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Gunnhildur
tekur
lega út í fallegri sig glæsikápu sem
keypt var í
Whistles,
eitt sinn í Kringlunni.sem var
Skóna
fékk hún á
útsölumark
aði.

Elskar hvítu
kápuna sín
a

Fatastíll Gunnhild
ar Jónsdóttu
tau er í uppáhald
r er kvenlegu
r en rósóttir
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kjólar, vel sniðnar
sig þó eftir
tilefni og segist
yfirhafnir og
Gunnhildu
r Jónsdóttir
smekklegt
líka halda upp
stuðnings
skóá íslensku
fulltrúi í starfar sem
Skórnir sem
lopapeysuna.
Öskjuhlíð
skóla

Leigir lúxussal fyrir
frumsýningu

Sérblað um heilsu og lífsstíl

Stressaðri fyrir þáttinn en úrslitaleik

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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Sími: 512 5000

FÓLK 40

Ísland sem hindrunarhlaup
„Andstaðan gegn inngöngu
Íslands í ESB er öðrum þræði eins
og eftirdrunur frá fyrri tíð“, skrifar
Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 22

50 milljóna kr. styrkur
HSÍ fékk vænan styrk
frá ríkinu í aukafjárlögum vegna
árangurs landsliðsins á Ólympíuleikunum.
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STORMUR SYÐST Fram að hádegi
má búast við norðaustan stormi við
suður- og suðausturströndina, annars hægari. Snjókoma, slydda og
síðar rigning sunnan til og austan
annars él, síst á Vestfjörðum.
VEÐUR 4

Ísland

HELSTU NYTJASTOFNAR
Bretland
Kolmunni
Síld

NEÐST VIÐ NORÐURSTÍG Maður var handtekinn í gær grunaður um íkveikju í tveggja hæða húsi á horni Tryggvagötu og Norður-

stígs. Engan sakaði en húsið skemmdist mjög mikið í eldinum. Vitni segir brennuvarginn vera fyrrverandi eiginmann starfsmanns
veitingastaðarins Krua Thai, en nokkrir starfsmenn staðarins leigðu íbúð í húsinu. Sjá síðu 4.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ásamt veitingarekstri verði í Eden í Hveragerði.
„Þetta verður forngermanskur átrúnaður norrænna manna sem verður sýndur þarna á nútímalegan hátt og í túlkun frábærra íslenskra listamanna,“
segir Guðbrandur Gíslason sem fer fyrir hópnum
Auga Óðins sem sjá mun um reksturinn. Hann segir
samninga á lokastigi og vill lítið segja þar til þeir eru
í höfn. Gangi allt eftir hefst veitingareksturinn um
miðjan næsta mánuð, en sýningarnar 1. maí.

Morgunblaðið

Fréttablaðið
... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.
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Forstjóri Fjármálaeftirlitsins:

Aukið aðhald
og hertar reglur
hald, efling hlutabréfamarkaða,
endurskoðun löggjafar um fjármálafyrirtæki og hertar reglur eru meðal erfiðra en brýnna
verkefna sem íslensk stjórnvöld
verða að ráðast í. Þetta kemur
fram í grein Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, í
Fréttablaðinu í dag.
Jónas segir einnig að það verði
að taka afstöðu til þess hvort þörf
sé á þremur viðskiptabönkum í
ríkiseigu, hvernig stefna ríkisins
sem eiganda að fjármálafyrirtækjum eigi að vera og hvernig best sé
að dreifa eignarhaldi. Þá kemur
fram í greininni að neyðarlögin
sem sett voru í október í fyrra eigi
rætur að rekja í greinargerð frá
árinu 2006 um viðbúnað stjórnvalda vegna hugsanlegra erfiðleika á fjármálamarkaði. Ekkert
varð af lagasetningu á þeim tíma
en stjórnvöld gátu unnið á grunni
þessara hugmynda í október.
- bs/ Sjá síðu 27.

Eden var komin í eigu Sparisjóðsins á Suðurlandi
en enginn rekstur hefur farið þar fram síðan í desemberbyrjun. En er við hæfi að heiðni verði kynnt í
Eden? „Að sjálfsögðu verða allar hugmyndir kristinna
manna um upphaf tilverunnar afmáðar svo Edennafnið verður að sjálfsögðu að víkja. Þá verður þetta
Auga Óðins,“ segir Guðbrandur. Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar, segist fagna komu
manna Óðins í bæinn. „Þetta er skemmtileg hugmynd
og spennandi ábót á mannlífið hér,“ segir hún. - jse

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

Frakkland

ESB

Ásatrúarmenn taka yfir Eden
VIÐSKIPTI Til stendur að fræðslu- og skemmtisýningar
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sjávarútvegsstefna

Eden í Hveragerði verður að Auga Óðins ef samningar nást:
70,7%

1.661.139 tonn

615.780
tonn

867.844
tonn

(ESB)

Stofnun (sem EBE)
1957:
Rómarsáttmáli undirritaður
Stofnun (sem ESB)
1992:
Maastricht-samningur
undirritaður
Aðildarríki: 27
Fólksfjöldi: 500
milljónir

Ísland

710.897
tonn

EFNAHAGSMÁL Aukið markaðsað-
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1. hluti

Spánn

Ísland

afskrifaðar. Kapp mun verða lagt
á að halda rekstri fyrirtækja gangandi og komið í veg fyrir uppsagnir. Þegar aðstæður batna verða
fyrirtækin seld ýmist í bútum eða
í heilu lagi. Allt verður uppi á borðinu í þeim efnum, að sögn Finns.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir það hafa legið lengi
fyrir að þrjátíu prósent fyrirtækja
hér muni lenda í höndum bankanna. Hafi SA unnið með bönkunum að lausn mála. „Það á ekki að
vera sjálfsagt að stjórnendur fyrirtækja fari frá borði. Í ýmsum
tilfellum hefur reksturinn gengið ágætlega þótt skuldastaðan sé
slæm,“ segir Vilhjálmur og bendir
á að hvert tilvik verði metið fyrir
sig.
- jab / - ikh
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Evrópusambandið

Heildarafli

Spánn

Fullyrt er úr bankakerfinu að
enn sé lánað og fái fyrirtæki fyrirgreiðslu hjá bönkum gegn traustu
veði. Minna sé um að lántakendur geti boðið bönkunum veð sem
þeir þiggi. Þá er hermt að á síðari hluta ársins geti færst mjög í
vöxt að bankarnir taki beinan þátt
í rekstri fyrirtækja.
Samkvæmt spá CreditInfo eru
líkur á að 3.527 fyrirtæki verði
ógjaldfær á næstu tólf mánuðum.
Að sögn Finns mun bankinn taka
yfir þau fyrirtæki sem teljast lífvænleg en hafa lent í erfiðleikum.
Í yfirtöku bankanna felst að
eignarhlutur núverandi hluthafa
illra staddra fyrirtækja þurrkast út og má reikna með að æðstu
stjórnendum verði skipt út í einhverjum þeirra. Skuldir verða ekki

ESB og sjávarútvegur

Danmörk

visst með bæði heimilum og fyrirtækjum að því að komast í gegnum
þetta erfiða tímabil. En því miður
er ljóst að í sumum tilvikum er
staða fyrirtækja slík að taka verður þau yfir,“ segir Finnur Sveinbjörnsson, forstjóri Kaupþings.
Blaðið hefur fyrir því heimildir að bankarnir séu þegar við
þröskuld nokkurra fyrirtækja
sem glíma við slæma fjárhagsstöðu. Nokkur af stærstu bílaumboðunum standi tæpt og sé frekar
spurning um daga en vikur hvenær bankinn taki við stjórn þeirra
sem verst eru stödd.
Glitnir hefur ekki gengið inn í
rekstur fyrirtækja með beinum
hætti, samkvæmt upplýsingum
frá bankanum.

FRÉTTASKÝRING:

stæðar fylkingar. tekist á andAfstaða þeirra
er afdráttarlaus.
þýðingu sambandsaðild Bitbeinið er hvaða
hefði á stöðu sjávarútvegsmála hér
á landi - hvort mögulegt
tryggja forræði
sé að
þjóðarinnar yfir
fiskimiðunum eða hvort aðild
Spurningin ristir þýði afsal auðlindarinnar.
djúpt
fullveldi þjóðarinnar enda er fullyrt að um
sé að tefla. Yfirráðin
yfir fiskiveiðiauðlindinni
séu í raun spurning um sjálfsákvörðunarrétt
okkar í stærra
samhengi.

Þúsund tonn

VIÐSKIPTI „Bankinn vinnur mark-

Brynhildur Guðjónsdóttir sýnir
einleik sinn í
Kaupmannahöfn.

16

Sjávarútvegur er
í forgrunni þegar
rætt er um hugsanlega
ekkert annað skipti
aðild Íslands að ESB.
máli, komi til aðildarviðræðna.
Margir ganga svo
banabiti íslensks
Andstæðingar fullyrða
langt að segja að
sjávarútvegs. Þeir
að sjávarútvegsstefna
sem æskja aðildar
vo lengi sem rætt
telja raunhæft að
tryggja megi hagsmuni ESB verði
Evrópusambandið hefur verið um
(ESB) og Ísland
okkar.
í sömu andrá
hafa

4.389

Brák til
Danmerkur

FRÉTTASKÝRING Sjávarútvegur
er í forgrunni þegar rætt er um
hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Það geisar þorskast
ríð á Íslandi
Margir ganga svo S
langt að segja
að ekkert annað
skipti máli, komi
til aðildarviðræðna.
Bitbeinið er
hvaða þýðingu
sambandsaðild hefði á stöðu
sjávarútvegsmála hér á landi
– hvort mögulegt sé að tryggja
forræði þjóðarinnar yfir fiskimiðunum eða hvort aðild þýði
afsal auðlindarinnar. Spurningin
ristir djúpt enda er fullyrt að um
fullveldi þjóðarinnar sé að tefla.
Yfirráðin yfir fiskiveiðiauðlindinni séu í raun spurning um sjálfsákvörðunarrétt okkar í stærra
samhengi.
- shá / sjá síðu 16
4.178

Bankarnir undirbúa yfirtöku á illa stöddum fyrirtækjum. Allt verður uppi á
borðinu, segir forstjóri Kaupþings. Lífvænleg fyrirtæki verða tekin og seld síðar.

Sjávarútvegur
er bitbeinið

3.481

Fyrirtækin á leið í
hendur bankanna

Evrópusambandsumræðan:

3.241
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

2.599

Einar Páll Tamimi lögfræðingur er fertugur
í dag.

LOGI GEIRSSON

2.393

Viðburðarík ævi

®

íll

Tækninýjungar,
fræðsla og forvarnir
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Brennsla, þolog styrktarþ
jálfun sérsniðin
Komdu og æfðu
fyrir konur.
í þægilegu og
Reglulegar
heimilislegu
Komdu í Curves
mælingar, persónul
umhverﬁ.
og sjáðu hvernig
eg og góð þjónusta.
aðeins 30 mín.
geta breytt
lífi þínu.
Sölufulltrúar

Ísland
Suður Kórea
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SPURNING DAGSINS
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Pálína Ásgeirsdóttir stjórnar heilbrigðismálum Alþjóða Rauða krossins í Palestínu: Ný skýrsla OECD um Evrópu:

Fer í eftirlitsferð inn á Gaza
PALESTÍNA Eini sendifulltrúi Rauða

Hrafnhildur, er þetta ekki
ávísun á grátkór?
„Nei, nei. Ég geri fastlega ráð fyrir
því að þeir sem taka ákvarðanir um
þessi mál viti hvað þeir syngja.“
Kórar Flensborgar- og Öldutúnsskóla fá
ekki styrk úr bæjarsjóði Hafnarfjarðar
á þessu ári. Hrafnhildur Blomsterberg
stjórnar kór Flensborgarskóla.

Útlán til atvinnuveganna:

Erlend lán vega
þungt í tölunum
VIÐSKIPTI Rétt fyrir fall bankanna
í haust höfðu skuldir fyrirtækja
landsins aukist um 44 prósent frá
ársbyrjun, en heimilanna um 22
prósent.
Greining Glitnis vitnar í gær
til talna Seðlabankans um útlán
lánakerfisins til atvinnuveganna, en í septemberlok stóðu
þau í 5.518 milljörðum króna. „Í
upphafi síðasta árs höfðu skuldir þeirra þrefaldast á fjórum
árum,“ segir í umfjöllun Glitnis. Þar kemur jafnframt fram
að meirihluti skulda fyrirtækja
fyrir hrunið hafi verið gengisbundnar, eða 68 prósent, miðað
við 59 prósent í ársbyrjun. Þarna
spilar inn í erlend fjárfesting og
fall krónunnar.
- óká

Gaslausu Evrópuríkin:

Hóta málsókn
út af gasdeilu
RÚSSLAND, AP Leiðtogar þeirra

Evrópuríkja, sem ekki hafa
fengið gas frá Rússlandi svo
dögum skiptir, hóta nú bæði
Rússum og
Úkraínumönnum málsókn ef
gasdreifingin kemst ekki í
lag á ný.
Vladimír
Pútín, forsætisráðherra
Rússlands,
VLADIMÍR PÚTÍN
segir að Úkraínumenn haldi
Evrópuríkjum í gíslingu, en
Úkraínustjórn segir aftur á móti
að Rússar torveldi vísvitandi
flutning á gasi í gegnum Úkraínu til Evrópuríkja.
Jose Manuel Barroso, forseti
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir ástandið
óþolandi.
- gb

kross Íslands í Palestínu, Pálína
Ásgeirsdóttir, stefnir á að fara í
eftirlitsferð inn á Gaza-svæðið í
vikulokin.
Pálína hefur aðsetur í Jerúsalem, þaðan sem hún stjórnar heilbrigðisverkefni Rauða krossins
í Palestínu. Hún heldur utan um
átján spítala, átta á Gaza-svæðinu
og tíu á Vesturbakkanum. Hlutverk hennar er að sjá til þess að
þeir starfi sem skyldi og hafi nóg
af starfsfólki, lyfjum og öðrum
nauðsynjum.
Fréttablaðið hefur ekki náð tali
af Pálínu sjálfri. Sólveig Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi Rauða

kross Íslands, segir að Pálína
hafi meðal annars tekið þátt í að
koma teymi skurðlækna inn á
Gaza-svæðið. Unnið sé að því að
fleiri sérfræðingar Rauða krossins komist til starfa á sjúkrahúsum á svæðinu.
Rauði krossinn berjist fyrir því
að sjúkraflutningamenn Rauða
krossins og Rauða hálfmánans
fái að fara um svæðið óhindraðir.
Sólveig segir að umsamið þriggja
klukkustunda vopnahlé á dag hafi
margsinnis verið brotið. Sjö teymi
sjúkraflutningamanna frá Rauða
hálfmánanum hafi lent í miðjum
skotárásum.
Pálína er hjúkrunarfræðingur

EFNAHAGSMÁL Efnahags- og fram-

PÁLÍNA ÁSGEIRSDÓTTIR Stjórnar heil-

brigðisverkefni Alþjóða Rauða krossins í
Palestínu. Hún stefnir inn á Gaza-svæðið
í vikulokin til að kanna aðstæður.
FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ÓL.

að mennt og einn reyndasti sendifulltrúi Rauða kross Íslands á
átakasvæðum.
- hhs

Sjötta hvert fyrirtæki
á Suðurnesjum í þrot
Ofan í mesta atvinnuleysi á landinu er því spáð að meira en sjötta hvert fyrirtæki á Reykjanesi verði gjaldþrota í ár. Bæjarstjóri og verkalýðsforingi vona að
álver í Helguvík snúi stöðunni við. Reykjanes rísi hraðar úr rústunum en aðrir.
ATVINNUMÁL Tæplega átján prósent fyrirtækja á Reykjanesi
verða gjaldþrota áður en árið er
á enda. Samkvæmt spá Creditinfo
Ísland fara 248 af 1.403 fyrirtækjum á Reykjanesi í þrot á næstu tólf
mánuðum. Hlutfallið er hærra en í
nokkrum öðrum landshluta.
„Atvinnuleysi á Suðurnesjum er
það hæsta á landinu, um tíu prósent, og þetta er dálítið endurvarp
frá fyrirtækjum sem standa illa en
á það þarf að líta að hér er hátt hlutfall einyrkjafyrirtækja,“ segir Árni
Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
Árni segir Suðurnesjamenn enn
eygja von í því að framkvæmdir
við álver í Helguvík hefjist um mitt
árið. „Það þýðir auðvitað á fjórða
þúsund störf sem er langt umfram
það sem Suðurnesjamenn þurfa,“
segir bæjarstjórinn sem kveður
ýmis önnur jákvæð teikn á lofti í
atvinnulífinu og nefnir sérstaklega skólastarfsemi á gamla varnarsvæðinu.
„Þannig að það er ýmislegt sem
bendir til að við getum farið að rísa
upp á miðju ári. Ég kalla það raunsæja bjartsýni að það sé hægt að
sjá tækifærin fram undan en menn
þurfa að búa sig undir það að næstu
fjórir til fimm mánuðir verði erfiðir,“ segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ þar sem einmitt í dag verður
opnuð ný miðstöð fyrir fólk í leit að
nýjum tækifærum.
Kristján G. Gunnarsson, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis, segir
spána um gjaldþrotin ekki koma á
óvart. Hún rími við atvinnuleysistölur svæðisins. Hlutfall atvinnu-

Vilja aukið
fjármálaeftirlit
farastofnunin (OECD) leggur til
stofnun yfirfjármálaeftirlits í
Evrópu sem leggja myndi þjóðum
lið í að viðhalda fjármálastöðugleika og í eftirliti með fjámálafyrirtækjum. Stofnunin leggur þetta
til í úttekt um efnahagshorfur á
evrusvæðinu sem birt var í gær,
miðvikudag. Angel Gurria, framkvæmdastjóri OECD, sagði í gær
málið brýnt, það sýndi sú staða
sem uppi væri í fjármálakerfi
heimsins.
Í skýrslunni eru efnahagshorfur
evrulanda sagðar óvenju óljósar,
en líkur á að dragi úr verðbólguþrýstingi.
- óká

Framkvæmdastjóri Árvakurs:

Línur verða að
fara að skýrast
VIÐSKIPTI „Það eru engar fréttir í

dag að minnsta kosti. Ég get ekki
nefnt nákvæma dagsetningu á
því hvenær línurnar fara að
skýrast, en þær
verða að skýrast ekki síðar en
í næstu viku,“
segir Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Árvakurs,
útgáfufélags
EINAR
MorgunblaðsSIGURÐSSON
ins. Félagið
hefur átt í vandræðum og er talið að það skuldi í
kringum 4,5 milljarða króna.
Langstærstur hluti þeirrar tölu
eru skuldir félagsins við Glitni.
Spurður hvort bankinn hyggist
taka yfir rekstur Árvakurs segist Einar ekki hafa fengið neinar
vísbendingar um það og ekki hafa
heyrt af neinu slíku.
- kg

Afkomuviðvörun Eimskips:

SKÓFLUSTUNGA Í HELGUVÍK Suðurnesjamenn glíma

Neikvætt eigið
fé um áramót

við atvinnuleysi og slæmar
spár en vonast eftir því
að framkvæmdir við álver
í Helguvík hefjist aftur af
krafti um mitt árið.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

ÁRNI SIGFÚSSON

lausra sé hátt á Suðurnesjum vegna
fjölda lítilla fyrirtækja, sérstaklega
í byggingariðnaði og mannvirkjagerð, sem hafi farið í þrot.
Eins og Árni bendir Kristján
á væntanlegt álver sem öflugan
vinnuveitanda. „Og það er ýmislegt
fleira að gerast í svartnættinu sem
betur fer og ég held við munum rísa
hraðar úr þessari rúst en önnur
landsvæði,“ segir hann.
Creditinfo spáir því að á landinu
öllu fari rúmlega 3.500 fyrirtæki,

KRISTJÁN
GUNNARSSON

eða 13 prósent allra fyrirtækja, á
höfuðið. Á eftir Reykjanesi er hlutfallið hæst á Suðurlandi þar sem
spáð er að tæplega 15 prósent fyrirtækja leggi upp laupana. Lægst er
hlutfallið á Norðurlandi vestra. Þar
verða tæp 10 prósent fyrirtækja
gjaldþrota samkvæmt spánni sem
er lítið eitt skárra en á Norðurlandi
eystra þar sem hlutfallið er rúmlega 10 prósent. Hlutfallið í öðrum
landshlutum er á bilinu 11 til 13
prósent.
gar@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Eigið fé Eimskips verður neikvætt um 150 milljónir
evra, eða sem nemur 25 milljörðum króna, í ársuppgjöri 2008.
Þetta kemur fram í afkomuviðvörun sem félagið sendi frá sér í
gærkvöldi.
Eimskip lét vita af því í desember að veruleg óvissa væri um
afkomu ársins. Virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild og aðstæður á mörkuðum leiða, að sögn
félagsins, til ofangreindrar niðurstöðu.
„Gert er ráð fyrir að sölu eigna
í Norður-Ameríku ljúki í febrúar
2009 og mun salan létta verulega
á skuldsetningu félagsins,“ segir
í tilkynningunni, en ekki sé ljóst
hver áhrifin verði endanlega. - óká

Framsóknarmenn vilja viðræður við Evrópusambandið og breytta stjórnskipan:

flugfelag.is

Burt úr bænum
Hópaferðir fyrir öll tilefni
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT
NUUK
KULUSUK

Upplýsingar:
Sími 570 3075
hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

Alþingi hefji aðildarviðræður
STJÓRNMÁL Nefnd um Evrópumál

innan Framsóknarflokksins vill
að flokksþing samþykki ályktun um að Alþingi ákveði að hefja
aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Samkvæmt drögum að ályktun,
sem lögð verður fyrir flokksþingið sem hefst á morgun, er fullveldi
og óskorað forræði Íslendinga yfir
auðlindum þjóðarinnar grundvallarkrafa í aðildarviðræðum við
ESB. Þjóðin taki afstöðu til samningsins í þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Í upphafi viðræðna verði gerður
stöðugleikasamningur við Evrópska seðlabankann sem tryggi
stöðugt gengi íslensku krónunnar
þar til Íslendingar taka upp evru,“
segir í drögunum.
Meðal skilyrða framsóknarmanna er að Íslendingar hafi einir
veiðirétt í íslenskri lögsögu og
stýri veiðunum. Einnig að fram-

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR Yfir

hundrað manns hafa gengið í Framsóknarflokkinn í aðdraganda flokksþings
um helgina. Þar munu um 960 fulltrúar
kjósa nýjan formann í stað Valgerðar
Sverrisdóttur sem ekki gefur kost á sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

leiðsla og úrvinnsla íslenskra
landbúnaðarafurða verði tryggð
ásamt sérstöðu og hreinleika

íslenskra landbúnaðarstofna. Þá
fái Íslendingar varanlegan rétt
til að setja lög um forgangsrétt
manna með lögheimili og fasta
búsetu á Íslandi til að eiga ráðandi
hlut í jarðeignum, lóðum, fasteignum og atvinnufyrirtækjum eins
og nú gildi víða innan ESB.
Ein 68 ályktana sem lagðar verða fyrir flokksþingið er
um endurskoðun stjórnskipunar Íslands á sérstöku stjórnlagaþingi. Stjórnarskrá og lög
„verði endurskoðuð til samræmis við framsæknar hugmyndir um
stjórnskipun landsins um gagnsæi, lýðræðislega þátttöku og
jafnvægi milli valdþátta“. Meðal
annars þurfi að taka afstöðu til
þess hvort afnema eigi þingræði
og taka upp beina kosningu æðsta
handhafa framkvæmdavalds og
meta hvort þörf sé á sérstökum
þjóðhöfðingja.
- gar

Tilboð!
Verð frá

F í t o n / S Í A

6.995 kr.

*

Aðeins í
12 klst.

Í dag frá kl. 12.00 til miðnættis býður Iceland Express
5.000 ﬂugsæti, verð frá aðeins 6.995 kr. , aðra leið
með sköttum og öðrum greiðslum!
Bókunartímabil: Í dag frá kl. 12.00 á hádegi til miðnættis í kvöld

5.000
flugsæti!

Ferðatímabil: 16. janúar til 28. febrúar 2009
Áfangastaðir: London, Kaupmannahöfn, Berlín og Varsjá
Ekki missa af þessu einstaka tilboði, þú bókar á www.icelandexpress.is
Skráðu þig í netklúbbinn okkar, þannig færðu spennandi nettilboð,
þér að kostnaðarlausu.

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða
valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

með ánægju
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Hættulegur forseta landsins:

Segir fyrrverandi eiginmann starfsmanns Krua Thai hafa kveikt í við Tryggvagötu:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

125,89

126,49

Sterlingspund

183,22

184,12

Evra

166,65

167,59

Dönsk króna

22,364

22,494

Norsk króna

17,73

17,834

Sænsk króna

15,241

15,331

Japanskt jen

1,4052

1,4134

SDR

190,22

191,36

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
204,8749
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Joe Biden í Írak:

Vanda sig við
brottflutning
ÍRAK, AP „Hann sagði Obama vera

staðráðinn í að kalla herinn heim,
en brotthvarfið verði framkvæmt
af fullri ábyrgð,“ hafði Ali alDaggagh, talsmaður Íraksstjórnar, eftir Joe Biden,
verðandi varaforseta Bandaríkjanna, að loknum
viðræðum hans og
Nouri al-Malikis,
forsætisráðherra
Íraks.
Írakar voru
ánægðir með að
JOE BIDEN
fá staðfestingu
frá Biden á því, að
herinn verði ekki kallaður fyrirvaralítið heim heldur verði brottflutningurinn vandlega undirbúinn.
Bandarískir fjölmiðlar skýrðu
einnig frá því í gær að Obama ætli
sér, strax á fyrstu dögum valdatíðar sinnar, að gefa fyrirmæli um
lokun Guantanamo-fangabúðanna
á Kúbu og leggja niður hina sérstöku dómstóla, sem fjallað hafa
um mál sumra fanganna þar. - gb

Lögregluskóli ríkisins:

Tæplega þrjátíu
nýir nemendur
LÖGGÆSLUMÁL Tæplega 30 nýnemar hófu nám á fyrstu önn grunnnámsdeildar í Lögregluskóla ríkisins 13. janúar. Námið á önninni
tekur um fjóra mánuði. Í september 2009 fara nemendurnir svo í fjögurra mánaða starfsþjálfun í lögreglunni. Að henni
lokinni, í janúarbyrjun 2010,
hefst síðan þriðja önnin. Henni
lýkur með útskrift í apríl 2010.
Af þessum 29 nýnemum hafa
fjórtán starfað sem afleysingamenn í lögreglunni, allt frá fjórum mánuðum til rúmlega tveggja
ára. Átta konur eru í hópi nýnemanna eða 27,6 prósent.
- jss

Húsið mjög mikið skemmt

Fangelsaður
tveggja ára

LÖGREGLUMÁL Rúmlega fimmtug-

SIMBABVE, AP Tveggja ára dreng,

ur íslenskur maður var handtekinn í gær, grunaður um íkveikju í
tveggja hæða húsi við Tryggvagötu
10 í hádeginu í gær. Engan sakaði
í eldinum en húsið er mjög mikið
skemmt.
Lárus Magnússon, sem rekur
veitingastaðinn Krua Thai, segir
brennuvarginn vera fyrrverandi
eiginmann starfsmanns staðarins.
Tilkynning barst um eldinn
laust eftir klukkan 13.00 í gær og
komu þrír slökkvibílar auk sjúkrabíla á staðinn. Slökkvistarf gekk
greiðlega og ekki breiddist eldur í
nálæg timburhús líkt og óttast var.
Skömmu síðar handtók lögregla

ELDSVOÐI Húsið á horni Tryggvagötu
og Norðurstígs er mikið skemmt eftir
eldinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

blöð sem hann hafði meðferðis og
kveikt í.
Í samliggjandi húsi við Norðurstíg er verkstæði þar sem gamlir
bílar eru gerðir upp. Þar urðu einnig töluverðar skemmdir.
- kg

ÚR KOMPÁSI Árás Benjamíns í Hafnar-

Sveitarstjórnarmenn telja að þjónustu við olíuleitarfyrirtæki megi koma upp á
Norðurlandi eystra fyrir nokkur hundruð milljónir króna. Komi til olíuvinnslu
gæti þurft að reisa stórskipahöfn í Finnavík, nálægt náttúruminjum.

firði var sýnd í þættinum Kompás.

Benjamín og Kompásmálið:

Aftur ákærður
vegna árásar

IÐNAÐUR Sveitarstjórnarmenn

telja að hægt verði að koma á fót
þjónustumiðstöð fyrir leitarfyrirtæki á Drekasvæðinu með litlum tilkostnaði í Vopnafirði og á
Langanesi. Þó er ljóst að kostnaður getur skipt hundruðum milljóna króna. Þetta kemur fram í
skýrslu sem kynnt var í gær.
Talið er fýsilegt að byggja upp
þjónustu á svæðinu meðan á olíuleit stendur eða í átta til tíu ár. Í
upphafi er stefnt að því að mannvirkin á staðnum verði nýtt, það
er hafnarsvæðið, flugvellir og
önnur aðstaða, en í framtíðinni
komi til frekari uppbyggingar
í Gunnólfsvík ef til olíuvinnslu
kemur.
Í skýrslunni kemur fram að
setja þarf 300 milljónir króna í
flugskýli og þyrluaðstöðu á Egilsstaðaflugvelli verði hann notaður.
Verði Þórshafnarflugvöllur hins
vegar betrumbættur fyrir farþegaflug kosti það þrjá milljarða
króna. Verði flugvöllur byggður
á Langanesi geti það kostað 4-8
milljarða.
Koma þarf upp þjónustuaðstöðu
við höfn, annaðhvort á Vopnafirði eða á Þórshöfn. Á Vopnafirði myndi kostnaðurinn verða
um 150-900 milljónir eftir stærð
en á Þórshöfn 650-1.300 milljónir.
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri
í Vopnafirði, sér fyrir sér að reisa
þurfi skemmu með útisvæði undir
borstangir, sement og íblöndunarefni auk þess sem fyrirtækin
þurfi eldsneyti og kost og aðrar
birgðir fyrir mannskapinn.
Hann segir að komi til olíuvinnslu geti í framtíðinni þurft að
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Akureyri, Tryggvabraut 1–3
Opið mánudag–föstudag 8–18
laugardag 10-16

Nigel Mutemagau, var í gær
sleppt úr fangelsi í Simbabve
eftir að dómari úrskurðaði að
ekki væri ástæða til að halda
honum.
Drengurinn var fangelsaður ásamt foreldrum sínum fyrir
nokkrum vikum en foreldrarnir
eru sakaðir um að undirbúa tilraun um að steypa forseta landsins, Robert Mugabe, af stóli.
Stjórnarandstaðan sakar yfirvöld
um að sýna foreldrum Nigels og
jafnvel drengnum sjálfum harðræði. Lögreglan og ákæruvaldið hafna slíkum ásökunum. Nigel
dvelur nú hjá skyldfólki sínu. - ovd

Ódýrt að koma upp
þjónustu við olíuleit

-

Reykjavík, Fiskislóð 1
Opið mánudag–föstudag 10–18
laugardag 10-16

mann í nágrenninu, grunaðan um
íkveikjuna. Að sögn rannsóknardeildar lögreglunnar hafði hann
ekki verið yfirheyrður í gærkvöldi
vegna annarlegs ástands.
Lárus leigði íbúð á annarri
hæð Tryggvagötu 10 fyrir starfsfólk staðarins auk tveggja annarra, alls sex manns. Hann segir
brennuvarginn fyrrverandi eiginmann konu sem vinnur á staðnum. Sá hafi áreitt konuna að undanförnu og gert tilraun til að kveikja í
húsinu í fyrrakvöld. Hann hafi svo
komið aftur í hádeginu í gær, bankað á dyrnar og eftir að hafa hrint
til hliðar stúlku sem kom til dyra
hafi hann sprautað bensíni á dag-

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ FYRIR OLÍULEIT
Fontur

DÓMSTÓLAR Benjamín Þ. Þor-

Stefnt er að því að nota
sem mest aðstöðu sem
fyrir er á Vopnafirði og
Þórshöfn en í framtíðinni gæti þurft að reisa
stórskipahöfn í Finnafirði.
Í grennd við Gunnólfsvíkurfjall eru sjaldgæfar
náttúruminjar. Talið er að
þær séu ekki á fyrirhuguðu iðnaðarsvæði.

Langanes
Eiðisvík
Þórshöfn
Gunnólfsvíkurfjall
Finnafjörður
Bakkafjörður

grímsson hefur verið ákærður
aftur fyrir að ráðast á karlmann
á bílastæði við Hafnarvogina við
Hafnarfjarðarhöfn. Þetta er í
annað skipti sem ákært er í máli
Benjamíns vegna árásarinnar á
manninn. Ágallar voru á málsmeðferð þegar ákært var í fyrra
skiptið því þá voru gefnar út tvær
ákærur.
Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Benjamín er ákærður fyrir að hafa
sparkað í manninn, tekið hann
hálstaki og þrýsti honum niður til
jarðar. Þar sparkaði hann nokkrum sinnum í höfuð mannsins þar
sem hann lá. Árásin var tekin upp
á myndband og sýnd í fréttaskýringaþættinum Kompási á Stöð 2.
Þá var Benjamín jafnframt
ákærður fyrir að ráðast á 35 ára
gamlan karlmann 3. júlí í fyrra
og kýla hann í andlit og í hægri
vanga þar sem maðurinn stóð við
barinn á Nordica-hótelinu.
- jss

Vopnafjörður
Vopnafjörður

reisa stórskipahöfn í Finnafirði
við Gunnólfsvík. „Þar er aðstaða
til að byggja upp stórskipahöfn og
landsvæði til að byggja upp gríðarlega stóra þjónustumiðstöð. Olía
yrði þá flutt þangað í leiðslum eða
skipum,“ segir hann.
Gert er ráð fyrir 167 hektara
iðnaðarlóð við Gunnólfsvík á aðalskipulagi fyrir Langanesbyggð
en svæðið hefur verið á náttúruminjaskrá frá 1975 vegna sjaldgæfra plantna og jarðmyndana.
Í skýrslunni segir að athuganir bendi til að hvorki sjaldgæf-

ar plöntur né jarðmyndanir sé að
finna á mögulegu uppbyggingarsvæði þó að þær séu við Gunnólfsvíkurfjall.
Sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi eystra vonast til að tugir
starfa geti skapast vegna olíuleitar á Drekasvæðinu. Þorsteinn
segir að óbeint skapist líka alls
kyns þjónustuverkefni í kingum
þessa starfsemi.
Leyfi vegna olíuleitar á Drekasvæðinu á Jan Mayen-hryggnum
verða auglýst í næstu viku.

EIGNARNÁM
Tjaldstæði á 17,6 milljónir
Eigendum jarðarinnar Egilsstaða
II/Kollstaða hafa verið úrskurðaðar
17,6 milljónir króna í bætur frá Fljótsdalshéraði í bætur vegna eignarnáms
sveitarfélagsins á 4,2 hekturum úr
landi jarðarinnar við Lagarfljót undir
tjaldstæði.

ghs@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
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Ert þú á vanskilaskrá?
Já

12,7%
87,3%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að ráðamönnum stafi
hætta af mótmælendum?
Segðu skoðun þína á Vísir.is
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Tíu þúsund manns mótmæla stjórnvöldum í höfuðborg Lettlands:

Útkall Landhelgisgæslunnar:

Tugir manna særðir eftir átök

Þyrla sótti veikan sjómann

LETTLAND, AP Stjórnin og stjórnarandstaðan í Lettlandi skiptust á
ásökunum út af harkalegum mótmælum, sem brutust út í fyrrakvöld í höfuðborginni Ríga. Meira
en fjörutíu manns hlutu misalvarleg meiðsl í átökunum, sem voru þau
verstu síðan landið sagði skilið við
Sovétríkin árið 1991.
Ofbeldi braust út í kjölfar friðsamlegra mótmæla í miðborginni,
þar sem ríkisstjórnin var sökuð um
að bera ábyrgð á efnahagskreppu
landsins. Um tíu þúsund mótmælendur kröfðust þess að þingið yrði
leyst upp.
Flestir mótmælendur héldu heim
á leið að fundi loknum, en um hundr-

Staðgreiðsla

2009

Skatthlutfall staðgreiðslu er 37,2%
Skatthlutfall í staðgreiðslu 2009 er 37,2%, þ.e.
tekjuskattur 24,1% + meðaltalsútsvar 13,1%.

Skatthlutfall barna
þ.e. þeirra sem fædd eru 1994 eða síðar, er 6% af
tekjum umfram frítekjumark.

Persónuafsláttur á mánuði
er 42.205 kr.
Persónuafsláttur ársins 2009 er 506.466 kr.
eða 42.205 kr. á mánuði.

Sjómannaafsláttur
Sjómannaafsláttur er 987 kr. á dag.

að manns urðu eftir og reyndu að
ryðjast inn í þinghúsið í Ríga.
Óeirðalögregla hélt þeim frá húsinu, og beitti bæði táragasi og kylfum. Mannsöfnuðurinn grýtti bæði
múrsteinum og klakabrotum í lögregluna og skemmdi þrjár lögreglubifreiðar. Einnig voru rúður brotnar
og áfengi stolið úr áfengisverslun.
Ivars Godmanis forsætisráðherra
segir að skipuleggjendur mótmælanna beri ábyrgð á óeirðunum,
vegna þess að ákveðið hafi verið að
halda mótmælafundinn þrátt fyrir
vaxandi spennu út af efnahagskreppu landsins.
Aigars Stokenbergs, þingmaður stjórnarandstöðunnar, var einn

Tryggingagjald er 5,34%
Af launum sjómanna á fiskiskipum greiðast til
viðbótar 0,65% í iðgjald vegna slysatryggingar
eða samtals 5,99%.

Rafræn skil
á staðgreiðslu,
sjá skattur.is

manna mótmæltu í miðborg Ríga í
fyrrakvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

helsti skipuleggjandi mótmælanna.
Hann segir aftur á móti stjórnina
bera ábyrgðina vegna þess að ekki
hafi verið gerðar nægar öryggisráðstafanir.
- gb

Veruleg breyting varð á skattastefnu eftir 2006 þegar hætt var við að lækka bara
skattprósentuna og hækka persónuafslátt. Vegna hækkunar persónuafsláttar
lækkaði skattbyrði nú um áramót hjá þeim sem hafa tekjur undir 575 þúsund.
SKATTAMÁL „Nú um áramót varð
almenn skattalækkun,“ segir
Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hagfræðingur hjá Þjóðmálastofnun
við Háskóla Íslands. Samkvæmt
útreikningum hans sem birtust í
tímaritinu Vísbendingu lækkar
skattbyrði þeirra sem hafa mánaðarlegar tekjur undir 575.000 krónum vegna hækkunar persónuafsláttar.
Skattleysismörkin hækkuðu um
tæplega 19.000 krónur nú um áramót og eru nú 118.182 krónur. Á
sama tíma hækkuðu tekjuskattur
og útsvar að meðaltali um tæplega
1,5 prósentustig.
„Fram að 2007 hafði skattprósentan lækkað svolítið, en persónuafslátturinn dróst aftur úr
launaþróun, þannig að skattbyrði
hækkaði hjá flestum,“ segir Arnaldur.
„Eftir árslok 2006 er þessu snúið
við. Í stað þess að lækka skattprósentuna, eins og átti að gera er
persónuafsláttur hækkaður og
hann látinn fylgja verðbólguþró-

Börn sem fædd eru 1994 og síðar og ná því ekki 16
ára aldri á árinu 2009 greiða 6% skatt án persónuafsláttar af tekjum sínum umfram 100.745 kr.

Frádráttur vegna skylduiðgjalds í lífeyrissjóð er 4%
af heildartekjum og til viðbótar má færa frádrátt
vegna iðgjalds í séreignarlífeyrissjóð allt að 4% af
heildartekjum.

MANNFJÖLDI Í MIÐBORGINNI Þúsundir

unnar, TF-GNÁ, sótti á þriðjudagskvöldið veikan sjómann um borð í
íslenskt fiskiskip sem statt var um
50 sjómílur norður af Horni.
Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar barst beiðni um aðstoð laust
fyrir klukkan 17 og um klukkustund síðar fór þyrlan frá Reykjavíkurflugvelli. Aðstæður á svæðinu voru ágætar, vindhraði um
13 metrar á sekúndu og ölduhæð
2 til 3 metrar. Ferðin gekk vel og
klukkan 20.41 var skipverjinn
kominn um borð í þyrluna sem
hálftíma síðar lenti á Reykjavíkurflugvelli þar sem sjúkrabifreið
beið mannsins.
- ovd

Skattar lækka með
breyttri skattastefnu

Frítekjumark barna er 100.745 kr.

Frádráttur vegna greiddra iðgjalda í
lífeyrissjóð er 4% af launum og allt að
4% viðbótarfrádráttur

BJÖRGUN Þyrla Landhelgisgæsl-

ARNALDUR S. KRISTJÁNSSON Segir ekki

rétt að tala um skattahækkun, þrátt fyrir
hækkun tekjuskatts.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BREYTINGAR Á MÁNAÐARLEGUM
SKATTGREIÐSLUM 2008 TIL 2009
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un. Frá því hefur skattbyrðin ekki
aukist vegna rýrnunar persónuafsláttar.“
Aðspurður hvaða áhrif þetta
hefði á Gini-stuðulinn, sem metur
jöfnuð í skiptingu tekna í samfélaginu, segir Arnaldur erfitt að
meta það vegna aukins atvinnuleysis og efnahagsþrenginga.
„Þetta ætti að hafa tekjujafnandi
áhrif,“ segir hann. Erfitt sé hins
vegar að meta það vegna óvissu
um tekjuþróunina.
„Þessi breyting veldur því að
skattarnir lækka mest hjá stærstum hluta Íslendinga sem líklega
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koma verst út úr efnahagsþrengingunum,“ segir hann.
Hins vegar gæti það verið varhugavert að fara í almenna skattalækkun, líkt og nú er gert, þegar
fjárlagahallinn sé jafnmikill og
gert er ráð fyrir. „Hugsanlega
gæti verið skynsamlegra að fara
í skattahækkanir til að minnka
fjárlagahallann á þessu ári.“ Slíkar skattahækkanir þurfi ekki að
vera almenn tekjuskattshækkun,
heldur sé einnig hægt að líta til
hækkana annarra skatta eða upptöku hátekjuskatta.
svanborg@frettabladid.is

Karlmaður dæmdur í fimmtán mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot:

Sambýliskonan hindraði að
unglingsstúlku væri nauðgað
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið dæmdur í fimmt-

án mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness fyrir
tilraun til að nauðga sextán ára stúlku. Honum var
einnig gert að greiða henni 400 þúsund krónur í
miskabætur.
Maðurinn var ákærður fyrir að hafa í apríl 2008,
reynt að hafa samræði eða önnur kynferðismök við
stúlkuna sem þá var sextán ára. Hún var gestkomandi á heimili hans. Honum var gefið að sök að hafa
lagst við hlið hennar þar sem hún lá sofandi í herbergi dóttur hans og reynt að gyrða niður buxur
hennar. Er stúlkan vaknaði tók hann fyrir vit hennar og hótaði að meiða hana hefði hún ekki hljótt. Lét
maðurinn ekki af athæfi sínu fyrr en sambýliskona
hans kom inn í herbergið og réðst á hann.
Í dómsniðurstöðu segir að stúlkan hafi verið
trúverðug í frásögn sinni af atburðinum. Athæfi
mannsins beri skýr merki um að fyrir honum hafi
vakað að beita hana kynferðislegu ofbeldi. Tilviljun hafi ráðið því að honum tókst ekki ætlunarverk

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Maður fékk fangelsisdóm fyrir að
reyna að nauðga sextán ára stúlku í fyrravor.

sitt. Fyrir liggi að stúlkan hafi áttt erfitt uppdráttar
eftir árásina.
Maðurinn á brotaferil að baki og hefur hlotið allnokkra refsidóma.
- jss

VEISTU SVARIÐ?
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Stuðningur ríkisins vegna Suðurlandsskjálftans nemur 733 milljónum:

Fjöldauppsagnir í Svíþjóð:

Ríkið greiðir skjálftabætur

Spara hátt í sjö
milljarða á ári

JARÐSKJÁLFTI Ríkissjóður greiðir 733

1 Hverjum vildi Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ráða heilt fyrir
fund í Háskólabíói?
2 Hvað eru margir dagar liðnir
frá því Alþingi setti neyðarlögin?
3 Evrópusambandslönd fá ekki
gas frá Rússlandi til upphitunar
húsa. Um hvaða land liggja
gasleiðslurnar?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

JÓN ÞÓR STURLUSON OG ROBERT WADE

Wade gagnrýndi meðal annars skort á
upplýsingum frá stjórnvöldum vegna
efnahagskreppunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ VILHELM

Wade á fundi ráðuneyta:

Fræddur um
neyðarnefndir
EFNAHAGSMÁL „Hann spurði um

það sem hefur verið gert í kjölfar
bankahrunsins,“ segir Sigmundur
Sigurgeirsson hjá fjármálaráðuneytinu, en hann var einn þriggja
embættismanna sem fundaði í
gær með Robert Wade, prófessor
í stjórnmálahagfræði hjá LSE.
Wade var einn frummælenda
á borgarafundi í Háskólabíói þar
sem hann gagnrýndi stjórnvöld
fyrir aðgerðarleysi í aðdraganda
og kjölfar bankahrunsins.
Sigmundur segir að Wade hafi
ekki haft vitneskju um ýmislegt.
Þar á meðal hafi hann ekki vitað
af því eignamati sem er í gangi
í gömlu bönkunum, né af þeim
neyðarnefndum sem hafi verið að
störfum. Þá hafi Wade verið upplýstur um samskipti við erlenda
kröfuhafa.
Robert Wade vildi ekki tjá sig
um fundinn þegar eftir því var
leitað.
- ss

milljónir króna í styrki vegna Suðurlandsskjálftans 29. maí í fyrra.
Stærstur hluti upphæðarinnar, 402
milljónir króna, eru styrkir til einstaklinga sem urðu fyrir tjóni sem
tryggingar ná ekki til.
Alls fara 200 milljónir í styrki
vegna fyrstu viðbragða við skjálftanum og aukinn kostnað sveitarfélaga. Þá fara 50 milljónir í styrki
vegna tjóns opinberra stofnana á
jarðskjálftasvæðinu og 81 milljón
í önnur tjón og ófyrirséð.
Í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu segir að forsætis- og fjármálaráðuneytin muni nú hefjast
handa við að greiða út styrki. Þeir

ALLT Í RÚST Tjón af völdum skjálftans

sem skók Suðurland 29. maí í fyrra er
metið á milljarða króna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

styrkir sem greiddir verði á næstunni séu vegna niðurrifs, endurmats á brunabótamati, tjóns á
innbúum og fleiru. Samkvæmt viðgerðarreikningum sé um að ræða

stéttar, palla, veggi, hleðslur, frárennsli, vatnsveitur, borholur og
fleira.
Í tilkynningu ráðuneytisins
segir enn fremur að tjón af skjálftanum sé metið á milljarða króna,
enda hafi þetta verið mestu hamfarir sem gengið hafa yfir jafn
fjölmenna og þéttbýla byggð hér
á landi. Jarðskjálftinn hafi þess
vegna reynt mikið á alla þætti
samfélagsins og er öllum þeim,
sem komu að aðgerðum, á einn eða
annan hátt þakkað í yfirlýsingu
ráðuneytisins.
Nánari upplýsingar má nálgast
á vefsíðunni forsaetisraduneyti.is
- ovd

Vopnahlésviðræður Hamas
og Ísraels mjakast áfram
Nærri þrjár vikur eru síðan Ísraelar hófu miskunnarlausar árásir sínar á íbúa Gazasvæðisins. Tugir manna
enn drepnir á hverjum degi. Egyptar og Hamasliðar eru með drög að bráðabirgðavopnahléi í smíðum.
PALESTÍNA, AP Viðræður Egypta við

Hamas um hugsanlegt tíu daga
vopnahlé milli Hamas og Ísraels
eru sagðar langt komnar. Þetta
staðfestu fulltrúar bæði Egypta og
Hamas-samtakanna í gær.
Drögin verði fljótlega kynnt
Ísraelum, en mikil óvissa ríkir
engu síður um langtímahorfur á
Gazasvæðinu, þar sem stanslausar
árásir Ísraela í nærri þrjár vikur
hafa kostað hátt í þúsund manns
lífið. Um helmingur þeirra er sagður vera almennir borgarar, þar af
hundruð á barnsaldri.
Loftárásum á þéttbýlt Gazasvæðið var haldið áfram af fullum krafti
í gær. Meðal annars var sprengjum
varpað á grafreit í Gazaborg, þar
sem fjöldi manns var saman kominn og dreifðust líkamshlutar út
um stórt svæði. Ísraelsher segir
þessari árás hafa verið beint að
vopnageymslu skammt frá grafreitnum.
Skæruliðar Hezbollah-hreyfingarinnar í Líbanon skutu sprengjuflaugum suður yfir landamærin
til Ísraels í gær, en þær ollu engu
manntjóni. Sprengjuflaugaárásum frá Gazasvæðinu hefur fækk-

FYLGST MEÐ BLÓÐBAÐINU Þrír réttrúaðir gyðingar fylgdust með átökunum á götum
Gazaborgar frá samyrkjubúinu Nir Am, sem er skammt frá bænum Sderot rétt handan landamæra Gaza.
NORDICPHOTOS/AFP

að töluvert frá því árásirnar hófust. Í byrjun skutu Palestínumenn
allt að 80 flaugum yfir landamærin

til Ísraels á dag, en í gær var skotið
16 flaugum.
Frá því Ísraelar hófu árásir

SJÓÐFÉLAGAFUNDUR
ALMENNA LÍFEYRISSJÓÐSINS Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK
Almenni lífeyrissjóðurinn boðar til sjóðfélagafundar fimmtudaginn 29. janúar 2009
á Grand hótel Reykjavík kl. 17.15.
DAGSKRÁ
1. Fundarsetning.
2. Kynning á fjárfestingarstefnu og
hugmyndum stjórnar um breytingar.
3. Tillögur um breytingar á samþykktum.
4. Önnur mál.

STOKKHÓLMUR, AP Níu hundruð starfsmönnum Karólínska
sjúkrahússins í Stokkhólmi í Svíþjóð verður sagt upp störfum.
Uppsagnirnar eru sagðar spara
spítalanum um 450 milljónir
sænskra króna á ári sem samsvarar tæplega 6,9 milljörðum
íslenskra króna. Nokkur halli
hefur verið á rekstri sjúkrahússins undanfarin ár. Hátt í 16 þúsund manns starfa á sjúkrahúsinu
sem er annað stærsta sjúkrahús
Svíþjóðar. Um tveir þriðju þeirra
sem sagt verður upp eru fastráðnir starfsmenn en aðrir eru
lausráðnir starfsmenn eða verktakar.
- ovd

Nánari upplýsingar og tillögur um
breytingar á samþykktum eru á heimasíðu
sjóðsins, www.almenni.is.
Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins.

www.almenni.is

sínar, hinn 27. desember síðastliðinn, hafa þrettán Ísraelsmenn
látist, þar af fjórir af völdum
sprengjuflauga frá Gazasvæðinu.
Ísraelar hafa aðeins gert þriggja
klukkustunda hlé á árásum sínum
daglega, svo hægt verði að koma
brýnustu hjálpargögnum yfir á
Gazasvæðið.
Ísraelar hafa ítrekað fullyrt að
þeir muni ekki hætta árásum fyrr
en tryggt sé, að íbúar á Gaza skjóti
ekki fleiri sprengjuflaugum yfir
til Ísraels. Leiðtogar Hamas hafa
sömuleiðis hafnað vopnahléi, nema
því aðeins að landamæri Gaza
verði opnuð.
Vopnahléshugmyndir, sem nú
eru ræddar í Egyptalandi, felast
líklega í því, að því er AP fréttastofan hefur eftir samningamönnum, að Ísraelar hætti árásum án
þess þó að draga herlið sitt til
baka, en á móti hætti Hamas-liðar
að skjóta sprengjuflaugum. Slíkt
bráðabirgðavopnahlé myndi standa
í tíu daga, sem þyrfti að nota til að
semja um vopnahlé til lengri tíma.
Takist það ekki, má búast við að
blóðbaðið hæfist að nýju.
gudsteinn@frettabladid.is

ÚTSALA
Ofnar, helluborð og háfar með allt að 63% afsl.
Sjálfvirkar kaffivélar frá Gaggia og Saeco með miklum afslætti

Kæliskápar á mjög góðu verði

Búsáhöld og gjafavara með allt að 56% afslætti
Frábær tilboð á hljómtækjum og
sjónvörpum frá Denon og Toshiba
William Bounds pipar- og
saltkvarnir - 30% afsláttur

Canton hátalarar
með 50% afslætti

WilliamBounds
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Staða barna
enn afar slæm
SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 20. JANÚAR OG 22. JANÚAR.
Sjálfstyrking . Framkoma . Líkamsburður . Innsýn í fyrirsætustörf . Förðun . Umhirða húðar og hárs .
Myndataka (10 s/h myndir) . Tískusýningarganga . Fíkniefnafræðsla . Myndbandsupptökur . Leikræn tjáning
Umsjónarkennarar námskeiðsins er Andrea
Brabin framkvæmdarstjóri Eskimo, auk
fjölmargra gestakennara.
Kennt verður einu sinni í viku,
einn og hálfan tíma í senn.

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

Skráning er haﬁn í síma 533 4646 og eskimo@eskimo.is

Verð

17.900 kr.

Hætta steðjar að þunguðum konum og ungbörnum
í þróunarlöndunum samkvæmt skýrslu UNICEF
sem kynnt er í dag. Lífslíkur barns í iðnvæddu ríki
eru fjórtán sinnum meiri en barns í þróunarlandi.
HEILBRIGÐISMÁL Konur í fátækustu

ríkjum heims eru 300 sinnum líklegri til að deyja við barnsburð eða
af orsökum sem rekja má til þungunar en konur í iðnríkjunum, samkvæmt árlegri skýrslu UNICEF,
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna
um stöðu barna í heiminum.
Þá er barn, sem fæðist í þróunarlandi, 14 sinnum líklegra til að látast á fyrstu mánuðum ævi sinnar en
barn sem fæðist í iðnvæddu ríki.
Skýrslan er kynnt í Jóhannesarborg í Suður-Afríku í dag. Í skýrslunni, State of the World´s Children,
er að finna lista yfir fjölda atriða
sem varða velferð barna í heiminum. Á listanum má finna atriði eins
og menntun, bólusetningu, heilsugæslu, aðhlynningu þungaðra
kvenna, næringargjöf, barnaþrælkun, giftingar barna, útbreiðslu
HIV og alnæmis og aðgang að
hreinu vatni.
Í tilkynningu frá UNICEF segir
að á síðustu árum hafi lífslíkur
barna aukist í mörgum þróunarlöndum en ekki hafi tekist að draga
eins úr dauðsföllum kvenna við
barnsburð. Barnadauði hafi minnkað um helming í Níger og Malaví á
árunum 1990 til 2007 og þá sé tíðni
barnadauða í Indónesíu aðeins einn
þriðji af því sem hún mældist árið
1990. Í Bangladess hafi tíðni barnadauða fallið um meira en helming.
Sömu þróun er ekki að finna
þegar kemur að heilsu og lífslíkum mæðra, segir í tilkynningunni.
Í þróunarlöndunum eru líkur á því

BÖRN Í MALAVÍ Barnadauði í Malaví

minnkaði um helming á árunum 1990
til 2007 samkvæmt skýrslu UNICEF.
MYND/ERNA HREINSDÓTTIR

að kona deyi við barnsburð sagðar
vera 1 á móti 76. Til samanburðar
eru líkurnar 1 á móti 8.000 meðal
kvenna í iðnvæddum ríkjum.
Meirihluti dauðsfalla er sagður
eiga sér stað í Afríku og Asíu þar
sem frjósemi er mikil, vöntun er á
þjálfuðu fólki til aðstoðar við barnsburð og heilsugæsla er veikburða.
Til að draga úr dauðsföllum kvenna
við barnsburð og ungbarnadauða
mælir skýrslan með því að grundvallarþjónusta verði veitt á öllum
stigum heilbrigðiskerfisins, heima
fyrir, í samfélaginu og á heilsugæslustöðvum. Slík nálgun gangi
lengra en hefðbundin áhersla á að
bregðast við einstaka sjúkdómstilfellum því hún kalli frekar á að
mæðra- og ungbarnavernd verði
tekin inn á öllum stigum heilsugæslunnar.
olav@frettabladid.is

Keilir og Háskóli Íslands kynna B.S. nám í tæknifræði

Vélarnar stjórna
heiminum
Nú vantar fólk til að stjórna vélunum

ORKU- OG TÆKNISKÓLI
Keilir og Háskóli Íslands bjóða nú nám í tæknifræði við framúrskarandi aðstæður
á Keilissvæðinu undir leiðsögn sérfræðinga í fremstu röð. Nemendur útskrifast
með B.S. gráðu frá Háskóla Íslands.
Orkutæknifræði veitir sterkan grunn í beislun og nýtingu jarðvarmaorku og virkjun
á öðrum grænum, endurnýjanlegum orkugjöfum. Í mekatróník (e. mechatronics)
fá nemendur þverfaglega menntun í hönnun og smíði rafeinda- og tölvustýrðs vélbúnaðar.
Lögð er áhersla á verklegar æfingar í rannsóknarstofu og samstarf við fyrirtæki sem
undirbýr nemendur fyrir atvinnulífið, þar sem vaxandi þörf er fyrir sérfræðinga á þessu sviði.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar.
KEFLAVÍKURFLUGVELLI - SÍMI: 578 40 00 - WWW.KEILIR.NET
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Héraðsdómur Reykjavíkur:

Neytendur: Oddný þarf sjálf að borga viðgerð

Ríkissjóður var
sýknaður

Nýja BT er ekki gamla BT

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sýknað íslenska ríkið
af bótakröfu karlmanns. Hann
taldi á sér brotið þegar lögreglan
handtók hann á skemmtistaðnum
Áttunni í Hafnarfirði í febrúar
2007.
Maðurinn krafðist einnar
milljónar króna. Maðurinn viðurkenndi að hafa neytt áfengis.
Einnig að hafa átt orðaskipti við
lögreglumann og ýtt við honum.
Þess vegna telur héraðsdómur að
ekki sé hægt að fallast á að handtakan hafi verið ólögmæt og tilefnislaus. Þá féllst dómurinn ekki
heldur á að handtakan hafi verið
harkalegri en tilefni var til.
- jss

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

Viðskipti á Íslandi virðast flókin. Fyrir venjulegt fólk sem engan áhuga hefur á viðskiptum
líta þau oft út eins og sama fólkið sé endalaust
að millifæra eigur á milli sín. Þannig var raftækjaverslunin BT í eigu Árdegis. Árdegi keypti
hlut Baugs í dönsku verslunarkeðjunni Merlin
árið 2005. Merlin fór í greiðslustöðvun í fyrra
og í framhaldinu fór Árdegi í greiðslustöðvun
á Íslandi. BT-verslununum var lokað. Nokkrum vikum síðar keyptu Hagar „bitastæðustu
hlutana úr þrotabúi BT“, eins og það var kallað.
BT-verslanirnar opnuðu aftur. Hagar eru í eigu
Baugs. Hringnum lokið.
Starfsfólk BT heldur atvinnu, sem er gott,
en hringlandahátturinn hefur afleiðingar sem
snerta kúnnana beint. Oddný skrifar: „Ég keypti
stafræna myndavél í BT 11.01.2008. Nú er hún

biluð, annaðhvort hleðslutækið, batteríið eða myndavélin sjálf.
Fór í BT í desember, löngu áður en
ábyrgðin rennur út.
Viti menn, mér er tjáð að ég hafi
keypt þetta fyrir hrun BT, það sé kominn nýr eigandi og þeir beri enga ábyrgð á
tækjum og tólum sem keypt voru fyrir eigendaskipti. Hvernig getur þetta staðist?“
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir var
enginn til svara hjá BT og rafpósti var
ekki svarað. Eftir því sem næst verður komist ber nýi eigandi fyrirtækis enga lagalega
ábyrgð á fyrri kröfum. Hins vegar er spurning
hvort vörumerkinu – BT – sé mikill greiði gerður með þessu.

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI
KRISTJÁN L. MÖLLER Æskir upplýsinga
frá sveitarfélögum um afslátt elli- og
örorkulífeyrisþega á fasteignaskatti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ráðherra vill upplýsingar:

Spyr um afslátt
fasteignaskatta
STJÓRNSÝSLA Samgönguráðherra
hefur óskað upplýsinga frá sveitarfélögunum um reglur um afslátt
á fasteignaskatti elli- og örorkulífsþega. Tilefnið er úrskurður
ráðuneytisins um að flatur afsláttur væri ekki í samræmi við reglur.
Úrskurðurinn féll vegna breytinga á afsláttakerfi Garðabæjar,
þar sem ákveðnum aldurshópi var
boðinn flatur afsláttur, en áður
hafði afsláttur verið tekjutengdur.
Ráðuneytið úrskurðaði að afsláttur af fasteignaskatti ætti einungis við tekjulitla einstaklinga. Nú
hefur ráðuneytið óskað upplýsinga
um hvaða hátt sveitarfélög hafa á
þessum málum.
- kóp

Þú færð vandaðan, næstum nýjan Volkswagen Caddy sendibíl
í vinnu hjá þér fyrir aðeins 890 kr. á dag miðað við 35% útborgun.
Það kallar maður sannarlega ódýrt vinnuafl. VW Caddy hefur
getið sér sérstaklega gott orð hér á landi fyrir áreiðanleika,
þægindi, sparneytni og hagstætt verð.

Nýtt fasteignamat:

Frestur til
fyrsta mars
EFNAHAGSMÁL Nýtt fasteignamat
gekk í gildi um síðustu áramót.
Fasteignamat skal endurspegla
staðgreiðsluverð fasteignar
miðað við verðlag fasteignar í
nóvembermánuði 2008.
Frestur til að óska eftir endurmati er til 1. mars næstkomandi
en kæra má úrskurð Fasteignaskrár Íslands til yfirfasteignamatsnefndar. Upplýsingar um
fjárhæðir fasteignamatsins er að
finna á vefnum fasteignaskra.is
og á álagningarseðlum fasteignagjalda sveitarfélaga. Á vef fasteignamatsins segir að eigendur
fasteigna geti einnig fengið slíkar
upplýsingar sendar í tölvupósti
eða póstsendar. Slíkar beiðnir
skulu sendar á fasteignaskra@
fasteignaskra.is
- ovd

00AKKRK.I
75.0
FÆRAP

VERK
FYLGIR MEÐ

* Miðað við bílalán í íslenskum krónum og 35% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er að jafnaði um 15%.

VW Caddy – nýskráður 2006

VW Transporter TDI – nýskráður 2005

VW Caddy – nýskráður 2007

Ekinn: 53.000 km / Ásett verð: 1.550.000
Úborgun: 542.500 / Mánaðargreiðsla: 34.190*

Ekinn: 86.000 km / Ásett verð: 2.390.000
Úborgun: 836.500 / Mánaðargreiðsla: 35.900*

Ekinn: 60.000 km / Ásett verð: 1.740.000
Útborgun: 590.000 / Mánaðargreiðsla: 27.590*

Vinnumálastofnun:

Bregðast við
auknu álagi
VINNUMARKAÐSMÁL Vinnumálastofnun hefur opnað nýja þjónustuskrifstofu að Borgartúni 7B. Nýja
skrifstofan er viðbót við þjónustu
stofnunarinnar en hún er opnuð til
að bregðast við auknu álagi á þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar að Engjateigi 11.
Á nýju skrifstofunni er EURES,
evrópska vinnumiðlunin, til
húsa og þar með öll þjónusta við
atvinnuleitendur og atvinnuleysisbótaþega sem ekki tala íslensku.
Einnig er þar veitt öll almenn ráðgjöf vegna atvinnuleitar erlendis.
- ovd

Kynntu þér úrval okkar af notuðum VW atvinnubílum sem við bjóðum
í HEKLU - Notuðum bílum. Komdu núna á Klettháls og gerðu hagstæð kaup.
Við erum sveigjanleg í samningum.

Opið 10–18 virka daga | Opið 12–16 laugardaga
Kletthálsi

sími 590 5040

www.heklanotadirbilar.is

notadirbilar@hekla.is
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Virkjun fyrir íbúa á Reykjanesi sem leita nýrra tækifæra í atvinnu eða námi:

Heilbrigðisráðherra:

Virkja mannauð á Vallarheiði

Aukið fé þegar
kreppu lýkur

ATVINNUMÁL Virkjun mannauðs á

ORÐNAR TVÍTUGAR Í janúar ár hvert
er haldinn í Japan dagur þeirra, sem
verða sjálfráða á árinu, en það gerist
við tvítugsaldur þar í landi. Þessar
ungu konur skemmtu sér konunglega í
rússíbana í Tókýó í tilefni dagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Reykjanesi hefur formlega starfsemi sína í dag en starfsemin er
hugsuð fyrir íbúa á Reykjanesi sem
leita nýrra tækifæra í atvinnu eða
námi.
Virkjun, sem er til húsa í byggingu 740 á Vallarheiði, er ekki
síður hugsuð sem samkomustaður fólks sem vill breyta því áfalli
sem atvinnuleysi er í ný tækifæri
á atvinnumarkaði með námi, námskeiðum eða mannbætandi tómstundum og menningarstarfsemi.
Að verkefninu standa meðal annarra; sveitarfélög á Reykjanesi,
Vinnumálastofnun, verkalýðsfélög og fyrirtæki, menntastofnanir

SAMTAKA Framkvæmdastjórn Virkjunar
fundar með forystumönnum verkalýðsfélaganna.
MYND/DAGNÝ GÍSLADÓTTIR

eins og Keilir, Fjölbrautaskóli Suðurnesja og Miðstöð símenntunar á
Suðurnesjum.
Í tilkynningu frá aðstandendum
segir að áhersla verði lögð á hlýj-

ar móttökur og skipulagða starfsemi þar sem litið verði á erfiða
stöðu sem tækifæri. Þá er í Virkjun vinnuaðstaða fyrir ýmis konar
frumkvöðlastarfsemi og aðstoð við
stofnun sprotafyrirtækja, aðstaða
fyrir námstengd verkefni, fyrirlestra, kynningar, persónuleg ráðgjöf og tómstundaverkefni, þátttakendum að kostnaðarlausu.
Í tilkynningunni segir að verkefnið sé nýmæli til að takast á við
atvinnuleysi og megi líta á það sem
tækifæri til sjálfseflingar, menntunar og að gera einstaklinginn hæfari til frekari þátttöku í atvinnulífinu þegar ný tækifæri skapast á
vinnumarkaði.
- ovd

HEILBRIGÐISMÁL Guðlaugur Þór
Þórðarson heilbrigðisráðherra
hefur sagt niðurskurð í heilbrigðiskerfinu nauðsynlegan
vegna efnahagsástandsins. Hann
segir ástandið munu breytast
þegar kreppunni lýkur.
„Það er náttúrlega enginn
vafi á því að þegar rofar til hjá
okkur, og það gerist fljótt ef við
höldum rétt á spilunum, verða
örugglega meiri fjármunir til
heilbrigðismála en nú.“ Hann
svaraði því þó ekki beint hvort
það þýði að niðurskurður sem
hann hefur boðað og hefur verið
mótmælt gangi til baka í betra
ástandi.
- kóp

Lögreglan á Ísafirði stöðvar ólöglegan húðflúrara:

LÖGREGLUFRÉTTIR
Átján ljóslausir ökumenn
Lögreglan á Selfossi stöðvaði átján
ökumenn á þriðjudagskvöldið þar
sem ljósabúnaður á bílum þeirra
reyndist í ólagi. Ökumönnunum var
gefinn frestur til lagfæringa.

Innbrot á Selfossi
Brotist var inn í kaffihús á Selfossi í
fyrrinótt og þaðan stolið 15 þúsund
krónum. Þjófarnir komust undan og
er þeirra leitað.

MENNING
Prjónakonum synjað
„Í ljósi aðstæðna“ hefur fræðslunefnd
Hafnarfjarðar synjað ósk Jafnréttishúss Amals Tamimi í Hafnarfirði um
styrk vegna prjónanámskeiðs fyrir
konur af erlendum uppruna.

Foreldrar uggandi
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Ísafirði

lagði hald á húðflúrunartæki síðastliðinn föstudag en eigandi
þeirra, sem er 24 ára, hafði húðflúrað nokkra unglinga undir lögaldri án samþykkis foreldranna.
Þar að auki hafði hann ekki tilskilin leyfi og verður hann tekinn
til yfirheyrslu.
Lögreglan greindi ekki frá því
hversu marga hann hafði húðflúrað en foreldrar margra þeirra
voru slegnir yfir afrakstrinum.
Á fréttavef Bæjarins besta á Ísafirði segir að hann hafi meðal
annars húðflúrað hakakross á
einn viðskiptavina sinna.

Málfríður Sigrúnardóttir,
sem rak húðflúrunarstofu á Ísafirði um nokkurra mánaða skeið
í fyrra, segir að sá sem lögreglan hafi stoppað af hafi húðflúrað unglinga á aldrinum fjórtán
til sextán ára. Húðflúrarinn hafi
jafnvel gert það ókeypis.
„Ég hætti ekki út af þessu,
þetta er nú hálfgert barnakrot
hjá honum,“ segir hún. „Það er
alveg næg eftirspurnin, það er
ekki þess vegna sem ég hætti með
stofuna.
Svo er ég náttúrlega búin að
læra þetta og er með öll leyfi.“
- jse

GRÉTAR JÓNASSON Rök halda ekki og rangar fullyrðingar eru í frumvarpi viðskipta-

ráðherra segir framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHEM

Telur engin rök vera fyrir afnámi skylduaðildar:

Segir þingmenn
hafna rökum
STJÓRNMÁL Grétar Jónasson, fram-

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

kvæmdastjóri Félags fasteignasala, segir rök Björgvins G. Sigurðssonar viðskiptaráðherra vegna
afnáms skylduaðildar að félaginu
ekki halda.
Frumvarp viðskiptaráðherra
felur meðal annars í sér að fasteignasölum verður óskylt að vera í
Félagi fasteignasala og undirgangast siðareglur þess. Ráðherrann
segir umboðsmann Alþingis telja
vafasamt að skylduaðild standist
stjórnarkrá.
Grétar Jónasson bendir á að þótt
álit umboðsmanns hafi legið skýrt
fyrir hafi allir alþingismenn nýlega
samþykkt lög um skylduaðild að
Félagi löggiltra endurskoðenda.
„Þannig heldur það engan veginn
að halda því fram að afnema þurfi
skylduaðild að Félagi fasteignasala

þegar Alþingi hefur þegar tekið
skýra afstöðu til álits umboðsmanns. Þá hafa virtir lögmenn
og lagaprófessor talið skylduaðild
brýna og ekki leika vafa á að hún
standist gagnvart stjórnarskrá.“
Að sögn Grétars er ranglega fullyrt í greinargerð með nýja frumvarpinu að allsherjarnefnd hafi
árinu 2004 ekki talið lengur þörf
fyrir skylduaðild þegar Félag fasteignasala hefði eflst nægjanlega.
„Þetta er alls ekki það sem allsherjarnefnd sagði.“
Þá segir Grétar að verið sé að
fella niður lagaskyldu á Félag fasteignasala um að tilkynna um brot
félagsmanna. „Um 90 prósent af
þeim málum sem alvarlegust hafa
verið hafa einmitt komið upp eftir
ábendingar Félags fasteignasala
auk fjölda smærri mála.“
- gar

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

B£=H7L;H#IzCK=£?
Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík
sími 515 5000, www.oddi.is
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ÐJAN ÚTSALA HÚSASMI
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15-50%

Líkamsræktartækin komin

3.690

frábært verð!

5.349

AFSLÁTTUR

Einnig fáanlegt:
Fjölþjálfi, æfingahjól,
hlaupabretti og fleira

Göngubretti
JDB-1300
3899532

Brauðrist

697.39.6295 0

Bomann Estate
1840848

Sturtusett
Damixa, sturtutæki
og sturtusett.

2.690

8000580

3.899

40%
AFSLÁTTUR

264.32.7974 6
Kaffivél
Bomann Aromakontroll
1840931

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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FRÉTTASKÝRING: ESB og sjávarútvegur

1. hluti

Það geisar þorskastríð á Íslandi
Sjávarútvegur er í forgrunni þegar rætt er um hugsanlega aðild Íslands að ESB. Margir ganga svo langt að segja að
ekkert annað skipti máli, komi til aðildarviðræðna. Andstæðingar fullyrða að sjávarútvegsstefna ESB verði
banabiti íslensks sjávarútvegs. Þeir sem æskja aðildar telja raunhæft að tryggja megi hagsmuni okkar.
Evrópusambandið (ESB)

S

Danmörk

867.844
tonn
1.661.139 tonn

Ísland

HELSTU NYTJASTOFNAR
Bretland
Kolmunni
Síld

Stofnun (sem EBE) 1957:
Rómarsáttmáli undirritaður
Stofnun (sem ESB) 1992:
Maastricht-samningur undirritaður
Aðildarríki: 27
Fólksfjöldi: 500 milljónir

Ísland

710.897
tonn

582.846
tonn

615.780
tonn
Bretland

Frakkland

433.235
tonn Holland

Finnland

Svíþjóð

Makríll
Danmörk
Síld

Eistland

Sandsíli

Lettland
Danmörk

Tannsíld
Holland
Makríll

Holland

Bretland

Síld
Frakkland
Sardína

Írland

Pólland
Þýskaland

Belgía
Lúxemborg

Guli túnfiskur

Randatúnfiskur
Spánn
Kolmunni

Litháen

Kolmunni

Tékkland
Slóvakía
Austurríki

Sardína

Ungverjaland

Slóvenía

Frakkland

Rúmenía

Ítalía

Makríll

Spánn

Grikkland

Bretland
11,5%
Frakkland
10,9%

Sambandssinnar
Að sögn þeirra sem aðhyllast Evrópusambandsaðild mun engin meiri háttar breyting
verða á íslenskum sjávarútvegi við inngöngu.
Þar er reglan um hlutfallslegan stöðugleika
í forgrunni. Á meðan andstæðingar aðildar
segja að ekkert hald sé í reglunni, þar sem
henni sé hægt að breyta, segja þeir sem
æskja aðildar að afar ólíklegt sé að henni
verði breytt. Um hana sé sátt innan ESB.
Það liggur fyrir að ákvarðanir um
hámarksafla á miðum innan ESB eru teknar
af ráðherraráði ESB (sjávarútvegsráðherrar
landanna) og það ætti einnig við um Íslandsmið við inngöngu. Hins vegar má segja að
það sé aðeins formbreyting. Undirbúningur yrði sá sami hérlendis. Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar lægju til grundvallar
með umsögn Alþjóðahafrannsóknaráðsins
(ICES). Sjávarútvegsráðherra ákveður ekki
kvóta á þessum grunni, eins og nú er, heldur gerir tillögu til ráðherraráðsins. Þar sem

VEIÐAR STÆRSTU FISKVEIÐIÞJÓÐA HEIMS 2005

ÍSLAND Í SAMANBURÐI VIÐ ESB 2006

868

711

616

583

433

312

279

269

229

211

153

146

140

Bretland

Frakkland

Holland

Ítalía

Þýskaland

Svíþjóð

Portúgal

Írland

Litháen

Finnland

Lettland

1.654

Ísland

Suður Kórea

Spánn

1.661

Víetnam

Sjávarútvegur innan ESB
„Það er óumdeilt að Evrópusambandinu
hefur ekki tekist að ná þeim markmiðum
sem sett eru í sjávarútvegsstefnu þess,“
segir í skýrslu starfshóps á vegum þriggja
ráðuneyta og hagsmunasamtaka í sjávarútvegi frá árinu 2004. Hér er vitnað til þess,
sem almennt er viðurkennt, að ekki hefur
tekist að koma í veg fyrir ofveiði og er talið
að flestir fiskistofnar Evrópusambandslandanna séu ofveiddir. Ekki er farið að tillögum fiskifræðinga um kvóta í eintökum tegundum og ákvarðanataka einkennist frekar
af pólitískri sérhagsmunagæslu en ábyrgri
umgengni við viðkvæma auðlind.
Ákveðið hefur verið að ráðist verði í gagngera endurskoðun sjávarútvegsstefnunn-

Ísland

2.249

1.930

Filippseyjar

2.599

2.393

Taíland

Noregur

3.481

Japan

3.241

Indonesía

Indland

4.389

4.178

Chile

Rússland

4.846

4.740

Bandaríkin

engin þjóð á hér hagsmuna að gæta er útilokað annað en að eftir ráðgjöf Íslendinga
yrði farið.
Bent er á að Íslendingar geti í samningum fengið undanþágur eða sérlausnir fyrir
íslenskan sjávarútveg. Þessu hafna andstæðingar ESB hins vegar afdráttarlaust. Fordæmi eru vissulega fyrir slíkum lausnum við
inngöngu einstakra ríkja í ESB. Hins vegar
er deilt um fordæmisgildi þeirra fyrir Ísland
og er þá vitnað til þeirrar sérstöðu sem sjávarútvegur hér hefur í samanburði við Evrópusambandslöndin.

Þúsund tonn
1.348

17.362

hopp. Dæmin sanna að lönd sem eiga ríkra
hagsmuna að gæta þurfa að setja upp varnir gegn kvótahoppinu í lögum og reglugerðum. Það eru hins vegar áhöld um hvort það
hafi skilað viðunandi árangri. Eins er bent á
að fyrir liggur að útlendingar geta eignast
meirihluta í íslenskum fyrirtækjum, komi
til aðildar. Þetta gengur þvert á gildandi
lög sem myndu verða merkingarlaus daginn
sem skrifað væri undir aðildarsamning. Það
sama á við um alla fríverslunarsamninga
sem Íslendingar hafa gert.
Síðast en ekki síst er það svo reglan um
hlutfallslegan stöðugleika. Í henni felst að
hver þjóð fær alltaf sama hlutfall heildarkvóta á grundvelli veiðireynslu. Haldist hún
óbreytt frá því sem nú er fengi íslenska ríkið
kvótann við Íslandsstrendur til úthlutunar
hér innanlands í heild sinni. Og hér mætast
stálin stinn því þar sem þessi regla er ekki
hluti af stofnsáttmála ESB þá er hún breytingum undirorpin. LÍÚ segir regluna því
enga tryggingu fyrir íslenskan sjávarútveg
til framtíðar.

Malta

9.394

Holland
8,2%

Búlgaría

Danmörk

HLUTFALL AF HEILDARAFLA ESBRÍKJA ÁRIÐ 2006 heildarafli 5.632.000 tonn
Danmörk
Aðrir
16,3%
39,7%
Spánn Portúgal
13,4%

Perú

Rökræða andstæðinga
Eins og gefur að skilja eru það hagsmunaaðilar í sjávarútvegi sem leiða andófið gegn
aðild Íslands að ESB. Landsamband íslenskra
útvegsmanna (LÍÚ) og Samtök fiskvinnslustöðva (SF) hafa formlega gefið út afstöðu
sína til ESB og sameiginlegu sjávarútvegsstefnu þess. Eins og áður segir er kjarninn í
afstöðu LÍÚ sá að Íslendingar skuli fara með
forræði yfir fiskimiðunum, sjái um samninga
um skiptingu veiðiréttar úr deilistofnum og
tali eigin máli á vettvangi alþjóðastofnana.
Eins sé það grundvallaratriði að ekki komi
til greina að framselja lagasetningarvald
Alþingis til ráðherraráðs ESB og ábyrgðin á
málefnum sjávarútvegsins flyttist til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel. Allar vonir
um að Íslendingar myndu stjórna einhverju í
sjávarútvegsmálum innan ESB sé tálsýn.
Deilistofnar, stofnar sem eru hluta ársins
innan íslensku efnahagslögsögunnar en hluta
ársins á úthöfunum eða í lögsögum annarra
ríkja, skipta Íslendinga miklu máli. Um 30
prósent tekna af íslenskum sjávarafurðum
koma úr deilistofnum sem þegar eru nýttir samkvæmt samningum sem gerðir hafa
verið. Útvegsmenn telja hættu á að þessi
áunnu réttindi tapist við ESB-aðild. Þeir
minna á að samningamenn ESB hafa reynst
okkur Íslendingum harðdrægir. Þeir ætluðu okkur enga hlutdeild í kolmunnaveiði en
kvóti Íslands er nú 16 prósent. Aðeins stendur út af að tryggja samninga vegna veiða á
úthafskarfa og makríl, sem 100 þúsund tonn
veiddust af á síðasta ári. Sem hluti af ESB
hefðu íslenskir sjómenn þurft að henda öllum
makríl fyrir borð.
Innan fiskveiðistefnu ESB er bannað að
landa fiski sem ekki er til aflaheimild fyrir.
Því er brottkast innbyggt í kerfið. Hérlendis er brottkast bannað með lögum og orðið
sjálft skammaryrði. Útgerðir innan ESB
geta skráð skip sín í hvaða landi sem er innan
sambandsins til að tryggja sér þarlendar
aflaheimildir. Þetta hefur verið nefnt kvóta-

Spánn

Þúsund tonn

Sérstaða Íslands
Í umræðum um Evrópumál er því gjarnan haldið fram að hin sameiginlega sjávarútvegsstefna ESB standi í vegi fyrir aðild
Íslands. Aðkoma okkar sé óhugsandi nema
ESB samþykki í samningi við Ísland að fiskveiðilögsagan verði okkar einkamál hér eftir
sem endranær. Grundvallarmunur er á flestu
sem viðkemur sjávarútvegi hérlendis samanborið við aðildarríki ESB og þessi sérstaða
okkar í samanburði er ástæða þess að sjávarútvegurinn er í forgrunni Evrópusambandsumræðunnar.
Vart þarf að fjölyrða um að sjávarútvegur er mikilvægasti útflutningsatvinnuvegur okkar. Vægi fiskveiða og vinnslu sjávarafurða var árið 2005 tæp sjö prósent af
landsframleiðslu og hafði þá farið minnkandi um skeið. Eftir bankahrunið er talið að
þetta hlutfall hafi hækkað að nýju í um tíu
af hundraði. Þessu er öfugt farið í öllum 27
aðildarríkjum ESB þar sem hlutdeild sjávarútvegs af landsframleiðslu nær hvergi einu
prósenti. Ísland er ein af stærstu fiskveiðiþjóðum heims með heildarafla í kringum 1,5
milljónir tonna á ári hverju en stærstu fiskveiðiþjóðir ESB vantar töluvert upp á að ná
milljón tonna markinu.
Kjarni sjávarútvegsstefnu ESB felst í nafni
hennar. Hún felur það í sér að fiskistofnar
teljast sameiginlegar auðlindir sambandsríkjanna og ákvarðanataka um flest sem viðkemur málaflokknum er í höndum ráðherraráðs ESB. Fiskimið aðildarríkjanna liggja
saman og sameiginleg nýting stofnanna er
því óumflýjanleg með nauðsynlegu regluverki. Sérstaða Íslands gagnvart ESB felst
að sama skapi í legu landsins. Íslandsmið eru
ekki samliggjandi við mið annarra ríkja og
margir af helstu fiskistofnunum hér við land
eru staðbundnir og nýting þeirra er svo að
segja alfarið í höndum Íslendinga.

Heildarafli

Kína

vo lengi sem rætt hefur verið um
Evrópusambandið (ESB) og Ísland
í sömu andrá hafa tekist á andstæðar fylkingar. Afstaða þeirra
er afdráttarlaus. Bitbeinið er hvaða
þýðingu sambandsaðild hefði á stöðu sjávarútvegsmála hér á landi – hvort mögulegt sé
að tryggja forræði þjóðarinnar yfir fiskimiðunum eða hvort aðild þýði afsal auðlindarinnar. Spurningin ristir djúpt enda er fullyrt að
um fullveldi þjóðarinnar sé að tefla. Yfirráðin yfir fiskiveiðiauðlindinni séu í raun spurning um sjálfsákvörðunarrétt okkar í stærra
samhengi.

ar sem á að ljúka eigi síðar en 2012. Byggt
verður á tillögum sem líta dagsins ljós síðar
á þessu ári í svokallaðri grænbók. Ljóst þykir
að viðamiklar breytingar eru væntanlegar,
helst hvað varðar brottkast á fiski.
Eins og gefur að skilja telja andstæðingar
aðildar að endurskoðun sjávarútvegsstefnunnar á næstu þremur árum sanni að erfitt eða útilokað sé að hefja aðildarviðræður
við ESB, óháð þeim rökum sem þeir nefna
til sögunnar að aðild komi ekki til greina. Á
móti hefur því verið haldið fram að í raun
skipti ekkert af þessu máli þar sem mögulegt
sé að „taka sjávarútveginn út fyrir sviga“ og
hann meðhöndlaður sem sérmál Íslendinga.
Þá yrði fiskveiðilögsaga Íslands gerð að sérstöku stjórnsýslusvæði innan sjávarútvegsstefnunnar. Með öðrum orðum. Ákvarðanir
um nýtingu á fiskveiðiauðlind Íslands, sem
er ekki sameiginleg með öðrum, yrðu teknar á Íslandi.

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Fyrsti hluti af fimm
Á morgun: Sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 79

Velta: 107 milljónir

OMX ÍSLAND 15
331
-1,39%

OMX ÍSLAND 6
903 -1,10%
MESTA LÆKKUN

MESTA HÆKKUN
XX
XX
XX

x,xx%
x,xx%
x,xx%

FØROYA BANKI
BAKKAVÖR
MAREL

-5,13%
-2,83%
-2,09%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,15 +0,00% ... Atlantic
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 620,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,72 -2,83% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,55 -0,64% ... Føroya Banki 111,00 -5,13% ... Icelandair Group 13,25
+0,00% ... Marel Food Systems 74,90 -2,09% ... SPRON 1,90 +0,00%
... Straumur-Burðarás 1,23 -0,81% ... Össur 97,10 -0,31%

Umsjón:

Bjarni samdi um yfirverðið við Jón Ásgeir
Bjarni Ármannsson óskaði
eftir því að selja hluti sína
í Glitni á genginu 29 og
ræddi það við Jón Ásgeir
Jóhannesson eftir að FL
Group varð hluthafi í bankanum. Þetta kom fram við
aðalmeðferð í máli Vilhjálms Bjarnasonar gegn
stjórn Glitnis.

nánar á visir.is

Seldi nær öll skráð félög
s e m B a k k avö r,
„Það er langt síðan við
Existu og Spron.
seldum eignir okkar í
skráðum félögum og
Þá stóð til að kaupa
bættum skuldastöð9,8 prósenta hlut í
una verulega,“ segir
Sparisjóði MýraJón Helgi Guðmundssýslu í félagi í lok
september. Þær
son, stjórnarformaður
áætlanir fóru út af
Straumborgar. Hann á
borðinu í bankatæpan helming hlutafjár í Straumborg á
hruninu.
móti fjölskyldu sinni.
Jón segir stöðuna
Jón Helgi segir einu
þrátt fyrir krefjandi
skráðu eignina í dag
ytri aðstæður mjög
um fjögurra prósenta
góða og eigið fé
hlut í Kaupþingi. Verðjákvætt. „Við höfum
mæti hans nam um
minnkað efnahags17,2 milljörðum króna
reikninginn veruþegar ríkið tók hann JÓN HELGI GUÐMUNDSSON
lega og erum nú
með ágætis eignayfir í byrjun október í
fyrra, en er verðlaus í dag.
safn,“ segir hann og að að öll félög
honum tengd standi í skilum.
Jón segir uppstokkun á eignasafninu hafa byrjað fyrir einu og
Á meðal stærstu eigna Straumhálfu ári og sé staðan allt önnur en
borgar eru hlutir í fjármála- og
megi telja af síðustu ársreikningfasteignatengdum geira í Lettlandi
um.
og Rússlandi auk ellefu prósenta
Samkvæmt síðasta uppgjöri
hlutar í Eyri Invest, kjölfestufjárStraumborgar átti félagið hluti í
festi Marel Food Systems og Össurfélögum tengdum Kaupþingi, svo
ar.
- jab

Bjarni Ármannsson, fyrrverandi
forstjóri Glitnis, bar fyrir dómi í
gær að hann hefði rætt fyrirhuguð starfslok sín og kaup á hlutum
sínum í bankanum við Jón Ásgeir
Jóhannesson.
Við aðalmeðferð í máli Vilhjálms Bjarnasonar hluthafa,
gegn þáverandi stjórn Glitnis,
var spurt hvernig það hefði komið
til að bankinn keypti hlutabréf
Bjarna í bankanum og greiddi
fyrir 29 krónur á hlut, sama dag
og markaðsgengi hluta í bankanum var 26,6. Bjarni átti á bilinu
1,5 til tvö prósent í bankanum og
skilaði munur á markaðsvirði og
yfirverði honum hátt í 550 milljónum króna.
Þetta samþykkti stjórn Glitnis
30. apríl 2007.
FL Group, þar sem Jón Ásgeir
hafði mikil áhrif, varð stór hluthafi í Glitni fyrr um árið.
Bjarni sagði við aðalmeðferðina
að hann hefði sjálfur óskað þess
að hætta í bankanum og hefði viljað rjúfa við hann öll tengsl. Hann
hefði sjálfur viljað selja bréfin á
genginu 29. Hann játti því að hafa
rætt þetta gengi við Jón Ásgeir.
Hann hefði þó ekki gert við sig
samning heldur stjórn Glitnis.
Bjarni nefndi til stuðnings geng-

BEÐIÐ UTAN VIÐ DÓMSAL Bjarni Ármannsson bar vitni í Héraðsdómi Reykjavíkur
í gær í máli vegna hlutabréfa sem hann seldi Glitni þegar hann hætti þar sem bankastjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

inu að skömmu fyrr hefðu Glitnisbréf farið upp undir 29. Gengið
hækkað upp í 31 um mitt sumarið,
en lækkaði eftir það.
Stjórnarmenn sögðust ekki hafa
rætt um forsendur yfirverðsins á
stjórnarfundinumn. Einnig kom
fram hjá þeim að hefði Bjarni sett
bréf sín á markað þá kynni það að
hafa valdið offramboði á bréfum í
Glitni og þar með verðlækkun.
Lögmaður Vilhjálms sagði að
jafn reyndur fjárfestir og Bjarni
hefði tæplega sett öll sín bréf á
markað í einu og þar með hugsanlega valdið verðfalli. Hann hlyti
að hafa getað fundið sér kaupanda

og samið um verð. Ekki hefði verið
nauðsynlegt að bankinn keypti
bréfin á yfirverði.
Fram kom að yfirlögfræðingur
Glitnis hefði talið að samningurinn við Bjarna stæðist lög og að
stjórnarmenn hefðu farið að hans
ráði.
Í málinu var einnig rætt um
hvort samningurinn um kaup
bankans á bréfum í Glitni hefði
verið hluti af starfslokakjörum
hans. Lögmaður Vilhjálms sagði
að ekki væri hægt að líta öðruvísi
á málin, lögmaður stjórnarmanna
hélt því fram að slíkt væri fjarstæða.
ingimar@markadurinn.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Alþingi og framkvæmdavaldið:

Á að breyta?
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

G

erjun er fylgifiskur enfahagshrunsins. Umræður hafa
því eðlilega spunnist um stjórnkerfið og stjórnskipanina. Þær eru bæði hollar og nauðsynlegar. Að sönnu er
ekki allt skynsamlegt eða raunhæft sem sagt er. Gild rök
standa eigi að síður til rækilegrar íhugunar um þessi efni.
Í stjórnarráðinu eru tólf ráðuneyti með jafnhárri tölu ráðherra.
Á þeim hundrað dögum sem liðnir eru frá setningu neyðarlaganna
hafa þrír þeirra tekið hitann og þungann í umræðum gagnvart
þjóðinni og einn til viðbótar blandað sér í þær. Það segir ekki að
aðrir hafi verið lausir undan oki hrunsins. Á hinn bóginn er það
vísbending um að skipulagið rími ekki sem best við verkefnin.
Mörg smá ráðuneyti hafa lengi verið augljós stjórnskipulagsgalli. En hann er nú svo blákaldur að ástæða er til að taka á honum.
Allir vita sem til þekkja að með átta ráðuneytum væri fjöldi þeirra
ríflegur. Það segir sína sögu að á sama tíma og ráðherrum var
fjölgað var þjóðhagsstofnun lögð niður. Stjórnarráðið þarf nú að
endurskipuleggja miðað við þær þarfir sem endurreisn fjármálakerfisins og hagstjórnarinnar kallar á.
Stjórnskipulagið hefur eftir norrænni hefð byggst á svokallaðri
þingræðisreglu. Hún felur það eitt í sér að framkvæmdavaldið
verður að njóta trausts meirihluta löggjafarvaldsins. Meirihluti
þingsins leggur í raun réttri framkvæmdavaldið undir sig. Ýmsum
finnst á hinn bóginn að alvarleg slagsíða sé komin á þinghlið skipulagsins. Réttara væri að segja að það hallaði á stjórnarandstöðuna
og möguleika hennar til aðhalds og eftirlits. Sú gagnrýni er um
margt réttmæt.
Forseti Alþingis hefur þegar komið ýmsum umbótum til framkvæmda og lýst hugmyndum um frekari breytingar til að styrkja
Alþingi. Það eru eftirtektarverð skref í rétta átt. Reyndar eru þau
eina raunhæfa andsvarið af stjórnvalda hálfu við þessari gagnrýni
enn sem komið er. En allt um það er ástæða til að vega og meta
kosti og galla þingræðisskipulagsins annars vegar og aðskilnaðar
hins vegar án þess að hrapa að niðurstöðum.
Aðskilnaðurinn fæli í sér að framkvæmdavaldið yrði kosið sérstaklega og fengi umboð sitt beint frá þjóðinni en ekki Alþingi. Af
slíku kerfi leiðir betra jafnvægi milli valdþátta og meiri dreifing
valds. Að því leyti má halda fram að kerfisbreyting af því tagi væri
til þess fallin að byggja upp traust á ný.
Helsti ágallinn er sá að þær aðstæður geta komið upp að stjórnkerfið verði ekki eins skilvirkt og æskilegt er talið. Framgangur
mála ræðst þá af samkomulagi milli þings og ríkisstjórnar. Á móti
kemur að í kerfi samsteypustjórna býr langvarandi samningaþóf
í stjórnarráðinu oft og tíðum að baki nýrri löggjöf.
Í aðskildu kerfi færu pólitískir samningar um framgang mála
meir úr lokuðum herbergjum stjórnarráðsins í opnari farveg milli
þings og ríkisstjórnar. Aðskilnaður gæti hugsanlega gert endurskipulagningu stjórnarráðsins auðveldari en ella. Fjöldi ráðherrastóla er nú svo ríkur þáttur í stuðningi við ríkisstjórn á hverjum
tíma að breytingar að óbreyttu kerfi verða erfiðar.
Hinu mega menn ekki gleyma að kerfisbreytingar upphefja ekki
mannlegan breyskleika. Það er lifandi viðfangsefni hvers tíma að
gefa þeim gildum svigrúm sem mikilvægust eru í mannlegum
samskiptum jafnt í stjórnkerfinu sem annars staðar. En tíminn
sem við lifum er tilefni til umhugsunar um þessi efni.

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

Enn þá öflugur?

Afdráttar- og hlutlaust

Hver var þá tilgangurinn?

Háskóli Íslands hefur ákveðið að auka
kennsluskyldu prófessora og minnka
rannsóknarskyldu þeirra. Þessi ráðstöfun er gerð í hagræðingarskyni og
á að spara skólanum um 120 milljónir
króna. Í samkeppni við aðra háskóla
hér á landi hefur Háskóli Íslands lagt
áherslu á þá sérstöðu að vera eini
rannsóknaháskólinn hér á landi, það
er í þeim skilningi að starfsmenn
hafa rannsóknarskyldu að gegna. Á
heimasíðu Háskóla Íslands stendur
til dæmis: „Jafnframt er Háskóli
Íslands öflugur rannsóknaháskóli
á alþjóðlega vísu og hafa vísindamenn Háskólans hlotið
fjölmargar alþjóðlegar
viðurkenningar fyrir vísindastörf sín.“ Vonandi
verður svo áfram.

Vefþjóðviljinn hefur fengið sig fullsaddan af þeirri linkind sem „hópi
öskrandi ungmenna“ er sýnd og
kvartar undan því að fréttamenn kalli
„skemmdarvargana“ aldrei annað
en „mótmælendur“. Í sömu andrá
lýsir hann yfir áhyggjum af þeim sem
virðast halda að „hlutleysisskylda
starfsmanna Ríkisútvarpsins, fréttamanna, dagskrárgerðarmanna
og allra annarra, sé fallin
niður“. Vefþjóðviljinn
heimtar semsagt hlutleysi fréttamanna …
það má bara vera
aðeins meira
afgerandi.

Rætt var við Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur í fréttum RÚV í gær þar sem
hún var spurð út í orð sem hún lét
falla á borgarafundi á mánudag
um að hún hafi fengið skilaboð frá
ráðherra um að tala varlega. Ráðherrann reyndist vera Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir. Sigurbjörg og Ingibjörg
eru góðar vinkonur og
sagði Sigurbjörg að
vinátta þeirra stæði
óhögguð eftir þetta. Um
skilaboðin sagði hún:
„Ég hef aldrei litið á þetta
sem hótun, þetta var fyrst
og fremst aðvörun.“ Þá
vaknar spurningin: Til
hvers var Sigurbjörg
þá að segja frá þessu?
bergsteinn@frettabladid.is

Ísland sem hindrunarhlaup
S

aga Íslands er haftasaga og
hindrana. Danir lögðu á fyrri
tíð ýmsar hömlur á Íslendinga,
neituðu þeim um fríverzlun og
sjálfstæði. Íslendingar lögðu
síðan sjálfir hverjir á aðra ýmis
þrúgandi höft, einkum 1927-1960,
og enn eimir eftir af þeim. Enn
stendur blátt bann við fjárfestingu útlendinga í sjávarútvegi.
Hagsmunahópar standa á bak við
hömlurnar. Andstaðan gegn inngöngu Íslands í ESB er öðrum
þræði eins og eftirdrunur frá fyrri
tíð. Andstæðingarnir óttast margir erlenda samkeppni og vilja fá
að halda áfram að rýja fólk í friði.
Margir helztu andstæðingar aðildar að ESB stóðu einnig gegn inngöngunni í EFTA 1970 og aðildinni að EES 1994. Andstæðingar
ESB-aðildar líta svo á, að stjórnarskráin leyfi ekki inngöngu Íslands
í ESB. Um þetta atriði eru allir
stjórnmálaflokkar á einu máli, og
þá er vert að staldra við. Ég tel,
að stjórnarskráin standi ekki í
vegi fyrir aðild að ESB, samþykkt
Alþingis myndi duga, en rétt væri
samt að bera málið undir bindandi
þjóðaratkvæði.
Þær stjórnarskrárgreinar, sem
skipta máli hér, eru efnislega samhljóða dönsku stjórnarskránni frá
1953. Þar er 3. greinin samhljóða
2. grein hjá okkur: „Alþingi og
forseti Íslands fara saman með
löggjafarvaldið. Forseti og önnur
stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
Dómendur fara með dómsvaldið.“ Um þessa grein segir í skýringum lögfræðinganna Bjargar
Thorarensen, Eiríks Tómassonar
og Kristjáns Andra Stefánssonar að beiðni stjórnarskrárnefndar
2005: „Þess má geta að ákvæði 2.
gr. stjskr. eru almennt talin setja
skorður við því að unnt sé að framselja ríkisvald til erlendra alþjóðaeða fjölþjóðastofnana enda er ekki
að finna í stjórnarskránni ákvæði

ÞORVALDUR GYLFASON

Í DAG | Þarf að breyta
stjórnarskránni?
sem veitir heimild til slíks framsals.“ Hér er einkum átt við ritgerð Ólafs Jóhannessonar prófessors í Tímariti lögfræðinga 1962 án
frekari skýringar. Þessi stjórnarskrárgrein var þó ekki talin
standa í vegi fyrir aðild Íslands
að EES 1994 þrátt fyrir víðtækt
framsal fullveldis.
19. grein dönsku stjórnarskrárinnar er samhljóða 21. grein hjá
okkur: „Forseti lýðveldisins gerir
samninga við önnur ríki. Þó getur
hann enga slíka samninga gert,
ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða
kvaðir á landi eða landhelgi eða ef
þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki
Alþingis komi til.“ Með öðrum
orðum: samþykki Alþingis dugir
til slíkrar samningsgerðar. Dönum
þótti þetta ákvæði of rúmt, svo að
þeir bættu við þrengjandi ákvæði
í 20. grein hjá sér, þar sem kveðið er á um aukinn þingmeirihluta
líkt og í Noregi eða þjóðaratkvæði.
Röð greinanna í dönsku stjórnarskránni sýnir, að 20. greinin er
hugsuð sem þrenging á heimildum 19. greinar, án skírskotunar til 3. greinar. Í þessu felst, að
orðalag 19. greinar um samninga,
sem „hafa í sér fólgið afsal eða
kvaðir á landi eða landhelgi eða ef
þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins“, má túlka svo,
að það taki til aðildar Danmerkur
að ESB. Enda var innganga Dana
í ESB 1972 talin heimil með skír-

skotun til 19. og 20. greinar og
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu
1972. Rúm túlkun á rökum Davíðs
Þórs Björgvinssonar prófessors í
riti hans EES-réttur og landsréttur (2006) samrýmist þessum lögskilningi.
21. greinin í stjórnarskrá
Íslands veitir rýmri heimild til
framsals á fullveldi en 19. og 20.
greinar í dönsku stjórnarskránni.
20. greinin í dönsku stjórnarskránni þrengir heimildina í 19.
grein, en þó ekki meira en svo, að
Danir gengu í ESB. Enga samsvarandi takmörkun á 21. grein er að
finna í okkar stjórnarskrá. Hugmyndin um, að breyta þurfi stjórnarskránni, áður en gengið er inn í
ESB, virðist fela í sér þá skoðun,
að fyrst þurfi að þrengja afsalsheimildina í 21. grein, en þó ekki
meira en svo, að hægt sé að ganga
í ESB. Orðalag 21. greinar má
skilja sem heimild til framsals á
valdi, úr því að annað er ekki tekið
fram í stjórnarskránni. 21. greinin
rýmkar því 2. grein um þrískiptingu valds. Íslendingar hafa átt
þess kost síðan 1953 að þrengja
afsalsheimildina í 21. grein að
danskri fyrirmynd, en það hefur
ekki verið gert. Erfitt er að sjá, að
þrengjandi ákvæði, sem sumum
finnst vanta í stjórnarskrána, geti
staðið í vegi fyrir aðild að ESB.
Væri þörf á rýmri afsalsheimild,
þyrfti að breyta stjórnarskránni.
En hér snýst málið um að þrengja
heimildina líkt og gert var í Danmörku, og þá þarf ekki að breyta
stjórnarskránni, enda var henni
ekki breytt fyrir EES-samninginn 1994. Hitt er annað mál, að
stjórnarskráin þarfnast endurskoðunar af öðrum ástæðum. En
saga stjórnarskrárinnar er sundurþykkjusaga og illt til þess að
hugsa, að andstæðingar ESB-aðildar misnoti nú stjórnarskrána til að
reyna að koma fram vilja sínum
gegn meirihlutavilja þjóðarinnar.
Meira næst.

Skuldbreyting heimilanna
sinna. Sá hluti skuldanna, sem ekki er greitt
af, verði frystur.
Ríkisstjórnin verður að tryggja að bankar
og lífeyrissjóðir veiti svikalaust sömu aðstoð
vegna greiðsluerfiðleika og Íbúðalánasjóður. Þessum tilmælum hefur ekki verið sinnt
tjórnvöldum hefur loksins skilist að
og þarf því væntanlega að hnykkja á því í
almenningur lætur ekki lengur bjóða
lögum. Greiðsluerfiðleikaaðstoð Íbúðalánasér samtryggingu fjármálakerfisins og
sjóðs felst í því að lán eru fryst til allt að
fyrirskipuðu breytingar á stjórn nýju ríkþriggja ára, lánstíminn lengdur og vanskil
isbankanna. Betra seint en aldrei. Stjórnmálamennirnir eru samt áfram fastir í gam- PÁLL MAGNÚSSON færð í skuldabréf.
Loks verður að útfæra leið til skuldbreytingar á
aldags samtryggingarhugarfari þar sem þeir skipuðu
almennum húsnæðislánum þegar allar forsendur
bankaráðin pólitískt en ekki á faglegum grunni.
liggja fyrir, svo sem hvernig farið er með gjaldeyrÞví miður bíða okkar erfiðir tímar sem geta leikið
islán, hvernig efnahagsreikningur nýju bankanna
heimili og fyrirtæki grátt. Verðbólga hækkar skuldmuni líta út og þar með styrkur þeirra og niðurir í gegnum verðtryggð lán og gengisfall krónunnstaða liggur fyrir um athugun Seðlabankans á áhrifar veldur hækkun á afborgunum erlendra lána. Við
um efnahagshrunsins á heimilin. Stjórnvöld verða
þetta bætist að tekjur launafólks fara lækkandi. Af
að lýsa yfir vilja til að afskrifa hluta af húsnæðisþessu leiðir að margir munu ekki geta staðið við
lánum þeirra sem verst verða staddir þegar rykið
skuldbindingar. Þess vegna þarf að lækka skuldir
sest. Annars er hætta á að fjölskyldur missi heimili
eða greiðslubyrði.
sín og aleigu til banka og lífeyrissjóða. Gleymum því
Bjóða þarf upp á greiðsluaðlögun þannig að
ekki að þessir sömu bankar og lífeyrissjóðir eru eign
afborganir af húsnæðislánum fari ekki upp fyrir
fólksins í landinu.
tiltekið hlutfall heildartekna, t.d. 20-30%. Hluti af
skuldunum er þá í skilum en almenningi er jafnHöfundur er bæjarritari í Kópavogi og
framt gert kleift að standa undir rekstri heimila
frambjóðandi til formanns Framsóknarflokksins.

UMRÆÐAN
Páll Magnússon skrifar um lífskjör almennings
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TÍSKUVIKAN í Hong Kong stendur nú yfir. Í vikunni mátti
meðal annars sjá prjónafatnað kínverska fatahönnuðarins
Coney Ko sem valdi saman svarta, hvíta, skærgræna og gráa
liti og er útkoman smart og stílhrein.

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447
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Gunnhildur tekur sig glæsilega út í fallegri kápu sem
keypt var í Whistles, sem var
eitt sinn í Kringlunni. Skóna
fékk hún á útsölumarkaði.

Elskar hvítu kápuna sína
Fatastíll Gunnhildar Jónsdóttur er kvenlegur en rósóttir kjólar, vel sniðnar yfirhafnir og smekklegt skótau er í uppáhaldi. Hún klæðir sig þó eftir tilefni og segist líka halda upp á íslensku lopapeysuna.
Gunnhildur Jónsdóttir starfar sem
stuðningsfulltrúi í Öskjuhlíðarskóla og hefur vakið athygli fyrir
fallegan klæðaburð. „Sumir nemendurnir spá töluvert í klæðaburðinn og hafa til dæmis orð á því ef
ég mæti í buxum eða nýjum skóm,“
segir Gunnhildur brosandi en að
eigin sögn er hún mikil kjólakona.
„Ég er til dæmis mjög hrifin af
blómakjólum og nota oft leggings.
Hins vegar er ég líka mikill lopapeysuaðdáandi og skófíkill.“
Gunnhildur á um hundrað skópör, bæði hælaskó og flatbotna.

Skórnir sem hún er í á myndinni
fengust á skómarkaði. „Hann var í
einhverri skemmu og kostuðu þeir
einungis um fjögur þúsund krónur,“ segir hún. Kápuna fékk hún
einnig á kostakjörum. „Hana fékk
ég í þeirri mætu búð Whistles sem
var eitt sinn í Kringlunni. Ég átti
leið framhjá og rak þá augun í kápuna á janúarútsölu og keypti hana
og einn kjól,“ segir Gunnhildur og
bætir við að hún hreinlega elski
kápuna sína. „Hún er svo glæsileg
og hlý, en þetta er sparikápa.“
Misjafnt er hvar Gunnhildur

kaupir fötin og segir hún að í raun
skipti það ekki máli. „Ég kaupi
bara það sem mér finnst flott,
bæði nýtt og notað. Stundum fer
ég í Kolaportið og kaupi fullt af
kjólum,“ segir Gunnhildur einlæg
og viðurkennir að hún hafi smekk
fyrir gamaldags fötum.
„Mér þykir alltaf gaman að vera
fín en hversdags er ég nú í þægilegri fötum, enda þýðir ekki annað
í vinnunni. Siffonkjólar og hælaskór henta kannski ekki,“ segir
hún kímin.
hrefna@frettabladid.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Vélsleðar

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.

Viðgerðir
100% lán Audi A3 Sportback 1,6 sjálfsk.
2005 ek. 26þ V. 2,5 millj. GSM 694
7411

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör,
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Hagstætt verð. S. 517 3977
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

Ski-Doo Summit 800X 144, árg 2003,
ekinn 9000km, ýmis aukabúnaður,
tilboðsverð 590.000.- allar uppl hjá
sölumönnum MótorMax, s: 563-4400,
klettháls 13.

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

Fjármál
Selst hæstbjóðanda!

Chevrolet Captiva Diesel 06/2007 sjálfskiptur ,7 manna, ek 25 þ.km, 18“
felgur, ny vetrardekk, ofl verð 3850 ákv
3150 skoða ýmis skipti.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Grand Chereeokee TSi v8 með öllu.
Ek. 100þ. ‘98, einn eigandi. Nýsk. S.
896 1976
Sumaru Legacy Outback. 2,5 vél.
árg. ‘97. Smá skemmdur að framan.
Loftpúðar komnir út, en nýjar bremsur
að framan og aftan og ný olía. Ný loftræsting. Heilsársdekk á álfelgum. V. 80
þ. S. 897 4399.
Subaru Legacy st. ‘95 sk. ‘09. Ssk. Álf.
Óryðgaður, eins og nýr! Dráttarkr., fallegur og góður bíll. S. 896 8568.
Yfirtaka og 200.000,- í peningum fylgir.
Nissan Micra 2004, 4 dyra. Allur nýtekin í gegn af umboði. uppl.8241450
Stefán

Ford Explorer Anniversary 06/2002 ek
103 þ.km 7 manna, leður ofl verð 1490
ákv 900 ath ymis skipti.

Daihatsu til sölu. árg. ‘00. Ek. 108þ.
km. Skoðaður ‘09. Listav. 390þ. fæst
á 250þ. Stgr. Uppl. í s. 617 7223 &
566 7960.

Subaru Legacy Wagon 01/2007 ek 54
þ.km sjálfsk, 17“ felgur ofl verð 2980
ákv 2200 ath ymis skipti

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Polaris ProX 440 2004 Keppnissleði
Settur upp fyrir 98 okt bensín. Verð
590.000 Tilboð 490.000.Frekari
uppl. gefa sölumenn í síma: 563 4400.
MótorMax Kletthálsi 13.

CADILLAC SEVILLE STS, árg.2002, ek.
59þús.km, sjálfsk, leður, lúga, bakkskynjarar, Vel búinn aukahlutum og
flottur bíll!!! Ásett verð 1890þús.kr!!!

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

0-250 þús.
Ódýr fj-bíll!! Ford Mercury mini-wagon
‘94 ssk, ný sk. Ást gott. V 95þ. Accent
‘98 V 90þ. S.844 6609

Hreingerningar

Ski-Doo Summit X-RS 800 2007.
Rafstart og bakkgír og ýmis aukabúnaður. Belti: 16“x151“2,25“ Verð 1.450.000.
Tilboð 1.250.000.- Frekari uppl. gefa
sölumenn í síma: 563 4400. MótorMax
Kletthálsi 13.

Málarar
Góðir íslendingar. Öll almenn málningarþjónusta. hvar sem er á landinu.
„Hokinn af reynslu“ mun ég reyna
að uppfylla þínar hinstu óskir með
faglegum metnaði. Björn Olgeirsson
Málarameistari sími 844 77 68

Vinnuvélar

Meindýravarnir

250-499 þús.
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Fjölplógar

Til sölu Kia Sportage árg. 2000 ekin
83þ. Skoð 09. Sumar/vetrard. Krókur.
Verð 350.000. Uppl. í 899-1892
Óska eftir skoðuðum og vel með förnum bíl helst statíon vrðhugmynd 200
til 300 þús. uppl í síma 8940608 eða
5670608

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

Aflvélar ehf www.aflvelar.is S: 4800000

Hjólbarðar

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja

Bílar óskast

- Guðmundur Óli
Scheving - 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.

!! ÓSKA EFTIR BÍL !!

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 !

Bílar til útfluttnings

Vantar bíla 2006 og yngri á öllum
verðum Vinsamlega sendið upplýsingar
á bilas@bilas.is Bílás Bílasala Akranes
431-2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Bílar til sölu

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

Búslóðaflutningar

Óska eftir vw bjöllu árg 65-75. helst
gangfær. s: 8660904 jón bóndi

Búslóðaflutningar

Stórir sem smáir, er með miðlungs og
stóran bíl. Góð þjónusta á góðu verði.
S: 661 1977

Jeppar
Til leigu 4 herb íb Skugga 101R, svalir, bílsk. 150þ mán+hússj. m/hita.
S8249098

Búslóðaflutningar S. 555
6363 & 899 7188.

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla.

Par með barn og hunda óska eftir íbúð
á Höfuðborgarsvæðinu. Reglusöm og
ábyrg. Gr.geta 70-120þús langtímaleiga
og samningur. uppl.í síma 892-4204

Búslóðaflutningar

Vörubílar
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 !

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

Þjónusta

Vélafleti fyrir krókheysi óskast. Sími
892 7512.

Vespur

Varahlutir
Er að rífa Sunny 4x4 sedan twin cam
árg. ‘92. Accent árg. ‘95. Impreza árg.
‘97. S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Fjarstýrðir bensínbílar í úrvali.
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími
5870600, www.tomstundahusid.is
SPARAÐU
BENSÍN
!
NOTAÐU
FJARSTÝRÐANN RAFMAGNSBÍL FRÁ
VDO. VDO BORGARTÚN 36 588 9747
www.vdo.is

Fjórhjól

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.

Trjáklippingar Fagleg og vönduð
vinnubrögð. Gerum föst verðtilboð.
Sími 8691600 Jóhann Sigurðsson
Garðyrkjufræðingur
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

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

Húsaviðhald

Trjáfellingar

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

Bókhald

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.

Can-Am Renegade 800 götuskráð, árg
2007, ekinn 86 tíma, 4x4, hátt og látt
drif, bakk, dráttarkúla, geggað leiktæki,
verð: 1.490.000.- áhv lán 1.430.000.- ,
Frekari uppl. gefa sölumenn í síma: 563
4400. MótorMax Kletthálsi 13.

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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.

C.P. þjónusta

Tek að mér að annast bókhald og eftirlitsstörf ýmiskonar. Uppl. í s. 860 8439.

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

ÞAÐ EINA SEM ÞÚ ÞARFT ERU 30 MÍNÚTUR!
Brennsla, þol- og styrktarþjálfun sérsniðin fyrir konur. Reglulegar mælingar, persónuleg og góð þjónusta.
Komdu og æfðu í þægilegu og heimilislegu umhverﬁ.
Komdu í Curves og sjáðu hvernig aðeins 30 mín. geta breytt lífi þínu.
LÍKAMSRÆKT FYRIR KONUR

Bæjarlind 12 | 201 Kópavogi | sími 566 6161 | www.cfk.is
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– Lifið heil

20% verðlækkun
20% verðlækkun

ORIGINAL ARCTIC ROOT
Gegn streitu og álagi, extra sterkt og fljótvirkandi.

2.450 kr.

1.960 kr.

UDO’S Omega fitusýrur eru
meðal vinsælustu bætiefnanna hjá íþróttafólki.
Hreysti úthald og vellíðan.

500 ml.
250 ml.

2.619 kr.
2.240 kr.

2.095 kr.
1.792 kr.

20% verðlækkun

ANGELICA veitir styrk og hugarró.
60 töflur 2.692 kr. 2.154 kr.
100 ml. 1.679 kr. 1.343 kr.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir til 31.1. 2009
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mikilvægur hluti

af matarmenningu
íslensku þjóðarinnar
Tímarnir breytast en saliskurinn frá
Ekta ski, þessi gamli góði með
íslenskum kartöum og smjöri, stendur
alltaf fyrir sínu.
Sérútvatnaði saliskurinn er sérstaklega
hentugur í seiðandi saliskré.
Fæst um allt land. Hafðu samband!

466
1016
www.ektafiskur.is

Þorsteinn Geirsson, verkefnastjóri hjá Vdeca ehf. og IceMedix. Fyrirtækin vinna að þróun gervigreindarhugbúnaðar sem getur
þjónað sem sérfræðingur á sviðum lækninga, markaðsfræða og hvaða fræða sem er.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fit-Pilates

Framlenging á sérfræðingi

Fit-Pilates ﬂjálfar djúpvö›va líkamans, gefur langa fallega vö›va,
sléttan kvi›, grönn læri, sterkt bak, betri líkamsstö›u og aukinn li›leika.

Gervigreindarbúnað sem
hermir eftir þekkingu sérfræðinga á borð við lækna, markaðssérfræðinga og verkfræðinga er verið að taka í notkun
hjá íslensku fyrirtækjunum
Vdeca og IceMedix.

janúar. Skráning í síma 511 1575.
N‡tt námskei› hefst 19.
3. nóvember.
•
•
•
•
•

Skemmtilegar æfingar, styrkjandi og móta flottar línur líkamans
Enginn hamagangur og læti en virkilega vel teki› á
Æfingar á boltanum veita ﬂægilegt vö›va og líffæranudd
Æfingakerfi sem ﬂú heldur áfram a› nota heima hjá ﬂér og heldur ﬂér í formi
Fit-Pilates leikfimi fyrir ﬂá sem vilja sjá línurnar ver›a flottari

Fit pilates tímar í Hreyfigreiningu.
Mánudaga 6:15-07:30
06.30-07.30 12:05-12:55
Mánudaga
Mi›vikudaga 6:15-07:30
06.30-07.30 12:05-12:55
Miðvikudaga
Föstudaga
06.30-07.30 12:05-12:55
Föstudaga
6:15-07:30

Heilsurækt í húsi Hreyfigreiningar, Höf›abakka 9

Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is

„Hugmyndin að baki búnaðinum er
að búa til rafræna gervigreindarsérfræðinga. Með notkun búnaðarins er hægt að herma eftir þekkingu þeirra sem og láta búnaðinn
læra. Síðan látum við gervigreindina leysa ýmis verkefni, hvort sem
það er að greina veikindi eða framkvæma markaðsrannsókn,“ segir
Þorsteinn Geirsson, verkefnastjóri hjá Vdeca ehf. og IceMedix
ehf. Hann veit ekki til að viðlíka
búnaður sé í smíðum annars staðar í heiminum og í því felist mikil
tækifæri.
Vdeca var stofnað árið 2005 og
hefur meðal annars fengið styrk
frá Tækniþróunarsjóði. Þar er lögð
áhersla á að hanna hugbúnað sem
getur sinnt meðal annars markaðsrannsrannsóknum með notkun
gervigreindarinnar. „Þeir markaðsgeirar sem hægt er að nýta búnaðinn í eru marbreytilegir,“ segir
Þorsteinn og bendir á að búnaður-

inn hefði getað bent á fyrirsjáanleg
skakkaföll íslenska hagkerfisins.
IceMedix var stofnað fyrir fáeinum mánuðum þó að undirbúningurinn hafi verið alllangur. Þar er
stefnan að búa til búnað sem getur
framlengt þekkingu sérfræðilækna.
„Þessi þekking er mjög eftirsótt,“
segir Þorsteinn og útskýrir hvernig búnaðurinn gæti nýst. „Tökum
sem dæmi almennan heilsugæslulækni úti á landi. Hann býr ekki
yfir sömu þekkingu og sérfræðingur til dæmis í ofnæmislækningum. Með því að nota gervigreindarbúnað sem býr yfir sambærilegri
þekkingu og ofnæmissérfræðingur
getur hann fljótar komist að niðurstöðu um hvað amar að sjúklingnum. Þannig sparast mikill tími og
peningur,“ segir Þorsteinn en tekur
fram að gervigreindarbúnaðurinn
komi þó aldrei í staðinn fyrir lækninn. Hins vegar megi segja að búnaðurinn sé að sumu leyti traustari
en manneskja. „Búnaðinn er hægt
að keyra allan sólarhringinn allt
árið um kring auk þess sem reiknihæfileikar búnaðarins gera honum
kleift að koma auga á minnstu
breytur sem bent gætu til ákveðinnar fylgni milli tiltekinna þátta,“
útskýrir Þorsteinn og bætir við að
búnaðurinn taki „ákvarðanir“ sem
byggi á staðreyndum en ekki til-

finningum.
„Ef einhverjar vísbendingar
eru um að skoða þurfi einstakt mál
betur þá gefur búnaðurinn það til
kynna í formi líkinda. Búnaðurinn
gæti til dæmis gefið til kynna að
níutíu prósenta líkur séu á að niðurstaða sé rétt en til að vera viss þarf
að ræða við lækni,“ segir Þorsteinn
og vill meina að slíkur búnaður gæti
leitt til mikillar kostnaðarlækkunar og tímasparnaðar í heilbrigðiskerfinu. „Allt sem þarf að gera síendurtekið á hverjum degi væri
hægt að láta gervigreindarbúnaðinn um. Þannig gæti sérfræðingurinn sinnt öðrum málum á meðan,“
segir Þorsteinn en búnaðurinn er
að hans sögn einkaleyfisverndaður
um allan heim. Fyrir utan allt þetta
segir Þorsteinn að útrásarmöguleikar séu nokkrir. „Hægt væri að
veita erlendum aðilum aðgang að
þekkingu innlendra sérfræðinga og
þannig flytja út þekkinguna til fjarlægra landa og auka þar með tekjur
þjóðarbúsins.“
Um þessar mundir er verið að
ljúka við framkvæmd fyrsta fasa
verkefnisins IceMedix. Fram undan
er að gera samninga við fleiri sérfræðinga og heilbrigðisstofnanir
þannig að auka megi þekkingu búnaðarins á sjúkdómsflokkum sem og
forvörnum við þeim.
- sg

Aftur í keppnismennskuna
Flestir tengja nafn Önnu F. Gunnarsdóttur við ráðgjafarfyrirtækið Önnu og útlitið en færri vita að
Anna er gamall landsliðsmaður í
sundi og var í nokkur ár Íslandsmeistari í 200 metra flugsundi.
Anna segist hafa prófað ýmislegt sér til heilsueflingar en einhvern veginn alltaf endað aftur í
sundlauginni. Á síðasta ári rakst
hún svo á auglýsingaspjald fyrir
sund ætlað aldurshópnum 25 ára og
eldri í Laugardalslauginni og ákvað
að skrá sig meira upp á grín.
„Ég mætti strax í fyrsta tíma í
október í Laugardalslauginni eftir
að vera búin að keppa á Norðurlandamótinu í Hafnarfirði, þar
sem allt upp í sjötugt fólk keppti.
Íslenska hópnum gekk mjög vel
þarna; við settum Íslandsmet í 4
sinnum 50 skrið og lentum í öðru
sæti. Svo hrepptum við fjórða sæti
í 4 sinnum 50 fjórsundi. Ég lenti

Anna sækir sundnámskeið sem kennt
er í Laugardalslauginni. Hún bendir á
að víðar á höfuðborgarsvæðinu séu
sundnámskeið af ýmsu tagi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

síðan í fimmta sæti í 50 skrið. Í
fleirum greinum keppti ég ekki,
þar sem ég hafði ekki æft þær.
Ég ætla að standa mig betur næst

þegar keppnin verður haldin í Finnlandi.“ Gamla keppnisskapið var
því að sögn Önnu enn á sínum stað
Hópurinn sem Anna er nú í hittist í hádeginu þrisvar í viku í innilauginni í Laugardal undir leiðsögn
Brynjólfs Björnssonar. Hann samanstendur af fólki á öllum aldri sem
hefur mismikla getu í sundi. „Við
mætum allt upp í nítján manns og
okkur er skipt niður eftir kunnáttu.
Við sem erum vön syndum saman
á braut, hinir koma til okkar þegar
þeir verða betri. Fólk er oft fljótt að
tileinka sér þetta.“
En skyldi sjósund aldrei hafa
komið til greina? „Nei, bæði finnst
mér kuldinn svo leiðinlegur og eins
er ég ekki að sækjast eftir selshúðinni sem myndast á fólki sem stundar sjósund. Þetta fitulag sem þarf
til að þola kuldann finnst mér ekkert sérstaklega flott,“ segir hún og
- rve
hlær.
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YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA

Hrafnhildur Sigurðardóttir
hefur kennt STOTT Pilates
um nokkurt skeið og ætlar að
bjóða upp á nýtt námskeið
sem er sérsniðið að karlmönnum í febrúar.

Líkamsæfingar, öndunaræfingar
slökun og hugleiðsla
Sértímar fyrir barnshafandi
og kraftyoga
Allir yoga unnendur velkomnir

„STOTT Pilates byggist upp á
markvissum styrktaræfingum
fyrir djúpvöðvana svokölluðu, bak
og maga, eða með öðrum orðum
þá vöðva sem liggja næst stoðkerfi líkamans og verða stundum útundan í annarri líkamsrækt. Tímarnir eru hugsaðir fyrir
karla sem eru að æfa eitthvað
annað, til að mynda hlaup, lyftingar eða sund, og vantar upp á
teygjur og jafnvægisæfingar.“ Að
sögn Hrafnhildar er þó ekki um
eintómar teygjuæfingar að ræða
heldur styrktar-, liðleika- og jafnvægisæfingar.
„Ávinningurinn af ástundun STOTT Pilates er sá að þjálfun djúpvöðvanna nýtist í aðra
heilsurækt, sem sést af því hvernig menn fara að beita sér réttar.
Æfingarnar draga því úr hættu á
meiðslum í öðrum íþróttum.“
Þar sem námskeiðið er stílað
sérstaklega inn á karla verða æfingarnar erfiðari en tíðkast almennt. „Uppröðunin verður öðruvísi á æfingunum. Og við notum
meiri þyngdir; þunga bolta, gjörð-

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

Hrafnhildur fer að stað með STOTT Pilates fyrir karla í febrúar. Hvert námskeið er tíu
skipti, einu sinni í viku og tæpan klukkutíma í senn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ir og alls kyns jafnvægisáhöld,
eins og Bosu. Bosu er líka gott
dæmi um hvernig sífellt er leitast
við að innleiða nýjungar í STOTT
Pilates.“
En hvers vegna skyldi Hrafnhildur hafa séð ástæðu til að fara af
stað með sérnámskeið fyrir karla.
„Karlar virðast almennt vera stirðari en konur af hvaða ástæðu sem
það kann að vera og stirðleikinn
eykst með aldrinum. Þeir eru uppteknir af því að styrkja sig og bæta
þolið en gleyma oft að teygja, sem
er ekki síður mikilvægt,“ útskýrir

hún og viðurkennir að karlar virðist fremur veigra sér en konur við
að sækja Pilates tíma.
„Mér finnst það skrítið í ljósi
þess að það er ætlað öllum og svo
var Pilates karlmaður sem þróaði
æfingarnar út frá sjálfum sér fyrir
einhverjum 50 árum. Kannski er
ástæðan sú að upprunalega var
það sniðið að dönsurum þar sem
konur hafa kannski verið í meirihluta. En körlum er smám saman
að fjölga og það er auðvitað gleðiefni.“Sjá www.medanotunum.is.

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

NÝTT
NÝTT

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

t

- rve

Umhyggja lengir lífið
- Gerðu eitthvað skemmtilegt í að
minnsta kosti 15 mínútur á hverjum degi sem krefst einbeitingar og fær þig til að gleyma öllum
heimsins vandamálum. Það eykur
hugmyndaflug til að finna lausnir
í krefjandi aðstæðum.
Þetta er eitt af ráðum Steinunnar I. Stefánsdóttur, ráðgjafa hjá
Starfsleikni, gegn streitu á álagstímum. Hún lumar á fleirum.
- Auktu stjórn á aðstæðum

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

þínum með því að breyta því sem
þú getur en eyddu hvorki tíma né
orku í að ragast út í það sem verður ekki breytt.
- Hlúðu að líkamanum. Hreyfðu
þig daglega. Taktu þátt í uppbyggilegum umræðum, borðaðu hollan
mat og taktu lýsi. Gættu líka að
góðum nætursvefni.
- Gefðu af þér til þeirra sem
þurfa og leitaðu eftir stuðningi
og félagsskap. Vinskapur og um-

Fólk getur fundið fyrir kvíða og áhyggjum af ýmsum orsökum.

Kennsla hefst 19. janúar

hyggja lengir lífið og eykur getu
okkar til að komast gegnum álagstíma.
- Brostu og berðu þig vel. Þú átt
það skilið – og við hin líka.
- gun

Nánari upplýsingar og skráning á
www.tonheimar.is og í síma 846 8888

VILTU VINNA MILLJÓN?
“Nei miklu frekar tapa 12 kílóum”
HLAUPABRAUT ENTIRE-6106FC
•Hagnýt, hljóðlát, og fyrirferðarlítil hönnun
sem að skilar frábærri æfingu
án þess að taka mikið gólfpláss
•Mótor: 2,0 Hp DC (Continues)
•Hlaupaflötur: 44 x 131 cm
•Hraða svið: 0.8-16 KM/HR
•1 Skjár LCD
•Tími/Vegalengd /Hraði
/Púls/Forrit 1-25
•Hand Púls
•Hraðstillingar á hraða og halla
3/6/9/12 km/hr & 0/5/10/15% Halli
•Samanbrjótanleg
•Svalandi vifta.

Í fitusýrum er að finna undirstöðefni sem eru okkur
lífsnauðsynleg á sama hátt og prótín, vítamín, steinefni o.fl.
Udo's choice 3•6•9 olíublandan er fullkomin
blanda af lífsnauðsynlegum fitusýrum sem
byggja upp ónæmiskerfið og hafa áhrif á:

Verð kr. 210.000

WWW.GAP.IS

Lífsnauðsynlegar
fitusýrur á hverjum degi!

00
178.g5
ð
artilbo
kynnin

• Hjarta og æðakerfi
• Kólesteról í blóði
• Blóðþrýsting
• Liði
• Orkuflæði líkamans
• Minni og andlega líðan
• Námsárangur
• Þroska heila og miðtaugakerfi
fósturs á meðgöngu
• Rakastig húðar
Udo‘s Choice fæst í apótekum og heilsubúðum
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Fyrstu tímar að fyllast
Fyrsta Detox-helgarnámskeiðið
sem Jónína Ben stendur fyrir á
Hótel Reynihlíð við Mývatn í lok
þessa mánaðar er að fyllast og
búið að áforma annað frá 5. til 8.
febrúar.
Einnig hafa undirtektir verið
góðar við tveggja vikna meðferð
sem hefst 29. janúar.
Jónína segir yfir 2.000 manns
hafa farið á hennar vegum til Póllands til að fá heilsubót með Detoxmeðferð og árangurinn spyrjist
út. Nú hafi hún fengið frábæra aðstöðu í Hótel Reynihlíð við Mývatn
Einnig verður fjallað um hvernig bregðast skuli við ef hnútar finnast í brjóstum.

Fræðsla um
HPV-veiruna
Fræðslukvöld á vegum Ráðgjafaþjónustu Krabbameinsfélagsins verður í kvöld þar sem fjallað
verður um HPV-veiruna og hnúta
í brjóstum.
Fyrirlesturinn eru opinn öllum
og sérstaklega ungum konum þar
sem HPV-veirusmit hefur aukist hjá ungum stúlkum á Vesturlöndum, en um 80 prósent kvenna
smitast einhvern tímann á ævinni.
HPV-veiran smitast við kynmök.
Hún getur valdið kynfæravörtum
og jafnvel leitt til leghálskrabbameins en yfirleitt vinnur líkaminn
á veirunni sjálfur án þess að konan
verði þess vör að hafa sýkst. Aukning á smiti ungra kvenna er rakin
til raksturs í kringum kynfæri.
Einnig verður fjallað um hvað
hnútar í brjóstum eru og hvernig
skuli bregðast við ef þeir finnast.
Fyrirlesturinn fer fram í Skógarhlíð 8 klukkan 20 í kvöld og er
aðgangur ókeypis.
- rat

Gunnar Friðriksson hefur umsjón með
nýjum þáttum sem eru að hefja göngu
sína á sjónvarpsstöðinni ÍNN.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nuddkennsla í
sjónvarpinu
Sjónvarpsþættir þar sem áhorfendum gefst kostur á að læra að nudda
sína nánustu hefja göngu sína á
sjónvarpsstöðinni ÍNN þriðjudaginn 20. janúar.
Nuddarinn Gunnar L. Friðriksson hefur umsjón með þáttunum,
sem verða fjórir talsins. Hann
hefur á undanförnum árum boðið
upp á námskeið í svæða- og vöðvanuddi sem eru ætluð þeim sem
vilja getað nuddað vini og vandamenn. Upplýsingar um þau er að
finna á www.gufubad.net.
„Markmiðið með þáttunum er
að fólk geti tileinkað sér nokkur
undirstöðuatriði og þannig nuddað
fjölskyldumeðlimi eða vini,“ segir
Gunnar.
- ve

með aðgangi að jarðböðunum sem
henti meðferðinni vel.
Detox-meðferð byggist fyrst og
fremst á föstu og sérstöku mataræði og vinnur á margs konar
krankleika að sögn Jónínu, svo sem
gigt, kvíða, offitu, ristilsjúkdómum og exemi svo dæmi séu tekin.
„Fólk léttist og líðanin breytist til
batnaðar og oft losar fólk sig við
lyf í framhaldinu,“ segir Jónína.
Sjá nánar á www.detox.is.
Aðgangur að jarðböðunum er
innifalinn í námskeiðunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ljósabekkur, Wellonda hárþurrka á
vegg, pumpustóll og speglaunit, letingi
og m.fl. af hársnyrtistofu. Upplýsingar í
síma 898 5614.

Iðnaður
Pípulagnir

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

Til sölu ýmislegt úr dagvöruverslun,
innréttingar (hillur), kælir LINDE 2,5m,
myndavélakerfi með skjá, tóbaksskápur, stálskápur ca. 1x1 meter og margt
fleira. Upplýsingar í síma 894 4442.
(Einar).

Rafvirkjun

Heilsuvörur

Gefins
Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

INTER-LINGUAL
LEARNING TECHNIQUE

Hljóðfæri
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.

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

Tölvur
Er tölvan biluð?

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.
Pípulagnir. Getum bætt við okkur
verkefnum. Stór og smá verk. Vönduð
vinnubrögð. Eingöngu faglærðir menn.
G.Ó Pípulagnir s.6950170

A - Ö smíðar ehf.

Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sumarhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430,
Júlíus.
Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Uppl. í síma 864 5920.

Uppsetning og Þjónusta
á öllum dyrasímakerfum.
Almenn smápennuþjónusta
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Tengingar og mælingar á
tölvu- og ljósleiðaralögnum.
Góð Þjónusta.
Vönduð vinnubrögð.
ProService
894-7999
johann@proservice.is

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.

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

Óska eftir að kaupa 8 rása hljóðkerfi
fyrir hljómsveit. S. 770 1112.

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

Vélar og verkfæri

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

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Eldavél óskast, má vera notuð. Breidd
50 cm. Upplýsingar í síma 899 1089

Fæðubótarefni
Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í
janúar!
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Pípulagnir

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

Nudd

Lekur þakið ?

Exclusive tantra massage

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

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

Stífluþjónusta

Heimilistæki

Hestamennska
Til leigu nokkur pláss í Mosó með hey
og hirðingu. Topp snyrtiaðstaða. Uppl. í
s. 862 7849.

Innréttingar í hesthús

Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869
6690 Aðalsteinn.

Leðursófarnir sem voru á veitingah.
Apótek bar & grill eru til sölu. 15stk. alls.
Verð 25.000 stk. Uppl. í s. 695 4777.

Hárgreiðslustofa til sölu

Trésmíði

Stórglæsileg hárgreiðslustofa
með öllu, nýlegar innréttingar.
Selst í heilu eða bútum. Ýmis
skipti koma til greina.
Upplýsingar í síma 660 7750.

Bækur
EVRUR !!! EVRUR !!! EVRUR get útvegað
mikið magn evra á sanngj.verði marrow@simnet.is

Til bygginga

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.

Húsnæði í boði

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

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

Tölvur
Vandaðar tölvuviðgerðir

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

Viðgerðir
2 samhentir smiðir geta bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og breytingar. S. 899 7552 / 661 2874

Verslun

Ökukennsla
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.

Nýtt Kerfisstjóranám Rafiðnaðarskólans
hefst 2. feb. Bættu Microsoft í ferilskrána. www.raf.is 8632186.

Til sölu

Fullkomið myndavélakerfi á frábæru
verði! 4 myndavélar ásamt stafrænu
upptökutæki. Auðvelt að skoða upptökur aftur í tímann og í gegnum
internetið. Nánari upplýsingar í s. 867
7866 & 862 2121.

Til sölu

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Ert þú á leið norður ? Hefur þú gist hjá
Öllu? Til leigu lítið hús í hjarta miðbæjarins. Leigist minnst 2 daga. Uppábúið
fyrir 4. V. 12 þús. sólarhringurinn. Uppl.
í s. 847 6901.

Þjónusta

Whole body massage. S. 841 8529.

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

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

Námskeið

Nudd

Spádómar

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.
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Til leigu herb. á gistiheimili í miðb. Gott
fyrir stúdenta. Aðg. að öllu + inter. V. frá
37 þ. Á sama stað 2-3 herb., 80 fm íbúð
í 200 Kóp. S. 896 4661.
Herb. í miðbæ Rvk. pnr 105. Húsgögn
fylgja. Verð 37þ. S. 895 0482.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www.
LMH.is. Sími 517 0150.

Til leigu
Góð 2ja her. íbúð í 109 Rvk.
Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464

3ra herbergja íbúð til
leigu
Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

58 ferm 3 herb. íbúð í hfj til leigu, 1
herb og þvottahús er í kjallara. laus
strax, 95þús á mán m. rafm hita.
Ískápur og fl. 8660734
Falleg 60 fm 2 herb ibud til langtima
leigu i 104. S: 8447829
40 fm stúdíó í 104-sund með öllu
frá 1. feb. Verð 65 þús. á mán. Uppl.
8586486
Til leigu 4. herb. 120fm íbúð á Seltj.
nesi. Frábær f. fjölskyldufólk. Leigist
góðum aðillum á aðeins 100 þ. pr.
mán. Uppl. í s. 897 1488.
Herbergi á Laugavegi 143 til leigu. Verð
25.000 til 37.000. Einnig 40 m2 stúdió
verð 55.000. Room to let at Laugavegur
143 from 25.000. Also stúdió 40 m2
price 55.000. Call 895-2138 Kristinn

Mjög snyrtileg kona óskar eftir 2 herb.
íbúð, helst í 101 Rvk. S. 561 4690.
einbýli par/raðhús óskast á leigu erum
par með 2 börn eingöngu langtímaleiga
8471930
26 ára par með barn óskar eftir íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Reyklaus, reglusöm og í námi. Greiðslugeta 80-100þkr.
Upplýsingar í síma 8656403 Sigrún
Ung kona frá Þýskalandi er að leita
að stúdíó eða lítilli íbúð í miðbæ
Rvk. Reyklaus og reglusöm, skilvísum
greiðslum heitið. Langtímaleiga, max.
48 þús. Sími 695 8508.

Bílskúr
Til leigu bílskúr, 30 fm. í 105 Rvk. S.
892 4598.

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

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

Atvinna óskast
42 ára málari óskar eftir störfum ,,all
kemur til greina uppl í síma 8927311
Getum bætt við vinnu, málun, parketlagnir, flísalagnir, pallasmíði og fl. Uppl.
í s. 845 7142 Doni.

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

ThuleKraft ehf Atvinnumiðlun óskar
eftir CNC-renni/plötusmiðum TIL VINNU
Í NOREGI. Einnig vantar Bifvélavirkja,
Pípulagningamenn, TIG suðumenn,
Rafvirkja,
Blikksmiði,
Trésmiði,
Mótasmiði og Járnabindingamenn á
skrá. sendið ferilskrá (CV) ásamt afriti
af sveinsbréfi á netfangið thulekraft@
gmail.com Uppl. í síma 6628877

Vanur sjómaður óska eftir plássi. Uppl.
í s. 692 7821.

Atvinna í boði

Sjálfstæður smiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Atvinnuhúsnæði

4 herb. íbúð í 101 verð 140 þúsund,
hita & rafm. innifalið. Sími 899 2230.

www.heimkynni.is
Til leigu 2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

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

Til leigu 3 herb., 84 fm. íbúð á 4
h., ásamt geymslu í Gyðufelli í Rvk.
Gervihnattadiskur og ljósleiðari. Leigist
með húsg. Laus í lok Maí. V. 130 þ., m.
hússj., rafm. og hita. 2 mán. fyrirfr. Uppl.
i s. 848 3552 & 847 1386.
4 herb. 95fm mjög góð og vel skipulögð íbúð við Kelppsveg. Stofa, borðst.,
2 svefnherb., elshús og bað. Kr. 110þ.
pr. mán. Laus frá 1. feb. S. 894 0166

Kórahverfi

120f,. sérhæð m. 30 fm. sólpalli til
leigu. 145 þ. á mán. Hiti og hússj. innif.
Uppl. í s. 8468409
Herbergi í neðra breiðholti til leigi m.
aðgangi að snyrtingu. uppl. í s. 617
7227 & 566 7960.
Einbýlishús til leigu á góðum stað í
Hafnarfirði. Verð 140þús á mán. S:
8650046
3 herb. íbúð til leigu í Sóleyjarhlíð HFJ.
Leiguverð 115 þús. með hita, rafmagni
og hússjóði. Uppl. s. 864 1585
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.

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

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.
100 fm. íbúð til leigu í ásahverfi,
Garðabæ. 130 Þús. á mánuði Hiti og
rafmang innifalið Laus frá 1. feb. Uppl.
í 822 3774.
Til leigu 4 berb. íbúð á góðum stað í Hf.
Leigist á 110 þús. á mán. Nánari uppl. í
síma 849 9952.

Kópavogsbraut 59

Gamalt en gott 2 hæð einbýlishús til
leigu núna. Á 1 hæð er eldhús, þvottahús, bað, herbergi og stofa. á efri hæð
eru 3 herbergi, wc + geymsla. Húsið
er 120.3 fm. Teppi, dúkur og parket
á gólfum. Leiga 100.000 á mánuði.
Hiti og rafmagna ekki innifalið. Aldurs
takmark 20 ára.. Gæludýr velkominn.
Húseigandi fer fram á 300.000 í tryggingafé, enginn fyrirfram greiðsla. Uppl
s-567-5079 frá 18:00-20:00 eða sigmic@leigulidar.is
Besta herbergið í 101 m. aðg. að eldh.
baðh & þvottaaðstöðu. Útsýni & hár
‘standard’ á öllu. Leiga aðeins 50 og
ALLT innif. + intern. Hringdu í Björgu:
865-6750:)
Til leigu 2ja herb. 60 fm. íbúð í 108.
Laus strax. Leiguverð 100 þús. á mán.
Uppl. í síma 7703434.
Björt og falleg, nýlega standsett 40 fm
2ja herb. íbúð í bílskúr á svæði 105.
V.80 þús. m. rafm. & hita. Laus frá 1.feb.
Uppl. í s. 699 8587.
3ja herb. 70fm íbúð v/Sævang í Hafnaf.
Laus strax. Uppl. í s. 891 6768

Lækkuð leiga og engin
vísitöluhækkun
út árið 2009 !!

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar nýjar
og notaðar íbúðir til leigu í Reykjavík,
Selfossi,
Þorlákshöfn,
Akranesi,
Hafnarfirði. www.leigulidar.is eða S.
517 3440.

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s.
770 6090.

Húsnæði óskast
Óska eftir 2-3 herb. íbúð miðsv. í Rvk.
til leigu í 3mán. Greiðslug. 85-110þ. S.
848 3271.

Ítalía - veitingahús
Til leigu iðnaðarhúsnæði 130-700fm
í Garðabæ. Hátt til lofts, stórar innkeyrsludyr, laust strax. Uppl. í síma
480-0000.

Óska eftir að kaupa
atvinnuhúsnæði

100-200fm að stærð með innkeyrsluhurð og lágmark 4m. lofthæð.
Vinsamlegast hringið í s. 895 9979

Veitingahúsið Ítalía óskar eftir
skúringafólk ekki yngri 20
ára. Unnið er á vöktum. Frá
kl. 8-13. Starfið er laust strax.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar eru einungis
veittar á staðnum.
Veitingahúsið Ítalía Laugavegi
11

Pláss til leigu á Smiðjuvegi, 320 fm.
Hentar vel fyrir heildsölu eða lager. S:
8960551.

Einkamál

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Til sölu

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.

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

geymslaeitt.is

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

Thorvaldsen Bar óskar eftir matreiðslumanni með reynslu. Hlutastarf til að
byrja með en fullt starf frá og með 1.
maí. Íslensku kunnátta skilyrði. Uppl.
gefur Friðrik á staðnum milli kl. 14:00
- 16:00
Við erum þrír litlir prinsar, 10, 5 og
2 ára, sem leitum að góðri konu til
að hjálpa til heima hjá okkur fram í
júní. Mamma og pabbi þurfa einkum
aðstoð við að sækja okkur á daginn,
undirbúa kvöldmatinn og þvo þvotta
3-5 eftirmiðdaga í viku. Aðeins barngóðar og traustar konur koma til greina.
Símar 8678284 (Þórunn) og 8648284
(Sigurgeir)

4IL SÎLU  STK VINNUSKÒRARSUMARHÒS
!NNAÈ CA  M OG HITT  M (ÒSIN ERU Å FÅNU STANDI
OG NÕLEGA M¹LUÈ 3ELST SAMAN EÈA Å SITTHVORU LAGI
4ILBOÈ ËSKAST
5PPL VEITIR 'UNNAR S   EÈA *ËHANN S  

Til leigu

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

Þjónusta

%FTIRFARANDI EIGNIR ËSKAST TIL LEIGU
o &YRIR H¹SKËLAPRËFESSOR (¾È EÈA EINBÕLI Å HVERFUM  EÈA  FYRIR TRAUSTAN
ERLENDAN AÈILA %IGNIN ÖARF AÈ VERA MEÈ GËÈU AÈGENGI FYRIR ALDRAÈA AMK 
BAÈHERBERGJUM OG   SVEFNHERBERGJUM 6ERÈHUGMYND   ÖÒS   ¹RA
SAMNINGUR
o &YRIR RÅKISFYRIRT¾KI  3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MEÈ AMK   VINNUSTÎÈVUM Å
HVERFUM    OG    ¹RA SAMNINGUR
o &YRIR VIRT ALÖJËÈLEGT FYRIRT¾KI 3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MEÈ AMK  VINNUSTÎÈ
VUM L¹GMARK FM MEÈ HÒSGÎGNUM OG TÎLVULÎGNUM  ¹RS SAMNINGUR
o &YRIR VIRKT ÖEKKINGARFÁLAG  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI Å 2EYKJAVÅK *ARÈH¾È
MEÈ STËRUM FUNDARSAL KAFÙAÈSTÎÈU OG GËÈUM BÅLAST¾ÈUM

%FTIRFARANDI EIGNIR ËSKAST TIL KAUPS
o &YRIR AMERÅSK FASTEIGNAFÁLAG µMSAR EIGNIR TIL ÒTLEIGU SS ÅBÒÈIR ATVINNUHÒS
N¾ÈI SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI EÈA LEIGUFÁLÎG 6ERÈHUGMYND   MILLJ
o &YRIR EVRËPSKA VERSLUNARKEÈJU (EIL HÒSEIGN FYRIR HÒSGAGNAVERSLUN MEÈ
SKRIFSTOFURÕMI OGEÈA ÅBÒÈUM ¹ EFRI H¾ÈUM  FM 3TAÈSETNING OPIN
HELST ÖË MIÈB¾R 2VK 6ERÈHUGMYND   MILLJ
o &YRIR DANSKT FYRIRT¾KI FM ATVINNUHÒSN¾ÈI MEÈ CA FM SKRIFSTOFURÕMI
OG INNKEYRSLUHURÈ !LLT KEMUR TIL GREINA NEMA (AFNARFJÎRÈUR OG -OSFELLSB¾R
"EIN SALA
o &YRIR FJ¹RFESTI FR¹ $UBAI µMSAR EIGNIR ¹ GËÈU VERÈI MEÈ LEIGUSAMNINGUM
o &YRIR ÅSLENSKT LEIGUFÁLAG  JA HERBERGJA ÅBÒÈIR ¹ GËÈU VERÈI SEM HENTA TIL
ÒTLEIGU "EIN SALA (ELST MIKIÈ ¹HVÅLANDI "EIN SALA
o &YRIR ÎÚUG FÁLAGASAMTÎK (EIL HÒSEIGN MEÈ GËÈUM BÅLST¾ÈUM OG STËRUM
FUNDARSAL %IGNIN ÖARF AÈ VERA  FM Å HVERFUM     EÈA 
o &YRIR ÅSLENSK HJËN   EINBÕLISHÒS Å 'ARÈAB¾ &OKHELT EÈA FULLBÒIÈ HÒS
MEÈ GËÈUM BÅLSKÒR "EIN SALA EÈA SKIPTI
o &YRIR VIRKT ÖEKKINGARFÁLAG  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI Å 2EYKJAVÅK
*ARÈH¾È MEÈ STËRUM FUNDARSAL KAFÙAÈSTÎÈU OG GËÈUM BÅLAST¾ÈUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA %LÅSABET !GNARSDËTTIR LÎGGFASTEIGNASALI OG 3VANUR
'UÈMUNDSSON LÎGG LEIGUMIÈLARI Å SÅMA  

¶ARFTU AÈ KAUPA SELJA SKIPTA EÈA LEIGJA
(AF ÈU Ö¹ SAMBAND Å SÅMA  
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Neyðarlögin og framkvæmd þeirra
en erlend starfsemi var í
gömlu bönkunum. Nýju
bankarnir eru í eigu ríkisins sem skipaði þeim
bankastjórnir og skuldbyrjun október tókst
batt sig til að leggja fram
að koma í veg fyrir að
eigið fé þannig að eiginbankastarfsemi stöðvaðfjárhlutfall (CAD) hvers
ist, þrátt fyrir fall viðbanka verði a.m.k. 10%.
skiptabankanna þriggja
Með skiptingunni minnkJÓNAS
FR.
sem náðu yfir um 85% af
aði umfang bankakerfsins
JÓNSSON
bankakerfi landsins. Öll
úr því að vera um ellefuhefðbundin innlend bankaþjónföld þjóðarframleiðsla í tæplega
usta gekk áfallalaust, bankaútiþrefalda.
Við stofnun nýju bankanna var
bú voru opin og greiðslukort virkuðu. Stofnaðir voru nýir bankar
settur upp stofnefnahagsreikntil að sinna innlendri bankaþjóningur til bráðabirgða, en unnið
ustu og ráðstafanir gerðar til að
er að endanlegu verðmati á eignvernda og vinna úr eignum gömlu
um og skuldum nýju bankanna.
bankanna. Þessar aðgerðir voru
Þegar því verðmati er lokið munu
framkvæmdar á grundvelli svonýju bankarnir greiða mismuninn
kallaðra neyðarlaga sem Alþingi
á verðmæti eigna og skulda sem
samþykkti 6. október sl.

UMRÆÐAN
Jónas Fr. Jónsson skrifar um neyðarlögin

Í

Neyðarlögin ekki séríslensk
Alþjóðlega lausafjárkreppan sem
ríkti á árinu 2008, dýpkaði verulega um miðjan september við fall
Lehman Brothers. Í lok september og byrjun október komu stjórnvöld og seðlabankar í mörgum
ríkjum einstökum fjármálafyrirtækjum til aðstoðar eða kynntu
kostnaðarsamar aðgerðir til
björgunar fjármálakerfum landa
sinna. Hvorki íslensk stjórnvöld
né Seðlabankinn, sem lánveitandi
til þrautavara, höfðu fjárhagslegan styrk til þess að grípa til sambærilegra björgunaraðgerða.
Neyðarlögin voru viðbrögð
til þess að draga úr samfélagslegu tjóni af völdum fjármálakreppunnar og endurreisa starfhæft bankakerfi. Með þeim fól
Alþingi Fjármálaeftirlitinu það
umfangsmikla verkefni að takmarka tjón á fjármálamarkaði,
m.a. vegna fjárhags- eða rekstrarerfiðleika fjármálafyrirtækja
og veitti því víðtækar heimildir
til ráðstafana. Lögin veittu einnig
fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, heimild til að reiða fram
fjármagn til þess að stofna ný
fjármálafyrirtæki eða yfirtaka
fjármálafyrirtæki í vanda. Einnig má nefna að kröfur vegna innstæðna voru gerðar að forgangskröfu í þrotabú.
Neyðarlögin eiga efnislegar
rætur í greinargerð um viðbúnað stjórnvalda vegna hugsanlegra erfiðleika á fjármálamarkaði sem kynnt var í febrúar 2006
af vinnuhópi stjórnvalda. Ekkert
varð af lagasetningu á þeim tíma,
en stjórnvöld gátu unnið á grunni
þessara hugmynda með hliðsjón
af fyrirmyndum í öðrum löndum.
Heimildir eins og þær sem
finna má í neyðarlögunum eru
ekki séríslenskar. Ýmis lönd hafa
farið þá leið að hafa sérákvæði
sem heimila víðtæk inngrip í
starfsemi fjármálafyrirtækja í
vanda og sérmeðferð í greiðsluerfiðleikum eða við gjaldþrot
þeirra. Í Bandaríkjunum hafa
stjórnvöld t.d. víðtækar heimildir til að taka yfir stjórn fjármálafyrirtækja, ráðstafa eignum þeirra og annast slit, auk þess
sem innlán hafa forgangsstöðu
við slit banka. Í Kanada, Sviss og
Noregi hafa stjórnvöld einnig víðtækar heimildir vegna erfiðleika
fjármálafyrirtækja og fleiri lönd
íhuga slíkar lagabreytingar.

Verkefnin fram undan
Fram undan eru mörg erfið en
brýn verkefni. Þannig á eftir að
ljúka við verðmat á nýju bönkunum, vinna úr eignum gömlu bankanna og vonandi ná sem bestri sátt
við kröfuhafa þeirra um úrlausn
mála. Meta þarf rekstraráætlanir nýju bankanna og framkvæma
hæfismat á nýjum bankastjórum.
Nýju bankarnir þurfa jafnframt að
búa sig undir efnahagslega erfiðleika í íslensku atvinnulífi. Minni

fjármálafyrirtækin þurfa að takast á við áhrif bankahrunsins og
versnandi rekstrarumhverfi, til
dæmis með minnkun efnahags,
samruna og öðrum hagræðingaraðgerðum.
Þessu til viðbótar þarf að vinna
af krafti að framtíðaruppbyggingu fjármálakerfisins og meta
þá möguleika sem eru til staðar.
Þannig þarf að taka afstöðu til
þess hvort þörf sé á þremur viðskiptabönkum í ríkiseigu, hvernig stefna ríkisins sem eiganda að
fjármálafyrirtækjum eigi að vera,
hvort leita eigi eftir erlendri eignaraðild í bönkunum og hvernig
best sé að dreifa eignarhaldi, auka
markaðsaðhald og efla hlutabréfamarkað með því að gefa almenningi kost á að eignast hlut í ríkisbönkunum. Samhliða þessu þarf

að endurskoða löggjöf um fjármálafyrirtæki og herða á reglum
þar sem nauðsynlegt er. Viðskiptaráðherra hefur þegar skipað nefnd
til að sinna þessu verki.
Fjármálakreppa gekk yfir Norðurlönd í upphafi tíunda áratugarins. Í Finnlandi náði kreppan til
banka með yfir 90% af eignum
bankakerfisins og verulegur samdráttur varð í þjóðarframleiðslu
til skamms tíma. Finnar sýndu að
með skýrri stefnu og einbeittri og
markvissri vinnu er hægt að vinna
sig út úr vandanum. Íslendingar
hafa allar forsendur til að gera
slíkt hið sama, en róðurinn verður þungur því allur heimsbúskapurinn er nú í fjármálakreppu.
Höfundur er forstjóri Fjármálaeftirlitsins.

Þykkni
í nýjum
handhægum
umbúðum
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.

PLÁNETAN

Beiting laganna
Neyðarlögunum var beitt, með
það að markmiði að tryggja
áframhaldandi innlenda bankastarfsemi fyrir almenning og
atvinnulíf á Íslandi, þegar bankaráð þriggja stærstu bankanna
komust að þeirri niðurstöðu að
þeim væri ókleift að halda áfram
rekstri og óskuðu eftir því að
Fjármálaeftirlitið tæki yfir stjórn
þeirra. Stjórnum bankanna var
vikið frá og skilanefndir skipaðar í þeirra stað. Hlutverk skilanefnda er að koma í stað stjórna
og sérstaklega að hafa umsjón
með allri meðferð eigna gömlu
bankanna og varðveita verðgildi
þeirra sem best.
Bönkunum var skipt upp og
nýir bankar stofnaðir. Skiptingin á eignum bankanna var í meginatriðum þannig að nýi bankinn
tók yfir innlenda bankastarfsemi

til þeirra voru færðar úr gömlu
bönkunum. Greiðslan mun verða
í formi fjármálagerninga, sem
nánar verða útfærðir í samvinnu
við kröfuhafa, en í því efni þarf
að hyggja að t.d. tegund, mynt og
tímalengd þessara fjárskuldbindinga.
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Nýtt Ísland; nýtt lýðveldi
breytingunum, hinu nýja afli sem
er að rísa upp úr þjóðardjúpinu. Og
strangt til tekið er rangt af mér að
kalla Geir stjórnmálamann; hann
er valdsmaður. Ófáir stjórnmálamenn á Íslandi, og einkum þeir sem
íf okkar er í eðli sínu sáraeinfalt;
hafa komist til umtalsverða áhrifa,
við stefnum að hamingju. Við
hafa ósjálfrátt farið að líta á sig sem
viljum eignast skjól í heiminum, viljvaldsmenn, menn valdsins; valdum elska og vera elskuð, og viljum
ið tilheyrir þeim, ekki fólkinu. Hér
eignast heimili, um þetta snýst allt
JÓN
KALMAN
stjórna ráðherrar, ekki Alþingi. Og
saman, þarna er kjarninn. Og flest
STEFÁNSSON
við, hinn almenni maður, höfum
eigum við það sameiginlegt að vilja
ekkert um ákvarðanir þeirra að segja. Þeir
búa í réttlátu þjóðfélagi, viljum gæsku fremákveða að styðja innrás í Írak, þeir ákveða að
ur en græðgi, öryggi framyfir gróða, traust
gefa útvöldum aðilum auðlindir hafsins, og
umfram hagsmuni. Viljum ekki samfélag þar
síðan bankana, þeir ákveða að leggja niður
sem fáir ráða en fjöldinn hefur engin áhrif spítala, og gæla við að einkavæða þá. Við
og á heldur ekki að hafa. En þannig er Ísland
stöndum niðrá Austurvelli, sitjum á borgarasamt í dag. Örfáir ráðamenn ráða því sem
fundi í Háskólabíói, hrópum og öskrum og
þeir vilja ráða, Alþingið lítið annað en áhrifamótmælum en það hefur nákvæmlega ekkert
laus afgreiðslustaður, þingmenn kontóristar
að segja. „Sjálfstæðismenn hafa ekki áhuga
sem greiða atkvæði eftir flokkslínum.
á pólitík“, sagði Hannes Hómsteinn GissuraÉg hef verið vondaufur undanfarnar vikur,
son, stjórnmálafræðingur; „Sjálfstæðismenn
lesið greinar, fylgst með umræðum, mætt á
eru menn sem vilja græða á daginn og grilla
Austurvöll, glaðst yfir nýjum röddum, nýju
á kvöldin.“
afli, kraftinum sem hrunið leysti úr læðingi.
Og þannig vill Geir H. Haarde hafa okkur.
En nú hefur almenningur hrópað árangursGeir og valdafélagar hans. Ingibjörg og
laust á breytingar í fjóra mánuði. Þið eruð
Björn, Össur og Guðlaugur, Valgerður og Siv.
ekki þjóðin, segir Ingibjörg Sólrún, byltingÞau vilja að við séum þæg. Þau vilja að við
arkonan sem valdið virðist hafa eyðilagt,
vinnum á daginn, förum síðan heim að borða,
og Geir H. Haarde hlustar ekki einfaldlega
og séum áhugalaus um pólitík. Láti þau um
vegna þess að hann kann ekki að hlusta. Geir
sviðið. Og völdin. Þau kæra sig ekki um trufler afsprengi þess flokksræðis sem við höfum
un. Rísi þjóðin upp, eins og hún hefur verið
búið við, líklega allar götur frá stofnun lýðað gera, slá þau skjaldborg um valdið. Ég hef
veldis. Geir er sjálfsagt vænsti maður, en
mætt niður á Austurvöll, lesið greinar, horft
stjórnmálamaðurinn Geir H. Haarde stendur
eða hlustað á umræðuþætti, talað við fólk og
í vegi fyrir okkur, hann stendur í vegi fyrir

UMRÆÐAN
Jón Kalman Stefánsson skrifar
um íslenskt samfélag
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alls staðar fundið fyrir þessu nýja, mikla afli
sem hrópar á breytingar, á nýja tíma. Ég hef
glaðst yfir þessu, hrifist en síðan litið á fyrirstöðuna, Geir, Ingibjörgu og allt sem þau
skýla: Davíð Oddssyni, siðspilltum peningamönnum, vanhæfum stjórnmálamönnum og fyllst vonleysi. Stjórnvöld reyna að halda
þjóðarkraftinum niðri og þess vegna þurfum
við að koma þeim frá, með öllum tiltækum
ráðum. Friðsamlega – ef hægt er.
Að undanförnu hafa nokkrir einstaklingar bent okkur á þá einföldu staðreynd að
ein af stóru ástæðunum fyrir hruninu, vaxandi atvinnuleysi, gjaldþroti fyrirtækja og
einstaklinga og stigvaxandi vonleysi, sé sú
að lýðræðið hafi gengið sér til húðar, kerfið virkar ekki, það er ónýtt; þar liggi meinsemdin. Hér sé flokksræði, ekki lýðræði,
ráðherravald og áhrifalaust Alþingi. Sífellt
fleiri tala nú um að á árunum 1944 - 2009
hafi Fyrsta lýðræði Íslands verið við lýði; en
á þessu ári verði Annað lýðveldi Íslands að
hefjast. Að eina leiðin út úr ógöngunum sé
að endurskoða stjórnarskrána frá grunni,
umbylta henni, auka áhrif Alþingis, auka
áhrif fólksins. Þetta virðast í fyrsta augnakasti róttækar tillögur, en þær eru ekki róttækar, bara lífsnauðsynlegar. Ef við ætlum
að rísa sem sjálfstæð sterk þjóð upp úr rústunum, þá verðum við að byggja upp á nýtt.
Og frumskilyrðið er að koma fyrirstöðunni
frá, stjórnvöldum sem vilja svo gjarnan að
við höldum kjafti og látum þau alfarið um
björgunaraðgerðir. Höldum kjafti og kjósum
framboðslistana þeirra á fjögurra ára fresti.
Það er þeirra hugmynd um lýðræðið, og

VELJUM
ÍSLENSKT
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Höfundur er rithöfundur.

„Ráðherrar sömdu
spurningar“
flutning. Ég var aldrei
beittur þrýstingi eða hótunum eða boðum um einhver gæði af stjórnmálamanni, til að hafa áhrif á
minn fréttaflutning. Ég
veit að samstarfsmenn
mínir hafa sömu sögu að
enn muna nú þegar
segja. Ég tel að stjórnRíkissjónvarpið var
málamenn eigi að njóta
hér eitt á markaðnum og
sannmælis í þessu máli.
ráðherrar sömdu spurn- ÓLAFUR
SIGURÐSSON
Stjórnmálamenn höfðu
ingar fyrir fréttamennhins vegar oft afskipti af
ina.“ Þetta sagði Sigurður
Kári Kristjánsson alþingismaður
fjármálum og annarri stjórn stofní úrvarpsþættinum Í bítið á Bylgjunarinnar. Til að ganga úr skugga
unni, 17. desember síðastliðinn.
um að þessi áburður þeirra Ólafs
Ragnars og Sigurðar Kára sé
Þessi orð lét hann falla þegar hann
skýrði frá því að hann væri að fjalla
rangur hafði ég samband við alla
um það í menntamálanefnd Alþingþá fréttamenn, sem til náðist og
is að takmarka auglýsingar í Sjónstörfuðu hjá Sjónvarpinu frá stofnvarpinu.
un, „þegar Ríkissjónvarpið var hér
Ég tel ástæðu til að hrekja þessa
eitt á markaðnum“.
staðhæfingu, vegna þess að hún
Fyrst talaði ég við þá Magnús Bjarnfreðsson og Markús Örn
er árás á starfsheiður allra þeirra
fréttamanna, sem störfuðu hjá SjónAntonsson, fyrstu fréttamennina,
varpinu frá því að það var stofnað
og hvorugur kannaðist við að hafa
1966, þar til Stöð 2 var stofnuð 1986
tekið við spurningum eða öðrum
og Sjónvarpið ekki lengur „eitt á
fyrirmælum frá stjórnmálamönnmarkaðnum“.
um. Enginn hinna kannast heldur
Þessi staðhæfing Sigurðar Kára
við þetta og hér eru nöfnin í staffelur í sér að allir þessir fréttamann
rófsröð:
hafi verið þær undirlægjur að láta
Bogi Ágústsson, Eiður Guðnason, Guðjón Einarsson, Helgi E.
stjórnmálamenn ráða því um hvað
Helgason, Ingvi Hrafn Jónsson,
þeir væru spurðir. Þetta gefur í skyn
Jón Hákon Magnússon, Magnús
að við höfum ekki haft kjark til að
Bjarnfreðsson, Markús Örn Antstanda í fæturna frammi fyrir valdonsson, Ólafur Sigurðsson, Ómar
höfum landsins og spyrja þá þeirra
spurninga, sem við töldum þurfa, þó
Ragnarsson, Sigrún Stefánsdóttir,
óþægilegar kynnu að vera.
Sigurveig Jónsdóttir, Sonja Diego,
Þessar ásakanir í garð okkar
Svala Thorlacius og Ögmundur Jónfréttamanna voru einnig settar
asson.
fram í hátíðardagskrá í tilefni af
Allir þessir menn segja einum
40 ára afmæli sjónvarpsins 2006.
rómi að þeir Ólafur Ragnar og SigÞá var það Ólafur Ragnar Grímsurður Kári fari með rangt mál. Þeir
son, forseti Íslands. Eiður Guðnahafa báðir aðgang að símaskrá og
son sendiherra bar þennan áburð
hefðu getað hringt í hvert okkar
sem er og komist að hinu sanna,
til baka í grein í tímaritinu Þjóðlífi,
en gerðu það ekki. Við sem í hlut
þar sem hann fjallaði um fyrstu ár
eigum viljum hafa það sem sannSjónvarpsins.
Það er einkennilegt að þeir Sigara reynist. Ekki þætti mér óeðliurður Kári og Ólafur Ragnar skuli
legt að þeir stjórnmálamenn, sem
segja þetta, því að það hittir þá
þeir félagar hafa fyrir rangri sök,
sjálfa fyrir sem stjórnmálamenn.
svöruðu fyrir sig sjálfir.
Með þessu saka þeir sína líka um
Að lokum er það umhugsunarefni
að hafa vitandi vits komið í veg
hvernig Sigurður Kári og sex aðrir
fyrir opna lýðræðislega umræðu í
þingmenn í menntamálanefnd eyða
þjóðfélaginu.
sínum tíma, þegar menntakerfið er að hruni komið vegna fjárStrax eftir að Sjónvarpið hóf
málakreppu. Sigurður Kári sagði
göngu sína varð það einn helsti
í sama útvarpsþætti: „Við ætlum
vettvangur stjórnmálaumræðu og
er það enn. Stjórnmálamenn voru
að sitja núna frá hálf níu til tólf og
fljótir að tileinka sér þennan nýjan
fjalla einmitt um þetta auglýsingamiðil og samskipti fréttamanna við
mál...“, sem sé hvernig draga megi
þá urðu mikil, bæði í fréttum og
úr auglýsingatekjum Sjónvarpsumræðuþáttum. Í ljósi þess verðins til ágóða fyrir aðrar sjónvarpsur það að teljast bæði athyglisvert
stöðvar.
og lofsvert, að stjórnmálamenn létu
Höfundur er fyrrverandi varaokkur fréttamenn í friði með fréttafréttastjóri Sjónvarps.

UMRÆÐAN
Ólafur Sigurðsson
skrifar um vinnubrögð
fréttamanna
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þannig er Fyrsta lýðræði Íslands. Nú þarf að
breyta því. Allir verða að taka afstöðu. Það
má enginn standa til hliðar. Þetta eru hvörfin. Hver manneskja verður að gera upp við
sig hvernig þjóðfélagi hún kýs að búa í, og
skapa niðjum sínum. Sækist hún eftir þjóðfélagi klíkuskapar, ójafnaðar, flokksræðis og
ráðherravalds, þá tekur hún ekki þátt í neinu.
Hún mætir ekki á Austurvöll, fer aldrei á
borgarafund, hún styður ríkjandi ástand með
því að sitja heima. Hún sættir sig við að fjárglæframenn komist undan með milljarða
sína, sumarhallir, lúxusíbúðir í útlöndum,
snekkjur og einkaþotur. Lýsir því yfir að hún
treysti þeim stjórnvöldum, og því lýðræðiskerfi sem keyrðu okkur í kaf, fyrir framtíð sinni. Hún lýsir því yfir að ekkert eigi að
breytast. En þeir sem vilja breytingar verða
hins vegar að sýna það í verki, það er ekki
lengur hægt að víkja sér undan, ekki í þetta
sinn, ekki núna. Það er borgaraleg skylda
okkar að rísa upp. Og það er hægt að gera
það með ýmsum hætti. Skrifa í blöðin. Mæta
á borgarafundi, á mótmælafundina á Austurvelli. Grýta eggjum. Hver manneskja velur
sína leið. En hún verður að velja. Hún verður
að gera eitthvað. Það er eina mögulega leiðin að þrýsta á breytingar. Það er eina leiðin
að réttlætinu. Við verðum að rísa upp, í tugþúsundatali; þrjátíu, fjörutíu þúsund manns
verða að mæta á Austurvöll og hrópa á nýtt
Ísland. Ekki uppstokkun ráðherra, ekki neinn
fjandans kattarþvott heldur umbyltingu.
Nýtt lýðveldi – Annað lýðveldi Íslands.

BENTU Í AUSTUR,
BENTU Í VESTUR ...

sófasett
skrifborð
stólar
skápar

skólatöskur
skemlar

snuð
barnaföt bækur

skæri

skeiðar

sparibaukar

blýantar

bakpokar baðspeglar
borðstofuborð

blómavasar

barnastólar

30-90%

afsláttur
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Okkar elskulegi eiginmaður, faðir,
sonur, bróðir og mágur,

Sverrir Heiðar Júlíusson
Túngötu 6, Hvanneyri,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans mánudaginn
12. janúar sl. Útförin fer fram frá Akraneskirkju
miðvikudaginn 21. janúar kl. 14.00.
Emma Heiðrún Birgisdóttir
Álfheiður Sverrisdóttir
Birgir Þór Sverrisson
Anna Soffía Sverrisdóttir
Ragnheiður Júlíusdóttir

MARTIN LUTHER KING FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1929 Í
ATLANTA Í GEORGÍU.

Byrginu í Grímsnesi lokað

„Sá sem á ekkert sem
hann er tilbúinn að
deyja fyrir á heldur ekkert til að lifa fyrir.“

Byrgið var íslenskt meðferðarheimili sem starfa átti á kristilegum grunni
og var ætlað fyrir heimilislausa vímuefnafíkla, spilafíkla og fólk með ýmiss
konar persónuleikaraskanir. Meðferðin
átti að hjálpa fólki að öðlast betra líf.
Byrgið stóð einnig fyrir forvarnarstarfsemi og ráðgjöf fyrir fíkla.
Forstöðumaður Byrgisins var Guðmundur Jónsson en hann vék tímabundið úr starfi í desember 2006 eftir
sýningu fréttaskýringarþáttarins Kompáss 17. desember sama ár, en þar var
sagt frá rannsókn á málefnum Byrgisins á vegum þáttarins sem staðið hafði yfir í þrjá mánuði. Kom þar í
ljós ýmiss konar misferli í tengslum
við skjólstæðinga Byrgisins og fjármál
meðferðarheimilisins.

King sem var ötull baráttumaður fyrir réttindum svartra í Bandaríkjunum var ráðinn af dögum
4. apríl 1968 í Memphis í
Tennessee.

Pétur Ólafsson

timamot@frettabladid.is

Amma mín, móðir okkar og tengdamóðir,

Sigrún Sigtryggsdóttir
áður til heimilis að Byggðavegi 84,
Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju föstudaginn
16. janúar kl. 10.30.
Sigrún Einarsdóttir
Eggert Pálsson
Þórunn Bergþórsdóttir
Stefán F. Bergþórsson
Anna Sigríður Tebbetts
David Tebbetts
Hildur Bergþórsdóttir
Magnús H. Ólafsson
og aðrir aðstandendur.

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

Harald M. Isaksen
rafvirkjameistari, Blásölum 13, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju föstudaginn
16. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjartaheill.
Ingibjörg Þorgrímsdóttir
Guðbjörg Conner
Hagerup Isaksen
Guðríður H. Haraldsdóttir
Þorgrímur Isaksen
Margrét Haraldsdóttir
Harald H. Isaksen
afabörn og langafabörn.

Guðríður Helga
Benediktsdóttir
Steinþór Haraldsson
Kristín Erla Gústafsdóttir
Ágúst H. Sigurðsson
Kolbrún A. Sigurðardóttir

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

Lovísa Anna Árnadóttir
frá Húnakoti, Þykkvabæ,

verður jarðsungin frá Þykkvabæjarkirkju, Þykkvabæ,
laugardaginn 17. janúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð Þykkvabæjarkirkju.
Fyrir hönd aðstandenda,
Árni Óskarsson
Gísli Garðar Óskarsson
Katrín Óskarsdóttir
Margrét Auður Óskarsdóttir

Guðmunda Sigurðardóttir
Sigrún Ósk Bjarnadóttir
Gunnar Alexandersson
Pétur Kúld

Byrginu var loks lokað 15. janúar
árið 2007 eftir að Ríkisendurskoðun
birti niðurstöður úttektar sinnar. Úttektin leiddi í ljós að bókhald Byrgisins
væri í ólagi og að ríkissaksóknara bæri
að taka málið til umfjöllunar. Ekki var
gerð nægjanleg grein fyrir fjölmörgum útgjöldum Byrgisins auk þess sem
fjármunir þess voru notaðir af starfsmönnum til einkaneyslu. Sama dag og
Byrginu var lokað kærði önnur kona
Guðmund Jónsson fyrir kynferðislega
misbeitingu. Fleiri kærur komu síðar.

EINAR PÁLL TAMIMI LÖGFRÆÐINGUR: ER FERTUGUR Í DAG

Augun opin fyrir tækifærum
„Mér finnst ég batna sem persóna með
hverju árinu sem líður. Maður verður
heilsteyptari og þroskaðri og lærir af
mistökunum,“ segir Einar Páll Tamimi
lögfræðingur, sem er fertugur í dag.
Afmælið mun Einar Páll upplifa í kyrrþey en hann hyggst hins vegar gera sér
dagamun með nánustu fjölskyldu og
vinum á föstudaginn. „Þá held ég upp
á fjörutíu ára og eins dags afmælið
mitt,“ segir hann íhugull. „Samkvæmt
tölfræði um lífslíkur þá er ég akkúrat
hálfnaður á þeirri leið þannig nú er tilefni til að gera sér dagamun.“
Spurður um hvað stendur upp úr
verður Einar Páll hugsi. „Þótt þessi 40
ár hafi liðið hratt virðist þetta nokkuð
langur tími þegar litið er til þess sem
gerst hefur. Að hafa eignast tvö stórkostleg börn stendur náttúrlega upp
úr, þótt auðvitað sé engin ástæða til að
útiloka að þau geti orðið fleiri í framtíðinni hjá manni á besta aldri,“ segir
hann og hlær. „Síðan hefur mér gefist
tækifæri til að búa víða í heiminum en
fyrir utan Ísland þá hef ég búið í Finnlandi, Bandaríkjunum, Japan og Belgíu,
en hef auk þess heimsótt fjölmörg lönd
í flestum heimsálfum.“ Ástæður tíðra
flutninga hafa að sögn Einars Páls bæði
tengst námi og störfum.
Þrátt fyrir viðburðaríka ævi hefur
Einar Páll ekki verið gefinn fyrir að
setja sér aldurstengd markmið. „Ég vil
frekar grípa þau tækifæri sem gefast.
Ef menn einblína of mikið á markmið
sem sett eru löngu áður en þau eiga að
nást þá eru þeir kannski að loka augunum fyrir öðrum og skemmtilegri tækifærum sem kunna að opnast á leiðinni.
Ég hef því frekar viljað vera opinn
fyrir því sem lífið hefur upp á að bjóða
á hverjum tíma þó svo ég hafi sett mér
ýmis markmið til skemmri tíma,“ viðurkennir hann og nefnir nýjasta viðfangsefnið. „Markmið þessa árs er að
bæta maraþontímann og hlaupa Laugaveginn.“
Einar Páll hefur gaman af íþróttum
og er að eigin sögn ofstækisfullur knattspyrnuaðdáandi. „Á það sérstaklega við
þegar kemur að Manchester United og
hef ég til dæmis ferðast um höf og lönd
til að sjá liðið keppa. Fyrst við vorum
að tala um hluti sem standa upp úr þá
má ekki sleppa úrslitaleiknum í meistaradeildinni í Moskvu í fyrra þar sem
mitt lið vann Chelsea. Það var ótrú-

BATNAR MEÐ ALDRINUM

Einar Páll Tamimi telur sig
hafa þroskast og batnað
með aldrinum og hlakkar
til að takast á við næstu
fjörutíu árin.

legt!“ Nýtt áhugamál frá því í haust er
formennska í Meistararáðsráði kvenna
í fótbolta í Stjörnunni. „Þar höfum við
sett markið hátt og ætlum að reyna að
gera lið að meisturum innan fárra ára,“
segir hann kappsamur.
Einar Páll situr sjaldnast auðum
höndum og þessa dagana vinnur hann
að doktorsritgerð auk þess að vera sjálfstætt starfandi lögmaður og stundakennari við Háskólann í Reykjavík.
„Fram að byrjun október var allt í mjög

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

Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæra eiginmanns, föður, tengdaföður
og afa,

Elín Sæmundsdóttir

Björgvin Jósteinsson

Borgarholtsbraut 62, Kópavogi,

kennara

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn 10.
janúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar L-4,
Landspítala, Landakoti.

Grímur Guðmundsson
Jón Elvar
Sigríður Markúsdóttir
Guðmundur Grímsson
Hrafnhildur Proppé
Finnur Grímsson
Þórunn Hafsteinsdóttir
Elín Grímsdóttir
Jón Bjarni Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrún Steingrímsdóttir
Dóra Björgvinsdóttir
Ingi Steinn Björgvinsson
Dagný Björgvinsdóttir
Bryndís Björgvinsdóttir
og barnabörn

Vera Buus Nielsen
Jóhann S. Bogason
Brjánn Ingason

góðu jafnvægi en síðan breyttist ýmislegt og doktorsritgerðin hefur mátt sitja
á hakanum. En svo skemmtilega vill til
að fyrstu kennslustundina mína í HR í
tvö ár ber upp á afmælisdaginn minn.
Því má segja að ég haldi upp á afmælið
með því að kenna alþjóðlega fjármagnsmarkaði, sem menn velta reyndar fyrir
sér hvort að séu til lengur,“ segir hann
kíminn og bætir við að umræður verði
eflaust mjög líflegar í tímunum í vetur.
hrefna@frettabladid.is

Elsku mamma okkar, tengdamamma og
amma,

Ólöf Erla Kristinsdóttir
lést föstudaginn 9. janúar. Útför hennar fer fram frá
Neskirkju föstudaginn 16. janúar kl. 15.00. Blóm og
kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Líknardeild LSH, Kópavogi,
s. 543 1159.
Laufey Erla Jóhannesdóttir
Arndís Birna Jóhannesdóttir
Kristinn Örn Jóhannesson
Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir
og barnabörnin.

Hannes Sigurðsson
Guðmundur Þ. Guðmundsson
Svanbjörg H. Einarsdóttir
Pétur Davíðsson

ÚTSALA

30-90%
Mögnuð útsala hefst í dag

afsláttur

í Holtagörðum

=h\\c

50-90
%
AFSLÁTTUR

Opnunartími

mán. - fös. 10-19 lau. 10-18 sun. 13-18

30-50
%
AFSLÁTTUR

30-50% afsláttur af öllum vörum*
Húsgögn, smávara, barna- og meðgöngufatnaður.
*nema Bugaboo
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Nordplus styrkir menntasamstarf
á öllum skólastigum
Næsti umsóknarfrestur í Nordplus er 2. mars 2009.
Athygli er vakin á því að aðeins er sótt um einu sinni á
ári.

NOKKUR ORÐ
Sigríður Björg
Tómasdóttir

Nordplus veitir styrki til ýmis konar samvinnu á sviði
menntamála á Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum.
Styrkir til verkefna á Norðurlöndum og
Eystarsaltsríkjum:
Nordplus Horizontal:
• Styrkir til verkefna sem tengja saman aðrar
undiráætlanir Nordplus.

g hef sjaldan orðið jafn hissa og þegar
ég dvaldist hjá svissneskri fjölskyldu á
níunda áratugnum og sá að þau flokkuðu vandlega ruslið hjá sér. Lífrænn úrgangur fór í safnhaug í garðinum, gler á einn
stað, pappír annan og þar fram eftir götunum. Þá var orðið umhverfisvænt hreinlega
ekki til á íslensku held ég. Að minnsta kosti
var engin umræða um slík mál og við komin
miklu styttra en evrópskir nágrannar okkar.
Nú, tuttugu árum síðar, erum við sem
betur fer orðin aðeins meðvitaðri, en þó
þykir mér ekki góð þjónusta við þá íbúa
Reykjavíkur sem vilja vera umhverfisvænir en hafa kannski ekki aðstöðu til þess
að vera með margar ruslafötur í eldhúsinu. Í mínu næsta nágrenni eru til
dæmis engar ruslafötur fyrir flokkað rusl, og á þeim stað sem næstur
er er einungis hægt að skila pappír
og mjólkurfernum. Engar fötur fyrir

glerílát, sem töluvert fellur til af á venjulegu heimili. Þegar ég bjó í Kaupmannahöfn var ætíð stutt að rölta í slíkar tunnur
sem gerði allt flokkunarstarf heimilisins
auðveldara. Það er auðvitað hægt að fá sér
sérstakar ruslatunnur og borga fyrir en
það er ekki sama þjónustan.
Þó að ég standi mig sæmilega í endurvinnslu þá gæti ég verið betri og held
að sama eigi við um ansi marga. Held að
börnin okkar verði betri í umgengni við
umhverfi og náttúru ef við sýnum gott fordæmi. Þar undir flokkast auk endurvinnslunnar að sanka ekki að sér óþarfa drasli og
dóti. Að mörgu leyti er erfitt að standa við
þetta þegar maður á börn sem fá endalaust
dót. Til mótvægis má hafa í heiðri góðan
íslenskan sið sem er að láta barnaföt og
ýmislegt er tilheyrir smábörnum, ganga
á milli fjölskyldna, endurnýta það með
öðrum orðum.

Nordplus Junior:
• Styrkir á sviði leik-, grunn- og framhaldsskóla.
• Sjá einnig Nordplus Nordiske Sprog og Kultur.

■ Pondus

Nordplus fyrir háskólastigið:
• Styrkir til að eﬂa samvinnu og samstarf háskóla.

Eftir Frode Øverli

Ég ætla að
auka framboðið.

Nordplus Voksen:
• Styrkir á sviði fullorðinsfræðslu.

Æi góði!
Jú, af
Ég býð bara
hverju
ekki?
fram mína
Kanntu
þjónustu!
ekki að
nudda líka?

SpádómEinmitt!
Í lagi? Það
ar? Það er sér það hvar Þú er með
ekki í lagi maður að ég mínus 8,3
með þig! er í fínu lagi! á báðum
Fröken
augum
Elza!
Elsa
Töfrafingur
og spádómar

Styrkir til verkefna á Norðurlöndum:
Nordplus Nordiske Sprog og Kultur
• Styrkir til verkefna á sviði norrænna mála
• Einnig styrkir til skólaheimsókna með það að
markmiði að styrkja málskilning, málkunnáttu og
menningarvitund nemenda og kennara.

Hnefarnir eru
alla vega í góðu
lagi hjá þér!

Nánari upplýsingar á:

www.nordplus.is
■ Gelgjan

Landskrifstofa Nordplus
Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins
Háskólatorgi, 101 Reykjavík, 525 4311

Er
þetta
þú?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, þetta er
sumarið eftir
að ég og
pabbi þinn
giftum okkur.

Er þetta sem
sagt pabbi
þarna við
hliðina á þér?

Mmm.

Að hugsa sér að
þetta séuð þið!
Þið eruð bæði
svo...
Svo
Ungleg?
Svo

Ég ætlaði að
segja glæsileg
en látum ungleg duga.

Vel
valið.

Svo

Útsalan hefst
í dag. Allt að
50% afsláttur.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hjálpið
mér. Spilin
stokkuðust
ekki rétt
fyrir mig!

■ Kjölturakkar

Góð hugmynd
að fara út að
borða.

Eftir Patrick McDonnell

Jebb! Maturinn
hér á að vera
frábær!

Það er ekkert verð
á matseðlinum
mínum.

Þú hlýtur að hafa fengið
frúarmatseðilinn.

■ Barnalán

Hvað er
í matinn,
mamma?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sama og venjulega...
brokkólí, grasker,
rósakál, eggaldin...

Frábært!
Glúbb
Austurhrauni 3
210 Garðabær
S. 533 3805

Getum
við fengið
spínat í
eftirrétt?

Heldur
betur!

Þú vissir að Jú, en ég
hún var að gleypti samt
grínast allan tyggjóið
tímann, ekki
mitt.
satt?

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA / 08-2537
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ath. kl. 22.45
Endursýning á RUV á Albúm, fyrsta þættinum í
nýrri danskri dramaseríu sem byggir á skáldsögu
eftir Benn Q. Holm sem kom út árið 2002. Albúm
er eins og safn svipmynda úr sögu þriggja fjölskyldna. Það er líkt og flett sé í myndaalbúmi og
staldrað við myndir sem okkur langar að skoða.
Fjölskyldurnar þrjár þekkjast í rauninni ekkert
en þær hafa áhrif á líf hver annarrar á árunum frá
1970 til 2000.

menning@frettabladid.is

Fyrsta sýning i8
„Hvað er svona lagað
ann eins og samansafn af
kallað á tæknimáli?
litskrúðugum tómum sælSamþjappað rusl? Bagggætisbréfum, og nú notar
ar. Sorpa framleiðir um
hann umbúðir í skúlptþað bil 239 bagga á degi
úra sem eru baggaður
úrgangur. Lyktin venst
hverjum. Það er samdráttur úr 350 frá septsegir myndlistarmaðurember 2008. Er þeim þá
inn í textanum sem vitnbætt við urðunarhaugað er til hér að framan
sem er samtal hans um
inn samdægurs? Já, eða
strax næsta dag. Drífum
verkin á sýningunni sem
í þessu. Baggi númer 1.
hann átti við Shaunu
HRAFNKELL
Laurel Jones: Lyktin
Þyngd: um það bil 943,5
SIGURÐSSON
kíló, jafngildi 1,04 lítið Myndlistarmaður. er vond en hún venst.
Þetta skilur þú eftir
tonn (bandarískt tonn).
Mál: 101, 3x100, 9x110
þig, lesandi góður.
sentimetrar. Ég sé að
Hrafnkell hefur á
baggarnir eru reyrðir saman með
liðnu ári átt góða spretti víða og
tíu vírum. Mælieiningin á milli
vekur jafnan athygli, hvort sem
tveggja víra er þá 94,35 kíló.“
hann skreytir símaskrá eða kallar til karla í vinnufötum í þéttan
Fyrsta sýning galleríis i8 á hrunárinu er á á rusli, bögguðu rusli.
dans eins og sjá mátti í verki hans
Hrafnkell Sigurðsson myndlistá síðustu listahátíð.
armaður hefur áður gert speglSýningin í galleríi i8 er opin frá
uð myndverk úr fagurlegri áferð
11-17 þriðjudag til föstudags og
ruslahauga sem kalla á áhorfandlaugardaga 13-17.

Þjóðleikhúsið

TÓNLIST Trio Nordica: Bryndís, Mona og Auður.

Kvennagrúppa spilar
Kvennagrúppan Trio
Nordica hefur um fimmtán ára skeið haldið saman
og spilað margbreytilega
tónlist fyrir landann og
erlenda áheyrendur, tekið
upp hljómplötur og gefið út.
Á sunnudaginn koma þær
fram á tónleikum Kammermúsíkklúbbsins í Bústaðakirkju.
Á efnisskránni hjá þeim stöllum
eru þrjú verk, sitt úr hverri áttinni: píanótríó í f-moll eftir Dvorák, tríó eftir Henze og píanótríó
eftir Taneyev. Er um frumflutning að ræða á tríói Taneyevs hér
á landi, en tríóið er afar krefjandi

og stórbrotið. Trio Nordica skipa
Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari,
Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og Mona Kontra píanóleikari. Taneyev er ekki kunnur hér
á landi en hann fæddist 1856 og
lést 1915, kominn af tónlistarfólki, lærði hjá Tchaikovskí og
var honum handgenginn, kunnur
píanóleikari á sinni tíð og kennari,
setti saman stórt fræðilegt verk
um kontrapunkt og minna um canónuna. Hann var alfræðingur en
leit á tónsmíðar sem stærðfræðilegt verkefni. Eftir hann liggja
mörg verk af fjölbreytilegu tagi,
þeirra á meðal ópera sem sækir
texta í Oresteiu Eskilosar. Verk
Dvoráks og Henze eru kunnari
hér á landi.
Tríóið hefur leikið víðs vegar
og fengið frábæra dóma fyrir
leik sinn. Fram undan er fjöldi

tónleika, meðal annars á Íslandi,
Finnlandi og í Svíþjóð. Tríóið
mun vera með tónleika á Listahátíð í Reykjavík 2009. Trio Nordica
hefur nýlokið upptökum á geisladisk gefnum út af INTIM Musik,
með verkum eftir Elfridu Andrée,
en hún var sænskt tónskáld, fædd
1841 og lést 1929. Hún var framarlega í sveit framakvenna á sinni tíð
og naut álits í Svíþjóð en hún starfaði sem organisti við dómkirkjuna
í Gautaborg. Meðal verka hennar
má nefna óperuna Friðþjófs sögu,
fjórar sinfóníur oog smærri verk
meðal annars fyrir tríó sem þær
stöllur hafa nú hljóðritað.
Tónleikaröð Kammermúsíkklúbbsins er aðgengileg á vefsíðu
klúbbsins www.kammer.is, en tónleikar hans hafa um langt árabil
verið í Bústaðakirkju.
pbb@frettabladid.is

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hrífandi, einlæg og æsandi sýning

fös. 16/1 uppselt
lau. 17/1 örfá sæti laus

Heiður

Joanna Murray-Smith
Magnað meistaraverk

Frumsýning í
Kassanum 24. janúar

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem
snertir okkur öll
EB, FBL

sun. 18/1 uppselt

Klókur ertu,
Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Krúttleg brúðusýning
fyrir yngstu börnin

sun. 18/1
allra síðustu sýningar

Kardemommubærinn

Frumsýning 21. febrúar
Miðasala í fullum gangi!

www.leikhusid.is

Kammerverk vantar í sumar
Tónlistarhátíðin Við Djúpið er orðinn árviss viðburður við Djúp. Hún
verður haldin á Ísafirði í 7. sinn
dagana 18. til 23. júní 2009. Viðamesta verkefnið á dagskrá hátíðarinnar í ár er stórt samstarfsverkefni með Ísafold kammersveit og
Rás 1 Ríkisútvarpsins.
Verkefnið er samkeppni fyrir ný
tónskáld. Tilhögun er þessi: 3 til 4
tónskáld fá tækifæri til að skrifa
verk sérstaklega fyrir sveitina Ísafold sem verður frumflutt á hátíðinni. Tónskáldin fá tækifæri til að
vinna náið með meðlimum Ísafoldar með sérstaka áherslu á praktíska
hluti sem varða framsetningu verksins og skrif fyrir einstök hljóðfæri.
Danska tónskáldið Bent Sørensen
er sérstakur gestur hátíðarinnar og
mun leiðbeina þessum upprennandi
tónskáldum enn frekar við vinnu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 15. janúar
➜ Tónleikar
20.00 Fimmtudagsforleikur í Hinu

húsinu, Pósthússtræti 3-5. Fram koma
hljómsveitirnar Pontiac Pílatus, Bob og
Swords of Chaos. Aðgangur ókeypis.
16 ára aldurstakmark. Gengið inn í kjallarann Austurstrætismegin.
22.00 Bossa nova night Brasilíska
söngkonan Jussanam da Silva verður
með tónleika ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni
og Erik Qvick á Café Oliver, við Laugaveg 20a.
22.00 Elín Ey og
Pikknikk ásamt
hljómsveit spila
á Rósenberg,
Klapparstíg 25.

➜ Opnanir
17.00 Hrafnkell Sigurðsson opnar
sýninguna Uplift í i8 gallery við Klapparstíg 33.

DANÍEL BJARNASON Leiðtogi Ísafoldar er
formaður dómnefndar um kammerverk.

þeirra. Auk þess mun hann flytja
fyrirlestra um eigin verk og kenna
á námskeiði á dagskrá hátíðarinnar.
Tilgangurinn með þessu skemmtilega verkefni er að gefa ungum tónskáldum tækifæri til að vinna mjög
náið með hljómsveit, mun nánar en
undir venjulegum kringumstæðum.
Það eru þeim sem standa að verkefn-

➜ Fyrirlestrar
20.00 Hönnuðurinn Jurgen Bey flytur

erindi í Listasafni Reykjavíkur við
Tryggvagötu. Ókeypis aðgangur og allir
velkomnir.

➜ Síðustu Forvöð
Yfirborðskennd, sýning Baldurs Geirs
Bragasonar í Kling og Bang gallerí við
Hverfisgötu 42, lýkur á sunnudag. Opið
fim.-sun. kl. 14-18.

➜ Myndlist
Helga Ástvaldsdóttir sýnir verk á Thorvaldsen Bar við Austurstræti. Opið alla
daga frá kl. 11-01.
Skaftfell Miðstöð myndlistar á Seyðisfirði Goddur sýnir verk í sýningarsal
Skaftfells. Á vesturveggnum sýnir
Hjálmar Níelsson. Opið mið.-fim. kl.
13-17 og föst.-sun. kl. 13-20.
Tilbrigði við jökulinn Hrefna Víglundsdóttir sýnir verk í Reykjavík Art Gallery
við Skúlagötu 30. Sýningin er opin alla
daga nema mánudaga kl. 14-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

inu, tónlistarhátíðinni, kammersveitinni og Rás 1 mikil ánægja að bjóða
upp á þessa nýjung hér á landi.
Nokkur praktísk atriði fyrir þátttakendur: Þátttakendur skila inn
umsóknum fyrir 15. janúar. Þar
þurfa ákveðin gögn að fylgja samkvæmt reglum keppninnar. Reglurnar er að finna á heimasvæði
keppninnar á heimasíðu tónlistarhátíðarinnar: www.viddjupid.is. Hinn
15. febrúar verður tilkynnt hverjir
fá að taka þátt og 1. maí verða verkin að vera tilbúin. Dómnefndina
skipa: Daníel Bjarnason, formaður,
Melkorka Ólafsdóttir, flautuleikari,
Jónas Tómasson, tónskáld, og Þuríður Jónsdóttir, tónskáld. Heiðursdómari: Bent Sørensen. Þá er bara
að draga fram hugmyndir að kammerverkum úr skúffunum og sækja
um.
- pbb

Rætt um
hönnun
Í kvöld hefst í Hafnarhúsinu
við Geirsgötu ný fyrirlestraröð
sem Hönnunarmiðstöð Íslands
á veg og vanda að. Fyrsta fyrirlesturinn flytur Jurgen Bey
sem er einn af áhugaverðustu hönnuðum samtímans og
starfar sem gestakennari við
Listaháskóla Íslands. Jurgen
er hollenskur. Hann er einn af
stofnendum hollensku hreyfingarinnar Droog Design (1993)
sem hafði afgerandi áhrif á sérstöðu Hollands meðal hönnuða
í dag.
Fyrirlesturinn er unninn í
samstarfi Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ og Listasafns
Reykjavíkur.
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> EAST OF EDEN Í BÍÓ
Til stendur að gera nýja mynd
byggða á bók Johns Steinbeck,
East of Eaden. Leikstjóri verður Tom Hooper sem hefur leikstýrt þáttunum John Adams.
Árið 1955 kom út myndin East
of Eaden með James Dean
í aðalhlutverki en nýju
myndinni mun víst lítið
svipa til hennar.

bio@frettabladid.is

Sandler segir sögur
Nýjasta my nd Ad a ms
Sandler er hin gamansama
fjölskyldumynd Bedtime
Stories. Í myndinni leikur
Sandler hótelstarfsmanninn Skeeter Bronson sem
finnst ekkert skemmtileg ra en að seg ja
ungum frændsystkinum sínum ævintýrasögur til að svæfa
þau á kvöldin. Hann
verður fyrir óvæntri
lífsreynslu þegar
sögurnar verða að
veruleika á undraverðan hátt. Sögurnar verða fáránlegri
með hverju kvöldinu þegar Skeeter

ákveður að nýta sér þær til
að bæta líf fjölskyldu sinnar. Þegar frændsystkinin
hafa óvænt áhrif á ástandið fer af stað atburðarás
sem á eftir að umturna lífi
þeirra.
Sandler er ekki þekktur
fyrir að leika í fjölskyldumyndum en kannski á það
eftir að breytast í framtíðinni, enda á hann nú tvö
börn með eiginkonu sinni
Jackie. Mótleikkona Sandlers í myndinni er Keri
Rusell sem sló í gegn í sjónvarpsþáttunum Felicity.
Bedtime Stories fær 6,2 í
einkunn á Imdb.com og 23%
á Rottentomatoes.com.

ADAM SANDLER Nýjasta mynd
Sandlers er hin gamansama fjölskyldumynd Bedtime Stories.

Wall-E var
mynd ársins
Teiknimyndin Wall-E og heimildarmyndin Man on Wire fengu
besta dómana árið 2008 samkvæmt kvikmyndasíðunni Rotten
Tomatoes. Versta mynd ársins
var One Missed Call með Shannyn Sossamon og Edward Burns í
aðalhlutverkum, sem fékk enga
jákvæða dóma. Myndum á listanum var skipt niður í sæti eftir
skoðunum rúmlega tvö hundruð
virtra kvikmyndagagnrýnenda.
Wall-E fékk 96% góða dóma, en
Man on Wire fékk 100% og var
hæst yfir þær myndir sem fengu
takmarkaða dreifingu. One Missed Call fékk aftur á móti O% í
einkunn.

Polanski vill ekki
fara til Ameríku

Leikstjórinn Roman Polanski hefur
ekki í hyggju að snúa aftur til
Bandaríkjanna þrátt fyrir að hann
vilji fella niður ákæru sem hann
fékk þar í landi 1977 fyrir kynlíf
með stúlku undir lögaldri.
Að sögn lögfræðings hans vill
leikstjórinn einfaldlega sanna að
dómstólar hafi gert mistök á sínum
tíma og um leið hreinsa mannorð
sitt.
Polanski, sem er 75 ára, flúði frá
Bandaríkjunum til Frakklands árið
1978 til að komast hjá fangelsisdómi
eftir að hafa játað að hafa sofið hjá
þrettán ára stúlku. Síðan þá hefur
hann ekki stigið niður fæti í Bandaríkjunum af ótta við handtöku.
Á meðal þekktustu mynda Polanskis eru Rosemary´s Baby, Chinatown og The Pianist.

ROMAN POLANSKI Polanski, til hægri,
ætlar ekki að snúa aftur til Bandaríkjanna.

ENTRE LES MURS Opnunarmynd frönsku kvikmyndahátíðarinnar, Entre les murs, eða Skólabekkurinn, hlaut Gullpálmann á Cann-

es-hátíðinni síðasta vor.

Jackie Chan orðaður við Karate Kid
Jackie Chan er í viðræðum um að
leika í endurgerð The Karate Kid
sem kom út árið 1984 við miklar
vinsældir. Chan myndi leika læriföðurinn Mr Miyagi sem kennir
aðalpersónunni iðkun karate. Pat
Morita lék Miyagi í upphaflegu
myndinni og var hann tilnefndur
til Óskarsins fyrir frammistöðuna.
Þegar hefur verið tilkynnt að
Jaden Smith, sonur Will Smith,
leiki aðalhlutverkið í myndinni.
Tekur hann við hlutverkinu af
Ralph Macchio sem lék í fyrstu
þremur Karate Kid-myndunum.
Hilary Swank lék í fjórðu myndinni, The Next Karate Kid, fyrir

JACKIE CHAN Hasarmyndahetjan Jackie
Chan leikur hugsanlega í endurgerð The
Karate Kid.

fimm árum. Tökur á nýju myndinni hefjast í Peking á næsta ári.

Tíu myndir á franskri hátíð
Frönsk kvikmyndahátíð
hefst á morgun og stendur
til 29. janúar. Sýndar verða
tíu myndir, þar á meðal opnunarmyndin Entre les murs
sem hlaut Gullpálmann í
Cannes síðasta vor.
Franska kvikmyndahátíðin, sem
er sú níunda í röðinni, fer fram
í Háskólabíói og að henni standa
Græna ljósið og Alliance français
í samstarfi við sendiráð Frakklands, Belgíu og Kanada. Sýndar
verða tíu gæðamyndir, þar af sín
myndin hvor frá Belgíu og Kanada. Þetta er í fyrsta skipti sem
sýndar eru myndir frá öðrum

löndum en Frakklandi á hátíðinni
en allar myndirnar eru engu að
síður á frönsku. Þrjár myndanna
eru með íslenskum texta: Skólabekkurinn (Entre les Murs), Françoise Sagan og Refurinn og barnið. Aðrar myndir eru textaðar á
ensku.
Entre les murs segir frá François sem er ungur frönskukennari
í gagnfræðaskóla fyrir vandræðaunglinga. Hann hikar ekki við
að svara nemendum sínum fullum
hálsi eins og tungumálið sjálft sé
í húfi og slík vinnubrögð geta haft
sínar afleiðingar.
Entre les murs er í hópi níu
mynda sem eiga möguleika á að
hreppa Óskarsverðlaunin fyrir
bestu erlendu myndina. Fækkað

verður í hópnum niður í fimm 22.
janúar þegar tilkynnt verður um
tilnefningarnar. Myndin hefur
hlotið sérlega góða dóma, þar á
meðal 7,9 af 10 mögulegum á kvikmyndasíðunni Imdb.com og hvorki
meira né minna en 97% á síðunni
Rottentomatoes.com.
Heiðursgestur frönsku kvikmyndahátíðarinnar er franski
leikstjórinn Luc Jacquet sem gerði
hina geysivinsælu mynd Ferðalag
keisaramörgæsanna. Hann verður
viðstaddur frumsýningu nýjustu
myndar sinnar, barnamyndarinnar Refurinn og barnið, laugardaginn 17. janúar kl. 20.
Nánari upplýsingar um hátíðina
má finna á síðunni Graenaljosid.is.
freyr@frettabladid.is

föstudagur Munaðarlaus í milljónakeppni
fylgir Fréttablaðinu á morgun
ur
föstudag

Kvikmyndin Slumdog Millionaire,
sem er byggð á metsölubók Vikas
Swarup Viltu vinna milljarð?,
verður frumsýnd á morgun. Hún
var valin besta myndin á nýafstaðinni Golden Globe-hátíð og vann í
þremur flokkum til viðbótar, þ.e.
fyrir bestu leikstjórn, handrit og
tónlist.
Myndin segir frá hinum átján
ára Jamal Malik sem er á sigurbraut í indversku útgáfunni af
Viltu vinna milljón? Hann þarf
bara að svara einni spurningu í viðbót til að vinna 20 milljónir þegar
gert er hlé á upptökum þáttarins
yfir nótt. Þá er lögreglan kölluð
til því mörgum þykir ótrúlegt að
munaðarleysinginn Jamal, sem
ólst upp í fátækrahverfum Mumbai, skuli komast lengra í þættinum
en betur menntaðir, greindari og
ríkari þátttakendur en hann.
Leikstjóri Slumdog Millionaire
er Bretinn Danny Boyle sem vakti
fyrst athygli með Shallow Grave

SLUMDOG MILLIONAIRE Myndin er byggð á metsölubókinni Viltu vinna milljarð? eftir

Vikas Swarup.

árið 1995. Ári síðar sendi hann frá
sér Trainspotting sem kom honum
endanlega á kortið sem einum
færasta kvikmyndagerðarmanni
Breta. Síðan þá hefur hann leikstýrt nokkrum fínum myndum, þar
á meðal spennumyndinni 28 Days
Later þar sem uppvakningar leika
stórt hlutverk. Handritshöfundur Slumdog Millionaire er Simon

Beaufoy sem er þekktastur fyrir
handrit sitt að The Full Monty.
Myndin fær 8,7 á síðunni Imdb.
com og 94% á Rottentomatoes.com.
Henni hefur verið spáð góðu gengi
á næstu Óskarsverðlaunahátíð,
enda gefa Golden Globe-verðlaunin jafnan sterkar vísbendingar um
það sem koma skal á þessari virtustu hátíð kvikmyndabransans.

38

15. janúar 2009 FIMMTUDAGUR

Óska eftir fólki í Leikhússport

> SYNGUR Á SUPER BOWL
Söng- og leikkonan Jennifer Hudson ætlar að syngja bandaríska
þjóðsönginn fyrir úrslitaleikinn í
bandaríska ruðningnum, Super
Bowl, 1. febrúar næstkomandi.
Þetta verður í fyrsta sinn sem
hún syngur opinberlega síðan
móðir hennar, bróðir og
frændi voru myrt í október.

„Við erum tvö frá Þýskalandi sem stöndum að þessu,“ segir Carl Henrik Deiting
arkitekt sem hefur verið búsettur hér
á landi síðastliðin tvö ár, um svokallaðan Leikhússporthóp sem hann stofnsetti
fyrir tveimur mánuðum. Leikhússport
byggist á spuna þar sem hópar keppa
hvorir á móti öðrum á meðan áhorfendur hafa mikil áhrif á framvinduna.
„Í venjulegri leiklist þarf fólk að
læra klassísk verk eins og Shakespeare, en í leikhússporti hefur
maður frjálsari hendur og getur
jafnvel leikið mismunandi hlutverk í sama verkinu. Við skiptum okkur í tvo hópa sem keppa
hvor á móti öðrum í tíu til fimmtán mínútur í senn. Oft biðjum
við áhorfendur um fimm ólík

folk@frettabladid.is

orð sem við spinnum svo út frá og þá
getur senan til dæmis breyst frá því að
læknir er á skurðstofu á Íslandi, yfir í
að hann er staddur úti í skógi í Afríku.
Við gefum áhorfendum einnig nammi
og krumpuð blöð áður en við byrjum og
ef vel gengur kasta þau namminu inn
á sviðið, annars pappírnum,“ útskýrir Carl Henrik og segir leikhússportið
hina mestu skemmtun.
„Hópurinn okkar heitir Impro theatre
Reykjavík og þar sem hann samanstendur bæði af Íslendingum og útlendingum
æfum við á ensku. Við vonumst til að
fleiri vilji taka þátt og hvetjum þá sem
vilja prófa til að koma á næsta fund sem
verður í Alþjóðahúsinu við Laugaveg 37
í kvöld milli klukkan 19 og 22. Fólk þarf
ekki að vera með reynslu af leiklist til
að taka þátt,“ segir Carl Henrik.
- ag

GÓÐUR HÓPUR Carl Henrik vonast eftir fleirum

í leikhússporthópinn sem samanstendur meðal
annars af fólki frá Þýskalandi, Taívan, Gvatemala, Frakklandi og Austurríki.

TÓMAS R. EINARSSON Fær góða dóma

hjá danska tónlistargagnrýnandanum
Ivan Rod.

Tómas fær
góða dóma
Danski tónlistargagnrýnandinn
Ivan Rod skrifaði í síðasta hefti
tímaritsins Cultures yfirlitsgrein
um tónlist Tómasar R. Einarssonar og fjallaði einnig sérstaklega
um þær plötur hans sem fáanlegar eru í Danmörku.
„Íslendingurinn Tómas R. Einarsson er frumlegt tónskáld og
tónlistarmaður sem vekur forvitni allra tónlistarunnenda,
hvaðan sem þeir koma og hvaða
tegund tónlistar sem þeir halda
mest upp á. Hann er orkustöð,
sem getur kveikt ljós í sérhverri
móttækilegri peru,“ skrifar Ivan
Rod. Bætir hann við að Tómas
hafi yfir að ráða ákveðinni músíkalskri heyrn sem geri að verkum að hann eigi heima í flokknum Fágæt listsköpunargæfa.
Allar plötur hans fá góða dóma
en í toppsætinu sitja þó Havana
og Romm Tomm Tomm.

Eftir Gísla Rúnar og Ladda
Sviðssetning: Björn G. Björnsson

Hljómsveitarstjóri: Hjörtur Howser

Eftir tæplega 70 þúsund gesti, 130 sýningar og 25 þúsund
selda DVD diska er komið að tveimur síðustu sýningunum.
Bravó og Borgarleikhúsið þakka Ladda og félögum
fyrir frábært samstarf og óska þeim innilega
til hamingju með fordæmalausa velgengni.

SLIPKNOT Forsprakki rokksveitarinnar er
að undirbúa sína fyrstu sólóplötu.

Undirbýr
sólóplötu

Þriðjudagur 20. janúar - 62 ára afmælissýning
Laugardagur 24. janúar - Lokasýning

nn
Steinn Árma
Halli
ifs
Eggert Þorle

Örfáir miðar eftir
á báðar sýningar

Miðasala á

NÆLD
U ÞÉR
ALLRA
Í
S
MIÐAÍÐUSTU
NA!

og í Borgarleikhúsinu
Góðar stundir

Corey Taylor, forsprakki grímurokkaranna í Slipknot, er að undirbúa sína fyrstu sólóplötu. „Ég
finn að ég þarf að gera þessa
plötu,“ sagði Taylor í viðtali við
Billboard. „Ég er þannig náungi
að ef ég get ekki gert hana þá
heldur það aftur af mér í öðru
sem ég geri.“
Taylor, sem er einnig meðlimur hljómsveitarinnar Stone Sour,
segir sólóefni sitt vera nokkurs
konar blöndu af Foo Fighters og
Social Distortion með dálitlum
Johnny Cash-áhrifum.
Slipknot er að hefja umfangsmikla tónleikaferð sem lýkur
ekki fyrr en í september. Eftir
það ætlar Taylor að einbeita sér
að sólóplötunni.
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Alíslenskt undanúrslitakvöld
Annað undanúrslitakvöldið í Eurovisionforvalinu brestur á eftir
Spaugstofuna á laugardaginn.
Okkur er boðið upp á fjögur lög,
það fyrsta, „Fósturjörð“, er eftir
Einar Scheving. Einar hefur verið
í fremstu röð íslenskra trommara
lengi og vakti mikla athygli nýlega
fyrir jazzplötuna Cycles. Lagið hans
er dramatískur ættjarðaróður sem
Páll Rósinkranz syngur hnarreistur.
Stórskotalið stendur á bakvið
næsta lagi, „Undir regnboganum“.
Poppstjarnan Ingó syngur það,
Eiríkur Hauksson gerði textann og
Hallgrímur Óskarsson lagið. Hallgrímur hefur áður tekið þátt í Eurovision, náði lengst þegar Birgitta
Haukdal söng lag hans í aðalkeppninni 2003. Lagið sem hann kepp-

VINSÆL Uppselt er á tónleika Lay Low
á Café Rósenberg 27. janúar næstkomandi, daginn áður en hún fer í
tónleikaferðalag með Emilíönu Torrini
um Evrópu.

Lengsta ferðalag Lay Low
Vinsældir tónlistarkonunnar Lovísu Elísabetar Sigrúnardóttur,
betur þekktri sem Lay Low, fara
ekkert dvínandi. Nýjasta plata
hennar Farewell Good Night’s
Sleep seldist í um 8.000 eintökum
fyrir jólin og nú þegar er orðið
uppselt á tónleika hennar sem
fara fram á Café Rósenberg 27.
janúar næstkomandi. Tónleikarnir verða hennar síðustu hér
á landi fyrir þriggja vikna tónleikaferð með Emilíönu Torrini
um Evrópu.
„Þetta á að vera svolítið kósí
því við förum svo út strax daginn eftir. Ég held að það sé ágætis æfing að spila fyrir þennan
hóp áður en við förum að spila á
stórum stöðum úti. Þetta verður lengsta tónleikaferðalag sem
ég hef farið í til þessa og hentar
mjög vel því platan mín kemur út
í Bretlandi og Þýskalandi í mars,“
segir Lovísa sem mun stíga á
stokk ásamt gítarleikara sínum
Pétri Hallgrímssyni á tónleikaferðalagi Emilíönu um Frakkland, Ítalíu, Þýskaland, Sviss,
Austurríki, Belgíu, Holland og
Luxemborg.
„Ég kem aðeins heim í örfáa
daga að ferðalaginu loknu og fer
svo beint áfram í eigið tónleikaferðalag,“ segir Lovísa sem mun
þá spila í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Þýskalandi
áður en hún hitar upp á tónleikum Emilíönu í London hinn 13.
mars.
- ag

Draugabanar
í tölvuleik
Tölvuleikurinn Ghostbusters: The
Video Game kemur út á vegum
Atari 19. júní næstkomandi. Leikurinn er byggður á Gostbusterskvikmyndunum sem nutu mikilla
vinsælda á níunda áratugnum.
Höfundar leikjarins eru þeir
Harold Ramis og Dan Akroyd
sem báðir sömdu og léku í myndunum.
Einnig koma fram í leiknum
Bill Murray og Ernie Hudsen,
sem voru hluti af upprunalega
Ghostbusters-genginu. Leikurinn
gerist tveimur árum eftir Ghostbusters II og er Manhattan-borg
enn og aftur umlukin draugum og
yfirnáttúrulegum öflum. Bregða
leikmenn sér í hlutverk nýliða í
hópi draugabananna sem reynir
að vinna bug á vandanum.

ir með á laugardaginn er krúttlegt
úkúlele-knúið popplag sem minnir á lög Vilhjálms Vilhjálmssonar
og Gilberts O‘Sullivan. Hallgrímur fær svo Jógvan til að syngja hitt
lagið sitt í ár í þættinum eftir tvær
vikur.
Þriðja lagið er „Vornótt“ eftir
Erlu Gígju Þorvaldsdóttur með
texta eftir Hilmi Jóhannesson. Erla
er eina konan sem á lag í keppninni í ár og að auki elst keppenda,
er komin langt að sjötugu. Hún fær
unga söngkonu úr Mosfellsbænum,
Hreindísi Ylvu Garðarsdóttur Holm,
til að syngja lagið, sem er hugljúft
og af gamla skólanum.
Síðasta er „Glópagull“ eftir Einar
Oddsson, kraftmesta og rokkaðasta lag kvöldsins. Það þýðir ekkert minna en tvær sönkonur til að

flytja það, þær Ernu Hrönn, áður í
Bermúda, og Guðrúnu Lísu, áður í
Ísafold.
Eins og sést verða öll lögin sungin á íslensku á laugardaginn, en
fyrir viku fóru tvö lög sem sungin voru á ensku áfram en íslensku
lögin sátu eftir. Spennandi verður
að sjá hvaða fataleppum kynnarnir klæðast, prjónapeysurnar þeirra í fyrsta þættinum vöktu eiginlega meiri
athygli en lögin sjálf. - drg

KEPPENDURNIR Í EUROVISION Á LAUGARDAGINN

Frá vinstri eru þau Hreindís Ylfa, Ingólfur Þórarinsson, Erna Hrönn og Páll
Rósinkranz.
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Jonathan Richman kemur aftur
Innflutningur á erlendum tónlistarmönnum verður eflaust með minna
móti í ár vegna kreppu og óhagstæðs gengis íslensku krónunnar.
Bandaríski tónlistarmaðurinn Jonathan Richman er þó ekkert að spá
í það og ætlar að koma og skemmta
okkur 1. og 2. apríl næstkomandi.
Grímur Atlason flutti Jonathan inn
á Innipúkann 2005 og árið eftir kom
hann aftur og spilaði í Iðnó. „Hann
er einhver stórkostlegasta manneskja sem ég hef hitt á ævinni,“
segir Grímur, sem verður Jonathan innan handar sem fyrr. „Hann
verður hér þó alfarið á eigin vegum.
Hann vill bara skemmta Íslendingum. Honum líður vel hérna.“
Jonathan er þekktur ljúflingur
og Grímur er fullur aðdáunar. Kallar hann snilling. „Hann er maður
sem notar ekki kreditkort, skrifar ekki tölvupóst, forðast firringuna. Maður hefur hitt stjörnur um

dagana sem spiluðu kannski bara á
orgel í einhverju bandi, voru ekki
neitt neitt, en voru samt uppfullar
af hroka og leiðindum. Jonathan
er stjarna án þess nokkurn tíma
að troða á fólki. Dásamleg manneskja.“
Jonathan, sem er 57 ára, var í
upphafi ferils síns í hljómsveitinni
The Modern Lovers sem tengdist
pönkinu. Meðal annars tóku Sex
Pistols frægasta lag sveitarinnar, „Road Runner“. Frá árinu 1976
hefur Jonathan gert ótal sólóplötur
og verið á ljúfum en gamansömum
nótum, barnslega einlægur, kynferðislega ögrandi og allt þar á
milli. Hann var sögumaður ásamt
trommaranum Tommy í grínmyndinni There´s Something about Mary
og þar reis stjarna hans einna
hæst. Tommy kemur einmitt með
honum til Íslands eins og í hin tvö
skiptin.
- drg

DÁSAMLEG MANNESKJA Jonathan Richman leikur á Íslandi í byrjun apríl.

Brynhildur sýnir Brák í Köben
SÍMI 564 0000

SEVEN POUNDS D
SEVEN POUNDS LÚXUS D
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Bráðskemmtileg mynd þar sem
heimur galdra og ævintýra lifnar við

HÖRKU SPENNUMYND ÚR SMIÐJU
LUC BESSON

CHANGELING

kl. 6 og 9

16

INKHEART

kl. 10
kl

10

SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 6

L

TAKEN

kl. 6, 8 og 10

16

Svalasta glæpamynd í áraraðir

frá

Leiksýning hjónanna Atla
Rafns og Brynhildar Guðjónsdóttur, Brák, er eins árs
um þessar mundir, hundraðasta sýningin stendur
fyrir dyrum og kominn tími
á útrás.
„Þetta er 2009-vinkillinn. Útrás
hjartans. Gefa en ekki taka,“
segir Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona. Henni hefur verið
boðið að sýna einleik sinn Brák
í Kaupmannahöfn í næsta mánuði. Brynhildur leikur tvær sýningar á Íslandsbryggju en ferðin
til Kaupmannahafnar er á vegum
Norrænu menningarstofnunarinnar.
Sýningin Brák, sem Brynhildur
leikur í, en Atli Rafn, eiginmaður
hennar leikstýrir, er eins árs um
þessar mundir. Brynhildur segir
þau ekki hafa órað fyrir þessari
velgengni því nú, 24. janúar, verður hundraðasta sýningin í Landnámssetrinu í Borgarnesi.
„Brák var frumsýnd á þrettándanum fyrir ári. Og bratt að
ætla að víkingaleikrit sem krefst
þess að fólk fari fyrir Hafnarfjall
í janúar og febrúar gengi svona
ótrúlega vel,“ segir Brynhildur.
Næsta hlutverk Brynhildar er
stórt í sniðum - mexíkóska myndlistarkonan Frida Kahlo í Þjóðleikhúsinu í verkinu Frida ... viva
la vida, eða Lifi lífið. Það er Atli
Rafn sem leikstýrir en Brynhildur skrifar leikgerðina. Þau fóru
til Mexíkó í september til að setja
sig nánar inn í hin mexíkósku
gildi sem Frida upphóf svo mjög
meðan hún var og hét og nýtti
frægð sína til að vekja athygli á
mexíkósku þjóðinni. „Hún klæddist þjóðbúningi og umfaðmaði indjánamenninguna í verkum sínum,“
segir Brynhildur sem kolféll fyrir

BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR Er á leið til Kaupmannahafnar með sýningu sína Brák
og undirbýr Fridu í Þjóðleikhúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Mexíkó. Frumsýning er í vor. Ólafur Darri leikur eiginmann Fridu.
„Hún valdi sér stærsta og erfiðasta manninn,“ segir Brynhildur.
Hilmir Snær leikur pabba Fridu og
Salvador Dali, Baldur Trausti leikur Pablo Picasso og Ólafur Egill
leikur Leon Trotsky. Faðir Ólafs
Egils, Egill Ólafsson, sér um tónlistina og spurt er hvort þarna sé
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleik-

hússtjóri og kona Egils að spegla
samfélagið: Vina- og fjölskylduvæðinguna? Brynhildur hlær og
bendir á leikrit sem Þórhildur Þorleifsdóttir setti upp nýverið þar
sem maður hennar, dóttir og bróðir fóru með veigamikil hlutverk.
„Nei, nei, það var nú leikstjórinn
sem settist yfir þetta og valdi með
hliðsjón af því hver hentaði best í
hvað.“
jakob@frettabladid.is

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. 8

16

BOLTI 3-D m/ísl. tali

kl. 5:50(3D)

L

YES MEN

CITY OF EMBER

kl. 5:50

7

TWILIGHT
ROCKNROLLA

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

12
16

YES MAN

DIGTAL

kl. 8:20 - 10:30

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

kl 8 - 10

7

KEFLAVÍK
ROCKNROLLA

kl. 8 - 10:20

16

YES MAN

kl. 8 - 10:20

7

Gallabuxur
Háar í mittið áður 6990 nú 4890
Stærðir 36-46

Gallapils
áður 5990 nú 3990

Laugaveg 54,
sími: 552 5201
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Breyttu
druslunni
í djásn í dag
Þú átt druslu sem flutt var inn á
sínum tíma, fyrir verðmætan
gjaldeyri. Nýtum notað í dag.
Brimborg kaupir hvaða druslu
sem er á heilar 200.000 krónur:
settu drusluna upp í nýrri
notaðan bíl sem einnig var greitt
fyrir á sínum tíma með verðmætum gjaldeyri - bíl sem eyðir
minna en sá gamli.
Komdu í Brimborg í dag og
nýttu notaðan gjaldeyri.

Komdu í kaffi og kleinur

Nýtum notað

Endurnýtum gjaldeyri

Fáðu þér nýrri notaðan bíl hjá Brimborg
Nýtum notað. Nú þurfum við öll að nýta það sem við eigum og koma því
í verð. Breyttu druslunni í djásn og sparaðu gjaldeyri á marga vegu. Þú
endurnýtir gamla bílinn og setur hann upp í nýrri notaðan sem eyðir minna
eldsneyti. Brimborg kaupir nú hvaða bíldruslu sem er á heilar 200.000 kr.
fáir þú þér betri notaðan bíl í Brimborg.
Um leið tekur þú nokkur visthæf skref, þú hreinsar til í borg og bæjum og
dregur úr mengun. Auktu öryggi þitt í umferðinni á nýrri bíl. Nýtum notað.
Komdu í Brimborg í dag.

Nýtum notað. Endurnýtum gjaldeyrinn okkar.
Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri bíl. Það skiptir ekki
máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. Komdu bara með
bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn upp í betri
notaðan bíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla
upp í hvern betri bíl. Endurnýttu það sem þú
átt með Brimborg.

Nýtum notað í dag. Komdu í Brimborg.

selja gamla

kaupa nýjan
notaðan

Cohn & Wolfe Public Relations Íslandi

Komdu í kaffi og kleinur í Brimborg

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is
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> Tvö efstu liðin drógust saman
Það verður sannkallaður risaslagur í bikarnum. KR og Grindavík drógust saman í undanúrslitum Subway-bikars karla en dregið
var um í gær. Leikurinn fer fram í
DHL-Höll þeirra KR-inga 24. eða 25.
janúar. Liðin hafa mæst tvisvar í
vetur og KR hefur unnið leikina
með 3 og 2 stigum. Í hinum
leiknum taka lærisveinar Teits
Örlygssonar á móti hans gamla
liði Njarðvík. Í undanúrslitum
kvenna mætast Keflavík-Valur og
Skallagrímur-KR.

sport@frettabladid.is

Iceland Express-deild kvk
77-53 (33-34)

Stig KR: Sigrún Ámundadóttir 18 (9 fráköst),
Hildur Sigurðardóttir 10 (11 fráköst), Margrét Kara
Sturludóttir 10, Guðrún Ámundadóttir 9, Heiðrún
Kristmundsdóttir 8, Helga Einarsdóttir 7, Guðrún
Þorsteinsdóttir 7, Gréta Guðbrandsdóttir 2, Dóra
Þrándardóttir 2, Rakel Viggósdóttir 2, Guðrún
Sigurðardóttir 2.
Stig Vals: Signý Hermannsdóttir 19 (14 fráköst),
Þórunn Bjarnadóttir 15 (10 fráköst), Lovísa
Guðmundsdóttir 10 (6 fráköst), Tinna Sigmundsdóttir 5, Kristjana Magnúsdóttir 4.

Keflavík-Hamar

95-79 (45-45)

Stig Keflavík: Birna Valgarðsdóttir 31 (10 fráköst,
6 stoðsendingar), Pálína Gunnlaugsdóttir 27 (9
fráköst, 6 stoðsendingar), Bryndís Guðmundsdóttir 15, Ingibjörg Vilbergsdóttir 10 (13 fráköst),
Rannveig Randversdóttir 4 (7 fráköst), Hrönn
Þorgrímsdóttir 3 (8 fráköst), Halldóra Andrésdóttir 3, Marín Karlsdóttir 2.
Stig Hamars: Julia Demirer 25 (12 fráköst),
LaKiste Barkus 22 (8 fráköst), Jóhanna Sveinsdóttir 10 (6 fráköst), Íris Ásgeirsdóttir 8, Fanney
Guðmundsdóttir 7, Dúfa Ásbjörnsdóttir 5, Hafrún
Hálfdánardóttir 2.

Haukar-Grindavík

83-68 (46-34)

Stig Hauka: Guðbjörg Sverrisdóttir 21, Slavica
Dimovska 20, Ragna Brynjarsdóttir 17 (10
fráköst), Kristrún Sigurjónsdóttir 16 (11 fráköst),
Sara Pálmadóttir 5, Helena Hólm 4.
Stig Grindavíkur: Petrúnella Skúladóttir 16 (11
fráköst), Helga Hallgrímsdóttir 12 (11 fráköst),
Ingibjörg Jakobsdóttir 11, Berglind Magnúsdóttir
10, Jovana Lilja Stefánsdóttir 9, Íris Sverrisdóttir
6, Lilja Sigmarsdóttir 2, Theódóra Káradóttir 2.

Snæfell-Fjölnir

80-43 (32-14)

Enska úrvalsdeildin
Man. Utd-Wigan

Hérna er aldrei lokað og ég kemst alltaf á skíði
Fimmtán ára íslensk skíðakona, María Guðmundsdóttir, hefur
vakið athygli upp á síðkastið í Noregi fyrir góða frammistöðu
í skíðabrekkunum enda er stelpan talin vera sú fjórða besta
í svigi í sínum aldursflokki. Norðmennirnir gera mikið úr því
að hún hafi unnið alla strákana í keppnunum um helgina og
vildu örugglega helst að hún væri Norðmaður.
„Ég vann strákana á þessum mótum. Það er svolítið
skemmtilegt,“ viðurkennir María en hún hefur búið í Noregi
í vetur. „Það er mjög hvetjandi að fá þessa athygli en ég
er samt ekki að hugsa um það að ég sé fjórða besta í
heimi. Ég geri bara það sama og ég gerði áður en ég
komst þangað. Það er samt alltaf gaman að vita að
maður er að standa sig vel,“ segir María en var þó
ekki alltof sátt með sig um helgina. „Það gekk
ekki mjög vel en úrslitin voru góð. Ég gerði
smá mistök og þá sérstaklega í fyrri ferðinni í
sviginu en sem betur fer tók það ekki mikinn
tíma frá mér,“ segir María sem er greinilega
með báða fætur á jörðinni og ætlar sér

að bæta sig. „Það er frábært að æfa hérna og miklu betri
aðstæður,“ segir María en allt kvennalandsliðið er nú búsett
í Noregi.
„Hérna er aldrei lokað og ég kemst alltaf á skíði. Ef mig
langar að fara þá fer ég bara á skíði. Það var svo mikið
vesen að þurfa alltaf að vera að pæla í því hvort það væri
opið eða lokað. Núna fer ég bara á æfingu og þarf ekkert
að hafa áhyggjur hvort ég kemst upp á fjall eða ekki,”
segir María sem býr aðeins í fimm mínútna fjarlægð frá
skíðabrekkunni.
María er sterkari í svigi en vann einnig sigur í stórsvigi um helgina. „Mér hefur alltaf fundist skemmtilegra í svigi en svo er ég búin að vera dugleg að
æfa við góðar aðstæður og með góða þjálfara.
Þá kemur þetta smám saman,“ segir María.
Næst á dagskrá hjá henni eru Ólympíuleikar
æskunnar í Póllandi um miðjan febrúar og
um mánaðamótin febrúar/mars keppir hún
síðan á HM unglinga.

Verður enginn stór afgangssjóður

ÚRSLIT
KR-Valur

MARÍA GUÐMUNDSDÓTTIR, 15 ÁRA SKÍÐAKONA: FJÓRÐA BESTA Í HEIMI Í SÍNUM ALDURSFLOKKI Í SVIGI

1-0

HSÍ hefur fengið 50 milljóna króna styrk frá ríkinu líkt og menntamálaráðherra hafði lofað eftir silfrið á
ÓL. Framkvæmdastjóri HSÍ segir styrkinn skipta miklu máli fyrir rekstur sambandsins en býst ekki við
stórum afgangi eftir uppgjör. Engir peningar hafa komið frá aðalstyrktaraðila, Kaupþingi, eftir hrunið.
HANDBOLTI Samþykkt var í fjár-

aukalögum 2008 að veita HSÍ 50
milljón króna styrk vegna árangurs landsliðsins á Ólympíuleikunum. HSÍ hefur nú fengið peningana og Einar Þorvarðarson,
framkvæmdastjóri HSÍ, segir þá
kærkomna í núverandi árferði.
„Það á eftir að borga mikið af
skuldum síðasta árs enda var síðasta ár mjög dýrt. Kostnaðurinn í
kringum bara Ólympíuleikana var
um 25-30 milljónir króna,“ sagði
Einar Þorvarðarson aðspurður um
hvað ætti að gera við peningana.
„Það skiptir gríðarlega miklu
máli fyrir okkar rekstur að fá
þennan pening inn og ekki síst
í þessu árferði. Við þurfum að
nota mikið af þessum peningum
til að rétta skútuna við. Það verður vissulega hagnaður eftir árið
í kjölfar þessarar styrkveitingar
en það verður enginn stór afgangssjóður enda búið að eyða miklu af
þessum peningum. Peningarnir
sem eftir verða munu samt hjálpa
til við að styrkja reksturinn í framtíðinni,“ sagði Einar.

1-0 Wayne Rooney (1.).

FA bikarinn
Newcastle-Hull

0-1

0-1 Daniel Cousin (81.).
*Hull mætir Millwall í 4. umferð á heimavelli.

Crystal Palace-Leicester

DÝRMÆTT SILFUR Árangur landsliðsins á ÓL skilaði ekki bara silfurverðlaunum heldur einnig 65 milljónum króna í styrki til HSÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2-1

1-0 Paul Ifill (37.), 2-0 Shaun Scannell (55.), 2-1
Max-Alain Gradel (90.).
*C. Palace mætir Watford í 4. umferð á útivelli.

Southend-Chelsea

1-4

1-0 Barrett (16.), 1-1 Ballack (45.),1-2 Kalou(60.),
1-3 Anelka(78.), 1-4 Lampard (90.+2.)
*Chelsea mætir Ipswich í 4. umferð á heimavelli.

Ítalska úrvalsdeildin
Roma-Sampdoria

2-0

1-0 Julio Baptista (21.), 2-0 Julio Baptista (53.).

BÚIÐ AÐ EYÐA MIKLU Einar Þorvarðarson segir kostnaðinn vegna ÓL vera
25-30 milljónir. Enn eigi eftir að borga
skuldir vegna leikanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HSÍ fékk einnig um 15 milljónir
króna í styrk frá þjóðinni meðan
á Ólympíuleikunum stóð. Á móti
kemur að aðalstyrktaraðili sambandsins, Kaupþing, fór á hausinn
í október og HSÍ hefur ekki fengið
neinn pening þaðan eftir hrunið.
„Við fáum enga erlenda innkomu frá EHF eða IHF þannig

að fall krónunnar hjálpar okkur
ekkert þar. Við vitum svo ekkert
hvað verður um Kaupþingssamninginn en þar hefur ekkert gerst
síðan gamli bankinn fór í greiðslustöðvun. Ég vil ekki segja hvað við
höfum orðið af miklum peningum vegna þessa en þeir peningar
skipta okkur máli. Rekstur HSÍ er

nefnilega mjög háður atvinnulífinu
og samstarfsaðilum,“ sagði Einar.
HSÍ horfir, eins og allir aðrir,
fram á erfitt rekstrarár. Sambandið íhugaði meðal annars að hætta
við að senda 2012-liðið sitt til
Frakklands en gat það ekki sökum
samninga sem það hafði gert.
„Allur kostnaður hefur hækkað
mikið og allar rekstraráætlanir
sprungu vegna efnahagsástandsins. Til að mynda er 30-40 prósent
hækkun á flugfargjöldum. Allt
umhverfið er gjörbreytt. Rekstrarárið 2008 var síðan þannig að við
vorum ekki vissir um að fara á ÓL
og þegar það gerist kemur aukakostnaður upp á 25-30 milljónir.“
Þó svo Einar segi enga stóra
sjóði verða afgangs þegar búið sé
að gera upp skuldir sambandsins
er samt ljóst að afgangurinn mun
hjálpa mikið til við að halda öflugu
starfi gangandi.
„Reksturinn undanfarin ár hefur
verið keyrður á grensunni. Við
höfum keyrt eins langt og hægt
er með starfið og stundað grimmt
afreksstarf. Landslið HSÍ eru að
spila 80-100 landsleiki á ári og
það er mjög umfangsmikill rekstur og dýr. Miðað við ástandið sem
er í dag sjáum við ekki fram á að
blása frekar í herlúðra. Þetta snýst
meira um að halda sjó sem ég er
ekkert viss um að við getum gert.
Við þurfum að skera niður og finna
leiðir til að lifa ástandið af og um
leið fara sem best með þessa peninga. Það er varnarbarátta fram
undan þrátt fyrir þennan góða
styrk,“ sagði Einar og bætti við
að stjórn HSÍ ætti eftir að funda
betur um hvað ætti að gera við
afgangspeningana frá ríkinu.
henry@frettabladid.is

KR komst í 4. sæti með 24 stiga sigri gegn Val:

Fóru í gang eftir hlé
KÖRFUBOLTI Frábær þriðji leikhluti

Kynningá svæðisáætlun ásamt umhverfisskýrslu
Til kynningar er tillaga að endurskoðaðri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs hjá 34
sveitarfélögum á Suðvesturlandi fyrir tímabilið 2009 2020 ásamt umhverfismati áætlunar
Fyrir liggur samþykkt svæðisáætlun fyrir sama svæði frá desember 2005 og byggir endursko
henni.
Í samræmi við 7. gr. laga nr. 105/2006 er tillagan nú auglýst ásamt umhverfisskýrslu og er
6 vikna frestur til að koma á framfæri athugasemdum varðandi umhverfisáhrif áætlunarin
Tillögu að endurskoðaðri áætlun ásamt umhverfismatsskýrslu er að finna á heimasíðunni
www.samlausn.is og á heimasíðum sorpsamlaganna.
Athugasemdir skal senda með tölvupósti á netfangið samlausn@mannvit.is eða bréflega á
skrifstofu Mannvits hf., Laugavegi 178, 105 Reykjavík fyrir 1.mars 2009, merkt; Gunnar
Herbertsson/Teitur Gunnarsson

lagði grunninn að öruggum 77-53
sigri KR á Val í Iceland Express
deild kvenna í gær en undir var
fjórða og síðasta sætið inn í efri
hlutann þegar deildin skiptist í tvennt eftir næstu umferð.
KR þarf nú sigur á móti Fjölni í
lokaleiknum til þess að tryggja
sér endanlega fjórða sætið.
Valsstúlkur byrjuðu mun
betur, voru með frumkvæðið
í fyrri hálfleik og voru einu
stigi yfir í hálfleik, 34-33.
KR-liðið kom hins vegar
grimmt til leiks í seinni
hálfleik, skoraði 23 af 25
fyrstu stigum hálfleiksins
og skildi Valskonur hreinlega
eftir á þessum kafla. Síðasti
leikhlutinn var í kjölfarið
aðeins formsatriði.
Sigrún Ámundadóttir átti
mjög góðan leik hjá KR og
systir hennar Guðrún kom
með mikinn kraft inn af

bekknum sem átti stóran þátt í
að kveikja neistann í KR-liðinu.
Helga Einarsdóttir og Hildur
Sigurðardóttir skiluðu sínu og
þótt Margrét Kara Sturludóttir
hafi oft spilað betur þá átti hún
ágætan seinni hálfleik. Þá er vert
að minnast innkomu Heiðrúnar
Kristmundsdóttur og frábærs
varnarleiks Guðrúnar Gróu
Þorsteinsdóttur allan leikinn.
Signý Hermannsdóttir
var sem fyrr í fararbroddi hjá Val, Þórunn Bjarnadóttir átti
mjög góðan fyrri hálfleik og Lovísa Guðmundsdóttir byrjaði vel en allir
leikmenn Valsliðsins vilja
örugglega gleyma þriðja
leikhlutanum þar sem liðið
klikkaði á 14 af 16 boltum og
tapaði 9 boltum að auki. - óój
MIKILVÆGT KR skaust upp í 4. sætið
með sigrinum á Val. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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AFSLÁTTUR AF COLUMBIAFATNAÐI

20–50%

20-50%

AFSLÁTTUR AF DEVOLD
MULTISPORT-FATNAÐI

20–50%
AFSLÁTTUR AF ÝMSUM
ÚTIVISTARVÖRUM

AFSLÁTTUR AF BARNA-, DÖMU- OG
HERRAGÖNGUSKÓM

26”
Didrikson
úlpa

50%

AFSLÁTTUR AF
KOMDA-REIÐHJÓLUM

Lamhúshetta

17.900 kr.
26”

Verð áður 34.806 kr.

26”
samfellanlegt

18.900 kr.

22.900 kr.

Verð áður 36.284 kr.

Verð áður 43.678 kr.

Reykjavík  Fiskislóð 1  Sími 580 8500  Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16
Akureyri  Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630  Opið mánudag–föstudag 8–18, laugardag 10–16
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VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON UM VIÐSKIPTAÞÆTTI

> Steve Carell

Fréttir sem fólk vill ekki heyra
Breytingar á dagskrá Stöðvar 2 eru nú teknar að líta dagsins
ljós. Menn þar á bæ færa nú þætti sem voru utan kjörtíma
inn á kvölddagskrá. Þannig fer Markaður Björns Inga og
Mannamál Sigmundar Ernis inn á dagskrá þegar eftir
fréttir. Dagskrárstjórnin vill nýta fjárfestingu í mannalaunum og innlendu dagskrárefni betur og telur sér trú um að
spjallþættir þessir eigi sjens meðal kjörhópsins, áskrifenda Stöðvar 2. Í þessum ráðstöfunum er litið fram hjá
reynslunni. Dagskrárstjórar hafa í tuttugu og tvö ár gert
slíkar tilraunir en meðal eigenda stöðvarinnar var alla tíð
landlægur áhugi á fréttum af fjármálum. Raunin var aftur
sú að áskrifendur höfðu ekki áhuga á slíkum fréttum.
Stöð 2 hefur markvisst byggt sig upp sem hreina
afþreyingu. Markaðsfréttir eru ekki skemmtun
nema örfáum. Björn Ingi Hrafnsson er því að
takast á við vonlaust verkefni. Áhorf á þátt
hans verður langt innan þeirra marka sem

FIMMTUDAGUR

20.00

Seinfeld

STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ
15.50 Kiljan (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Bella, Boris og Berta (2:3) (e)
17.55 Stundin okkar (e)
18.25 Skyndiréttir Nigellu (5:13) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Eli Stone (4:13) Bandarísk þáttaröð. Lögfræðingurinn Eli Stone í San Francisco verður fyrir ofskynjunum og túlkar þær
sem skilaboð frá æðri máttarvöldum. Aðalhlutverk: Jonny Lee Miller, Victor Garber,
Natasha Henstridge og Loretta Devine.

21.05 Lögin í Söngvakeppninni (1:4)
Flutt verða lögin tvö sem komust áfram í
Söngvakeppni Sjónvarpsins.

20.00

Rules of Engagement

SKJÁREINN

21.15 Nynne (11:13) (Nynne) Dönsk
gamanþáttaröð frá 2005. Aðalhlutverk:
Mille Dinesen og Mette Storm.

▼

22.00 Tíufréttir
22.25 Bílfélagar (4:13) (Carpoolers) Bandarísk gamanþáttaröð um félaga
sem eru samferða í vinnuna, úr úthverfi og
inn í borg og skrafa saman um lífið og tilveruna á leiðinni. Aðalhlutverk: Faith Ford,
Fred Goss, T.J. Miller, Jerry O’Connell, Allison
Munn, Jerry Minor og Tim Peper.

Las Vegas

STÖÐ 2

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli litli kanína og vinir, Refurinn Pablo, Gulla og grænjaxlarnir, Lalli og Ofurhundurinn Krypto.
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (231:300)
10.25 The Celebrity Apprentice (13:13)
12.00 Project Runway (10:15)
12.45 Neighbours
13.10 Forboðin fegurð (99:114)
14.00 Forboðin fegurð (100:114)
14.50 Ally McBeal (4:24)
15.35 Sabrina - Unglingsnornin
15.58 Háheimar
16.23 Smá skrítnir foreldrar
16.43 Hlaupin
16.58 Doddi litli og Eyrnastór
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
19.10 Markaðurinn með Birni Inga
19.45 The Simpsons (10:23) Hómer

22.00

A History of Violence

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 The Pink Panther
10.00 Búi og Símon
12.00 Days of Thunder
14.00 The Pink Panther
16.00 Búi og Símon
18.00 Days of Thunder
20.00 Break a Leg
22.00 A History of Violence Tom Stall

verður valdur af hræðilegum glæp en telst
hetja fyrir vikið. Það mun hafa mikil áhrif á
líf hans og fjölskyldu.

22.25

Bílfélagar (Carpoolers)

SJÓNVARPIÐ

00.00
02.00
04.00
06.00

Country of My Skull
The Woodsman
A History of Violence
Elizabethtown

SKJÁREINN
07.00 Barcelona - Atl. Madrid Útsending frá leik í spænska bikarnum.
15.20 Barcelona - Atl. Madrid Útsending frá leik í spænska bikarnum.
17.00 Southend - Chelsea Útsending frá
leik í ensku bikarkeppninni.

18.40 PGA Tour 2009 Sýnt frá hápunktum PGA mótaraðarinnar í golfi.

19.35 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

20.00 Atvinnumennirnir okkar - Logi
Geirsson Þáttaröð þar sem skyggnst verður
inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar.

20.35 Utan vallar með Vodafone Umræðuþáttur þar sem íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport fá til sín góða gesti.

20.30 The Office (1:19) Bandarísk gamansería sem hlaut Emmy-verðlaunin 2006
sem besta gamanserían. Röð óphappa fær
Michael til að trúa að álög hvíli á skrifstofunni og ákveður að gera eitthvað í málinu.

22.25 Atvinnumennirnir okkar - Logi
Geirsson
23.00 Utan vallar með Vodafone

21.00 Flashpoint (1:13) Spennandi þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er kölluð
út þegar hættan er mest.

21.50 Law & Order (15:24) Bandarísk-

við með lífi og störfum öryggisvarða í Montecito-spilavítinu þar sem freistingarnar eru
margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, fjárglæframenn og aðrar veikgeðja sálir.

17.20 Man. Utd. - Wigan Útsending frá

00.25 Cold Blood 4
01.35 Mad Men (4:13)
02.20 Code Breakers
03.45 Saved!
05.15 Fréttir og Ísland í dag

Grader? (21:27) Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurningarnar eru teknar eru úr skólabókum grunnskólabarna en þær geta vafist fyrir þeim fullorðnu. (e)

þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.

15.40 Wigan - Tottenham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.25 Live and Let Die Roger Moore í
fyrsta sinn í hlutverki James Bonds. Nokkrir
útsendarar bresku leyniþjónustunnar láta lífið
á dularfullan hátt og Bond er fenginn til að
rannsaka málið.

19.10 Are You Smarter Than a 5th

21.55 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu

leik í ensku úrvalsdeildinni.

af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 2.
Til þess að sanna sakleysi sitt og leita hefnda
þurfa bræðurnir að uppræta Fyrirtækið, dularfulla stofnun sem er ábyrg fyrir því að þeir
eru hafðir fyrir rangri sök.

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

21.25 NFL deildin Hver umferð í NFL
deildinni skoðuð í bak og fyrir. Þeir Rich
Eisen og Deion Sanders skoða allar viðureignirnar og spá í spilin.

20.10 Atvinnumennirnir okkar
20.50 Las Vegas (17:19) Enn fylgjumst

21.35 Prison Break (14:22) Fjórða serían

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
17.25 Vörutorg
18.25 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

20.00 Rules of Engagement (3:13)
Bandarísk gamansería um vinahóp sem
samanstendur af hjónum, trúlofuðu pari
og kvensömum piparsveini. Jeff heldur að
hann getir bjargað málunum þegar Audrey á í deilum við nágranna en gerir bara
illt verra.

sýnir Flander hvernig eigi að lifa lífinu með
því að bjóða honum til Las Vegas.

▼

20.50

22.50 Albúm (Album) (1:5) (e)
23.50 Kastljós (e)
00.30 Lögin í Söngvakeppninni (1:4)
00.40 Dagskrárlok

dagskrárstjórn Stöðvar 2 getur sætt sig við á þessum tíma,
jafnvel þótt þátturinn sé í opinni dagskrá. Því fær ekkert
breytt jafnvel þótt Björn Ingi komi fram í sundbol og
breyti þættinum í skemmtiþátt um efnahagsmál. Ofan
í kaupið er þjóðin öll komin með ógeð á peningum
og efnahagsmálum. Hver verður þá árangur tilraunarinnar? RÚV og Skjánum er gefið sóknarfæri sem
þeir eiga ekki skilið. Leiðarinn inn í kvöldið sendir
massann af áhorfendum annað og þaðan víkja þeir
ekki. Dagskráin á Markaðs-kvöldunum verður ónýt fyrir
Stöðina og með nýjum mælingum mun þátturinn
bíða afhroð strax frá fyrsta degi. Hvort Mannamál
Sigmundar Ernis á einhvern sjens er aftur
spurning og fer fyrst og fremst eftir
efnisvali og tóni. Hann gæti komist af.
Markaður Björns Inga er á dagskrá í
kvöld kl. 19.10.

▼

„Mér finnst fátt eins gott eins og að
hlæja vel og lengi.“
Carell leikur skrifstofustjórann
Michael Scott í gamanþáttunum The Office en í kvöld byrjar ný þáttaröð á Skjáeinum.

07.00 Man. Utd. - Wigan Útsending frá

leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 Premier League Review Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.
20.00 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.
20.30 Goals of the Season 2006 Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.
21.30 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum.
22.40 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.

23.10 Everton - Hull Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.

ur sakamálaþáttur um störf rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York.
Íhaldssamur útvarpsmaður er skotinn til
bana og grunur fellur á ekkju hans og konu
sem segist hafa verið ástkona eiginkonunnar.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.30 Britain’s Next Top Model (1:10)
(e)

00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Flashpoint - NÝTT
Skjáreinn kl. 21.00

Í KVÖLD

Ný þáttaröð um sérsveit lögreglunnar
sem er kölluð út þegar hættan er
mest. Liðsmenn sérsveitarinnar eru
mikil hörkutól og sannkallaðar hetjur
en þeir eru líka mannlegir og starfið
tekur sinn toll. Í fyrsta þættinum er
sérsveitin kölluð út þegar sturlaður
maður heldur konu í gíslingu fyrir utan
skrifstofubyggingu og beinir byssu að
höfði hennar.

STÖÐ 2 SPORT KL. 20.00
Atvinnumennirnir okkar
Í kvöld verður sýndur fyrsti þátturinn í þáttaröð sem kallast Atvinnumennirnir okkar þar sem Auðunn
Blöndal skyggnist inn í líf fremstu
atvinnumanna þjóðarinnar í
knattspyrnu. Í fyrsta þætti kynnast
áhorfendur Loga Geirssyni sem
leikur með Lemgo í Þýskalandi.
Fyrtsti þátturinn er einnig sýndur á Stöð 2 kl. 20.10.

▼

16.00 Hollyoaks (103:260)
16.30 Hollyoaks (104:260)
17.00 Seinfeld (4:24)
17.30 Help Me Help You (13:13)
18.00 Sex and the City (7:18)
18.30 Sex and the City (8:18)
19.00 Hollyoaks (103:260)
19.30 Hollyoaks (104:260)
20.00 Seinfeld (4:24) Kramer stofnar
sinn eigin blóðbanka og Georg gerir tilraun til
að sameina kynlíf, mat og sjónvarp.

20.30 Help Me Help You (13:13) Grátbroslegir gamanþættir þar sem Ted Danson
leikur afar sjálfhverfan sjálfshjálpargúru sem
fæst við að hjálpa veiku fólki að takast á við
raunveruleikann.
21.00 Sex and the City (7:18) Stöð 2
Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu
og skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma. Sex
and the City er saga fjögurra vinkvenna sem
eiga það sameiginlegt að vera einhleypar og
kunna vel að meta hið ljúfa líf í hátískuborginni New York.
21.30 Sex and the City (8:18)
22.00 Gossip Girl (16:18) Einn vinsælasti framhaldsþátturinn í bandarísku sjónvarpi. Þættirnir eru byggðir á samnefndum
metsölubókum og fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á Manhattan í New
York. Þótt dramatíkin sé ótæpileg þá snúast
áhyggjur þessa unga fólks fyrst og síðast um
hver baktali hvern, hver sé með hverjum og
hvernig eigi að klæðast í næsta glæsipartíi.

22.45 Ghost Whisperer (57:62)
23.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Á öndverðum meiði er nýr farvegur þáttarins á fimmtudögum þar sem
tveir viðmælendur takast á um menn og
málefni undir stjórn Ingva.
21.00 Neytendavaktin Þáttur um stöðu
neytenda í dag. Umsjón hefur Ragnhildur
Guðjónsdóttir.

21.30 Óli á Hrauni Ólafur Hannesson
stýrir umræðuþætti um þjóðmál.
Dagsskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 Stemmer fra
opgangen 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 Den amerikanske drage 16.25 F for Får
16.30 Fandango 17.00 Aftenshowet 17.30 TV
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret
18.30 Rabatten 19.00 Rejseholdet 20.00 TV
Avisen 20.25 Jersild Live 20.50 SportNyt 21.00
American Pie 22.30 Enden er nær 23.30 Naruto
Uncut

11.10 NM på ski 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 Ut i nærturen 16.40 Mánáid-tv - Samisk
barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Sørens
ønskestøvler 17.05 Fritt fram 17.35 Suppeopera
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30
Schrödingers katt 18.55 Tilbake til 70-tallet 19.25
Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00
Dagsrevyen 21 20.30 Life on Mars 21.30
Riksarkivet 22.00 Kveldsnytt 22.15 Urix 22.45
Darwins verden 23.30 Mesternes mester 00.30
Kulturnytt

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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
19.00 Óperukvöld Útvarpsins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Frakkar og Frónið
okkar
23.10 Tónleikur
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

NOTAÐIR BÍLAR Á SPOTTPRÍS
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11-19 virka daga

SVT 1
12.05 Andra Avenyn 12.50 Inför Idrottsgalan 2009
13.15 Fråga doktorn 14.00 Mästarnas mästare
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55
Med Britt till Nordpolen 16.25 Inför Idrottsgalan
2009 16.30 Skidskytte 17.00 Rapport med Aekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00
Antikrundan 20.00 De halvt dolda 21.00 Debatt
21.45 Kulturnyheterna 22.00 Uppdrag Granskning
23.00 Stjärnorna på slottet 00.00 Sändningar från
SVT24 05.00 Gomorron Sverige

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 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Andrarímur

Korputorgi. Opið: mán-fös kl. 11-19, lau kl. 10-18, sun kl. 12-18
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Hannar veggspjald fyrir Freddy Krueger

„Ef ég hefði vitað að ég væri
ábyrgðarmaður fyrir auðjöfra
landsins hefði ég nú sníkt far
með einkaþotunum í eitt, tvö
skipti. Ég segi nú bara: Eins gott
að maður átti ekki neitt.“
Böðvar Reynisson, Böddi í Dalton.
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LÁRÉTT 2. niður, 6. skóli, 8. skordýr,
9. spendýr, 11. skammstöfun, 12.
sýna elliglöp, 14. niðurlægja, 16. hola,
17. tilvist, 18. bók, 20. skammstöfun,
21. gerviefni.
LÓÐRÉTT 1. fyrirhöfn, 3. tveir eins, 4.
land í S.-Evrópu, 5. net, 7. fíflalæti, 10.
angan, 13. matjurt, 15. veiði, 16. hluti
verkfæris, 19. golf áhald.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. ómak, 3. ff, 4. albanía,
5. nót, 7. apaspil, 10. ilm, 13. kál, 15.
afli, 16. orf, 19. tí.
LÁRÉTT: 2. ofan, 6. ma, 8. fló, 9. api,
11. bt, 12. kalka, 14. smána, 16. op,
17. líf, 18. rit, 20. al, 21. flís.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur.
2 101 dagur.
3 Úkraínu.

Listamaðurinn Ómar Örn Hauksson, fyrrum liðsmaður Quarashi, er önnum kafinn
um þessar mundir við hönnun kynningarveggspjalda fyrir erlendar kvikmyndir. Á
meðal þeirra er nýjasta mynd Roberts Englund, The Night of the Sinner, en Englund er
þekktastur sem Freddy Krueger í hryllingsmyndunum Nightmare on Elm Street.
Ómar Örn er gamall aðdáandi myndanna
og tók verkefninu því fagnandi þegar það
kom á borð til hans. „Fyrir svona „nölla“
eins og mig er það kúl að vera að vinna fyrir
mynd sem Robert Englund leikur í,“ segir
Ómar.
Annað veggspjald sem Ómar er með á
teikniborðinu er fyrir spennumyndina Pighunt þar sem Les Claypool úr hljómsveitinni
Primus er á meðal leikara.
Ómar þarf að skila báðum þessum veggspjöldum af sér fyrir mánaðamótin til kvik-

ÓMAR ÖRN HAUKSSON Ómar hefur í nógu að snúast
við hönnun erlendra kynningarveggspjalda sem hann
þarf að klára fyrir mánaðamótin.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LOGI GEIRSSON: STRESSAÐRI FYRIR FRUMSÝNINGU EN ÚRSLITALEIK

Leigir lúxussalinn í Smárabíói til að horfa á sjálfan sig

„Þetta verður bara fjölskyldan,
félagarnir úr landsliðinu og svo
fólk sem er búið að vera gott við
mig í gegnum tíðina,“ segir Logi
Geirsson, landsliðsmaður í handbolta og leikmaður þýska liðsins
Lemgo. Hann er búinn að leigja
lúxussalinn í Smárabíói undir
frumsýningu á fyrsta þættinum af Atvinnumennirnir okkar í
kvöld, en Logi er einnmitt stjarnan í þeim þætti.
Auðunn Blöndal, stjórnandi
þáttanna, var ánægður með framtak leikmannsins. „Hann er örugglega sá eini sem verður á landinu
þegar þættirnir eru sýndir þannig
að hann hefur ákveðið forskot.
Sem hann nýtir sér að sjálfsögðu,“
segir Auðunn sem sjálfur verður
gestur Loga í kvöld og hlakkar
mikið til að horfa á þáttinn í lúxusleðri Smárabíós. Auðunn blæs
sjálfur til frumsýningarveislu
síðar um kvöldið og þangað munu
íslensku landsliðsmennirnir mæta
ásamt útvöldum og fagna þessum
tímamótum.
Logi segist ekki vera búinn
að sjá þáttinn í heild sinni. Bara
smá klippur. Honum líst þó vel á
það sem hann hefur séð. „Þetta
er svona „inside story“. Hvernig
daglegt líf er hjá atvinnumanni og
svo er þetta smá innsýn í einkalífið.“ Logi dáist að allri þeirri vinnu
sem aðstandendur þáttanna hafa
innt af hendi. „Þessi hugmynd hjá
þeim er frábær og þeir eru búnir
að leggja allt í sölurnar.“ Upptökur á þættinum byrjuðu löngu fyrir
hina mögnuðu silfurför á Ólympíuleikana í Peking og þættirnir
fylgja þeim sögulega viðburði vel
eftir. Áhorfendur fá því að skyggnast að tjaldabaki þegar „strákarnir okkar“ unnu sinn fræknasta
sigur.
Þrátt fyrir að Logi sé yfirleitt

„Hugurinn ber þig alla leið“
Kári Eyþórsson MPNLP
- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Viltu betri líðan?
- Skilja þig fáir?
- Viltu vinna bug á einhverju í fari þínu?
- Gengur öðrum betur í línu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni?
- Er ertt að höndla gagnrýni?

Með breyttu hugarfari getur þú öðlast
það líf sem þú óskar þér.
NLP er notað af fólki um allan heim sem
hefur náð frábærum árangri í línu.
NLP er öugasta sjálfstyrkingarnámskeið
sem völ er á.
Námskeið í NLP tækni verður haldið
13. - 15.feb. og 20. - 22.feb. 2009.
www.ckari.com; Mail: rosa@ckari.com; Sími: 894-2992
© cKari.com

myndafyrirtækis í Los Angeles, því myndirnar verða kynntar á markaði í Berlín í
febrúar. Hann þarf því að hafa hraðar hendur. „Þetta er smá maus. Það er tíu klukkustunda mismunur hérna og ég er svolítið á undan þeim. Við höfum verið að skjóta
„e-mailum“ á milli okkar,“ segir hann og
játar að ætli hann að ná enn lengra í þessum
bransa þyrfti hann helst að búa í Bandaríkjunum. „Það væri betra því þá væri ekki eins
mikið vesen að sjá myndirnar.“
Fyrir þessi nýju verkefni gat hann til að
mynda eingöngu stuðst við ljósmyndir og
stiklur því hann hefur ekki enn fengið kvikmyndirnar sjálfar í hendurnar.
Ómar hefur áður hannað veggspjöld fyrir
myndir á borð við Mýrina og Börn, auk þess
sem hann á heiðurinn af litríku veggspjaldi
nýrrar heimildarmyndar Friðriks Þórs, Sólskinsdrengurinn.
- fb

FRÉTTIR AF FÓLKI
Örlygi Smára, höfundi This is your
life, var einum boðið að senda lag
inn í Eurovisionforvalið í ár. Hann
hefur nú samið lagið og fær flunkunýjan kvennakvintett, Elektru, til að
flytja það á síðasta undanúrslitakvöldinu 31. janúar.
Lagið heitir „Got no
love“. Fyrir Elektru
fara Hara-systurnar, þær Rakel og
Hildur Magnúsardætur. Systurnar komust fyrst
á stjörnukortið í
X-factor sjónvarpsþáttunum, en þar
töpuðu þær fyrir
Jógvani. Nú geta
þær hugsanlega
komið fram hefndum því sama
kvöld og þær syngja keppir Færeyingurinn söngelski með lagi eftir
Hallgrím Óskarsson.
Ritstjórarnir Eiríkur Jónsson hjá Séð
og heyrt og Reynir Traustason
hjá DV eru að byrja með útvarpsþátt á Sögu og ætla að láta laun
þau sem þeir fá hjá
Arnþrúði Karlsdóttur
útvarpsstjóra renna
til góðgerðarmála.
Þeir voru reyndar
saman með þátt
á Talstöðinni
sálugu en þá
talaði Eiríkur
jafnan á þeim
nótum að Reynir væri í þættinum
ígildi „svertingjans hjá Jay Leno“
og var þá að vísa til Kevin Eubanks
hljómsveitarstjóra.

LÚXUS-LOGI Handknattleikskappinn Logi Geirsson býður vinum og vandamönnum
í lúxussal Smárabíós í kvöld. Þar verður fyrsti þáttur í nýrri þáttaröð Auðuns Blöndal,
Atvinnumennirnir okkar, sýndur og Logi er stjarna þáttarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

pollrólegur fyrir stórleiki á borð
við úrslitaleikinn í Peking þá segist hann vera drullustressaður
fyrir sýningu þáttarins enda verði
öll fjölskylda hans í salnum. „Ég

er rosalega smeykur en líka alveg
rosalega spenntur, þetta verður í
fyrsta skipti sem ég sé mig á hvíta
tjaldinu. Einhvern tímann verður
allt fyrst.“
freyrgigja@frettabladid.is

Sjálfur Bubbi Morthens, sem
einmitt er að hefja feril sinn í
útvarpi um þessar mundir
á Rás 2 með Færibandi
sínu, gefur lítið fyrir
þetta brölt þeirra Eiríks
og Reynis. Bubbi er
með Facebook eins og
flestir landsmenn aðrir
og segir þar þá ekki
traustsins verða og
nú vilji þeir skúra
„mannorð sitt“.
- drg, jbg

Young gerir myndband á Íslandi
Enska Idol-stjarnan Will Young
er væntanleg til Íslands á næstu
dögum. Hann hyggst feta í fótspor landa síns, James Morrison,
og gera hér myndband. Að sögn
Sæmundar Norðfjörð hjá Republika, sem hefur veg og vanda að
komu Young, er ætlunin að finna
snjó fyrir poppstjörnuna. „Ef það
verður snjólaust í Reykjavík þá
förum við út á land, jafnvel norður,“ segir Sæmundur. Hann upplýsir þó að enn geti eitthvað út
af brugðið, meiri líkur en minni
séu þó á því að af myndbandsgerð
Young verði á Íslandi.
Young sigraði breska Pop Idolið
fyrir sex árum. Hann sló umsvifalaust í gegn en fyrsta smáskífa
hans setti met á breska smáskífulistanum, aldrei áður hafði frumraun tónlistarmanns selst svona
hratt. Smáskífan seldist í tæplega
hálfri milljón eintaka á fyrsta
degi og yfir milljón voru rifin út
úr plötubúðum Bretlands á einni

Í FÓTSPOR MORRISON Breski tónlistarmaðurinn Will Young leitar að íslenskum snjó

fyrir myndband sitt sem tekið verður upp á næstu dögum.

helgi. Young fylgdi þeirri velgengni eftir með plötunni From
Now On og uppskar í kjölfarið Britverðlaun sem besti nýliðinn.
Fjórða plata Young, Let it Go,
kom út þann 29.september. Hún
fékk frábæra dóma hjá breska

NORDICPHOTOS/GETTY

blaðinu The Observer sem líkti
henni við plötu George Michael,
Older. Sala plötunnar hefur einnig gengið vel en hún komst hæst í
annað sætið á breska plötulistanum, seldist í yfir 300 þúsund eintökum.
- fgg
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Um atvinnuöryggi starfsstétta

É

g uppgötvaði um daginn að ég
hef ekki hugmynd um hvernig íslenskt lýðræði virkar. Ég veit
að við kjósum flokka til að fara
með völd í fjögur ár en þar með
virðumst við ekki hafa meira með
málin að gera. Stjórnmálaflokkur
með lítið sem ekkert fylgi getur
samt samið sig inná stjórnvölinn.
Við höfum ekkert um það að segja
hver tekur að sér hvaða ráðuneyti í
ríkisstjórn né hvernig sá hinn sami
hagar sér svo í vinnunni.

ÉG uppgötvaði líka að ég hef nánast alist upp við að sama fólkið sitji
í stjórnsætum þjóðmálanna. Sjálfstæðisflokkurinn hefur setið við
stjórnvölinn næstum því síðan ég
man eftir mér, yfirleitt með Framsókn við fótskör, og Steingrímur J.
hefur rifist í andstöðunni frá því
ég var lítil. Einhverjir sem setið
hafa á ráðherrastóli hafa fylgt fjölskylduhefð og fetað í fótspor feðra
sinna.

NÚ eru uppi ráðagerðir um
hrókeringar á embættum ráðherra og þá get ég ekki annað en
velt fyrir mér hvernig það verði
gert og hvað muni ráða hver velst í
hvað. Hvort sérþekking eða menntun fólks á ákveðnu sviði verði til
hliðsjónar eða hvort horft verði
til þess hvernig fólk hefur staðið sig fram að þessu og hvort álit
almennings á störfum viðkomandi
hafi eitthvað að segja. Eitthvert
ráðuneytið er kannski þægilegri
innivinna en annað.
NÚ

þegar atvinnuöryggi í landinu heyrir nánast sögunni til og
þúsundir manna lifa í óvissu mánaðamóta á milli, velti ég því líka
fyrir mér hvaða starfsstétt búi við
mesta atvinnuöryggið í dag. Hverjir geti setið rólegir við sín störf
hver mánaðamótin eftir önnur,
sama hvað á dynur.

EINU sinni heyrði ég grínast með

að þingmennska væri þægileg innivinna, svo lengi sem viðkomandi
léti ekki hanka sig á klaufalegum
ummælum eða póstsendingum. En
ég er farin að halda að ráðherraembættið sé enn betra, það virðist
ekkert geta orðið til þess að ráðherra missi vinnuna. Hann getur
leitt hjá sér gagnrýni á störf sín,
sett fram glannalegar yfirlýsingar á alþjóðavettvangi í nafni þjóðarinnar, ráðskast með ríkissjóð,
ferðast á kostnað skattgreiðenda,
ráðið vini og frændur í embætti og
yfirleitt gert það sem honum sýnist á kjörtímabilinu. Eftir næstu
kosningar getur sá hinn sami jafn
auðveldlega sest í næsta ráðherrastól.

GÓÐAN DAG!
Í dag er fimmtudagurinn 15.
janúar, 15. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.54
11.00

Hádegi

Sólarlag

13.37
13.22

16.21
15.45

Heimild: Almanak Háskólans
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