátt
í að koma sköpun fólks á framfæri og
efla ímynd Íslands út á við, svo sem
ÚTÓN, útflutningsskrifstofu
íslenskrar tónlistar, og Reykjavík
Loftbrú svo eitthvað sé nefnt.
Fátt er meira hvetjandi en að sjá
framtakssama aðila sem láta ekki
deigan síga. Á tímum hópuppsagna og
gjaldþrots fjölda fyrirtækja þarf svo
sannarlega að skapa ný störf til að efla
atvinnulífið og ég dáist að fólki sem
lætur nú til sín taka í því skyni.

kjölfar bankahrunsins hefur maður
ósjálfrátt hugsað að „nú séu allar dyr
lokaðar“. Ekkert verði gert fyrir neinn,
engir peningar verði til í styrkveitingar á
næstunni og ekki er laust við að maður
upplifi hálfgerða innilokunarkennd hér á
landi með ónýtan gjaldmiðil í vasanum.
Í þessu ástandi eru þó sem betur fer
aðilar sem hafa rifið sig upp úr svartsýninni og notað tækifærið til að láta góða
hugmynd verða að veruleika. Sprotafyrirtæki spretta nú upp eins og
nýbyggingar árið 2007, þökk sé
öflugu fólki og verðskulduðum
stuðningi sem því er veittur.
Það var ánægjulegt að lesa
greinina „Sköpunarkraftur gegn
kreppu“ eftir Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra um helgina, þar sem
hann segir að skapandi sprotar og
smáyrkjar þurfi vind í seglin frá

FULLT VERÐ

640

Bréfabakki
saFÍr glær
og KÍVÍ glær

NÚ bara

199

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Gott að við gátum Samhist Pondus!
mála
Maður kemst ekki í því,
jólaskap án þess að Maddi!
sættast við þig!

Gleðileg
jól
Pondus!

Gleðileg jól
Maddi!

Hvað í
BÍÍÍÍP!? Þessi
litli djöfull...

Þessa verður hefnt að
ári, bíddu
bara!

FULLT VERÐ

395
NÚ bara

149
Pennabox
blandaðiR litir

■ Gelgjan
Hæ pabbi.

Spjaldskrárbox SVÖRT

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er ekki allt í góðu þó ég
hafi fengið smá rakspíra
lánaðan hjá þér?

Passaðu þig bara, það
er sterk lykt af honum!
Allt í
góðu.

Þú ættir nú að láta
hann nota gamla
rakspírann sem ég
þoli ekki.

A5
FULLT VERÐ

2.775
NÚ bara

1299
A6

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

FULLT VERÐ

1.485
FULLT VERÐ

NÚ bara

799

935
NÚ bara

499

A7

Heyrðu!
Þetta er
venjulegt kók,
ég bað um
sykurlaust!

FULLT VERÐ

890
■ Kjölturakkar

NÚ bara

399

Eftir Patrick McDonnell

Þetta þýðir að honum
er vel við þig.

A7 glært m/pappír

■ Barnalán
Hvað ætli
Lóa sé
að hugsa
núna?

opið
VIRKA DAGA 10-18
LAUGARDAGA 11-15

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Langar
þig að
spyrja
hana?

Getur þú
talað við
hana?

Hei, Lóa,
Hannes vill
vita hvað þú
ert að hugsa.

Aha, einmitt, aha,
einmitt
það sem
ég hélt.

Hún segist
einmitt hafa
verið að hugsa
um hversu
mikill þöngulhaus þú sért.

MAMMA!
LÓA ER AÐ
UPPNEFNA MIG!!
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Faðir Hawaiiskyrtnanna látinn
Látinn er 86 að aldri, Alfred
Shaheen, en hann er almennt talinn sá sem kom Hawaii-skyrtunum á kortið og gerði þær vinsælar
meðal almennings.
Eins og Homer Simpson segir
ganga nú bara tvær tegundir af
mönnum í Hawaii-skyrtum, hommar og feitir partíkarlar. Skyrturnar, sem oft eru einnig kallaðar
aloha-skyrtur, voru þó geysivinsæl tískuvara einu sinni. Þær bárust til meginlands Bandaríkjanna
með hermönnum sem dvöldu á
Hawaii í seinna stríðinu. Þegar
Hawaii-eyjar urðu 50. ríki Bandaríkjanna árið 1959 og túrismi hófst
þar fyrir alvöru komust litríkar og
munstraðar skyrturnar í tísku.
Vinsældir þeirra urðu svo enn

KÓNGURINN Í HAWAII-SKYRTU Hönnuð-

ur skyrtunnar er nýlátinn.

meiri eftir að Elvis Presley sást í
þeim í myndinni Blue Hawaii, sem
kom úr 1961. Skyrturnar sem Elvis
klæddist í myndinni voru einmitt
hannaðar af Alfred Shaheen.

Tíunda sólóplatan
Gítarleikari Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, gefur út sína
tíundu sólóplötu 26. janúar. Platan
nefnist The Empyrean og koma
þar við sögu Flea, bassaleikari
Red Hot, og Johnny Marr, fyrrverandi gítarleikari The Smiths.
„Sköpun sannrar tónlistar er
ávallt í forgangi hjá mér,“ sagði
Frusciante. „Stundum verð ég
mjög tæknilegur í nálgun minni
en síðan reyni ég líka að fylgja í
fótspor guða tónlistarinnar. Listamaður verður alltaf að svara því
hvaða andar fylgja honum í sköpun sinni. Það er allt í lagi ef þeir
eiga í átökum innbyrðis.“
Bætti hann því við að engin
áform væru uppi hjá Red Hot
Chili Peppers um að taka upp nýja
plötu á næstunni. Síðasta plata
sveitarinnar, hin tvöfalda Stadium
Arcadium, kom út árið 2006.

Allir sem eru með verðtryggð fasteignaveðlán hjá opinberum lánastofnunum,
lífeyrissjóðum eða öðrum fjármálafyrirtækjum með starfsleyﬁ hér á landi eiga rétt
á greiðslujöfnun, uppfylli þeir skilyrði laganna. Lántakandi skal koma umsókn
sinni á framfæri við viðkomandi lánastofnun og skal hún vera umsækjanda að
kostnaðarlausu.

Jbh`cjb\gZ^Âhaj_[cjc
[VhiZ^\cVkZÂa{cV
Greiðslujöfnun er úrræði fyrir lántakendur til að létta greiðslubyrði verðtryggðra lána þar til kaupmáttur eykst að
nýju. Vakin er sérstök athygli á því að greiðslujöfnun lána mun leiða til aukins vaxta- og verðbótakostnaðar á
lánstíma þar sem í henni felst frestun afborgana að hluta. Hægt er að óska eftir afnámi greiðslujöfnunar á lánum
hvenær sem er og mun þá sú upphæð sem safnast hefur á jöfnunarreikning leggjast við höfuðstól lánsins og
greiðast á eftirstöðvum lánstíma.

Umsóknir um greiðslujöfnun eru á vefsíðu Íbúðalánasjóðs, www.ils.is.
Starfsfólk Íbúðalánasjóðs er einnig reiðubúið til að veita viðskiptavinum aðstoð við umsóknir.
Skilyrði fyrir greiðslujöfnun er að lán sé í skilum, ekki í frystingu og ekki með greiðslujöfnun frá fyrri tíð.

JOHN FRUSCIANTE Gítarleikari Red Hot

Chili Peppers gefur út sína tíundu sólóplötu á næstunni.

www.ils.is

Borgartúni 21, 105 Reykjavík
Sími: 569 6900, 800 6969, fax: 569 6800
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Winslet var stjarna kvöldsins
“...BESTA MYND FRIÐRIKS
ÞÓRS Í LANGAN TÍMA“
- S. V., MBL

“RAKLEITT Í HJARTASTAÐ”
- DÓRI DNA, DV

SÍMI 564 0000

SEVEN POUNDS D
SEVEN POUNDS LÚXUS D
SÓLSKINSDRENGURINN
TRANSPORTER 3
AUSTRALIA D
INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
THE DAY THE EARTH...

SÍMI 551 9000

kl. 530 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 4.30 - 8
kl. 3.45
kl. 4
5%
kl. 10.20

L
L
L
16
12
10
L
12

TRANSPORTER 3
AUSTRALIA
INKHEART
THE DAY THE EARTH...
QUANTUM OF SOLACE

L
L
12
L
16

SEVEN POUNDS
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
INKHEART
SAW 5

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

SÓLSKINSDRENGURINN
SEVEN POUNDS
AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
TAKEN

16
12
10
12
12

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6.30 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 9
kl. 6
kl. 8 - 10

kl. 8 - 10.10
kl. 7
kl. 5.50
kl. 5.50
kl. 10.10

L
12
L
10
16

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
++++

+++1/2
SV MBL

V.J.V – Topp5.is/FBL

Bráðskemmtileg mynd þar sem
heimur galdra og ævintýra lifnar við

++++

V.I.B – Fréttablaðið

CHANGELING

kl. 6 og 9

BOLT 3D - ÍSLENSKT
KT TAL

kl. 4
kl

L

INKHEART

kl. 4, 6, 8 og 10

10

SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 4

L

TAKEN

kl. 6, 8 og 10

16

Svalasta glæpamynd í áraraðir

frá

16

Clint Eastwood

Heillandi, fullorðins
þriller, með ótvíræðri
óskarsframmistöðu
frá Angelinu Jolie”

„…

.

킬킬킬킬킬
- Damon Wise - Reviewer

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

Ef þú fílaðir Lock Stock... og Snatch,
Ótrúleg saga byggð á sönnum atburðum um baráttu einstæðrar móður við spillingu, morð, mannshvörf og lögregluyﬁrvöld.

ÞÁ MÁTTU EKKI MISSA AF ÞESSARI

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:30

ROCKNROLLA

16

YES MAN

SELFOSS
kl. 8 - 10:20

7

CHANGELING

kl. 5:30 - 8:30

16

CITY OF EMBER

kl. 8

7

YES MAN

kl. 6 - 8D - 10:20D

7

APPALOOSA

kl. 10:20

16

YES MAN

kl. 5:50 - 8 - 10:20

VIP

THE SPIRIT

kl. 8:20 - 10:30

12

THE CHANGELING

AKUREYRI
kl. 6 - 9

16

BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 5:50(3D)

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 6

L

CITY OF EMBER

kl. 5:50

7

YES MEN

kl 8

7

kl. 8 - 10:20
KRINGLUNNI
kl. 8:10 - 10:30

12

THE SPIRIT

kl. 10

12

TWILIGHT
ROCKNROLLA

KEFLAVÍK
16

ROCKNROLLA

kl. 8 - 10:20

16

YES MAN

DIGTAL

kl. 8:20 - 10:30

7

YES MAN

kl. 8 - 10:20

7

THE SPIRIT

DIGTAL

kl. 6 - 8:10 - 10:30

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

kl. 6

DIGTAL-3D

L

BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 6

DIGTAL-3D

L
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Kate Winslet var stjarna 66.
Golden Globe-verðlaunahátíðarinnar en hún fór heim
til Bretlands með tvær
styttur. Sjónvarpsþátturinn
30 Rock stal senunni í sjónvarpsflokkunum.
„Er þetta virkilega að gerast, þetta
á ekki að vera hægt,“ voru orð
Kate Winslet þegar hún tók við
seinni verðlaunastyttunni sinni
sem besta leikkona ársins. Gestir
Beverly Hilton-hótelsins trúðu
varla sínum eigin augum og réðu
sér tæpast fyrir kæti þegar í ljós
kom að nafn Winslet hafði komið
upp úr umslaginu. Annars vegar
var Winslet verðlaunuð fyrir leik
sinn í kvikmyndinni The Revolutionary Road eftir Sam Mendes og
hins vegar fyrir aukahlutverk í
kvikmyndinni The Reader. Landi
Winslet, Danny Boyle, getur einnig vel við unað því kvikmynd hans,
Slumdog Millionaire, var valin
besta myndin og Boyle kjörinn
besti leikstjórinn. Golden Globeverðlaunin þykja ágætis vísbending um hvað koma skal á Óskarnum og Bretar geta í það minnsta
hlakkað til stóra kvöldsins í
Kodak-höllinni ef úrslitin verða
eitthvað í líkingu við þetta.
Önnur stjarna kvöldsins var
án nokkurs vafa Mickey
Rourke. Þessi fornfrægi
leikari var á góðri leið í
ruslakistu
C-mynda
þegar Robert Rodriguez réð hann til að leika
hálfgert skrímsli í
Syndabælinu eða Sin
City. Ferill Rourkes
komst aftur á flug og
má segja að hann hafi
kórónað
endurkomuna
með Golden Globe-stytt-

SIGURSÆL Kate Winslet var stjarna kvöldsins; hún hlaut tvenn Golden Globe-verðlaun; fyrir Revolutionary Road og fyrir The Reader.
NORDICPHOTOS/GETTY

unni fyrir frammistöðu sína í The
Wrestler. „Þetta hefur verið löng
leið,“ sagði Rourke þegar hann tók
við gullhnettinum. Myndin fékk
auk þess önnur verðlaun fyrir
besta lagið, en það er gallabuxnarokkarinn Bruce Springsteen sem á heiðurinn að því. Það
kom fáum á óvart að Heath heitinn Ledger var valinn besti leikari
í aukahlutverki sem Jókerinn í
Batman-myndinni The Dark
Knight.
„Hans verður

ávallt saknað en mun aldrei gleymast,“ sagði leikstjórinn Christopher Nolan sem tók við verðlaununum fyrir hönd Ledgers.
Loks var það gamanþátturinn 30
Rock sem átti hug erlendu pressunnar í Hollywood en Golden
Globe er einmitt haldin á hennar
vegum. Aðalleikarar þáttaraðarinnar, Tina Fey og Alec Baldwin,
voru bæði verðlaunuð fyrir leik
sinn í sjónvarpsþáttunum sem
sýndir eru á Skjá einum. Auk þess
voru þættirnir valdir þeir bestu.
Þáttaröðin Mad Men, sem er á
dagskrá Stöðvar 2, var útnefnd
besta þáttaröðin í dramatíska flokknum.
STJÖRNUR Í SJÓNVARPI

Leikhópurinn úr 30 Rock
getur vel við unað. Þátturinn var valinn fyndnasti
þáttur ársins og þau Tina
Fey og Alec Baldwin voru
sömuleiðis verðlaunuð
fyrir leik sinn.
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Nýtt lag frá Lifun

Bretar hrifnir af Hjaltalín

Hljómsveitin Lifun vakti athygli
síðasta sumar með laginu „Hörku
djöfuls fanta ást“ eftir Björgvin
Ívar Baldursson við texta Bjartmars Guðlaugssonar. Björgvin er
sonarsonur Rúnars Júlíussonar.
Lifun, sem skírð er eftir þekktustu plötu Trúbrots, vinnur nú að
sinni fyrstu breiðskífu sem á að
koma út næsta sumar. Rúnar lagði
til við sonarsoninn að hann útsetti
lagið „Fögur fyrirheit“ og tæki það
upp. Það lag er nú komið í spilun í
útvarpi. Rúnar samdi lagið á sínum
tíma fyrir safnplötuna Innrás: korn-

Breskir gagnrýnendur eru ákaflega hrifnir af plötu íslensku
hljómsveitarinnar
Hjaltalín,
Sleepdrunk Seasons. Gagnrýnandi Guardian, Michael Hann,
biður hlustendur um að standast
þá freistingu að líkja hljómsveitinni við Sigur Rós, tónlist þeirra
eigi fátt ef eitthvað sameiginlegt.
Hann fer síðan fögrum orðum
um plötuna og hrósar söngvaranum, Högna Egilssyni. „Hann er
ekki fullkominn söngvari en það
er einmitt þessi ófullkomleiki
sem kemur í veg fyrir að platan

LIFUN Nýtt lag á leiðinni.

flex og kanaúlpur. Hann hafði
nýlega heyrt hljómsveitina spila
lagið á æfingu og lagt blessun sína
yfir það þegar hann kvaddi jarðvistina svo óvænt.

lendi í sætabrauðsflokknum,“
skrifar Hann.
Gagnrýnandi Times, Dan Cairns,
fer ekkert síður lofsamlegum
orðum um plötuna. „Sleepdrunk
Seasons virðist hafa verið gerð af
aðeins einni ástæðu, að hafa gaman
af því að gera tónlist,“ skrifar
Cairns á afþreyingarvef Times.
Hann líkir sveitinni við Sufjan Stevens og Arcade Fire. „Sveitin er
þessi sjaldgæfi hlutur sem brýst
fram á sjónarsviðið, algjörlega
óþekkt og hrífur þig strax með,“
bætir Cairns við.
- fgg

HRÍFUR ÞIG STRAX Gagnrýnendur bæði
Time og Guardian eru ákaflega hrifnir af
plötu Hjaltalín, Sleepdrunk Seasons.

Hinn íslenski Harry Potter Selur líkkistu

pabba síns á eBay

Leikfélag Menntaskólans við Sund frumsýnir
á næstunni rokksöngleik
um galdrastrákinn Harry
Potter. Albert Hauksson fer
með aðalhlutverkið en hann
þykir ekkert sérstaklega
líkur Harry Potter úr kvikmyndunum.
„Ég skrifaði leikgerð upp úr
fjórðu, fimmtu og sjöttu bókinni.
Fjórða og fimmta bókin hafa verið
kvikmyndaðar svo fólk þekkir
þær, en sú sjötta kemur ekki fyrr
en næsta sumar svo við erum svolítið að fara að frumsýna það efni,“
segir Kolbrún Björt Sigfúsdóttir
um hinn íslenska Harry Potter
rokksöngleik
sem
leikfélag
Menntaskólans við Sund er að
setja upp um þessar mundir. Kolbrún skrifaði leikgerðina upp úr
sögunum
um
galdrastrákinn,
íslenskaði texta við nokkur vel
valin erlend lög og leikstýrir söngleiknum ásamt eiginmanni sínum
Erlingi Grétari Einarssyni.
Albert Hauksson fer með hlutverk Harry Potter í uppfærslunni
og aðspurð segir Kolbrún hann
hafa selt þeim Erlingi hugmyndina í prufunum. „Albert er með
gleraugu en ekki dökkhærður. Það
hjálpar okkur svolítið að gera
þetta ólíkt kvikmyndunum því við
viljum ekki apa eftir þeim. Við
leggjum til dæmis meiri áherslu á
hluta Voldemorts og ástarsöguna í
þessu með sambandi Hermione og
Rons,“ segir Kolbrún.
Söngleikurinn verður frumsýndur 17. febrúar í Loftkastalan-

Sonur rokkarans The Big Bopper ætlar að selja líkkistu pabba
síns á eBay og nota peninginn
sem fæst af sölunni til að fjármagna kvikmynd um ævi rokkarans. The Big Bopper, öðru
nafni Jiles Perry Richardson Jr.,
lést í sama flugslysi og Buddy
Holly og Richie Valens árið 1959.
Buddy var frægastur þremenninganna en Richie öðlaðist seinbúna frægð eftir kvikmyndina
La Bamba. Nú vill sonur The Big
Bopper, Jay Perry, reyna að
koma pabba gamla í sama flokk
með kvikmyndinni.
Kistan var grafin upp árið
2007 því fjölskyldan vildi koma
hinum látna fyrir á betri stað.
Kistan var opnuð og þá sá Jay
pabba sinn í fyrsta skipti því
hann fæddist þremur mánuðum
eftir flugslysið. Líkamsleifar
rokkarans voru í góðu ástandi og
meðal annars hafði rokkaragreiðslan haldið sér að mestu.
Rokkarinn var grafinn aftur í

nýrri kistu og fylgir því ekki
með í kaupunum.
Sonurinn kallar sig The Big
Bopper Jr. Hann er nú að verða
fimmtugur og hefur tileinkað líf
sitt gamla rokkinu. Hann heldur
úti netsíðu um pabba sinn og
spilar með bandi sem spilar gamaldags vagg og veltu.

AÐALLEIKARINN Albert Hauksson fer með hlutverk Harry Potter í uppfærslu Mennta-

skólans við Sund, en hann útsetur einnig alla tónlistina í sýningunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

um, sem mun á sama tíma opna
eftir eigendaskipti undir rekstrarstjórn Bjarna Hauks Þórssonar.
„Við ætlum að vera svolítið grand
á því á frumsýningunni. Það var

mikill heiður að fá inni í Loftkastalanum því fleiri sóttust eftir að
sýna á þessum tíma, svo við erum
mjög ánægð,“ segir Kolbrún.
alma@frettabladid.is

Gægst inn um gluggann
Í upphafi heimildarmyndarinnar
Sólskinsdrengurinn er áhorfendum greint frá því að samkvæmt
rannsóknum sé einn af hverjum
150 einstaklingum með fötlun á
einhverfurófinu, sem þýðir að um
2.000 Íslendingar glíma við þetta
samansafn einkenna sem tengjast
truflun á taugaþroska. Þetta er
sannarlega sláandi há tala í augum
þeirra sem hingað til hafa ekki
verið meðvitaðir um fötlunina,
umfang hennar og helstu einkenni.
Góðu heilli ætti vitneskja um einhverfu og áhugi þeirra sem berja
Sólskinsdrenginn augum að stigmagnast eftir því sem líður á
myndina, sem megnar að vera í
senn fræðandi (á skiljanlegu
mannamáli), persónuleg og falleg.
Áhorfendur fylgja foreldrunum
Margréti og Þorsteini í leit að
úrræðum fyrir son sinn Kela, sem
haldinn er hæsta stigi einhverfu.
Leiðin liggur um þver og endilöng
Bandaríkin auk Bretlands og Danmerkur. Í gegnum samtöl við færustu sérfræðinga, aðstandendur
annarra einhverfra barna og einstaklinga sem brotist hafa frá einkennunum kviknar sú von að frekar sé mögulegt að frelsa Kela
undan fötlun hans (að finna gluggann, eins og höfundur hraðhvatameðferðarinnar sem Keli bregst
svo undravel við í myndinni kallar
það) en foreldrunum hafði áður
dottið til hugar. Um leið eru bæði
söguhetjur og áhorfendur upplýst
um stöðu meðferðarúrræða hér á
landi, sem virðast gjalda kunn-

THE BIG BOPPER Lést 28 ára en líkkista
hans fer bráðlega á eBay.

Skemmtilegt tónlistarnám sem hentar fólki á öllum
aldri, jafnt byrjendum sem lengra komnum.

NÝTT
NÝTT

áttu- og peningaleysis þótt ýmislegt sé vel gert í þeim efnum.
Í einu af mörgum eftirminnilegum atriðum segir Margrét frá
þeirri sorg og gremju sem hún
finnur fyrir þegar hún hugleiðir
hvað hefði getað orðið ef gagnleg
meðferð fyrir Kela hefði uppgötvast fyrr. Með það í huga verður að
teljast líklegt að áhorf á Sólskinsdrenginn verði mörgum aðstandendum eldri einhverfra erfitt,
enda sannað að því fyrr á lífsleiðinni sem gripið er inn í með meðferð, þeim mun meiri er vonin um
árangur. Einnig verður ekki komist hjá því að íhuga hvort efnahagskreppan, með fyrirhuguðum
niðurskurði á velferðarkerfinu,
muni koma niður á þeim úrræðum
sem þó eru til staðar hér. Í því
augnamiði að sporna við slíkri
þróun gæti myndin hreinlega

KVIKMYNDIR
Sólskinsdrengurinn
Leikstjóri: Friðrik Þór Friðriksson

★★★★★
Persónuleg og upplýsandi heimildar-

reynst bráðnauðsynleg.
Efnið er í eðli sínu viðkvæmt, en
boðskapurinn kemst í gegn án
þess að gripið sé til tilfinningakláms af nokkru tagi. Vel er í lagt
og greinilegt að fjármagnið hefur
verið skynsamlega nýtt, enda allur
óþarfa íburður og prjál af skornum skammti. Tæknivinnsla er fagleg og tónlistin, sem er að mestu í
höndum Sigurrósar, hentar viðfangsefninu fullkomlega. Sólskinsdrengurinn er frábær heimildarmynd sem skiptir máli.
Kjartan Guðmundsson

Píanó
F rí st u n d a ko r
Harmónikka
Raf- og Kassagítar
Lagasmíðar / Gítar Guðmundur Jónsson
Bassagítar Friðrik Sturluson

t

Frábært tækifæri. Guðmundur Jónsson og Friðrik
Sturluson úr Sálinni hafa bæst í hóp einvalaliðs
kennara hjá Tónheimaum

Kennsla hefst 19. janúar
Nánari upplýsingar og skráning á
www.tonheimar.is og í síma 846 8888
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> Spilaði með þjálfurunum í Hollandi
Nýi bandaríski leikmaðurinn hjá Snæfelli, Lucious
Wagner, spilaði með þjálfurunum Hlyni Bæringssyni og
Sigurði Þorvaldssyni, þegar þeir léku með Woon!Aris í
hollensku deildinni 2005-2006 og var þá
með 15,6 stig og 6,9 stoðsendingar að
meðaltali í leik. Wagner sem er 193
cm bakvörður lék síðast í Líbanon og Tékklandi. Í fyrra skoraði
hann 15,3 stig að meðaltali í
tékknesku deildinni og veturinn
2006-2007 var hann með 13,6 stig
að meðaltali í finnsku deildinni.

sport@frettabladid.is

GUÐMUNDUR STEINARSSON: GENGUR Í RAÐIR FC VADUZ FRÁ LIECHTENSTEIN Á SEX MÁNAÐA SAMNINGI

Það voru margir möguleikar í stöðunni
Keflvíkingurinn Guðmundur Steinarsson heldur út til Liechtenstein
á morgun þar sem hann mun gangast undir læknisskoðun og skrifa
undir sex mánaða samning við FC Vaduz á fimmtudag, með möguleika á framlengingu um eitt ár. Félagið er frá Liechtenstein en leikur
í svissnesku úrvalsdeildinni.
„Þetta er bara mjög spennandi. Stefnan hjá mér var að
komast í Evrópubolta í þokkalega sterkri deild og ég varð strax
mjög hrifinn af því hvernig málum var háttað hjá FC Vaduz
þegar ég fór þangað út til æfinga. Ég er náttúrulega líka með
fjölskyldu og það þurfti að huga að því og þetta lítur líka allt
saman vel út í því samhengi. Ég mun skrifa undir sex mánaða samning til að byrja með en þar er jafnframt ákvæði
um framlengingu um eitt ár til viðbótar ef báðir aðilar eru
samþykkir því,“ segir Guðmundur.
Guðmundur átti sem kunnugt er frábært tímabil með
Keflavík í Landsbankadeildinni síðasta sumar og varð
markakóngur deildarinnar með sextán mörk og var svo
valinn besti leikmaður mótsins á lokahófi KSÍ. Hann
fékk margar fyrirspurnir frá erlendum félögum eftir

tímabilið en FC Vaduz varð fyrir valinu á endanum.
„Það var búið að vera mikið um að vera hjá mér síðan
tímabilinu lauk hér heima og margir möguleikar í stöðunni
fyrir mig og ég var svona búinn að vera að sigta út hvað
mér fannst vera mest spennandi. Ég var því búinn að halda
mér í formi eftir tímabilið þar sem ég vissi að ég væri á
leiðinni eitthvert út til reynslu og það væri því eins gott
að vera tilbúinn þegar kallið kæmi til að geta boðið upp á
eitthvað,“ segir Guðmundur.
Svissneska úrvalsdeildin hefst að nýju eftir vetrarfrí í
byrjun febrúar og Guðmundur getur vart beðið eftir því
að komast af stað að nýju.
„Það verður stórkostlegt að komast aftur í bolta. Liðið
er sem stendur í níunda sæti af tíu liðum, en hópurinn
er ungur og þarna eru fínir spilarar innanborðs. Ég er fenginn
til þess að bæta sóknarleikinn hjá félaginu og það verður
bara skemmtilegt að fá að prófa sig í þessari deild þannig
að tilhlökkunin er mikil.“

Grindvíkingar komnir aftur í gang
Grindvíkingar voru í stuði í öruggum 27 stiga bikarsigri á ÍR-ingum. Skyttur liðsins röðuðu niður þristum
og Brenton Birmingham slökkti á einum besta sóknarmanni landsins og hélt honum í 9 stigum í gærkvöld.
HERMANN Óhress með að fá ekki að

spila hjá Portsmouth.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Mál Hermanns Hreiðarssonar:

Skýrast líklega í
næstu viku
FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson

hefur ekki farið leynt með
óánægju sína að fá ekki að spila
reglulega hjá Portsmouth og vill
því leita á önnur mið.
Ólafur Garðarsson, umboðsmaður Hermanns, segir Portsmouth og Coca-Cola Championship-félagið Reading vera að ræða
saman um hugsanleg félagaskipti.
„Þetta mál er bara í vinnslu og í
fullri vinsemd á milli Portsmouth
og Reading. Vonandi skýrast
hlutirnir í næstu viku, á hvorn
veginn sem verður. Ef Hermann
fer þá vill Portsmouth alla vega
síður missa hann í félag sem er á
svipuðum slóðum og Portsmouth í
úrvalsdeildinni,“ segir Ólafur. - óþ

KÖRFUBOLTI „Ég er mjög ánægður.

Við spiluðum vel í þessum leik,
vorum áræðnir í sókninni og spiluðum fína vörn,“ sagði Friðrik
Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur,
eftir öruggan 27 stiga sigur á ÍR,
105-78, í 8-liða úrslitum Subwaybikars karla í Grindavík í gærkvöldi.
ÍR-ingar hafa tvisvar sinnum
fagnað bikarmeistaratitlinum og í
bæði skiptin slegið Grindavík út í
Röstinni á leiðinni í Höllina en það
var aldrei á dagskránni hjá heimamönnum sem komu mjög grimmir
til leiks eftir tap á móti Stjörnunni
í síðasta leik.
„Við mættum illa undirbúnir
andlega í síðasta leik og mættum í
þann leik eins og þetta kæmi allt
af sjálfu sér. Við fengum rassskellingu sem við áttum skilið. Við
ákváðum að snúa bökum saman,
taka þetta sem lexíu og læra af
þessu,“ sagði Friðrik. Grindavík
komst í 10-0 og réði ferðinni allan
leikinn.

ÍR-ingar réðu ekkert við Pál
Axel Vilbergsson sem skoraði 25
stig og sex þriggja stiga körfur í
fyrri hálfleik og þá slökkti Brenton Birmingham nánast á Hreggviði Magnússyni með frábærri
vörn.
„Páll Axel var svakalega heitur
í fyrri hálfleik. Brenton getur spilað rosalega vörn sem að hann
gerði í þessum leik. Þetta er örugglega besta vörnin sem Hreggviður
hefur fengið á sig í vetur,“ sagði
Friðrik en Hreggviður skoraði
aðeins 9 stig á 26 mínútum, klikkaði á 12 af 15 skotum sínum og tapaði fjórum boltum að auki.
Páll Axel skoraði 29 stig og
Brenton var með 21 stig og léku
þeir báðir mjög vel í gærkvöldi
eins og Páll Kristinsson sem skoraði 19 stig á 23 mínútum.
Það var einnig frábært að fylgjast með leikstjórn þeirra Arnars
Freys Jónssonar og Helga Jónas
Guðfinnssonar sem voru með 19
stoðsendingar saman.

ÁNÆGÐUR Friðrik Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur, gat ekki verið annað en mjög

ánægður með frábæra alhliða spilamennsku Grindvíkinga í gær.

Hjá ÍR voru Steinar Arason og
Ómar Sævarsson bestir auk þess
að Eiríkur Önundarson lék mjög

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

vel þar til hann þurfti að fá sér
sæti á bekknum vegna villuvandræða.
ooj@frettabladid.is

Átta liða úrslit Subway-bikars kvenna í gærkvöld:

Auðvelt hjá Keflavík
KÖRFUBOLTI Keflavík vann Hamar

Styrkir
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Starfsmenntaráð hvetur umsækjendur til að sækja um verkefni sem falla undir eftirfarandi áherslur:

102-57 í átta liða úrslitum Subway-bikars kvenna í Keflavík í
gærkvöld.
„Þetta var bara einn af þeim
leikjum þar sem allt gekk upp
hjá okkur. Ég var gríðarlega
sáttur hvað lið mitt mætti
brjálað til leiks. Þetta sýnir
það bara að við erum á réttri
leið,“ segir Jón Halldór
Eðvaldsson,
þjálfari
Keflavíkur, í leikslok.
„Það er ekkert launungarmál að ég hef ekki
orðið bikarmeistari og
mig langar það mjög mikið
og það er mikill hugur í liðinu og við munum gera allt
sem í okkar valdi stendur til
þess að fara alla leið en það
verður ekki auðvelt,“ segir
Jón Halldór.
Keflavík byrjaði leikinn
af krafti og leiddi 29-17
eftir fyrsta leikhluta og
hélt svo uppteknum hætti

ÚRSLIT
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Subway-bikar karla

Verkefni þar sem áhersla er á nýsköpun og þróun í starfsmenntun og tengjast erfiðri
stöðu fyrirtækja til að sinna þessum þáttum á samdráttartímum í atvinnulífi.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Starfsmenntaráðs www.starfsmenntarad.is
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Grindavík-ÍR

105-78 (63-48)

Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 29 (7
fráköst), Brenton Birmingham 21, Páll Kristinsson
19 (8 fráköst), Guðlaugur Eyjólfsson 12,
Þorleifur Ólafsson 9, Arnar Freyr Jónsson 7 (11
stoðsendingar), Nökkvi Jónsson 5, Björn
Brynjólfsson 3.
Stig ÍR: Steinar Arason 20, Ómar Sævarsson 16
(10 fráköst), Eiríkur Önundarson 16, Ólafur
Ingvarsson 9, Hreggviður Magnússon 9 (7
frák.), Daði Grétarsson 6, Sveinbjörn Claessen 2.

Subway-bikar kvenna
Keflavík-Hamar

102-57 (56-36)

Stig Keflavíkur: Pálína Gunnlaugsdóttir 27, Birna
Valgarðsdóttir 19 (13 fráköst), Lóa Másdóttir 8,

í öðrum leikhluta og staðan í
hálfleik var 56-36.
Hamarsstúlkur máttu sín lítils
gegn öflugri vörn Keflavíkur í
þriðja leikhluta þar sem gestirnir skoruðu aðeins sjö stig gegn
tuttugu stigum Keflavíkur.
Tuttugu og þriggja stiga
forskot Keflavíkur var vitanlega of stór biti fyrir
Hamar í lokaleikhlutanum og Íslandsmeistararnir sigldu sigrinum
örugglega í höfn en
lokatölur urðu 102-57.
Ásamt Keflavík náðu
Valur og Skallagrímur að
tryggja sér farseðilinn í
undanúrslit í gær en KR
var þegar komið þangað.
Valur vann stórsigur, 26-82,
gegn Fjölni og Skallagrímur vann Heklu 88-39.
- óþ
FRÁBÆR Pálína Gunnlaugsdóttir
átti góðan leik fyrir Keflavík í
gær og skoraði 29 stig.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 8 (7 fráköst),
Halldóra Andrésdóttir 7, Hrönn Þorgrímsdóttir 6,
Rannveig Randversdóttir 6, Bára Bragadóttir 6
(7 fráköst), Marín Karlsdóttir 4.
Stig Hamars: Fanney Guðmundsdóttir 16 (14
fráköst), Lakiste Barkus 13, Hafrún Hálfdánardóttir 8 (8 fráköst), Jóhanna Sveinsdóttir 7, Íris
Ásgeirsdóttir 5, Rannveig Reynisdóttir 3, Dúfa
Ásbjörnsdóttir 3, Salbjörg Sævarsdóttir 2.

Fjölnir-Valur

26-82 (10-41)

Stig Fjölnis: Birna Eiríksdóttir 17, Efemia
Sigurbjörnsdóttir 7, Margrét Loftsdóttir 2.
Stig Vals: Þórunn Bjarnadóttir 26 (9 fráköst),
Lovísa Guðmundsdóttir 14, Kristjana
Magnúsdóttir 11, Signý Hermannsdóttir 8 (9
fráköst), Kristín Óladóttir 7, Tinna Sigmundsdóttir
5, Hafdís Helgadóttir 4, Berglind Ingvarsdóttir 3,
Elín Karlsdóttir 2, Guðrún Baldursdóttir 2.

Skallagrímur-Hekla

88-39 (42-24)
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VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VILL ENGAR LOPAPEYSUR Á SKJÁNUM

> Alexis Bledel
„Mig langar til að leika flóknar
persónur en á meðan það er ekki
í boði þá held ég mig við það sem
ég geri best.“
Bledel fer með hlutverk Rory
Gilmore í þættinum Mæðgurnar
(Gilmore Girls VII) sem sýndur er
í sjónvarpinu í kvöld.

Sjónvarpsstjörnur, fáið ykkur stílista!
Það var áreiðanlega með vænum skammti af húmor
sem þær sætu sjónvarpsstöllur Ragnhildur Steinunn
og Eva María skörtuðu rauðum mynstruðum ullarpeysum og gallabuxum síðastliðið laugardagskvöld
þegar undankeppni Eurovision-hörmunganna hófst.
Ég komst því miður ekki hjá því að heyra þessi
dásemdarlög sem í boði voru þar sem smáfólkið
á heimilinu er sérstaklega áhugasamt um allt sem
tengist þessari blessuðu keppni. Kvöldið áður
höfðu reyndar farið fram samræður um hvaða
tónlist væri mikilvæg og hver ekki þannig að ég var
fegin að heyra börnin púa öll herlegheitin niður
eftir hvert lagið á fætur öðru. Dóttir mín tók meira
að segja svo sterkt til orða þegar eitt lagið var
spilað að hún stökk fram og sagðist þurfa að kasta
upp þar sem atriðið væri svo vandræðalegt. Móðirin sat hins vegar aðallega hvumsa yfir fatavali þeirra
Ragnhildar og Evu Maríu og spurði sig hver í ósköp-

(8:22) Bandarísk þáttaröð um einstæða
móður sem rekur gistihús í smábæ í Connecticut-fylki og dóttur hennar. Aðalhlutverk:
Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena
og Yanic Truesdale.

20.55 Ellen 100 ára (Ellen 100 år)
Danskur þáttur um ævintýrakonuna Ellen
Bentzen sem fagnar aldarafmæli sínu og
þakkar háan aldur sinn ótæpilegri neyslu á
smjöri, sykri og áströlsku rauðvíni.
Bristol City STÖÐ 2 SPORT
Porthsmouth

21.25 Viðtalið - Uffe Elleman-Jensen Bogi Ágústsson ræðir við Uffe EllemanJensen, fyrrverandi utanríkisráðherra Dana
m.a. um þá atburði sem gerðust er hann
var utanríkisráðherra 1982-1993, er kommúnisminn hrundi og kalda stríðinu lauk og
breytingar á dönsku samfélagi.

▼

19.40

22.00 Tíufréttir
22.25 Dauðir rísa (Waking the Dead V)

20.30

Ally McBeal

STÖÐ 2 EXTRA

(5:12) Breskur sakamálaflokkur um Peter
Boyd og félaga hans í þeirri deild lögreglunnar sem rannsakar eldri mál sem aldrei
hafa verið upplýst. Aðalhlutverk: Trevor Eve,
Sue Johnston, Félicité Du Jeu og Esther Hall.

23.15 Lögmál Murphys (Murphy’s Law
IV) (5:6) (e)

00.10 Kastljós (e)
00.45 Dagskrárlok

21.00

Burn Notice

STÖÐ 2

08.15 Pokemon
10.00 About Last Night
12.00 The Truth About Love
14.00 The Holiday
16.15 Pokemon
18.00 About Last Night
20.00 The Truth About Love Rómantísk gamanmynd með Jennifer Love Hewitt í
aðalhlutverki.

21.25

Viðtalið

SJÓNVARPIÐ

22.00 All the King‘s Men
00.05 Blow Out
02.00 Bodywork
04.00 All the King‘s Men
06.00 Night at the Museum

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Gulla og
grænjaxlarnir, Kalli litli kanína og vinir, Refurinn Pablo, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (229:300)
10.15 Beauty and The Geek (9:13)
11.15 The Celebrity Apprentice (11:13)
12.00 Project Runway (8:15)
12.45 Neighbours
13.10 Nobody‘s Baby
15.00 Sjáðu
15.35 Saddle Club
15.58 Tutenstein
16.18 Stuðboltastelpurnar
16.43 Ben 10
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Neighbours
17.58 Friends
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.34 Veður
19.45 The Simpsons (8:23)
20.10 Worst Week (4:13) Gamanþættir

SKJÁREINN
17.40 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti
í heimi.
18.10 NBA Action Í þessum mögnuðu
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA-körfuboltanum.

18.40 Spænsku mörkin Allir leikirnir og

Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

18.30 The Bachelor (5:10) (e)
19.20 Survivor (14:16) Vinsælasta

raunveruleikasería allra tíma. Að þessu sinni
fer leikurinn fram innan um villt dýr í frumskógum Gabon í Afríku. Kynnir er sem fyrr
sjarmörinn Jeff Probst. Eftir standa nú fimm
keppendur og lokaslagurinn bíður.

21.45 PGA Tour 2009 Sýnt frá hápunkt-

20.10 Survivor (15:16)
21.00 Top Design (2:10) Ný, banda-

19.10 Ensku bikarmörkin 2009 Sýnt frá
öllum leikjum umferðinnar í enska bikarnum
og öll helstu tilþrifin skoðuð.
19.40 Enska bikarkeppnin Bein útsending frá leik Bristol City og Portsmouth.
um PGA-mótaraðarinnar í golfi.

22.40 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Angel Stadium í Kaliforníu.

23.35 Enska bikarkeppnin Útsending
frá leik Bristol City og Portsmouth.

þáttaröð sem byggð er á sögupersónum
eftir Stephen King. Johnny Smith sér framtíð
þeirra sem hann snertir og reynir að bjarga
þeim sem þurfa á hjálp að halda. Johnny
rannsakar hatursglæp sem sonur nýnasista
játar á sig en kemst fljótt að því að þar er
maðkur í mysunni og ekki allt sem sýnist.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
14.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá

Michael Westen kemst að því að hann hefur
verið settur á brunalistann en það er listi yfir
njósnara sem ekki er lengur treystandi og
njóta ekki verndar yfirvalda.

leik Everton og Hull.

21.45 Rescue Me (5:13) Fjórða serían
um Tommy Gavin og félaga hans á slökkvistöð 62 í New York. Denis Leary fer með
aðalhlutverkið.

22.30 The Daily Show. Global Edition
22.55 Kompás
23.25 Paparazzi
00.45 Nobody‘s Baby
02.35 Silent Witness (2:10)
03.30 Rescue Me (5:13)
04.15 Burn Notice (6:13)
05.00 The Simpsons (8:23)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

rísk raunveruleikasería þar sem efnilegir innanhússhönnuðir keppa til sigurs. Í hverjum þætti þurfa þeir að sýna og sanna færni
sína og sköpunargáfu með hugmyndaríkri
hönnun og frumleika. Nú þurfa hönnuðirnir að hanna svefnherbergi fyrir tíu viðskiptavini. Þegar þeir eru hálfnaðir með verkefnið
kemur ýmislegt óvænt upp á.

21.50 The Dead Zone (5:12) Bandarísk

um seinheppinn náunga sem upplifir verstu
viku ævi sinnar þegar hann heimsækir tilvonandi tengdaforeldra sína til að tilkynna þeim
að dóttir þeirra eigi von á barni og að hann
ætli að giftast henni.

20.35 How I Met Your Mother (1:20)
21.00 Burn Notice (6:13) Njósnarinn

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

▼

SKJÁREINN

Survivor

16.05 Mótorsport 2008 (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.25 Bjargvætturin (12:26)
17.50 Latibær (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Mæðgurnar (Gilmore Girls VII)

STÖÐ 2

▼

19.20

SJÓNVARPIÐ

Hin
breska
Alexa
Chung
kann
þetta.

unum ætti í alvörunni rauða mynstraða lopapeysu í
fataskápnum og af hverju? Hvað næst, flísgallar og
sokkaleistar? Við áhorfendur viljum smart sjónvarpsfólk, og ég tala nú ekki um þegar áskriftin er pínd
upp á okkur. Eflaust er erfitt að vera fyrir gagnrýnum
augum allra daglega í sjónvarpi en er það ekki enn
meiri ástæða til þess að ráða sér góðan stílista og
vera bara helvíti smart. Flestar sjónvarpskonur, ungar
sem aldnar í íslensku sjónvarpi eru bara svo undarlega „BORING“ í klæðavali. Hvar er glamúrinn? Um
daginn var breska sjónvarpspían Alexa Chung valin
ein best klædda kona Bretlands og átti stúlkan það
líka skilið. Hennar persónulegi stíll er skemmtileg
blanda af nýju og notuðu ásamt vænum skammti af
„sixtís“ svalheitum. Skítt með kreppuna, við viljum
sjá sjónvarpsstjörnurnar okkar henda lopapeysunum
og kerlingarlegu fötunum og vera tískufyrirmyndir
fyrir okkur hinar.

▼
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SVÖL
SJÓNVARPSSTJARNA

23.30 CSI: New York (21:21) (e)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

16.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Aston Villa og WBA.
18.00 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

18.30 Coca Cola-mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessum magnaða markaþætti.

19.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Wigan og Tottenham.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á

20.40 Enska úrvalsdeildin Útsending

klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

frá leik Man. Utd og Chelsea.

N4 Sjónvarp Norðurlands

22.20 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.

Digital Ísland rás 15

23.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Arsenal og Bolton.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20.35
How I Met Your Mother

VIÐ MÆLUM MEÐ
The Simpsons
Stöð 2 kl. 19.45

▼

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Simpsons fjölskyldan hefur skemmt
sjónvarpsáhorfendum í áraraðir en
alls hafa 19 þáttaraðir verið gerðar og
engin önnur teiknimyndasería verið
jafn lengi í sýningu. Ævintýri fjölskyldunnar og nágranna hennar
í Springfield virðast því
engan endi ætla að
taka. Í þættinum
sem Stöð 2 sýnir
í kvöld býðst
Hómer til að gefa
afa annað nýrað
úr sér en fær svo
bakþanka þegar
hann uppgötvar að
aðgerðin muni
stofna hans eigin
lífi í hættu.

How I Met Your Mother er talin
sú gamanþáttaröð sem best
hefur fyllt það skarð sem Friends
skyldi eftir sig. Hér eru á ferðinni
þættir sem eru fyndnir, ferskir og
sneisafullir af rómantík. Í þessari
þriðju seríu fáum við að kynnast
enn betur vinunum Barney, Ted,
Marshall, Lily og Robin og um leið
komumst við nær sannleikanum
um hvernig sögumaðurinn Ted
kynnist móður barnanna sinna og
hver hún í raun er. Í síðasta þætti
kom í ljós að Robin og Ted eru
hætt saman, og hlutirnir fara að
flækjast þegar þau fara að hitta
nýtt fólk.

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Músík og mas
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Æ, sálir tvær ég byrgi í brjósti mér
15.03 Útvarpssagan: Gæludýrin
15.30 Miðdegistónar

16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Auðlindin
18.23 Fréttayfirlit og veður
18.26 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks (101:260)
16.30 Hollyoaks (102:260)
17.00 Seinfeld (18:24)
17.30 Ally McBeal (7:24)
18.15 The O.C. (4:27)
19.00 Hollyoaks (101:260)
19.30 Hollyoaks (102:260)
20.00 Seinfeld (18:24) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk.

20.30 Ally McBeal (7:24) Gamanþættir
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma.
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og
ástamál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

Þykkni

21.15 The O.C. (4:27) Stöð 2 Extra og
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð
frá upphafi. Orange-sýsla í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar sem lífið virðist
leika við bæjarbúa. Þegar við kynnumst þeim
betur koma hins vegar leyndarmálin í ljós.
Með aðalhlutverk fara Rachel Bilson, Mischa
Barton, Adam Brody, Benjamin McKenzie og
Peter Gallagher.

í nýjum
handhægum
umbúðum

22.00 Men in Trees (13:19) Önnur þáttaröðin um indæla sambandssérfræðinginn og
rithöfundinn Marin Frist sem hefur komið sér
vel fyrir í smábænum Elmo í Alaska eftir erfið
sambandsslit.
22.45 Golden Globe 2009 - samantekt

00.05 Help Me Help You (12:13)
00.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Umræða um þing Framsóknarflokksins sem verður næstu helgi.

Nú er gamla góða Egils Þykknið komið í nýjar,
glæsilegar og handhægar umbúðir.
Bjóddu þér og þínum upp á bragðgóðan djús.
Úr 1 lítra fást 8 lítrar af blönduðum drykk.

21.00 Ármann á Alþingi Ármann Kr. Ólafsson alþingismaður stýrir þætti um efnahagsmál.
21.30 Guðjón Bergmann Í leit að lausnum með Guðjóni Bergmann.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

10.00 NRK nyheter 10.05 Landsbylegane 10.30
Tinas mat 11.00 NRK nyheter 11.10 Den siste
posituren 12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin,
Berlin 12.30 Vår aktive hjerne 13.00 NRK nyheter
13.05 Norge rundt 13.30 Typisk norsk 14.00
NRK nyheter 14.05 Par i hjerter 15.00 NRK
nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 NRK nyheter
16.10 Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Slepp
grannane laus 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00
Dora utforskeren 17.25 Dykk Olli, dykk! 17.40
Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 Ut i naturen 19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter
20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Extra-trekning 20.40
Dei store krigarane 21.30 Ansikt til ansikt 22.00
Kveldsnytt 22.15 Dei tre musketerane 00.00
Arven

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Oväntat besök 11.35
Inför Idrottsgalan 2009 11.45 Ola & Julia 14.10
Maggies nya liv 15.00 Rapport 15.05 Gomorron
Sverige 15.55 Operan i hamn 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med
A-ekonomi 19.00 Mästarnas mästare 20.00
Andra Avenyn 20.45 The Station Agent 22.15
Kulturnyheterna 22.30 De halvt dolda 23.30
Dom kallar oss artister 00.00 Sändningar från
SVT24 05.00 Gomorron Sverige

PLÁNETAN

10.15 Hvor kragerne vender 11.00 DR Update nyheder og vejr 11.10 Horisont 11.35 Aftenshowet
12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 Søren og Søren
13.00 Det lille hus på prærien 13.50 Nyheder
på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og
vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30
Braceface 15.55 Oggy og kakerlakkerne 16.00
Store Nørd 16.30 Lille Nørd 17.00 Aftenshowet
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet
med Vejret 18.30 Ha‘ det godt 19.00 Kender
du typen? 19.30 Stemmer fra opgangen 20.00
TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00
Beck - Pigen i jordkælderen 22.35 Livvagterne

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Rúða brotin í bíl Sigmars Guðmundssonar
„Maður er hættur að fara út
að borða eftir að kreppan kom
en leyfir sér einn og einn dýran
kaffibolla í staðinn. Ég nefni
því Café Haítí í Tryggvagötu og
Kaffismiðjuna, Kárastíg 1. Þar
eru miklir fagmenn sem segja
manni hversu oft á að hræra í
bollanum.“
Úlfur Eldjárn tónlistarmaður
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LÁRÉTT
2. sinni, 6. í röð, 8. laus greinir, 9.
erlendis, 11. mun, 12. kál, 14. afspurn,
16. tónlistarmaður, 17. traust, 18. for,
20. hreyfing, 21. íþróttafélag.
LÓÐRÉTT
1. krukka, 3. skammstöfun, 4. fitlari,
5. svelg, 7. baukur, 10. angan, 13.
sigað, 15. fiskur, 16. kóf, 19. guð.
LAUSN
LÓÐRÉTT:
1. krús, 3. eh, 4. fiktari, 5. iðu, 7.
staukur, 10. ilm, 13. att, 15. lúða, 16.
kaf, 19. ra.
LÁRÉTT:
2. sefi, 6. rs, 8. hið, 9. úti, 11. ku, 12.
salat, 14. umtal, 16. kk, 17. trú, 18.
aur, 20. ið, 21. fram.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Á Klörubar á Kanaríeyjum.
2 HB Grandi.
3 Yrsu Sigurðardóttur.
Auglýsingasími

– Mest lesið

„Ef ég væri ekki væskill þá myndi
ég berja fíflið sem braust inn í bílinn minn um helgina,“ skrifar herskár Sigmar Guðmundsson sjónvarpsmaður á Facebook-síðu sína.
Eitthvað var Kastljóssstjarnan
orðin rólegri í gær og sagðist Sigmar í samtali við Fréttablaðið ekki
vilja tjá sig frekar um málið − þetta
væri ekki neitt neitt. En eftir því
sem blaðið kemst næst braut einhver vandali hliðarrúðu aftur í bifreið Sigmars og rótaði eitthvað í
bílnum en engu var stolið. Þetta
gerðist nú um helgina. Sigmar býr
við Laugaveginn og þar ríkir oft
stríðsástand um helgar. Mun þetta
ekki vera í fyrsta skipti sem Sigmar og fjölskylda verða fyrir því
að bíll í þeirra eigu verður fyrir

hnjaski. Þannig hefur Þóra Tómasdóttir, kona Sigmars, einnig orðið
fyrir svipuðu − að bíll hennar var
skemmdur á átakasvæðinu.
Ýmsir urðu til að leggja orð í belg
á Facebook-síðu Simma: Tónlistarmaðurinn Hjörtur Howser býður
fram aðstoð sína við að lumbra á
viðkomandi skemmdarvargi, einn
bendir Simma á að setja sig í samband við Arnar Grant og athuga
hvort þetta hafi nokkuð verið stæðið hans en Stefán Pálsson kommúnisti bendir á að eign sé glæpur. - jbg

SIGMAR GUÐMUNDSSON Býr við Laugaveginn þar sem oft ríkir stríðsástand um
helgar og vandalar vaða uppi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BUBBI MORTHENS: ALDREI VERIÐ GRUNNT Á ÞVÍ GÓÐA MILLI OKKAR BÓS

Turnarnir Bó og Bubbi
sameinast á stórsýningu
„Hvaðan hefurðu þetta? Jú, þetta
hefur verið í umræðunni. En það
er ekki búið að fastnegla þetta,“
segir Bubbi Morthens.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að Björgvin Halldórsson
og Bubbi Morthens séu að undirbúa stórsýningu í Laugardalshöll.
Ráð er fyrir gert að hún verði með
Vegas-ívafi, lítil hljómsveit en
tekið sé mið af því sem Frank Sinatra, Dean Martin og félagar voru
að gera um miðja síðustu öld:
Syngja lög hver annars og spjalla
við áhorfendur. Ráð er fyrir gert
að sýningin verði frumsýnd í
haust eða um miðjan september.
Síðan ræður eftirspurn hversu
lengi sýningin verður keyrð. Varla
þarf að efast um að íslenskir dægurlagaunnendur muni taka þessum tíðindum opnum örmum – hér
er um að ræða tvo dáðustu tónlistarmenn þjóðarinnar.
„Þú veist þá meira en ég. Segðu
mér meira,“ segir Bó að hætti
hússins þegar þetta er borið undir
hann. „Já, já, ég neita því ekki að
þessi hugmynd hefur komið upp.
Við höfum verið að henda þessari
hugmynd á milli okkar. Þetta gæti
orðið spennandi og allt í lagi að
gera fína tónleika saman en fyrst
verður að koma á daginn hvað við
getum brallað saman,“ segir Bó.
Poppsögusérfræðingar staldra
gjarnan við lagið Rækjureggí þar
sem Bubbi söng á sínum tíma: „Ég
er löggiltur hálfviti, hlusta á HLH
og Brimkló.“ Og hafa til marks
um það þegar kynslóðum laust
saman snemma á níunda áratug

BUBBI OG BÓ VINNA
AÐ SAMEIGINLEGRI
SÝNINGU Í HÖLLINNI
Stórtíðindi hljóta það að teljast í
íslensku tónlistarlífi að þessir tveir
ástsælustu tónlistarmenn landsins
vinni nú að því að setja upp sýningu
saman. Ráðgert er að sýningin verði
með Vegas-ívafi og þeir félagar syngi
öll sín þekktustu lög og spjalli við
áhorfendur þess á milli. Stefnt er að
frumsýningu í september.

síðustu aldar. Sjálfir hafa Bubbi
og Bó aldrei viljað gera mikið úr
meintum ágreiningi þeirra á milli
og hafa komið fram saman. Bó
hefur spilað á munnhörpu með
Bubba og sungið með honum á
tónleikum. „Já, já, það er eitt og
annað. Svo komum við saman
þegar ég setti saman big-band
sem kom fram í einhverri frægustu afmælisveislu síðari ára. Og

við létum Elton John hita upp
fyrir okkur,“ segir Bó – og er þar
að vísa til fimmtugsafmælis Ólafs
Ólafssonar sem kenndur er við
Samskip. Og Bubbi svarar spurningunni hvort ekki hafi oft verið
grunnt á því góða milli Bé-anna
tveggja snaggaralega: „Nei! Ekki
aldeilis. Það er „tótal ríspekt“
fyrir Bó af minni hálfu.“

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ari Matthíasson, fráfarandi framkvæmdastjóri SÁÁ, ætlar að láta
til sín taka að nýju í leikhúsinu.
Ari er menntaður leikari en með
meistaraprófsgráðu í viðskiptum og
stjórnun. Hann er nú að undirbúa
uppsetningu á farsanum Við borgum ekki eftir Daríó Fó. Nýja Ísland
heitir fyrirtæki Ara sem setur verkið
upp í samvinnu við Borgarleikhúsið
þar sem frumsýna á í maí. Leikstjóri
er Edduhafinn Þröstur Leó Gunnarsson en sjálfur hyggst
Ari leika í verkinu ásamt
Ilmi Kristjánsdóttur,
Þrúði Vilhjálmsdóttur og Jóhanni
G. Jóhannssyni.
Þá mun vera í
sigtinu stórstjarna
í íslenskum
gamanleik en
ekki er búið að
ganga frá ráðningu hennar.

Fréttablaðið greindi á dögunum
frá átökum STEFS og Gay Pride en
STEF taldi einsýnt að af Gleðigöngunni og öllu húllumhæinu í
tengslum við hana bæri að greiða
STEF-gjöld. Markaðs- og innheimtustjórinn Gunnar Stefánsson
sótti málið nokkuð og vildi á aðra
milljón. Þorvaldur
Kristinsson, forseti
Hinsegin daga,
taldi það af og frá.
Nú hefur málið
verið látið niður
falla þannig að
Gleðigöngumenn þurfa ekki
að reiða fram
féð.

jakob@frettabladid.is

Svaf hjá 27 íslenskum karlmönnum á þremur vikum
„Þriðja október árið 1999 fór ég til
eins afskekktasta staðar á jörðinni …
Reykjavíkur,
Íslands!
Ástæðan fyrir ferðinni var að mig
langaði til að sjá Bláa lónið með
mínum eigin augum (ég hafði lesið
um það í Wallpaper). Og til að sofa
hjá eins mörgum strákum og ég
gat. Ef 27 strákar á minna en
þremur vikum er ekki mikið, þá
veit ég ekki hvað er mikið. Hahaha! Bara að grínast. Nei, reyndar,
ég er ekki að grínast. LOL.“
Svona hefst upprifjun filippseyska bloggarans Bryanboys
um ferð sína til Íslands. Bloggfærslan hefur vakið mikla athygli
í íslenska hommaheiminum því
Bryanboy birtir nöfn og myndir af
nokkrum þeirra íslensku stráka
sem hann átti náin kynni við. Lýsingar hans eru bersöglar í meira
lagi og ekkert dregið undan.
Foreldrar Bryanboys eru milljónamæringar í Maníla og hann
var ekki nema sextán ára þegar
hann kom hingað. Bryanboy bloggar aðallega um tísku og er eins

konar Perez Hilton Asíu. Hann er
gríðarlega vinsæll, fær tvö hundruð þúsund heimsóknir á dag og um
hann hefur verið fjallað í öllum
helstu tískutímaritum heimsins.
Ferðasagan fær góðan endi
þegar Bryanboy kemst loksins í
Bláa lónið. „Ég kynntist enn öðrum
strák (man ekki hvað hann heitir),
við héngum og sváfum saman,“
skrifar hann. „Hann var að læra
flug. Hann átti bíl og bjó nálægt
Bláa lóninu. Hann sagðist myndu
fara með mig þangað. Og hvað
gerði ég? Ég hringdi í vin minn og
bauð honum með. Við fórum allir
þrír og það var æðislegt. Ég efast
um þeir hafi vitað að ég var búinn
að sofa hjá þeim báðum. Djö, ég
hefði átt að stinga upp á trekanti!
Ég er að segja ykkur það … Ég er
svooooo á leiðinni til helvítis fyrir
syndir mínar.“
- drg
KOMST Í BLÁA LÓNIÐ Skrif tískubloggarans Bryanboys um Íslandsheimsókn
sína hafa vakið mikla athygli.

- jbg

Nám í kerfisstjórnun
MCITP + Exchange 2007

Tölvuskólinn iSoft-Þekking mun aftur á vorönn 2009 bjóða upp á námsbraut í Microsoft
Server 2008 umhverf inu ásamt rekstri á Microsoft Exchange 2007 póstþjónum.
Nemendur útskrifast með tvær prófgráður – annars vegar MCITP - Server Administrator 2008
og hins vegar MCTS - Exchange 2007.
Að námi loknu eiga nemendur að vera færir um rekstur á:

Bjóðum einnig upp á nám í :

Netþjónum í Microsoft Windows Server umhverfi

Kerfisstjórnun- grunnnám

Póstþjónum í Microsoft Exchange umhverfi

Rekstri á Microsoft SQL 2008 gagnagrunnum
Forritun í .NET 3.5 umhverfinu

Kennt er tvö kvöld í viku og einn laugardag í mánuði
frá byrjun febrúar og fram til loka maí 2009.

Cisco netbúnaði til undirbúnings CCNA gráðunni
Microsoft Office Sharepoint 2007
Microsoft CRM 4.0

FJARKENNSLA

Microsoft System Center Configuration Manager

Bjóðum uppá nokkur sæti í f jarkennslu
á þessari námsbraut

Microsoft Exchange 2007

www.prentun.is

Allir kennarar námsins eru starfandi sérfræðingar í
netstjórnun og hafa mikla reynslu í kennslu á sviði
upplýsingatækni ásamt tilheyrandi kennslugráðum.

Stök forrit
Dreamweaver
Excel frh. (Stjórn og skipulag)
Excel grunnur
Flash
Illustrator
Office 2007 kynning
Outlook
Photoshop – grunnur
PowerPoint
Stafrænar myndavélar
Word ritvinnsla

St.fj
26
14
21
21
37
5
10
21
10
14
21

Verð
29.000,24.000,24.000,24.000,44.000,7.900,15.000,24.000,15.000,15.000,24.000,-

Skeifan 11B • 108 Reykjavík • Sími 511-3080 • isoft@isoft.is • www.isoft.is

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Olíulausa landið

L

of mér að segja þér hvers vegna
okkur Ísraelsmönnum er í nöp
við Móses. Það tók hann fjörutíu ár
að leiða okkur í gegnum eyðimörkina að þessum eina bletti Mið-Austurlanda þar sem olíu er hvergi að
finna.“ Þetta á Golda Meir, fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels, að
hafa sagt í kvöldverðarboði með
Willy Brandt, þáverandi utanríkisráðherra lands þar sem skömmu
áður hafði verið unnið að útrýmingu þjóðar hennar. Í orðum hennar
má þó ekki greina annað en gamansemi til leiðtoga Þjóðverja og ást til
Ísraels, þar sem hún vonaði að þjóð
hennar fyndi frið.

ENN ríkir ófriður á þessum litla og
olíulausa bletti. Átökin sem geisa
um þessar mundir verða svo til þess
að flestir eru sannfærðir um að
aldrei muni ríkja friður á svæðinu.
Sadat, fyrrverandi forseti Egyptalands, minntist Goldu Meir hlýlega
þegar hún lést 1978, sagði hana hafa
verið heiðarlegan andstæðing. Einhvern veginn grunar mig að leiðtogar þessara ríkja myndu ekki
hafa slík ummæli um hvor annan
nú. Friður virðist í órafjarlægð.
EFTIR að hafa fylgst með stöðugum fréttum af harmleiknum er
skiljanlegt að miklar umræður fari
fram í veröldinni. Einhvern veginn
þykir mér þó útséð með að slíkar
umræður skili nokkru á meðan
stuðningsmenn Ísraels kjósa helst
að hengja sig í hártoganir um hvaða
hugtök eigi að nota um illskuna,
hvort rangt sé að nota orðið helför
um morðin á svæðinu, í raun sé bara
um slátrun að ræða og eðlilegan
fórnarkostnað. Slíkt þvaður hefur
áður valdið vandræðum svo sem
þegar Sameinuðu þjóðirnar brugðust ekki við ástandinu í Darfúr þar
sem það vantaði á tölfræðina til að
hægt væri að kalla ódæðisverkin
þar þjóðarmorð.
HIN hliðin á forheimskunni er svo
sífelldar yfirlýsingar um að fólk sé
hætt að hafa samúð með gyðingum,
það ætli barasta að hlæja næst
þegar það sér Lista Schindlers eða
Píanistann. Það þarf ekki að leita
langt aftur í sögubókum til að sjá að
stjórnvöld, jafnvel friðsömu Norðurlandaþjóðirnar, komu almennt
viðurstyggilega fram við þessa
þjóð. Atburðir nútímans gera hörmungar fortíðarinnar aldrei léttbærari.
Í hugtakahártogunum og sagnfræð-

iupprifjunum gleymist aðalatriði þó
oft í kraðaki orðagjálfurs og áróðursbragða – það er verið að myrða
fólk.

Leiðrétting
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NOTAÐIR BÍLAR Á SPOTTPRÍS
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Fyrir mistök voru Bakþankar Þórhildar Elínar Elínardóttur í gær
eignaðir Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur. Beðist er velvirðingar á
þessu.
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Korputorgi. Opið: mán-fös kl. 11-19, lau kl. 10-18, sun kl. 12-18

