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„Ég passa alltaf upp á svefninn og mataræðið; gæti þess að borða jafnt yfir daginn til að halda blóðsykrin-um í lagi og neyti aldrei unninnar matvöru og nánast engrar mjólk-urvöru. Svo blanda ég ákveðnfæðutegu d

óþoli fyrir nokkrum árum. „Það hófst með flutningi á nýjan vinnu-stað sem reyndist með mjög sterkt rafsegulsvið. Ég steyptist í kjölfarið út í einhve j

útskrifaðist úr náminu árið 2000 og hefur starfað sem hómópati síðan. Hún átti þátt í að stof hmið

Trúi því að líkt lækni líkt
Lélegt ónæmiskerfi var tekið að há Jónu Ágústu Ragnheiðardóttur í daglegu lífi. Heilsuleysið varð loks til 

þess að hún leitaði í óhefðbundin meðferðarúrræði hómópatíu þar sem hún hlaut lausn vandans.

„Hómópatía er meðferð sem byggir á lögmálinu Líkt læknar líkt. Hómópatar taka ítarleg viðtöl við fólk, hlýða á það lýsa einkenn-

um sínum og finna svo viðeigandi remedíur, sem geta verið við öllu mögulegu,“ segir Jóna Ágústa Ragnheiðardóttur hómópati.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TANNVERNDARVIKA  stendur nú yfir en fyrsta 
vikan í febrúar er árlega helguð tannvernd. Kjörorð vik-
unnar að þessu sinni er Taktu upp þráðinn en sérstök 
áhersla er lögð á að nota tannþráð á hverjum degi.

Hefur flú starfa› í greininni í fimm ár e›a lengur?Vilt flú ljúka námi í matrei›slu?Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400, frekari uppl‡singar er jafnframt hægt a› nálgast
á www.idan.is.
Rafrænar fyrirspurnir er hægt a› senda á radgjof@idan.isSamskonar verkefni er veri› a› vinna í málarai›n, húsasmí›i,

vélvirkjun, stálsmí›i og blikksmí›i.

Hófst flú nám í matrei›sluen laukst flví ekki?
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VEÐRIÐ Í DAG

JÓNA ÁGÚSTA RAGNHEIÐARDÓTTIR

Passar alltaf upp á 
svefninn og mataræðið
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Rótgróið íþróttafélag
Karatefélag Reykjavíkur 
var stofnað árið 1973. 
Valgerður Shamsudin 
segir það byggt á 
fjölskylduvænum 
gildum.

TÍMAMÓT 16

GYLFI MAGNÚSSON

Getur ekki annað en 
nýtt ráðherrabílinn
Á bilaðan Volvo heima á hlaði

FÓLK 26

Mistök að klippa 
á Steingrím
Óðinn Jónsson hefði 

viljað sjá fjármálaráð-
herrann í beinni.

FÓLK 26

Virðing og traust
„Áður fyrr taldist það til dyggða 
að ávinna sér traust annarra, 
bæði í almennum samskiptum 
og viðskiptum“, skrifar Jónína 
Michaelsdóttir.
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www.supubarinn.is
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Reykjavíkur - Hafnarhúsi

VIRKJANIR Þróunarbanki Evrópu 
samþykkti á föstudag að afgreiða 
lán upp á 6,5 milljarða króna til 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR). 
Afgreiða átti lánið í október en 
bankinn vildi ekki flytja peninga 
til landsins eftir efnahagshrunið. 
Nú metur hann það svo að ástandið 
hafi batnað það mikið hér á landi að 
óhætt sé að afgreiða lánið.

Lánið er í íslenskum krón-
um, þótt bankinn umreikni þær í 
evrur. Þegar OR tók það árið 2007 
nam það 168 milljónum evra. Búið 
var að draga 85,5 milljónir evra á 
það fyrir bankahrun. Afgangurinn 
fékkst á föstudag, og nam sú upp-

hæð 46 milljónum evra í stað 82,5. 
Mismunurinn, 36,5 milljónir evra, 
tapast vegna gengishruns.

Árni Gunnarsson er fulltrúi 
utanríkisráðherra í stjórnarnefnd 
bankans. „Þetta er ekki bara af 
hinu góða fyrir Orkuveituna og 
önnur íslensk fyrirtæki, heldur 
er þetta að vissu leyti traustsyfir-
lýsing. Það er ákaflega mikilvægt 
afspurnar fyrir aðrar lánastofnan-
ir og þá sem Íslendingar eiga við-
skipti við.“

Þróunarbanki Evrópu lánar eink-
um til atvinnuskapandi verkefna. 
Á síðustu árum hafa Reykjavíkur-
borg, Lánasjóður íslenskra sveitar-

félaga, Hitaveita Suðurnesja, Orku-
veita Reykjavíkur og Spron fengið 
334 milljónir evra að láni hjá bank-
anum. Hann átti útistandandi 172,6 
milljónir hér á landi 20. nóvember.

Orkuveita Reykjavíkur hyggur 
nú á útboð á tveimur túrbínum til 
stækkunar Hellisheiðarvirkjun-
ar um 90 MW. „Ef lánsafgreiðslan 
hefði ekki komið til væri það útboð 
ekki inni í myndinni. Þetta verð-
ur vonandi til þess að við fáum 25 
milljarða lán frá Fjárfestingabanka 
Evrópu, sem við áttum að fá í haust 
en höfum ekki fengið afgreitt,“ 
segir Hjörleifur Kvaran, forstjóri 
Orkuveitunnar.

Mikil umræða skapaðist um 
efnahagsástandið hér á landi á 
fundinum síðastliðinn föstudag á 
stjórnarfundi Þróunarbankans og 
var dregin upp dökk mynd af því. 
„Rauði þráðurinn í umræðunni var 
þó sá að Íslendingar væru einfald-
lega fyrstir í röðinni. Aðrar þjóðir 
ættu eftir að upplifa svipuð vanda-
mál,“ segir Árni.

Hitaveita Suðurnesja á von á 20 
milljóna evra láni frá bankanum, 
sem hefur verið samþykkt. Bank-
inn vill þó fá nánari upplýsingar 
vegna nýlegrar uppskiptingar fyr-
irtækisins áður en lánið verður 
afgreitt. - kóp

Milljarða lán loks afgreitt
Þróunarbanki Evrópu hefur affryst lán til Orkuveitu Reykjavíkur sem fryst var vegna efnahagshruns. Vek-
ur vonir um betri aðgang Íslendinga að lánsfé í kjölfarið. Tugir milljóna evra tapast vegna gengishruns.

Orðin fyrirliði 
TCU
Helena Sverris-
dóttir stendur sig 
vel í Bandaríkj-
unum.
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Hægviðri   Í dag verður áfram hæg-
lætisveður, hægar norðaustlægar 
áttir og víða léttskýjað. Stöku él við 
suðausturströndina. Áfram fremur 
kalt en frostlaust við suðurströnd-
ina.
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STJÓRNSÝSLA Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
hefur sent bankastjórum Seðlabankans bréf og farið 
fram á að þeir biðjist lausnar frá embætti nú þegar. 
Hún hefur óskað eftir svari fyrir fimmtudag. Sam-
kvæmt frumvarpi, sem kynnt verður ríkisstjórn í dag, 
verður einn bankastjóri yfir Seðlabanka, ráðinn á fag-
legum forsendum. 

„Brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar er að end-
urreisa traust á fjármálakerfi landsins. Grundvöllur 
þess er að gera breytingar á yfirstjórn Seðlabankans,“ 
segir Jóhanna. Núverandi bankastjórum verði boðið 
að ganga til viðræðna um starfslok. Óvíst sé hvenær 

nýr bankastjóri verði ráðinn, en heimild sé í lögum til 
að skipa bankastjóra til bráðabirgða.

 Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Fram-
sóknarflokksins, verður einnig kynnt frumvarpið í dag 
og síðan fer það fyrir þingflokka flokkanna þriggja. 
„Almennt tel ég að það geti verið æskilegt að breyta 
lögum um Seðlabanka, en snúist málið fyrst og fremst 
um mannaskipti væru aðrar leiðir betri til að byrja 
með,“ segir Sigmundur.

„Ég get staðfest að ég fékk bréf en ég vil ekki ræða 
málið frekar. Ég er að hugsa málið,“ segir Eiríkur 
Guðnason seðlabankastjóri.  - kóp

Frumvarp verður lagt fyrir Alþingi á morgun um breytta skipan Seðlabanka:

Seðlabankastjórar látnir fara

VEÐUR „Jú, það er smá Ísland 
í loftinu og verður næstu 
daga,“ segir Jórunn Jónsdótt-
ir, formaður Félags Íslend-
inga í London. Mikill snjór var 
á götum borgarinnar í gær og 
spáð er meiri snjókomu næstu 
daga.

Jórunn býr í Portsmouth og 
þar var mun minni snjór. „Við 
Íslendingarnir köllum þetta 
nú bara föl, en engu síður var 
öllum barnaskólum lokað. Ungl-
ingaskólarnir eru opnir og 
verða á morgun, fjórtán ára 
syni mínum til sárra vonbrigða. 
En það er mun meiri snjór í 
London. 

Hér er ekkert til sem heitir 
sumar- eða vetrardekk og menn 
vita ekki hvað sköfur eru. Því 
stöðvast öll umferð um leið og 
hálkan og snjórinn kemur.“

Jórunn segir Íslendingana 
ekki kippa sér upp við snjóinn. 
Heimamönnum bregði held-
ur meira við. „Það lamast allar 
samgöngur hérna, þar sem eng-
inn er undir þetta búinn. Fólki 
finnst þetta mjög sérstakt.“ - kóp

Metsnjór í Bretlandi:

Segir vera smá 
Ísland í loftinu

ÓVENJULEG EMBÆTTISVERK Lögregluþjónarnir í London eru óvanir því að þurfa að ryðja snjó af götum til að vegfarendur 
komist leiðar sinnar. Mesti snjór er nú í borginni og nágrenni hennar sem verið hefur í 18 ár. Íslendingar á svæðinu kippa sér 
ekki mikið upp við fönnina og segja vera smá Ísland í loftinu. NORDIC PHOTOS/AFP
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FASTEIGNIR „Þetta er ekkert annað 
en uppgjöf hjá mbl.is. Þessi gjald-
taka á eftir að lenda á neytendum 
og fólkið mun fljótlega uppgötva 
að í raun er fátt að sækja inn á 
fasteignavef mbl.is eftir þessar 
breytingar,“ segir Grétar Jónas-
son, framkvæmdastjóri Félags 
fasteignasala. 

Frá og með 1. febrúar rukkar 
mbl.is hverja fasteignasölu um 
20.000 krónur á mánuði fyrir að 
hafa eignalista sinn á fasteigna-
vefnum, en skráning var ókeyp-
is áður. 

Félag fasteignasala rekur leit-
arvefinn fasteign.is, þar sem 
skráningar fasteigna eru gjald-
frjálsar. Grétar segir mikinn 
fjölda fasteignasala hafa ákveðið 
að hætta viðskiptum við mbl.is í 
kjölfar gjaldtökunnar. „Við vild-
um alls ekki eggja félagsmenn 

okkar til neins, fasteignasalarn-
ir tóku þessa ákvörðun sjálfir. Nú 
er fasteign.is orðinn stærsti vef-
urinn. Staðan hefur gjörbreyst,“ 
segir Grétar.

Gylfi Þór Þorsteinsson, auglýs-
ingastjóri Morgunblaðsins, segir 
rangt að skráningar hafi hríð-
fallið í kjölfar breytinganna. „Í 

dag (í gær) byrjuðum við að loka 
á fasteignasölur sem ekki höfðu 
gengið frá skráningum og menn 
voru fljótir að bregðast við. Ég er 
ekki með nákvæmar tölur en ég 
held að við höfum meirihlutann 
af starfandi fasteignasölum inni 
hjá okkur. 

Einstaka fasteignasölur, aðal-
lega þær minni, ætla ekki að vera 
með en þær stærstu halda áfram. 
Fólk vill auglýsa þar sem flestir 
skoða,“ segir Gylfi. - kg

SAMFÉLAGSMÁL Spánverjarnir Enric 
Huguet og Fabio Teixido, sem búa 
saman í miðbæ Reykjavíkur, segj-
ast spara stórar fúlgur á því að ná 
sér í mat úr ruslagámum einu sinni 
í viku. „Það er alveg nóg að hafa og 
sumt er ekki einu sinni komið fram 
yfir síðasta söludag,“ segir Enric. 
„Annað er útrunnið en samt alveg 
í besta lagi.“

„Við verðum samt sem áður að 
fara einstaka sinnum út í búð. Til 
dæmis til að kaupa mjólkurvörur 
og ef okkar langar í eitthvað sér-
stakt í matinn sem ekki hefur feng-
ist í gámunum.“

Þeir segjast fara að nóttu til því 
þá sé meira næði. „Við vitum held-
ur ekki hvort einhverjir myndu 
fetta fingur út í þetta ef þeir sæju 
til okkar,“ segir Fabio. Þeir vilja þó 
ekki gefa upp hvert þeir fara nema 
að þetta eru gámar hjá matvöru-
verslunum í Reykjavík.

„Við vissum af fólki sem gerði 
þetta á Spáni en okkur hugnað-
ist það ekki þar því það var fátt 
um fína drætti en hér er nóg að 
hafa eins og sést,“ segir Enric og 
sýnir blaðamanni afrakstur síð-
ustu ferðar. „Síðan heyrðum við af 
löndum okkar sem gámagrömsuðu 
hér með þessum fína árangri svo 
við ákváðum að slá til og höfum 
nú gert þetta í nokkra mánuði.“ 
Þeir segjast verða vel varir við að 
þeir séu ekki einir um kolann því 
gámagrams færist í aukana hér á 
landi. Einn af ókostunum við gáma-
grams ið er þó að oft verður matar-
æðið afar fábreytt til dæmis þegar 
mikið fæst af einni ákveðinni vöru 
sem neyta verður hið fyrsta áður 
en hún verður óæt.

En fylgir einhver hugsjón þess-
ari iðju þeirra? „Já, það má segja 
það,“ svarar Enric ákveðinn. „Hún 
hljóðar svona: „Maður hendir ekki 
mat.“

Þeir bjóða síðan upp á brauð með 
reyktri ítalskri skinku sem reyndar 

er komin fram yfir síðasta söludag. 
Blaðamaður hafði aldrei bragðað 
skinku af þessari tegund og er því 

ekki viss hvort hún eigi að bragðast 
eins og hún gerði. En engum varð 
meint af.  jse@frettabladid.is

Við vildum alls ekki 
eggja félagsmenn okkar 

til neins, fasteignasalarnir tóku 
þessa ákvörðun sjálfir.

GRÉTAR JÓNASSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI
FÉLAGS FASTEIGNASALA

Finna góss í gámum
Fólk stundar það að taka mat úr ruslagámum stórmarkaðanna. Tveir menn 
sem búa í miðbænum eru afar ánægðir með afrakstur síðustu ferða í gámana.

Hólmfríður, er Lýðheilsustöð 
að sýna tennurnar?

„Við erum frekar að minna á hvern-
ig á að halda tönnunum heilum 
og hreinum svo við getum sýnt 
tennurnar.“

Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir 
hjá Lýðheilsustöð, fer fyrir tannverndar-
vikunni 2009. Sérstök áhersla er lögð á 
tannþráðinn undir kjörorðinu „Taktu upp 
þráðinn!“

HVAÐ ER GÁMAGRAMS?
Gámagrams er þekkt fyrirbæri víða um heim. Sumir líta á það sem 
tómstundagaman sem gefur þó eitthvað í aðra hönd en hjá öðrum 
skipar það mikilvægari sess. Oft er það tengt hugsjón um að nóg sé 
af mat í heiminum fyrir alla þó að margir svelti. Meðan svo er sé það 
ekki réttlætanlegt að láta mat fara til spillis. Oft vilja þeir, sem þetta 
stunda, taka sem minnstan þátt í neyslusamfélaginu. Fréttablaðið 
hefur heimildir fyrir því að þetta sé stundað hér á landi bæði af hug-
sjón en einnig af neyð. 

ÚR SÍÐUSTU GÁMAFERÐ 

2 pakkar af soðnum kartöflum
7 skinkubréf
17 pakkar af þurrskinku
10 bréf með völdu áleggi
1 beikonbréf
9 stykki af reyktum laxi
6 stykki af graflaxi
1 poki með tacos
2 pakkar af burritos, mexíkósku 
brauði
3 pylsupakkar
5 pakkar með pasta fyrir lasanja
4 stykki af smurosti
2 grillostar
1 brauðostur
3 box af baunasalati
15 pakkar af fiskibollum
1 Pepsi Max-dós
1 dós af maísbaunum
1 samlokugrill
2 kíló af sykri
5 lítrar af appelsínudjúsi
4 flöskur af pilsner
10 pokar af karföfluflögum
1 hvítlauksbrauð
5 langlokubrauð
1 brauðhleifur
3 súkkulaðihorn
12 pakkar með vínarbrauð
5 pokar með möffinskökum

ÁNÆGÐIR MEÐ SÍÐUSTU „GÁMAFERÐ“ Fabio 
og Enric líða ekki skort en grípa góss úr 
gámum. Sumt er ekki komið fram yfir síðasta 
söludag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, 
gekkst í gær undir speglunar-
aðgerð á háskólasjúkrahúsinu í 
Amsterdam í Hollandi. Í aðgerð-
inni var fjarlægt illkynja mein úr 
vélinda Geirs. Í tilkynningu frá 
Sjálfstæðisflokknum kemur fram 
að aðgerðin hafi heppnast vel að 
mati lækna og Geir sé væntanleg-
ur heim til starfa síðar í vikunni.

Enn fremur kemur fram í til-
kynningunni að ráðgert sé að 
Geir fari utan í framhaldsmeð-
ferð eftir um það bil tvo mánuði.
 - kg

Geir H. Haarde:

Aðgerðin 
heppnaðist vel

FORMAÐUR Speglunaraðgerð á Geir H. 
Haarde í Amsterdam heppnaðist vel, 
segir í tilkynningu Sjálfstæðisflokksins.

JAPAN, AP Gos hófst í gær í eld-
fjallinu Asama skammt frá Tókíó 
í Japan. Þykkur reykur stóð upp 
úr fjallinu og fingerð aska féll á 
götur borgarinnar.

Engar fréttir hafa borist af 
manntjóni. Ekkert meiri háttar 
tjón varð síðast þegar þetta fjall 
gaus, sem var í ágúst síðastliðn-
um. Stjórnvöldum í Tókíó barst 
hins vegar fjöldi símhringinga 
í gær frá íbúum sem spurðu um 
þetta „dularfulla hvíta ryk“ sem 
sest hafði á götur og garða.

Töluverð sprengihljóð heyrðust 
einnig þegar gosið hófst snemma 
í gærmorgun. - gb

Eldgos í Japan:

Öskufall vekur 
undrun í Tókíó

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fimm-
tugsaldri hlaut annars stigs 
brunasár á fæti þegar hann steig 
ofan í sjóðheitan hver norðan við 
Hveragerði um helgina. Jarðveg-
ur gaf sig undan honum svo hann 
sökk til hnés í hverinn. Það varð 
honum til happs að hann var í 
stígvélum.

Maðurinn gekk brenndur einn 
síns liðs til byggða í 45 mínútur og 
kældi brunasárin reglulega með 
snjó. Hann leitaði sér síðan lækn-
ishjálpar.

Hverasvæðið norðan Hvera-
gerðis myndaðist í Suðurlands-
skjálftanum síðasta sumar. Lög-
regla biður fólk að varast það.  - sh

Gekk skaðbrenndur til byggða:

Kældi bruna-
sárin með snjó

HVERASVÆÐIÐ Hverasvæðið norðan 
Hveragerðis myndaðist í Suðurlands-
skjálftanum síðasta sumar.

Formaður Félags fasteignasala segir fasteignavef mbl.is tapa á gjaldtöku:

Segir stöðuna gjörbreytta

FASTEIGNAVEFUR MBL Rukkar nú fast-
eignasölur fyrir skráningu eigna. 

STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra segir ekki 
koma til greina að koma á skóla-
gjöldum í Háskóla Íslands til 
að bæta fjárhagsstöðu Háskóla 
Íslands sem fær nú minna á fjár-
lögum, minna styrktarfé en meiri 
nemendaaðsókn. 

En hvað vill hún þá gera? „Það 
þarf að fara vel yfir þetta, við 
vitum að við verðum að lifa spart 
en við verðum einnig að líta á 
möguleikana sem við höfum. 

Við erum til dæmis með úrvals-
fólk og það er nauðsynlegt að halda 
í það. 

Annars er þetta stjórn sem 
hefur ekki mikið rými til aðgerða 

þar sem hún verður einungis fram 
að kosningum þannig að ég held 
að fólk bíði ekki eftir neinum stór-

vægilegum breytingum í þessari 
stjórnartíð.“

En hverju mun hún reyna að ná 
fram á þessum stutta tíma? „Ég 
mun fyrst horfa á Lánasjóðinn og 
hvort það sé einhver möguleiki á 
að endurskoða lögin um hann og 
fyrirkomulag hans án þess að það 
þýði beinlínis útgjaldaaukningu.“

Katrín átti 33 ára afmæli dag-
inn sem stjórnin var kynnt og er 
hún yngsti ráðherra hennar. „Það 
er mjög skrítin tilfinning að vera 
allt í einu yfir þeim málaflokki þar 
sem allir þeir eru sem kenndu mér 
það sem ég kann,“ segir. „Nú verð 
ég að hugsa hvernig ég get þjónað 
þessum málaflokki sem best.“ - jse  

Nýr menntamálaráðherra athugar hvort hægt verði að gera breytingar á LÍN:

Skólagjöld koma ekki til greina

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Nýr mennta-
málaráðherra mun athuga hvort hægt 
verði að gera breytingar á lögum um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna en 
tíminn er naumur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ALASKA, AP Íbúar Anchorage, höf-
uðborgar Alaska í Bandaríkjun-
um, birgðu sig upp af hlífðargler-
augum og grímum í gær vegna 
viðvörunar um eldgos í fjallinu 
Redoubt. Síðustu daga hafa vís-
indamenn fylgst náið með jarð-
skjálftum undir hinu 3.110 metra 
háa Redoubt-fjall, sem er í rúm-
lega 160 kílómetra fjarlægð frá 
höfuðborg ríkisins.

Phil Robinson, eigandi bygg-
ingavöruverslunar í Anchorage, 
sagði við AP-fréttastofuna að 
allar líkur væru á því að lagerinn 
af gleraugum og grímum myndu 
klárast vegna ótta íbúa við ösku-
fall sem gæti fylgt gosinu. - kg

Búist við eldgosi í Alaska:

Hlífðargler-
augu rokseljast

LÖGREGLUMÁL Þrír menn sem brot-
ist höfðu inn í íbúð við Furugrund 
í Kópavogi á fimmta tímanum í 
gær gengu í skrokk á húsráðanda. 
Maðurinn var ekki heima þegar 
brotist var inn en kom að þjófun-
um þar sem þeir voru að athafna 
sig, að sögn lögreglu.

Mennirnir flúðu af vettvangi 
en voru handteknir í gærkvöldi. 
Þeir voru í annarlegu ástandi og 
verða yfirheyrðir í dag.  - bj

Kom að innbrotsþjófum:

Börðu eiganda 
íbúðarinnar

SPURNING DAGSINS
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Við erum á 
tánum í dag
- fyrir þig

Áfram Ísland:

Fáðu þér notaðan 
bíl hjá Mazda í dag, 
Bíldshöfða 8.

Fáðu þér notaðan 
bíl hjá Citroën í dag, 
Bíldshöfða 8.

- Nýtum það sem við eigum;
- Endurnýtum gjaldeyrinn; 
- Kaupum notaðan bíl;
- Komdu í Brimborg í dag.

Semdu við okkur um verð. 

Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu 
notaðan bíl fyrir þig - farðu síðan á bgs.is 
og sannreyndu tilboð dagsins í dag.
Komdu í Brimborg

Fjöldi annarra Mazda bíla í boði. 
Hringdu núna í síma 515-7000.

Fjöldi annarra Citroën bíla í boði. 
Hringdu núna í síma 515-7000.

selja gamla

kaupa nýjan
notaðan

33% afsláttur

16% afsláttur

16% afsláttur

Mazda6 Touring

Mazda3 Touring Plus

Mazda MX-5 Sport

2,0 bensín sjálfskiptur 5 dyra
Fast númer YT597
Skrd. 10/2005. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 2.360.000 kr.
Afsláttur 370.000 kr.
Tilboðsverð 1.990.000 kr.

2,0 bensín beinskiptur
Fast númer VK835
Skrd. 03/2007. Ek. 30.000 km.
Ásett verð 3.590.000 kr.
Afsláttur 1.200.000 kr.
Tilboðsverð 2.390.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 4 dyra
Fast númer NL558
Skrd. 10/2005. Ek. 43.000 km.
Ásett verð 2.120.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.
Tilboðsverð 1.790.000 kr.

30% afsláttur

15% afsláttur

31% afsláttur

1,4 dísil beinskiptur 5 dyra
Visthæfur fyrir frí bílastæði*
Fast númer OU490
Skrd. 08/2007. Ek. 8.000 km.
Ásett verð 2.340.000 kr.
Afsláttur 350.000 kr.
Tilboðsverð 1.990.000 kr.

2,0 bensín sjálfskiptur 5 dyra
16” álfelgur
Fast númer TZ728
Skrd. 12/2004. Ek. 52.000 km.
Ásett verð 2.130.000 kr.
Afsláttur 640.000 kr.
Tilboðsverð 1.490.000 kr.

1,6 dísil beinskiptur 5 dyra
Fast númer ER372
Skrd. 03/2005. Ek. 75.000 km.
Ásett verð 1.860.000 kr.
Afsláttur 570.000 kr.
Tilboðsverð 1.290.000 kr.

Citroën C3 SX

Citroën C5 Ambiente

Citroën C4 SX Saloon
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SRÍ LANKA, AP Á annan tug manna 
hafa látist af völdum sprengju-
árása á sjúkrahús annan daginn 
í röð í Puthukkudiyiruppu á Sri 
Lanka. Stjórnin hvetur nú almenna 
borgara á átakasvæðunum til að 
forða sér.
Talið er að nærri þrjú hundruð 
almennir borgarar hafi látist í 
átökum síðustu tvær vikur á norð-
anverðri eyjunni, þar sem stjórn-
arherinn hefur sótt inn á yfirráða-
svæði uppreisnarsveita Tamíltígra. 
Á annað þúsund manns eru særðir 
og talið er að um 250 þúsund manns 
séu innikróaðir á átakasvæðinu.

„Fólk hefur lent í skotlínunni, 
sjúkrahús og sjúkrabifreiðar hafa 

orðið fyrir sprengjum og nokkr-
ir hjálparstarfsmenn hafa særst 
við flutning á særðu fólki,“ segir 
Jacques de Maio, yfirmaður starf-

semi Alþjóðanefndar Rauða kross-
ins í Suður-Asíu. Svo virtist sem 
stjórnarherinn hafi gert árásirn-
ar á sjúkrahúsið, sem hafa orðið til 
þess að auka enn frekar áhyggjur 
manna af íbúum átakasvæðanna.

Stjórnarherinn hefur undanfar-
ið sótt hart fram gegn Tamíltígr-
um og hefur náð á sitt vald helstu 
borgum og bæjum á yfirráðasvæði 
tígranna. Stjórnin segist þess full-
viss að fullnaðarsigur sé í nánd, en 
uppreisnarmenn hafa áður átt auð-
velt með að fara í felur í fjöllóttu 
skóglendi svæðisins meðan hart er 
sótt að þeim, en skotist úr skjólinu 
með gagnsóknum þegar um hæg-
ist. - gb

Stríðsátökin á Srí Lanka kosta æ fleiri almenna borgara lífið:

Sprengjuárásir á sjúkrahús

STJÓRNARHERMENN Hermenn stjórnar-
innar á verði í bænum Mullaittivo á Sri 
Lanka.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Nýr félagsmálaráð-
herra, Ásta R. Jóhannesdóttir, 
segist ekki endilega ætla að ráða 
sér aðstoðarmann.

„Ég er ekki viss um það, en ég 
þarf örugglega að leita mér ein-
hvers liðsinnis til að stýra þessu 
mikilvæga ráðuneyti við erfiðar 
aðstæður,“ segir hún. 

Hvort það verði aðstoðarmað-
ur eða ráðgjafi eða annað sé 
óákveðið; hún hafi ekki haft mik-
inn tíma til að undirbúa sig fyrir 
ráðherradóm. 

Þá hefur hún ekki ákveðið 
hvort breytingar verði gerðar á 
yfirstjórn ráðuneytisins.

  - kóþ

Nýr félagsmálaráðherra:

Ekki endilega 
aðstoðarmann

STJÓRNMÁL „Þetta er ágætis 
árangur á 80 dögum,“ segir Árni 
Páll Árnason, þingmaður Sam-
fylkingarinn-
ar, um stefnu 
nýrrar ríkis-
stjórnar um 
Evrópusam-
bandið. „Við 
höfum rutt úr 
vegi erfiðri 
hindrun í átt 
að fullri aðild,“ 
segir hann og 
vísar til sátt-
ar um stjórnarskrárbreytingar 
sem þarf að fara í áður en aðild 
að Evrópusambandinu væri sam-
þykkt.

„Best væri að sækja um aðild 
strax, en við sættum okkur við 
að lengra verði ekki komist í 
aðdraganda kosninga.“ 

Árni Páll segir að ekki hafi 
verið rætt um þjóðaratkvæða-
greiðslu um aðild í stjórnar-
myndunarviðræðunum við 
Vinstri græna.  - ss

Stefna stjórnar um ESB:

Hindrunum 
rutt úr vegi

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráðherra hefur aft-
urkallað ákvörðun um að rukka 
sjúklinga sem lagðir eru inn á 
sjúkrahúsin. Ögmundur bendir 
á að innritunargjöld á sjúkrahús 
hafi ekki tíðkast á Íslandi og þau 
eigi ekki að vera „fyrsti viðkomu-
staður skattheimtumanna“. 

Ögmundur segir innritunar-
gjöldin ekki spara né afla rík-
issjóði ýkja mikilla tekna „en 
skipta miklu máli fyrir þá sem í 
hlut eiga. Þeir sem helst þurfa að 
leita til heilbrigðisþjónustunnar 
eru öryrkjar, aldraðir og fólk sem 
orðið hefur fyrir tekjumissi vegna 
sjúkdóma sinna,“ segir hann.

„Þessi gjöld voru nýlunda í 
okkar heilbrigðisþjónustu. Það 
hefur aldrei verið rukkað fyrir 
að leggjast veikur inn á sjúkrahús 
og það mun ekki gerast svo lengi 
sem ég stjórna í þessu ráðuneyti,“ 
segir hann og telur allt koma til 
greina, líka endurskoðun á gjalda-
hækkunum fyrri ríkisstjórnar.

„Nú þarf að virkja þá sem starfa 
innan heilbrigðisþjónustunnar til 
að taka höndum saman um að leita 
leiða til sparnaðar því að öll vilj-
um við fara sem best með pening-
ana og varðveita það góða í okkar 
heilbrigðisþjónustu. Það er stóra 
viðfangsefnið á þessum niður-
skurðartímum að standa vörð um 
velferðarþjónustuna og láta ekki 
rífa göt á þetta mikilvæga örygg-
isnet.“

Fyrirætlanir um St. Jósefsspít-
ala verða skoðaðar gaumgæfilega. 
„Ég hef óskað eftir fundi með 
bæjarstjóranum í Hafnarfirði og 
mun ræða við aðra sem tengjast 

starfseminni þar. Þetta er fyrst og 
fremst hafnfirskur spítali og því 
mun ég byrja á að ræða við bæj-
aryfirvöld en síðan mun ég skoða 
málin, með hvaða hætti er hugs-
anlega hægt að reka stofnunina á 
forsendum sem sátt getur skapast 
um. Ég gef mér ekkert fyrirfram 
í þeim efnum en það verður ekki 
rasað að neinu. Þetta verður skoð-
að málefnalega.“

Sjúkratryggingastofnun fædd-
ist um áramótin eftir „allerfiða 

meðgöngu og umdeilda. Það er 
nokkuð sem ég mun skoða. Mikil 
átök urðu innan stjórnsýslunnar 
þegar þessi stofnun varð til og 
menn fóru að kljúfa niður Trygg-
ingastofnun. Ég mun leita sátta 
um það efni.“

Ögmundur segir að vanhugsað-
ar breytingar séu dýrustu breyt-
ingarnar. Flausturslega hafi verið 
að verki staðið og hraði einkenni 
vinnubrögðin. Mikilvægt sé að 
hlusta á fólk. ghs@frettabladid.is

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA Ögmundur Jónasson segir mikilvægt að virkja starfsfólk heil-
brigðisþjónustunnar svo taka megi höndum saman um að leita leiða til sparnaðar. 
Um leið þurfi að standa vörð um velferðarþjónustuna.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Innritunargjöld á 
sjúkrahús afnumin
Heilbrigðisráðherra hefur afnumið innritunargjöld á sjúkrahús og tekur 
ákvörðunin gildi fljótlega. Ákvarðanir um breytingar í heilbrigðiskerfinu verða 
endurskoðaðar. Ef ósætti ríkir verða málin endurskoðuð þannig að sátt takist.

BAUGSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær frávísunarúrskurð Héraðs-
dóms Reykjavíkur í skattahluta 
Baugsmálsins. Tveir ákærðu í 
málinu, Jón Ásgeir Jóhannesson 
og Kristín Jóhannesdóttir, kröfð-
ust þess að rannsókn málsins yrði 
úrskurðuð ólögmæt og saksókn-
ari látinn víkja sæti.

Í dómi Hæstaréttar er bent á 
að þar sem búið sé að höfða saka-
mál á hendur ákærðu geti þeir 
látið reyna á þessi sjónarmið í því 
máli, í stað þess að höfða sérstak-
lega mál til að láta reyna á þau. 

Stefnt er að því að málið verði 
þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-
ur 25. febrúar.  - bj

Hæstiréttur staðfesti úrskurð:

Rannsókn ekki 
dæmd ólögmæt

Þú getur alltaf treyst 
á prinsinn

Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi •  s: 554 7200
 Reykjavíkurvegi 68 • 220 Hafnarfirði • s: 5557220

 www.hafid.is
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Kaupmannahöfn

Las Palmas

London
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New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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FIMMTUDAGUR
Hæg breytileg eða 
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LITLAR 
BREYTINGAR  
Það verður áfram 
kalt og stillt veður 
næstu daga og 
kólnar heldur er 
líður á vikuna. 
Ekki eru horfur á 
miklum breyting-
um fyrr en í fyrsta 
lagi næstu helgi. Á 
meðan er um að 
gera að klæða sig 
vel og njóta veður-
blíðunnar!

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, segir koma til 
greina að birta lista yfir eigur 
sínar og eignatengsl. Þingmenn 

flokksins hafa 
birt slíkan lista 
á heimasíðu 
Framsóknar.

Spurður 
hvort hann 
muni feta í 
fótspor þing-
manna segir 
Sigmundur: 
„Ég gæti nú 
alveg gert það. 

Ég hef ekki fylgst með þessum 
birtingum, en ég mun þá eflaust 
gera það líka ef ég kemst í þing-
mannahópinn.“ Spurður hvort 
það komi ekki til greina að gera 
það nú þegar hann er orðinn for-
maður, segir hann: „Jú, ég gæti 
alveg gert það, jafnvel nú á næst-
unni.“

 - kóp

Formaður Framsóknarflokks:

Gæti birt lista 
yfir eigur sínar

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

MENNTAMÁL Allir nemendur 
Sæmundarskóla í Grafarholti 
voru sendir heim í gær vegna 
kulda. Hitakerfi skólans hafði 
bilað og var kuldinn innandyra 
við frostmark.

Þóra Stephensen aðstoðar-
skólastjóri segir að í samráði 
við menntasvið borgarinnar hafi 
verið ákveðið að hafa samband 
við foreldra krakkanna og biðja 
um að þeir yrðu sóttir. Ekki hafi 
verið hægt að kenna við þessar 
aðstæður. Þóra segir skólahald 
verða með eðlilegu móti í dag.

Í Sæmundarskóla eru um 230 
nemendur í fyrsta til áttunda 
bekk. 

 - sh

Nemendur sendir heim:

Kuldi kom í veg 
fyrir skólahald

GENGIÐ 02.02.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 193,3038
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 115,2  115,74

 163,73  164,53

 146,6  147,42

 19,665  19,781

 16,435  16,531

 13,745  13,825

 1,2934  1,301

 171,43  172,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Faxafeni 5, Reykjavik og Skeiði 1, Ísafirði
Opi› virka daga frá kl. 10-18  Laugardaga frá kl. 11-16

Ný hönnun
Chiro heilsudýnan er uppbyggð til að veita 
hámarksslökun og hvíld í svefni. Gormakerfið er 
stífara á mjaðmasvæði og mýkra á axlasvæði. 
Gormakerfið er læst saman langsöm til að dreifa 
líkamsþyngdinni á sem flesta gorma. Fjöldi gorma
í MultiSpring kerfinu er 220 pr fm. Dýnuna getur 
þú valið með Conforma heilsu- og hægindalagi, 
Latex eða ViscoPedic þrýstijöfnunarefni. Steyptir 
hliðarkantar dýnunnar gefa 25% meira svefnsvæði.
5 ára ábyrgð á gormakerfi Chiro heilsudýnunnar.

Þú þarft aldrei að snúa henni
Ólíkt venjulegu viðsnúanlegu dýnunum þá byggist 
ending Chiro heilsudýnunnar ekki á því að henni 
sé snúið við. Gæti ekki verið auðveldara.

Styður við bakið á þér

ýttur svefnflötur.

ára ábyrgð á gormakerfi.

    með Latex eða ViscoPedic þrýstijöfnunarefni.

Val um 3 liti á botni 
– Svart leður
– Hvítt leður
– Brúnt leður

Vandaðar kantstyrkingar
Hreyfing í dýnu
aldrei verið minni!

– Hvíttuð
– Chrome
--- Wenge 

Nú á 30% afslætti
Dæmi: 160x200 cm 

Verð áður kr. 240.900,-
Nú aðeins kr. 168.630,-

Dæmi: 180x200 cm 
Verð áður kr. 274.800,-

Nú aðeins kr. 192.360,-

Í sviðsljósinu! - Chiro heilsurúm

mundu eftir hvíldinni !
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Það er sama hvað maður 
reynir, bíllinn verður 
drulluskítugur eins og skot 
í þessari tíð. Tjöruhreinsir-
inn er ekki gefinn, búast 
má við að þurfa að borga 
yfir þúsundkall fyrir lítr-
ann. Bílaspekingurinn 
Leó M. Jónsson (leoemm.
com) segir að heimalagað-
an tjöruhreinsi sé hægt að 
búa til með steinolíu bland-
aðri saman við sirka fimm 
prósent uppþvottasápu. Á 
stærri bensínstöðvum fæst 
steinolía af dælu á rúm-
lega hundrað kall lítrinn 
svo þetta er umtalsverður 
sparnaður.

Annað sem maður eyðir 
mikið í núna er rúðu-
piss. Sjálfur hef ég ekki 

undan við að láta fylla á 
tankinn. Af bensínstöðv-
unum er Egó með ódýr-
asta rúðuvökvann. Maður 
dælir honum á í sjálfsala 
á 130 krónur lítrann. Hjá 
Skeljungi kostar vökvinn 
170 krónur lítrinn, en N1 
og Olís eru með lítrann á 
215 og 216 krónur. Euro-
pris selur hins vegar fjög-
urra lítra brúsa af vökva 
sem þolir 12 gráðu frost á 
449 krónur og Höfðabílar, 
Fosshálsi, eru með þriggja 
lítra brúsa af rúðupissi 
sem þolir 20 gráðu frost á 
450 kr.

Þá þarf rúðuþurrkan 
auðvitað að vera hrein í 
svona slabbtíð. Best er að 
taka skítinn af með ísvara 

eða olíuhreinsi. Á flestum 
bensínstöðvum er brúsi úti 
við fyrir kúnnana og tvist-
ur eða hreinsipappír.

Neytendur: Skítugir bílar í vetrartíð

Ódýrari tjöruhreinsir og rúðupiss

SLABB Eins gott að sjá almenni-
lega út.

flugfelag.is

Burt úr bænum
Hópaferðir fyrir öll tilefni

Upplýsingar:

Sími 570 3075

hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJARVESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ

KULUSUK

CONSTABLE POINT

NUUK

Komdu 
í Fjármálaviðtal

Fáðu yfirsýn yfir fjármálin

www.glitnir.is/markmid

Við veitum þér persónulega þjónustu 
með vandaðri heildarráðgjöf um 
fjárhagslega stöðu heimilisins. 
Fjármálaviðtal er góð leið til að fá 
skýra yfirsýn yfir fjármál heimilisins 
og ræða leiðir til úrbóta. 

Á glitnir.is og í útibúinu þínu getur þú líka 
nálgast einfaldar og öflugar lausnir til að setja 
heimilinu fjárhagsleg markmið. 

Í Fjármálaviðtali förum við m.a. yfir:

Eignir á móti skuldum

Gjöld og tekjur

Útgjaldaáætlun og heimilisbókhald

Lánamat og greiðsluáætlun lána

Skilmálabreytingar og sameiningu lána 

Í Fjármálaviðtali förum við saman yfir 
eignir og skuldir, tekjur og útgjöld og 
gerum greiðsluáætlun fyrir þín lán. 

EFNAHAGSMÁL Fjármálaráðherra 
gerir ekki ráð fyrir því að koma 
á hátekjuskatti á stuttum líftíma 
núverandi ríkisstjórnar. 

„Við erum komin inn á fjár-
laga- og skattaár og menn verða 
að horfa raunsætt á það. Það er 
ekki venjan að standa í stórfelld-
um skattalagabreytingum á miðju 
skattaári,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra.

„Enda er stóra verkefnið að 
leggja drög að því hvernig við 
tökumst á við árið 2010. Bæði 
samkvæmt áætlun stjórnvalda 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
vegna stöðunnar í þjóðarbúinu er 
það gríðarlegt verkefni.“

Spurður hvort hátekjuskattur 
verði þá settur á fyrir árið 2010, 
minnir Steingrímur á áherslur 
Vinstri grænna um að koma á rétt-

látara skattkerfi. Hann vilji hins 
vegar engu lofa né boða um það. 
Hátekjuskattur sé ekki á verk-
efnaskrá þessarar ríkisstjórnar. 
„Þannig að ég held að menn eigi 
bara að anda rólega.“

Norskir stjórnmálamenn hafa 
síðustu daga orðað hugmyndir 
um myntsamstarf við Íslendinga 
og Steingrímur hefur lengi viljað 
skoða slíka möguleika. Nú kemur 
fjármálaráðherra Noregs, Kristin 
Halvoren, til landsins um næstu 
helgi til að fagna tíu ára afmæli 
VG. 

Spurður hvort myntsamstarf 
verði rætt við Halvorsen, segir 
Steingrímur að það sé „líklegt að 
það verði á dagskránni, jú“.

Um hvort væntanlegur sé nið-
urskurður í rekstri Varnarmála-
stofnunar, en kostnaður við hana 

hefur verið gagnrýndur af VG, 
segir Steingrímur: „Jú, ég vona að 
nýr og vaskur utanríkisráðherra 
finni þar leið til sparnaðar. Fjár-
málaráðherra yrði mjög glaður 
yfir því.“ Ráðherrarnir hafi rætt 
þetta en það sé á verksviði Össur-
ar Skarphéðinssonar.

Í verkefnaskrá ríkisstjórnar-
innar er fjallað um greiðsluaðlög-
un og greiðslujöfnun lána. Rætt 
hefur verið um að fella jafnvel 
niður ákveðnar skuldir. Spurð-
ur um fjármögnun og kostnað af 
þessum aðgerðum segir Stein-
grímur að það lendi á Íbúðalána-
sjóði og þeim bönkum sem eiga 
lánin. „Það fara ekki peningar 
úr ríkissjóði í þetta, ekki sjálf-
krafa,“ segir hann, en vill ekki 
ræða útfærsluna nákvæmlega.  
 klemens@frettabladid.is

Hátekjuskattur ekki 
lagður á að sinni
Fjármálaráðherra segir að ekki standi til að koma á hátekjuskatti strax enda sé 
fjárlagaárið hafið. Hann hefur rætt við utanríkisráðherra um að skera niður í 
Varnarmálastofnun og mun ræða myntsamstarf við fjármálaráðherra Noregs.

ENGAR BREYTINGAR Á SKATTALÖGUM AÐ SINNI Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra yrði hins vegar kátur ef utanríkisráð-
herra myndi skera niður í Varnarmálastofnun og ætlar að ræða myntsamstarf við fjármálaráðherra Noregs. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Finnst þér réttlætanlegt að 
Íslendingar syngi á ensku í 
úrslitakeppni Eurovision?
Já 71,6%
Nei 28,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú séreignarsparnað sem þú 
gætir hugsað þér að nota til að 
greiða niður lán?

Segðu þína skoðun á visir.is

STÓRIÐJA Arður af íslenskum auðlindum sem 
notaðar eru til að knýja áfram stóriðju kemur 
aðallega fram í hagnaði verksmiðjanna, og 
rennur að mestu ósnertur í vasa erlendra 
aðila. 

Þetta segir Indriði H. Þorláksson, hagfræð-
ingur og fyrrverandi ríkisskattstjóri, í úttekt 
á efnahagslegum áhrifum erlendrar stóriðju á 
Íslandi, sem hann birti á vefsíðu sinni í gær.

Indriði segir í samtali við Fréttablaðið vilja 
benda á hversu litlu álverin skili í raun inn í 
þjóðarbúið. Það sé svo annarra að meta hvort 
það sem þau skili sé nægilegt til að réttlæta 
þá notkun á auðlindum sem til þurfi.

Efnahagslegur ávinningur hefur raunar 
farið minnkandi á undanförnum árum, segir 
Indriði. Hvert álver skili varla meira en 0,1 til 
0,2 prósentum af þjóðarframleiðslu.

Störf í þeim þremur álverum sem voru 
starfandi árið 2007, að viðbættum afleiddum 
störfum vegna þeirra, voru um 1,7 prósent af 
vinnuafli í landinu, segir Indriði í grein sinni. 

Ætla megi að til lengri tíma hafi erlend-
ar fjárfestingar ekki áhrif á atvinnustig og 
fjölda starfa í landinu. Laun starfsmanna í 
álverum séu með öðrum orðum ekki viðbót 
við hagkerfið, heldur komi þau í staðinn fyrir 
laun fyrir önnur störf sem hefðu orðið til 
hefðu álverin ekki verið reist.

Skattgreiðslur eru helsti efnahagslegi 
ávinningurinn af starfsemi stóriðjuvera í eigu 
erlendra aðila, segir í grein Indriða. 

„Ætla má að skattgreiðslur meðalálvers sé 
um 1,2 milljarðar króna á ári,“ skrifar Ind-
riði. Það sé einungis um 0,1 prósent af þjóðar-
framleiðslunni.  - bj

Efnahagslegur ávinningur Íslands af stóriðju er lítill og hefur farið minnkandi segir fyrrverandi ríkisskattstjóri:

Arður af auðlindum að mestu úr landi
ÚTTEKT MISVÍSANDI
Ekki verður annað séð en að úttekt Indriða sé 
mjög misvísandi, og niðurstaðan því röng, segir 
Ágúst Hafberg, framkvæmdastjóri viðskiptaþró-
unar og samskipta hjá Norðuráli.

„Í úttektinni gefur hann sér að það megi alltaf 
reikna með því að full atvinna sé á Íslandi og að 
erlend fjárfesting hafi enga sérstaka þýðingu,“ 
segir Ágúst. Hann er ósammála því að álverin 
hafi ekki áhrif á atvinnustig í landinu. Um það 
geti starfsmenn Norðuráls jafnt sem starfsmenn 
þeirra á annað hundrað þjónustufyrirtækja 
borið. Einnig megi nefna þá miklu sérþekkingu 
í orkuiðnaði, sem byggi meðal annars á reynslu 
sem skapist hafi í tengslum við stór virkjanaverk-
efni tengd uppbyggingu áliðnaðar.

KJÖRKASSINN
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RÚMSTÆÐI MEÐ

LATEX HEILSUDÝNU

ALLT AÐ

40%
AFSLÁTTUR

SVEFNSÓFAR

ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

Verð frá
38.000 kr.

HEILSUKODDAR30%AFSLÁTTURVerð frá5.530 kr.

SÆNGURVER

30%AFSLÁTTUR
Verð frá

3.710 kr.

KING KOIL HEILSURÚM

(Queen Size 153x203)

Verð áður 155.455 kr.

KOSTAR NÚ FRÁ 

89.900 kr.

COMODO
SvefnsófiVerð áður 398.950 kr.KOSTAR NÚ 279.265 kr.

Þrýstijöfnunar-
svampsrúm

(Queen Size 153x203)

Verð áður 165.500 kr.

KOSTAR NÚ
99.300 kr.

FJÖLSTILLANLEG

HEILSURÚM

ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

REKKJUNNAR
ÚTSÖLU
20-60% AFSLÁTTUR!

SÍÐUSTU DAGAR
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1. Hvert er kjörorð tannvernd-
arvikunnar 2008? 

2. Hvað heitir nýr dómsmála-
ráðherra? 

3. Hvar var hraðbanka stolið 
í heilu lagi aðfaranótt sunnu-
dags?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

STJÓRNMÁL Þingmenn Sjálfstæðis-
flokks ætla að hefja þingsetu sína 
í stjórnarandstöðu á morgun með 
því að leggja fram tvö frumvörp 
sem eiga að bæta stöðu heimil-
anna, um skuldaaðlögun og úttekt 
á séreignarsparnaði. Frumvörpin 
voru bæði unnin meðan flokkurinn 
sat í ríkisstjórn.

„Við leggjum mikla áherslu á að 
þessi mál komi fram núna,“ segir 
Arnbjörg Sveinsdóttir, þingflokks-
formaður Sjálfstæðisflokksins. 
Stjórnarkreppan hafi þegar tafið 
þessi mikilvægu mál of mikið.

„Ég vona að það sé einlægur vilji 
hjá núverandi stjórnarflokkum til 
að ljúka málum sem skipta heim-
ilin í landinu mjög miklu máli,“ 
sagði Arnbjörg. Hér sé komið 
tækifæri fyrir stjórnvöld að styðja 
þessi frumvörp og sjá til þess að 
þau hafi skjótan framgang. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, segir algert samkomulag hafa 
verið milli Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar um þessi mál.

Frumvarp Björns Bjarnason-
ar, fyrrverandi dómsmálaráð-
herra, var afgreitt úr ríkisstjórn 
og þingflokki Sjálfstæðisflokks í 
janúar og hefur beðið afgreiðslu 
þingflokks Samfylkingar á þriðju 
viku, segir Björn.

Verði frumvarpið að lögum mun 
það einfalda málsmeðferð þegar 
einstaklingur óskar eftir nauð-
arsamningum við kröfuhafa. Það 
ætti enn fremur að gera skuldur-
um aukna möguleika á að sleppa 
við að fara í gjaldþrot.

„Grundvallarbreytingin felst 
í því að auðvelda fólki að ganga 
til samninga,“ segir Björn. Mál-
inu verði endanlega lokið með því 
að greiða ákveðinn hluta skulda, í 
stað þess að fara í gjaldþrot sem 
fyrnist á ákveðnum tíma.

Frumvarp Árna M. Mathiesen, 

fyrrverandi fjármálaráðherra, átti 
að leggja fyrir ríkisstjórn í síðustu 
viku. Það mun heimila fólki að nota 
séreignarsparnað til að greiða upp 
skuldir, segir Árni. 

Hann segir ekki ljóst hvaða 
áhrif frumvarpið muni hafa á líf-
eyrissjóðina. Yngri aldurshóparn-
ir skuldi meira en þeir eldri, en 
eigi um leið minni séreignasparn-
að. Þar sem fjármunirnir fari í að 
greiða upp skuldir megi líta svo á 
að verið sé að færa þá úr einni teg-
und sparnaðar í aðra.

Stærstu lífeyrissjóðirnir gætu 
komið út nokkurn veginn á sléttu, 
noti fólk sparnaðinn til að greiða 
upp lífeyrissjóðslán, segir Árni. 
Minni sjóðir geti þurft að grípa 
til aðgerða leysi margir til sín sér-
eignarsparnað sinn.

Erfitt er að meta hversu margir 
munu nýta sér þennan möguleika, 
segir Árni. Á að giska þriðjung-
ur af séreignarsparnaði lands-
manna verði tekinn út og nýttur til 
greiðslu skulda, verði frumvarpið 
að lögum.

Ný stjórn Samfylkingar og 
Vinstri grænna hefur þegar boðað 
frumvarp sem opna mun fyrir sér-
eignarsparnað fyrir sjóðsfélaga í 
kröggum. Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra sagði í Kastljósi 
Ríkissjónvarpsins í gær að frum-
varp Björns um skuldaaðlögun sé 
ekki nægilega vel unnið, og gildis-
svið þess sé of þröngt.

 brjann@frettabladid.is

Skiptir miklu 
fyrir heimilin
Sjálfstæðismenn ætla að leggja fram frumvörp sem 
unnin voru þegar flokkurinn var í ríkisstjórn. Tæki-
færi fyrir ný stjórnvöld til að styðja aðgerðir í þágu 
heimilanna segir þingflokksformaður flokksins. 

FRUMVÖRP Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hófu setu sína í stjórnarandstöðu á því að 
kynna frumvörp sem þeir hyggjast leggja fram á þingi á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Pantaðu ráðgjöf á landsbanki.is, 
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000.

F J Á R M Á L  H E I M I L I S I N S

STÖÐUMAT   |   HEIMILISBÓKHALD   |   RÁÐGJÖF

• Greiðslujöfnun
• Lengja lánstíma
• Skuldbreyta vanskilum

• Fresta afborgunum vegna 
  sölutregðu
• Fresta greiðslu afborgana
  og vaxta

VIÐ FÖRUM MEÐ ÞÉR YFIR MÖGULEG ÚRRÆÐI

DÓMSMÁL Athafnamaðurinn Þor-
steinn Kragh, sem ákærður er 
fyrir aðild að einu umfangsmesta 
fíkniefnasmygli Íslandssögunn-
ar, hefur krafist frávísunar máls-
ins. Helgi Jóhannesson Lögmaður 
hans segir að lögregla hafi ítrekað 
brotið á rétti Þorsteins við rann-
sókn málsins með því að láta sér 
ekki í té gögn tengd málinu innan 
tilskilins frests. Það hafi gerst 156 
sinnum.

Málið snýst um 190 kíló af hassi 
sem aldraður Hollendingur flutti 
til landsins í húsbíl með Norrænu 
í júní síðastliðnum. Þorsteinn var 
handtekinn nokkrum mánuðum 
síðar grunaður um aðild að mál-
inu. 

Hann sat í gæsluvarðhaldi mán-
uðum saman.

Sigríður Elsa Kjartansdóttir, 
saksóknari hjá ríkissaksóknara, 
fellst ekki á rök Helga og segir að 
meint brot lögreglu, sem lögregla 
hefur raunar ekki andmælt, nægi 
ekki til frávísunar málsins. Hún 
segir að Þorsteinn gæti mögulega 
sótt rétt sinn vegna þeirra eftir 
öðrum leiðum.

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
á höfuðborgarsvæðinu, sagðist 
ekki þekkja til málsins og vildi 
ekki tjá sig um það.

Málið um frávísunarkröfuna 
verður flutt fyrir dómi í dag og 
er ákvörðunar að vænta fljótlega 
í kjölfarið.  - sh

Sakar lögreglu um að brjóta á rétti sínum 156 sinnum:

Þorsteinn Kragh 
krefst frávísunar

GRIKKLAND, AP Óeirðalögreglan í 
Grikklandi beitti táragasi til að 
stöðva bændur sem hugðust aka 
dráttarvélum sínum inn í Aþenu. Að 
minnsta kosti tveir hlutu meiðsli, 
þar á meðal einn þingmaður 
PASOK, sem er stjórnarandstöðu-
flokkur sósíalista.

Bændurnir hafa í hálfan mánuð 
mótmælt lágu afurðaverði og krefj-
ast fjárstuðnings frá ríkinu. Bænd-
urnir hafa notað dráttarvélar til 
þess að loka bæði landamærum og 
þjóðvegum til að vekja athygli á 
málstað sínum.

Í gær komu um þúsund manns 
með ferjum frá eyjunni Krít til 
Piraeus-hafnar skammt frá Aþenu 

með tugi dráttarvéla, vörubifreiða 
og annarra landbúnaðartækja, sem 
meiningin var að aka inn í borgina 
alla leið að landbúnaðarráðuneyt-
inu.

Stjórnvöld ákváðu hins vegar að 
einungis fótgangandi fólki yrði leyft 
að taka þátt í mótmælunum.

„Við lítum á ráðuneytið sem 
heimkynni allra bænda og dyrnar 
standa alltaf opnar,“ sagði Michal-
is Papadopoulos aðstoðarlandbún-
aðarráðherra.

Hópur bænda reyndi að aka drátt-
arvélum í gegnum raðir lögreglunn-
ar, sem hafði stillt sér upp við höfn-
ina. Lögreglan beitti þá táragasi til 
að hindra för bændanna. - gb

Bændur í Grikklandi hafa í hálfan mánuð efnt til mótmæla af ýmsu tagi:

Táragas stöðvar dráttarvélar

KARTÖFLUM KASTAÐ Í LÖGREGLU 
Bændurnir í Aþenu gripu sumir til þess 
ráðs að kasta kartöflum í lögregluþjóna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ég vona að það sé ein-
lægur vilji hjá núverandi 

stjórnarflokkum til að ljúka mál-
um sem skipta heimilin í landinu 
mjög miklu máli.

ARNBJÖRG SVEINSDÓTTIR
ÞINGFLOKKSFORMAÐUR SJÁLFSTÆÐIS-
FLOKKSINS

SAMGÖNGUR Icelandair tekur 800 
krónur fyrir að láta farþega fá 
teppi og kodda í flugi, alveg sama 
hversu langt flugið er eða hvort 
það er til Evrópulands eða Banda-
ríkjanna. Farþegar kaupa því 
teppið og koddann og geta tekið 
hvort tveggja með sér að flugi 
loknu. Farþegar geta líka komið 
með teppi og kodda að heiman.

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segir að 
með nýjum sætum í lok október 
hafi þjónustunni um borð verið 
breytt. Nú sé maturinn seldur, einn-
ig teppi og hálskragi eða koddi og 
það sé gert í hagræðingarskyni. 
 - ghs

Breytt þjónusta Icelandair:

Selur kodda og 
teppi í flugi

TRYGGINGAR Hafnarstjórn Fjalla-
byggðar hefur lýst megnri 
óánægju með þá ákvörðun 
Viðlagatryggingar Íslands að 
hafna kröfu sveitarfélagsins 
um greiðslu tveggja milljóna 
króna bóta vegna tjóns sem varð 
í Ólafsfjarðarhöfn í október síð-
astliðnum af völdum öldugangs. 

Sama dag varð einnig tjón á 
höfninni í Siglufirði vegna hárr-
ar sjávarstöðu. 

Þar samþykkti Viðlagatrygg-
ing að greiða Fjallabyggð rúm-
lega milljón. 

„Þá er eftir að draga frá 
sjálfsábyrgð, þannig að þátt-
taka viðlagatryggingar er lítil 
sem engin,“ segir í bókun hafn-
arstjórnar sem vill fund með 
framkvæmdastjóra Viðlaga-
tryggingar til að ræða málin. 

 - gar

Óánægja í Fjallabyggð:

Tjón á höfnum 
fæst ekki bætt

VEISTU SVARIÐ?
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MENNTUN ER BESTA SÓKNIN!
YFIRLIT YFIR SPENNANDI NÁMSKEIÐ SEM BYRJA Í FEBRÚAR

Skrifstofu- og tölvunám - 258 stundir - Verð: 199.000

Hagnýtt og uppbyggjandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem vill styrkja 
stöðu sína. Próf í tölvugreinunum gefa alþjóðlegt skírteini.

Í náminu er lögð mjög mikil áhersla á að styrkja einstaklinginn og gera 
hann hæfari til að takast á við krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

Meðal kennslugreina eru tölvubókhald, verslunarreikningur, Windows, 
Word, Excel, Power Point, streitustjórnun, gerð kynningarefnis og 
margt fleira. 

Morgunnámskeið byrjar 2. mars
Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 9. mars
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. febrúar

Sölu- og markaðsnám - 264 stundir - Verð: 229.000

Þetta er líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér sérþekk-
ingu á sölu- og markaðsmálum. Eins er námið kjörið fyrir þá aðila sem 
vilja styrkja sig í starfi. 

Í náminu er farið í hlutverk sölumannsins, samskipti við viðskiptavininn 
eru könnuð og farið í grundvallaratriði í gerð kynningarefnis. Einnig 
er farið yfir helstu atriði markaðsfræðinnar. Náminu lýkur með um-
fangsmiklu lokaverkefni.

Morgunnámskeið byrjar 16. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 17. febrúar

Grunnnám í bókhaldi - 108 stundir - Verð: 99.000

Bókhaldsnámið er hagnýtt og hnitmiðað og er markmiðið að þjálfa fólk 
til að starfa við bókhald.  Námið hentar einnig þeim sem eru með sjálf-
stæðan atvinnurekstur eða hyggja á að stofna eigið fyrirtæki og vilja 
öðlast skilning á bókhaldinu.  Í tölvubókhaldshluta námsins er kennt á 
Navision sem er eitt mest notaða bókhaldsforritið á markaðinum í dag.

Morgunnámskeið byrja 17. mars 
Kvöldnámskeið byrjar 9. febrúar

•
•
•

•
•

•
•

Auglýsingatækni - 156 stundir - Verð: 196.000

Hér er um að ræða hagnýtt nám fyrir þá sem hafa þörf fyrir tölvutæknina 
við gerð auglýsinga, kynningarefnis og bæklinga. 

Markmiðið er að nemendur geti komið frá sér hugmyndum á tölvutæku 
formi og að frágangur allra verka sé réttur hvort sem það er fyrir prentun 
eða Internetið. 

Kvöldnámskeið byrjar 23. febrúar

Photoshop Expert - 72 stundir - Verð: 112.000

Námskeið fyrir þá sem vilja fá dýpri á nær óendanlegum möguleikum 
þessa frábæra verkfæris. Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegt próf 
sem gefur gráðuna: Adobe Certified Expert. Námskeiðið er yfirgrips-
mikið þar sem mikið er lagt upp úr þeim þætti sem snýr að eftirvinnslu 
s.s. litgreiningu, prófílum, upptöku aðgerða, skipulag, meðferð RAW 
skráa, og öllum þeim aðgerðum sem áður fyrr voru framkvæmdar í 
myrkrakompu.

Kvöldnámskeið byrjar 16. febrúar 

Alvöru vefsíðugerð - 210 stundir - Verð: 209.000

Alvöru námskeið í vefsíðugerð þar sem farið er í alla mikilvægustu þætti 
vefhönnunar s.s. útlitshönnun, myndvinnslu, HTML-kóðun, gagna-
grunnsfræði, Javascript, uppsetningu og viðhald bæði minni og stærri 
vefsvæða. Í lok námskeiðs ætti nemandi að hafa lokið við eigin vef frá 
hugmynd að fullunnu vefsvæði.

Námskeiðinu er skipt í þrjá sjálfstæða hluta sem einnig er hægt að taka 
hvern fyrir sig:

1 - Myndvinnsla fyrir vefinn með Fireworks (54 stundir) 

2 - Almenn vefsíðugerð með Dreamweaver (72 stundir)

3 - Gagnagrunnstengd vefsíðugerð með Dreamweaver (84 stundir)

Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 23. febrúar

•

•

•

STARFSNÁM GRAFÍSKT NÁM

Dæmi um afslátt og styrki fyrir skráða atvinnulausa 
Nám sem kostar 199.000- 25% afsláttur NTV = 49.750- Styrkur Vinnumálastofnunnar* = 70.000- Styrkur stéttarfélags = Kannaðu rétt þinn!!!

*Þarf að sækja um hjá ráðgjafa vinnumálastofnunnar
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FJÖLMIÐLAR Sjálfstæðisflokkurinn 
var oftast tilgreindur í fréttum 
á síðasta ári, eða 12.799 sinnum. 
Þetta kemur fram í niðurstöðum 
Creditinfo - Fjölmiðlavaktinni á 
greiningu á 118.036 fréttum síð-
asta árs. Samfylking kemur þar 
á eftir og var nefnd nefnd 9.740 
sinnum í vöktuðum fréttatímum 
eða í fréttagreinum dagblaðanna. 
Reykjavíkurborg var í þriðja sæti 
og tilgreind 7.242 sinnum. 

Capacent Gallup gerði könnun 
fyrir Fjölmiðlavaktina, þar sem 
30,6 prósent töldu að Baugur hefði 
verið það fyrirtæki eða aðili sem 
nefnt var oftast í fjölmiðlum á síð-
asta ári. Baugur var hins vegar í 
28. sæti yfir þá aðila sem oftast 
voru nefndir. Þá töldu 16,7 pró-
sent að Seðlabankinn hefði oftast 
verið nefndur, en Seðlabankinn 
var í fjórða sæti yfir þá sem oft-
ast voru nefndir.

Geir H. Haarde var oftast við-
mælandi í fréttum á síðasta ári, 
eða 685 sinnum. Hann var sérstak-
lega oft viðmælandi síðustu fjóra 
mánuði ársins. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir var viðmælandi 372 
sinnum og Steingrímur J. Sigfús-
son var viðmælandi 249 sinnum. 

Af þeim nítján einstaklingum 
sem oftast voru viðmælendur voru 
sautján stjórnmálamenn. Aðrir 
voru Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, sem var í tíunda sæti og 
Davíð Oddsson seðlabankastjóri 
sem var í 14. sæti.

Viðmælendur í fréttum ljósvak-
anna eru kyngreindir og kemur þá 
í ljós að konur eru oftast viðmæl-
endur hjá Sjónvarpinu, eða í 24,5 
prósent tilfella. 21,8 prósent við-
mælenda hjá Rás 1 og 2 eru konur 
og 20,0 prósent viðmælenda hjá 
Stöð 2 – Bylgjunni.

Mikill meirihluti, eða 83 prósent, 
frétta síðasta árs birtust í dagblöð-
um. Af dagblöðunum birti Morg-
unblaðið flestar innlendar fréttir, 
eða 36 prósent þeirra. Fréttablað-

ið birti næstflestar, eða 28 prósent 
þeirra. 

Flestar ljósvakafréttir voru hins 
vegar á samtengdum rásum Rásar 
1 og 2 í Ríkisútvarpinu, tæplega 
41 prósent innlendra frétta sem 

fluttar eru í ljósvakamiðlum. Rúm 
38 prósent frétta eru á Stöð 2 og 
Bylgjunni en rúmlega 21 prósent 
frétta ljósvakamiðlanna eru flutt-
ar í Sjónvarpinu.

 svanborg@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkur 
var oftast í fréttum
Stjórnmálaflokkar voru oftast nefndir og stjórnmálamenn voru oftast viðmæl-
endur í fréttum síðasta árs, samkvæmt samantekt Fjölmiðlavaktarinnar. Konur 
voru um fimmtungur viðmælenda, oftast viðmælendur hjá Sjónvarpinu.

KÁTUR HUNDUR Þessi hundur réði sér 
varla fyrir kæti í nýföllnum snjónum 
fyrir utan Hvíta húsið í Washington, 
þar sem hann hafði það hlutverk að 
gæta forseta Bandaríkjanna ásamt 
öryggisverði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MÓTMÆLI Páll Hilmarsson ljós-
myndari hefur beðið ríkissak-
sóknara um að rannsaka atvik, 
þar sem lögreglukona á að hafa 
úðað piparúða í andlit hans.

Páll hefur lýst því hér í blað-
inu að konan hafi að ástæðulausu 
úðað yfir fólk, sem var í nokkurri 
fjarlægð og hinum megin girð-
ingar, í Alþingisgarðinum þriðju-
daginn 20. janúar. Þetta hafi 
gerst oftar en einu sinni.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir lögreglu hafa farið yfir 
atvikið. „En við teljum ekki neina 
ástæðu til að gera neitt í tengsl-
um við það eða önnur mál,“ segir 
hann. - kóþ

Piparúðaður ljósmyndari:

Saksóknari líti 
yfir mótmælin

ÚÐABRÚSINN MUNDAÐUR Hér sést 
dreift úr piparúðabrúsa niður í garðinn 
og yfir fólk sem var þar. 

MYND/PÁLL HILMARSSON

– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
KARBOBLOKKER Kolvetnabani, 120 töflur. 
Minnkar hungurtilfinningu og hindrar upptöku 
kolvetna í líkamanum.

2.518 kr.  1.998 kr. Gildir til 8. 2. 2009

20% verðlækkun
VOLTAREN EMULGEL 
2.280 kr.  1.824 kr.

15% verðlækkun
MICROLIFE BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLIR
Sjálfvirkur blóðþrýstingsmælir, einfaldur í notkun 
og nákvæmur. Minni: 30 niðurstöður.

11.678 kr.  9.926 kr.
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Af hverjum seldum mæli renna 
500 kr. til Hjartaheilla.  

Fréttablaðið 28,2%

Morgunblaðið 36,1%
Viðskiptablaðið 8,1%

DV 13,7%

Blaðið / 24 stundir 
13,9%

Hlutfall frétta í dagblöðum árið 2008

Hlutfall frétta í ljósvakamiðlum árið 2008

Ríkisútvarpið - Rás 1 
og 2  40,7%

Sjónvarpið 21,1%

Stöð 2 - Bylgjan 
38,2%

HEIMILD: CREDITINFO-FJÖLMIÐLAVAKTIN

HEIMILD: CREDITINFO-FJÖLMIÐLAVAKTIN

SAMFÉLAGSMÁL „Í janúar hafa um 
þrjú til fjögur hundruð gestir 
komið í hverja úthlutun,“ segir 
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, 
formaður Mæðrastyrksnefndar. 
„Það er gríðarleg fjölgun miðað 
við árið í fyrra, allt að tvö hundr-
uð prósent. Á bak við flesta sem 
koma er fjölskylda. Það eru því 
nálægt þúsund manns á mánuði 
sem reiða sig á okkur. Við leggjum 
allan okkar metnað í að sinna þeim 
sem koma eftir bestu getu.“ 

Samsetning hópsins hefur 
breyst verulega. „Fjölskyldum 
hefur fjölgað, við höfum meðal 
annars fengið til okkar hjón sem 
bæði eru atvinnulaus með fjögur 

til fimm börn. Hópur útlendinga 
hefur líka farið stækkandi og við 
höfum fengið túlk til okkar svo við 
getum aðstoðað þá.“

Enn sem komið er gengur starf-
semin þó ágætlega og enginn fer 
tómhentur frá nefndinni. „Við 
erum sparsamar og förum vel 
með svo við búum ágætlega enn 
þá, enda húsmæður sem kunna vel 
til verka. En ef aukningin heldur 
áfram segir það sig sjálft að við 
þurfum að skoða stöðuna.“

Einstaklingar, félagasamtök, 
fyrirtæki og stéttarfélög hafa verið 
liðtæk að styrkja Mæðrastyrks-
nefnd. Ragnhildur segir þó þörf 
fyrir meira og því séu peninga- og 

matargjafir vel þegnar. Tekið er á 
móti framlögum á þriðjudögum frá 
klukkan tíu til þrjú.  - hhs

Hjón með fimm börn meðal þeirra sem leituðu til Mæðrastyrksnefndar í janúar:

Þúsund fengu mataraðstoð

KONUR ÚR MÆÐRASTYRKSNEFND Egg 
eru algeng í matarskömmtun Mæðra-
styrksnefndar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SEÐLABANKINN Aðaldyr Seðla-
banka Íslands voru lokaðar og 
læstar upp úr klukkan þrjú í gær 
þegar ljósmyndara Fréttablaðs-
ins bar að garði. 

Á þeim tíma hafði verið boðað 
til mótmæla sem báru yfirskrift-
ina „Davíð út!“ Til stóð að safna 
mynt í bauk handa Davíð Odds-
syni seðlabankastjóra „til að 
seðja græðgi hans og auðvelda 
honum að hætta“ eins og sagði í 
tilkynningu á Fésbók.

Stefán Jóhann Stefánsson hjá 
Seðlabanka gat ekki útskýrt 
hvers vegna bankanum hefði 
verið lokað. Starfsemi hefði verið 
með eðlilegum hætti um daginn. 

 - kóþ

Starfsemin sögð óskert:

Dyrnar læstar í 
Seðlabankanum

LOK LOK OG LÆS Svona var aðkoman að 
Seðlabanka Íslands klukkan þrjú í gær. 
Þá hafði verið boðað til mótmæla.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Stolnir gróðurhúsa-
lampar ganga kaupum og sölum, 
að því er fram kemur í gæslu-
varðhaldsúrskurði Héraðsdóms 
Suðurlands yfir sautján ára pilti.

Félagi piltsins viðurkenndi 
fyrir lögreglu að þeir hefðu farið 
þrír saman og brotist inn í gróð-
urhús í Árnessýslu. Þar stálu þeir 
þrjátíu gróðurhúsalömpum sem 
þeir seldu síðan á 250 þúsund 
krónur. Félagi piltsins fékk 175 
þúsund en hann sjálfur 75 þús-
und. Lögregla fékk ekki uppgefið 
nafn kaupanda.

Pilturinn er nú laus úr gæslu-
varðhaldi. - jss

Þjófnaður úr gróðurhúsi:

Stálu 30 lömp-
um og seldu þá

Ungverjar vilja Ísland í ESB
Kinga Goncz, utanríkisráðherra 
Ungverjalands, hefur lýst stuðningi 
við að Ísland fái aðild að Evrópusam-
bandinu. 

UNGVERJALAND

Lækka laun 
Norsk fyrirtæki óska nú eftir því við 
starfsmenn sína að lækka launin til 
að hjálpa fyrirtækinu að halda öllum 
starfsmönnunum í vinnu. Í sumum 
tilfellum hefur starfshlutfallið verið 
minnkað. Sum fyrirtæki ætla að 
greiða launaskerðinguna til baka 
þegar vel árar ef ekki þarf að nota 
peningana.

NOREGUR

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu haldlagði sam-
tals 530 kannabisplöntur í jan-
úar. 

Plönturnar, sem flestar voru 
á lokastigi ræktunar, fundust 
við húsleitir á ýmsum stöðum í 
umdæminu. 
Um er að ræða allnokkur aðskil-
in mál.

Samhliða hefur verið lagt 
hald á ýmsan búnað sem tengist 
starfseminni, þar á meðal nokk-
urt magn gróðurhúsalampa. 

Þess má geta að allt árið 2008 
lagði lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu hald á um 700 kanna-
bisplöntur. - jss

Höfuðborgarsvæðið:

Heilu gróður-
húsin tekin



ÞRIÐJUDAGUR  3. febrúar 2009 11

Gott að vita
Námskeið og fyrirlestrar á vegum SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgarvorönn 2009

Ná
ms

kei
ð ••• Ljósmyndun – minni og stærri vélar 

Minni vélar: Þri. 3., 10. og 17. feb. 
kl. 16:30-19:30.
Stærri vélar: Þri. 3., 10. og 17. mars 
kl. 16.30-19.30.
Lengd: 9 klst. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Pálmi Guðmundsson, áhugaljósmyndari.

Skapandi skrif   
– um frásagnarlistina sem tæki til að 
skapa, skilja og skemmta

Skapandi skrif, framhald   
– um frásagnarlistina sem tæki til að 
skapa, skilja og skemmta

Tími: Þri. 24. feb, 3. og 10. mars  kl. 19-22:30.
Lengd: 10,5 klst. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur.

Fjármál
Tími: 17., 18., 24., 25. og 31. mars 
Kl. 16.30- 19.00
Lengd: 5 skipti, 12,5 klst. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Leiðbeinandi: Garðar Björgvinsson fjármálaráðgjafi.

Tími: Þri. 24., 31. mars, & 7. apríl kl. 19-22:30.
Lengd: 10,5 klst. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur.

Skattaframtal
Tími: Þri. 18. mars kl. 16.30-19.
Lengd: 2,5 klst.
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Júlíus Hafsteinsson, 
deildarstjóri hjá skattstjóranum í Reykjavík.

Stafganga
Tími:  22., 27., 29. apríl og 4. og 6. maí kl. 18-19
Lengd: 5 klst.
Staður: Fyrsti tími er á Grettisgötu 89, 1. hæð og hinir 
í Laugardalnum.
Leiðbeinandi: Halldór Hreinsson,
stafgöngukennari og göngufararstjóri m.m.

Enska – þátttaka í umræðuhópum
Tími: 27. og, 29., april, 4., 6., 11., 13. maí,
kl. 16.30 - 18.30
Lengd: 6 skipti, 12 klst
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð 
Leiðbeinandi:  Mica Allen.

Hagfræði á mannamáli
Tími: 25. febrúar kl. 16:30-18:30 
Lengd: 2 klst. 
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð 
Leiðbeinandi: Þórunn Klemenzdóttir þjóðhagfræðingur.

Mínir styrkleikar skapa minn árangur         
– Dale Carnegie
Tími: 12. mars, kl. 19:30 – 21:30 
Lengd: 2 klst. 
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð 
Leiðbeinandi: Lára Óskarsdóttir Dale Carnegie
þjálfari og ráðgjafi.

Að takast á við breytingar
Tími: 2. apríl, kl. 16:30-19:30
Lengd: 2 klst.
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð 
Leiðbeinandi: Gísli Blöndal. 

Viðbrögð við reiði og sorg
í samfélaginu!!
Tími: Fim. 26. feb. kl. 16:30- 20:30 
Lengd: 4 klst. 
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð 
Leiðbeinandi: Eyþór Eðvalds, Þekkingarmiðlun 

Hádegis- og síðdegisfróðleikur

Hláturjóga
Tími: Fös. 13. feb. kl. 12:00-12:50. 
         Miðvd. 18. feb kl. 16:30 -17:30 
Lengd: 50 mín. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Ásta Valdimarsdóttir.

Jafnrétti
Tími: Fös. 13. mars kl. 12:00-12:50. 
Lengd: 50 mín. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Gyða Margrét Pétursdóttir. 

Ferðalög innanlands
Tími: Fös. 17. apríl  kl. 12-12:50
        Þri. 21. apríl kl. 16:30-17:20
Lengd: 50 mín. 
Staður: Grettisgötu 89, 1. hæð.
Fyrirlesari: Páll Ásgeir Ásgeirsson.

SFR Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar  
www.sfr.is www.strv.is
Sími 525 8340 Sími  525 8330

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Skráning og 
nánari upplýsingar:

St.Rv. og SFR bjóða sameiginlega upp á námskeið og fyrirlestra fyrir félagsmenn nú á vorönn. 
Fræðslunefndir félaganna hafa sett niður dagskrána. Stefnan er að bjóða upp á fjölbreytta 
fræðslu, bæði stutta og lengri, á mismunandi tíma svo flestir finni eitthvað við sitt hæfi.

Lágmarksfjöldi þátttakenda á hvert námskeið er 12 en hámarksfjöldi mismunandi eftir 
námskeiðum. Því er öruggast fyrir áhugasama að skrá sig sem fyrst.

Engin þátttökugjöld eru á námskeið og fyrirlestra.

FERÐAÞJÓNUSTA Iceland Express 
hefur keypt meirihluta í Ferða-
skrifstofu Íslands, sem rekur 
meðal annars Úrval-Útsýn. 

Kaupverðið er trúnaðar-
mál, segir Þorsteinn Guðjóns-
son forstjóri ferðaskrifstofunn-
ar. Gömlu eigendurnir muni eiga 
hlut í fyrirtækinu áfram og við-
skiptabanki ferðaskrifstofunn-
ar, Landsbankinn, hafi samþykkt 
kaupin fyrir sitt leyti.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins segir að 
samruninn hafi ekki komið til 
meðferðar hjá stofnun sinni, enda 
hafi hann ekki verið tilkynntur 
þangað. - kóþ

Samruni á ferðamarkaði:

Express keypti 
Ferðaskrifstofu

PAKISTAN, AP Vopnaðir menn 
rændu í gær John Solecki, banda-
rískum starfsmanni Sameinuðu 

þjóðanna í Pak-
istan, og drápu 
bifreiðarstjóra 
hans. 

Solecki 
er yfirmað-
ur skrifstofu 
flóttamanna-
stofnunar Sam-
einuðu þjóð-
anna í borginni 
Quetta, sem 

er skammt frá landamærum 
Afganistans. Talið er hugsanlegt 
að Mullah Omar og fleiri leið-
togar afganskra talibana séu þar 
í felum.

Utanríkisráðuneyti Pakistans 
sagði mannránið hryðjuverk, en 
ekki var ljóst hverjir stóðu að 
ráninu. - gb

Mannrán í Pakistan:

Starfsmanni SÞ 
rænt í Quetta

SAMGÖNGUR Ferðum á flestum leið-
um strætisvagna Strætós bs. verð-
ur fækkað utan háannatíma frá 1. 
febrúar.

Allar helstu leiðir, nema leiðir 
eitt og sex, munu aka á hálftíma 
fresti utan annatíma. Nokkrar leið-
ir munu aka á klukkutíma fresti 
utan annatíma. Þá munu langflest-
ar leiðir ganga á klukkutímafresti 
á kvöldin og um helgar. Allar leiðir 
byrja akstur tveimur tímum seinna 
á sunnu- og helgidögum. 
Stjórn Samtaka um bíllausan lífs-
stíl gagnrýna breytingarnar harð-
lega. Þær séu eins og blaut tuska 
í andlit þeirra sem höfðu í hyggju 
að draga verulega úr útgjöldum 

heimilisins með því að velja sér 
hagkvæmari ferðamáta. „Á erfið-
um tímum hafa frændþjóðir okkar 
kosið að efla almenningssamgöng-
ur með jákvæðum afleiðingum á 

umhverfi, borgarlíf og efnahag 
landsmanna. Okkur svíður að sjá 
íslensk yfirvöld stefna í þveröfuga 
átt,“ segir í tilkynningu frá sam-
tökunum. 

Reynir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Strætós bs., segir að leit-
ast hafi verið við að skerða þjón-
ustu við farþega sem allra minnst. 
„Við höfum verið að keyra á mik-
illi tíðni, líka á leiðum þar sem far-
þegar eru fáir eða jafnvel engir. 
Við höfum haft dæmi um leiðir þar 
sem tíu ferðir af hverjum fimmtán 
á kvöldi eru án farþega. Kostnaður-
inn við þessar fimmtán ferðir hefur 
verið allt að 6.500 krónur á hvern 
einasta farþega.“ - hhs/ovd

Samtök um bíllausan lífsstíl gagnrýna skerta þjónustu Strætós frá 1. febrúar:

Strætóferðum fækkar til muna

SELTJARNARNES Jónmundur Guð-
marsson, bæjarstjóri á Seltjarn-
arnesi, segir að rekstraraðili 
veitingastaðarins Rauða ljónsins 
á Eiðistorgi eigi ekki að gjalda 
fyrir ítrekuð mistök og brot for-
veranna. Því eigi að gefa út nýtt 
rekstrarleyfi fyrir Rauða ljónið 
en með ströngum skilyrðum þó. 
Þannig eigi dyraverðir Rauða 
ljónsins að gæta alls torgsins í 
verslunarmiðstöðinni eftir að 
annarri starfsemi er lokað á 
kvöldin. 

Engin ummerki um veitinga-
reksturinn megi vera á torginu. 
Þá sé eftirlit með kráargestum 
þannig að aðrir á torginu verði 
ekki fyrir ónæði eða óþægindum, 
segir í tillögu bæjarstjórans að 
umsögn af hálfu bæjarins.  - gar

Veitingarekstur á Eiðistorgi:

Rauða ljónið fái 
skilyrt vínleyfi

Í STRÆTÓ Frá 1. febrúar mun draga 
verulega úr ferðum strætisvagna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

EIÐISTORG Bæjarstjórinn vill jákvæða 
umsögn um rekstrarleyfi fyrir Rauða 
ljónið.

JOHN SOLECKI

Gaddafí leiðtogi Afríkuríkja
Moamar Gaddafí Líbíuleiðtogi hefur 
verið kosinn formaður Afríkubanda-
lagsins. Leiðtogar aðildarríkja banda-
lagsins skipta með sér formennsk-
unni, og fer hver þeirra með hana í 
eitt ár í senn.

AFRÍKA

Atvinnulausir synda frítt
Atvinnulaust fólk í Fjarðabyggð fær 
eftirleiðis frítt í sundlaugar sveitarfé-
lagsins. Hugmyndin mun komin frá 
aðstoðarframkvæmdastjóra ASÍ.

FJARÐABYGGÐ

DÓMSTÓLAR Tæplega þrítugur 
karlmaður hefur verið dæmd-
ur í átján mánaða fangelsi fyrir 
43 brot sem hann framdi á árinu 
2008. Brotin eru margvíslegs 
eðlis, en meðal þeirra eru fjöldi 
innbrota og þjófnaða, fjársvika 
og umferðarlagabrota.

Maðurinn á langan afbrotafer-
il sem hófst árið 1997. Hann var 
síðast dæmdur í fimmtán mánaða 
fangelsi í maí 2007.

Auk fangelsisrefsingarinn-
ar er maðurinn sviptur ökurétt-
indum í þrjú ár og gert að greiða 
fimm aðilum samtals vel á annað 
hundrað þúsund krónur í skaða-
bætur.  - sh

Átján mánaða fangelsi:

Dæmdur í fang-
elsi fyrir 43 brot
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PALESTÍNA, AP Flugskeyti frá ísrael-
skri herþotu var í gær skotið á bif-
reið sem var á ferð á sunnanverðu 
Gasasvæði, með þeim afleiðingum 
að einn Palestínumaður lést.

Daginn áður höfðu Ísraelar 
hótað Palestínumönnum á Gasa 
hörðum hefndaraðgerðum vegna 
sprengjuflaugaárása frá svæðinu 
yfir landamærin til Ísraels.

Vopnahléið, sem bæði Hamas-
hreyfingin og Ísraelsstjórn lýstu 
yfir einhliða 18. janúar síðastlið-
inn, hangir á bláþræði. Hamas-
liðar hafa haldið áfram sprengju-
flaugaárásum sínum og Ísraelar 
hafa einnig haldið áfram loftárás-
um sínum.

Egyptar sögðust engu síður í 
gær vonast til þess að samkomu-
lag um vopnahlé milli Ísraels-
stjórnar og Hamashreyfingarinn-
ar á Gasaströnd verði komið í höfn 
á fimmtudag.

Sendinefnd frá Hamas hélt 
til viðræðna við Egypta í gær. 
Leiðtogar Hamas vilja að vopna-
hlé standi í eitt ár og feli í sér að 
landamæri Gasastrandar verði 
opnuð.

Ísraelar krefjast þess á móti að 
sprengjuflaugaárásum á Ísrael 
linni og vilja tryggingu fyrir því 
að Hamas safni sér ekki vopnum. 
Hamasmenn hafna þessu skilyrði: 

„Við erum andspyrnuhreyfing og 
hersetin þjóð og það er réttur 
okkar að eiga vopn,“ sagði Abu 
Zuhri, talsmaður Hamas.

Hann segir Hamas einnig hafa 
hafnað því að tengja örlög ísra-
elska hermannasins Gilads Schalit 
við vopnahléssamkomulag. Schalit 
hefur verið í gíslingu á Gasasvæð-
inu síðan 2006.

Egyptar hafa gegnt lykilhlut-
verki í viðræðum um vopnahlé. 
Hamasliðar og Ísraelar hafa ekki 
viljað ræðast við beint, en Egyptar 
hafa átt fundi með hvorum tveggja 
til að finna sameiginlega fleti.

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti átti í gær fundi í París með 
bæði Mahmoud Abbas, forseta 
Palestínustjórnar, og George Mit-
chell, nýjum erindreka Baraks 
Obama Bandaríkjaforseta í Mið-
Austurlöndum. Einnig hitti Sar-
kozy forsætisráðherra Katars, 
Sheik Hamad bin Jassem al-Thani, 
sem átti þátt í að leysa harðvítug-
ar deilur í Líbanon á síðasta ári.

Ísraelar ganga til kosninga í 
næstu viku og velja sér nýtt þing. 
Samkvæmt skoðanakönnunum 
eiga harðsnúnir hægrimenn von 
á stórsigri. Benjamin Netanyahu, 
leiðtogi Likudflokksins, gæti því 
hæglega orðið forsætisráðherra 
landsins á ný. gudsteinn@frettabladid.is

Viðræður í 
Egyptalandi
Vopnahlé Ísraela og Hamas hangir á bláþræði. 
Egypt ar reyna að miðla málum og segjast bjartsýn-
ir. Sarkozy Frakklandsforseti einnig í viðræðum.

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Hvað má búast við að kreppan verði
löng eða djúp?
Markaðurinn fer yfir helstu samkomu
auð- og áhrifamanna sem nýlokið er
í Davos í Sviss.
Fréttir og fróðleikur úr viðskiptalífinu

Í Markaðnum á morgun
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TIL BRÁÐABIRGÐA Í TJALDI 
Palestínumenn höfðu nokkrir 
komið sér fyrir til bráðabirgða í 
tjöldum í flóttamannabúðunum 
Jebaliya á Gasaströnd. 

ÚRSKURÐUR MÚRMELDÝRSINS Ben 
Hughes heldur á Punxsutawney Phil, 
sem Bandaríkjamenn fylgjast grannt 
með 2. febrúar ár hvert. Hughes sá 
skugga dýrsins í gær, og telur því full-
víst að vetur standi í sex vikur enn.

NOREGUR Miðflokkurinn í Nor-
egi ætlar ekki að taka ESB-málin 
á dagskrá þó að Framsóknar-
flokkurinn, systurflokkur hans á 
Íslandi, sé hættur andstöðu sinni 
við inngöngu í ESB. Miðflokkur-
inn er að móta sér nýja stefnuskrá 
fyrir 2009-2013, að sögn norska 
dagblaðsins VG.

Liv Signe Navarsete, formað-
ur flokksins, segir óhugsandi 
að stefnubreyting Framsóknar-
flokksins hafi nokkur áhrif á Mið-
flokkinn. „Það er óhugsandi að það 
verði nokkur breyting á afstöðu 
flokksins til ESB meðan ég er for-
maður flokksins,“ segir hún.

  - ghs

Norski miðflokkurinn:

Skoðanaskipti 
óhugsandi

BYGGINGARIÐNAÐUR Stjórn Íbúða-
lánasjóðs hefur samþykkt að lána 
Búmönnum 750 milljónir króna til 
fyrsta áfanga framkvæmda á mið-
svæði Álftaness. Þetta upplýsti 
Sigurður Magnússon bæjarstjóri 
á bæjarstjórnarfundi.

Um er að ræða lán til tíu fyrstu 
íbúðanna og þjónustumiðstöðv-
ar. „Áformað er að þessar fram-
kvæmdir geti hafist í sumar og því 
þurfi að semja sem fyrst um vega-
framkvæmdir,“ segir í fundagerð 
bæjarstjórnarinnar.

Bæjarfulltrúar minnihluta Sjálf-
stæðisflokks sögðu að ekki lægju 
fyrir samningar bæjarfélags-
ins við Búmenn um afnot og nýt-

ingu þess húsnæðis sem eigi að 
byggja.

„Ekkert liggur fyrir um leigu-

verð til bæjarfélagsins og ætl-
aðra íbúa. Ekki liggur fyrir 
framkvæmdaáætlun eða rekstr-
aráætlun fyrir mannvirkið. Hver 
verður fjárhagsleg skuldbinding 
bæjarsjóðs vegna verkefnisins, 
meðal annars vegna gatnagerðar, 
nú þegar ljóst er að bæjarsjóður 
er þegar alvarlega skuldsettur?“ 
segir í bókun sjálfstæðismanna 
sem sátu hjá þegar meirihluti Á-
listans samþykkti, í ljósi þreng-
inga á lánamarkaði, að kanna 
möguleika á því að fjárfestar eða 
framkvæmdaaðilar gætu tekið við 
byggingarétti á miðsvæðinu af 
sveitarfélaginu sem hlutagreiðsl-
um vegna framkvæmda.  - gar

Búmenn fá fyrirgreiðslu hjá Íbúðalánasjóði vegna nýs miðbæjarkjarna:

Lána 750 milljónir á Álftanes

Á ÁLFTANESI Fulltrúar Á-listans segja 
þrengingar á lánamarkaði valda því að 
þeir vilja skipta á byggingarrétti fyrir 
framkvæmdir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÁVARÚTVEGUR Stjórn Félags vél-
stjóra og málmtæknimanna, VM, 
samþykkti einróma á fundi sínum 
í gær að lýsa yfir stuðningi við 
ákvörðun sjávarútvegsráðherra 
um að heimila veiðar á langreyði 
og hrefnu til ársins 2013.

„Ég er nýsestur í þennan stól 
eftir 27 ár á sjónum,“ segir Guð-
mundur Ragnarsson, formaður 
VM. 

„Áður fyrr þótti það mikil upp-
lifun að sjá hval en síðustu sjö til 
tíu árin er allt morandi í þessu. 
Sérfræðingar hafa sagt að hval-
ur hér við land éti um sex millj-
ón tonn af fiski. Ég skil ekki af 
hverju umhverfisverndarsinnar 
og þeir sem vilja veiða geta ekki 
mæst á miðri leið, við þurfum 
líka á störfunum að halda sem 
fylgja veiðunum svo nú ríður á.“

 - jse

Stjórn VM ályktar um hvalinn:

Styðja hvalveið-
arnar einróma
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Starfshlutfall sem lækkað var í 90 
prósent um áramót hjá starfsfólki á 
verkstæðum Toyta í Kópavogi hefur 
verið fært aftur í 100 prósent.

Að því er fram kemur í tilkynn-
ingu Toyota var búist við töluvert 
minnkandi umsvifum, en vegna 
aukinnar verkstæðisvinnu hefur 
starfshlutfall þar verið fært til 
fyrra horfs. Lækkunin náði hins 
vegar til fyrirtækisins alls.

Aukin aðsókn á verkstæði skýr-
ir félagið með því að endurnýjun 
á bílum sé hægari nú en á undan-
förnum misserum og eigendur vilji 
því fremur koma með bíla í reglu-
bundnar skoðanir og gera strax við 
það sem bilar til þess að tryggja að 
þeir endist sem lengst.  - óká

Starfshlutfall 
aukið aftur

Nýi Glitnir hefur birt á vef sínum samræmd-
ar viðmiðunarreglur vegna fyrirtækja í 
rekstrarerfiðleikum. Reglurnar koma í fram-
haldi af vinnuramma sem bankinn kynnti 
um miðjan desember þar sem fjallað var 
um úrlausnir fyrir fyrirtæki í tímabundn-
um greiðsluerfiðleikum. 

Í viðmiðunarreglunum kemur fram hvern-
ig lagt er mat á sjóðsstreymi fyrirtækja og 
hvaða úrræði standi til boða. Þar sem umbót-
um verður komið á er alla jafna lögð til svo-
nefnd „Lundúnaleið“, en það eru alþjóð-
leg viðmið um úrlausn flókinna lánamála 
á grundvelli frjálsra samninga kröfuhafa. 
Þannig geti kröfuhafar sameiginlega unnið 
að því að aðstoða lífvænleg fyrirtæki í fjár-
hagsörðugleikum.

Þá getur bankinn sem kröfuhafi gripið til 
sértækra ráðstafana, breytt skuldum í hluta-

fé eða ígildi eiginfjár, en þó ekki nema að 
fyrir liggi rökstudd tillaga áhættunefndar.

Á vef Glitnis kemur fram að vinnuramm-
inn sé hluti af því að koma til móts við til-
mæli ríkisstjórnarinnar frá í desember-
byrjun um aðgerðir til að bregðast við 
tímabundnum vanda fyrirtækja í kjölfar 
fjármálakreppunnar.  - óká

Viðmiðunarverklag vegna fyrirtækja sem standa höllum fæti:

Lundúnaleið farin þar sem við á

HÖFÐUSTÖÐVAR GLITNIS Nýi Glitnir er með höfuð-
stöðvar sínar við Kirkjusand í Reykjavík, rétt eins og 
sá gamli.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 38                                          Velta: 29 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
313 +0,25% 895    -1,01%

MESTA HÆKKUN
EIMSKIPAFÉLAGIÐ  +1,00%

MESTA LÆKKUN
STRAUMUR  -3,57%
BAKKAVÖR  -1,08%
ÖSSUR  -0,63%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,95 +0,00% ... Atlantic 
Airways 165,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 565,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,84 -1,08% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,01 +1,00% ... Føroya Banki 116,00 -0,43% ... Icelandair Group 13,41 
+0,00% ... Marel Food Systems 64,20 -0,31% ... SPRON 1,90 +0,00% 
... Straumur-Burðarás 1,62 -3,57% ... Össur 94,60 -0,63%

„Svo virðist sem verðbólguvænt-
ingar hafi breyst verulega á skulda-
bréfamarkaði í kjölfar birtingar 
Seðlabankans á Peningamálum 
síðastliðinn fimmtudag,“ segir í 
umfjöllun Greiningar Glitnis. 

Vísað er til þess að ávöxtunar-
krafa á stysta flokki íbúðabréfa 
hafi hækkað snarpt í lok síðustu 
viku, en flokkurinn er sagður hvað 
viðkvæmastur fyrir verðbólgu-
væntingum. Þá hafi ávöxtunarkrafa 
flestra óverðtryggðra ríkisbréfa 
lækkað talsvert frá vaxtaákvörð-
un Seðlabankans. 

Verðbólguspá Seðlabankans var 
mun bjartsýnni hvað verðbólgu-
horfur varðar en fyrri spá í nóvem-
ber. Gert er ráð fyrir að verðbólga 
sé nú í hámarki og verði komin 
niður undir 2,5 prósenta markmið 
Seðlabankans að ári liðnu.  - óká

Væntingar sjást 
í skuldabréfum

Einkaneysla dróst saman um eitt 
prósent í Bandaríkjunum í desem-
ber, samkvæmt upplýsingum 
bandaríska viðskiptaráðuneytisins, 
sem birtar voru í gær. Að teknu 
tilliti til lækkunar vöruverðs nam 
samdrátturinn hálfu prósenti. 

Þetta er í takti við væntingar, 
samkvæmt netmiðilinum Market-
Watch. 

Einkaneysla vestra hefur dregist 
saman jafnt og þétt síðastliðna sjö 
mánuði. Nóvember er þar undan-
tekning en þá jókst neysla um 0,3 
prósent frá október. 

Niðurstaðan virðist benda til að  
neytendur hafi hugsað sig vel um 
áður en þeir tóku upp veskið í jóla-
mánuðinum. Þá eru vísbendingar 
um að sparnaður hafi aukist tals-
vert. Það getur svo komið harka-
lega niður á hagvísum þar eð hag-
vöxtur í Bandaríkjunum er mjög 
neysluknúinn.  - jab

Enn dregur úr 
einkaneyslu

Kynntu þér úrræðin

Starfsfólk Kaupþings aðstoðar þig við allt sem tengist fjármálum heimilisins og breyttum 
aðstæðum og leitar hentugra úrræða fyrir þig.

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband í síma 444-7000
eða komdu við í næsta útibúi Kaupþings.
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Fjármálaráðgjöf fyrir þig

• Heimilisbókhald • Stöðumat • Netdreifing/útgjaldadreifing
• Úrræði í greiðsluerfiðleikum • Sparnaðarleiðir • Lífeyris- og tryggingamál

Heimsmarkaðsverð á hráolíu lækk-
aði um rétt rúm tvö prósent þegar 
mest var á olíumarkaði vestanhafs 
í gær og fór það um tíma í 40,79 
dali á tunnu. Ástæðan er verkfalls-
boðun starfsmanna hjá olíuhreinsi-
stöðvum í Bandaríkjunum. 

Kjarasamningar þeirra runnu út 
á laugardag og hafði þá enn enginn 
sest við samningaborðið. Reikn-
að er með að verkfall gæti haft 
áhrif á sextíu olíuhreinsistöðvar í 
Bandaríkjunum. Verkfall var hins 
vegar dregið til baka eftir að for-
svarsmenn olíufyrirtækja sögðust 
opnir fyrir samningaumleitunum 
um helgina.  - jab 

Olíuverð lækkar

BEÐIÐ EFTIR VIÐSKIPTAVINUM Einka-
neysla hefur dregist saman í sex mánuði 
af sjö í Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Eftir upphafnar ávirðingaham-
farir síðustu vikna, kræklótt-

an afleggjara málefnalegra mót-
mæla, kemur stundarfriður þegar 
kona sem nýtur bæði virðingar 
og traust verður forsætisráðherra 
landsins, fyrst íslenskra kvenna. 
Það er eins og landið andi léttar.

Jóhanna Sigurðardóttir er ekki 
óumdeild – en næstum því. Ekki 
vegna vinsælda, heldur virðing-
ar og trausts. Ekki fyrir lipurð í 
pólitísku samstarfi, heldur vegna 
trúnaðar við kjósendur sína og þá 
sem minna mega sín. Á stjórn-
málaferli sínum hefur hún verið 
sjálfri sér samkvæm og hvorki 
bendluð við leikaraskap né und-
irmál.

Samstarfsmönnum hennar í 
fyrri ríkisstjórnum þykir hún 
ósveigjanleg og kröfuhörð fyrir 
sitt ráðuneyti og ekki líkleg til 
niðurskurðar í fjárveitingum. 
Hún hefur ekki langan tíma til 
að afsanna það í þessari lotu, en 
næstu vikur verða spennandi. Nú 
er hún oddviti og öll ráðuneytin 
því hennar ráðuneyti.

Handsal úrelt
Áður fyrr taldist það til dyggða 
að ávinna sér traust annarra, 
bæði í almennum samskiptum 
og viðskiptum. Það var eftirsótt-
ur gæðastimpill að vera treyst, 
bæði hjá háum og lágum, börn-
um og fullorðnum. Við slíkt fólk 
var nóg að handsala samning eða 
samkomulag. Það jafngilti undir-
skrift. Ekki er víst að allir myndu 
skilja hvað væri á ferðinni, til 
dæmis við kaup á húsnæði, ef 
samið væri um verð og kaupand-
inn rétti fram höndina og segði: 
Við handsölum þetta. Þá er það 
frágengið! Í dag lætur enginn sér 
til hugar koma að treysta öðru en 
margstimpluðum skjölum þegar 

fjármál eru annars vegar. 
En traust snýst auðvitað ekki 

bara um viðskipti, heldur öll sam-
skipti. Það þarf að vera hægt að 
treysta fólki til að skila vandaðri 
vinnu, skólakrökkum til að læra 
heima, hjónum til að sýna hvoru 
öðru trúnað, og vinum til að halda 
trúnað. Allt eru þetta náttúrulega 
sjálfsagðir hlutir, en hafa ekki 
verið mikið uppi á borðinu síðustu 
árin.

Við heyrum til dæmis ítrekað 
um lélegan frágang á nýju íbúð-
arhúsnæði, sem áður var fátítt og 
hjón virðast ekki telja það trúnað-
arbrot að lýsa heimilishögum og 
sambúð á netinu og senda maka 
sínum sms-skilaboð um að þeir 
vilji skilnað. Ekki sérlega þægileg 
sending fyrir þann sem stendur 
við kassann í kjörbúðinni þegar 
hann heyrir píp og les skilaboðin 
um leið og hann borgar.

Framboðslistar í vor 
Margt bendir til að traust milli 
manna nái fyrri vigt á næstu 
misserum. Nýtt gildismat er í 
fæðingu. Nýtt, en um leið gamalt 
og kunnuglegt. Væntanlega munu 
kosningarnar í vor endurspegla 
þetta. Kostnaðarsöm prófkjör 
myndu ekki vekja traust á fram-
bjóðendum. Einnig má ætla að 
horft verði til þess að framboðs-
listar verði ekki of einsleitir. Ekki 

hópur af jafnöldrum með svipaða 
menntun. Á nýliðnum árum hefur 
yfirleitt ekki þótt taka því að leita 
til fólks sem komið er yfir miðj-
an aldur, ekki einu sinni um mál 
sem það hefur yfirburðaþekkingu 
á. Þetta breyttist þegar krepp-
an birtist. Allt í einu lögðu menn 
við eyrun þegar þessir spekingar 
tóku til máls. 

Þetta þarf að endurspeglast á 
framboðslistum í vor. Þar þarf 
að vera fólk á öllum aldri og úr 
mörgum starfsstéttum. Gjarnan 
einstaklingar sem eru í forystu 
fyrir félagasamtökum eða annars 
konar hópi. Karlar og konur sem 
standa undir því trausti sem felst 
í að vera rödd margra.

Ætla má að eftir nýliðna orra-
hríð muni ýmsu manndómsfólki 
ekki þykja eftirsóknarvert að 
sækjast eftir því að setjast á þing, 
og taki því ekki þátt í prófkjöri.

Þingmennska í nútímasamfé-
lagi er á vissan hátt afsal á per-
sónulegu frelsi. Ætlast er til að 
stjórnmálamenn svari hvers 
kyns fyrirspurnum hvar og hve-
nær sem er. Og náist ekki í þá, er 
þess sérstaklega getið í fjölmiðl-
um. Allir telja sig hafa skotleyfi 
á þingmann ef þeim líkar ekki 
við framgöngu hans eða skoðan-
ir. Alvarleg veikindi eru ekki einu 
sinni virt, sem er nýnæmi.

Hvað sem því líður, er mikil-
vægt að gera það eftirsóknarvert 
fyrir framangreint manndóms-
fólk að komast á þing og gera 
sig gildandi þar. Og í prófkjör-
um ætti að kjósa þá sem óhætt 
er að treysta. Ekki kjósa útlit, 
ræðumennsku, aldur, eða efna-
hag, heldur traustið og virðing-
una. Þingmennska er starf þar 
sem hvorki eru gerðar kröfur 
um tiltekna menntun, hæfni, eða 
reynslu. Bara traust.

Virðing og traust 

UMRÆÐAN
Árni Finnsson skrifar um hvalveiðar

Þorsteinn Pálsson skrifar í leiðara 
Fréttablaðsins þann 30. janúar, að 

„Rök þeirra gegn hvalveiðum byggjast 
hins vegar á því að Ísland verði að fylgja 
alþjóðapólitískum rétttrúnaði án tillits til 
fullveldisréttinda, vísindalegrar ráðgjaf-
ar um sjálfbæra nýtingu og heimilda að 
þjóðarétti. Öll er sú rökfærsla þverstæðukennd.“

Hér verður Þorsteini fótaskortur. Það var ein-
mitt þessi „alþjóðapólitísk[i] rétttrúnaður“ sem 
Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson blésu 
á þegar Smuguveiðarnar voru til umfjöllunar árið 
1993. Þorsteinn Pálsson, þá sjávarútvegsráðherra, 
var hins vegar andvígur Smuguveiðum enda fylgj-
andi „alþjóðapólitískum rétttrúnaði“ með vísan til 
skuldbindinga Íslands samkvæmt Hafréttarsátt-
mála Sameinuðu þjóðanna, að ógleymdum þeim 
málstað sem Íslendingar þá fylgdu í samningum 
um Úthafsveiðisáttmála Sameinuðu þjóðanna. Því 
miður varð Þorsteinn að láta í minni pokann fyrir 
Davíð og Jóni Baldvin.

Vert er að minna á að Hafréttarsáttmálinn veitir 
Íslandi 200 mílna fiskveiðilögsögu en ekki lögsögu 
yfir hvölum. Samkvæmt 65. grein sáttmálans eru 

sjávarspendýr undanskilin rétti strand-
ríkja til nýtingar og er sérstaklega kveð-
ið á um að ríki skuli eiga samvinnu um 
verndun og nýtingu sjávarspendýra, eink-
um hvala.

Þorsteinn Pálsson var sjávarútvegsráð-
herra lungann úr 10. áratug síðustu aldar. 
Á þeim tíma fleygði hann og íslensk stjórn-
völd hundruðum milljóna króna í tilraunir 
til að koma á nýju hvalveiðiráði (NAMM-
CO), stofnun sem Þorsteinn vissi mæta vel 

að myndi aldrei öðlast viðurkenningu alþjóðasam-
félagins. Sennilega er það þess vegna sem ritstjór-
inn rökfasti reynir enn að verja hvalveiðar.

Annað er að Evrópusinninn Þorsteinn Pálsson 
fagnar mjög pungsparki fráfarandi sjávarútvegs-
ráðherra í Evrópusinna, hvort heldur er innan 
nýrrar ríkisstjórnar eða á landsfundi Sjálfstæð-
isflokksins eftir tvo mánuði. Komi svo á daginn 
– sem verður að teljast líklegt – að ekki reyn-
ist unnt að selja hvalkjötið í Japan fyrr en seint 
og síðar meir – og þá við lágu verði – er hætt við 
að barátta Þorsteins fyrir hagnýtingu hvala með 
sprengiskutli verði Íslendingum bara til vandræða 
í samningum um aðild að ESB. 

Höfundur er formaður 
Náttúruverndarsamtaka Íslands.

Alþjóðapólitískur rétttrúnaður

ÁRNI FINNSSON

Samskipti 
JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG |
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UMRÆÐAN
Hreinn Loftsson 
svarar Ólafi F. 
Magnússyni

Fyrrum svili minn, 
Ólafur F. Magnús-

son, læknir og borg-
arfulltrúi, vandar 
mér ekki kveðjurnar 
í grein í Fréttablað-
inu 2. febrúar sl. vegna frétta-
skrifa DV um deilur Ólafs við 
Frjálslynda flokkinn. 

Rétt er að taka fram að rit-
stjórar DV ráða efnistökum 
blaðsins. Þeim hefur þótt ný 
deila Ólafs við Frjálslynda 
flokkinn fréttnæm. Þeir bera 
alla ábyrgð á frásögninni. 
Sama gildir um úttekt blaðsins 
á nýjum borgarstjóra á sínum 
tíma og einnig opnuviðtal við 

hann þegar hann lét 
af störfum. Ég kom 
þar hvergi nærri. 
Ríkisfjölmiðillinn 
hefur verið óvægnari 
í umfjöllun sinni um 
Ólaf og veikindi hans.

Borgarfulltrú-
inn getur þess ekki 
í grein sinni að lög-
mannsstofa mín hefur 
aðstoðað fyrrverandi 
eiginkonu hans í erf-

iðum skilnaði. Þessi staðreynd 
skýrir skrif Ólafs og augljóst 
hatur hans í minn garð. Hann 
virðist ekki geta tekið á slíkum 
málum án þess að snúa þeim 
upp í persónulega óvild eða 
árásir. Honum virðist ókleift 
að mæta gagnrýni eða mót-
stöðu með öðrum hætti.  

Höfundur er 
hæstaréttarlögmaður.

Hatursmanni svarað

HREINN LOFTSSON

Hugsað í veislum … 
Sjálfstæðismenn eru einarðir 
talsmenn þess að ríkið eigi að sýna 
ráðdeild og takmarka umsvif sín sem 
mest það getur. Það kemur því óneit-
anlega spánskt fyrir sjónir hversu 
framámönnum í flokknum er tamt að 
hugsa um rekstur þjóðar-
búsins sem veisluhöld. 
Fræg eru ummælin 
sem Árni Mathiesen, 
fyrrverandi fjár-
málaráðherra, hafði 
eftir félaga sínum í 
umræðum þegar 
hagsstjórn ríkis-
stjórnarinnar bar 
á góma: „Drengir, 
sjáið þið ekki 
veisluna?“  

… og brauðtertum
Gísli Marteinn Baldursson, borgarfull-
trúi í leyfi, hugsar á svipuðum nótum 
í bloggfærslu um hina nýju ríkisstjórn 
þegar hann skrifar: „Veislan sem 
þessi ríkisstjórn býður til verður því 
miður dapurleg. Majónesið var þegar 
orðið gult þegar gestirnir 
mættu.“ Gísli Marteinn 
gleymir því að hér á 
landi dettur engum 
í hug að það standi 
einhver veisluhöld fyrir 

dyrum; það þarf að taka 
til eftir fyllirí 

sem fór úr 
böndun-
um.  

Jóhann?
Minnihlutastjórn Samfylkingar og 
Vinstri grænna er tekin við völdum 
og eins og iðulega er það vinsæll 
samkvæmisleikur að velja nýrri ríkis-
stjórn gælunafn. Nokkrar ríkisstjórnir 
hafa verið kenndar við forsætisráð-
herra sjálfan; tvær ríkisstjórnir Ólafs 
Thors voru kallaðar Ólafía; ríkisstjórn 

Stefáns Jóhanns Stefánssonar hlaut 
viðurnefnið Stefanía og ríkisstjórn 
Emils Jónssonar var kölluð Emilía. 
Reglan virðist sem sagt vera sú að 
kyn nafnsins sé öfugt við þann 

sem leiðir stjórnina. Sam-
kvæmt þeirri reglu gæti hin 
nýja ríkisstjórnin einfaldlega 
heitið Jóhann. Ísland er jú 

land fyrir Jóhann. 
 bergsteinn@frettabladid.isL

oforð nýs fjármálaráðherra, Steingríms J. Sigfússon-
ar, um að ekki sé á verkefnalista nýrrar ríkisstjórnar 
að leggja á hátekjuskatt er hughreystandi. Öllu síðri er 
áhugi flokks hans á því sem Steingrímur kallar  „réttlát-
ara skattkerfi“, og gæti komið til framkvæmda á næsta 

fjárlagaári, ef hann fær að ráða. 
Ekki fer á milli mála að hátekjuskattur er hluti af þeim hug-

myndum. Erfiðara er hins vegar að sjá hvar réttlæti kemur þar 
við sögu. Vandamálið er að það sem stjórnmálamennirnir hafa 
kallað hátekjur hafa risið illa undir þeirri nafngift eins og dæmin 
sanna. 

Skattaárið 2004 lagðist til dæmis auka fjögurra prósenta skatt-
ur á laun sem fóru yfir 4,2 milljónir á ársgrundvelli. Það þýddi 
að hver sá sem fór yfir 350 þúsund krónur á mánuði var orðinn 
hátekjumaður í augum skattsins. Lítið réttlæti í því.

Vandamálið við hátekjuskatt er að til þess að hann skili ríkinu 
tekjum, sem skipta máli, þarf að leggja hann á laun, sem aðrir 
en stjórnmálamenn myndu kalla meðaltekjur.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir orðaði þetta á skorinorðan hátt í 
viðtali við mbl.is síðastliðinn desember. Hátekjuskattur skilar 
litlu í ríkissjóð, hann er fyrst og fremst „táknrænn“ sagði hún og 
bætti við að vel gæti komið til greina að leggja á slíkan skatt. 

Hnykkti ýmsum við þessi orð formanns Samfylkingarinnar. 
Þóttu þau ekki við hæfi leiðtoga stærsta jafnaðarmannaflokks 
landsins. En sannleikurinn getur oft verið óþægilegur. 

Hátekjuskattur, sem stendur raunverulega undir nafni: skattur 
á háar tekjur en ekki miðlungs, er eins og Ingibjörg orðaði það, 
fyrst og fremst táknrænn. 

Ef þeir stjórnmálamenn, sem ætla að móta nýja Ísland, vilja 
senda út skilaboð um að munur á lægstu launum og þeim hæstu 
eigi ekki að vera meiri en til dæmis tífaldur, þá er hægt að nota 
skattkerfið til þess. Ríkið myndi þá taka hraustlegan skerf af 
launum sem færu yfir þau mörk. Slík aðgerð væri þó fyrst og 
fremst tilraun til að móta hvernig samfélag á að vera hér en 
myndi litlu skipta fyrir tekjur ríkisins.

Það er kostur við núverandi tekjuskattskerfi að það er til-
tölulega einfalt. Kerfið byggir á samspili persónuafsláttar og 
tekjuskattshlutfalls en hugmyndin á bak við persónuafsláttinn 
er tvíþætt. Annars vegar á fólk ekki að borga tekjuskatt af lág-
marksframfærslutekjum og hins vegar er hann tæki til tekjujöfn-
unar. Þannig borga hinir tekjulægstu engan skatt og tekjulágir 
hlutfallslega minna en tekjuháir.

Þegar bækur skattayfirvalda eru skoðaðar blasir við brýnna 
viðfangsefni fyrir stjórnmálamenn, sem hafa áhuga á velferð, en 
að hækka skatta á þá sem hafa hæstar tekjur. Þetta er sú stað-
reynd að um þriðjungur atvinnubærra Íslendinga er með laun 
undir skattleysismörkum og borgar því alls engan tekjuskatt. Það 
er réttlætismál að bæta hag þeirra. Að auka skattlagningu á hina 
sem þegar standa undir tekjuskattskerfinu er það ekki.  

Hugmyndir um hátekjuskatt:

Réttlátir skattar 
eða táknrænir

JÓN KALDAL SKRIFAR



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Ég passa alltaf upp á svefninn og 
mataræðið; gæti þess að borða jafnt 
yfir daginn til að halda blóðsykrin-
um í lagi og neyti aldrei unninnar 
matvöru og nánast engrar mjólk-
urvöru. Svo blanda ég ákveðnum 
fæðutegundum ekki saman. Borða 
til dæmis kartöflur með grænmeti 
en ekki kjöti og öfugt. Ég hef bara 
smám saman komist að hvað fer 
vel í mig og hvað ekki,“ segir Jóna 
Ágústa Ragnheiðardóttir hómópati, 
beðin um lýsa hvernig hún hugar 
að andlegri og líkamlegri heilsu. 

Jóna Ágústa segist auk þess 
ekki hafa notað örbylgjuofn síð-
astliðin þrettán ár eftir að hafa 
komist yfir upplýsingar um skað-
semi þeirra. „Ekki að ég aðhyll-
ist einhverjar öfgar, heldur er ég 
almennt þeirrar skoðunar að öfl-
ugt rafsegulsvið geti smám saman 
brotið niður ónæmiskerfi líkam-
ans,“ útskýrir hún og segist sjálf 
hafa verið illa haldin af rafsegul-

óþoli fyrir nokkrum árum. „Það 
hófst með flutningi á nýjan vinnu-
stað sem reyndist með mjög sterkt 
rafsegulsvið. Ég steyptist í kjöl-
farið út í einhverjum dularfullum 
blettum og leitaði til læknis. Eina 
sem hann gerði var að skrifa upp á 
lyf án þess að grennslast almenni-
lega fyrir um orsakirnar, sem varð 
aftur til þess að ég ákvað að taka 
málin í mínar hendur. Þá kynntist 
ég hómópatíu.“ 

Langalangaafi Jónu Ágústu hafði 
starfað sem hómópati en sjálf vissi 
hún lítið sem ekkert um hvað hún 
snerist. Eftir því sem hún kynnti 
sér málið betur varð áhuginn meiri 
og hún skráði sig í nám við The 
College of Homeopathy í London 
árið 1997. „Hómópatar gefa sér-
stakar remedíur sem eru unnar 
úr lífríkinu og þær urðu til þess 
hjá mér að blettirnir hurfu smám 
saman og ónæmiskerfið styrkt-
ist,“ rifjar Jóna Ágústa upp, sem 

útskrifaðist úr náminu árið 2000 og 
hefur starfað sem hómópati síðan. 
Hún átti þátt í að stofna heilsu-
miðstöðina Heilsuhvol árið 2001 
og Heilsuhöndina 2007 og hefur á 
þeim tíma aðstoðað fjölda fólks við 
að leita úrlausna vandamála sinna 
með viðtalstímum og hnitmiðuð-
um meðferðum. Nýjasta útspilið 
er vefsíðan www.heilsuhondin.is 
þar sem áhersla er á hómópatíu og 
önnur heilsutengd málefni. 

„Ég býð upp á bráðaþjónustu og 
heildræna meðferð gegnum netið. 
Bráðaþjónustan gengur fljótar 
fyrir sig eins og nafnið bendir til. 
Heildræna meðferðin tekur lengri 
tíma og verða remedíur ásamt leið-
beiningum komnar innan viku. Til-
gangurinn með netþjónustunni er 
að margir eiga þess ekki kost að 
koma í ítarlegt viðtal, þetta er því 
ágæt leið til að hefja ferlið og mæta 
svo síðar í viðtalið,“ segir Jóna 
Ágústa.  roald@frettabladid.is

Trúi því að líkt lækni líkt
Lélegt ónæmiskerfi var tekið að há Jónu Ágústu Ragnheiðardóttur í daglegu lífi. Heilsuleysið varð loks til 
þess að hún leitaði í óhefðbundin meðferðarúrræði hómópatíu þar sem hún hlaut lausn vandans.

„Hómópatía er meðferð sem byggir á lögmálinu Líkt læknar líkt. Hómópatar taka ítarleg viðtöl við fólk, hlýða á það lýsa einkenn-
um sínum og finna svo viðeigandi remedíur, sem geta verið við öllu mögulegu,“ segir Jóna Ágústa Ragnheiðardóttur hómópati.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TANNVERNDARVIKA  stendur nú yfir en fyrsta 

vikan í febrúar er árlega helguð tannvernd. Kjörorð vik-

unnar að þessu sinni er Taktu upp þráðinn en sérstök 

áhersla er lögð á að nota tannþráð á hverjum degi.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Hefur flú starfa› í greininni í fimm ár e›a lengur?

Vilt flú ljúka námi í matrei›slu?

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400, frekari uppl‡singar er jafnframt hægt a› nálgast
á www.idan.is.
Rafrænar fyrirspurnir er hægt a› senda á radgjof@idan.is

Samskonar verkefni er veri› a› vinna í málarai›n, húsasmí›i,
vélvirkjun, stálsmí›i og blikksmí›i.

Hófst flú nám í matrei›slu
en laukst flví ekki?
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– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
NERVIDIX
Segðu BLESS við taugaóróa og stress. Upplifðu 
innri frið og skýrari fókus – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.  1.494 kr. Gildir til 15. 2. 09

20% verðlækkun
DEPRIDIX
Segðu BLESS við depurð og tómleikatilfinningu. 
Finndu lífsorkuna á ný – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.  1.494 kr.

20% verðlækkun
ENERGIX
Segðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið 
og einbeitinguna – 100% náttúruleg formúla.

1.867 kr.  1.494 kr.
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% verðlækkun
DIX

LESS við taugaóróa og stress. Upplifðu
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0% verðlækkun
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ðu BLESS við orkuleysi. Örvaðu orkuflæðið 



Lífshlaupið er verkefni sem 
höfðar til allra landsmanna. Þar 
er fólk hvatt til þess að huga að 
sinni daglegu hreyfingu og auka 
hana eins og kostur er. 

Lífshlaupið verður formlega ræst í 
annað sinn miðvikudaginn 4. febrú-
ar í íþróttahúsinu að Varmá Mos-
fellsbæ klukkan 12. Þennan sama 
dag eru vinnustaðir hvattir til að 
hefja Lífshlaupið hjá sér með því að 
vera með skipulagða göngu/hreyf-
ingu í hádeginu. 

Lífshlaupið er hvatningar- og 
átaksverkefni Íþrótta- og ólympíu-
sambands Íslands og var mjög vin-
sælt þegar það var haldið í fyrsta 
sinn í fyrra. Þá voru þátttakendur 

7.700. Þrjú mismunandi hlaup eru í 
boði. Í fyrsta lagi vinnustaðakeppni 
sem stendur frá 4. til 24. febrúar, 
fyrir 16 ára og eldri. Í öðru lagi 
hvatningarleikur fyrir grunnskóla 
frá 4. til 24. febrúar, fyrir 15 ára 
og yngri og í þriðja lagi einstakl-
ingskeppni þar sem hver og einn 
getur skráð niður sína hreyfingu 
allt árið.

Hægt er að skrá þátttöku á vef-
síðu Lífshlaupsins www.lifshlaupid.
is. Einnig má skrá alla hreyfingu 
inn á vefinn svo framarlega sem 
hún nær ráðleggingum Lýðheilsu-
stöðvar um hreyfingu þar sem 
börnum og unglingum er ráðlagt 
að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á 
dag og fullorðnum í minnst 30 mín-
útur á dag. - sg

Lífshlaup hefst á ný
Fimmti bekkur ÓHG úr Hofsstaðaskóla fékk ávaxtakörfu frá Ávaxtabílnum í verðlaun í 
hvatningaleik Lífshlaupsins í fyrra.

SVEFNHEBERGIÐ  ætti að vera kyrrlátur íverustað-

ur þar sem aðalmarkmiðið er að sofa og hvílast vel. 

Sjónvarpið á ekkert erindi í svefnherbergið þar sem 

það er ekki ávísun á góðan nætursvefn.

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.isHeyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600
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TOYOTA LAND CRUISER 80 VX. Árgerð 
1993, ekinn 196 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. TILBOÐS Verð 990. þús 
Ásett 1.590 þús sami eigandi í síðustu 
10 ár.. Rnr.150338

Milljón í afslátt!
M.BENZ M ML270CDI. Árgerð 2003, 
ekinn 195 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Ásett 3,9 MILLJÓN Í AFSLÁTT Verð 2.9 
millj. LÁN c.a. 2,6 millj. Rnr.101956

Milljón niður!
AUDI RS6 TWIN TURBO. TWIN TURBO 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5,9 millj. 
TILBOÐSVERÐ 4,9 millj. Skipti athug-
andi. Rnr.101839

Milljón í afslátt!
DODGE RAM 3500 QUAD ST/SLT. 
44“ dekk , ekinn 40 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. SVAKALEGA FLOTTUR BÍLL 
Verð 9.9. millj 1 milljón í afslátt 8,9 millj 
Rnr.125290

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

FORD EXPLORER 4,0L V6 
LIMITED

7 Manna ! . 2004 Árgerð . Ekinn 96þ.
km. Sjálfskiptur - Leður , sóllúga ofl . 
Fallegur jeppi ! Verð aðeins 2.190þ.

2008 Jeep Grand 
Cherokee SRT8 6.1 L

Ekinn aðeins 8þ.km Fjarlægðarskynjarar. 
Fjarlæsingar. Bakkmyndavél. Sóllúga. 
Hiti í sætum. Leður. Minni í sætum. 
Stöðugleikakerfi - 20“ álf . „My-GIG 
Multimedia System“ með 20GB hörð-
um disk fyrir músik og myndir. Dvd 
kerfi. Ofl . 4ra ára ábyrgð. 5 sec í 
100km/klst. Magnað tryllitæki á frá-
bæru verði ! Verð aðeins kr: 6.290þ

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

TOYOTA AYGO árg 5/2006, ek 26 þ. 
km, 1.0L, 5 Gíra, Rafmagn í rúðum, 
Geislaspilari, Mjög eyðslugrannur, Verð 
1.350 þ. Áhv 1.044 þ. afb aðeins 24 
þ. á mán. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

PORSCHE CAYENNE TURBO S 520 HÖ, 
árg 2006, ek.17þús.km, Einn með öllu 
og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo 
S á landinu!! Ásett verð 14900 þús.kr, 
Tilboð staðgreitt!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Fjarstýrðir bensínbílar í úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 
5870600, www.tomstundahusid.is

Mjög góður Ford Focus Caravan 1.6, 
rauður, 5 gíra. Árg. ‘00. Ek. 130 þ.km. V. 
350 þús. S. 616 2597.

BMW 320i árg. ‘08. Ssk., með M pakka, 
ek. 6500 km. V. 4.690þ. Áhv. 3.880þ. 
Skipti möguleg. Uppl. í . 615 4200.

Til sölu Nissan Sunny ‘93 ek. 135 þús. 
sjsk., samlæsingar og í topp standi. 
Og Subaru Impreza ‘98 ek. 105 þús. 
sjsk, samlæsingar. Uppl. í s. 694 7621 
& 554 5324.

Toyota Hiace 4x4 12/’05. Ek. 46þ. vetr-
ard. Lítur vel út. Uppl. í s. 770 5451.

 0-250 þús.

Hyundai Accent árg. ‘98 ek. 92þ. Verð 
110þ. Og Hundau H1 árg. ‘01 fæst f. 
lítið. S. 690 2331.

Ford Ecoline 250 4x4 ‘78 góð innrétt-
ing,Hátt oglágt drif læsing að framan og 
aftan.ekinn 100þ.á vél. 8cyl.verð150þ 
eða tilb. uppl í s8965430

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

!!! BÍLL ÓSKAST !!!
Vantar bíl fyrir allt að 100þ staðgreitt 
má þarfnast smá lagf en ekki vera eldri 
en 98“ uppls 894-6383

VANTAR ÓDÝRAN
Vantar ódýran bíl yngri en árg. ‘95 fyrir 
allt að 120 þ. má þarfnast smá lagf. S. 
897 8779

Óska eftir að kaupa bíl á bilinu 20-40 
þús. S. 772 2049.

Óska eftir bíl á 300 þús. staðgreitt. 
Upplýsingar sendist á odyrbill@hotma-
il.com

Bíll óskast fyrir 310 þús í skiftum fyrir 
öfluga fartölvu verð 160 þús og 150 
þús í pen.Má þarfnast lagf. uppl í síma 
8204640.

Óska eftir bíl ekki eldri en ‘96 má vera 
bilaður eða klesstur. S. 692 2609.

Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai 
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

Óskum eftir eftirfarandi 
bifreiðum til kaups:

Allt staðgreitt .Toyota Hi lux, Toyota 
hiace ,Mcc L-200 Toyota landcricer nis-
san pikkup nissan sunny Honda crv 
Árgerðir Frá 1986-1997 Verð frá 15-
400 þús Bílabankinn 588-0700 Avar@
bilabankinn.is Bílarnir þurfa ekki að 
vera í topp standi, mega vera ryðgaðir 
og bilaðir.

 Bátar

Til sölu
Eydís VE 17 SKR.N.2241 Sjóstanga og 
Farþegaskip Uppl.Ásgeir Þorvaldsson 
skipst. S.863-2640 og Helgi Bragason 
hdl. S. 488-1600

Óska eftir notaðri hældrifsbátavél Volvo 
Penta eða eitthvað annað. 2-300 hö. 
Uppl. í s. 661 9005 & 661 9007.

Óska eftir 11 - 12 feta plastbát, 5-6 
manna, með 6-8 hestaflamótor, kerra 
þarf að fylgja. Uppl. í s. 858 7574

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddy-
hlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S. 
772 6777 & 824 1919.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

Bjóðum upp á alhliða bókhaldsþjón-
ustu og rekstrarráðgjöf (bókhald, reikn-
ingagerð, laun, vsk, stofnun félaga, 
ársreikninga og skattframtöl) Sími 534 
0040.

Bókhald og Fjármál 
Bókhald,skattskýrslur,fjármálaráðgjöf S 
8425500 www.simnet.is/bfm

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

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Fjármál

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

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

 Millibíll S. 659 1047.
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð 
alla daga !!

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

 Húsaviðhald

Byggingarfélag
Getur bætt við sig verkefnum bæði í 
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, 
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Úti og inni. Uppl. í s. 869 
3934.

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig allt 
alment múrverk eða múrviðgerðir. 
Margt kemur til greina. S. 865 2782.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Excelent whole body massage for you! 
Siminn: 8411837

Whole body massage. S. 841 8529.

Vinnuvélar Þjónusta
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 Spádómar

Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið alla daga 12.00 - 24.00 
næstu viku.

Tarot lestur, bein miðlun.

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

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315

 Rafvirkjun

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

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar ofl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 772 2049 
Ath. Geymið auglýsinguna.

 Önnur þjónusta

Massastöð & bónstöð - Síðumúla 29 
- S. 893 5634. Gott verð!

 Til sölu

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

Útsala!
Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem 
hringir í síman þinn og tvö önnur síma-
númer 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.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Topp rennibekkur 1600 snúninga. Uppl. 
í s. 660 7750.

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til 
afhendingar hérlendis eða 

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.

Bergiðjan ehf 
Smiðshöfði 12, Reykjavík 

867 3245 / 869 1690 /
699 2698

Trétröppurnar vinsælu komnar 
aftur.

Jafnframt tökum við að okkur 
alla almenna trésmíðavinnu.

Básamottur, nótuð plastborð, plast í 
fjárhús, (dallas) girðingar, járnrimla 
girðingar, útileiktæki, hjólabrettaramp-
ar, og m.fl. www.johannhelgi.is S. 565 
1048

 Gefins

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

 Óskast keypt

Handfærarrúllur.
2.handsnúnar handfærarrúllur óskast. 
Uppl. í s. 847 4649

 Hljóðfæri

Nýkomin sending af Golden Cup harm-
onikum. Harmonikukennsla. Sími 824 
7610 & 660 1648.

Til sölu Vel með farið píanó. Verð kr. 
150.000 Uppl í s. 8202459

 Tölvur

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

 Til bygginga

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

 Verslun

Útsala
Triumph sundbolir og bikini í úrvali. 
Hamraborg 7, 200 Kópavogur, sími: 
564 0035. Gengið inn frá Hamrabrekku. 
www.aquasport.is

 Heilsuvörur

9 Daga Aloe Vera Hreinsiprógram! S. 
772 2885 Sigríður & Kristján, 435@
aloelive.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 hjúkr-
unarfræðingur. 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

 Fæðubótarefni

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

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

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 
0841.

Heilnudd Heilnudd. Uppl. í s. 616 
7232.

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

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

 Námskeið

Svissneski miðillinn Hannes Jakob 
verður m.transheilunarnudd námskeið 
frá 20-22 feb. S. 695 3035 & 848 1314.

 Dýrahald

Eins og hálfs árs blendingur fæst gefins 
á gott heimili vegna flutninga. Fer helst 
á sveitabæ. S. 868 1485.

 Húsnæði í boði

Íbúðir í Garðinum
Til leigu rúmgóðar 2ja og 

3ja herb. íbúðir í Garðinum. 
Íbúðirnar eru allar með sérinn-
gangi og eru lausar nú þegar. 

Leiga er án vísitölu.
Uppl. í s. 587 1188 og 861 3646.

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. 661 

7000.

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja.
Upplýsingar í síma 699 6464.

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

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.

Miðbær í Hafnarfirði
Björt 2-3 herb. 80 fm Íbúð með ísskáp, 
uppþv.vél og internet. Leiga 89 þús. 
Laus strax. Uppl. í síma 822 6790.

Herb. með húsgögnum. langtímaleiga 
við Lokastíg, 101 Reykjavík. Kr 25þ.-
60þ. S. 861 4142 kl 8.00-16.00.

Til sölu
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Til leigu herb. + baðheb. með sérinng. í 
Breiðholti. 35þ. Uppl. í s. 618 1807.

Til leigu 2-3 herb. íbúð með sérinn-
gangi í 111. Uppl. í s. 867 9403.

Til leigu stúdíóíbúð m/sérinngangi í 
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.

3 herb., 84 fm. íbúð á 4 h. í Gyðufelli, 
Rvk. Laus í lok Maí. V. 110 þ. + hússj., 
rafm. & hita. 3 bedroom apartment on 
4th floor for rent from 31st may. Price 
110 ISK. S. 848 3552 & 847 1386.

4 herb. íbúð til leigu í Seljahverfi. 
Íbúðin er á 1 hæð með stæði í bíla-
geymslu. Laus stax. Leiga 120þ. + hússj. 
Uppl. í s. 892 9108.

2ja herb. íbúð Hraunbæ Rvk. til leigu. 
Nýleg, sérinngangur. Laus. S.8983420

Til leigu lítið herb. með öllu, milli HÍ og 
Landakots. Uppl. í s. 893 2012.

Herb. á gistiheimili í miðb. Aðg. að öllu 
+ inter. V. frá 37 þ. S. 896 4661.

Stór og björt 3ja herb. íbúð til leigu 
á Hjarðarhaga. 107 R. S. 551 4981 & 
692 8226.

Nýuppgerð 45fm studíóíbúð til leigu 
á sv. 101. Leiga 75þ. + hússj. & rafm. 
Skilv. gr. Uppl. í s. 849 6816 & 896 
9819.

Stök herbergi til leigu á svæði 104. 
Verð frá 38.000-56.000. Sameiginleg 
eldunar- og hreinlætisaðstaða. Uppl. í 
síma 822-4847/896-0042

Mamy do wynajecia pokoje kuchnia i taz-
ienki wspulne cena za miesiac 38.000-
56.000. W cene optaty za ogrzewanie i 
prad. Tel: 8224847/8960042

Herb. í miðbæ Rvk. pnr. 105. Húsgögn 
fylgja. Verð 35þús. Eða 2 samliggjandi 
70þ. S. 895 0482.

101 Herb. 15fm til leigu. 5min í miðbær 
og háskóla. Aðg. að öllu, þráðlaust int-
ernet. Leiga 30.000,- kr. Uppl. í s. 699 
6744 eða Ulrich.Stef@gmx.de.

3 herb. lúxus íbúð til 
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á 
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mán-
aða trygging. Aðeins traustir leigjendur 
koma til greina. Leiga per mán 120 þús. 
Uppl. í s. 822 7303 & 891 8612.

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.

 Húsnæði óskast

Fjölskylda óskar eftir snyrtilegu 5-6 
herb. húsnæði á höfuðborgarsv. helst 
í 110 , ekki skilyrði. frá og með 1 Mars. 
Uppl. í s. 690 7583 & 844 1525.

 Atvinnuhúsnæði

Bjart nýl. 45m² skrifstofhúsn. á 2h. 
við höfnina í Hanfarfirði til leigu og 
afhendingar strax. Parket, niðurtekin 
loft, tölvulagir. Hentar hvers kyns skrifst. 
rekstur, heildsölum, þjónustufyrirtækj-
um ofl. Viðmiðunarverð kr.70.000.- á 
mánuði. Leigulistinn s. 511-2900.

Til leigu v/ Helluhraun Hafnaf. 290 fm, 
mikil lofth. Sanngjörn leiga. S.8983420

 Geymsluhúsnæði

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu. 26fm á vöktuðu svæði 
í Hafnarfirði. Símar: 6955528 og 
8235050

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖF - 

TILBOÐ
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Gistinóttin á aðeins 750 
dkr fyrir 3ja herb. íbúð fram til 1. apríl 
2009. Nánari uppl. í s. 891 8612, +45 
27111038 www.stracta.com eða anna-
lilja@stracta.com 

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsfólki í verslanir Blend 
Kringlunni, Smáralind, Keflavík og 
Factory Oulet. Hlutastörf og einnig heil-
ar stöður í boði. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á blend@blend.is

Leigubílstjóri óskast! Vantar afleysinga-
mann á leigubíl. Uppl. í s. 858 5810.

Vinnumadur-Smidur òskast til starfa ì 
Noregi à sveitabæ frà MARS-15 JÙNI 
Laun eftir samkomulagi Àhugasamir 
vinsamlega hafi samband ì sìma 
004797562208 Brynja

Sendiráð Indlands óskar eftir bílstjóra 
í fullt starf. Áhugasamir um starfið 
vinsamlegast sendið umsókn og starfs-
feril til sendiráðsins í pósti, fyrir 10. feb. 
Embessy of india Skúlagata 17 101 Rvk. 
Við munum svara hentugum umsækj-
endum innan skamms.

Vááá!Ég fékk $844,26 við aðeins 10 klt 
vinnu.Og ég hef sönnun fyrir því!Kíktu 
á http://netvidskiptaskolinn.com strax 
í dag!

Finnst þér gaman að 
daðra við karlmenn ?

Rauða Torgið leitar samstarfs við ynd-
islegar símadömur á aldrinum 20-40 
ára. Góðir tekjumöguleikar, frjáls vinnu-
tími. Nánari upplýsingar á www.chat.
is (atvinna).

 Atvinna óskast

Ég leita eftir hlutastarfi helst 50%, flest 
kemur til greina. Uppl. í s. 893 8695.

Smiður auglýsir: Sérhæfi mig í glugga-
viðgerðum og svalahurðum. S. 893 
2624.

 Einkamál

Kona leitar kynna
við karlmann í mjög heitri auglýsingu. 
Þú heyrir augl. hjá Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) 
og 535-9920 (Visa/Mastercard), augl.
nr.augl 8550. www.raudatorgid.is

Chat.is - sýndu þig, sjáðu 
aðra

Chat.is er heitur og erótískur vefur fyrir 
fólk sem vill sýna sig og sjá aðra.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666.

opið allan sólarhringinn

Lagleg kona
á miðjum aldri vill kynnast karlmanni 
með tilbreytingu í huga. Augl. hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (Visa/
Mastercard), augl.nr. 8566. www.rau-
datorgid.is

Reynslulaus karlmaður
vill kynnast karlmanni með samræður 
og e.t.v. meira í huga. Augl. hans er 
á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (Visa/
Mastercard), augl.nr. 8352. www.rau-
datorgid.is

Chat.is - flottar myndir
Vilt þú deila fegurð þinni og kyn-
þokka með landsmönnum öllum? Birtu 
myndirnar þínar á Chat.is!

Nýjar dömur: mikið spj
Nú eru margar nýjar spjalldömur hjá 
Rauða Torginu og nú er mikið spjallað. 
Nú þegar hafa nokkrar yndislegar konur 
sett inn prófíla sína á Chat.is (fólkið > 
platínumfélagar) og þú spjallar við þær 
í símum 908-6000 (símatorg) og 535-
9999 (kreditkort: ódýrara).

Leitar þú tilbreytinga?
Chat.is er vettvangur þeirra sem vilja 
breyta til. Kynntu þér málið.!

Símadömurnar á Chat.is
Símadömur Rauða Torgsins eru á Chat.
is. Skoðaðu prófíla þeirra!

Chat.is - erótískur vefur
Chat.is er nýr samfélagsvefur fyrir fólk 
með erótísk áhugamál.

Boltinn í beinni!
Tveir salir, tveir skjávarpar.

Boltatilboð á veitingum.

Catalina
Allir velkomnir

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í ræktun á 
sumarblómum og matjurtum fyrir árin 2009-2011.

Útboðsgögn eru til afgreiðslu hjá Framkvæmdasviði 
Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, 221 Hafnarfirði.

Nánari upplýsingar ef þeirra er óskað veitir 
Björn Bögeskov Hilmarsson, garðyrkjustjóri 
í netfangi boddi@hafnarfjordur.is

Tilboðin verða opnuð mánudaginn 16. febrúar n.k. 
klukkan 10:00 hjá Framkvæmdasviði Hafnarfjarðar. 
Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

www.hafnarfjordur.is

SUMARBLÓM
OG MATJURTIR 2009

Þ J Ó N U S T U V E R  H A F N A R F J A R Ð A R B Æ J A R
S T R A N D G ATA  6
2 2 0  H A F N A R F J Ö R Ð U R
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F A X  5 8 5  5 5 9 9

Útboð

Þjónusta

Til sölu

Tilboð
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Karatefélag Reykjavíkur var stofn-
að árið 1973 og varð því 35 ára á síð-
asta ári. Valgerður Shamsudin situr í 
stjórn félagsins og segir það byggt á 
fjölskylduvænum gildum.

„Þetta er rótgróið félag og mjög 
heimilislegt andrúmsloft hjá okkur í 
kjallaranum undir sundlaugunum,“ 
segir Valgerður en félagið er með æf-
ingaaðstöðu undir Laugardalslaug. 
„Félagsmenn eru af öllum stærðum og 
gerðum, allt frá nemum og upp í lækna 
og sálfræðinga. Við hittumst þrisvar 
í viku til að æfa saman og hlæja og 
spjalla saman og eftir æfingarnar er 
oftast farið í heita pottinn.“

Valgerður segir öflugt barna og ungl-
ingastarf fara fram innan félagsins. 
Hún segir áhugann að aukast á íþrótt-
inni  hjá unga fólkinu og vill meina að 
karate sé hentug íþrótt fyrir krakka. 
Karate er bardagaíþrótt en Valgerð-
ur segir af og frá að verið sé að kenna 
krökkum að slást.

„Alls ekki. Þarna er agi og skipu-
lag á krökkunum en ekkert ofbeldi eða 
of erfiðar æfingar. Við förum í góðar 
styrktaræfingar fyrir krakkana, sem 
þau þurfa á að halda og góðar teygjur. 
Þau byrja rólega og æfingarnar enda 
oft á leikjum. Þegar þau eru orðin eldri 
er þetta líka svo góður félagsskapur 
og þau læra mikið af því að taka þátt í 
mótum og sjá hvað þau geta.“

Félagsstarfið innan Karatefélags 
Reykjavíkur er líflegt og segir Val-
gerður fjölskylduvænt andrúmsloft 
ríkja. Börnin komi gjarnan með for-
eldrum sínum á æfingar og horfa þá á 

myndbönd frammi meðan foreldrarnir 
æfa. Reglulega sé farið með börnin og 
unglingana í keilu eða pantaðar pitsur 
eftir æfingar.

„Þetta er mjög þægilegur félags-
skapur. Hér hafa sömu kennararnir 
kennt við félagið lengi, sumir hátt í tut-
tugu og fimm ár. Annað slagið fáum við 
kennara að utan og kemur okkar sen-
sei oftast frá Bretlandi með nokkurra 
daga æfingabúðir. Það er alltaf gaman 
og þeir hafa komið í svo mörg ár að þeir 

þekkja okkur flest í félaginu.“
Valgerður hefur sjálf æft karate í 

nokkur ár og státar af svarta beltinu. 
Hún segist velja karate fram yfir aðra 
leikfimi enda íþróttin krefjandi og holl 
bæði andlega og líkamlega. 

„Þetta er góður félagsskapur og 
þarna öðlast fólk sjálfstraust, aga og 
ákveðni, ekki síst krakkarnir. Það er 
alltaf gaman að sjá hvað maður getur 
því maður getur alltaf meira en maður 
heldur.“ heida@frettabladid.is 

KARATEFÉLAG REYKJAVÍKUR:  RÓTGRÓIÐ ÍÞRÓTTAFÉLAG Í YFIR ÞRJÁTÍU ÁR

Getur meira en maður heldur

ÖFLUGT STARF er innan Karatefélags Reykjavíkur og áhuginn að aukast meðal unglinga.
MYND/KARATEFÉLAG REYKJAVÍKUR

HEIMILISLEGT ANDRÚMSLOFT Valgerður Shamsudin segir Karatefélag Reykjavíkur þægilegt félag sem leggi áherslu á barna- og unglingastarf.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MERKISATBURÐIR:
1930 Íslandsbanka lokað. Út-

vegsbanki Íslands tekur 
við.

1944 Hótel Ísland brennur, 
einn maður ferst. Húsið 
er stærsta timburhús í 
Reykjavík.

1975 Gunnar Þórðarson tón-
listarmaður hlýtur lista-
mannalaun fyrstur 
popptónlistarmanna.

1981 Bærinn Litla-Brekka við 
Suðurgötu rifinn. Síðasti 
torfbærinn í Reykjavík.

1984 Hermann Valsson kemst 
á tind Aconcagua, hæsta 
fjalls Ameríku.

1991 Vindhviða í Vestmanna-
eyjum mælist 237 km 
á klukkustund í fárviðri 
sem gengur yfir land-
ið. Tjón af veðrinu varð á 
annan milljarð króna.

ALVAR AALTO FÆDDIST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1898

„Við lifum á svo sérhæfðum 
tímum að nú veit fólk ann-

aðhvort meira og meira eða 
minna og minna.“

Alvar Aalto var finnskur arkitekt 
og hönnuður og hannaði meðal 
annars Norræna húsið í Reykja-

vík. Hann var frumkvöðull í 
formbeygingu viðar í húsgagna-

hönnun og þykir formbeygður 
viður enn þann dag í dag ein-

kennandi fyrir finnska hönnun.

Gertrude Stein var bandarískur 
rithöfundur sem safnaði nútíma 
myndlist og rak virt gallerí í París. 
Innan hennar vinahóps mátti 
finna myndlistarmennina Matisse 
og Picasso og rithöfundinn Ernest 
Hemingway. 

Gertrude Stein var yngst fimm 
systkina og fæddist í Pennsylv-
aníuríki í Ameríku. Fjölskyldan 
fluttist til Vínar og Parísar á æsku-
árum hennar en aftur til Ameríku 
árið 1878. Foreldrar hennar dóu 
báðir þegar hún var ung að aldri 
og ólst hún upp hjá móðurfjölskyldu sinni í Balt-
imore þar sem hún gekk í skóla.

Hún fluttist til Parísar og kom sér upp til-
komumiklu safni af nútímamyndlist ásamt bróð-
ur sínum, Leo Stein, á árunum 1904 til 1913. Á 

þeim stutta tíma söfnuðu þau 
verkum eftir myndlistarmenn 
eins og Picasso, Paul Cézanne, 
Pierre-Auguste Renoir, Honoré 
Daumier, Henri Matisse, og Henri 
de Toulouse-Lautrec og átti sinn 
þátt í að myndlist þeirra varð 
þekkt.

Gertrude Stein og listagallerí 
hennar á Rue de Fleurus mátti 
kalla miðpunkt listalífs Parísar-
borgar á þessum árum en hún 
stóð fyrir samkomum helstu upp-
rennandi myndlistarmanna þess-

ara ára á frægum laugardagssamkomum þar 
sem allir sem eitthvað vildu vera létu sjá sig. 

Eftir að samstarfi hennar og bróður hennar 
Leos lauk rak hún gallerí með Alice B. Toklas allt 
til dauðadags árið 1946.

ÞETTA GERÐIST:  3. FEBRÚAR ÁRIÐ 1874

Gertrude Stein kemur í heiminn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafað-
ir og afi,

Baldur Bergsteinsson
Beykihlíð 29, Reykjavík,

andaðist föstudaginn 30. janúar. Útför hans fer fram 
frá Dómkirkjunni mánudaginn 9. febrúar kl. 15. Blóm 
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á styrktarsjóð Göngum 
saman til stuðnings rannsóknum á brjóstakrabba-
meini, í síma 540 1990 eða á heimsíðu: www.gongum-
saman.is.

Guðrún Guðmundsdóttir
Sigríður Baldursdóttir Gunnar Hjartarson
Kristín Baldursdóttir Kristján Frímann Kristjánsson
Margrét Baldursdóttir Þórólfur Árnason
Bergþóra Baldursdóttir Hjörleifur Þórarinsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Steindóra Sigurðardóttir, 
Fagrahjalla 4, Vopnafirði,

sem lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri föstudaginn 30. 
janúar, verður jarðsungin frá Vopnafjarðarkirkju laug-
ardaginn 7. febrúar kl. 14.00.

Steinunn Gunnarsdóttir Helgi Jörgensson
Guðný Sveinsdóttir Hjálmar Björgólfsson
Sigurður Sveinsson Karin Bach
Steindór Sveinsson Emma Tryggvadóttir
Ingólfur Sveinsson Kristbjörg Hilmarsdóttir
Erla Sveinsdóttir Gunnlaugur Einarsson
Sveinn Sveinsson Rattana Chinnabut
Harpa Sveinsdóttir Sigmundur K. Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn. 

Okkar elskaði eiginmaður, faðir, tengda-
faðir og afi,

Óttar Bjarkan Bjarnason
bakarameistari, 

lést laugardaginn 31. janúar á gjörgæsludeild 
Landspítalans við Hringbraut. Útförin fer fram frá 
Hjallakirkju föstudaginn 6. febrúar kl. 15.00.

Guðrún Ásgerður Sölvadóttir
Róbert Óttarsson Selma Barðdal Reynisdóttir
Rebekka Óttarsdóttir Ögmundur Arnarson
Þuríður Óttarsdóttir
Eygló Þóra Óttarsdóttir Heimir Sverrisson
Pálmi Bjarni Óttarsson
og afabörn.
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Ferjan Norræna kemur til Íslands í dag í sinni fyrstu ferð 
á þessu ári. „Upphaflega var áætlað að hefja siglingar 
til Íslands í byrjun apríl en vegna vaxandi eftirspurnar 
eftir fraktflutningum var ákveðið að byrja fyrr. Norræna 
mun aðallega sigla með frakt til og frá Íslandi í febrúar 
og mars. Hægt er þó að bóka sig í febrúar og mars í ferð 
með innan við tveggja daga fyrirvara og aðeins aðra leið 
og að vissum skilyrðum uppfylltum,“ segir á seydisfjord-
ur.is þar sem haft er eftir Sófusi Jóhannssyni hjá Aust-
fari að lífið gangi sinn vanagang. „Seyðfirðingar eru því 
ekki að fara á taugum út af krepputali eins og þeir fyrir 
sunnan,“ segir Sófus.

Norræna kemur
þremur mánuðum fyrr

„Við fórum af stað með þetta af því að 
fólk var að hringja í 118 til að fá leið-
beiningar um hvernig það kæmist á 
milli staða,“ segir Gunnar Thorberg 
Sigurðsson, markaðsstjóri hjá Já, um 
nýopnaðan vef já.is.

Kort á nýja vefnum eru mun ná-
kvæmari kort en áður enda notast Já 
nú við sömu kort og Neyðarlínan 112. 
Kortin sýna til dæmis mjög nákvæm-
lega staðsetningar húsa, vega og helstu 
vegslóða.

Að auki er hægt að kalla fram upp-
lýsingar um verslun og þjónustu á 
viðkomandi svæði. „Ef þig vantar til 
dæmis upplýsingar um veitingastaði í 
miðbæ Reykjavíkur eða tannlækna á 
Akranesi þá áttu að geta séð það,“ segir 
Gunnar.

Í fyrirtækjaleit segir Gunnar að lögð 
sé áhersla á vörur og þjónustu. Þannig 

geti fólk nálgast upplýsingar um þjón-
ustu sem veitt er í næsta nágrenni 
heimilisins.

Vefurinn er nú einnig á ensku. „Við 
þýddum alla þjónustuflokkana okkar 
og þar erum við fyrst og fremst að 
koma til móts við útlendinga sem búa 
á Íslandi en hafa ekki náð fullu valdi 
á íslenskunni. Hins vegar erum við að 
koma til móts við ferðamenn,“ segir 
Gunnar.

„Við erum að hjálpa fólki að nálgast 
sem mestar upplýsingar með minni 
háttar fyrirhöfn.“

Bylting í framsetningu korta

NÝR KORTAVEFUR Á nýjum kortavef já.is er 
hægt að slá inn upphafs- og endastað og 

fá ítarlegar akstursleiðbeiningar um hvernig 
komast megi milli viðkomandi staða. MYND/JA.IS

Dómnefnd Skógræktarfélags 
Reykjavíkur hefur valið tré jan-
úarmánaðar og er það garða-
hlynur við Bjarnarstíg 10. 
Húsið sem tréð stendur við 
var byggt árið 1927 en eig-
andi þess er Sverrir Bjarnason. 
Tréð sómir sér þar vel og er af 
mörgum talið eitt hið glæsileg-
asta á landinu sinnar tegund-
ar og þykir óvenju beinvaxið 

og kröftugt. 
Tréð var líklega gróðursett 

árið 1930 og var þá flutt inn 
frá Danmörku. Það er 13,30 
metrar að hæð, ummál stofns 
er 1,40 metrar í 1,50 metra 
hæð frá jörðu og þvermál trjá-
krónu er um 10 metrar.

Garðahlynurinn á sín nátt-
úrulegu heimkynni í fjalllendi 
Mið-Evrópu og getur orðið allt 
að 40 metrar á hæð og 500 
ára gamall við góð skilyrði. Hér 
vex hann og dafnar best um 
sunnanvert landið og hefur 
verið ræktaður frá því í lok 19. 
aldar.

TRÉ MÁNAÐARINS:  GARÐAHLYNUR VIÐ BJARNARSTÍG

Eitt hið glæsilegasta 
sinnar tegundar

HÁR OG GLÆSILEGUR Garða-
hlynurinn við Bjarnarstíg 10 
er af mörgum talinn einn sá 
glæsilegasti á landinu og þykir 
óvenju beinvaxinn og kröftugur.
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Elskulegur maðurinn minn, 
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Magnús St. Magnússon
pípulagningameistari, Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi föstudaginn 
30. janúar.  Jarðarförin verður auglýst síðar.

                             Guðrún E. Guðmundsdóttir
Sigríður Harðardóttir Margrét Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir Einar Gylfason
Guðmundur Magnússon Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
                                         og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, sonur og 
bróðir, 

Ólafur Eiður Ólafsson 
Ásbúð 23, Garðabæ, 

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju, fimmtudaginn 
5. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Líney Björk Ívarsdóttir
Bjarki Ólafsson
Eva Hrund Ólafsdóttir
Valgerður Dröfn Ólafsdóttir
Valgerður Eiðsdóttir Ólafur Þorgrímsson
Hulda Ólafsdóttir Þorgrímur Ólafsson, 
Birgir Ólafsson og Davíð Kristjánsson

Elskuleg dóttir, móðir, tengdamóðir, amma 
og systir okkar,

Fríða Hrönn Sigtryggsdóttir 
Asparfelli 4, áður til heimilis Vogagerði 18, 
Vogum,

sem lést  þriðjudaginn 27. janúar, verður jarðsungin frá 
Kálfatjarnarkirkju miðvikudaginn 4. febrúar kl. 14.00. 
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar  er bent á Einstök börn, sími 699 2661.

Guðbjörg Sigurpálsdóttir 
Edda Ruth Hlín Waage  Andrés Róbertsson 
Garðar Garðarsson Guðleif Hallgrímsdóttir 
Sigurlinni Gísli Garðarsson Guðný Karen Ólafsdóttir 
Þórunn Helga Garðarsdóttir 
barnabörn og systkini.

Elskulegur faðir okkar, afi og langafi,

Aðalsteinn P. Maack
Húsasmíðameistari og Fv. forstöðumaður 
byggingareftirlits ríkisins, áður til heimilis 
að Hvassaleiti 56, Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Skjóli 24. janúar sl. 
Jarðarförin fer fram fimmtudaginn 5. febrúar kl. 13.00 
frá Bústaðakirkju.

Aðalheiður Maack Óðinn Geirsson
Pétur A. Maack Kristjana Kristjánsdóttir
Þórhallur Maack Gyða Bárðardóttir
Gísli Maack Kara Margrét Svafarsdóttir
Sigríður Maack Már Másson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sólveig Sigrún Oddsdóttir
frá Nýjalandi, Garði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, föstudaginn 30. 
janúar. Jarðarförin fer fram frá Útskálakirkju, laugar-
daginn 7. febrúar kl. 14.00. Blóm og kransar vinsam-
lega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Útskálakirkju, reikn: 1192-26-766. Athöfninni 
verður endurvarpað í Íþróttahúsið þar sem aðstaða 
verður fyrir fólk sem ekki rúmast í kirkjunni.

 
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar,

Guðríður Sveinsdóttir
Kleppsvegi 120, áður Hábæ í Vogum,

lést þriðjudaginn 27. janúar.  Útför hennar verður gerð 
frá Kálfatjarnarkirkju fimmtudaginn 5. febrúar
kl 14.00.

Systkini hinnar látnu.

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

Guðlaug Sæmundsdóttir
frá Stóru-Mörk, Vestur-Eyjafjöllum,
síðast til heimilis Skúlagötu 20, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu á Vífilsstöðum 
30. janúar. Útförin fer fram frá Seljakirkju mánu-
daginn 9. febrúar kl. 13.00.

Þórarinn Jens Óskarsson
Gunnar Þórarinsson Steinunn Sighvatsdóttir
Ágúst Þórarinsson Sigríður Hanna Jóhannesdóttir
Sæmundur Þórarinsson Kristjana Daníelsdóttir
Katrín Þórarinsdóttir Haukur Ingason
Sigrún Þórarinsdóttir Stefán Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg dóttir mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Guðný Alberta Hammer,
frá Brekkum í Holtum,
Lækjarbraut 2,  Rauðalæk,

lést þann 27. janúar sl. á Hjúkrunar- og dvalarheimil-
inu Lundi. Hún verður jarðsungin miðvikudaginn 4. 
febrúar kl 14.00 frá Árbæjarkirkju í Holtum.

Herdís Albertsdóttir
Kristjana Sigurðardóttir Gunnlaugur Gunnlaugsson
Herdís R. Þorgeirsdóttir Davíð B. Sigurðsson
Sigríður S. Jónasdóttir
Ragnheiður Jónasdóttir
Sigurður Jónasson Ásdís G. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Frændi okkar,

Ingimar Friðgeirsson 
frá Þóroddsstað, 

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 25. janúar. Útför hans fer 
fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 4. febrúar 
kl. 13.30.

Helga Eiðsdóttir
Kolbrún Friðgeirsdóttir
Ingimar Árnason

Útför elskulegs föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Jakobs Björgvins 
Þorsteinssonar
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

fer fram frá Bústaðakirkju, miðvikudaginn 4. febrúar 
kl. 11.00.

Þóra Jakobsdóttir Friðrik Sveinn Kristinsson
Þorsteinn Þröstur Jakobsson Guðrún Óðinsdóttir
Óskar Matthías Jakobsson Angela Jakobsson
Halldór Jakobsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nefholurnar 
mínar eru jafn 

lokaðar og augun 
á George Bush, 

það er alveg 
hrikalega vont

Já, við 
höfum 
það öll 

skítt

Ég er með einhver 
útbrot í kringum litla 
félagann, svona, litlar, 
virkilega óþægilegar 

bólur

Takk, 
aðeins of 
mikið af 

upplýsing-
um

Trúðu mér, 
mér logsvíð-

ur undan 
þessu

Núna er byrjað 
að blæða

Þetta er 
notalegt

Já, ekk-
ert smá

Bara, þú

og ég

og augu mömmu þinnar sem eru 
við það bora gat í hnakkann á mér

Haltu bara 
höndunum 
á siðsam-

legum stað 
og forð-
astu allar 
snöggar 

hreyfingar

Allt sem þú getur 
borðað fyrir 

þúsund krónur

Nú er sumarið 
komið Nú máttu svitna

Okkur tókst það, 
börnin eru sofnuð og 
klukkan er bara átta

Ég er búinn að vera bíða 
eftir þessu augnabliki í 

allan dag

Ég 
líka

Kannski ekki jafn 
mikið og þú

„Veitingastaður geitanna 
hans Vilhjálms“

Átján ár eru liðin síðan Sjálfstæðis-
flokkurinn komst til valda. Á sunnu-
daginn kvaddi hann þetta hlutverk 

sitt og eftirlét öðrum að stjórna landinu. Þó 
með þeim varnagla að þeir myndu sennilega 
setja allt á hausinn. Þegar Sjálfstæðisflokk-
urinn reið fram, eins og riddari á hvítum 
hesti (riddarinn var reyndar krullhærður 
og heldur að hann sé enn á hvítum hesti) 
fylltust foreldrarnir von. Eftir mikið nið-
ur lægingarskeið undir stjórn vinstri 
manna var nú kominn tími á að 
Ísland yrði ríkt. Yrði þjóð meðal 
þjóða. 

Stóru stundirnar í lífi mínu 
fyrir átján árum tengjast 
Davíð og hans skósveinum 
hins vegar ekki neitt. Þetta 
var nefnilega tímabilið 
þegar maður hætti að hlusta 
á barnaleg „popplög“ og varð 

karlmaður í tónlistarlegum skilningi. Fly 
með U2 og Mysterious Ways. Acthung Baby 
rataði fyrst á grammófóninn og gerði mig 
að manni. Ég hlustaði bara á B-hliðina til að 
byrja með. Hún var algjör snilld. Svo tók A-
hliðin við. Nokkuð tormeltari og erfiðari en 
fyrir vikið eldist hún mun betur. Svo kom 
Ten með Pearl Jam. Maður safnaði axlasíðu 
hári og þóttist vera Eddie Vedder, prófaði að 
lækka röddina og tala óskýrt, alveg eins og 

Eddie í Live. Red Hot Chili Peppers 
tóku við keflinu; Blood, Sugar, Sex, 
Magic. Og mig dreymdi um bass-
ann sem Flea gældi við eins og Jack 
Bruce úr Cream forðum daga. 

Ég hrefst aldrei af Nirvana, 
kannski af því að þeir sem fíluðu 
Nevermind voru svo andskoti leið-

inlegir. Þeir sem hlustuðu á Dave 
Grohl og Kurt Cobain lögðu krakka í 

einelti í mínu hverfi. 

Sjálfstæðisflokkurinn og sígilt rokk

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

9. HVER

VINNUR!
HVER

NNUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum
 – Skógarlind 2.  M

eð því að taka þátt ertu kom
inn í SM

S klúbb. 149 kr/skeytið. 

MEÐAN AÐRIR FYLGDU SKIPUNUM...
FYLGDI HANN SAMVISKU SINNI

FRUMSÝND 30. JANÚAR

SENDU SMS ESL VBV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR, 
TÖLVULEIKIR, PEPSI OG MARGT FLEIRA

WWW.SENA.IS/VALKYRIE

SENDU SMS ESL BWB Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR, 
TÖLVULEIKIR, GOS OG MARGT FLEIRA

WWW.SENA.IS/BRIDEWARS

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum
 – Skógarlind 2.  M

eð því að taka þátt ertu kom
inn í SM

S klúbb. 149 kr/skeytið. 

RIÐÐÐ
ÐA!!!!!

9. HVER
VINNUR!VERRRRR

NURURURURRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is

Patti húsgögn

ÚTSÖLULOK 20-80% AFSLáTTUR

Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16
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Á föstudagskvöld frumsýndi Leikfé-
lag Reykjavíkur á Nýja sviði Borg-
arleikhúss Rústað eftir Söru Kane. 
Rústað eða Blasted samdi Sarah á 
námsárum sínum hjá David Edgar 
og var verkið frumsýnt 1995 í röð 
verka ungra höfunda á Royal Court 
Upstairs, fimmtíu sæta sal á efri 
hæð leikhússins við Sloane Square. 

Rústað varð strax hneykslun-
arhella og umdeilt. Það tilheyrði 
bylgju ögrandi og ofbeldisfullra 
verka. Mörg þeirra hafa sést hér.  
Hreyfing þessi varð til í kimum 
leikhúss Vesturlanda en náði aldrei 
fótfestu, líkast til vegna öfganna 
sem hún sýndi með „splatter effect-
um“, látlitlu ofbeldi og vonarsnauðri 
uppgjöf. Í samanburði má nefna að 
svipaðar hreyfingar fyrri tíma sem 
beittu viðlíka meðulum, jakobínska 
leikhúsið og Grand Guignol, urðu 
feikivinsælar með sömu brögðum.

Á verkið erindi hingað nú?: Mið-
aldra blaðamaður, kominn að fótum 
fram, hittir á hótelherbergi unga 
stúlku sem hann hefur verið kunn-
ugur lengi og átt í kynferðislegu 
sambandi við. Hann er drykkjusjúk-
ur stórreykingamaður sem búið er 
að taka annað lungað úr, skemmdur 
líkami, sjúk sál. Hún er aftur sak-
laust grey, vill vel en er leiksopp-
ur, af lágum stigum. Hann kemur 
loksins fram vilja sínum en að 
morgni ræðst inn í herbergið víga-
óður atvinnuhermaður, trylltur af 
ofbeldi blóðvalla stríðs sem tekið 
er að geysa úti við. Þá er stúlkan 
flúin en kvalari hennar breytist nú 
í fórnarlamb. Hótelið verður fyrir 
sprengjuárás og breytist skyndilega 
í rúst og stríðið tekur við.

Ofbeldið er hér nakið: við sjáum 
barnaníðing koma langþráðum vilja 
sínum fram á fórnarlambi, honum 
síðan nauðgað og byssuhlaupi er 
stungið í endaþarm hans og hann 
augnstunginn, kornabarn deyr úr 
hungri og er étið og lokamyndin er 
í handriti býsna dökk: unga stúlkan 
sem eina sakleysið í verkinu snýr 
aftur með blóðtaumana á báðum 
leggjum eftir ofbeldisfulla nauðg-
un utansviðs. 

Þó aðstandendur segist fylgja 
leikleiðbeiningum til hins ítrasta 
er blóðtaumunum  sleppt, rétt eins 
og látlausum þumalfingurssogum 
stúlkunnar í gegnum verkið. Skiptir 
það máli? Já - Rústað er þaulbyggt 
verk þótt líklega sé niðurstaða þess 
hending: það boðar algera fórn hins 
svívirta sem kraftaverk – full-
komna fyrirgefningu þess sem 
misrétti er beittur. Er það mórall-
inn sem LR er að boða okkur nú? 
Raunar er lokamyndin handan 
grafar og dauða ef handritið er 
lesið bókstaflega: náðin gefst eftir 
dauðann. Barnaníðingurinn „dies 
with relief“ hann deyr nýskriðinn 
í gröf barnsins – undir krossi sem 
stúlkan reisir yfir gröf þess í rúst-
unum – krossinum sleppa þau líka 
í sviðssetningu LR sem er skrýtið. 
Endurkoma stúlkunnar á vettvang-
inn er því handan dauðans þótt níð-
ingurinn tali í gröf sinni.

Auðvitað er „gaman“ að sjá þetta 
verk á sviði. Það er aftur rang-
lega „kastað“. Ingvar E. Sigurðs-
son er stæltur maður, ekki fituarða 
á skrokki hans. Hann er því afar 
ósannfærandi sem ódámurinn Ian 
sem fær löng lungnaþembuhósta-
köst. Hér átti LR mann í hlutverk: 
Theódór Júlíusson sem hefur marg-
sinnis sýnt að hann getur túlkað 
svörtustu myrkur mannsálarinn-
ar. Ingvar nær ekki föstum tökum 
á hlutverkinu, hann er einfaldlega 
ekki sú skepna sem verkið heimt-
ar, nær sér raunar betur á strik 
sem fórnarlamb en boginn er ekki 
byggður í persónuna. 

Kristín Þóra Haraldsdóttir fer 
með hið erfiða hlutverk Kate. Leikur 
hennar er ekki afgerandi, tekur ekki 
þau stökk sem byggð eru í verkið, til 
dæmis þá hún gerir kvalara sínum 
vel og fróar honum í seinna sinnið 
en reynir að meiða hann með tönn-
unum. Sviptingarnar eru ekki sýnd-
ar í þessari saklausu sál, hlýðnin, 
óbeit á samræði, heift hefndarinn-
ar, umhyggjan fyrir barninu og loks 
hin lamaða fórn. Túlkun hennar er 
á beinni línu og verður að skrifa það 
á leikstjórann því af fyrri hlutverk-
um Kristínar má ráða að hún býr 
yfir krafti í þessi átök.

Björn Thors er hermaðurinn: 
Bjössi er orðinn vanur að fást við 

tryllta menn. Leikur hans var hér 
býsna lágstemmdur – aftur leik-
stjóraáhersla – sem er undarlega 
á skjön. Víst er skrápurinn á þessu 
siðblinda dýri brotinn en ekki náði 
Björn að halda utan um hina mögn-
uðu sögu sem falin er í sjöfaldri 
klifun á orðunum: „Hún er …“ þar 
sem hann er að rekja örlög ástkonu 
sinnar af öðrum vígvelli. Því er 
haldið aftur af leikaranum í hans 
trylltu tortímingarhefnd?

Þótt furðulegt megi virðast 
fannst mér talsverður tepruskapur 
einkenna sýninguna þegar kom að 
nekt leikara: Kristín er látin snúa 
frá áhorfendum þá hún rís upp af 
nauðgunarbeðnum eftir nóttina og 
því loku skotið fyrir að opna okkur 
atburðinn ljóslifandi í fasi henn-
ar, Ingvar hylur kynfæri sín hvað 

eftir annað sem eru þó partur af 
sögunni.

Leikmynd Barkar Jónssonar var 
vel leyst þótt þar vantaði skúffu 
undir nærföt stúlkunnar sem her-
maðurinn grípur upp og þefar af 
− annað smáatriði sem hleypir af 
stað atvikaröð. Einn sjokk-effekt 
verksins er árásin og er afbragðs-
vel leyst. Lýsingin í upphafsatriðinu 
í kjölfarið er misráðin og of dökk. 
Það er aftur vafasamt að byggja síð-
ari hlutann svona mikið á lýsingu í 
gegnum gólf − hún er frek og órök-
leg, rétt eins og notkun á tónlist í 
myrkri sem rekur tímarás þar sem 
höfundurinn skipar fyrir um regn-
hljóð, sumars, hausts, og vetrar. það 
er kyndugt eftir að leikstjórar hafa 
um langt árabil óhlýðnast fyrirmæl-
um höfunda að sjá hér á sviði verk 

sem byggir á skilyrðislausri hlýðni 
og hvernig þeir fáu steinar sem 
detta úr byggingunni veikja raunar 
verkið. Þýðing Guðrúnar Vilmund-
ardóttur er skjótt: víða kom fram 
hátíðlegt orðaval sem stakk í stúf.

Á Blasted erindi við okkur? Eða 
er það kærkomin afsökun fyrir 
leikhús sem leggur áherslu á gam-
anefni, afsökun fyrir tilveru, heppi-
legt nær fimmtán árum eftir að það 
kom fram, „svo framarlega að það 
trufli ekki starfsemina“ eins og 
sagt var um annað svokallað tíma-
mótaverk sem rataði raunar sex 
árum eftir frumsýningu upp á svið 
LR? Um það verða áhugamenn um 
leikhús að dæma og lesa úr myrkum 
boðskap verksins − því til þess var 
það: að koma okkur til að hugsa.

 Páll Baldvin Baldvinsson

Níðingsverk sýnd í Borgarleikhúsinu

LEIKLIST
Rústað eftir Söru Kane
Þýðing: Guðrún Vilmundardóttir
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir
Leikmynd: Börkur Arnarsson
Lýsing: Þórður Orri Pétursson

★★★
Athyglisverð en um margt misráðin 
sviðsetning á ögrandi verki
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Sigrún Lára Shanko textíl-
gerðarkona er með athygl-
isverða útstillingu í glugga 
vinnustofu sinnar sem 
táknar endalok Íslands eins 
og við þekkjum það.

„Þetta er jarðarför lýðveldisins. Ég 
er að kveðja lýðveldið í þeirri mynd 
sem við þekkjum það,“ segir Sigrún 
Lára Shanko myndlistarmaður.

Þeim, sem eiga leið um Skóla-
vörðustíg, gæti brugðið nokkuð í 
brún þegar þeir ganga hjá vinnu-
stofu Sigrúnar á Skólavörðustíg 22. 
Í glugga er Sigrún með útstillingu. 
Þar stendur kista og merki íslenska 
lýðveldisins og þar um er sorgar-
borði. „Ég er textíllistakona og 
vinn mikið með silki og svo forn-
texta. Ég hef lesið mikið um okkar 
sögu. Ég fann gamalt merki lýð-
veldisins og setti sorgarborða á 
það,“ útskýrir Sigrún sem hefur 
gert líkklæði fyrir heiðnar jarðar-
farir og reyndar eina kristna líka.   

Sigrún segist vera að vísa til 
efnahagsástandsins og stöðu mála 
á Íslandi með þessari útstillingu. 
Þjóðin sé nú að fara í gegnum 
breytingar á lýðræðinu og ekki sé 
vitað hvað framtíðin ber í skauti 
sér. „Þó ég líti á þetta sem dauða, 
þá táknar dauði líka breytingar,“ 
segir Sigrún. 

Kistuna og súlurnar fékk Sig-
rún í arf frá afa sínum og ömmu. 
Klæðið var hins vegar gert í sam-
vinnu við Jörmund Inga Reykjavík-
urgoða og var hannað sérstaklega 
fyrir jarðarför konu sem lést árið 
2006. 

Útstillingin er leið Sigrúnar til 
að mótmæla enda segist hún eiga 
bágt með að tjá sig úti á götu sökum 
heilsu. Segist ekki í stakk búin til 
að standa lengi á götum úti og mót-
mæla. En það hefði hún svo gjarn-

an viljað gera því efnhagsástand-
ið sé skelfilegt. „Hvað á maður að 
gera? Maður grætur hreinlega yfir 
fréttum þessa dagana,“ segir Sig-
rún.

Útstillingin hefur vakið mikla 
athygli þó hún sé ekki að halda 
þessu að fólki. Og á kvöldin hefur 
hún slökkt í vinnustofunni þannig 
að ekki ber mikið á útstillingunni 
þegar tekur að dimma. „Ég vil ekki 

að þetta sé í andlitinu á okkur. Að 
það sé borin virðing fyrir þessu, 
eins og líki sem stendur í stofu 
nema líkið í þessu tilfelli er lýð-
veldið.“

Shanko er sérstakt nafn og 
aðspurð segir Sigrún það frá 
föður sínum komið en hann kom 
frá Bandaríkjunum til Íslands en 
er ættaður frá Úkraínu.

jakob@frettabladid.is

JARÐARFÖR LÝÐVELDISINS

SIGRÚN LÁRA OG UPPSTILLINGIN Í glugga vinnustofunnar er sem lík standi uppi og á 
það að tákna endalok íslenska lýðveldisins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Veljum íslenskt

5ÓSKARSVERÐLAUNA©TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI
Philip Seymour Hoffman

BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI
Amy Adams

BESTA LEIKKONA Í AUKAHLUTVERKI
Viola Davis

BESTA HANDRIT

BESTA LEIKKONA Meryl Streep

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

BLOODY VALENTINE - 3D kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

DOUBT kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

ROLE MODELS kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

ROCKNROLLA kl. 10:30 16

CHANGELING kl. 8 16

CHANGELING kl. 6 - 9 VIP
YES MAN kl. 8 - 10:10 7

TWILIGHT kl. 5:50 12

BLOODY VALANTINE - 3D kl. 8:10 - 10:20 16

DOUBT kl. 6 - 8:10 - 10:20 L

ROLE MODELS kl. 8:10 - 10:20 12

BEDTIME STORIES kl. 6D L

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 6(3D) L

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

DIGTAL-3D

BEDTIME STORIES kl. 8 L

CHANGELING kl. 8 16

ROCKNROLLA kl. 10:10 16

TRANSPORTER 3 kl. 10:40 16

ROLE MODELS kl. 8 - 10 12

BEDTIME STORIES kl. 8 L

TAKEN kl. 10 16

ROLE MODELS kl. 10:10 12

AUSTRALIA kl. 8 12

INKHEART kl. 8 10

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ 
Í DAG - KR. 500

GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG VIP

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
16
12
L
12
L

VALKYRIE kl. 8 - 10.15
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 6
UNDERWORLD 3 kl. 10.15
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6 

12
L
16
L
L

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
VALKYRIE LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
UNDERWORLD 3 kl. 5.50 - 8 - 10.10
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 
AUSTRALIA kl. 8
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
L
L
L
12
L

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 - 8 - 10.10
REFURINN & BARNIÐ / ÍSL. TEXTI kl. 6
SKÓLABEKKURINN / ENSKUR TEXTI kl. 10.30
REVOLUTIONARY ROAD kl. 8 - 10.30
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

L
16
16
12
12

SEVEN POUNDS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
UNDERWORLD 3 kl. 6 - 8 - 10
TAKEN kl. 8 - 10
AUSTRALIA kl. 5.30 - 9
QUANTUM OF SOLACE kl. 5.30

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

MEÐAN AÐRIR FYLGDU 
SKIPUNUM... FYLGDI 

HANN SAMVISKU SINNI.

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ 
BREYTT SÖGUNNI!

REFURINN & BARNIÐSKÓLABEKKURINN

FRÖNSK HÁTÍÐ: AUKASÝNINGAR
Á 2 VINSÆLUSTU MYNDUNUM

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MY BLOODY VALENTINE 3D kl. 8 og 10-POWER 16

OPEN SEASON 2 kl. 6 L

REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.45, 8 og 10.20 12

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.20 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

Stórbrotin og áhrifarík mynd
frá verðlaunaleikstjóranum

Sam Mendes

★★★★1/2

- K.H.G. DV

★★★1/2

- S.V. MBL
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Íslenskar byssur verða áberandi 
á hinni árlegu byssu sýningu 
Veiðisafnsins á Stokkseyri sem 
fer fram um næstu helgi í sam-
vinnu við verslunina Vesturröst. 
„Þetta eru íslenskar skammbyss-
ur sem voru smíðaðar á Íslandi. 
Ég ætla líka að sýna opinberlega 
eina af fáum haglabyssum sem 
Jón Þorsteinsson smíðaði,“ segir 
Páll Reynisson, sem rekur safn-
ið ásamt Fríðu Magnúsdóttur. 
Yfir þrjú hundruð manns sóttu 
sýninguna í fyrra og á Páll von á 
enn meiri aðsókn í ár. „Þetta er 
alltaf mjög vinsælt og það hefur 
frekar bæst í,“ segir hann.

Á sýningunni verður sýnt fjöl-

breytt úrval skotvopna svo sem 
rifflar, vélbyssur og herrifflar 
ásamt ýmsu frá seinni heims-
tyrjöld í eigu Hinriks safnara. 
Einnig verða sýndar byssur 
úr einkasöfnum, m.a. annars 

frá Sverri 
Scheving 

Thorsteins-
syni, Sigurði 

Ásgeirssyni og 
Einari frá Þverá 

að ógleymdum 
Drífu-haglabyssun-

um frá Jóni Björns-
syni heitnum frá Dal-

vík. 
Páll hefur í gegnum árin 

verið duglegur við veiðar 
erlendis og hefur hann meðal 

annars skotið ljón og sebra-
hesta sem hann hefur síðan 

stoppað upp fyrir safnið. Vegna 
lágs gengis krónunnar er nú liðið 
heilt ár síðan hann fór síðast út, 
en þá flaug hann til Bandaríkj-
anna og veiddi tvo buffalóa með 
félaga sínum. „Þeir eru í upp-
stoppun í Ameríku og verða sett-
ir upp á vegg í Veiðisafninu lík-
lega í apríl,“ segir Páll og nefnir 
að stærra dýrið hafi vegið 1100 
kíló. „Ég er með sauðnaut frá 
Grænlandi en mér vitandi eru 

engir uppstoppaðir amerískir 
buffalóar hér á landi.“

Byssusýningin verður haldin á 
laugardag og sunnudag frá 11 til 
18 og er allt áhugafólk um skot-
vopn og veiðar hvatt til að mæta.

  - fb

Íslenskar byssur 
í sviðsljósinu

PÁLL REYNISSON Yfir þrjú hundruð 
manns sóttu byssusýninguna í fyrra og á 
Páll von á enn betri aðsókn í ár.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ + Bókaðu ferð á www.icelandair.is

ÞÆGINDI FYRIR ÞIG 
Á EINSTÖKU TILBOÐI 

TIL OG MEÐ 6. FEB.

M
AD

RID

BARCELO
NA

PARÍS

LONDON

MANCHESTER

GLASGOW

MÍLANÓ

AMSTERDAM
MÜNCHEN

DÜSSELDORF

FRANKFURT

BERLÍN
KAUPMANNAHÖFN

STAVANGER
OSLÓ

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

HALIFAXNEW YORK
ORLANDO

MINNEAPOLIS – ST. PAUL

TORONTO

BOSTON

BERGEN

REYKJAVÍK

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar, aðra leið. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags ef keypt er far báðar leiðir. Hámarksdvöl er 1 mánuður ef keypt er far báðar leiðir. 
   Breytingagjald er 10.000 kr., engin endurgreiðsla, enginn barnaafsláttur. – Ath. Það þarf ferðaheimild, ESTA, til Bandaríkjanna.

Bandaríkin
Verð frá 34.900 kr.*

Evrópa
Verð frá 29.900 kr.*

TIL EVRÓPU OG BANDARÍKJANNA

Láttu fara vel um þig á nýja farrýminu, Economy Comfort, 
þegar þú flýgur til þinnar borgar. Tilboðið gildir til allra 
áfangastaða Icelandair svo að nú er um margt að velja. 

Sölutímabil: 31. janúar til og með 6. febrúar 2009.
Ferðatímabil: 1. febrúar til 31. maí 2009.

Economy Comfort
35–46% AFSLÁTTUR

Costa del Sol

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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Ívar Ingimarsson, miðvörðurinn sterki hjá enska 1. deildarliðinu 
Reading, fór í aðgerð á hné í síðustu viku og verður ekkert meira 
með á tímabilinu. Í frétt á heimasíðu félagsins í gær þá vonað-
ist stjóri Reading, Steve Coppell, til að endurheimta Ívar eftir 
tvo mánuði, en svo verður ekki. 
„Ég fór í aðgerðina á fimmtudaginn og hún gekk bara 
ágætlega. Ég verð á hækjum í sex til átta vikur og byrja 
síðan í endurhæfingu,“ sagði Ívar sem hefur spilað lengi 
með verki í hnénu. „Ég var búinn að spila á þessu allt 
tímabilið en það var ekkert vitað hvað þetta var. 
Ég fór fyrst til læknis í nóvember og þá var ég 
búinn að vera með verki meira eða minna 
allt það ár. Frá nóvembermyndatöku fram í 
myndatökuna sem ég fór í janúar þá hafði 
þetta versnað það mikið að það var ekkert 
annað hægt að gera en að fara í aðgerð,“ segir 
Ívar. 
„Þetta voru liðþófameiðsl, það þurfti að gera 
við þau og það tekur síðan einhvern tíma 

að jafna sig. Það var gerð speglun á hnénu og þá sást nákvæmlega 
hvað þetta var. Það þurfti að gera við ákveðna hluti sem þýðir hvíld 
í nokkra mánuði. Þar sem það er svo lítið eftir af tímabilinu þá þýðir 
þetta bara að ég spila örugglega ekkert meira á tímabilinu,“ segir Ívar. 

Ívar hefur spilað 474 deildarleiki á ferlinum og alls 213 
leiki á fimm og hálfu tímabili með Reading. Hann er því 

ekki vanur því að sitja upp í stúku. „Það verður frekar 
furðulegt að horfa á leiki liðsins en maður verður 
bara að eiga við það. Það verður samt örugglega 

frekar spes til að byrja með,“ segir Ívar og bætir við. „Ég 
hef verið frekar lánsamur á mínum ferli og hef aldrei áður 
misst úr í svona langan tíma.“ 
Ívar er bjartsýnn á að spila í ensku úrvalsdeildinni á ný 
á næsta tímabili. „Þetta lítur vel út með að komast upp 
aftur. Við erum í 2. sæti eins og er, fjórum stigum á eftir 
Úlfunum. Svo er þarna Birmingham rétt á eftir okkur. 
Það eru enn þá 16 eða 17 leikir eftir en það þarf bara 
að halda vel á spilunum. Við erum með mjög fínan 
hóp og vonandi gengur þetta upp,“ segir Ívar.

ÍVAR INGIMARSSON, MIÐVÖRÐURINN STERKI HJÁ READING: NÝKOMINN ÚR LIÐÞÓFAAÐGERÐ Á HNÉ

Ég spila örugglega ekkert meira á tímabilinu
> Þorbjörg inn á topp hundrað

Þorbjörg Ágústsdóttir stóð sig vel á heims-
bikarmóti í skylmingum í London um helg-
ina. Þetta var fyrsta heimsbikarmót keppn-
istímabilsins og gríðarlega sterkt mót með 
93 keppendum frá ellefu löndum. Þorbjörg 
náði góðum árangri í riðlakeppninni og 
vann fjórar af sex viðureignum sínum og 
komst því beint í 64 manna úrslit. Þar 
mætti hún franskri landsliðskonu Clöru 
Jaquet, en Þorbjörg beið lægri hlut fyrir 
Jaquet 15-8 og endaði því í 47. sæti. 
Fyrir árangurinn fékk Þorbjörg tvö stig 
á heimslista Alþjóðaskylmingasam-
bandsins og hækkaði sig um tíu sæti. 
Með því komst hún inn á topp hundrað 
og er í 97. sæti listans.

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari valdi Eið Smára 
Guðjohnsen í landsliðshóp sinn 
fyrir vináttulandsleik á La 
Manga 11. febrúar næstkomandi. 

Ólafur velur sitt sterkasta lið 
í þennan leik en íslensku strák-
arnir ætla sér örugglega að hefna 
fyrir 3-0 tap í undankeppni EM 
fyrir rúmu ári. - óój

18 MANNA HÓPUR:
Markverðir: 
Árni Gautur Arason Odd Grenland 
Gunnleifur Gunnleifsson HK 
Varnarmenn: 
Hermann Hreiðarsson  Portsmouth 
Indriði Sigurðsson  Lyn 
Kristján Örn Sigurðsson  Brann 
Grétar Rafn Steinsson  Bolton 
Ragnar Sigurðsson  IFK Gautaborg 
Bjarni Ólafur Eiríksson  Valur 
Miðjumenn: 
Brynjar Björn Gunnarsson  Reading 
Emil Hallfreðsson  Reggina 
Aron Einar Gunnarsson  Coventry 
Helgi Valur Daníelsson  Elfsborg
Pálmi Rafn Pálmason  Stabæk
Theodór Elmar Bjarnason  Lyn
Birkir Már Sævarsson  Brann 
Sóknarmenn: 
Eiður Smári Guðjohnsen  Barcelona 
Heiðar Helguson  Bolton 
Arnór Smárason  Heerenveen

Landsleikur við Liechtenstein:

Eiður Smári 
verður með

MEÐ Á LA MANGA Eiður Smári Guðjohn-
sen hjá Barcelona. NORDICPHOTOS/GETTY

NFL Pittsburgh Steelers varð fyrsta 
félagið til að vinna sex titla í amer-
íska fótboltanum þegar liðið vann 
27-23 sigur í frábærum úrslitaleik 
í Tampa aðfaranótt mánudagsins. 

Það verður talað um lokakafla 
leiksins um ókomna tíð, fyrst tókst 
Arizona Cardinals að vinna upp 13 
stiga forskot Steelers á fimm mín-
útum og komast í 23-20 en leik-
menn Pittsburgh Steelers drifu sig 
strax í sókn og tryggðu sér sigur-
inn 35 sekúndum fyrir leikslok. 

Pittsburgh-liðið hefur verið 
rómað fyrir varnarleikinn en það 
var sóknin og samnvinna leik-
stjórnandans Bens Roethlisberger 
og hlauparans Santonio Holmes 
sem færði Steelers stórglæsilegt 
sigursnertimark eftir að hafa farið 
upp 78 metra á aðeins 2 mínútum 
og 2 sekúndum. 

„Menn eiga ekki eftir að gleyma 
þessari sókn í langan tíma,“ sagði 
Roethlisberger sem varð um leið 
aðeins annar leikstjórnandinn á 
eftir Tom Brady til að vinna tvo 
titla áður en hann varð 27 ára. 
Hann er þekktur fyrir að koma 
krafti í liðið sitt en þetta var í 

sjötta sinn í 19 leikjum í ár þar 
sem hann stýrir liði sínu til sigurs 
á lokamínútunum.

Holmes var valinn besti maður 
leiksins en hann sýndi einstaka 
fótafimi þegar hann greip úrslita-
sendingu leiksins. Holmes greip 
alls níu sendingar í leiknum og 
komst með því 131 metra.

Þjálfarinn Mike Tomlin á einn-
ig mikið hrós skilið fyrir að búa til 
meistaralið á aðeins tveimur árum 
í starfi en hann varð um leið yngsti 
þjálfari sögunnar til að vinna tit-
ilinn.

Þeir voru ekki margir sem 
bjuggust við að Arizona Cardin-
als næði sér á strik þegar liðið var 
þrettán mörkum undir, 20-7, en það 
tók leikstjórnandann Kurt Warn-
er og hlauparann frábæra, Larry 
Fitzgerald, ekki nema tæpar fimm 
mínútur að búa til tvö snertimörk. 
Fitzgerald setti þar með met yfir 
flest skoruðu snertimörk eftir 
sendingar í úrslitakeppni NFL. 

Warner gat síðan aðeins horft 
á draumaendinn sinn breytast í 
matröð. 

„Ég tek ofan fyrir Steelers. Við 
töpuðum ekki þessum leik held-
ur voru það þeir sem unnu hann,“ 
sagði Warner. - óój

Dramatískur og spennuþrunginn lokakafli í úrslitaleik ameríska fótboltans:

Stórglæsileg sigursókn Steelers

MAÐUR LEIKSINS Santonio Holmes var 
frábær í sigursókninni. NORDICPHOTOS/AFP

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
er þegar farin að skapa sér nafn 
í bandaríska háskólaboltanum og 
stefnir á sigur í Mountain West-
deildinni ásamt félögum sínum 
í Texas Christian háskólaliðinu. 
Helena tók við leikstjórnandahlut-
verkinu og fyrirliðastöðunni fyrir 
tímabilið og hefur hjálpað TCU að 
vinna 13 af 20 leikjum sínum. 

„Þetta er búið að vera svolítið 
upp og niður hjá okkur í ár. Við 
byrjuðum mjög vel og komum 
mörgum á óvart,“ segir Helena 
sem segir að liðið hafi síðan tapað 
nokkrum leikjum sem það átti ekki 
að tapa.  

Langar í hring
„Eftir góðan liðssigur á San Diego 
held ég og vona ég að við séum 
komnar á réttan stað, og leiðin 
liggur bara upp á við. Deildin er 
enn þá galopin, og að vinna úrslita-
keppnina er það sem skiptir mestu 
máli því það er sjálfvirkt boð í 
NCAA-keppnina. Ef okkur tekst 
ekki að vinna, fer það eftir hvað 
nefndinni finnst um okkar fram-
lag í ár hvort við komumst inn eða 
ekki, sem er svona stærsta mark-
miðið, en okkur langar í hring 
þannig að einmitt núna er öll ein-
beitingin á Mountain West-deild-
inni,” segir Helena.

Góður árangur liðsins hefur 
kallað á mikla athygli og meðal 
annars stóra grein á ESPN, lang-
vinsælasta iþróttamiðlinum í 
Bandaríkjunum. 

„Það hefur líka verið mikil vak-
ining hérna í Fort Worth, og fleiri 
eru að fylgjast með okkur. Við 
förum varla út í búð lengur, án 
þess að vera stoppaðar af einhverj-

um sem hrósar okkur, eða spyr 
okkur eitthvað nánar út í okkur 
eða liðið,” segir Helena.

TCU endaði árið 2008 með þrjú 
töpum en hefur síðan komist á flug 
á nýjan leik. 

Eru „upp og niður“ lið
„Við erum rosalegt „upp og niður“ 
lið. Við getum verið alveg rosa-
lega góðar, en líka sjálfum 
okkur verstar og spilað 
mjög illa,“ segir Hel-
ena sem getur orðið 
fyrsti leikmaður TCU 
frá upphafi til að vera 
með yfir 15 stig, 6 
fráköst og 5 stoðsend-
ingar að meðaltali en 
hún er efst liðsmanna 
í öllum þessum lykiltöl-
fræðiþáttum. 

Helena sér ekki 
eftir því að hafa valið 
TCU en það voru 
fjölmargir skól-
ar á eftir henni. 
„Mig langaði 
að fara í sterkt 
prógram með 
mikla sigur-
hefð. Ég bjóst 
kannski ekki 
við að verða 
fyrirliði strax 
á öðru árinu, 
en eftir að 
TCU útskrif-
aði fimm leik-

menn í fyrra, varð stórt skarð eftir 
þá,“ segir Helena sem var búin að 
vera fyrirliði Íslandsmeistaraliðs 
Hauka tvisvar sinnum áður en hún 
varð tvítug. 

„Ég hef oftast verið leiðtogi í 
mínum liðum. Stelpurnar í lið-
inu hérna settu mig meira í þessa 
stöðu og leituðu til mín sem leið-

toga liðsins og ég tók á mig 
meiri ábyrgð,“ segir Hel-

ena sem er líka ánægð 
með þjálfarann sinn. 
„Ég gat ekki verið 

heppnari með 
þjálfara. 
Hann er frá-
bær kennari 
og ég læri 
af honum 
á hverjum 

degi,“ 

segir Helena. Hún hefur leitt liðið 
til sigurs í mörgum jöfnum leikj-
um að undanförnu en það er oft 
erfitt að stjórna liðinu. 

„Það eru oft mjög mikil læti á 
leikjum, og því erfitt að vinna í að 
halda öllum fimm á sömu blaðsíð-
unni. Við spiluðum til dæmis fyrir 
framan 10.000 manns í New Mex-
ico, og hávaðinn þarna inni var 
rosalegur. Ég reyndi að kalla kerfi 
upp völlinn, en það var ekki mögu-
leiki að liðið myndi heyra í mér,“ 
segir Helena sem vill ekki taka 
heiðurinn af sigrunum í þessum 
spennuleikjum. 

„Við erum með góðan þjálfara-
hóp sem tekur góðar ákvarðan-
ir. Við erum líka bara orðnar svo 
gjörsamlega þreyttar á að tapa að 
ég held að það gefi okkur aukaorku 
í restina,“ segir Helena. 

Hefur hitt úr 23 vítum í röð
Helena hefur hitt úr 23 vítum í röð 
þar af mörgum þeirra á úrslita-
stundu. „Ég hef aðeins verið að 
breyta vítaskotinu mínu undan-
farið. Bara taka mér aðeins meiri 
tíma, og reyna að ná andanum 
niður þegar ég er að taka víti. 
Ég ætla nú ekki að setja neina 
extra pressu á mig og hugsa um 
að ná eitthvað ákveðið mörgum 
í einu. Ég tek bara eitt skot í 
einu,“ segir Helena.  

Verkefni vikunnar er ekki 
af minni gerðinni því á mið-

vikudagskvöldið heim-
sækja þær topplið Utah 
Utes til Salt Lake City 

en Utah-liðið er ósigr-
að til þessa í Mount-
ain West-deildinni.
 ooj@frettabladid.is

Orðin fyrirliði TCU strax á öðru ári
Það stefnir í sögulegt tímabil hjá körfuboltakonunni Helenu Sverrisdóttur sem getur orðið fyrsti leikmaður 
TCU frá upphafi til að vera með yfir 15 stig, 6 fráköst og 5 stoðsendingar að meðaltali í leik.

SKEMMTILEGUR 
VETUR Helena 
Sverrisdóttir hefur 
haft yfir mörgu að 
gleðjast í vetur. AP

Fjármálaráðgjöf fyrir þig

Kynntu þér málin á www.kaupthing.is, hafðu samband 
í síma 444-7000 eða komdu við í næsta í útibúi Kaupþings.
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FÓTBOLTI Blikinn Magnús Páll 
Gunnarsson hefur gert fimm 
mánaða samning við þýska C-
deildarliðið Wuppertaler SV 
Borussia en hann hefur verið 
við æfingar hjá félaginu síðustu 
daga. 

Wuppertaler er sem stendur í 
fallsæti þýsku C-deildarinnar en 
þjálfari liðsins var rekinn eftir 
að liðið vann ekki í átta leikjum í 
röð fyrir áramót en Magnús Páll 
er einn þriggja nýrra leikmanna 
sem er ætlað að styrkja liðið í 
seinni hlutanum. 

Fyrsti leikur Magnúsar er á 
móti Bayern München II á föstu-
dagskvöldið og þá er spurning 
hvort hann geti hjálpað til að 
enda markaþurrð liðsins sem 
skoraði ekki í síðustu fjórum 
leikjum sínum fyrir vetrarfrí. - óój

Magnús Páll til Wuppertaler:

Fyrsti leikurinn 
er gegn Bayern

FRAM Á VOR Magnús Páll Gunnarsson 
leikur í þýsku C-deildinni næstu mánuði.

KÖRFUBOLTI Pétur Guðmunds-
son, þjálfari Grindavíkur í Ice-
land Express-deild kvenna, hefur 
gefið það út að hann ætli ekki að 
styrkja liðið með erlendum leik-
manni fyrir lokasprettinn í vetur. 

Þetta verður þá fyrsta tíma-
bilið síðan 1999-2000 að Grinda-
vík verður ekki með bandarískan 
leikmann innan sinna raða. 

Grindavíkurliðið hefur nú 
unnið tvo fyrstu leiki sína í neðri 
hlutanum og er á góðri leið inn 
í úrslitakeppnina með sex stiga 
forskot á Snæfell þegar tíu stig 
eru enn í pottinum. - óój

Þjálfari Grindavíkurkvenna:

Mun treysta á 
sínar stelpur

STIGAHÆST Petrúnella Skúladóttir er í 
lykilhlutverki í Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Búum við á besta stað
blessa skyldum kúna
Íslendingar eiga það

sem aðra vantar núna
 

Öllum standa opnar dyr
andans kraft skal virkja
þá er best að borða skyr

búkinn til að styrkja
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FRJÁLSAR ÍR vann yfirburðasig-
ur í heildarstigakeppni félaga á 
Meistaramóti unglinga 15-22 ára 
sem fram fór um helgina.  

ÍR hlaut alls 354 stig, FH varð 
í öðru sæti með 198 stig og Fjöln-
ir í þriðja sæti með 124 stig. ÍR 
ingar sigruðu stigakeppnina 
í þremur aldursflokkum eða í 
meyj-a, drengja- og ungkvenna-
flokki. Breiðablik vann í flokki 
sveina, FH í flokki stúlkna og 
Fjölnir í flokki ungkarla.

Helga Margrét Þorsteinsdótt-
ir úr Ármanni varð sigursælust 
á mótinu um helgina en hún vann 
allar sex keppnisgreinarnar sem 
hún tók þátt í í stúlknaflokki.  - óój

MÍ unglinga í frjálsum:

Helga Margrét 
vann sex greinar

FÓTBOLTI Það var líf á lokadegi 
félagsskiptagluggans í gær og 
mesta fjörið var í kringum Andrei 
Arshavin og kaup Arsenal á honum 
frá Zenit St Petersburg. 

Á tímabili skiptust netmiðlar 
á að segja að kaupin á Arshavin 
væru gengin í gegn eða að ekk-
ert yrði af því að rússneski lands-
liðsmaðurinn kæmi til Lundúna-
liðsins. Á endanum komu fréttir 
af því að Arsenal hafi í raun náð 
samkomulagi við rússneska liðið 
og að félagið muni kaupa hann á 
rúmleg tólf milljónir punda. Það 
kemur þó ekki endanlega í ljós 
fyrr en í dag. 

Fram að kaupum Arsenal á 
Arshavin var endurkoma Robbie 

Keane til Tottenham stærsta frétt 
dagsins. Tottenham keypti Keane 
aftur frá Liverpool fyir 12 milljón-
ir punda eftir að hafa selt hann til 
Bítlaborgarinnar fyrir 20 milljón-
ir punda í sumar. Keane skrifaði 
í dag undir fjögurra ára samning 

við Spurs en hann viðurkenndi að 
það hafi ekki verið rétt ákvörðun 
að yfirgefa White Hart Lane. 

Harry Redknapp hefur verið 
duglegur að ná í gamla Tottenham 
síðan hann tók við stjórastöðunni 
hjá Tottenham en hann hefur líka 

keypt þá Jermain Defoe (frá Port-
smouth) og Pascal Chimbonda (frá 
Sunderland) til liðsins.

Meðal annarra frétta dagsins þá 
lánaði ítalska liðið Internazionale 
tvo leikmenn til enskra úrvals-
deildarliða. Chelsea fékk Ricardo 
Quaresma að láni og Oliver Dac-
ourt mun spila með Fulham út 
leiktíðina. Everton fékk Jo á láni 
frá Manchester City 

Newcastle seldi Charles N’Zog-
bia til Wigan sem að sama skapi 
seldi varnarmannnn Ryan Tayl-
or til Newcastle og lánaði Henri 
Camara til Stoke. Þá fékk Port-
smouth gríska landsliðsfyrirliðann 
Angelos Basinas frá AEK.

 - óój

Lokadagur félagsskiptagluggans var fjörugur en fresturinn var framlengdur um nokkra tíma vegna veðurs:

Arshavin fór til Arsenal eftir allt saman

FRÁBÆR Á EM 
Andrei Arshavin. 
NORDICPHOTOS/GETTY
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

16.00 Fréttaaukinn  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Bjargvætturin  (15:26)

18.00 Latibær  (e)

18.30 Út og suður  (1:3) (Guðfinnur og 
Atie í Skaftholti) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Mæðgurnar  (Gilmore Girls VII) 
(11:22) Bandarísk þáttaröð um einstæða 
móður sem rekur gistihús í smábæ í Conn-
ecticut-fylki og dóttur hennar. Aðalhlutverk: 
Lauren Graham og Alexis Bledel.

20.55 Kattakonan  (Kattegal) Norskur 
þáttur um konu frá Björgvin sem hefur sett 
sér það markmið að eiga fallegasta persa-
kött í heimi.

21.25 Viðtalið - Jaap de Hoop Schef-
fer  Bogi Ágústsson ræðir við Jaap de Hoop 
Scheffer framkvæmdastjóra NATO. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Dauðir rísa  (Waking the Dead V) 
(8:12) Breskur sakamálaflokkur um Peter 
Boyd og félaga hans í þeirri deild lögregl-
unnar sem rannsakar eldri mál sem aldrei 
hafa verið upplýst. Aðalhlutverk: Trevor Eve, 
Sue Johnston, Félicité Du Jeu og Esther Hall.

23.10 Hvarf  (Cape Wrath) (2:8) Fjöl-
skylda flyst í smábæ undir fölsku nafni en 
það getur verið erfitt að flýja fortíðina. (e)

00.00 Kastljós  (e)

00.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Refurinn Pablo, Gulla og grænjaxl-
arnir, Dynkur smáeðla,Lalli og Doddi litli og 
Eyrnastór.

08.10 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (244:300)

10.15 Extreme Makeover. Home Edit-
ion (12:25) 

11.15 Ghost Whisperer (24:44) 

12.00 Grey‘s Anatomy (7:17) 

12.45 Neighbours 

13.10 Days of Thunder 

15.00 Sjáðu 

15.35 Saddle Club 

15.58 Tutenstein 

16.18 Stuðboltastelpurnar 

16.43 Ben 10 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours

17.58 Friends 2 (1:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.35 The Simpsons (23:23) 

20.00 Worst Week (7:13) Gamanþættir 
sem fjalla um seinheppinn náunga sem upp-
lifir verstu viku ævi sinnar þegar hann heim-
sækir tilvonandi tengdaforeldra sína til að til-
kynna þeim að dóttir þeirra sé ólétt og að 
hann ætli að giftast henni. 

20.25 How I Met Your Mother (4:20) 
Í þessari þriðju seríu fáum við að kynnast 
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall, 
Lily og Robin og um leið komumst við nær 
sannleikanum um hvernig sögumaðurinn 
Ted kynnist móður barnanna sinna og hver 
hún í raun er.

20.50 Burn Notice (9:13)

21.35 Rescue Me (8:13) 

22.20 The Daily Show. Global Edition 

22.45 Auddi og Sveppi 

23.15 Grey‘s Anatomy (10:24)

00.00 Days of Thunder 

01.45 The Grudge 2 (Ju-on) 

03.20 Silent Witness (5:10)

04.15 Rescue Me (8:13) 

05.00 Worst Week (7:13) 

05.25 Fréttir og Ísland í dag 

18.15 Að norðan  Endurtekið á klst. fresti 
til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.40 Vörutorg

17.40 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.25 America’s Funniest Home Vid-
eos  (4:48) (e)

18.50 The Bachelor  (8:10) (e)

19.40 Káta Maskínan  (1:9) Menning-
arþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmsson-
ar þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna.

20.10 The Biggest Loser  (2:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. Rauða og bláa liðið 
kynnast nýjum heimkynnum sínum og nýja 
æfingasalnum. Rauða og bláa liðið horfast 
í augu við ógeðslegar matarvenjur sínar, á 
meðan svarta liðið berst fyrir lífi sínu í eyði-
mörkinni. Og liðin ná ótrúlegum tölum í 
fyrstu vigtuninni.

21.00 Top Design  (5:10) Ný, banda-
rísk raunveruleikasería þar sem efnilegir inn-
anhússhönnuðir keppa til sigurs. Í hverjum 
þætti þurfa þau að sýna og sanna færni 
sína og sköpunargáfu með hugmyndaríkri 
hönnun og frumleika. Að þessu sinni þurfa 
hönnuðirnir sjö sem eftir eru að hanna 
draumaaðstöðu fyrir fjölskyldu í bílskúr.

21.50 The Dead Zone  (8:12) Johnny 
Smith sér framtíð þeirra sem hann snertir 
og reynir að bjarga þeim sem þurfa á hjálp 
að halda. Johnny reynir að ráða í sýnir sem 
hann fær af ofbeldismanni og fórnarlambi 
hans en á erfitt með að gera sér grein fyrir 
því hvaða þýðingu þær hafa.

22.40 Jay Leno  

23.30 CSI  (3:24) (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

08.00 Wall Street 

10.05 Kapteinn skögultönn

12.00 P.S. 

14.00 Wall Street 

16.05 Kapteinn skögultönn 

18.00 P.S. 

20.00 Yes Dramatísk mynd um konu 
sem er föst í ástlausu hjónabandi og ákveð-
ur að upplifa rómantískt ástarævintýri með 
ókunnugum manni.

22.00 Milwaukee, Minnesota 

00.00 Palindromes 

02.00 Dog Soldiers 

04.00 Milwaukee, Minnesota

06.00 The Cookout 

16.10 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki 
helgarinnar.

16.40 Dubai Desert Classic Útsending 
frá Dubai Desert Classic en mótið er hluti af 
Evrópumótaröðinni.

19.40 Arsenal - Cardiff Bein útsending 
frá leik úr ensku bikarkeppninni. 

21.40 PGA Tour 2009 Sýnt frá hápunkt-
unum á PGA mótaröðinni í golfi.

22.35 Stóra Laxá Stóra Laxá hefur fyrir 
löngu sannað gildi sitt sem ein af skemmti-
legustu ám landsins. Áin verður skoðuð ofan 
í kjölinn og þrædd í bak og fyrir. 

23.05 World Supercross GP  Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni fór 
mótið fram á Reliant Stadium í Houston.

00.00 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfu-
boltanum.

00.25 Arsenal - Cardiff Bein útsending 
frá leik úr ensku bikarkeppninni. 

16.20 Stoke - Man. City Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin 2008 Allir leik-
irnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoð-
að í þessum magnaða markaþætti.

19.00 Newcastle - Sunderland Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Liverpool - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League Review Allir leik-
ir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoð-
aðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum 
stað.

23.15 Arsenal - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Yes   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Mæðgurnar (Gilmore 
Girls VII)   SJÓNVARPIÐ

20.25 How I Met Your Mother  
 STÖÐ 2

20.30 Ally McBeal 
   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Top Design   SKJÁREINN

> Bob Harper
„Það hvarflar ekki að okkur að hlæja að 
keppendunum enda er hugrekki 
þeirra og staðfesta svo mikil að 
maður getur ekki annað en 
hrifist af þeim.“ 
Harper þjálfar keppendur 
sem eiga í stríði við vigtina 
í raunveruleikaþættinum 
The Biggest Loser sem 
Skjáreinn sýnir í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

Hinn efnahagslegi hildarleikur sem hefur átt sér stað á Íslandi 
undanfarna hundrað daga hefur orðið kveikjan að ansi mörg-
um beinum útsendingum. Stundum hefur maður sopið 
hveljur yfir þeim tíðindum sem ráðamenn þjóðarinnar 
hafa fært manni í gegnum sjónvarpið, oftast hefur 
maður þó bara klórað sér í hausnum og velt því fyrir 
sér hvað Geir meinti eiginlega þegar hann bað sjálfan 
Guð að blessa íslensku þjóðina.

Ef maður væri nú anti-pólitískur hefðu undanfarnir 
hundrað dagar verið hreinasta helvíti. Svona svipað 
og þegar anti-sportistar þurfa að horfa á hverja beinu 
útsendinguna á fætur annarri frá einhverjum 
kappleik. Þá byrja að heyrast raddir um að 
Ríkissjónvarpið eigi ekkert að sinna svona 
óþarfa hlutum og fyrst þeir á annað borð 
ætla að gera það þá ættu þeir bara að 
vera með sérstaka íþróttarás.

Nú bregður svo við að þörfin fyrir sérstaka stjórnmálarás er brýn. 
Þar geta stjórnmálafræðingarnir brotið heilann um hina og þessa 

taktík í þættinum Atkvæði-lýðræði-Alþingi. Hann væri byggð-
ur á svipaðri fyrirmynd og 4-4-2. Einu sinni í viku væri 
síðan bein útsending frá einhverjum kappleik tveggja 
stjórnmálamanna þar sem þeir tækjust á um hugmynda-
fræðilegar stefnur og hvaða leið væri nú best að fara. 

Þótt þessi sjónvarpsrás yrði kannski ekkert rosalega 
vinsæl, þá er hún algjörlega þörf. Því við erum sum sem 

viljum bara halda áfram í sýndarveruleikanum með úrslita-
leiknum á HM í handbolta, Leiðarljós og Nágranna.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON VILL SÉRSTAKA STJÓRNMÁLASTÖÐ

Pólitíkusar á hliðarrás RÚV

KAPPLEIKIR Einu sinni viku myndu stjórn-
málamenn mætast og takast á um hug-
myndafræðilegar stefnur og hvaða leið sé nú 
best að fara.



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

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
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SVT 1

16.00 Hollyoaks (116:260)

16.30 Hollyoaks (117:260) 

17.00 Seinfeld (24:24) 

17.30 Ally McBeal (10:24)

18.15 The O.C. (7:27)

19.00 Hollyoaks (116:260) 

19.30 Hollyoaks (117:260) 

20.00 Seinfeld (24:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlunga-
fullir og hann sjálfur. 

20.30 Ally McBeal (10:24) Gaman-
þættir sem unnu til fjölda verðlauna á sínum 
tíma. Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally 
McBeal og samstarfsfólk hennar en einka-
líf þeirra og ástarmál eru drepfyndin og stór-
furðuleg.

21.15 The O.C. (7:27) Orange sýsla í Kali-
forníu virðist vera friðsæl paradís þar sem 
lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. Með aðalhlutverk fara Rachel Bil-
son, Mischa Barton, Adam Brody, Benjamin 
McKenzie og Peter Gallagher.

22.00 Men in Trees (16:19) Önnur þátta-
röðin um indæla sambandssérfræðinginn og 
rithöfundinn Marin Frist sem hefur komið sér 
vel fyrir í smábænum Elmo í Alaska eftir erfið 
sambandsslit. 

22.45 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. Hann fær góða viðmæl-
endur í heimsókn og auk þess verður boðið 
upp á tónlistaratriði og ýmsar uppákomur.

23.30 Auddi og Sveppi 

00.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

12.05 Aftenshowet  12.30 Godt arbejde  13.00 
Det lille hus på prærien  13.50 Nyheder på 
tegnsprog  14.00 DR Update - nyheder og vejr  
14.10 Boogie Mix  15.00 SPAM - Forældrene 
ud af Facebook!  15.30 Braceface  15.55 Oggy 
og kakerlakkerne  16.00 Agent Nørd  16.30 Lille 
Nørd  17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med 
Sport  18.00 Aftenshowet med Vejret  18.30 Ha‘ 
det godt  19.00 Kender du typen?  19.30 Stemmer 
fra opgangen  20.00 TV Avisen  20.25 Kontant  
20.50 SportNyt  21.00 Stemmer fra opgangen - 
Koncerten  21.30 U-Boat  23.05 Livvagterne

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Jaffet Ólafsson fjárfestir ræðir um 
viðskiptalífið.

21.00 Ástvinanudd  Gunnar L. Friðriksson 
kennir áhorfendum að nudda sína nánustu. 
Annar af fjórum þáttum á þriðjudagskvöld-
um meðan við þreyjum Þorrann.

21.30 Kristinn H.  Þáttarstjórnandi er 
Kristinn H. Gunnarsson sem tjáir sín viðhorf 
til stjórmála líðandi stundar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

13.30 Koht i familien  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 Slipp naboene løs  16.55 
Nyheter på tegnspråk  17.00 Dora utforskeren  
17.25 Travelbymysteriene  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.30 Ut i naturen. Magasin  
18.55 Landeplage  19.25 Redaksjon EN  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.30 
VM-kveld  20.50 Brennpunkt  21.50 Extra-trekning  
22.00 Kveldsnytt  22.15 Breakfast on Pluto  00.30 
Kulturnytt 

13.40 Diplomaterna  14.10 Maggies nya liv  15.00 
Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 Alpint  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-ekon-
omi  17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  
18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 Mästarnas 
mästare  20.00 Andra Avenyn  20.45 The Faculty  
22.30 Kulturnyheterna  22.45 Sommer  23.45 
Sändningar från SVT24  

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 Pipar og salt
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Horfinn heimur - aldamótin 1900
15.03 Útvarpssagan: Svörtu hestarnir

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

Hraðir og hörkufyndnir spennuþættir í 
anda Bonds og Chucks sem hafa komið 
þægilega á óvart. Njósnarinn Michael 
Westen kemst að því sér til mikillar 
skelfingar að hann hefur verið settur á 
brunalistann en það er listi yfir njósnara 
sem ekki er lengur treystandi og njóta því 
ekki lengur verndar yfirvalda. Þetta þýðir 
að hann er orðinn atvinnulaus og einnig 
eftirsóttasta fórnarlamb helstu glæpa-
manna heimsins. 
Westen er staðráðinn í að finna þann sem 
lét útskúfa honum og til að ná endum 
saman gerist hann einkaspæjari í heima-
bæ sínum þar sem verkefnin geta orðið 
ansi ómerkileg að mati „alvörunjósnara“.

STÖÐ 2 KL. 20.50
Burn Notice

Káta maskínan hóf göngu sína sl. 
haust í Ríkissjónvarpinu en hefur 
nú flutt sig yfir á Skjáeinn. Þáttur-
inn er sem fyrr í umsjón Þorsteins 
J. Vilhjálmssonar en þar fjallar 
hann um það sem er efst á baugi í 
menningarlífi landsmanna og ræðir 
við listamenn úr öllum krókum og 
kimum listalífsins. Í 
kvöld hittir Þorsteinn 
fyrir tónlistarkonuna 
Lay Low eftir konsert 
á Rósenberg, 
bregður sér í 
bæjarferð með 
Steingrími 
Eyfjörð og 
fjallar um frið-
arfrímerki sem 
lýsir í myrkri.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Káta maskínan 
Skjáreinn kl. 19.40

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. hland, 6. líka, 8. farfa, 9. yfir-
breiðsla, 11. tónlistarmaður, 12. 
þjóðsagnaskepna, 14. slór, 16. golf 
áhald, 17. stúlka, 18. umhyggja, 20. 
þys, 21. maður.

LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. á fæti, 4. eyja í Miðjarðar-
hafi, 5. stykki, 7. gluggatjald, 10. ílát, 
13. bar að garði, 15. löngun, 16. höld, 
19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. piss, 6. og, 8. lit, 9. lak, 
11. kk, 12. dreki, 14. droll, 16. tí, 17. 
mey, 18. önn, 20. ys, 21. karl. 

LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. il, 4. sikiley, 5. 
stk, 7. gardína, 10. ker, 13. kom, 15. 
lyst, 16. tök, 19. nr. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Við fáum alltaf æði fyrir 
einhverju og núna hlustum við 
rosalega mikið á Kings of Leon 
og Motion Boys.“

Hrefna Rósa Jóhannsdóttir Sætran mat-
reiðslumaður.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1  Taktu upp þráðinn.

 2  Ragna Árnadóttir. 

 3  Hveragerði. 

„Ég hélt að þetta væri bara eitt-
hvert svona innanhússpjall. Bara 
eitthvað óformlegt. Svo birtist 
bara ljósmyndari og tók mynd af 
mér sem Janis Joplin í Íslensku 
óperunni,“ segir leikkonan Ilmur 
Kristjánsdóttir. Hún fær draum 
margra leikara og leikkvenna upp-
fylltan þegar það kemur mynd af 
henni í stórblaðinu Vanity Fair og 
stutt spjall. „Kannski verð ég bara 
heimsfræg eftir þetta?“ spyr Ilmur 
og skellihlær, þykir þetta óneitan-
lega nokkuð skondið. 

Stutta viðtalið er enda ekki um 
ferilinn né leiksýninguna Janis 27 
heldur um ástandið á Íslandi sem 
virðist soga til sín erlenda blaða-
menn hvaðanæva að úr heiminum. 
Ilmur tekur skýrt fram að spjallið 
við blaðamanninn Michael Lewis 
sé stutt og að hún sé ekki í neinu 
aðalhlutverki í greininni. Þetta sé 
meira aukahlutverk. Eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst þá verð-
ur nefnilega einnig viðtal við Geir 
H. Haarde í umræddu tímariti sem 

og Ingibjörgu Sólrúnu auk annarra 
áhrifamanna í íslensku þjóðlífi. 

Þetta er í annað sinn á tiltölulega 
skömmum tíma sem Ísland kemst 
í Vanity Fair. Þá var það reyndar 
á ögn jákvæðari nótum, Leonardo 
Di Caprio sat fyrir hjá ljósmyndar-
anum Anne Liebowits fyrir forsíðu 
blaðsins ásamt ísbjarnarhúninum 
Knúti á Jökulsárlóni. Tímaritið var 
þá helgað náttúruvernd og Ísland 
þótti heppilegur tökustaður fyrir 
slíkan málstað. Í dag þykir Ísland 
hins vegar ákjósanlegur áning-
arstaður ef menn ætla að skrifa 

um fjöldagjaldþrot og alþjóðlegu 
lausafjárkreppuna. Og afleiðing-
ar hennar.

Ilmur er annars á fullu í guð-
fræðinámi sínu við Háskóla 
Íslands. Og unir hag sínum vel. 
Ilmur segist hafa orðið fyrir hálf-
gerðri uppljómun þegar hún sat 
fyrirlestur hjá Magnúsi Bernharð 
Þorkelssyni um íslam. „Mér fannst 
undarlegt að manneskja með BA-
próf úr listaháskóla skuli ekki hafa 
vitað neitt um íslam, trúarbrögðin 
sem allar deilur í heiminum virð-
ast snúast um,“ segir Ilmur.  - fgg

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR:  KANN VEL VIÐ SIG Í GUÐFRÆÐI

ILMUR Í VANITY FAIR

KANNSKI HEIMSFRÆG Ilmur sat fyrir hjá ljósmyndara Vanity Fair en ítarleg umfjöllun 
um íslenska bankahrunið er væntanleg í marshefti blaðsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

SÍÐAST Á FORSÍÐU Svona var ímynd 
Íslands í Vanity Fair, Leonardo Di Caprio 
á Jökulsárlóni með ísbjarnarhúninum 
Knúti.

„Það voru augljóslega gerð mis-
tök, sem mér þykir miður og við 
biðjumst velvirðingar á. Það átti 
auðvitað ekki að rjúfa miðja ræðu, 
þótt handboltinn sé góður,“ segir 
Óðinn Jónsson, fréttastjóri hjá 
Ríkissjónvarpinu.

Stjórnarskiptin voru sýnd í 
beinni útsendingu í Sjónvarp-
inu á sunnudaginn. Í miðri 
ræðu hins nýbakaða 
ráðherra Stein-
gríms J. Sig-
fússonar 
var skyndi-
lega klippt 
á útsending-
una til að koma 
úrslitaleik 

Frakka og Króata á HM í hand-
bolta að. Eins og gefur að skilja 
voru upplýsingaþyrstir Íslending-
ar ekki á eitt sáttir við það, enda 
um stórtíðindi að ræða í íslenskri 
stjórnmálasögu.

Óðinn segist bæði hafa fengið 
kvartanir frá fólki sem ætlaði að 

fylgjast með framvindu mála í 
pólitíkinni sem og óþreyjufull-
um handboltaáhugamönnum 

sem höfðu þegar misst af byrj-
un leiksins. Má því segja að 

Óðinn og starfsfólk hans 
hafi verið á milli tveggja 

elda. Hann tekur 
þó fram að 
stjórnmála-
mennirn-
ir hafi verið 

seinir á vett-
vang og fyrir vikið hafi 
útsendingunni seinkað 
á kostnað handboltans. 

Í hálfleik úrslita-
leiksins var ræða Stein-

gríms síðan endursýnd til að bæta 
fyrir mistökin. „Það var farin 
dálítið úr því stemningin,“ viður-
kennir Óðinn.   - fb

Mistök að klippa á Steingrím

LUC ABALO 
Abalo og félagar 
í franska lands-
liðinu voru fyrir 

mistök teknir 
fram yfir Steingrím 

J. Sigfússon.

ÓÐINN JÓNSSON Óðinn viðurkennir að mistök hafi 
verið gerð þegar stjórnarskiptin voru látin víkja fyrir 
handboltanum og Steingrímur fékk ekki að klára ræðu 
sína í beinni útsendingu í Sjónvarpinu.

Nýju ráðherrarnir eru að koma sér í gírinn. 
Auðvitað fylgja ýmis fríðindi djobbinu, þar á 
meðal er drossía og einkabílstjóri. „Þessi mál 
hafa ekki háan forgang hjá mér, það eru næg 
önnur mál brýnni,“ segir Gylfi Magnússon, 
glænýr viðskiptaráðherra, spurður um 
bílamálin. „Ég geri ekki ráð fyrir 
öðru en að nýta mér sama bíl og 
forveri minn enda er það ein-
faldast. Það er nýlegur Vol-
vojeppi með sparneytinni dís-
ilvél að því er mér skilst. Ég 
keyri hann sjálfsagt ýmist 
sjálfur eða þigg aðstoð bíl-
stjóra.“ 

Þótt hann feginn vildi 
segir Gylfi vandkvæð-
um bundið að nota sína 
eigin bifreið. „Bíllinn 
minn er nefnilega búinn 

að vera bilaður síðan fyrir bankahrun. Það er 
miðaldra Volvobifreið, árgerð 1994. Kannski 
fer hann að hressast. Bifvélavirkinn minn 
er að minnsta kosti vongóður og er búinn að 
vera það mánuðum saman. Ég hef mikla trú á 

þeim báðum, bílnum og bifvélavirkj-
anum.“

Hinn glænýi ráðherrann er 
Ragna Árnadóttir dómsmála-
ráðherra. Líkt og Gylfi á hún 
gamlan Volvo. „Ég á Volvo 
850 árgerð 1995, sem er stab-

íl bifreið og glæsileg!“ segir 
Ragna og bætir við: „Ég 
nýtti mér ráðherrabíl og 
bílstjóra í gær og á sunnu-
daginn, en hef ekki tekið 
afstöðu til þess hvort ég 
geri svo áfram.“ Fleiri 

ráðherrar eru á Volvo, að 
minnsta kosti mætti Steingrímur J. á ævagöml-
um Volvo á Bessastaði á sunnudaginn.   - drg

Nýir ráðherrar á gömlum Volvo

GYLFI OG RAGNA FREMST Í FLOKKI NÝRRAR RÍKIS-
STJÓRNAR Eiga bæði miðaldra Volvoa en hafa notast 
við einkabílstjóra fyrstu daga ráðherradómsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Kolbrún Halldórsdóttir, nýr 
umhverfisráðherra, segir frá því á 
vefsíðu sinni á sunnudag að þetta 
sé dagurinn sem hún hafi beðið 
eftir. Ekki af því að ráðherradómur 
biði hennar heldur ættu sonur 
hennar og tengdadóttir von á 
barni og hún þá að verða 
amma. Hefur það ýtt 
undir þá skoðun hennar 
að frumábyrgð hverrar 
manneskju er gagnvart 
börnunum og vísaði 
hún í orð Villhjálms 
Árnasonar, prófess-
ors og siðfræðings, 
þar um.

Enn segir af afrekum íslenskra rit-
höfunda á erlendum vettvangi. Jón 
Kalman Stefánsson er nú kominn 
til Svíþjóðar, að fylgja bók sinni 
Sumarljós, og svo kemur nóttin, úr 
hlaði en John Swedenmark þýddi. 
Jón fær glimrandi dóma hjá Anninu 
Rabe í SvD; Sveriges kvalitetssajt 
för nyheter sem á í hinum mestu 
vandræðum. „Einhverra hluta vegna 
er næstum því alltaf auðveldara að 
orða last heldur en lof, ég held að 
flestir gagnrýnendur taki undir það,“ 
skrifar Anninu og líklega þykir lista-
mönnum sannleikskorn í því. „Hvað 

á maður þá til bragðs að 
taka þegar maður hefur 
lesið bók sem maður er 
svo innilega hrifinn af, 
svo hrifinn, að manni 
finnst maður ekkert 

geta sagt sem geri 
henni rétt til?“ 

spyr sænski 
gagnrýnand-
inn.

Það að fara í bíó er ekki bara fyrir 
ungviðið og var Sigurður A. Magn-
ússon, rúmlega áttræður, 
mættur á Kringlubíó á 
sunnudagskvöldið og 
varð myndin Doubt 
fyrir valinu hjá þess-
um mikla menningar-
innar manni. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI



WilliamBounds

ÚTSALA

Búsáhöld, pottar og gjafavara með allt að 60% afslætti

Kæliskápar og vínskápar með allt að 50% afsl.

Ofnar, helluborð og háfar  á mjög góðu verði

William Bounds pipar- og 
saltkvarnir - 30% afsláttur

Canton hátalarar 
með 50% afslætti

Sjálfvirkar kaffivélar frá Gaggia og Saeco með miklum afslætti

Frábær tilboð á hljómtækjum og sjónvörpum frá Denon og Toshiba

SÍÐUSTU DAGAR 

ÚTSÖLUNNAR

SÍÐUSTU DAGAR

ÚTSÖLUNNAR



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Það er ekkert ókeypis var fyrsta 
reglan í hinni hrundu lífsstefnu 

nýfrjálshyggjunnar: allt kost-
ar og í framhaldi af þeirri loka-
niðurstöðu á tilverunni var verð-
miði settur á allt milli himins og 
jarðar. Beiting á gjaldtöku í sam-
félaginu sótti fram á öllum svið-
um. Aðgangseyrir var heimtur af 
sjúkrastofnunum – jafnaðargjald 
og síðan mishátt gjald eftir þjón-
ustu. Skönnun í einhverju rádýru 
tæki kostaði þennan skattþega 
hátt á annan tug þúsunda og þótti 
ekki tiltökumál. Einhver stakk 
upp á að gestir spítalanna væru 
látnir borga þar aðgangsmiða, 
annar að best væri að láta lækn-
ana borga sig inn – þeir væru svo 
mikið fjarverandi við einkarekst-
ur þar sem þeir sinna sjúklingum 
sem hið opinbera borgar þeim svo 
fyrir. Svo tala menn í alvöru um að 
einkarekstur sé einhver nýjung í 
heilbrigðiskerfinu á eyjunni.

NÚ þegar atvinnulausum fjölg-
ar rösklega þótt menn geti ekki 
einu sinni komið sér saman um 
hvað þeir eru margir í alvörunni 
er rétt að hugað sé að lífsgæðum 
þeirra. Atvinnuleysisbætur eru 
lágar. Fólk á rétt á margvíslegum 
stuðningi verkalýðsfélaga hafi það 
á annað borð haft vit eða skyldu 
til að sitja í þeim. En betur má ef 
duga skal: margar listastofnanir 
bjóða nú öllum ókeypis inn. Menn-
ingarstofnanir á borð við bókasöfn 
eiga nú snarlega að veita atvinnu-
lausum ókeypis þjónustu.

ÞÁ á einnig að bjóða atvinnulaus-
um ókeypis aðgang að Þjóðleikhúsi 
og öðrum ríkisstyrktum leikhús-
um. Sama á að gilda um Sinfón-
íuna. Listamenn sem standa fyrir 
sjálfstæðum listviðburðum eiga 
að gefa aðgangseyri eftir fyrir 
þá sem missa vinnuna. Og verða 
fyrri til áður en tilmælin berast 
frá Katrínu Jakobsdóttur.

AF hverju? Þeir atvinnulausu hafa 
greitt skatta alla sína starfstíð og 
nú er kominn sá tími að það á að 
endurgreiða þeim áralanga styrki 
við menningarlíf í landinu. Þeir 
eiga það inni.

MUNAR það miklu? Nei, það 
munar litlu og þótt það sé í blóra 
við höfundarréttargjöld þarf ekki 
annað en bréfsnuddu til Leik-
skáldafélagsins og erlendra rétt-
hafa til að ná því fram tímabund-
ið meðan enn hækka tölur í hópi  
vinnulúinna og atvinnulausra 
sem vonandi varir ekki lengi. Þeir 
greiddu sinn aðgang að veislunni 
og nú er að hleypa þeim inn.

Frítt fyrir 
atvinnulausa

Í dag er þriðjudagurinn 
3. febrúar, 34. dagur ársins.

10.01 13.41 17.23
9.58 13.26 16.55
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