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SÍÐUSTU STOFUTÓNLEIKAR  sumarsins á 
Gljúfrasteini verða sunnudaginn 30. ágúst klukkan 16. 
Einar Jóhannesson klarinettuleikari og Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari spila verk eftir Mozart, 
Gerald Finzi og Áskel Másson.

„Maðurinn minn kom með þá hug-mynd að taka nestisboxið með. Það var óspart notað því sem dæmi um verðlagið á veitingastöðum kostar einn kaffibolli sem tekinn er með, tólf hundruð krónur,“ segir Elín Lilja brosandi áður en hún lýsir ferð stórfjölskyldunnar til Kaup-mannahafnar um miðjan júlí í til-efni af sjötugsafmæli móður henn-ar. 
„Við vorum 12 saman og bjugg-um flest í stóru og glæsilegu húsi með fallegum garði Þ ðFr d

að lána þessu fólki íbúð og sumar-bústað þegar það kemur hingað til Íslands, hvenær sem það verður,“ segir hún ákveðin.Fyrir utan að njóta friðarins í Fredensborg var dagskráin hefð-bundin og barnvæn að sögn Elínar Lilju sem lýsir henni nánar. „Við byrjuðum á að fara í ekta gamal-dags eimreið frá því um 1900. Þar voru lakkaðar tréinnréttingar og lestarþjónar í einkennisbúninguog sumir f þ

með. „Við hjónin erum líka orðin háð því að vera með barnakerru til að hlaða ýmsu á og ég veit ekki hvernig við förum að þegar strák-arnir stækka,“ segir hún hlæjandi. „Svo var farið í dýragarðinn. Kiðl-ingarnir voru vinsælastir þar, eða geitungarnir eins og yngri sonur-inn kallaði þá!“ Luisiana-safnið var eitt af þvísem morgunfrúi k

Með nestisbox í KöbenMorgunfrúin í Ríkisútvarpinu, Elín Lilja Jónasdóttir, skrapp í vikuferð til Kaupmannahafnar í sumar með 

fjölskyldunni. Nestisboxið frá ömmu hennar var með í för og kom að góðum notum. 

Þetta er sko ekkert venjulegt bitabox, heldur taska með útdraganlegum skúffum. Í einni þeirra hafði Elín Lilja frystikubb til að 

halda nestinu fersku. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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VEÐRIÐ Í DAG

ELÍN LILJA JÓNASDÓTTIR

Ferðaðist með 
nestisbox um Köben
• á ferðinni • heilsa • heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Nýr matvælaskóli
Rannsóknarstofan Sýni 

opnar Matvæla-
skólann.

TÍMAMÓT 14

Er afneitunin á enda?
Hvað olli sinnaskiptum félags-
málaráðherra gagnvart niður-
fellingum skulda? spyr Eygló 
Harðardóttir.

UMRÆÐAN 12

Sjá nánar á www.betrabak.is

„Flottir
dagar“

í ágúst

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Tilboð vikunnar

Ifö Cera salerni  m/mjúkri setu 

Tilboð kr: 34.900,-

BALTASAR KORMÁKUR

Undir sama hatt og 
Tarantino
Inhale í góðum málum

FÓLK 22

FRÍÐA OG STYRMIR

Tískubúðin Einstak-
ar ostakökur
Selja föt í stíl 5. og 6. áratugarins

FÓLK 19

Kaffibars-kappleikur
Árni Einar og 
Helgi Guðjóns-
son ætla að 
tækla hvor 
annan á 
Hlíðarenda.

FÓLK 22
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BEST NORÐAUSTAN TIL   Í dag 
verður yfirleitt hæg austlæg átt. 
Bjart með köflum norðaustan- og 
austan til annars rigning eða skúr-
ir. Hiti 10-17 stig, hlýjast norðaust-
an-lands.

VEÐUR 4

FÓLK „Við búumst við um 18 
keppendum og konurnar koma 
úr mismunandi áttum,“ segir 
Gemma Taylor Magnússon, fyrr-
um sterkasta 
kona Bretlands, 
en hún ásamt 
eiginmanni 
sínum, Bene-
dikt Magnús-
syni, skipulegg-
ur nú keppnina 
Sterkustu konu 
Íslands sem 
fram fer í 
Vetrargarðinum 
í Smáralind í október. Krafta-
keppni kvenna hefur ekki verið 
haldin áður með jafn stóru sniði 
hér á landi en allur ágóði af 
keppninni rennur til Krabba-
meinsstöðvar Íslands – bleiku 
slaufunnar.

„Ég held að íslenskar konur 
hafi eina bestu genablöndu í 
heimi hvað varðar styrk og lík-
amsbyggingu,“ segir Gemma. 

 - jma / sjá allt í miðju blaðsins

Sterkasta kona Íslands valin:

Bestu genin í ís-
lensku konunni

GEMMA TAYLOR 
MAGNUSSON

Ármann til 
Englands
Ármann Smári 
Björnsson samdi 
við Hartlepool í 
gær.
ÍÞRÓTTIR 17

LÖGREGLUMÁL Fulltrúar Evrópulög-
reglunnar Europol munu í dag funda 
með sérstökum saksóknara um það 
hvort og þá hvernig unnt er að nýta 
sérþekkingu stofnunarinnar við 
rannsóknina á bankahruninu.

Arnar Jensson, fastafulltrúi 
Íslands hjá Europol, og Carlo van 
Heuckelom, yfirmaður efnahags-
brotadeildar stofnunarinnar, munu 
fyrst hitta dómsmálaráðherra og 
starfsmenn ráðuneytisins og funda 
með þeim um heimildir til kyrrsetn-
ingar og haldlagningar eigna. Þar 
verður meðal annars farið yfir evr-
ópska löggjöf á þessu sviði og hvaða 
úrbóta kann að vera þörf á Íslandi.

Því næst munu þeir funda um það 
sama með Ólafi Þór Haukssyni, sér-
stökum saksóknara, auk þess sem 
rætt verður um hugsanlegt sam-
starf embættisins við stofnunina.

„Þarna er töluvert mikil þekking 
sem við höfum ugglaust hag af að 
komast í,“ segir Ólafur Þór. Hann 
segir að innan Europol séu ýmis svið 
sem kunni að nýtast við rannsókn-
ina á bankahruninu, „án þess að ég 
geti tilgreint það nákvæmlega hvað 
það er sem við ætlum að gera.“

Ólafur mun síðan síðar í vikunni 
funda með erlendum ráðgjöfum 
sínum, þeim Evu Joly, Helge Skog-
seth Berg frá Noregi og Jean-Michel 

Matt frá Frakklandi um framgang 
rannsóknarinnar.

Á borði sérstaks saksóknara eru 
nú 36 mál. Umsóknarfrestur rennur 
út í dag um störf þriggja saksókn-
ara sem starfa munu við hlið Ólafs 
og mun hver þeirra hafa með hönd-
um mál eins viðskiptabankanna 
þriggja.

Skemmst er að minnast þess að 
auglýsa þurfti stöðu Ólafs í tvígang 
áður en nokkur sótti um, en það 
sama er ekki upp á teningnum nú, að 
sögn Rögnu Árnadóttur dómsmála-
ráðherra. Hún segir að umsóknir 
hafi þegar borist og að þeim kunni 
enn að fjölga. - sh

Ræða um mögulegt 
samstarf við Europol
Yfirmaður efnahagsbrotadeildar Europol fundar í dag með sérstökum saksókn-
ara um mögulegt samstarf við rannsóknina á bankahruninu. Fulltrúar Europol 
munu einnig ræða við dómsmálaráðherra um heimildir til kyrrsetningar eigna.

VIRKJANIR Ríkið hefur ekki tök á því 
að kaupa hlut Orkuveitu Reykja-
víkur í HS Orku. Þetta er skoðun 
margra samfylkingarmanna og 
meirihluta borgarstjórnar, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir málið enn 
vera í skoðun hjá fjármálaráðu-
neytinu. „Þetta hefur ekkert verið 
tekið fyrir í flokkunum. Menn hafa 

bara verið að skoða stöðuna,“ segir 
hann. Þá segir hann ríkisstjórnina 
ekki hafa rætt málið, fyrir utan það 
að í byrjun málsins hafi hann fund-
að með forsætisráðherra, iðnaðar-
ráðherra og umhverfisráðherra. 
Steingrímur fundaði með Ross 
Beaty, forstjóra Magma Energy, í 
gærdag. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að það sé víðtæk skoðun innan 

Samfylkingarinnar og einnig 
meirihluta borgarstjórnar, að ekki 
sé möguleiki fyrir ríkið að kaupa 
hlutinn. Meðal annars myndi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gera 
við það athugasemdir. 

Vilji er til þess meðal allra aðila 
málsins að veita stjórnvöldum svig-
rúm til þess að kanna málið til hlít-
ar, samkvæmt heimildum blaðsins. 
 - þeb

Útbreidd skoðun að ríkið geti ekki keypt hlut Orkuveitu Reykjavíkur: 

Óvissa um hlutinn í HS Orku

VÆTUSAMT Í HÖFUÐBORGINNI Nokkur rigning var í höfuðborginni í gær, eins og verið hefur síðustu daga. Þessi japanska fjöl-
skylda lét vætuna þó ekki spilla fyrir gönguferð sinni um miðborgina, enda vel búin regnhlífum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁTTÚRA Hlýnun jarðar hefur 
orðið þess valdandi að tré 
skjóta nú rótum á svæðum þar 
sem áður var of kalt til að þau 
gætu þrifist. Þetta er niður-
staða fyrstu rannsóknarinnar 
sem gerð hefur verið á áhrifum 
loftslagsbreytinga á trjálínur, 
ystu mörk þeirra svæða þar sem 
skógar fást þrifist.

Rannsóknin tók til 166 svæða 
í heiminum og er niðurstaðan 
sú að í helmingi tilvika hafa tré 
dreift úr sér víðar en áður, og oft 
hærra yfir sjávarmál, en einung-
is á tveimur stöðum höfðu skóg-
arnir hopað. 

Vísindamenn undrast þó nokk-
uð að þessa breytingu virðist 
mega rekja til hitabreytinga að 
vetri til, en ekki að sumri eins og 
fyrir fram var ætlað.  - sh

Tré nema áður harðbýl lönd:

Skógar sækja á 
vegna hlýnunar
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LÖGREGLUMÁL Ríkissaksóknari 
hefur ákært Gunnar Viðar Árnason 
fyrir innflutning á um sex kílóum 
af amfetamíni til landsins í hrað-
sendingu í vor. Rannsókn máls-
ins leiddi til þess að tveir menn til 
viðbótar, Sigurður Hilmar Ólason 
og Ársæll Snorrason, voru einnig 
handteknir og úrskurðaðir í gæslu-
varðhald. Þeir eru hins vegar ekki 
ákærðir fyrir smyglið.

Málið var margþætt og grun-
aði lögreglu að þeir Ársæll og Sig-
urður hefðu átt hlut í tiltölulega 
umfangsmiklu peningaþvætti 
erlendra fíkniefnasmyglara. Sá 
angi málsins liggur enn á borði 
Ríkissaksóknara og ekki er útilok-
að að hann leiði til ákæru.

Gunnari Viðari var birt ákæran 
fyrir fíkniefnasmyglið á mánudag 
og verður hún þingfest á föstudag. 

Gunnar Viðar 
hefur setið í 
varðhaldi vegna 
málsins frá því 
22. maí. Gunn-
ar hefur áður 
komið við sögu 
lögreglu vegna 
fíkniefnamála, 
og hlaut tveggja 
og hálfs árs 
fangelsisdóm 

árið 2005 fyrir innflutning á fjór-
um kílóum af amfetamíni.

Rannsókn lögreglu á tengsl-
um þeirra Sigurðar og Ársæls 
við erlendu fíkniefnasalana hefur 
verið mjög umfangsmikil. Sig-
urður hefur játað að hafa stofnað 
fyrirtæki fyrir tvo menn, Ísraels-
manninn Erez Zizov og hinn hol-
lenska Ronny Verwoerd, en neitar 

því alfarið að það hafi verið gert 
með það að augnamiði að þvætta 
fíkniefnagróða mannanna. 

Fyrir liggur að Ársæll kom 
mönnunum í samband við Sigurð, 
en Ársæll þekkir þá síðan hann sat 
inni í Hollandi.

Lögreglan hleraði síma Sigurðar 
í lengri tíma, og kom meðal annars 
fyrir hlerunarbúnaði inni á skrif-
stofu hans. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins eru til upptökur af 
Sigurði og mönnunum tveimur að 
ræða peningaþvætti.

Þá óskaði lögregla eftir upp-
lýsingum um listaverkaeign Sig-

urðar vegna rannsóknarinnar, en 
Sigurður, sem hefur verið nokk-
uð umsvifamikill athafnamaður á 
Íslandi undanfarin ár, á myndar-
legt listaverkasafn.

Sigurður og Ársæll hafa báðir 
hlotið dóma fyrir fíkniefnasmygl. 
Ársæll hlaut fimm ára fangelsis-
dóm í svokölluðu BMW-máli og 
hafði áður hlotið fjögurra ára dóm 
í Hollandi. Hann afplánar nú eftir-
stöðvar fyrri dóms. Sigurður hlaut 
þriggja ára fangelsisdóm árið 2001 
fyrir aðild að smygli á 30 kílóum 
af hassi til landsins.

 stigur@frettabladid.is

Peningaþvættið enn 
á borði saksóknara
Einungis einn er ákærður fyrir innflutning á sex kílóum af amfetamíni þótt 
þrír hafi um tíma sætt varðhaldi vegna málsins. Enn á eftir að ákveða hvort 
hinir, Sigurður Ólason og Ársæll Snorrason, verði ákærðir fyrir peningaþvætti.

FÍKNIEFNI Í PÓSTI Fíkniefnin bárust til landsins í hraðsendingu. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins var um að ræða hér um bil sex kíló af amfetamíni. SAMSETT MYND

SIGURÐUR ÓLASON

ALÞINGI Fjármálaráðuneytinu verður falið að kynna 
Bretum og Hollendingum fyrirvara Alþingis við ríkis-
ábyrgð Icesave-lánanna og fá frá þeim formlega stað-
festingu á að þeir fallist á þá. 

Þetta er önnur tveggja breytinga sem fjárlaganefnd 
gerir á Icesave-frumvarpinu milli annarrar og þriðju 
umræðu þingsins. Hin breytingin snýr að málsmeð-
ferð eftir árið 2024 ef eftirstöðvar verða af láninu. 
Fjárlaganefnd segir að komi sú staða upp skuli ein-
faldlega teknar upp viðræður milli aðila um fram-
haldið.

Að breytingunum standa allir flokka utan Fram-
sóknar.

Með þessum breytingum er umfjöllun fjárlaga-
nefndar um málið lokið. Það verður tekið til þriðju 
umræðu í þinginu á fimmtudag. 

Guðbjartur Hannesson, formaður fjárlaganefndar, 
segir málið allt hafa styrkst síðan nefndin fékk það til 
umfjöllunar 6. júlí. „Við höfum unnið að því að styrkja 
það með íslenska hagsmuni í huga. Við það eru settir 
miklir lagalegir og efnahagslegir fyrirvarar og ég tel 
klárlega að málið sé miklu betur búið en í upphafi.“

Ekki liggur fyrir hve miklum tíma fjárlaganefnd 
varði í umfjöllun um Icesave en Guðbjartur segir 

nefndina hafa fundað svo að segja daglega, ýmist 
formlega eða óformlega, allt frá því að hún fékk málið 
í hendur fyrir rúmum sjö vikum. „Þetta var erfiður 
tími en spennandi og ögrandi og af starfinu hlaust 
mikill lærdómur,“ segir Guðbjartur. Samstarfið í fjár-
laganefnd hafi verið gott og menn lagt sig fram um að 
betrumbæta málið. 

Fyrir fjárlaganefnd liggur nú að vinna að fjárlaga-
frumvarpi ársins 2010. - bþs

Tryggja á að Bretar og Hollendingar fallist á fyrirvara við ríkisábyrgð Icesave-lána:

Miklu betur búið en í upphafi

ALÞINGI Icesave-málið verður rætt á þingi á fimmtudag.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL Skilyrði fyrir 
niðurgreiðslum ríkisins vegna 
æðahnútaaðgerða hafa verið hert 
og í sparnaðarskyni verður ekki 
framvegis greiddur kostnaður 
vegna aðgerða við rósroða. 

Heilbrigðisráðherra gerði þess-
ar breytingar með nýrri reglugerð 
í gær. Með breytingunni er ætlað 
að spara um 90 milljónir króna á 
ári, en um 30 milljónir það sem 
eftir er af yfirstandandi ári, sam-
kvæmt upplýsingum frá ráðuneyt-
inu. Lýtalækningar kosta árlega 
um 400 milljónir króna, en árlegur 
kostnaður Sjúkratrygginga Íslands 
er um 300 milljónir.  - bj

Ríkið sparar á lýtaaðgerðum:

Skera niður um 
90 milljónir

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók 
tvo menn á þrítugsaldri eftir 
hádegi á mánudag eftir að tals-
vert magn af kannibisefnum 
fannst við húsleit í Grafarholti. 
Alls fannst um eitt og hálft kíló 
af hassi, ríflega 600 grömm af 
marijúana og auk þess kókaín í 
neysluskömmtum.

Leitað var í húsnæðinu að 
undangengnum dómsúrskurði. 
Mennirnir voru yfirheyrðir 
vegna málsins og síðan sleppt úr 
haldi. Þeir hafa báðir komið áður 
við sögu lögreglu. Annar þeirra 
mun, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins, bera öllu meiri 
ábyrgð í málinu en hinn.  - sh

Tveir menn handteknir:

Með tvö kíló af 
kannabisefnum

ORKUMÁL Jarðhitasvæðið í grennd 
við Hengilinn gæti verið mun 
stærra en áður hefur verið talið. 
Ný rannsóknarborhola við Hvera-
hlíð hefur gefið sterkar vísbend-
ingar um að það nái lengra til suð-
urs. 

Samkvæmt mælingum gæti bor-
holan sem um ræðir gefið fimmtán 
til sautján megavött í raforkufram-
leiðslu. Hún gæti þjónað þörfum 
sautján þúsund manna byggðar. 

Nú fara fram boranir á fleiri 
rannsóknarholum, og rannsóknir 
og mælingar á þeim munu leiða í 
ljós hvort jarðhitinn á svæðinu sé 
í raun meiri en áður hafði verið 
talið.  - þeb 

Borholur benda til meiri hita: 

Hengilssvæði 
stærra en áður

HELLISHEIÐI Ný borhola gæti gefið 17 
megavött í raforkuframleiðslu.

EFNAHAGSMÁL Fjögurra milljarða 
krafa lífeyrissjóðsins Stapa í 
Straum-Burðarás gæti verið töpuð. 
Lögmannsstofan ehf. á Akureyri, 
sem sá um meðferð kröfunnar, 
gleymdi að lýsa kröfunni fyrir til-
tekinn frest. 

Á heimasíðu sjóðsins kemur 
fram að um mannleg mistök sé að 
ræða vegna misskilnings á aug-
lýsingu um kröfulýsingarfrestinn. 
Vegna þessa þarf nú að leita sam-
þykkis annarra kröfuhafa í bank-
anum. 

Handhafar 75 prósenta heildar-
fjárhæðar krafna í Straumi þurfa 
að samþykkja kröfu lífeyrissjóðs-
ins til þess að hægt sé að endur-

heimta eitthvað af henni. Ef það 
gengur ekki eftir gæti ávöxtun 
sjóðsins rýrnað um tvö til fjögur 
prósent, að því er fram kemur í 
frétt á heimasíðu sjóðsins. Niður-
staða málsins verður ekki ljós fyrr 
en að nokkrum vikum liðnum og 
þangað til ætlar sjóðurinn ekki að 
tjá sig um málið. Tólf stéttar- og 
starfsmannafélög eru aðildarfélög 
í lífeyrissjóðnum. 

Fréttastofa RÚV sagðist í kvöld-
fréttum í gær hafa heimildir fyrir 
því að nú þegar hafi verið send út 
bréf til um 300 kröfuhafa í bank-
anum þar sem óskað er eftir því að 
þeir samþykki kröfu lífeyrissjóðs-
ins Stapa. - þeb

Lögmannsstofan ehf. gleymdi að lýsa kröfu lífeyrissjóðs í Straum-Burðarás: 

Milljarðar mögulega tapaðir

AKUREYRI Lífeyrissjóðurinn Stapi er 
staðsettur á Akureyri og á Neskaupsstað 
og eru tólf stéttar- og starfsmannafélög 
aðilar að honum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Gunnar, er þetta ekki tóm 
steypa? 

„Jú, en sementið þyrfti helst að vera 
íslenskt.“ 

Gunnar H. Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Sementsverksmiðjunnar á Akranesi, er 
ósáttur við að íslensk fyrirtæki í ríkiseigu 
kaupi sement frá Danmörku á sama tíma 
og íslenskur iðnaður berst í bökkum. 

LÖGREGLUMÁL Fjórir voru fluttir 
á slysadeild eftir umferðarslys í 
Grafarvogi í gærkvöldi. Ekki er 
talið að alvarleg slys hafi orðið á 
fólkinu. 

Slysið varð með þeim hætti að 
fólksbíll og bifhjól rákust saman. 
Atvikið varð um áttaleytið í gær-
kvöldi á Korpúlfsstaðavegi. Þrír 
sjúkrabílar voru sendir á staðinn. 

Tveir hinna slösuðu voru á bif-
hjólinu og hinir tveir í bílnum. Til-
drög slyssins voru enn óljós þegar 
Fréttablaðið fór í prentun.  - þeb

Fjórir fluttir á slysadeild: 

Bifhjól og bíll 
rákust saman

VIÐSKIPTI Íslensku bankarnir 
segjast ekki hafa upplýsing-
ar um hverjir eru eigendur um 
sjötíu aflandsfélaga sem þeir 
stofnuðu sjálfir. Bankarnir hér á 
landi stofnuðu um tvö hundruð og 
fimmtíu félög í skattaparadísum.

Ríkisskattstjóri hefur unnið 
að því að greina eignarhald á 
íslenskum fyrirtækjum og tengsl 
við erlend félög í skattaskjólum. 
Félögin sem eru til skoðunar eru 
um 400 talsins. Samkvæmt heim-
ildum stofnuðu íslensku bankarn-
ir um 250 aflandsfélög. Íslensku 
bankarnir í Lúxemborg og lög-
menn stofnuðu hin 150 sem eru 
til skoðunar.  - ghh

Félög í skattaparadísum:

Ekki vita um 
eigendur 70 
aflandsfélaga  

Þjófagengi í gæsluvarðhald
Hópur pólskra innbrotsþjófa, sem 
nýverið var handtekinn í borginni, 
mun vera áfram í gæsluvarðhaldi 
til 28. ágúst. Hæstiréttur staðfesti 
úrskurð þess efnis í gær. Mikið magn 
þýfis hefur fundist sem talið er að 
megi rekja til innbrota fólksins. Lög-
regla leitar fleira fólks vegna málsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS



„Flottir
dagar“

í ágúst

5 dagar eftir
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Ranglega var hermt í Fréttablaðinu í 
gær að Bókabúð Máls og menningar 
hefði þurft að flytja verslunina af 
Laugavegi 18 vegna vangoldinnar 
leigu. Rétt er að ekki náðist sam-
komulag við eigendur húsnæðisins 
um leiguverð.

LEIÐRÉTT

ALVÖRU SÁLFRÆÐITRYLLIR

D
Y

N
A

M
O

 R
E

Y
K

JA
V

ÍK

www.bjartur.is

Ný stjarna á himni
reyfarahöfunda

Þýðandi: Bjarni Jónsson
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SNÝST Í NORÐAN 
ÁTT Á MORGUN  
Það eru breyting-
ar í farvatninu. 
Smám saman snýst 
vindur til norðurs 
og þá styttir upp 
syðra og léttir 
smám saman til en 
norðanlands kólnar 
með vætusömu 
veðri.  Á sunnudag 
snýst vindur svo til 
austurs með vætu 
sunnanlands en 
annars úrkomulitlu 
veðri.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

IÐNAÐARMÁL Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, segir það afdráttar-
lausa skoðun sína að íslenskt iðnaðarfyrir-
tæki, í þessu tilfelli Sementsverksmiðjan á 
Akranesi, eigi meiri tilverurétt í íslensku 
atvinnulífi en samkeppnisaðilinn sem flytur 
inn danskt sement. Samtök verslunar og þjón-
ustu (SVÞ) gagnrýna harðlega boðskap á þess-
um nótum.

Jón tók málefni Sementsverksmiðjunnar til 
umfjöllunar á ríkisstjórnarfundi í gær. Komið 
hefur fram að samdráttur hjá verksmiðjunni 
er svo mikill frá efnahagshruninu að framtíð 
hennar er í hættu, sem er mat framkvæmda-
stjórans Gunnars H. Sigurðssonar. Á sama 
tíma er gagnrýnt að fyrirtæki í eigu ríkisins 
hafa keypt danskt sement frá Aalborg Port-
land á Íslandi.

„Ég spyr hvort misvitur samkeppnislög eigi 
að standa þjóðfélaginu fyrir þrifum,“ segir 
Jón. Hann segir mikilvægt að allt sé gert 
sem mögulegt er til að verja stöðu og framtíð 
íslenskrar sementsframleiðslu. „Það skýtur 
skökku við að opinberir aðilar skuli kaupa 
innflutt sement til sinna framkvæmda á sama 
tíma og barist er fyrir lífi og framtíð fyrir-
tækisins,“ segir Jón. 

SVÞ taka til varna fyrir Aalborg Portland á 
Íslandi. Í fréttatilkynningu er bent á að fyrir-
tækið hafi lagt í miklar fjárfestingar hér og 
þar starfi níu manns, og atvinna þeirra sé í 
hættu verði fótunum kippt undan starfsemi 
fyrirtækisins.  

SVÞ benda á að öll stýring viðskipta hins 
opinbera við kaup á sementi færi gegn ríkj-
andi sjónarmiðum í samkeppnismálum og 
bryti beinlínis gegn ákvæðum samkeppnis-
laga. „Því verður þess vegna ekki trúað fyrr 
en á reynir að stjórnvöld muni standa fyrir 
aðgerðum sem komi á einokun á sements-
markaði á ný. […] Einokun er nefnilega alltaf 
skaðleg, hvort sem hún er íslensk eða erlend,“ 
segir í tilkynningu samtakanna. 

Þessari skoðun deilir ekki Jón Bjarnason 
með SVÞ og vitnar á heimasíðu sinni til orða 

Ráðherra vill frekar ís-
lenska einokun en danska
Ríkisfyrirtæki eiga að beina viðskiptum sínum til íslensks framleiðanda frekar en samkeppnisaðila sem 
flytur inn sömu vöru, segir ráðherra. Samtök verslunar og þjónustu gagnrýna málflutninginn.

SEMENTSVERKSMIÐJAN Á AKRANESI Þar starfa 45 manns en lokun hefur áhrif á 120 manns þegar afleidd störf 
eru talin með. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Í tilefni af opinberri umræðu um slæma stöðu 
Sementsverksmiðjunnar á Akranesi vilja Samtök 
verslunar og þjónustu benda á eftirfarandi:
 - Með EES-samningnum er aðildarríkjum 
samningsins gert að koma í veg fyrir einokun á 
mörkuðum.
 - Fullyrða má að krafa um að fyrirtæki á sam-
keppnismarkaði (þó að þau séu tímabundið 
formlega séð í eigu ríkisbanka) beindi viðskiptum 

sínum til fyrirtækis í eigu samkeppnisaðila, færi 
gegn ríkjandi sjónarmiðum í samkeppnismálum 
og bryti beinlínis gegn ákvæðum samkeppnislaga. 
 - Slík ráðstöfun teldist jafnframt vafalítið falla 
undir ríkisstyrkjaákvæði EES-samningsins. Til þess 
að ríkisstyrkir teljist heimilir verður Eftirlitsstofnun 
EFTA að samþykkja slíka ráðstöfun. Telja verður í 
meira lagi hæpið að ríkisstyrkur í því formi sem 
hér um ræðir yrði heimilaður af stofnuninni.

SVÞ BENDA Á EFTIRFARANDI

Jóns Steindórs Valdimarssonar, framkvæmda-
stjóra Samtaka iðnaðarins, sem féllu í viðtali 
um Sementsverksmiðjuna fyrr á árinu: „Ef 
það eru tveir valkostir í boði, íslensk einokun 

eða dönsk þá vildi ég frekar þessa íslensku.“
Ríkisstjórnin samþykkti í gær að fela iðnað-

ar- og umhverfisráðherra málið til athugunar 
og skila um það áliti.  svavar@frettabladid.is

SUÐUR-KÓREA, AP Suður-Kóreubúar 
sendu á loft fyrstu geimflaug sína 
í gær. Geimskotið heppnaðist vel, 
en gervihnöttur sem skotið var á 
loft með flauginni og átti að fara 
á braut umhverfis jörðu rataði 
ekki rétta leið.

Geimskotinu hefur verið 
frestað nokkrum sinnum síðan í 
júlí, þegar fyrst átti að reyna það. 

Suður-Kórea hefur síðan 1992 
sent ellefu gervihnetti út í geim-
inn, en aldrei áður hefur þeim 
verið skotið upp frá Suður-Kóreu, 
heldur verið notast við geim-
flaugar annarra ríkja.  - gb

Fyrsta geimskot S-Kóreu:

Gervihnöttur 
fór ranga leið

FLAUGINNI SKOTIÐ Á LOFT Fyrsta geim-
skot Suður-Kóreu heppnaðist að hluta.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMHVERFISMÁL „Slæm umgengni 
notenda fráveitu hefur valdið tug-
milljóna tjóni,“ segir heilbrigðis-
fulltrúi Suðurlands í bréfi til 
skipulags- og byggingarnefndar 
Ölfuss.

„Ástæðan fyrir þessu er að 
sumir notendur virðast fjar-
lægja ristar og mengunarvarn-
ir í fyrirtækjum sínum og spúla 
öllu beint í fráveituna í stað þess 
að hreinsa gólf af aðskotahlutum 
áður en þrif fara fram,“ segir í 
fundargerð skipulagsnefndar-
innar þar sem vitnað er til bréfs 
heilbrigðis-fulltrúans sem ræðir 
um aðfarir vinnslufyrirtækja í 
Þorlákshöfn.

„Föstum efnum skal skila aftur 
til vinnslu eftir því sem kostur 

er þannig að grófur óuppleystur 
úrgangur berist ekki í fráveitu og 
fráveita fyrirtækisins skal útbúin 
með fitugildru,“ vísar heilbrigðis-
fulltrúinn til starfsleyfisskil-
yrða. „Fitu og úrgang sem safn-
ast í fitugildru eða á ristar skal 
nýta eftir því sem kostur er t.d 
til bræðslu eða mjölvinnslu, en að 
öðrum kosti farga á viðurkennd-
an hátt.“

Skipulagsnefndin fyrir sitt leyti 
áréttar við forráðamenn vinnslu-
fyrirtækjanna að hafi þeir ekki 
komið upp fitugildrum við fyrir-
tæki sín geri þeir það strax „enda 
allir frestir sem veittir hafa verið 
löngu liðnir“.  - gar

Vinnslufyrirtæki í Þorlákshöfn svindla úrgangi fram hjá mengunarvörnum:

Tugmilljóna skemmdir á fráveitunni

ÞORLÁKSHÖFN Heilbrigðisfulltrúi 
Suðurlands telur að í vinnslufyrirtækjum 
Þorlákshafnar sé úrgangi vísvitandi 
hleypt fram hjá mengunarvörnum.

STJÓRNMÁL Starfshópur sjávarút-
vegsráðherra um endurskoðun 
fyrirkomulags fiskveiðistjórnun-
ar hefur enn ekki hist. Hópurinn 
var skipaður í byrjun júlí og er 
ætlað að skila álitsgerð til ráð-
herra fyrir 1. nóvember.

Guðbjartur Hannesson, þing-
maður Samfylkingarinnar, er 
formaður starfshópsins. Hann 
er jafnframt formaður fjárlaga-
nefndar Alþingis og hefur allur 
hans tími undanfarnar vikur 
farið í Icesave-málið. „Nú líður 
að því að ég kalli hópinn saman,“ 
sagði Guðbjartur við Fréttablaðið 
í gær. „Icesave tók miklu lengri 
tíma en áætlað var.“ - bþs

Endurskoðun kvótakerfisins:

Starfshópurinn 
hefur ekki hist

GENGIÐ 25.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Japanskt jen 
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Betra Form eftir Barnsburð
Að endurheimta vaxtarlag og 
vöðvastjórn eftir meðgöngu

Sérhæft námskeið undir leiðsögn sjúkraþjálfara 
fyrir mæður sem vilja:

-bæta vöðvastjórn í mjaðmagrind, grindarbotni, 
kvið og baki
-bæta líkamsstöðu eftir meðgöngu
-búa í haginn fyrir árangursríka heilsurækt 
-minnka líkur á bakverkjum, grindarverkjum 
og þvagleka
-styrkjast og fræðast í góðra kvenna 
hópi (8-10 saman)

7 vikna námskeið byggt á fræðslu og æfingum, hefst 1. september.  Þátttakendur fá 
vinnubók og aðstoð við að greina eigin líkamsstöðu, vöðvavirkni og leiðir til úrbóta. Í 
síðasta tíma fjallar hjúkrunar- og kynfræðingur um kynlíf kvenna eftir fæðingu.

Upplýsingar og skráning:  
www.asmegin.net, 
gudlaug@asmegin.net, 
sími: 899 2873

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin samþykkti 
í gær að hefja undirbúning að höfð-
un skaðabótamála gegn einstakl-
ingum, félögum og fyrir-tækjum 
sem sýna má fram á að hafi vald-
ið ríkinu og íslenskum almenningi 
fjárhagslegu tjóni með athöfnum í 
aðdraganda bankahrunsins.

„Það má segja að þetta sé bæði 
hluti af eðlilegri hagsmunagæslu 
fyrir hönd ríkisins og þjóðarbús-
ins, en líka hluti af því að rétt-
lætið nái fram að ganga,“ segir 
Steingrímur J. Sigfússon fjármála-
ráðherra. 

„Ég treysti því, hvað sem út 
úr þessu kemur, að það fullnægi 
betur réttlætiskennd manna að 
þessi þáttur sé skoðaður,“ segir 
Steingrímur. Hann segir ekki 
tímabært að nefna nöfn einstakl-
inga eða fyrirtækja sem verið sé 
að skoða.

Ákveðið hefur verið að fela 
starfshópi sjálfstætt starfandi lög-
manna að undirbúa skaðabótamál-
in. Verkefni hópsins verður meðal 
annars að athuga í hvaða tilvikum 
er líklegt að árangur náist með 
málshöfðun. Hópurinn mun einnig 
skilgreina einstök mál og velja þau 
sem líklegt er að geti haft hraðan 
framgang í dómskerfinu, og hafi 
fordæmisgildi fyrir önnur sam-
bærileg mál.

Skaðabótamál gegn einstakling-
um og lögaðilum yrðu rekin sem 
einkamál, og kröfur ríkisins ein-
göngu þær að fá bætur fyrir tjón 
sem hlotist hefur af verkum þeirra 
sem verða fyrir slíkri málshöfðun, 
að því er segir í tilkynningu frá 
fjármálaráðuneytinu.

Steingrímur segir skaðabóta-

mál geta verið fljótvirkari en sak-
sókn og refsing, sé því til að dreifa. 
Ekki hefur verið endanlega ákveð-
ið hvort ríkið fer þessa leið, né 
hvort slík málshöfðun, ef af verð-
ur, yrði í höndum ríkislögmanns 
eða annarra. 

Starfshópur með fulltrúum fjög-
urra ráðuneyta mun stýra verkefn-
inu og ráða tvo til þrjá lögfræðinga 
til að vinna að könnun og undir-
búningi málshöfðunar.

Þegar upplýsingar koma fram 
um atburðarás, tjón og tjónvald 

verður hægt að krefjast kyrrsetn-
ingar eigna hans og höfða svo mál 
í kjölfarið.

Í tilkynningu frá fjármálaráðu-
neytinu segir að sönnunarkröf-
ur í skaðabótamálum séu öðru-
vísi en í opinberum sakamálum. 
Ef gögn sýni brotlega eða gáleys-
islega hegðun stefndu sem valdið 
hafi ríkinu eða almenningi tjóni sé 
hægt að krefjast skaðabóta án þess 
að tekin sé afstaða til þess hvort 
rétt sé að refsa viðkomandi fyrir 
athæfið. brjann@frettabladid.is

Ríkið vill skaðabætur 
frá útrásarvíkingum
Stjórnvöld undirbúa höfðun skaðabótamála gegn þeim sem bakað hafa þjóðar-
búinu tjón í hruninu. Hægt verður að krefjast kyrrsetningar eigna. Snýst um 
hagsmunagæslu og að réttlætið nái fram að ganga segir fjármálaráðherra.

SKAÐABÓTAMÁL Fordæmi eru fyrir því bæði erlendis og hérlendis að ríkið fari í 
skaðabótamál, þó óvenjulegt sé að svo stór atburðarás sé tekin fyrir með þessum 
hætti, segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFGANISTAN, AP Samkvæmt fyrstu bráðabirgða-
tölum úr forsetakosningunum í Afganistan, sem 
haldnar voru í síðustu viku, eru líkur á því að 
halda þurfi aðra umferð kosninganna taldar hafa 
aukist mjög.

Þegar búið var að telja tíu prósent atkvæða voru 
Hamid Karzai, núverandi forseti, og Abdullah 
Abdullah, fyrrverandi utanríkisráðherra í stjórn 
Karzais, báðir með um 40 prósent atkvæða. Karzai 
hafði þó örlítið forskot, hafði fengið 40,6 prósent 
en Abdullah 38,7 prósent.

Nái hvorugur þeirra meira en 50 prósentum þarf 
að kjósa á ný milli tveggja efstu frambjóðenda, 
sem væntanlega verða þeir Karzai og Abdullah.

Bæði lítil kosningaþátttaka og gagnkvæmar 
ásakanir um útbreitt kosningasvindl hafa þó varp-
að skugga á kosningarnar. Töluverð hætta er á að 
lítil sátt verði um úrslit þeirra.

Karzai hefur að vísu boðið Abdullah, og öðrum 
mótframbjóðendum sínum, ráðherrasæti í ríkis-
stjórn sinni, fari svo að hann haldi embættinu. 
En ekki er víst að það dugi, ef fótur reynist fyrir 
ásökunum um kosningasvindl.

„Kosningasvindl gæti leitt af sér aukna spennu 

og ofbeldi,“ sagði í sameiginlegri yfirlýsingu frá 
sex forsetaframbjóðendum. Hvorki Karzai né 
Abdullah voru þó meðal þeirra. - gb

Fyrstu bráðabirgðatölur forsetakosninga í Afganistan birtar í gær:

Karzai og Abdullah jafnir

KOSNINGASTJÓRI KARZAIS BROSIR BREITT Haji Din Moham-
med var ánægður með forskot Karzais, sem þó var harla lítið 
því aðeins tíu prósent atkvæða hafa verið talin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Ungur Akureyringur, 
Eyþór Helgi Guðmundsson, hefur 
verið dæmdur í tíu mánaða fang-
elsi fyrir vörslur á 487 e-töflum. 
Eyþór hefur setið í gæsluvarð-
haldi síðustu tvær vikur grun-
aður um að hafa ásamt tveimur 
öðrum rænt manni og misþyrmt 
honum klukkustundum saman í 
íbúð í fjölbýslishúsi.

Eyþór neitaði sök í fíkniefna-
málinu og sagðist einungis hafa 
fundið töflurnar í poka inni á 
baðherbergi móðursystur sinnar. 
Dómurinn komst að þeirri nið-
urstöðu að fyrst maðurinn gerði 
lögreglu ekki viðvart þegar hann 
fann efnin heldur faldi þau enn 

betur hafi hann gerst sekur um 
vörslu þeirra.

Mannránið sem Eyþór er grun-

aður um fyrir tveimur vikum var 
hrottafengið. Fólkið er grunað um 
að hafa numið fórnarlambið brott 
af heimili þess, haldið því nætur-
langt í annarri íbúð og þar meðal 
annars ítrekað lamið það með 
járnröri og kastað logandi klósett-
pappír í það. Málið er talið tengj-
ast fíkniefnaskuld.

Eyþór á langan sakaferil að baki 
og hefur verið dæmdur fjórtán 
sinnum frá því að hann var átján 
ára. Hann rauf skilorð með fíkni-
efnabrotinu. Hann var jafnframt 
dæmdur fyrir vörslu lítilræðis af 
hassi og að stela tveimur flöskum 
af ilmvatni og einni flösku af rak-
spíra.  - sh

Maður sem situr í gæsluvarðhaldi dæmdur fyrir vörslur á 487 e-töflum:

Meintur mannræningi hlýtur dóm

LÖGREGLAN Á AKUREYRI Eyþór hefur 
setið í gæsluvarðhaldi ásamt kærustu 
sinni og þriðja manninum.

FRÉTTABLAÐIÐ / KRISTJÁN KRISTJÁNSSON

BANDARÍKIN Aðdáendur Steves 
Jobs, framkvæmdastjóra Apple, 
bíða eftir því að hann kynni nýj-
ung sem muni breyta heiminum. 

Að þessu sinni gengur orðróm-
ur á Netinu um að í næsta mánuði 
komi fram nýstárleg smátölva, 
sem verður búin snertiskjá í stað 
lyklaborðs. Hún sé nógu öflug til 
þess að notendur geti vafrað á 
vefnum, lesið dagblöð og horft á 
bíómyndir, en engu að síður nógu 
lítil til að hægt sé að smeygja 
henni í handtöskur.  - gb

Orðrómur um útspil Apple:

Talið styttast í 
nýja smátölvu

LÖGREGLUMÁL Tvítugur maður 
sem lögregla handtók í fyrra-
dag grunaðan um að hafa hringt 
sprengjuhótun inn í Borgar-
holtsskóla játaði verknaðinn við 
yfirheyrslur í gær. Honum var í 
kjölfarið sleppt úr haldi. Málið 
verður rannsakað frekar og síðan 
sent lögfræðideild lögreglunnar, 
sem líklega mun útbúa ákæru.

Um þúsund nemendum og 
starfsmönnum Borgarholtsskóla 
var gert að yfirgefa skólann eftir 
að hótunin barst. Engin sprengja 
fannst í skólanum. Maðurinn var 
handtekinn síðar um daginn í 
annarlegu ástandi.  - sh

Sleppt úr haldi:

Játaði ábyrgð á 
sprengjuhótun

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Fjölmennt lið lög-
reglu var sent á staðinn. Hótunin getur 
haft miklar afleiðingar fyrir þann seka.

FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

SVEITARFÉLÖG „Sé um vanskil að 
ræða hefur starfsmaður á skrif-
stofu hreppsins samband við við-
komandi, en það eru að öllu jöfnu 
vandræðaleg samskipti,“ segir 
Sigurbjörn Hjaltason oddviti 
á heimasíðu Kjósarhrepps um 
milda innheimtustefnu hreppsins 
sem byggist á því á að treysta á 
skilvísi gjaldenda. Sigurbjörn 
segir hægt að innheimta fast-
eignagjöld með aðför að fast-
eignum fólks en að til þess hafi 
sem betur fer ekki komið. „Er 
það eindregin ósk til þeirra sem 
eru í vanskilum að gjöldin verði 
gerð upp hið fyrsta ef því er ekki 
þegar lokið.“  - gar

Beita mildri innheimtuaðferð:

Vandræðaleg 
samtöl í Kjós

SIGURBJÖRN HJALTASON Biðlar til Kjós-
verja að borga fasteignagjöld með góðu.

MENNTAMÁL Útskrifaðir voru 105 
nemendur af íslenskunámskeiði 
hjá Háskólasetri Vestfjarða á 
mánudag. Allir nemendurnir 
náðu lágmarkseinkunn. 

Námskeiðið hefur farið fram 
undanfarnar þrjár vikur á Ísa-
firði og á Núpi í Dýrafirði. Það er 
hugsað sem undirbúningur fyrir 
dvöl hér á landi og eru flestir 
nemendanna á leið í skiptinám á 
Íslandi í vetur. Þátttakendurnir 
hafa einnig ferðast um Vestfirði 
þessar vikur í tengslum við nám-
skeiðið.  - þeb

105 erlendir nemendur: 

Útskrifast af ís-
lenskunámskeiði

Fylgdist þú  með leik Íslands 
og Frakklands á EM kvenna í 
knattspyrnu? 
Já 62,5%
Nei  37,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Á að breyta erlendum lánum í 
lán í íslenskum krónum? 

Segðu þína skoðun á vísir.is 

KJARAMÁL Launavísitala hækkaði 
um 0,4 prósent frá júní til júlí 
samkvæmt Hagstofu Íslands. Síð-
astliðna tólf mánuði hefur launa-
vísitalan hækkað um 2,6 prósent.

Kaupmáttur launa jókst um 0,2 
prósent milli mánaða. Síðustu tólf 
mánuði hefur vísitala kaupmáttar 
launa hins vegar lækkað um 7,8 
prósent. Launahækkanir félaga 
í Alþýðusambandi Íslands, sem 
áttu að taka gildi í mars, tóku ekki 
gildi fyrr en í júlí og skýrir það 
hækkunina. Þá hækkuðu almennir 
launataxtar um 6.750 til 8.750 
krónur. Seinni hluti þeirra hækk-
ana kemur til framkvæmda 1. nóv-
ember. - kóp

Kaupmáttur launa eykst:

Launavísitala 
hækkar lítillega

KJÖRKASSINN



DeWalt verkfæri 
       fyrir fagmanninn

Létt o
hleðs

Frábær 2ja línulaser

Góður
einfald
sogbú
passar
eftirfa
D25303 og D25313

Gott vinnuljós með “Flex” 
armi og passar fyrir 
18V rafhlöður

Öflug o
 hleðslu
3ja gíra
höggi

Nett og handhæg 
12v hleðsluborvél 

Borhamar SDS 
með meitlun

Rafhlað
Hleðslu
Patróna
Þyngd: 
Taska

st ga á b að
Slög/min: 0 - 3000
Þyngd: 2,6 kg

Rafhlaða
Hleðslutæ
Patróna: 
Þyngd: 2
Taska

Afl: 20 Nm
Rafhlaða: 2 x 1,3Ah
Hleðslutæki
Patróna: 10mm

Afl: 650W
Kraftur: 2,4j
Meitlun
Þyngd: 2,7kg

Þyngd: 0,46kg
3 x AA rehlöður
Veggfesting
Skekkja +/- 0,3mm/m
Drægni: 15m
Taska

fyrir 125mm skífur
Afl: 6500sn, 405W
Taska

+

Afl: 650
Kraftur
Meitlun
Þyngd: 

29.900 kr.

SLEÐASÖG + 1,5M 

SVERÐSÖG 18V LJÓS 18VOLTSOGBÚNAÐUR F. SDS VÉL

LÍNULASER  

HLEÐSLUBORVÉL 12V       HLEÐSLUBORVÉL 18V       

SLÍPIROKKUR 18V 

HLEÐSLUBORVÉL 12V + HÖGGBORVÉL SDS

39.900 kr. 59.900 kr.

29.000 kr.74.900 kr. 39.900 kr.

9.900 kr.14.900 kr.34.900 kr.

TILBOÐ
44.900 kr.

94DC743KB 94DC988KB

94DC411N94DWS520KR 94DW087K

94DC385N

94D25003KSF

94D25300D 94DW919

  HÖGGBORVÉL SDS
94D250003K

Verð gilda til o
eða á meðan birgðir e
Birt með fyrirvara um villur.
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smyrja bílinn hjá Max1
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu

Toyota Yaris 1,3   Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Nissan Almera 1,5   Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Mazda3 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Ford Focus 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Sparaðu, láttu

Smurþjónusta

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365. Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit. Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og
textill. Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og
atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

1. Hver skoraði mark Íslands í 
landsleiknum gegn Frökkum á 
mánudag? 

2. Hvaða íslenski fiðlunemi 
hlaut á dögunum styrk úr sjóði 
Halldórs Hansen til að stunda 
nám við Juilliard?

3. Hvað bíða mörg pör eftir 
því að geta ættleitt börn frá 
útlöndum? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 22

ORKUMÁL Samningar sem kanad-
íska orkufyrirtækið Magma 
Energy hefur gert í Bandaríkj-
unum eru algerlega ósambæri-
legir við samning HS Orku um 
nýtingu jarðvarma undir Reykja-
nesi, segir Ross J. Beaty, forstjóri 
Magma Energy.

Samningur HS Orku við Reykja-
nesbæ um orkunýtingu á Reykja-
nesi er til 65 ára með möguleika 
á framlengingu í önnur 65 ár. 
Magma Energy á tæplega ellefu 
prósenta hlut í HS Orku, og hefur 
gert tilboð í 32 prósenta hlut Orku-
veitu Reykjavíkur í fyrirtækinu.

Tveir samningar Magma 
Energy, sem fjallað hefur verið 
um í Fréttablaðinu, eru hins vegar 
til tíu ára, með möguleika á fram-
lengingu í önnur tíu ár.

„Bandarísku samningarnir 
eru um rannsóknaréttindi til tíu 
ára, og hægt er að endurnýja þá 
til annarra tíu ára. Ef fyrirtæk-
ið hefur orkuframleiðslu einhvern 
tímann á því tímabili má halda 
orkuvinnslu áfram út í hið óend-
anlega,“ segir Beaty.

Fjölmargir áhrifamenn innan 
Vinstri grænna og Samfylking-
arinnar hafa gagnrýnt samning 
Reykjanesbæjar við HS Orku. 
Beaty segir það koma á óvart að 
leiga til 65 ára sæti gagnrýni. Víð-
ast hvar í heiminum fáist varan-
leg leyfi til orkuframleiðslu, ekki 
tímabundin eins og hér á landi.

„Fjárfestingar í jarðvarma-
virkjunum eru stórar fjárfesting-
ar til mjög langs tíma. Það tekur 
ár eða áratugi að fá til baka það fé 
sem lagt er í slíkar framkvæmd-
ir. Þess vegna þarf að semja um 
nýtingarrétt til mjög langs tíma 
til að fjárfestar fái eitthvað fyrir 
sinn snúð,“ segir Beaty.

„Það er með öðrum orðum auð-
veldara að fá fjárfesta til að leggja 
fé í jarðhitarannsóknir og nýtingu 
ef réttindin hafa verið tryggð til 
langs tíma.“

Beaty fundaði í gær með Stein-
grími J. Sigfússyni fjármálaráð-
herra um tilboð Magma Energy 
í 32 prósenta hlut Orkuveitu 
Reykjavíkur í HS Orku. Eins og 
fram hefur komið leitar fjármála-
ráðherra nú leiða til að koma HS 
Orku í meirihlutaeigu opinberra 
aðila á ný.

Beaty sagði fundinn árangurs-
ríkan, og að báðir aðilar hefðu 
sett fram sín sjónarmið um til-
boð Magma Energy í hlutinn í HS 
Orku. Rétt væri að gefa íslenskum 
stjórnvöldum svigrúm til að kom-
ast að niðurstöðu. 

Steingrímur segir fundinn hafa 
verið ágætan. Hann hafi skýrt 
aðkomu ríkisins og hagsmuni 
almennings í málinu. Málið verði 
áfram í skoðun hjá fjármálaráðu-
neytinu. 

 brjann@frettabladid.is

Sjaldan tímamörk á 
nýtingu orkuauðlinda
Forstjóri Magma Energy segir samninga um orkunýtingu verða að vera til langs 
tíma til að fjárfestar leggi fé í uppbyggingu. Hann segir samninga Magma í 
Bandaríkjunum fráleitt sambærilega við samning HS Orku við Reykjanesbæ.

FUNDAÐ Ross J. Beaty, forstjóri Magma Energy, átti klukkustundar langan fund með 
Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Hagstofan spáir því að 
jafnvægi verði náð í búferlaflutn-
ingum árið 2012 eftir ójafnvægi 
frá árinu 2004. 

Árin 2004 - 2007 fluttu mun 
fleiri til landsins en frá því og 
spár gera ráð fyrir að brottflutt-
ir verði mun fleiri en aðfluttir 
árin 2009 - 2011. Því er spáð að í 
ár flytji 4.800 fleiri frá landinu en 
til þess, á næsta ári nemi sá fjöldi 
3.200 og árið 2011 nemi hann 2.300 
manns.

Samkvæmt spánni verða útlend-
ingar tæplega 78 prósent brott-
fluttra umfram aðflutta í ár, á 
næsta ári verður hlutfall þeirra 
67 prósent og árið 2011 tæp 54 
prósent.

Þetta kemur fram í svari forsæt-

isráðherra við fyrirspurn Sivjar 
Friðleifsdóttur Framsóknarflokki 
þar um. Byggir það á svörum Hag-
stofunnar. 

Tiltölulega venjubundið mynstur 
var á búferlaflutningum til ársins 
2003 og ráðgerir Hagstofan að það 
ástand verði aftur komið á 2012. 

Siv vildi fá upplýsingar um 
búferlaflutninga vegna banka-
hrunsins en fær ekki þar sem 
Hagstofan hefur ekki greint 
ástæðurnar sem búa að baki 
búferlaflutningum. Hún vildi 
einnig fá margs kyns sundurliðun 
á stöðu brottfluttra en fær heldur 
ekki af sömu ástæðum. - bþs

Hagstofan spáir að 10.300 flytji frá Íslandi á næstu árum umfram aðflutta:

Helst útlendingar sem flytja burt 

LEIFSSTÖÐ Hagstofan spáir að fleiri flytji 
til landsins en frá því á ný árið 2012. 

STJÓRNMÁL Í bígerð er að koma á 
fót siðanefnd á vettvangi Sam-
bands sveitarfélaga sem fjalli 
um hugsanleg brot á siðareglum 
sveitarfélaganna. 

Aðeins Kópavogur hefur sett 
sér siðareglur en vinna við inn-
leiðingu slíkra reglna í Reykjavík 
er langt á veg komin. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins huga 
nú ýmis önnur sveitarfélög að 
setningu siðareglna. 

Dagur B. Eggertsson, borgar-
fulltrúi í Reykjavík og formaður 
lýðræðishóps Sambands sveitar-
félaga, gerði grein fyrir störfum 
hópsins á málþingi um lýðræðis-
mál sveitarfélaga á dögunum.  

„Við hvetjum 
sveitarstjórnir 
til að setja sér 
siðareglur og 
leggjum til að 
sveitarstjórnar-
lögum verði 
breytt á þann 
veg að siða-
nefnd á vett-
vangi Sambands 
sveitarfélaga 

fái lagastoð.“ Hugsunin sé að 
úrskurðir nefndarinnar hafi 
sambærilega stöðu og úrskurðir 
umboðsmanns Alþingis sem séu 
leiðbeinandi og í raun pólitískir 
gildisdómar. Jafnframt sé mikil-

vægt að færa úrskurðarvald úr 
héraði svo návígið verði ekki of 
mikið.

„Þetta er eitt af því sem þarf 
að gera til að vinna gegn þessu 
vantrausti sem gætir mjög í sam-
félaginu,“ segir Dagur.

Von hans er að öll sveitarfélög 
landsins hafi sett sér siðareglur 
innan fárra missera og að lögum 
verði breytt í vetur svo miðlæg 
siðanefnd öðlist lagastoð. Telur 
Dagur fyrirliggjandi reynslu af 
störfum ýmiss konar siðanefnda 
auðvelda þau störf. Frumvarps-
smíði og málsmeðferð ættu því 
ekki að vera margra mánaða verk.
 - bþs

Siðareglum og siðanefnd ætlað að auka traust á sveitarstjórnarmönnum:  

Siðanefnd öðlist stoð í lögum  

DAGUR B. 
EGGERTSSON

NEYTENDUR Talsmaður neytenda 
hefur sent Lögmannafélagi 
Íslands ábendingu, hvar minnt er 
á að lögmenn séu bundnir af regl-
um um hámark innheimtukostn-
aðar. Innheimtulög og reglur um 
hámark innheimtukostnaðar eigi 
einnig við um lögmenn.

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, segir í ábendingunni 
að hún sé send að gefnu tilefni 
og er félagið beðið að árétta það 
við starfandi lögmenn. Rætt 
hafi verið óformlega við fram-
kvæmdastjóra félagsins og vin-
samlegast er mælst til þess að 
ábendingin sé birt á vefsvæði 
Lögmannafélagsins. - kóp

Talsmaður neytenda:

Minnir á há-
mark kostnaðar

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

VEISTU SVARIÐ?



Stillanleg rúm Stillanleg rúm 
Sá nýjasti og besti frá Leggett

Mest selda stillanlega rúmið
hjá Svefn & heilsu

Nýjar heilsudýnur
Heilsukoddar
Hlífðardýnur og lök
Sængurverasett
Teppasett
Höfuðgaflar
Náttborð
Svefnsófar

Ein besta heilsudýna í heimi
Gerið samanburð
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Tilboðið gildir
alla daga

Tilboðið gildir 
alla daga

Eflaust spyrja sig margir þessa dagana hvar ódýr-
asta skóladótið sé að finna. Við þessu virðist ekki vera 
eitt einhlítt svar. „Ég var að kaupa skólabækur fyrir 
krakkann og fór í Griffil að því ég hélt að þar væri 
hægt að gera góð kaup,“ skrifar Finnbogi. „Verslaði 
tvo skrúfblýanta 0,5 á 459 kr. stk. Þeir kosta 152 kr. í 
Hagkaupum, nákvæmlega 
sama gerð. Enskubók kost-
aði 5.400 í Griffli en 3.200 
í Office 1. Þetta sýnir að 
smá labbitúr á milli versl-
ana í Skeifunni getur spar-
að manni nokkra þúsund-
kalla.“

Ég reyndi á þessa full-
yrðingu. Öfugt við Finn-
boga fékk ég það á tilfinn-
inguna að Griffill væri 
með ódýrustu vörurnar. Ég 
athugaði verð á tíu algeng-
um skólavörum. Allar 
voru ódýrari í Griffli en í 
Eymundsson, Hallarmúla. Fimm skólabækur og fimm 
tegundir ritfanga kostuðu 20.002 kr í Griffli en 22.784 
kr. í Eymundsson, nákvæmlega sömu vörur. Erfitt er 
að bera þetta saman við Office 1 því þar voru sumar 
bækurnar ekki til nema notaðar og ritföngin af ann-
arri tegund en í hinum búðunum. Í Hagkaupum fást 
engar skólabækur og þar er lítið úrval ritfanga. 

Griffill, Eymundsson og Office 1 eru með notað-
ar skólabækur á skiptibókamörkuðum sínum. Notað-
ar eru bækurnar 40-60 prósentum ódýrari en nýjar. 
Skiptabókamarkaðir eru snilld og nokkuð sem ég vildi 
að hefði verið til þegar ég var í skóla.

Neytendur: Við Finnbogi erum ósammála

Hvar fæst ódýrasta 
skóladótið?

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti og ríkisstjórn 
hans vinna nú að því að setja 
strangar reglur um meðferð grun-
aðra hryðjuverkamanna. Dóms-
málaráðuneyti stjórnarinnar er 
að hefja sakarannsókn á leyni-
legum yfirheyrsluaðferðum, sem 
tíðkuðust meðan George W. Bush 
var forseti.

Á mánudag endurbirti stjórn-
in skýrslu leyniþjónustunnar CIA 
um yfirheyrslur fanga, þar sem er 
að finna nánari lýsingar á harka-
legum yfirheyrsluaðferðum. Þess-
um lýsingum var sleppt þegar 
hluti skýrslunnar var birtur fyrr 
á þessu ári.

Meðal annars kemur fram að 
starfsmenn leyniþjónustunnar 
hafi hótað að drepa börn eins fang-
anna og öðrum fanga var sagt að 
hann yrði hugsanlega neyddur til 
að horfa á þegar móður hans yrði 
nauðgað.

Leiðtogar repúblikana á Banda-
ríkjaþingi hafa lýst áhyggjum 
sínum af því að Eric Holder dóms-
málaráðherra hafi ákveðið að láta 
rannsaka athæfi leyniþjónustu-
manna við yfirheyrslur. Þeir segja 

að rannsóknin geti hamlað starf-
semi leyniþjónustunnar. 

Dick Cheney, sem var vara-
forseti meðan Bush var við völd, 
hefur sagt að leynilegu yfirheyrsl-
urnar hafi bjargað mannslífum 

og komið í veg fyrir hryðjuverk. 
Hann segir að starfsmenn leyni-
þjónustunnar eigi þakklæti skil-
ið frekar en að verða skotspón-
ar „pólitískra rannsókna eða 
ofsókna“.

Demókratinn Patrick Leahy, 
formaður dómsmálanefndar öld-
ungadeildar þingsins, segir aftur 
á móti skýrsluna sýna að ríkis-
stjórn Bush hafi farið út á þá 
vafasömu braut að réttlæta pynt-
ingar.

Eric Holder, dómsmálaráðherra 
Bandaríkjanna, skýrði á mánu-
dag frá því að hann hefði falið 
John Durham, gamalreyndum 
saksóknara, að hefja rannsókn á 
því hvort einhverjir starfsmenn 
eða verktakar leyniþjónustunn-
ar CIA hefðu farið yfir strikið í 
yfirheyrslum, þannig að ákærur 
yrðu lagðar fram.

Á mánudaginn gaf Obama for-
seti einnig út fyrirmæli um að 
framvegis yrði framkvæmd yfir-
heyrslna með öðrum hætti en 
verið hefur. Obama segir starfs-
menn leyniþjónustunnar ekki 
munu lengur sjá einir um þær, 
heldur taki aðrar stofnanir þátt 
í þeim. Alríkislögreglan FBI eigi 
að stjórna öllum yfirheyrslum og 
þær verði jafnframt undir eftir-
liti þjóðaröryggisráðgjafa forset-
ans.

 gudsteinn@frettabladid.is

Leyniþjónustan hótaði 
að drepa börn og nauðga 
Bandaríkjastjórn ætlar að tryggja að yfirheyrslur verði ekki svo harkalegar að pyntingar geti talist. Rann-
sókn er hafin á því hvort ákæra eigi þá sem stóðu að leynilegum yfirheyrslum Bush-stjórnarinnar. 

FANGI BANDARÍKJAHERS Á KÚBU Bandaríkjastjórn hefur heimilað birtingu á skýrslu 
með lýsingum á grófum yfirheyrslum, sem hingað til hefur verið haldið leyndum.

NORDICPHOTOS/AFP

ÍRAK, AP Tveir stærstu flokkar sjía-
múslima á Íraksþingi hafa mynd-
að með sér bandalag, ásamt litl-
um flokkum súnní-múslima, en í 
andstöðu við Nouri al-Maliki, for-
sætisráðherra, sem sjálfur er sjía-
múslimi og hefur til þessa notið 
stuðnings flokka sjía á þinginu.

Þetta þýðir að al-Maliki þarf að 
afla sér stuðnings meðal súnní-mús-
lima á þinginu, eigi hann að geta 
setið áfram í embættinu eftir þing-
kosningar í janúar. Dawa, flokk-
ur al-Malikis, gekk ekki til liðs við 
þetta nýja bandalag vegna þess að 
hinir flokkarnir vilja ekki fyrirfram 
tryggja stuðning þess við að hann 
verði áfram forsætisráðherra.

Nýja bandalagið nefnist Íraska 
þjóðbandalagið. Að því standa bæði 
Íslamsráðið, sem er stærsti flokk-
ur sjía á þingi, og flokkur herskáa 
klerksins Muqtada al-Sadrs. Báðir 
þessir flokkar hafa náin tengsl við 
stjórnvöld í Íran.

Ná þetta nýja bandalag góðum 
árangri í kosningunum í janúar má 
búast við auknum áhrifum Írans-
stjórnar í Írak, tæpu ári áður en 
Bandaríkjaher ætlar að vera alfar-
inn frá Írak. 

Til þess að vega á móti þessu 
þyrfti al-Maliki að leggja enn frek-
ari áherslu á vilja sinn til að ná sam-
komulagi við bæði súnnía og kúrda.
 - gb

Bandalag stærstu flokka sjía-múslima gegn Íraksforseta:

Nouri al-Maliki einn á báti

SHEIKH KHALED AL-MULLA Skýrði frá 
nýja sjía-bandalaginu á blaðamanna-
fundi í gær. NORDICPHOTOS/AFP

GOLF Skráningar á mótaröð ungl-
inga hafa aldrei verið betri en í 
ár. Um helgina fór fram sjötta 
og síðasta stigamót á Garðavelli 
hjá Golfklúbbi Reykjavíkur.

Alls skráðu sig 846 kylfingar 
á mótaröðina í sumar og spil-
uðu þeir því 1.850 hringi og léku 
33.300 golfholur. Með þessum 
stóra hópi ungra kylfinga fylgir 
gjarnan fjöldi aðstoðarmanna 
og stuðningsmanna. Á mótaröð-
inni er keppt um stigameistara-
titilinn í flokkum stráka 13-14 
ára, stelpna 13-14 ára, drengja 
15-16 ára, telpna 15-16 ára, pilta 
17-18 ára og stúlkna 17-18 ára. 

  - shá

Mótaröð unglinga í golfi:

Léku 33.300 
holur í sumar

EFNILEGUR Áhugi barna og unglinga á 
golfíþróttinni fer sívaxandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

STÓRI SÚKKULAÐIKÓRANINN Á hóteli 
í Súrabaja í Indónesíu hefur þessari 
stóru eftirlíkingu af Kóraninum, hinni 
helgu bók múslima, verið stillt upp í 
anddyri í tilefni af föstumánuðinum 
ramadan. Þessi Kóran hefur þá sér-
stöðu að vera gerður úr súkkulaði.

NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNIR Eiganda aflóga 
laxeldisstöðvar að Læk er hótað 
tíu þúsund króna dagsektum lag-
færi hann ekki hættu sem skipu-
lags- og byggingarnefnd Ölfus 
telur stafa af stöðinni.

„Ástandið á Læk er óbreytt frá 
því í október, girðingin liggur 
niðri á kafla við hliðina á aðal-
hliðinu og að minnsta kosti eitt 
laxeldisker er fullt af vatni. Einn-
ig er búið, með bréfi, að senda eig-
anda upplýsingar um að samþykkt 
verði á næsta fundi skipulags- og 
byggingarnefndar að leggja á dag-
sektir þar sem ástand eignarinn-
ar er ennþá hættulegt,“ segir í 
fundargerð nefndarinnar. - gar

Dagsektum hótað í Ölfusi:

Laxeldisstöð 
sögð hættuleg
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Árni Páll Árnason félagsmála-
ráðherra hefur talað hvað mest 

gegn leiðréttingu skulda heimil-
anna og hugmyndum framsóknar-
manna þess efnis. Það er þó alltaf 
ánægjulegt þegar menn snúa af 
villu síns vegar líkt og ráðherrann 
gerði í viðtali við Fréttablaðið um 
helgina. Þar sagði hann m.a.: „Það 
er að sjálfsögðu rétt að afskrifa 
skuldir sem eru umfram greiðslu-
getu og veðrými eigna. Það varð 
mikið hrun á eignavirði og veru-
leg hækkun skulda á sama tíma. 
Skuldir í samfélaginu eru langt 
umfram eignir og það er engum til 
góðs að viðhalda þeirri stöðu. Það 
dregur úr getu efnahagslífsins til 
að skapa verðmæti á ný.“

Strax í febrúar lögðu Fram-
sóknarmenn fram hugmyndir 
sínar um efnahagslegar aðgerðir 
til aðstoðar heimilum og fyrir-
tækjum. Var það trú okkar og von 
að vel yrði tekið í hugmyndirnar 
og þær yrðu okkar framlag í þá 
vinnu sem fram undan væri við 
að leysa þann efnahagsvanda sem 
íslenska þjóðarbúið tekst á við. Því 
miður varð það ekki reyndin og 
kom okkur í raun á óvart hversu 
hart stjórnarflokkarnir og sérstak-
lega þingmenn Samfylkingarinnar 
brugðust við þessum hugmyndum. 
Þar fór núverandi félagsmálaráð-
herra fremstur í flokki.

Tillögurnar voru of kostnað-
arsamar, að mati Samfylking-
arinnar, þótt stórfelld afföll af 
innheimtu væru fyrirséð og í 
kjölfarið gjaldþrot tugþúsunda ef 
ekki væri gripið inn í. Í staðinni 
veifuðu menn óskýrum hugtökum 
líkt og greiðsluaðlögun, tilsjónar-
manni, velferðarbrú og skjald-
borg um heimilin sem enginn 
skildi fyllilega. Því átti reynd-
ar að redda með sérstöku kynn-
ingarátaki ríkisstjórnarinnar ef 
marka má stjórnarsáttmálann. Þá 

mátti ekki hreyfa við verðtrygg-
ingunni, enda andstætt vilja eins 
helsta bakhjarls Samfylkingar-
innar, ASÍ, sem vildi verja sitt 
helsta valdatæki, lífeyrissjóðina. 

Seðlabankinn þjónaði húsbænd-
um sínum og birti skýrslur um að 
greiðslubyrði langflestra væri við-
ráðanleg, en gleymdi að taka tillit 
til frystingar lána. Þá var starfs-
hópur skipaður til að fylgjast með 
og meta stöðuna. Á meðan jukust 
vanskil hratt og íslensk heimili 
settu nánast heimsmet í skulda-
söfnun. Creditinfo birti nýlega 
upplýsingar um að ef fram held-
ur sem horfir verði um 30 þúsund 
einstaklingar, 10% þjóðarinnar, á 
vanskilaskrá innan árs og 5.000 
einstaklingar eru þegar komnir í 
greiðsluþrot það sem af er árinu. 
Félagsmálayfirvöld tilkynna um 
aukið álag og fleiri barnaverndar-
mál og innanbúðarmenn í banka-
kerfinu verða vitni að sífellt minni 
greiðsluvilja hjá viðskiptavinum, 
jafnvel þeim sem þó geta borgað.

Og ríkisstjórnin fylgist með 
og metur stöðuna. Þingmenn og 
ráðherrar Samfylkingarinnar 
hafa staðfastlega neitað að ræða 
afskriftir skulda eða leiðréttingu 
af neinu tagi. Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir, varaformaður félags- 
og tryggingamálanefndar, sagði 
fyrir nokkrum dögum að afskriftir 
lána væru einfaldlega ekki á dag-

skrá. „Það eru engir fjármunir til 
í þetta og ég sé ekki hvaðan þeir 
ættu að koma.“ 

En hvað veldur þessum skyndi-
lega viðsnúningi ráðherrans? Er 
AGS búinn að skipta um skoðun og 
leyfa ríkisstjórninni að leiðrétta 
skuldir almennings? Eða er ein-
faldlega að koma í ljós að fram-
sóknarmenn höfðu rétt fyrir sér 
fyrir 6 mánuðum síðan? Er svig-
rúm að myndast til að leiðrétta 
skuldir við millifærslu lánasafna 
milli nýju og gömlu bankanna? 

Grunnforsendan fyrir því að 
hægt væri að framkvæma hug-
mynd Framsóknar um leiðréttingu 
skulda var einmitt þetta uppgjör 
á milli nýju og gömlu bankanna. 
Í uppgjörinu væri tekið tillit til 
gæða lánasafnanna og væntan-
legra afskrifta. Við það væri hægt 
að færa niður hluta af höfuðstól 
lánanna og auka líkur á að lántak-
endur geti almennt staðið í skilum.

Bankarnir hafa fyrir löngu gert 
sér grein fyrir að þetta eru tapað-
ar kröfur og mikilvægt er að sem 
flestir geti og vilji halda áfram 
að borga. Hálft ár er liðið síðan 
framsóknarmenn lögðu fram til-
lögur um hvernig bregðast ætti 
við. Félagsmálaráðherra virðist 
vera að ná þessu, því þegar hann 
var spurður hver borgi fyrir þessa 
leiðréttingu sagði Árni: „Við verð-
um að horfast í augu við það að 
þetta eru að miklu leyti tapaðar 
kröfur. Það á að vera svigrúm í 
bankakerfinu til að takast á við 
tapið. Þegar lánin voru færð milli 
gömlu og nýju bankanna var gert 
ráð fyrir afskriftum.“

Við skulum bara vona að 20% 
dugi enn til og að rúmur umhugs-
unartími ráðherrans og samverka-
manna hafi ekki valdið íslenskum 
heimilum óbætanlegum skaða.

Höfundur er þingmaður og rit-
ari Framsóknarflokksins.

Er afneitunin á enda?

UMRÆÐAN
Bjarni Jónsson skrifar um 
neytendamál

Ég er ekki viss um að Íslending-
ar hafi orðið varir við breyt-

ingu á reglugerð um merkingu 
matvæla sem undirrituð var í 
júlí. Megininntakið er að eftir 1. 
september verður það skylda að 
merkja upprunaland vöru. Þeir 
sem hafa farið í kjörbúðir í Evrópu hafa séð slíkar 
merkingar. Allt grænmeti, þar sem ég hef komið, er 
merkt upprunalandi hvort sem um er að ræða lausa-
vöru eða í umbúðum. Neytendur geta því valið að 
kaupa sér tómata frá Spáni eða Hollandi.

Í 1. grein nýju reglugerðarinnar segir m.a. um 
tilteknar matvörur að þær „skulu vera merktar á 
umbúðum með upplýsingum um upprunaland. Sama 
gildir um vörutegundir úr ferskum matjurtum þar 
sem matjurtum er blandað saman og/eða þær skorn-
ar niður. Þegar um er að ræða vörutegund þar sem 
ferskar matjurtir hafa uppruna í fleiri en einu landi 
skal tilgreina nafn hverrar matjurtar og uppruna-
land hennar á umbúðum.“

Í 2. grein segir: „Þegar ferskum matjurtum er 

dreift án umbúða eða pakkað af seljanda á sölustað 
skal seljandi vörunnar veita kaupanda upplýsingar 
um upprunaland vörunnar með sýnilegum hætti, þar 
sem varan liggur frammi.“

Þetta er mikill áfangi fyrir íslenska neytendur. 
Loks getum við tekið upplýsta ákvörðun um inn-
kaup á íslenskri eða erlendri matvöru. Það hefur því 
miður tíðkast að innflytjendur hafa sett merkingar 
á vörur sem villa um og gefa í skyn að um íslenska 
vöru sé að ræða þó erlend sé.

Samband garðyrkjubænda hefur um árabil krafist 
slíkra merkinga og fara hagsmunir íslenskra græn-
metisframleiðenda saman við hagsmuni neytenda en 
Neytendasamtökin hafa einnig haft uppi slíka kröfu. 
Íslenska fánaröndin á umbúðum grænmetis er 
trygging neytenda á því að varan sé íslensk, fersk og 
hollustuvara. Framleiðendur íslenskra blóma merkja 
framleiðslu sína með fánaröndinni. Í heimsóknum 
í garðplöntustöðvar getur neytandinn einnig séð á 
merkingum þeirra hvort um íslenska framleiðslu sé 
að ræða þar sem garðplöntuframleiðendur notast við 
sambærilegar merkingar.

Ég óska því íslenskum neytendum til hamingju 
með aukna neytendavernd sem þessi reglugerðar-
breyting er!

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Sambands garðyrkjubænda.

Upprunamerking matvöru 

EYGLÓ HARÐARDÓTTIR

UMRÆÐAN|Niðurfelling 
skulda

Enn að mæra víkinga 
Ólíkt útrásarvíkingunum er Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti lýðveldisins, 
ekki af baki dottinn. Á dögunum setti 
hann alþjóðlegt þing fræðimanna þar 
sem fjallað var um hvorki meira né 
minna en víkinga – það er að segja 
þá sem skildu eftir sig sviðna jörð á 
8. til 11. öld en ekki 21. Í opnunar-
ávarpi sínu fór Ólafur mikinn um 
afrek víkinganna og framlag Íslend-
inga til heimsbókmenntanna með 
sögum af bændum sem flugust á. 
Eflaust hefur það sparað forsetanum 
dágóðan tíma við undir-
búning ávarpsins að hann 
hefur dágóða reynslu af 
því að tala um víkinga og 
ágæti þeirra. 

Nýja Ísland
Tveir innbrotsþjófar brutust inn í 
vínbúð ÁTVR í Skeifunni aðfaranótt 
þriðjudags og höfðu á brott með sér 
tvær ginflöskur. Það er af sem áður 
var. Einhvern tímann hefðu menn 
látið greipar sópa og ekki skilið 
deigan dropa eftir. Er þetta kannski 

til marks um að dagar hinnar 
óheftu græðgi séu liðnir á 
Íslandi, nú ráði hófsemin 
ríkjum og menn steli 
ekki meiru en þeir 

þurfa? 

Banna kvendómara
Fréttastofa RÚV ræddi við Hólmfríði 
Magnúsdóttur, landsliðskonu í fót-
bolta í hádegisfréttum í gær. Hún var 
að vonum vonsvikin með ósigurinn 
gegn Frökkum á mánudag. Eins og 
svo margir skelltu hún og frétta-
maður RÚV skuldinni á dómarann. 
Taldi fréttamaður það „samdóma álit 

flestra sem voru á bandi Íslend-
inga“ að dómarinn hefði staðið sig 
afar illa. Hólmfríður Magnúsdóttir 
bætti um betur og sagði að það 

ætti að „banna kvennadóm-
gæslu“. Hólmfríður mætti hafa 
í huga að einu sinni höfðu 
margir svipaða skoðun á 

þátttöku kvenna í fótbolta.
 bergsteinn@frettabladid.is

Gítarnámskeið

E
nn er ógjörningur að meta það fjárhagslega tjón sem 
hlaust af falli bankanna fyrir rúmum tíu mánuðum. Við 
vitum að gríðarlegir fjármunir töpuðust en í stóra sam-
henginu skiptir ekki öllu máli hve miklir nákvæmlega. 
Einhverjir munu samt dunda sér við það í framtíðinni 

að reikna dæmið til enda og þegar niðurstaðan liggur fyrir mun 
hún eflaust verða heimsmet. 

Hitt er víst að að lífsgæði Íslendinga snarminnkuðu á einni 
nóttu.

Fljótlega eftir hrunið vaknaði nokkuð víðtækur skilningur í 
samfélaginu á gjörbreyttri stöðu. Atvinnurekendur sáu fram á 
minnkandi umsvif fyrirtækjanna og nauðsyn stórfelldrar hag-
ræðingar í rekstri. Það þurfti að draga úr öllum kostnaði. Víða 
voru laun yfir tilteknu lágmarki lækkuð. Tíu til tuttugu prósenta 
launalækkanir voru algengar. Sums staðar var starfshlutfall líka 
lækkað. Með því lækkuðu launin enn meir. 

Hér er ekki vikið að þeim fjölmörgu sem misstu vinnuna. 
Þeirra hlutskipti er efni í sérstakan pistil.

Launalækkanirnar náðu ekki aðeins til svokallaðs almennings. 
Stjórnmálamenn lækkuðu við sig launin og létu það sama ganga 
yfir embættismenn. Um leið var dregið úr hlunnindum sem fólk 
hafði notið í gegnum árin. 

En skyldi þetta ná til allra? Erum við öll á sama báti í þessum 
efnum? 

Nei. 
Við fall bankanna og hrun efnahagskerfisins opnuðust matar-

holur sem þar til bærir sérfræðingar nærast nú á af elju og 
kappi. Þar er ekkert slegið af. Einhver hæstu laun sem greidd 
eru í samfélaginu í dag eru fyrir setu í skilanefnd banka. Sömu 
skilanefndir hafa svo tugi manna í vinnu og greiða þeim vænar 
summur fyrir. Margir sem í hlut eiga eru fyrrverandi starfsmenn 
bankanna. Þau verk sem þar eru unnin eru mikilvæg. Úr því skal 
ekki dregið. En er ósanngjarnt að þeir sem tóku þau verk að sér 
deili kjörum með okkur hinum?

Bent hefur verið á að kostnaður vegna starfa skilanefnda falli 
á kröfuhafa en verði ekki sóttur í vasa skattgreiðenda. En það 
skiptir engu máli. Það er fáránlegt að þeir verkamenn sem völd-
ust til hreinsunarstarfa í rústum bankanna séu á launatöxtum 
ættuðum úr þeim sömu rústum. 

Þar sem skólarnir byrjuðu í vikunni og skólaárið hófst með 
tilkynningu til barna og foreldra um að skólastarf skerðist frá 
því sem var í fyrra er við hæfi að benda á að skilanefndarmenn 
fá um tíföld kennaralaun á mánuði. 

250 milljóna króna reikningurinn frægi fyrir innheimtu var 
sama marki brenndur. Algjörlega úr takti. Hvers vegna eiga 
nokkrir lögmenn úti í bæ að fá slíka greiðslu fyrir hefðbundna 
dagvinnu?

Sérfræðingar með sterka siðgæðisvitund eru kærkomnir á 
tímum sem þessum. Það eru ekki miklir menn sem ætla að efnast 
á hruninu. 

Sérfræðingar með siðferðiskennd óskast.

Svo algjörlega úr 
takti við rest

BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

BJARNI JÓNSSON 
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SÍÐUSTU STOFUTÓNLEIKAR  sumarsins á 

Gljúfrasteini verða sunnudaginn 30. ágúst klukkan 16. 

Einar Jóhannesson klarinettuleikari og Anna Guðný 

Guðmundsdóttir píanóleikari spila verk eftir Mozart, 

Gerald Finzi og Áskel Másson.

„Maðurinn minn kom með þá hug-
mynd að taka nestisboxið með. Það 
var óspart notað því sem dæmi um 
verðlagið á veitingastöðum kostar 
einn kaffibolli sem tekinn er með, 
tólf hundruð krónur,“ segir Elín 
Lilja brosandi áður en hún lýsir 
ferð stórfjölskyldunnar til Kaup-
mannahafnar um miðjan júlí í til-
efni af sjötugsafmæli móður henn-
ar. 

„Við vorum 12 saman og bjugg-
um flest í stóru og glæsilegu húsi 
með fallegum garði. Það var í 
Fredensborg, í næsta nágrenni 
við Friðrik krónprins sem býr 
í Fredensborgarhöll en við rák-
umst samt því miður ekki á hann. 
Fengum húsið í gegnum unnustu 
bróður míns, sem er dönsk. Vina-
fólk hennar brá sér í sumarfrí til 
Frakklands en við lögðum undir 
okkur húsið og gættum kattar-
ins og hamstursins,“ segir Elín 
Lilja og mælir eindregið með 
svona íbúðaskiptum. „Við ætlum 

að lána þessu fólki íbúð og sumar-
bústað þegar það kemur hingað til 
Íslands, hvenær sem það verður,“ 
segir hún ákveðin.

Fyrir utan að njóta friðarins í 
Fredensborg var dagskráin hefð-
bundin og barnvæn að sögn Elínar 
Lilju sem lýsir henni nánar. „Við 
byrjuðum á að fara í ekta gamal-
dags eimreið frá því um 1900. Þar 
voru lakkaðar tréinnréttingar og 
lestarþjónar í einkennisbúningum 
og sumir farþegar höfðu líka dubb-
að sig upp. Við tókum lestina frá 
Helsingör til Gillelej og fórum þar 
niður á strönd með pikknikk. Þetta 
var fyrsta lestarferð sona minna, 
tveggja og sex ára.“ 

Ekki er hægt að sleppa Tívolíinu 
þegar farið er til Kaupmannahafn-
ar, bendir Elín Lilja á, sérstaklega 
ekki þegar börn eru með og þangað 
hélt stórfjölskyldan. „Eldri sonur-
inn fór í rússíbana í fyrsta sinn og 
eftir það komst ekkert annað að,“ 
lýsir hún. Að sjálfsögðu var nestið 

með. „Við hjónin erum líka orðin 
háð því að vera með barnakerru 
til að hlaða ýmsu á og ég veit ekki 
hvernig við förum að þegar strák-
arnir stækka,“ segir hún hlæjandi. 
„Svo var farið í dýragarðinn. Kiðl-
ingarnir voru vinsælastir þar, eða 
geitungarnir eins og yngri sonur-
inn kallaði þá!“ 

Luisiana-safnið var eitt af því 
sem morgunfrúin skoðaði. „Þang-
að hafði ég aldrei komið áður þó 
ég hafi búið í Kaupmannahöfn eitt 
misseri sem Erasmus-skiptinemi í 
kennaranámi,“ segir hún. „Það er 
mjög flott safn og á fallegum stað 
við ströndina.“

Aðeins einu sinni fór allur hóp-
urinn út að borða. Ekta dönsk 
smurbrauðsstofa frá 1928 varð 
fyrir valinu að sögn Elínar Lilju. 
„Hún heitir Sorgenfri og er í 
hliðargötu út frá Strikinu,“ upplýs-
ir hún. „Þetta var síðasta kvöldið, 
rétt áður en við héldum út á flug-
völl.“ gun@frettabladid.is 

Með nestisbox í Köben
Morgunfrúin í Ríkisútvarpinu, Elín Lilja Jónasdóttir, skrapp í vikuferð til Kaupmannahafnar í sumar með 
fjölskyldunni. Nestisboxið frá ömmu hennar var með í för og kom að góðum notum. 

Þetta er sko ekkert venjulegt bitabox, heldur taska með útdraganlegum skúffum. Í einni þeirra hafði Elín Lilja frystikubb til að 
halda nestinu fersku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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AF STAÐ  á Reykjanesið, menningar- 

og sögutengd gönguferð, verður farin 

sunnudaginn 30. ágúst klukkan 11. 

Mæting við sundlaugina í Sandgerði.

„Við erum aðallega með veisluþjón-
ustu og tökum á móti hópum í gam-
alt fjós og hlöðu. Fjósið er veislu-
salurinn en hlaðan er hrá og töff. 
Svo höldum við markaði og sveita-
böll og erum að skipuleggja leik-
hús í vetur.“ segir Anna Sigríður í 
Arnardal. Það næsta á dagskránni 
hjá henni er arabískt kvöld, 27. 
ágúst. Þá mun arabísk magadans-
mær sýna og á borðum verða heitir 
og skemmtilegir réttir með nöfn-
um eins og shawarma, mjaddara, 
kafta, fattouch, og falafel.  

Arnardalur er í tíu mínútna 
akstursfjarlægð frá Ísafirði. „Við 
ætluðum að setja upp smáhýsi í 
túninu og bjóða upp á gistingu en 
þessi landsfræga kreppa breytti 
aðeins stefnunni í bili,“ segir Anna 
Sigríður og tekur fram að ættar-
mótshópar hafi fengið að tjalda og 
kveðst vona að gisting innanhúss 
líti dagsins ljós síðar. „Við erum að 
sinna þessu svolítið eftir hendinni 
núna því maðurinn minn rekur 
sjoppuna Hamraborg á Ísafirði og 
ég er í skóla á Hólum, ætla að taka 
diplómuna bæði í ferðamálafræði 
og viðburðastjórnun,“ segir hún 
hálfafsakandi.

Bærinn stendur í mynni Arnar-
dals og Anna Sigríður segir sólar-
lagið þar með eindæmum fagurt. 
„Við erum í rómantísku umhverfi 
enda búin að bóka þrjár brúðkaups-
veislur næsta sumar,“ segir hún og 
rekur upphaf veisluþjónustunn-
ar til eigin brúðkaups fyrir 
tveimur árum er þau Úlfur 
ákváðu að breyta fjós-
inu og halda veisluna 
þar. „Svo hefur það 
undið upp á sig,“ 
segir hún glaðlega 
og bendir á heima-
síðuna www.arnardalur.
is gun@frettabladid.is 

Arabískt kvöld í Arnardal
Í Arnardal við Ísafjarðardjúp hafa Anna Sigríður Ólafsdóttir og Úlfur Þór Úlfarsson tekið gömul útihús í 
gegn og brydda þar upp á ýmsu skemmtilegu. Á morgun er til dæmis arabískt þema í fjósinu.

Frumleg veggskreyting er fyrir ofan hlaðborðið í salnum. 

Dalaportmarkaðirnir í hlöðunni eru ávallt 
vel sóttir. Til vinstri sést stór finnsk gaspanna 

sem Anna eldar stundum á beint fyrir framan 
fólkið í veislusalnum í fjósinu.

„Ég er eldabuska,“ segir Anna Sigríður hlæjandi.  MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Haust á fjöllum

Grill- og haustlitaferð í Bása

Leyndardómar Kerlingarfjalla

 - jeppaferð 

Hellar við Miklafell og Hverfisfljót 

Skráning í síma 
562 1000

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Ferðafélagið Útivist  stendur fyrir göngu á Skjaldbreið sunnu-

daginn 30. ágúst. Skjaldbreiður er formfögur dyngja sem varð 

til í löngu hraungosi fyrir um 10.000 árum. Gangan hefst 

við gíghólinn Hrauk og er að mestu farið um send-

ið hraun og hraunrima að gíg fjallsins. Þaðan 

liggur leiðin austur að Hlöðufelli. Vegalengd 

14-15 km en göngutími er um 6 til 7 tímar.

www.utivist.is
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Á vef Félags íslenskra bifreiða-
eigenda FÍB er sagt frá lista sem 

þýskir bílablaðamenn tóku saman á 
dögunum. Listarnir voru tveir. Ann-

ars vegar yfir þá tíu bíla sem eru 
með besta viðbragðið, þá sem 

eru fljótastir að ná 100 km 

hraða úr kyrrstöðu. Hins vegar listi 
yfir tíu lötustu bílana, þá sem eru 
hvað lengst að ná 100 km hraða.

Á fyrri listanum deila tveir 
bílar efsta sætinu. Bugatti Veyron 
og Ariel Atom 500. Báðir bílarnir 

eru 2,5 sekúndur að ná 100 
km hraða.

Nýtt rit um gönguleiðina milli 
Hnappadals og Norðurárdals.

Ferðafélag Íslands hefur gefið út 
smáritið Vatnaleiðin – gönguleið-
ir milli Hnappadals og Norðurár-
dals.

Fjalllendið milli Snæfellsness 
og Borgarfjarðar, Dala og Mýra, 
er lítt þekkt almenningi. 

Dalirnir Hnappadalur á Snæ-
fellsnesi og Norðurárdalur í 
Borgarfirði, ramma inn svæðið og 
milli þeirra liggja Hítardalur og 
Langavatnsdalur. Margbreytilegt 
fjalllendi og heiðarlönd setja svip 
á svæðið, en ekki síst eru það öll 
vötnin, frá Hlíðarvatni í Hnappa-
dal að Hreðavatni í Norðurárdal.

Árið 1995 hóf Ferðafélag Íslands 
að efna til gönguferða á þessum 
slóðum, yfir dali og með fram vötn-
um. Til varð gönguleið, sem kölluð 
er Vatnaleiðin og hefur notið vax-
andi vinsælda. Er leiðin að jafnaði 
gengin á þremur dögum.

Þessu fimmtánda fræðsluriti 
FÍ er ætlað að bæta úr skorti á 
aðgengilegum leiðarlýsingum og 
kortum, bæði varðandi Vatnaleið-
ina milli Hnappadals og Norðurár-
dals og eins um áhugaverð göngu-
svæði á báðar hendur.

Nýtt rit um 
Vatnaleiðina

Ferðafélag Íslands gefur ritið út.

RÓTOR EHF, HELLUHRAUNI 4, HAFNARFIRÐI, S.5554900

Vörur í 
bústaðinn 

Sólarsellur 
(20-135W)

12V sparljós 
og perur

Solar-kælar 
12V (0,6-1A) 

Vatnshitarar 

Olíuofnar 
(2,6 - 4Kw)

Meira á rotor.is 

Vindrafalar 
(0,1-6Kw)

Rafstöðvar 
(1-3Kw)

Viðbragðsfljótustu bílarnir
Þýskir bílablaðamenn hafa útbúið lista yfir tíu viðbragðsbestu og tíu lötustu bílana.

10 VIÐBRAGÐSFLJÓTUSTU BÍLARNIR

1a. Ariel Atom 500  2,5 sek.
1b. Bugatti Veyron  2,5 sek.
2. SSC Ultimate Aero  2,9 sek.
3. Gumpert Apollo  3,0 sek.
4. Radical SR3  3,2 sek.
5. Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV  3,2 sek.
6. Ferrari 458 Italia  3,4 sek.
7. Lamborghini Murciélago LP 640  3,4 sek.
8. Nissan GT-R  3,5 sek.
9. KTM X-Bow  3,8 sek.
10. BMW 335i biturbo  5,6 sek.

Bugatti Veyron.

10 LÖTUSTU BÍLARNIR

1. VW Multivan 1.9 TDI  23,6 sek.
2. Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI  21,1 sek.
3. Citroen Berlingo HDi 75,  20,4 sek.
4. Fiat Panda 1.2 8V 4x4  20,0 sek.
5. Smart fortwo Cabrio cdi  19,8 sek.
6. Mercedes Viano 2.0 CDI 4-Matic  19,7 sek.
7. Renault Kangoo 1.5 dCi  19,6 sek.
8. Lada Niva 4x4 1.7  19,0 sek.
9. Opel Corsa 1.0  18,2 sek.
10. Chevrolet Matiz 0.8  18,2 sek.

VW Multivan 
1.9 TDI .

Ariel Atom 500. 
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FULLORÐINSFRÆÐSLA  Hafnarfjarðarkirkju fer á fulla ferð að loknu sumar-

leyfi fimmtudaginn 3. september. Þá verður haldið námskeið sem ber heitið Ham-

ingjunámskeið Hafnarfjarðarkirkju. Námskeiðið byggir á hjónanámskeiðum sr. Þórhalls 

Heimissonar. Námskeiðið hefst kl. 20 og stendur til 22. www.hafnarfjardarkirkja.is

Heilsudrekinn og Wu-

Shu-félag Reykjavíkur, 

Skeifunni 3, halda 

opið hús laugardaginn 

29. ágúst frá 9 til 16. 

Þar verður boðið upp 

á ráðgjöf í kínverskri 

heilsumeðferð, kynnt 

verður Tai-Chi og 

Kung-Fu. Einnig verður 

kynning á kínversku 

heilsutei og fræðsla 

um heilsubæt-

andi áhrif 

tedrykkju.

www.heilsu-
drekinn.is

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is

Kennari: Meistari Zhang
einkatímar og hópatímarnkatímar og hópatímart

Hugræn
teigjuleikfimi

innifalinn

Skráning
er hafin

Tai chí

Tau lo

rr
Frístundakort

,

MISTY
Gó jónusta - fagleg rá gjöf

Laugavegi 178, 105 R

sími 551-3366 - www.misty.is

teg. 6576 létt fylltur og mjög fallegur í 
BC skálum á kr. 3.950,-  boxer buxur í 

stíl á kr. 1.950,-

teg. 42228 - létt fylltur, mjúkur og 
yndislegur í BC skálum á kr. 3.950,-  

boxer buxur í stíl á kr. 1.950,-

Opið mán-fös kl. 10-18
Lokað á laugardögum í sumar

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w. h e i l s u d r e k i n n . i s

TILBOÐ
• opnar orkuflæði
• slökun
• losar um spennu og kvíða
• dregur úr verkjum
• styrkir líkamann
• jafnvægi fyrir líkama og sál
• o.fl.

Leiðbeinandi: QingLeiðbeinandi: Qing

Hugræn teygjuleikfimi  
ásamt heilsumeðferð
fl ði

T a i  c h í  i n n i f a l i ð

Gemma Magnússon, fram-
kvæmdastjóri keppninnar, segir 
að fyrir nokkrum árum hafi verið 
efnt til keppni, í smærri snið-
um, um sterkustu konu lands-
ins. Viðburðurinn nú sé fyrsta 
stóra keppnin um Sterkustu konu 
Íslands og áhuginn sé mikill meðal 
kvenna.

„Við búumst við um 18 kepp-
endum og konurnar koma úr mis-
munandi áttum,“ segir Gemma 
en hún á og rekur kraftlyftinga-
stöð í Hafnarfirði, Super-Gym, 
ásamt eiginmanni sínum, Bene-
dikt Magnússyni, fyrrum sterk-
asta manni Íslands.

Gemma segir að reynsla sín af 
rekstri kraftlyftingastöðvarinn-
ar sé sú að áhugi meðal íslenskra 
kvenna á kraftlyftingum sé að 
stóraukast.

„Við bjuggumst til að mynda við 
að það yrðu karlmenn sem myndu 
vera í meirihluta í stöðinni hjá 
okkur en við höfum haft algerlega 
jafnt kynjahlutfall. Þessi þróun 

virðist reyndar vera á heimsvísu. 
Konur vilja vera sterkar og líður 
vel og fá aukið sjálfstraust vitandi 
það að þær búa yfir miklum krafti. 
Ég hef hvergi í heiminum séð 
konur vera jafn fljótar að koma 
sér í gott form og ná upp styrk og 
hér á landi. Ég held að íslenskar 
konur hafi eina bestu genablöndu í 
heimi hvað varðar styrk og líkams-  
byggingu.“ 

Gemma og Benedikt komust í 
heimsfréttirnar þegar þau giftu 
sig árið 2008 og birtist brúðkaups-
myndin af þeim í breska dagblað-
inu Metro en athygli vakti að þau 
voru bæði kraftlyftingameistar-
ar. Nú á laugardaginn verður smá 
forsmekkur gefinn af keppninni 
þegar nokkrir af þátttakendunum 
munu sýna krafta sína á Ingólfs-
torgi klukkan 14.00. Þess má geta 
að allur ágóði af keppninni mun 
renna til verkefnisins bleiku slauf-
unnar til að kosta tækjavæðingu 
Krabbameinsstöðvar Íslands.

juliam@frettabladid.is

Kraftahjón skipu-
leggja kraftakeppni 
Gemma Magnússon, sem skipuleggur keppnina Sterkasta kona 
Íslands sem haldin verður í október í Smáralind, er sjálf fyrrum 
sterkasta kona Bretlands. Hún segir íslenskar konur þær sterkustu.

Gemma Taylor Magnússon, fyrrum sterkasta kona Bretlands, og eiginmaður hennar 
Benedikt Magnússon, fyrrum sterkasti maður Íslands, standa að keppninni.
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RÚMFÖT  eru prýðilegasta tækifærisgjöf. Hentar 

hvort sem er í afmælis-, skírnar- eða brúðargjafir. 

Að láta merkja rúmfötin gerir þau enn eigulegri 

enda endast rúmföt mörg hver í heila lífstíð.

Kjartan og Pétur Árni eru að 
skipta um þak í Hlíðunum þegar 
þeir eru truflaðir og spurðir út 
í starfið. „Við erum mikið í við-
haldsvinnu en höfum líka byggt 
nýtt við gamalt og hæð ofan á hús. 
Það er svo sem ekkert sem stopp-
ar okkur.“ segir Kjartan. Pétur 
Árni tekur undir það að verk-
efnin séu fjölbreytt og því verði 
starfið aldrei að rútínu. Skyldi þá 
hafa dreymt um að verða smið-
ir þegar þeir voru smástrákar? 
„Nei, það bara æxlaðist þannig,“ 
segir Kjartan. „Ég átti góðan vin 
og pabbi hans var trésmiður, þar 
gat ég komist í læri og það þótti á 
við happdrættisvinning að kom-
ast á samning í þá daga.“ „Það 
var svipað hjá mér,“ segir Pétur 
Árni. „Ég er úr Stykkishólmi og 
fékk vinnu þar á trésmíðaverk-
stæði hjá fyrrverandi tengdaföð-
ur. Byrjaði að læra og síðan varð 
ekki aftur snúið.“ 

Kjartan er ekki einhamur því 
hann er leikari líka og margir 
þekkja hann úr sjónvarpinu og af 
hvíta tjaldinu, meðal annars úr 
Nóa albínóa. „Ég var orðinn tré-
smiður áður en ég varð leikari. Nú 
er smíðin mitt aðalstarf og leikur-
inn ígripavinna,“ segir hann. „Til 
dæmis í Nóa albínóa voru bara 
tveir dagar í vinnu.“ 

Þó þeir Kjartan og Pétur Árni 
starfi saman eru þeir tveir ein-
yrkjar. Kjartan er með bygging-

arstjóraréttindi og á fyrirtækið 
Smíðar og smíðar ehf. en Pétur 
Árni kveðst vera kennitala. Meðal 
sameiginlegra verkefna þeirra 
eru leikmyndir í Djöflaeyjuna og 
Perlur og svín. Skyldi það vera það 
skrítnasta sem þeir hafa gert? „Ég 
hef smíðað selló sem hægt var að 
spila á. Þá vann ég hjá sjónvarp-
inu og það var margt skrítið sem 
ég gerði þar,“ segir Pétur Árni. 
Rifjar líka upp að í leikmyndinni 
kringum Perlur og svín hafi þeir 
félagar smíðað braut sem rallý-
kappi hafi keyrt eftir og flogið af. 
„Það var heilmikil saga kringum 
þann ramp sem hófst með útlits-
mynd á servíettu í hádeginu.“ 

Þeir félagar hafa meðal ann-
ars gert upp gömul hús sem eru 
friðuð í bak og fyrir. Pétur Árni 
kveðst hafa átt eitt slíkt í Hólm-
inum sem hann hafi komið í upp-
runalegt horf. 

„Þá fór ég á námskeið í endur-
byggingu gamalla húsa. Það var 
bara gaman,“ segir hann. 

Verkefnastaðan hefur lítið 
breyst eftir að kreppan skall á. 
„Það hefur alltaf verið nóg að gera 
hjá okkur án þess að við auglýs-
um. Við merkjum ekki einu sinni 
bílinn,“ segir Kjartan en hnyklar 
brýnnar þegar þeir eru spurðir 
hvort þeir séu svona góðir.

„Gallinn við starfið er sá að við 
erum alltaf að svíkja einhverja. 
Það má svo lítið út af bera til að 
verk dragist á langinn og þá riðl-
ast öll verkefnaskráin. En húsin 
fara aldrei neitt og sumir eru 
svo þolinmóðir að þeir bíða eftir 
okkur.“ 

„Oft spilar veður inn í ef við 
erum í útivinnu, bendir Pétur 
Árni á. „Núna má til dæmis ekki 
rigna í nokkra daga því við erum 
að skipta um þak.“  gun@frettabladid.is

Byrjuðu á Djöflaeyjunni
Smiðirnir Kjartan Bjargmundsson og Pétur Árni Rafnsson hafa unnið saman frá því þeir smíðuðu bragga, 
blokk, líkbíl og fleira sem leikmynd fyrir Djöflaeyjuna 1996.  

Gamla járnið víkur fyrir nýju og pappinn er endurnýjaður líka.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Félagarnir ganga frá málmplötu í kring-
um strompinn.

Kjartan mundar hamarinn og Pétur styð-
ur við stillansinn.

35% afsláttur af lager 
meðan birgðir endast



Honda Civic 1.8 LS, 02/2006 Ekinn 
45þús. Ssk, Verð 2.050.000.- áhvílandi 
lán 1.600.000.-

MMC Pajero Dakar 3.2 Diesel, 10/2005, 
Ssk, Leður, Vindskeið, Dráttarkrókur, 
Filmur, Verð 3.850.000.-

VW Golf 1.6 Trendline, 05/2007 Ekinn 
64þús. Bsk, Topplúga, Verð 2.290.000.- 
Allt að 100% lán

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

VW GOLF FSI. Árg. 2005, ekinn 39 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.590.000. 
Rnr.242143.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

TILBOÐ - YFIRTAKA
HONDA CRF 250 R. Árg. 2008, 
Umboðshjól, 5 gírar. Gott viðhald, fylgir 
nýr stimpill, keðja og fleira. Áhvílandi lán 
690.000.- afb.17.þ á mán. Rnr.242211. 
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 
2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

TILBOÐSDAGAR á 
VESPUM

verð frá 195.000 kr með skráningu full 
búð af frábærum og góðum Vespum 
sjáið fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT

eða renndu við í kaffi og við 
skráum hann fyrir þig og tökum 

myndir af bílnum.
Mikil sala!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Land Cruiser 120 VX, árg 3/04, 
ek 140þús.km, 33“ breyttur, leður, krók-
ur, omfl, Flottur bíll, Tilboð yfirtaka + 
sölulaun, áhv.3830þús,

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

Tilboð 3.200.000 Stgr
Nissan Patrol Elegance,Árg 05,E-167Þ 
km, Leður, Lúga, Krókur, 1 Eigandi, listi 
4.190.- s-618 4040.

Til sölu nánast ný rafskutla, verð 120þ. 
Uppl. í s. 898 8835.

TILBOÐ
Renault Megané árg. ‘00 ek. 145þ. 
Nýsk., lítur mjög vel út. Sumar + vetrad. 
V. 280þ. S. 615 0999.

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Isuzu Trooper 99.Landrover 
Discovery 98.Lanos 00-02.Nubira 
02.Cherokee 94.Toy Double Cap 94. 
Kaupum bíla til niðurrifs.Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984

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

Opel Safira 99“ 1.6 bensín, Þarfnast 
smá lagfæringa, óskoðaður en góður 
bíll, ný vél. 250þ. 772-8979.

 0-250 þús.

 vantar þig Húsbýla, fellhýsa, tjaldvagna, 
bíla, motorhól eða fjórhjóla geymslu. 
Erum ódýr tökum inn í byrjun septemb-
er. upplýsingar í síma 892-2555 Stefán 
eða 899-0553 Fjóla

 250-499 þús.

Suzuki GS 650G, Árg 1982. Ekið 22.000 
mílur. Verð 300 þús. Uppl. í síma 
8632156

!!ódýr jepplingur !!
Daihatsu Terios árg. ‘99, ek. 151 þús. 
bsk. skoðaður 2010, ný tímareim í 
108þús. fylgja nagladekk á felgum, 
góður bíll. Verð aðeins 340þús. uppl. 
í s. 659 9696.

Toyota Corolla ‘99 til sölu. Ek. 155þ. 
4ra dyra og í mjög góðu standi. Uppl 
í s.848 4121

Toyota Jaris Terra ‘00. Ek. 111 þ.km. Ný 
tímareim og bremsuklossar. Vel með 
farin. S. 898 2587.

 Bílar óskast

2 bílar óskast til leigu, fyrir ca. 50-100þ. 
á mán. Getum borgað 2-3 mán. fyrir-
fram. S. 692 5564.

Vantar bíl!
óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús, stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot, Daewoo og Merced.Benz bíla. 
Nánari uppl.í s. 661 2222.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Vill kaupa bíl á 40-150 þús. Uppl. í S. 
615 1815.

!! VANTAR BÍL Á 50-200 
ÞÚS !!

Má þurfa að laga , vera ljótur eða í 
flottu standi en ekki eldri en 1998. 
Uppl. í sms eða símtal eftir kl. 4, 894-
6383.

 Jeppar

Nissan Terrano II SE 2.4i Bensín Ek. 131 
þ.km Árg. ‘98 Sk. ‘10 Verð 550.000 S. 
8237061

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Glæsilegt BMW F650GS 2008 árg. Ekið 
5,000km Veltigrind, hiti í handföngum, 
hátt skygni, hlífðarpanna, Verð. 1,7m 
gott staðgreiðsluverð. S. 896 1312.

Til sölu KTM SX árg. 2008 ek. 38klst. 
Frábært hjól. Verð 650þ. Uppl. í s. 
898 8835.

Kínverskt hjól (hippi) keyrt 800 km, 
fæst í skiftum fyrir 40-50“ sjónvarp. 
Sími 865 8580.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

4 stk vetradekk á stálfelgum stærð 
195/65/15 tommu. Ragnar s. 8407789

 Varahlutir

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

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

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

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla! www.
netpartar.is

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

 Bílaleiga

Óska eftir bíl á leigu
Leita eftir bíl á leigu fyrir ca. 50 til 100 
þús á mán. Borga þrjá mán. fyrirfram. 
Upplýsingar í síma 693 1642.

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum og 
smærri verkefni. Hef mikla reynslu. 
Fagleg og góð þjónusta. Uppl. í s. 
697 9151.

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Haustklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

Pallahönnun/
Garðahönnun

Sendið teikningar og ljósmyndir af hús-
inu, sumarbústaðnum eða sveitabýlinu 
og ég teikna upp pallinn og/eða garð-
inn í 3vídd og grunn. Lifandi teikningar 
og áratuga reynsla.

 Lóðalist ehf. Bjarnheiður Erlendsdóttir 

 S. 699 2464 Netf: 2shadows@int-
ernet.is.

 Bókhald

Þarf að kæra álagninguna ?? Framtöl, 
bókhald, VSK uppgjör, stofnun EHF o.fl.
S 517-3977 framtal@visir.is

 Fjármál

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Geiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja. S: 588 
1177 www.allog.is

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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

Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

Hreinsa þakrennur
Hreinsa þakrennur fyrir veturinn. Uppl. 
í s. 847 8704.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

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

Eldhús og baðinnréttingar, parketlagnir, 
viðhaldsverkefni,mikil reynsla og sann-
gjarnt verð. Óli smiður 698 9608.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Stífluþjónusta

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

ÚRVALS GRÓÐURMOLD, 
HELLUSANDUR OG GÖNGUSTÍGAEFNI. 
AFREITT Á BÍLA OG KERRUR. KAMBUR 
EHF GEIRLANDI V/ SUÐURLANDSVEG 
S. 8920111 5543918 kamburehf@sim-
net.is

 Til sölu

 Gefins

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

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið í 
Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi alla silfur og gullskartgripi. Greiði 
allt að 2000 kr. fyrir grammið af gulli. 
Kaupi einnig allskonar gamla muni 
(dánarbú) Uppl. 694 5751. Geymið 
auglýsinguna.

Óska eftir ofni og keramik helluborði. 
Uppl. í s. 899 6985.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

 Tölvur

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Verslun

 Heilsuvörur

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000 kr. 
Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891 6447

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Snyrting

 Námskeið

ANGIELSKI dla Poloków 
 Icelandic

 Enska fyrir börn
Level I: 4 weeks  Md to Fr; 10-11:30, 
start 31/8. Level I: 4 w Md to Fr; 18-
19:30, st 31/8. Level II: 4w Md to Frd 
13-14:30 st. 31/8. Level I: 4 w Md to 
Fr; 18-19:30, st 31/8. Level II: 4w Md 
to Frd 13-14:30 st. 31/8. Level III: 4w 
Md to Frd 15-16:30 st. 31/8. Level II: 
7w Md,Wd, Frd 19:45-21:15 st. 31/8. 
Level III: 10 weeks  19:45-21:15 st: 
31/8. Level IV: 10w. Sat/Sun 14:-15:30; 
st 29/8. Level VI: 17 w Sat 10-11:45 st. 
29/8. ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level 
I: 4 weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level 
II: 4 w; 19:45-21:15.start 31/8, 28/9: 
ENSKA f. BÖRN: Byrjar 31/8; 8 vikur; 
kl 16:30-17:30; 5-8 ára; mán/mið; 9-12 
ára: Þri/fim og fös: framh. Ármúli 5, 
s.5881169.  www.icetrans.is/ice 

Smáskipanámskeið 14/9 - 
22/10. Fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 14/9 - 22/10 
fjarnám. Skráning á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu 
og innanhússtílistanámi. Nánari upplýs-
ingar í síma 533-5101.

NULL
Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Uppl. í s. 899 3787.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

1.árs þvottavél 90 þ. 1.árs PS3 60 þ. 
Svefnsófi 25 þ. Sófi og borð gefins. 1.árs 
lítill ísskápur 35þ. S. 866 7044.

 Heimilistæki

Whirlpool ísskápur hæð 1,23 br. 50 d. 
55. Verð 25þ. S. 845 9290 e. kl. 14.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133 & 841 7139.

 Húsnæði í boði

Til leigu 30 fm einstaklingsíbúð m/ 
eldavél, ísskáp og þvottavél. Á rólegum 
stað í Fossvogi. Laus ca. 6. sept. S 863 
4515 eftir kl. 16:00.

2 herb. íbúð til leigu í Aspafelli. Leiga 85 
þús. einn mán. í tr. S 618 1068

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.

City center : 3 rooms
Apartmen with all incl. 90fm góð íbúð 
með öllu. 130þ. S. 896 7913 & 860 
0360.

104 Reykjavík /
 Kleppsvegur

3-4 herbergja íbúð á 3. hæð ca. 
100fm. til leigu, laus um mánaðmót 
2/9 leigist með hluta af húsgögn-
um. Leiga 110 þús. innifalið hiti/raf-
magn/hússj. Tryggingavíxill. Aðeins 
reglusamir og rólegir koma til greina. 
Uppl. í s. 699 2778 eftir kl. 17:00 á 
daginn.

Til leigu 2 herb. íbúð í borgarhverfi í 
grafarvogi með sérinngangi og garði. 
Uppl. í s. 899-7012.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. S. 824 6692.

Herbergi nálægt HÍ
Rúmgott herbergi við Hávallagötu, 
aðgangur að allri aðstöðu með öðru 
herbergi, þvottavél, þurrkari, internet 
S. 824 6692.

Herbewrgi miðsvæðis
Gott herbergi á Miklubraut, aðgangur 
að allri aðstöðu. S. 663 5791

Herb. til leigu rétt hjá HÍ með aðg. að 
fullbúnu eldh. og baði. Uppl í s. 554 
2190 eða 894 5396 eftir kl. 5.

Til leigu ca. 55fm bil við Flatahraun í 
Hfj. Góð staðsetning. Laust 1 sept. S. 
661 9083.

 Húsnæði óskast

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð á 
Seltjarnarnesi. Erum reyklaus og reglu-
söm. S. 699 2948.

Óskum eftir 4-5 herb.íbúð í hverfi 104 
Rvk frá 1-15 sept. uppl. í s. 849 1672.

Lítil íbúð óskast til leigu í 101 Rvk eða 
nágrenni. Sanngjörn leiga sem greiðist 
2x á ári. Langtímaleiga. Fyrir algjörlega 
reglusama konu. Uppl í s 551 6610 & 
893 1335.

Óska eftir 3 herb. eða stærri íbúð á höf-
uðg.sv. Greiðslug. 100þ. S. 615 4210.

Reglusöm fjölskylda óskar eftir 3. herb 
íbúð nálægt Korpuskóla. Skilvísum 
greiðslum heitið. S:899 2778 / 824 
9220.

Vantar húsnæði nálægt HÍ, jafnvel 
að gerast meðleigjandi. Er 26 ára 
stelpa utan af landi. Uppl. í s. 847 
2065.

Reglusöm og heiðarleg fjölskylda óskar 
eftir 4-5 herb leiguhúsnæði í hlíðunum. 
Getum lagt fram meðmæli, heitið góðri 
umgengni og öruggum greiðslum. S: 
6982947

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 100 og 180 m2 iðnaðarbil í 
Hafnarfirði. Get einnig boðið stærri ein-
ingar, allt upp í 1000 m2. S 822 4200.

Til leigu 92fm verslunar eða skrifstofu-
húsn. í Skútuvogi. Og 11fm á 2.hæð 
skrifstofa eða geymsla. S. 864 1219.

100 fm iðnaðar eða lagerhúsnæði 
til leigu með innkeyrsluhurð við 
Auðbrekku í Kóp. Uppl. s: 894-2339.

Einstæð móðir óskar eftir 3-4 herbergj-
aíbúð, helst í 109. Gg 90 þús. reyklaus 
og reglusöm.skilvísum greiðlsum heit-
ið. S:8660737

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500
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geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

HÚSVAGNAGEYMSLA
Upphitað og nýstandsett hús á 
Eyrarbakka. Hreint, þurrt og lyktarlaust. 
Sömu verð og í fyrra. 10% stgr.afsl. S. 
564-6500.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Eigum ennþá nokkur upphituð rými 
f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. báta ofl. í 
Borgarfirði. Gott verð. Áralöng reynsla. 
S. 663 2130 eða á magnus1220@
hotmail.com

 Atvinna í boði

Söluturn
Starfskraftur óskast strax til 

starfa í söluturn. Þarf að vera 
heiðarlegur, stundvís og þjón-

ustulunduð manneskju.
Uppl. í s. 892 2365 á milli kl. 

19-20 á kvöldin.

Leitum að áræðanlegum og duglegum 
starfsmanni í fullt starf í afgreiðslu á 
Rizzo í Hraunbæ. Þarf að geta hafið 
störf strax. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 
898 9979 í dag.

Rizzo leitar að áræðanlegum og dug-
legum starfskrafti í útkeyslu/ afgreiðslu-
starf. Uppl. í s. 898 9979

Veitingahús í Kópavogi
Óskar eftir starfsmanni í ræst-
ingar á aldrinum 35- 45 ára.

Upplýsingar í síma 894 0292.

Keiluhöllin
Óskar eftir vaktstjórum í fullt 

starf. Vaktavinna. Aðeins 25 ára 
og eldri koma til greina.

Hægt er að sækja um í keilu-
höllinni milli kl. 17-20.

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
Óskar eftir starfsmanni á síma 
við móttöku pantana alla virka 

daga frá 09-17.
Hægt er að sækja um á staðn-

um

Stay ehf auglýsir eftir duglegum þern-
um í þrif á tveimur íbúðarhótelum í 
miðbænum. Reynsla á þrifum æskileg. 
Uppl. stay@stay.is Stay ehf is looking 
for mades to clean in two guesthouses. 
Experience neccesary. Send informat-
ion to stay@stay.is

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
óska eftir starfsfólki í fullt starf 

og hlutastarf. Tekið verður á 
móti umsóknum í dag milli kl. 

17-20 í keiluhöllinni.
Einnig hægt að sækja um á 

www.keiluhollin.is

Pylsuvagninn í Laugardal
leitum að hressum, duglegum starfs-
manni í afgreiðslu í hlutastarfi. Hentar 
vel með skóla. Ef þú ert eldri en 18 ára, 
getur unnið undir álagi, ert snyrtileg/ur 
og dugleg/ur, sæktu þá um á umsokn.
foodco.is. Tekið skal fram að starfið 
hentar konum jafnt sem körlum.

Súpubarinn í Hafnarhúsinu óskar 
eftir að ráða umsjónarmann með 
afgreiðslu, framsetningu, uppgjörum 
o.fl. Umsækjandi skal vera a.m.k. 23 
ára. Góð laun í boði. Umsóknir skulu 
sendar á netfangið supubarinn@supu-
barinn.is. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf strax.

Íslenski barinn óskar eftir að ráða þjón í 
fullt starf. Viðkomandi þarf að vera eldri 
en 20 ára, reynsla æskileg. Umsóknir 
sendist með tölvupósti á info@islenski-
barinn.is Nánari upplýsingar í síma 661 
9261 á milli kl 14 - 16.

Bifreiðasmiðir óskast
Bílmálning ehf. óskar eftir bifreiðasmið-
um. Góð laun í boði. Umsóknir sendist 
á tjonaskodun@tjonaskodun.is. Uppl. í 
s 445 6480.

Vantar heimilishjálp/ritara í hálft starf 
í Kópavogi. Reynsla af bókhaldi og 
ritarastarfi er kostur sem og við heim-
ilishald. Sveigjanlegur vinnutími. Uppl. 
og umsóknir sendist á bjorgmundur@
gmail.com

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu-
starfa í bakarí á Seltjarnarnesi. Vinnutími 
13-18 virka daga. Nánari uppl. gefur 
Helena í s. 699 5423.

 Atvinna óskast

Smiður óska eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Uppl. í s. 893 5908.

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

Ég óska eftir vinnu við t.d.byggingav. 
(inni)parket,jarðv.fiskv.hellul.s8485071.

 Tapað - Fundið

Stálpaður kettlingur svört og hvít læða 
fannst í Skálholti. Uppl í síma 8689721

 Einkamál

Rauða Torgið
Hringdu í Rauða Torgið þegar þú leitar 
spennandi tilbreytingar. Svaraðu aug-
lýsingum annarra eða leggðu inn þínar 
eigin auglýsingar, spjallaðu við djarft 
fólk á spjallrás eða fáðu útrás í heitum 
símaleikjum með yndislegum síma-
dömum. Skoðaðu símaskránna hér eða 
á www.RaudaTorgid.is og veldu þína 
símaþjónustu. Góðar stundir!

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Spennandi símadama
Yndisleg símadama á Rauða Torginu 
ætlar að vera með opið fyrir sam-
töl öll kvöld þessarar viku, frá 17-23 
yfirleitt og allan laugardaginn. Símar 
908-6000 (símatorg) og 535-9999 
(kreditkort). Skoðaðu prófílinn hennar: 
ThePurpleRabbit.com/AnnaRut.

Ný upptaka!
Hún var úti að hlaupa og kom inn öll 
heit og sveitt. Njóttu þessarar inni-
legu upptöku...í einrúmi. Sögur Rauða 
Torgsins, s. 905-2002 (símatorg) og 
535-9930 (kreditkort, miklu ódýrara), 
uppt.nr. 8306. Nánar á RauðaTorgið.
is (sögur).
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Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagi í 
Reykjavík.

Húsahverfi
Tillaga að breytingu á skilmálum í deiliskipulagi fyrir 
Húsahverfi vegna húsa við Vesturhús og Suðurhús. 
Í breytingunni felst að hækkaðar eru heimildir 
vegna hámarks byggingarrmagns og heimildum til 
útbygginga breytt.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Háskóli Íslands
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð Háskóla 
Íslands sunnan Brynjólfsgötu. Í breytingunni felst 
aukning á byggingarmagni og fjölgun bílastæða 
eins og sýnt er á reitum A, B og C á uppdrætti. 
Byggingareitir ofan og neðanjarðar eru stækkaðir, 
gert ráð fyrir bílakjallara, heimiluð hækkun húsa 
úr tveimur hæðum í þrjár og stækkun á húsnæði 
endurmenntunar HÍ.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Spöngin,
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Spöngina, 
lóðirnar að Fróðengi 1-11 og Spöngina 43. Í 
breytingunni felst að bílastæðakjallari við Spöngina 
43 verði felldur út og bílastæðum komið fyrir á lóð 
og inn undir aðra hæð hússins. Bílastæði á annarri 
hæð verða síðan samnýtt að hluta með starfsfólki 
í Fróðengi 1-11. Fjöldi bílastæða á lóðinni að 
Fróðengi 1-11 helst óbreyttur, hundrað og þrjátíu, 
af þeim verða fjörutíu stæði samnýtt með Spönginni 
43.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 26. ágúst 2009 til 
og með 7. október 2009. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum 
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 7. október 2009. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 26. ágúst 2009 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



MIÐVIKUDAGUR  26. ágúst 2009 13

UMRÆÐAN
Ásgerður Jóna Flosadóttir 
skrifar um fátækt á Íslandi

Við upplifum margt sorglegt og 
mjög átakanlegt innan veggja 

Fjölskylduhjálpar Íslands.  
Í morgun, mánudag 24. ágúst, hef 

ég haft nóg að gera við að svara sím-
tölum frá fátæku fólki sem sér ekki 
fram á að geta staðið undir þeim 
kostnaði sem fylgir því að mennta 
börn sín.

Kona hafði samband og sagði 
að dóttir hennar hefði komist inn 
í framhaldsskóla og var ákaflega 
ánægð með það. Þessi kona er öryrki 
og hefur alls 120.000 krónur í tekj-
ur á mánuði. Hún leigir 90 fermetra 
íbúð á Stór-Reykjavíkursvæðinu á 
80.000 krónur og fær í húsaleigu-
bætur 32.000 þannig að leigan er 
48.000 krónur á mánuði. Þessi kona 
hefur 68.000 krónur til að fram-
fleyta sér og dóttur sinni. Þessi kona 
getur ekki keypt skólabækur fyrir 
dóttur sína. Nú hefur einstaklingur 
í þjóðfélaginu haft samband við mig 
og ætlar að styðja viðkomandi fjöl-

skyldu reglulega 
þ.e. taka fjöl-
skylduna í fjár-
hagslegt fóstur. 
Viðkomandi mun 
nafnlaust leggja 
reglulega inn á 
reikning móður-
innar sem stuðn-
ing við mennt-
un dótturinnar. 
Fleiri svona mál 
eru í vinnslu hjá 

FÍ og er það vel.
 Á föstudaginn sl. fengum við eitt 

af mörgum hrópum um hjálp sökum 
fátæktar. Þetta er sönn saga sem 
birtist hér að neðan.

Einstætt foreldri sem er öryrki 
bað um neyðaraðstoð hjá Fjölskyldu-

hjálp Íslands í síðustu viku. Foreldr-
ið er á fertugsaldri með þrjá syni á 
aldrinum 11, 15 og 17 ára. Foreldr-
ið leitaði til Félagsþjónustunnar í 
Reykjavík en fékk synjun um aðstoð 
vegna þess að viðkomandi væri 
öryrki og ekki á framfæri félags-
lega kerfisins. Hér bitnar það á við-
komandi foreldri að hafa þraukað í 
sinni fátækt undanfarin misserin og 
þá er svarið hjá Félagsþjónustunni 
í Reykjavík: nei, engin aðstoð hér. 
Peningar voru ekki til á heimilinu 
til að kaupa mat. Fjölskyldan var 
matarlaus, ekki til mjólkurdropi. 
Þessi einstaklingur með börnin sín 
þrjú er gjörsamlega hjálparlaus. 
Elsta barnið átti að byrja í fram-
haldsskóla sl. föstudag en foreldrið 
varð að hringja barnið inn veikt því 

ekki voru til peningar til að kaupa 
skólabækur og annað sem tilheyr-
ir skólanum. Foreldrið hafði feng-
ið 15.000 krónur hjá Hjálparstarfi 
kirkjunnar en sú upphæð dugði ekki 
fyrir skólakostnaði fyrir eitt barn, 
hvað þá þrjú. Foreldrið er að bugast. 
Hagir þessa foreldris eru eftirfar-
andi. Það leigir 96 fermetra íbúð hjá 
Félagsbústöðum á 150.000 krónur á 
mánuði og fær 70.000 krónur í húsa-
leigubætur. Það greiðir því 80.000 
krónur í húsaleigu. Tekið skal fram 
að foreldrið sefur í stofunni þar 
sem í íbúðinni eru þrjú herbergi 
en þyrftu að vera fjögur. Tekjur 
þessa foreldris eru 120.000 krónur 
í örorkubætur og 60.000 með þrem-
ur börnum á mánuði. Sem sagt, tekj-
ur þessa foreldris eru því 180.000 á 

mánuði. Að að frádreginni húsaleigu 
hefur það því til ráðstöfunar heilar 
100.000 krónur á mánuði. 

Hitt foreldrið, sem einnig er 
öryrki, veiktist lífshættulega fyrir 
stuttu og bíða börnin milli vonar 
og ótta eftir framvindu mála. Fjöl-
skylduhjálp Íslands stóð vaktina að 
venju og var hægt að styðja fjöl-
skylduna með 20.000 krónum til 
bókakaupa auk þess að fá matvæli 
sem gætu dugað í vikutíma. Vanda-
mál þessara fjölskyldna eru ekki 
leyst með aðstoð frá okkur. Aðstoð 
hjá Fjölskylduhjálp Íslands er 
neyðaraðstoð. Hér þarf miklu meira 
að koma til.

Höfundur er formaður 
Fjölskylduhjálpar Íslands. 

Að slökkva lífsneistann hjá fólki 

UMRÆÐAN
Grétar Mar Jónsson skrifar um 
sjávarútveg

Í sumar samþykkti Alþingi að leyfa 
strandveiðar sem ekki væru háðar 

því að menn ættu eða leigðu til sín 
kvóta. Það var fagnaðarefni. 

Núverandi fiskveiðistjórnar-
kerfi hefur leitt til þess að fjöldi 
sjómanna er nú leiguliðar sægreifa 
sem drottna yfir auðlindinni. Leigu-
liðanir hafa þurft að leigja kvóta og 
borgað allt upp í 80-90% af verð-
mæti landaðs afla til sægreifanna. 
Margir hafa fyrir vikið gefist upp. 
Það verður að koma í veg fyrir að 
hægt sé að hneppa menn í ánauð 
á þeim forsendum að verið sé að 
vernda fiskistofnana og auka hag-
ræðingu í greininni. 

Allir þeir sem hafa fylgst með 
fiskveiðum frá því að kvótakerfið 
var sett á vita að markmiðum þess 
hefur aldrei verið náð. Eina mark-
mið þess í dag virðist því vera að 
viðhalda eignarhaldi á kvótanum og 
vernda með því sérhagsmuni fárra 
á kostnað almennings. Strandveiði-
kerfið er spor í rétta átt til að breyta 
núverandi kerfi og þar með að koma 
til móts við álit Mannréttindanefnd-
ar Sameinuðu þjóðanna sem hefur 
ályktað að núverandi fiskveiði-
stjórnunarkerfi brjóti mannréttindi 
sem varða atvinnufrelsi. 

Í sumar hafa um 400 handfæra-
bátar stundað strandveiðar. Á 
sumum bátum hafa tveir verið á. 
Hagræðing þess fyrir land og þjóð 
er margvísleg. Fyrst má nefna að 
allur fiskur sem veiðist hefur með 
þessum hætti farið á innlendan fisk-
markað sem hefur átt þátt í að auka 
fiskvinnslu í landi. Veiðarnar hafa 
leitt til aukinna tekna fyrir alla. 
Sveitarfélögin hafa fengið hærri 
hafnargjöld og útsvar. Ríkið fær 
meiri tekjur í formi skatta. Fleiri 
störf hafa orðið til og þó svo að það 
sé tímabundið er það betra en ekk-
ert. 

Fyrir næsta sumar þarf að setja 
fleiri tonn í þennan pott sem strand-
veiðimenn mega veiða úr og ætti 
hann að mínu áliti að vera átta til 
tíu þúsund tonn. Einnig  ætti að 
lengja veiðitímabilið, sem ætti að ná 
frá 1. apríl til 1. september. Sumum 
strandveiðisjómönnum, sem hafa 
verið leiguliðar hingað til, finnst 
að þeir séu nú aftur orðnir frjálsir 
menn þar sem þeir fá nú fullt verð 
fyrir aflann og þurfa ekki að greiða 
sægreifum fyrir aðgang að veiði-
heimildum.

Að lokum skora ég á íslensk 
stjórnvöld að virða mannréttindi 
íslenskra sjómanna.

Höfundur er fyrrverandi 
alþingismaður.

Strand-
veiðar 

INNLAUSN Á HLUTUM Í ALFESCA HF.

Lur Berri Iceland ehf., kt. 420409-0790, Skógarhlíð 12, Reykjavík, („Lur Berri Iceland”) og stjórn Alfesca 
hf., kt. 580293-2989, Kringlunni 7, Reykjavík, („Alfesca”) hafa ákveðið að þeir hluthafar í Alfesca sem ekki 
samþykktu yfirtökutilboð Lur Berri Iceland og eru ekki í hópi samstarfsaðila um stjórn og rekstur Alfesca 
skuli sæta innlausn af hálfu Lur Berri Iceland á hlutum sínum, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga um verðbréfavið-
skipti nr. 108/2007.

Lur Berri Iceland og samstarfsaðilar um stjórn og rekstur Alfesca eiga samtals 91,34% hlutafjár í Alfesca 
og fara með 91,87% atkvæðisréttar í félaginu. Innlausnin tekur til allra annarra hluta og nær til annarra 
hluthafa Alfesca sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í upphafi dags 26. ágúst 2009. Þeim hluthöfum er 
send þessi tilkynning ásamt framsalseyðublaði. Tilkynning þessi er birt í dagblöðum í samræmi við sam-
þykktir Alfesca um boðun aðalfundar, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.

Hluthafar í Alfesca, sem innlausnin tekur til, eru hvattir til að framselja Lur Berri Iceland hluti sína í Alfesca 
innan fjögurra vikna frá dagsetningu þessarar tilkynningar.

Innlausnarverðið er 4,5 kr. fyrir hvern hlut í Alfesca. Greitt verður fyrir hlutina með reiðufé. Er um að ræða 
sama verð og Lur Berri Iceland bauð hluthöfum Alfesca í yfirtökutilboði frá 25. júní 2009. Greiðslan verður 
innt af hendi 29. september 2009.

Til að framselja Lur Berri Iceland hluti sína í Alfesca þurfa hluthafar að fylla út framsalseyðublað sem þeim 
mun verða sent með þessari tilkynningu. Rétt útfyllt framsalseyðublað verður að berast Fyrirtækjaráðgjöf 
Nýja Kaupþings banka hf., Borgartúni 19, 105 Reykjavík, fyrir kl. 12:00 þann 24. september 2009.

Hafi hlutir í Alfesca ekki verið framseldir Lur Berri Iceland í samræmi við framangreint, verður andvirði 
hlutanna í Alfesca greitt inn á geymslureikning í nafni viðkomandi hluthafa. Frá þeim tíma telst Lur Berri 
Iceland réttur eigandi viðkomandi hluta í Alfesca, sbr. 2. mgr. 110. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 
108/2007.

Nýi Kaupþing banki hf. hefur umsjón með innlausninni fyrir hönd Lur Berri Iceland. Nánari upplýsingar 
veita verðbréfaráðgjafar bankans í síma 444-7000.

Vakin er sérstök athygli hluthafa á því að Nýja Kaupþingi banka hf. er óskylt að meta hvort viðskipti í 
tengslum við innlausnina séu viðeigandi fyrir þá. Þeir njóta því ekki þeirrar verndar sem í slíku mati felst 
samkvæmt 16. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Er hluthöfum bent á að leita sér sérfræðiað-
stoðar vegna viðskiptanna.

Reykjavík, 26. ágúst 2009

Fyrir hönd Lur Berri Iceland ehf. og stjórnar Alfesca hf.

Nýi Kaupþing banki hf. - Fyrirtækjaráðgjöf

ÁSGERÐUR JÓNA 
FLOSADÓTTIR
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MÓÐIR TERESA 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1910

„Ég veit að Guð myndi ekki láta 
neitt á herðar mínar sem ég 

réði ekki við. Ég vildi bara óska 
að hann treysti mér ekki svona 

vel.“

Móðir Teresa var albönsk nunna 
rómversk-kaþólsku kirkjunnar. 

Hún stofnaði reglu trúboðs kær-
leiksboðberanna og hlaut friðar-

verðlaun Nóbels árið 1979.

Rannsóknarþjónustan Sýni opnar Mat-
vælaskólann hjá Sýni miðvikudaginn 2. 
september næstkomandi en þar verða 
haldin fjölmörg námskeið sem á einn 
eða annan hátt tengjast matvælum eða 
gæðum.

„Við höfum haldið býsna mörg nám-
skeið í gegnum árin sem mörg hafa 
tengst gæðamálum, hreinlæti og um-
gengni í matvælaiðnaði en smám saman 
höfum við verið að útvíkka gæðahug-
takið og bæta heilsu og mataræði við. 
Að sama skapi höfum við verið að færa 
okkur meira út á einstaklingsmarkað,“ 
segir Snorri Þórisson, framkvæmda-
stjóri Sýnis. „Við opnuðum kennslueld-
hús í fyrra og bjóðum nú bæði upp á 
námskeið fyrir einstaklinga og hópa.“ 

Á meðal námskeiða eru: Gæði og ör-
yggi í matreiðslu, Hollusta og matseld 
sem hópefli fyrir vinnustaði, Stofnun 
fyrirtækja í matvælaiðnaði, Krakka-
matur – hollur og bragðgóður og Borðum 
betur sem er námskeið fyrir íþróttafólk, 
þjálfara og foreldra. Snorri segir marga 
hafa hug á því að hefja framleiðslu enda 
standi íslenskur iðnaður betur í sam-
keppni við innflutta vöru. „Námskeið-
ið Stofnun matvælafyrirtækja ætti að 
henta þeim, en þar verður farið yfir þau 
lög og þær reglur sem gilda um stofnun 
slíkra fyrirtækja.“ 

Einnig verður boðið upp á nám fyrir 
almenna starfsmenn í matvælafyrir-
tækjum og er stefnt að því að það nám 
verði metið til eininga á framhaldsskóla-
stigi. „Þekking á smitvörnum og leiðum 
til að forðast svínaflensu er mikilvæg 
um þessar mundir og gætu námskeið 
eins og Gæði og öryggi í matreiðslu hent-
að starfsmönnum veitingastaða og stórra 
fyrirtækja,“ segir Snorri. 

Sum námskeiðin eru síðan til þess fall-
in að sá nýrri hugsun og að brjóta upp 
hugmyndir eins og að hollur matur sé 
endilega dýrari en óhollur. „Í því sam-
hengi má nefna að við vorum að gera 
rannsókn fyrir leikskólana þar sem við 
bárum saman matseðla með tilliti til 
hollustu og verðs. Niðurstaðan var sú 
að holli matseðillinn var ódýrari.“ 

Meðal annarra námskeiða má nefna 
Hollar kjötvörur – unnar kjötvörur geta 
líka verið hollar sem kann að vekja for-
vitni enda hefur hinu gagnstæða aðal-
lega verið haldið fram.

Hjá Sýni fara auk námskeiða fram 
efnamælingar fyrir matvæla- og fóð-
uriðnað auk þess sem veitt er ráðgjöf 
um gæðamál og hreinlæti. Námsefnið 
sem stuðst er við á námskeiðunum er 
unnið af ráðgjöfum fyrirtækisins sem 
hafa starfað í matvælaiðnaði í mörg 
ár og byggir á reynslu þeirra af nám-

skeiðahaldi, rannsóknarstörfum og sam-
starfi við fyrirtæki og fagmenn. Kennsl-
an, sem er í höndum matvælafræðinga 
og ráðgjafa Sýnis, fer fram hjá Sýni að 
Lynghálsi 3 og í fyrirtækjum og stofn-
unum sem þess óska. Nánari upplýsing-
ar er að finna á www.syni.is.

 vera@frettabladid.is

RANNSÓKNARÞJÓNUSTAN SÝNI:  OPNAR MATVÆLASKÓLA

MARGIR HUGA AÐ FRAMLEIÐSLU

BJÓÐA NÁMSKEIÐ TENGD MAT OG GÆÐUM Snorri ásamt Ástu Guðmundsdóttur og Guðrúnu 
Adolfsdóttur sem báðar kenna á námskeiðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Auður Sigurjónsdóttir 

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, fimmtu-
daginn 20. ágúst, verður jarðsungin frá Selfosskirkju 
föstudaginn 28. ágúst kl. 13.30.

Sigurjón Bergsson               Pálína Tómasdóttir
Þórir Bergsson                     Bríet Þorsteinsdóttir
Ólöf Helga Bergsdóttir         Smári Kristjánsson
Arnlaugur Bergsson             Guðný Ósk Sigurbergsdóttir
Þórmundur Bergsson           Margrét E. Laxness
Bergur Heimir Bergsson      Þuríður Björnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir og afi, 

Geir Kristjánsson 
Brúnalandi 32, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 
14. ágúst, verður jarðsunginn frá Neskirkju miðviku-
daginn 26. ágúst kl. 15.00. 

Anna Gísladóttir 
Kristján Geirsson                Droplaug Guðnadóttir 
Margrét Geirsdóttir          Haukur K. Bragason 
Birkir Kristjánsson          Anna Björk Kristjánsdóttir 
Kristófer Geir Hauksson          Helga Margrét Hauksdóttir

Elskuleg móðir okkar,

Sólveig Vilhjálmsdóttir
Dvalarheimilinu Kjarnalundi, áður til heimilis að 

Víðivöllum 4, Akureyri,

lést aðfaranótt 25. ágúst.  Jarðarförin verður auglýst 
síðar.

Vilhjálmur Ingi Árnason
Tryggvi Árnason
Ingibjörg Bryndís Árnadóttir

Elskulegi maðurinn minn, faðir, fósturfað-
ir, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

Sigurður Ólafsson
frá Kjarlaksvöllum,

lést miðvikudaginn 19. ágúst. Minningarathöfn fer 
fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 26. ágúst kl. 
15.00. Jarðsett verður frá Staðarhólskirkju í Saurbæ í 
Dalasýslu laugardaginn  29. ágúst kl. 14.00. Við viljum 
koma fram sérstöku þakklæti til starfsfólks deildar B-2 
á Landspítalanum í Fossvogi fyrir frábæra umönnun og 
hlýju í garð aðstandenda.

Guðrún Guðjónsdóttir
Helga Björg Sigurðardóttir   Reynir Guðbjartsson
Bára Kolbrún Guðmundsdóttir   Þorsteinn Hermannsson
Áslaug Harðardóttir
Guðjón Þór Ragnarsson
Guðrún Björg Ragnarsdóttir   Lárus Kristinn Ragnarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

80 ára afmæli
Í dag miðvikudag  26. ágúst verður áttræður

Ólafur Andrés 
Guðmundsson 

fyrrverandi iðnkennari,  Álfaskeiði 85, 
Hafnarfi rði. Af því tilefni taka Ólafur og 
kona hans, Borghildur Sölvey Magnús-
dóttir, á móti gestum á afmælisdaginn 

milli kl. 18 og 20 í sal Oddfellowa, 
Staðarbergi 2-4, Hafnarfi rði.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát og 
útför föður okkar, tengdaföður, afa og 
langafa, 

Ágústs Guðmundssonar 
bifreiðastjóra og ökukennara, Norðurbrú 
5, Garðabæ, áður að heimilis Ásgarði 149, 
Reykjavík. 

Margrét Ágústsdóttir Aðalsteinn Ólafsson 
Kristján Ágústsson Stefanía Sara Gunnarsdóttir 
Ágúst Björn Ágústsson Þórdís Björg Kristinsdóttir 
Bjarni Ágústsson Þórdís Lára Ingadóttir 
Robert John Severson
barnabörn og barnabarnabörn. 

MOSAIK

MERKISATBURÐIR
55 f.Kr. Júlíus Caesar hefur innrás 

í Bretlandseyjar.
1883 Eldfjallið Krakatá í Indó-

nesíu springur í gríðarlega 
öflugu eldgosi.

1896 Jarðskjálfti ríður yfir 
Suðurland og eyðileggj-
ast við það margir bæir í 
Rangárvallasýslu. Styrkur 
skjálftans hefur verið met-
inn 6,9 stig á Richter en 
skjálftinn er nefndur Suð-
urlandsskjálfti (hinn fyrri).

1979 Snorrahátíð er haldin í 
Reykholti til að minnast 
átta alda afmælis Snorra 
Sturlusonar.

1984 Keppt er í Reykjavíkur-
maraþoni í fyrsta sinn. 
Þátttakendur voru 214 en 
tíu árum síðar voru þeir á 
fjórða þúsund.

Þennan dag árið 1991 
tók Ísland upp formlegt 
stjórnmálasamband við 
Eistland, Lettland og Lit-
háen, fyrst allra ríkja. 

Jón Baldvin Hannibals-
son var utanríkisráðherra 
á þessum tíma og studdi 
hann dyggilega sjálfstæð-
isbaráttu þjóðanna sem 
börðust fyrir aðskilnaði við 
Sovétríkin. 

Eistland, Lettland og 
Litháen urðu fyrst sjálf-
stæð ríki árið 1918 en 
voru innlimuð í Sovétrík-
in árið 1940 þegar Stal-
ín og Hitler gerðu með sér griðasáttmála. Lönd-
in lýstu yfir sjálfstæði að nýju árið 1990. Íslend-

ingar voru fyrstir þjóða til 
að senda þeim heillaóska-
skeyti og hétu því að berj-
ast fyrir viðurkenningu ríkj-
anna í alþjóðasamfélaginu. 

Um síðustu helgi voru 
mikil hátíðarhöld í Eystra-
saltsríkjunum þremur 
enda tuttugu ár liðin frá 
því að fólk frá ríkjunum 
þremur tók höndum 
saman, myndaði mann-
lega keðju og krafð-
ist þannig sjálfstæðis frá 
Sovétríkjunum á táknræn-
an hátt. Sjö mánuðum 
síðar lýstu Litháar yfir sjálf-

stæði og urðu Íslendingar sem fyrr segir fyrstir til 
að viðurkenna það.

ÞETTA GERÐIST:  26. ÁGÚST ÁRIÐ 1991

Ísland styður Eystrasaltslöndin

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON
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■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Dómarinn á afmæli í dag, ég 
held að það væri nú fallegt af 

þér að játa sekt þína …

Ég skal!

Of seinn!

Bank! Bank!
Bamm!
Bang!

Bammbamm!
Klomp!
Klomp!
Klomp!

Búmm!
Ískur Hæ, pabbi. 

Gleymdirðu 
lyklunum?

Gerirðu þér 
grein fyrir að 
það var meiri 

hávaði þegar þú 
opnaðir hurðina 

en þegar smiðirn-
ir smíðuðu hana?

Frú Lóla

Dýrasálfræðingur

Honum finnst eins og það 
hlusti enginn á hann.

Gettu 
hvað?

Pabbi situr í 
kviðdómi!

Hvað 
þýðir það?

Það þýðir að 
hann fær að 
ákveða hvort 
einhver sé 
sekur eða 
saklaus. Ó.

Ég hélt að það 
væri hlutverk 

mömmu?

WAKE ME UP 
BEFORE YOU

GO GO

DON´T LEAVE 
ME HANGIN 

ON

LIKE A V... FIRE IN
THE SKY

Að vera maður sjálfur getur reynst 
mörgum erfitt. Að vera einhver annar, 
það er verk leikara, jafnvel sjúklegra 

lygara þó stundum sé það herbragð til að 
fela hversu lítill maður sjálfur er. Nýlega 
var stungið upp á því að í sumarbústaða-
ferð okkar vinkvennanna myndum við 
draga aðra úr hatti til að vera eitt kvöld-
ið. Ekki var beðið um að við færum í bún-
ing eða lékum hver aðra, en þó var skilyrði 
að enginn væri hann sjálfur heldur, við 
yrðum, jú, allar að vera á staðnum. 

Ég lagði höfuðið í bleyti. Hvernig í ósköp-
unum gæti ég leyst verkefnið án þess að 

móðga nokkurn? Allt sem 
mér datt í hug að gera eða 
segja virkaði svo kvikindis-

legt. Hvernig myndi ég taka 
því ef einhver færi svona með 

persónu mína? „Það verða allir 
að hafa húmor fyrir sjálfum sér,“ 

sagði vinkona mín sem útskýrði leikinn 
fyrir mér. Hafa allir það? hugsaði ég, en 
kinkaði kolli. „Að sjálfsögðu.“

Ég elska vinkonur mínar, enda hópur 
fallegra kvenna sem vita hvað þær vilja í 
lífinu og veigra sér ekki við að eltast við 
það. En ég gæti aldrei verið einhver þeirra. 
Til þess erum við of ólíkar. Það væri líkt 
og biðja Joey um að vera Ross. Hann yrði 
í besta falli ýkt skopmynd. Mig langar 
ekki að gera grín að vinkonum mínum. 
Mig langar að heilla þær með djúpstæðum 
skilningi á þeirra persónu.

Að setja sig í spor annarra er erfiðara en 
maður heldur. Hversu oft hef ég þóst skilja 
en skilið ekkert nema út frá eigin forsend-
um? Eru til aðrar forsendur en manns 
eigin? Ég get ímyndað mér hvernig það er 
að vera annar, ég get hermt eftir hreyf-
ingu, atferli, talsmáta annarra. En ég slepp 
aldrei undan því að vera ég.  

Að klæða sig í búning annarra

NOKKUR ORÐ
Kolbrún Björt 

Sigfúsdóttir

FÁÐU
ÞÉR KORT

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Fjögurra sýninga 
leikhúskort kostar aðeins

9.900

FRIDA GERPLA

BRENNUVARGARNIR FÍASÓL

UTAN GÁTTA ÍSLANDSKLUKKAN

OLIVER! HÆNUUNGARNIR

kr.
Fjögurra sýninga kort fyrir 25 ára og yngri 
kostar aðeins 

kr.5.900
Leitin að OLIVER! hefst á
Opnu húsi á laugardaginn
Það verður mikið fjör þegar við galopnum 
Þjóðleikhúsið á laugardaginn kl. 13-16. 
Og þá byrjar líka leitin að rúmlega 20 strákum á aldrinum 
8–13 ára til að fara með hlutverk í söngleiknum OLIVER! 
Skráning í áheyrnarprufur fer fram á Opna húsinu.

FÁÐU ÞÉR KORT!
Hringdu í 551 1200
eða smelltu þér á 
leikhusid.is
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FÓTBOLTI Erla Hendriksdóttir, 
nuddari íslenska liðsins, sýndi á 
æfingu landsliðsins í gær að hún 
hefur engu gleymt er hún hljóp 
í skarðið þegar það vantaði leik-
mann. Erla var á sínum tíma 
leikjahæsta landsliðskona Íslands 
og spilaði alls 55 landsleiki frá 
1995 til 2005. Hún lagði skóna upp 
á hillu fyrir þremur árum en var 
kölluð aftur inn í landsliðið sem 
nuddari stelpnanna á EM í Finn-
landi. 

„Það er svolítið annað að vera 
í hlutverki nuddara liðsins en það 
er frábært að vera komin inn í 
þennan hóp. Þetta eru meiri hátt-
ar stelpur sem eru góðar í fótbolta 
og það er allt jákvætt í kringum 
þær. Ég hef ekki upplifað svona 
hóp áður þrátt fyrir að hafa verið 
í landsliðinu í öll þessi ár,“ segir 
Erla. Hún leit út eins og hún væri 
hluti af liðinu á æfingunni í gær.

„Það var gaman að þessu og 
maður gat aðeins haldið í við þær. 
Það kitlar að byrja aftur eftir 
þennan dag,“ sagði Erla eftir 
æfinguna. Hún stóð sig mjög vel 
og það var ekki að sjá að hún hafi 
hætt fyrir þremur árum. „Það 
vantaði einn leikmann á æfinguna 
en mér var líka sagt það áður en 
ég fór út að ég ætti að taka takka-
skóna með. Ég lét ekki segja mér 
það tvisvar og ég er búin að bíða 
eftir tækifærinu,“ sagði Erla sem 
er í flottu líkamlegu formi. 

„Ég er að hlaupa og hef aðeins 
verið í bolta en það er ekki mikið. 
Það er miklu skemmtilegra að 
koma og spila þegar maður er með 
góðum leikmönnum og það er mik-
ill hraði á æfingum,“ sagði Erla.

Það hefur verið nóg að gera hjá 
henni á mótinu enda álagið mikið 

á leikmönnum sem eru að berj-
ast við sterkustu landslið Evrópu. 
„Það er nóg að gera og það eru 
margar lappir sem þarf að nudda. 
Það er ágætt að þekkja þetta sem 
fyrrum leikmaður því þá finn-
ur maður á stelpunum þegar þær 
eru ekki meiddar en þurfa að láta 
mýkja sig upp. Þetta er langur tími 
og mikil pressa. Það er mikið and-
legt álag og ég held að það hjálpi 
mikið til að ég komi inn í þetta á 
meðan Svala sjúkraþjálfari getur 
sinnt sínu,“ segir Erla.

Hún þekkir Katrínu Jónsdótt-
ur fyrirliða vel enda spiluðu þær 
lengi saman hjá Breiðabliki og 
með landsliðinu. „Það er frábært 
að sjá Kötu hérna og það er ekki 
að sjá að hún eigi að fara að hætta. 
Hún er góður leiðtogi, ég er búin 
að þekkja hana frá því að hún var 
pínulítil og við erum bestu vin-
konur. Ég þekki hana mjög vel og 
það er ekkert skrítið fyrir hana að 
ég sé komin í þennan hóp og sé að 
nudda hana. Við vorum alltaf her-
bergisfélagar og ég sá alltaf um 
hana,“ sagði Erla.

Hún mun örugglega sækjast 
eftir því að vera nuddari liðsins 
áfram. „Ef stelpurnar eru ánægð-
ar með mig þá fæ ég vonandi að 
halda áfram sem nuddari liðsins. 
Ég myndi ekki segja nei við því 
þar sem að það er frábært að fá 
að vera í þessu aftur,“ og það er 
heldur ekki slæmt fyrir landsliðs-
þjálfarann að geta hent nuddaran-
um „inn á“ ef þess gerist þörf.

Var sagt að taka 
takkaskóna með
Erla Hendriksdóttir, nuddari íslenska liðsins, tók 
fram skóna á æfingu landsliðsins í gær og sýndi 
gamla takta enda gamalreyndur landsliðsmaður. 

EM Í FINNLANDI
ÓSKAR ÓFEIGUR JÓNSSON
skrifar frá Tampere
ooj@frettabladid.is

Íslensku A-landsliðin í körfubolta verða í eldlínunni í B-deild 
Evrópumótsins í dag. Karlalandsliðið mætir Svartfellingum ytra og 
kvennaliðið tekur á móti Írum.

Gengi liðanna hefur verið nokkuð ólíkt í leikjum þeirra 
undanfarið. Karlaliðið hefur unnið tvo góða sigra í röð en 
kvennaliðið hefur hins vegar tapað öllum sínum þremur 
leikjum í þessari törn og alls aðeins unnið einn af átta 
leikjum í riðlinum.

Í karlakeppninni eru þrír riðlar og efsta liðið í 
hverjum riðli sem kemst áfram í undanúrslit auk 
liðsins sem nær bestum árangri þeirra liða 
sem lenda í öðru sæti sinna riðla. Svart-
fellingar tryggðu sér um helgina sigurinn í 
íslenska riðlinum og það er nánast öruggt 

að annað sætið gefur ekki sæti í undanúrslit-
unum. Engu að síður ætla íslensku karlarnir 
að mæta til leiks af fullum krafti ytra í kvöld enda 
langt ferðalag að baki. „Við erum búnir að vera á 
ferðinni síðan á mánudagsmorgun,“ sagði Páll Axel 

Vilbergsson við Fréttablaðið í gær en hann var þá staddur á 
flugvellinum í Belgrad. „Við erum því búnir að leggja heil-
mikið á okkur og ætlum að tækla þennan leik eins og menn. 
Svartfjallaland er vitanlega með langsterkasta liðið í riðlinum 

og á alls ekki heima í B-deildinni. Þó þeir séu öruggir 
munu þeir ekki mæta með hálfum huga í leikinn enda 

á heimavelli. Við ætlum ekki að beygja okkur og gera 
okkur að fíflum.“

Henning Henningsson, landsliðsþjálfari kvenna, 
á von á erfiðum leik gegn Írum í kvöld. Leikið er 
á Ásvöllum og hefst leikurinn klukkan 19.15. „Írar 
unnu Slóvena sem við töpuðum fyrir um helgina. 
En við stefnum engu að síður á sigur í leiknum 
en það verður gríðarlega erfitt.“
Íslenska liðið stóð lengi í Slóvenum ytra um 

helgina og er það góðs viti. „Þetta hefur verið nokkuð 
kaflaskipt hjá okkur en mér finnst liðið ekki enn hafa náð 
að spila heilan leik af fullum styrk. Ég vona að stelpurnar 

taki sig saman og spili góðan leik nú,“ sagði Henning.

ÍSLENSKU KÖRFUBOLTALANDSLIÐIN Á FULLU: LEIKA Í B-DEILD EVRÓPUMÓTSINS Í DAG

Ætlum ekki að gera okkur að fíflum hér
> Helena tæp fyrir leikinn

Óvíst er hvort Helena Sverrisdóttir geti beitt sér af fullum 
krafti í leik Íslands og Írlands í B-deild Evrópumótsins í 
kvöld. „Hún fékk högg á síðuna í leiknum gegn Slóveníu 
um helgina og gat lítið beitt sér í þeim leik. Hún fór í 
myndatöku í gær og er sem betur fer ekki rifbeinsbrotin 
en er þó með nokkuð grunnan andardrátt. 
Við vitum meira á morgun (í dag) en ég 
á ekki von á því að hún geti beitt sér af 
fullum krafti á morgun,“ sagði Henning 
Henningsson landsliðsþjálfari. Leikur-
inn fer fram á Ásvöllum í Hafnarfirði 
og hefst klukkan 19.15.

  ProTools-skólinn á Íslandi

Upptöku- og útsetninganámskeið 
haust 2009

Tónvinnslunámskeiðið hefst í september

Farið verður í ProTools 101 og ProTools 110

Prufuupptökugerð (demo) í Midi-umhverfi ProTools og forritin
Reason og Melodine kynnt 

Upptökur á frumsömdu lagi í hljóðveri með hljóðfæraleikurum 

Masterclass í hljóðblöndun í ProTools
(EQ, Compressors, Reverp delay, Chorus, o.fl.)

Hægt er að sækja um þátttöku á slóðinni www.tonvinnsluskoli.is 
eða í síma 5349090

Sponsored Digidesign School

EM 2009 - C-riðill:
England - Ítalía 1-2
1-0 Fara Williams, víti  (38.), 1-1 Patrizia Panico 
(56.), 1-2 Alessia Tuttino (82.).
Svíþjóð - Rússland 3-0
1-0 Charlotte Rohlin (5.), 2-0 Victoria Sandell 
Svensson (15.), 3-0 Carlone Seger (82.).

Meistaradeild Evrópu:
Maccabi Haifa - Red Bull Salzburg 3-0
Maccabi Haifa vann samanlagt, 5-1.
FC Zürich - FK Ventspils 2-1
FC Zürich vann samanlagt, 5-1.
VSC Debrecen - Levski Sofia 2-0
Debrechen vann samanlagt, 4-1.
Anderlecht - Olympique Lyon 1-3
Lyon vann samanlagt, 8-2.
Atletico Madrid - Panathinaikos 2-0
Atletico Madrid vann samanlagt, 5-2.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Ármann Smári Björns-
son samdi í gær við enska C-
deildarliðið Hartlepool til næstu 
tveggja ára. Hann kemur til liðs-
ins frá Brann í Noregi þar sem 
hann hefur fá tækifæri 
fengið í byrjunarliðinu.

„Ég er ánægður með 
samninginn og að fá 
tækifæri í mekka fótbolt-
ans,“ sagði Ármann Smári. 
„Þetta hefur verið í deigl-
unni í talsverðan tíma en 
hlutirnir fóru að 
gerast hratt fyrir 
nokkrum dögum 
síðan. Ég fór svo 

út í dag [í gær] og skrifaði 
undir.“

Ármann Smári getur spil-
að bæði sem framherji 

og varnarmaður. 
Hann átti frekar 

von á því að hann 
myndi byrja sem 
framherji hjá 
nýja félaginu. 

„Þeir geta þó 
notað mig hvar sem 
er á vellinum. Mér 
er sama, svo lengi 
sem ég fæ að spila og 
finnst gaman.“

  - esá

Ármann Smári Björnsson til Englands:

Samdi við Hartlepool

Á FULLU Erla Hendriksdóttir, til hægri, á fullu ásamt Ástu Árnadóttur á æfingu 
íslenska liðsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR.Ó
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SÍMI 564 0000

16
16
16
12
16
L
L

INGLORIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 11
INGLORIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 - 11
TAKING OF PELHAM 123  kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30

SÍMI 462 3500

INGLORIOUS BASTERDS   kl. 6 - 9
TAKING OF PELHAM 123    kl. 8 - 10
G.I. JOE kl. 6

16
16
12

16
12
L
12
16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl. 6 - 8 
G.I. JOE kl. 10
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

14
12
16
12
16

THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE TIME TRAVELER’S WIFE  kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
MY SISTERS KEEPER   kl.  5.50 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 10.10

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

38.000 MANNS!

„EIN BESTA MYND 
TONY SCOTT 
SEINNI ÁRIN“

-S.V., MBL

FRÁ LEIKSTJÓRA 
QUENTIN TARANTINO 

KEMUR HANS 
MAGNAÐASTA,
VILLTASTA OG

STÓRKOSTLEGASTA
ÆVINTÝRI TIL ÞESSA.

„BESTA
TARANTINO-MYNDIN

SÍÐAN PULP FICTION OG 
KLÁRLEGA EIN AF BETRI

MYNDUM ÁRSINS“
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

16 16

16

16

16

16

16

10

10

L

L

L

LL

L

L

V I P

V I P

HTTP://FACEBOOK.SAMBIOIN.IS

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:20
THE PROPOSAL kl. 8
PUBLIC ENEMIES kl. 10:20

LEIKSTJÓRA EVIL DEAD OG SPIDER MAN MYNDANNA 
 SEM ER Í TOPPFORMI Í SINNI BESTU KVIKMYND TIL ÞESSA!

FRÁ SAM RAIMI

INGLOURIOUS  BASTERDSINGLOURIOUS  BASTERDS kl. 5 - 8 - 11:05kl. 5 - 8 - 11:05
INGLOURIOUS  BASTERDS kl. 8 - 11:05
DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 5:40 - 8 - 10:20kl. 5:40 - 8 - 10:20
PUBLIC ENEMIES kl. 8 - 11:05
G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 4kl. 4(3D) - 6- 6(3D)

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
THE PROPOSALTHE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 3:40  5:50  8  10:20kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5
THE HANGOVER kl. 8 12

DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 8:20 - 10:30kl. 8:20 - 10:30
PUBLIC ENEMIES kl. 8:20 - 11
G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 6kl. 6(3D)

G-FORCE - 3D M/ Ensk. Tali kl. 6(3D)

THE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 8:20kl. 8:20D - 10:40 - 10:40D

HARRY POTTER kl. 5:30

FRÁ JERRY BRUCKHEIMERSANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

JÓRANUM QUENTIN TARANTINO KEMUR H
SA.NA LTASTA OG STÓRKOSTLEGASTA  ÆVINTÝR

„BE
TAR
MY
PUL
OG 
EIN 
BET
ÁRS
T.V. - KV

�

- bara lúxus
Sími: 553 2075

INGLORIOUS BASTERDS kl. 4, 7 og 10(POWER) 16

THE GOODS kl. 6, 8 og 10 12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 8 og 10.10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 3.30 og 5.45 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 3.45 L

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

„Við erum allt í allt 12 sviðslista-
menn sem stöndum að sýningunni, 
þar af tveir Íslendingar, ég og Ást-
þór Ágústsson,“ segir Vala Ómars-
dóttir, en hún er hluti Bottlefed 
Ensamble sem sýnir Hold Me Until 
You Break á artFart í Iðnó. Hóp-
urinn er staðsettur í London og 
hefur fengið verðlaun fyrir besta 
frumsamda verkið unnið af hópi á 
Edinborgarhátíðinni 2007 og fyrir 
bestu leikstjórn á Lost Theater 
Festival árið 2006. 

„Við erum búin að vinna með 
þessum hóp alveg stöðugt núna 
í tvö ár. Við erum hluti af stofn-
meðlimum hans eins og hann er 
núna.“  

Vala heimsótti Ísland með sviðs-
listahópnum Maddid í fyrra, auk 
þess sem hún stóð fyrir norrænni 
sviðslistahátíð í London. „Ég er 
búin að vera úti að vinna með 
bæði Maddid hópnum, Bottlefed og 

öðrum leikhóp stöðugt allt árið og 
er loksins farin að geta lifað af því, 
sem er frábært. Það er svo rosa-
lega mikið af þessu og svo hörð 
samkeppni.“ 

„Sýningin er um það hversu 
mikið við leggjum á okkur til 
að halda sambandinu gangandi. 
Þetta er spunasýning þannig að 
hún breytist í hvert skipti sem við 
sýnum hana. Bæði tónlistarmenn-
irnir og leikararnir eru að spinna 
mestalla sýninguna. Við gerum 
það til þess að hún sé alltaf sönn. 
Við þurfum að vera alveg hundrað 
prósent hreinskilin á hverju ein-
asta augnabliki.“

Hópurinn verður með vinnu-
stofu á vegum artFart 29. og 30. 
ágúst og kynnir þar vinnu sína. 
Hold Me Until You Break er sýnd í 
kvöld og annað kvöld klukkan átta. 
Miðasala er í síma 562-9700 og á 
midi.is.  -kbs

Spunnið mestalla sýninguna

Á TÁNUM Vala kemur heim með annað 
verk frá London.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Búist er við því að um 
þrjátíu innlendir og erlend-
ir aðilar haldi fyrirlestra á 
tónlistarráðstefnunni You 
Are In Control sem verður 
haldin á Hilton-hótelinu í 
Reykjavík dagana 23. og 24. 
september.

„Það hefur verið mikill áhugi að 
utan og við höfum verið að selja 
pakkaferðir frá Norður-Ameríku 
og Evrópu,“ segir Kamilla Ingi-
bergsdóttir, verkefnastjóri ráð-
stefnunnar. „Hérna verður fólk 
frá Bandaríkjunum, Bretlandi og 
Norðurlöndunum líka. Það er mik-
ill áhugi á ráðstefnunni í Svíþjóð 
og við munum fá helling af fólki 
þaðan, bæði gesti og fólk sem 
ætlar að tala.“
Á meðal fyrirlesara verður Alice 
Schneider sem stjórnar sjónvarps-
tónlistardeild hjá NBC/Universal 
í Bandaríkjunum og velur m.a. 
tónlist í þætti á borð við Heros, 
Trauma og Caprica. Einnig verður 
hér bandaríski kvikmyndagerðar-
maðurinn Cory McAbee sem var 
valinn á Sundance-kvikmynda-
hátíðinni til að búa til eina af fimm 
stuttmyndum til að dreifa í gegn-
um farsíma. 
Á You Are In Control verður rætt 

um nýjar leiðir í dreifingu á menn-
ingar- og afþreyingarefni, aukin 
tækifæri í markaðssetningu og 
hlutverk samfélagsvefja. „Í fyrra 
mynduðust mjög góð viðskipta-
tengsl. Gogoyoko myndaði góð 
tengsl við erlenda aðila, Dr. Spock 
var beðinn um tónlist við bíómynd 
í Los Angeles og Lay Low komst 
á samning hjá Nettwerk. Það 
sprettur upp fullt af hugmynd-
um á svona hátíð. Það borða allir 
saman hádegismat og síðan eru 
sameiginlegir kaffitímar,“ segir 

Kamilla um aðstöðuna á Hilton-
hótelinu. „Við erum að skapa rými 
til að fólk geti verið að tala saman 
og þess vegna er þetta allt á einum 
stað, því flestir ráðstefnugestir 
munu gista þarna líka.“
Ráðstefnugjald er 36.000 krón-
ur við inngang. Þeir sem skrá sig 
fyrir 1. september borga 24.000 
en Íslendingar sem skrá sig fyrir 
1. september fá 50% afslátt og 
greiða 12.000 krónur. Skráning er 
á greta@utflutningsrad.is.
 freyr@frettabladid.is  

Mikill áhugi frá útlöndum

ANNA OG KAMILLA Anna Hildur Hildibrandsdóttir hjá Útón og Kamilla Ingibergsdótt-
ir halda utan um hátíðina You Are In Control.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eldsneyti fyrir               
samgöngur framtíðar

Samtök iðnaðarins boða til morgunverðarfundar 
í Borgartúni 35, 6. hæð  fimmtudaginn 27. ágúst  

kl. 08:30 - 10:00.

Fyrirlesari: Paul Wuebben, sérfræðingur í
orkumálum samgangna

Paul starfar sem yfirmaður nýrra orkugjafa hjá skrif-
stofu loftgæða í suður Kaliforníu og stýrir stefnu mótun 
tengdum nýjum orkugjöfum. Hann gegndi lykilhlutverki 
við gerð reglugerða um eldsneyti og starfar sem ráðgjafi 
á sviði loftgæða fyrir yfirvöld í Kaliforníu.   

Skráning í síma 591 0100 eða á mottaka@si.is
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Hjónin Fríða Rakel Kaaber og 
Styrmir Hansson hafa opnað nýja 
fataverslun við Laugaveg 20b sem 
kallast Einstakar ostakökur. Versl-
unin selur flíkur í anda fimmta og 
sjötta áratugarins auk fallegra 
fylgihluta. 

„Ég hef verið hrifin af þessum 
rokkabillí-stíl og þessu tímabili 
mjög lengi og pantaði mér oft föt 
í þessum stíl að utan. Fólk var oft 
að spyrja mig hvar ég hefði fengið 
hina og þessa flík og þá datt mér 
í hug að það gæti verið markað-
ur fyrir þetta hérna,“ segir Fríða 
Rakel. Hún segist vera mjög ánægð 
með þær viðtökur sem verslunin 
hefur fengið frá því hún opnaði á 
Menningarnótt og segir kúnnahóp-
inn vera mjög breiðan. „Viðtökurn-
ar hafa verið framar öllum vonum 
og kúnnahópurinn er skemmti-
lega breiður. Hingað koma konur 
á öllum aldri, enda eru flíkurnar 
tímalausar og vandaðar og eiga því 
ekki eftir að detta úr tísku.“

Aðspurð segir Fríða Rakel að 
nafnið hafi vakið undrun sumra 
sem búast við að finna bakarí en 
ekki fataverslun. „Það er smá saga 
á bak við nafnið. Á þessum tímum 
var algengt að karlmenn töluðu um 
að kona væri „better than cheese-
cake“ því þær væru sætari en eftir-
réttur. Við ákváðum að íslenska 
þetta orðatiltæki og úr varð Ein-
stakar ostakökur.“

Fríða Rakel segir það hafa verið 
lítið mál að plata eiginmann sinn 
inn í reksturinn og segir hann hafa 
mjög gott auga fyrir tísku. „Hann 
er duglegur að aðstoða mig við að 
panta inn og svo er hann líka mjög 
góður í fjármálum. Án hans hefði 
þetta ekki verið hægt.“ Hún segir 
ekki útilokað að í framtíðinni verði 
einnig fáanlegur herrafatnaður í 
Einstökum ostakökum. „Við erum 
með bindi og ýmislegt smádót fyrir 
herrana núna. Ef verslunin gengur 
vel þá er aldrei að vita nema maður 
bæti við herrafatnaði líka.“  -sm

Einstakar osta kök-
ur á Laugaveginum

ROKKABILLÍPAR Fríða Rakel og Styrmir hafa opnað verslun sem selur föt í anda 
fimmta og sjötta áratugarins.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Neytendavaktin  Umsjón Ragn-
hildur Guðjónsdóttir.

20.30 Óli á Hrauni  Þáttur um stjórnmál í 
umsjón Ólafs Hannessonar. 

21.00 Reykjavík – Ísafjörður– Reykja-
vík  Fyrri hluti. Umsjón Árni Árnason og 
Snorri Bjarnvin Jónsson.

21.30 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi.

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

14.00 Út og suður  (e)

14.30 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik Úkraínu og Danmerkur á 
Evrópumóti landsliða sem fram fer í Finn-
landi.

16.45 Táknmálsfréttir

17.00 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik Hollendinga og Finna.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Banda-
rísk þáttaröð um venjulega stúlku sem er 
ráðin aðstoðarkona kvennabósa sem vinn-
ur við tískutímarit í New York. Aðalhlutverk: 
Amer ica Ferrera, Mark Indelicato, Vanessa L. 
Williams, Eric Mabius og Ashley Jensen.

21.00 Fréttir aldarinnar  Ómar Ragnars-
son fjallar um helstu fréttir síðustu aldar. 

21.10 Kingdom lögmaður  (Kingdom II) 
(6:6) Breskur gamanmyndaflokkur. Peter 
Kingdom býr og starfar í smábæ í sveitasæl-
unni í Norfolk. Peter er sérvitur en hjartahlýr 
og virðist ánægður með lífið. Dular fullt hvarf 
bróður hans skyggir þó á lífsgleði hans. 
Aðalhlutverk: Stephen Fry.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 EM kvöld  Fjallað um leiki dagsins 
á EM kvenna sem fram fer í Finnlandi. 

22.45 Joe Strummer - Framtíðin er 
óskrifað blað  (Joe Strummer: The Future 
Is Unwritten) Bresk heimildarmynd um Joe 
Strummer, gítarleikara og söngvara hljóm-
sveitarinnar Clash. 

00.45 Kastljós  (e)

01.25 Dagskrárlok

08.00 RV 

10.00 Norbit 

12.00 The Last Mimzy 

14.00 RV 

16.00 Norbit 

18.00 The Last Mimzy 

20.00 I Love You to Death 

22.00 Devil‘s Diary 

00.00 Marines 

02.00 Ong-bak 

04.00 Devil‘s Diary 

06.00 Ask the Dust 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

17.05 Monitor  (8:8) (e)

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

18.20 Style Her Famous  (17:20) (e)

18.50 Design Star  (5:9) (e)

19.40 Psych  (10:16) (e)

20.30 Welcome to the Captain  (2:5) 
Bandarísk gamanþáttaröð um skrautlegan 
hóp fólks sem býr í sömu byggingu í Holly-
wood. Josh býður Hope að vera hjá sér á 
meðan bróðir hennar notar íbúðina henn-
ar yfir helgi.

21.00 Britain’s Next Top Model  (9:10) 
Stúlkurnar fjórar sem eftir eru halda til Brasil-
íu þar sem þær taka þátt í kjötkveðjuhátíðar-
myndatöku í fremur óþægilegum fötum. 

21.50 Secret Diary Of A Call Girl - 
NÝTT  (1:8) Í fyrsta þættinum kynnist Belle 
myndarlegum manni sem hún tekur í mis-
gripum fyrir kúnna en þegar rétti viðskipta-
vinurinn lætur á sér kræla vandast málin. 
Kúnninn er stjórnmálamaður og ófor-
skammaður blaðasnápur reynir að kúga 
Belle til að láta allt flakka.

22.20 Californication  (1:12) Bandarísk 
þáttaröð um rithöfundinn Hank Moody sem 
er hinn mesti syndaselur. (e)

22.55 Penn & Teller: Bullshit  (47:59)  

23.25 Law & Order: Criminal Intent 
 (14:22) (e)

00.15 CSI  (22:24) (e)

01.05 The Contender Muay Thai  (e)

01.55 The Dudesons  (7:8) (e)

02.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Könnuður-
inn Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.30 Oprah 

08.55 Í fínu formi

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (8:25) 

10.00 Doctors (9:25) 

10.30 Tekinn 2 (8:14) 

11.00 Gilmore Girls 

11.50 Wildfire (10:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 Aliens in America (1:18) 

13.30 The Loop (4:10) 

13.55 E.R. (5:22) 

14.50 The O.C. 2 (10:24)

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ben 10, Stóra teiknimyndastundin 
og Dynkur smáeðla.

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (18:25) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons 

19.45 Two and a Half Men (9:24) 

20.10 Supernanny (4:20) Ofurfóstran 
Jo Frost kennir ungu og ráðþrota fólki að ala 
upp litla ólátabelgi. 

20.55 Ástríður (2:12) Ný íslensk róman-
tísk gamanþáttaröð.

21.25 Medium (2:19) Allison Dubois sér í 
draumum sínum skelfileg sakamál sem enn 
hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf hennar 
gagnast lögreglunni við rannsókn sakamála.

22.10 Monarch Cove (11:14) Ung kona 
snýr aftur til heimabæjar síns Monarch Cove 
eftir að hafa afplánað sex ára fangelsisdóm 
fyrir morð á föður sínum. 

22.55 Love You to Death (10:13) 

23.20 Sex and the City (3:18)

23.50 In Treatment (15:43) 

00.20 Eleventh Hour (5:18) 

01.05 E.R. (5:22) 

01.50 Sjáðu 

02.20 Bad Medicine 

03.55 Detention 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins skoðaðir. 

07.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

14.40 F1: Við endamarkið Gunnlaugur 
Rögnvaldsson og sérfræðingar skoða keppni 
helgarinnar.

15.10 PGA Tour 2009: Hápunktar Sýnt 
frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni í golfi.

16.05 Atl. Madrid - Panathinaikos Út-
sending frá leik í 3. umferð Meistaradeildar 
Evrópu.

17.45 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

18.15 Meistaradeild Evrópu: Upphitun 
Hitað upp fyrir leiki kvöldsins.

18.40 Arsenal - Celtic Bein útsending 
frá leik Arsenal og Celtic í 3. umferð Meist-
aradeildar Evrópu. Sport 3. Fiorentina - Sport-
ing.

20.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

21.10 Fiorentina - Sporting Útsending 
frá í Meistaradeild Evrópu. 

22.50 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

23.35 Arsenal - Celtic Útsending frá leik 
í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

16.20 Fulham - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Sunderland - Blackburn Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjun-
um skoðað gaumgæfilega.

20.35 Coca Cola-mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

21.05 Liverpool - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Hull - Bolton Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

> Patricia Arquette
„Ég er 100 prósent viss um 
að það er til fólk sem hefur 
dulræna hæfileika en ég er 
líka 100 prósent viss um að 
sumt fólk þykist einungis 
hafa þá.“ 
Arquette fer með hlutverk 
miðilsins Allison DuBois 
í þættinum Medium sem 
Stöð 2 sýnir kl.  21.25 í 
kvöld. 

Á mánudagskvöldið datt ég inn í Kitchen Nightmares á Skjá-
Einum. Þar sem ég er forfallinn aðdáandi matreiðsluþátta hef 
ég lengi fylgst með Hells‘ Kitchen og horfði einnig á Kitchen 
Nightmares í fyrra. Það kom sér ágætlega því í þættinum á 
mánudag var Gordon Ramsey einmitt að heimsækja aftur 
nokkra veitingastaði sem hann bjargaði í fyrra, til að sjá hvort 
þeir hefðu haldið velli eða fallið aftur í sama gamla 
farið. 

Margir veitingastaðirnir höfðu gert þau 
grundvallarmistök í upphafi að hafa allt of 
marga rétti á matseðlinum. Önnur mistök, 
sem mér finnst erfiðara að skilja, er að veit-
ingastaðirnir höfðu margir blandað saman 
réttum frá mismunandi löndum og voru 
jafnvel með þrískiptan matseðil með mex-
íkóskum, indverskum og kínverskum mat. 
Annað vandamál var að eigendurnir voru 

flestir búnir að gleyma hlutskipti sínu og yfirmenn í 
sal byrjaðir að spila sig sem kónga í eigin ríki með 
vandræðalega löngum samræðum við matargesti. 
Ramsey tók á þessu öllu með því að gefa þeim 
tiltal, endurnýjaði matseðlana, endurinnréttaði 

staðina og fann sérstöðu veitingastaðanna út frá 
staðsetningu.
Það er allt ýktara í bandarísku útgáfunni af þættin-
um en í þeirri bresku. Lýsingarnar eru oft eins og í 

stiklu fyrir hryllingsmynd og ég er ekki frá því 
að Ramsey blóti og hoppi enn þá meira 

á staðnum en hann gerir alla jafna. En 
hvað sem því líður var gaman að fylgj-
ast með því hvernig hann hjálpaði 
eigendunum að koma rekstrinum 
aftur á rétta braut og sjá að viðskipt-
in höfðu blómstrað ári síðar.

VIÐ TÆKIÐ ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR FYLGIST MEÐ GORDON RAMSEY Í ELDHÚSINU

Slæm martröð orðin draumi líkust

18.40 Arsenal – Celtic, beint 
  STÖÐ 2 SPORT

20.10 Supernanny   STÖÐ 2

20.15 Ljóta Betty   SJÓNVARPIÐ

21.40 Little Britain 
  STÖÐ 2 EXTRA

21.50 Secret Diary Of A Call 
Girl - NÝTT   SKJÁREINN



MIÐVIKUDAGUR  26. ágúst 2009 21

RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó FM 90,9  Gullbylgjan FM 93,5  Rás 1  
FM 95,7 FM957 FM 96,3  FM Suðurland FM 96,7  Létt Bylgjan 
FM 97,7  X-ið FM 98,9  Bylgjan FM 99,4  Útvarp Saga 
FM 90,1  Rás 2 FM 102,2 Útvarp Latibær FM 102,9  Lindin 
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.05 Only Fools and Horses 10.55 Only Fools 
and Horses 11.45 Absolutely Fabulous 12.15 
Absolutely Fabulous 12.45 Only Fools and Horses 
13.35 The Weakest Link 14.20 The Weakest Link 
15.05 Only Fools and Horses 15.55 Only Fools 
and Horses 16.45 EastEnders 17.15 The Weakest 
Link 18.00 My Hero 18.30 Extras 19.00 Coupling 
19.30 Blackadder the Third 20.00 Dalziel and 
Pascoe 20.50 Coupling 21.20 Blackadder the Third 
21.50 EastEnders 22.20 The Weakest Link 23.05 
Dalziel and Pascoe 23.55 Coupling 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant 
10.35 Aftenshowet 11.00 Aftenshowet 2. del 
11.30 Hvor er vi landet? 12.00 Det lille hus på 
prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR 
Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 Pigerne Mod Drengene 14.30 Braceface 
14.55 Den lyserøde panter 15.00 Ninja Turtles 
15.20 Oggy og kakerlakkerne 15.30 PLING BING 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad er 
det værd? 18.00 Søren Ryge præsenterer 18.30 
Diagnose søges 19.00 TV Avisen 19.25 Penge 
19.50 SportNyt 20.00 Mistænkt 7. Sidste akt 
21.35 OBS 21.40 Onsdags Lotto 21.45 Höök 
22.45 Seinfeld

10.00 NRK nyheter 10.10 Med hjartet på rette 
staden 11.00 NRK nyheter 11.05 Par i hjerter 
11.55 Mine dager 12.00 NRK nyheter 12.05 
Program ikke fastsatt 12.30 Andre avenyen 13.00 
NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i Aidensfield 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK nyheter 
15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 På 
fisketur med Bård og Lars 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Olivia 16.10 Ugler i mosen 
16.30 Safari Europa 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Forbrukerinspektørene 17.55 
Velg! 09 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.40 Lærerne 20.10 Vikinglotto 20.15 Sporløst 
forsvunnet 21.00 Kveldsnytt 21.15 Intriger og begj-
ær 22.05 Olje! 23.00 Skilt! 23.30 Kulturnytt

10.00 Rapport 10.05 Tre berättelser från Thule 
11.45 Fåfängans marknad 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 Hedebyborna 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 
16.10 Regionala nyheter 16.15 AnneMat 16.45 
Onsdagarna med frun 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Livvakterna 
20.00 True Blood 21.00 Kulturnyheterna 21.15 
Himmelblå 22.00 De kallar oss skärmflygare 23.00 
Sändningar från SVT24 

06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin 
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Söngvamál

15.03 Útvarpssagan: Nafnabókin
15.25 Með flugu í höfðinu
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Fólk og fræði
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Ehrengard
22.45 Kvöldtónar
23.10 Ísland og Evrópusambandið
00.07 Næturtónar

16.30 Doctors (4:25) Læknar og hjúkrunar-
fólk á Riverside-spítalanum á fullt í fangi með 
að sinna sjúklingum á milli þess sem það 
reynir að greiða úr eigin flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (5:25)

18.15 Seinfeld (21:24)

18.45 Doctors (4:25) 

19.15 Doctors (5:25)

19.45 Gilmore Girls Lorelai Gilmore er ein-
stæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smá-
bænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni Rory. 
Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel um 
vini og vandamenn.

20.30 Seinfeld (21:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Little Britain (4:6) Þættir sem 
hafa slegið í gegn með þeim félögunum Matt 
Lucas og David Walliams.

22.10 Bones (25:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er 
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmál-
um. Brennan og rannsóknarlögreglumaður-
inn Booth vinna vel saman en spennan milli 
þeirra hefur verið að magnast allt frá upphafi 
þáttanna og spurning hvort þau verði nokk-
urn tímann par.

22.55 My Name Is Earl (22:22) Þriðja 
þáttaröð. Jason Lee fer með hlutverk Earls 
sem rembist áfram við að bæta fyrir mis-
gjörðir sínar með æði misjöfnum árangri.

23.20 Sjáðu 

23.50 Fréttir Stöðvar 2 

00.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Hér er á ferðinni ný íslensk og spenn-
andi gamanþáttaröð með skemmtilegri 
skírskotun í íslenskan veruleika rétt fyrir 
hrun. Ástríður er ung kona sem ræður sig 
til vinnu hjá fjármálafyrirtæki þar sem allt 
er að gerast. Henni reynist erfitt að fóta sig 
í hörðum heimi viðskiptalífsins og töluvert 
verr í heimi ástalífsins. Þar veit hún sjaldn-
ast í hvorn fótinn hún á að stíga og veðjar 
ósjaldan á rangan hest, jafnvel þótt sá rétti 
sé beint fyrir framan nefið á henni. Ilmur 
Kristjánsdóttir fer með aðalhlutverkið en 
einnig fara með hlutverk í þáttunum þau 
Kjartan Guðjónsson, Friðrik Friðriksson, 
Rúnar Freyr Gíslason, Þórir Sæmundsson, 
Þóra Karítas Árnadóttir, Margrét Vilhjálms-
dóttir og Hilmir Snær Guðnason.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Ástríður Bresk heim-
ildarmynd um 
Joe Strummer, 
gítarleikara og 
söngvara hljóm-
sveitarinnar 
Clash, þar sem 
fjallað er um lit-
ríka ævi hans og 
feril. Strummer 
var áberandi á 
pönktímanum 
sem tónlistarmaður en ekki síður fyrir 
pólitískar skoðanir sínar. Hann lést 
árið 2002. Höfundur myndarinnar er 
Julien Temple sem hefur meðal ann-
ars gert tónlistar- og heimildarmyndir 
um Sex Pistols og tónlistarhátíðina 
Glastonbury.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Joe Strummer - Framtíðin er 
óskrifað blað 
Sjónvarpið kl. 22.45

▼

▼
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. listastefna, 6. tvíhljóði, 8. efni, 9. 
skilaboð, 11. númer, 12. vegna, 14. 
aurasál, 16. í röð, 17. ról, 18. umfram, 
20. íþróttafélag, 21. tútta.

LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. ólæti, 4. land í Evrópu, 
5. for, 7. umhirða, 10. hallandi, 13. 
kvk nafn, 15. skrifa, 16. raus, 19. mun.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. dada, 6. au, 8. tau, 9. 
sms, 11. nr, 12. sökum, 14. nánös, 16. 
mn, 17. ark, 18. auk, 20. kr, 21. snuð. 

LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. at, 4. danmörk, 
5. aur, 7. umönnun, 10. ská, 13. una, 
15. skrá, 16. mas, 19. ku. 

Kennslu við Kvikmynda-
skóla Íslands hefur verið 
frestað um eina viku, eða 
til 1. september, vegna 
þess að úðunarkerfi 
skólans er í ólagi. 
Skólinn var settur 
á mánudaginn en allt kom fyrir 
ekki því að skömmu síðar var skellt 
þar í lás. Um 140 nemendur eru 
í skólanum, sem er fluttur í nýtt 
húsnæði að Víkurhvarfi í Kópavogi. 
Á meðal kennara eru leikstjórarnir 
Ágúst Guðmundsson og Guðný 
Halldórsdóttir.  Fyrirhugaðri útskrift 
í skólanum sem átti að fara fram 
12. september hefur jafnframt verið 
frestað um eina viku.

Það stefnir í mikla samkeppni milli 
stóru leikhúsanna tveggja 
í vetur. Borgarleikhúsið 
undir stjórn Magnúsar 
Geirs Þórðarsonar blæs 

til sóknar og Þjóðleikhús-
ið, sem að líkindum 
verður áfram undir 
stjórn Tinnu Gunn-

laugsdóttur, boðar jafnframt sterka 
vetrardagskrá. Samkeppnin hefst 
þó fyrr en oft áður. Á laugardaginn 
klukkan 13 verða bæði leikhúsin 
með opið hús og verður þá hægt að 
fá vísbendingu um hvort þeirra nýtur 
meiri vinsælda.

Frétt Morgunblaðsins um póker-
auglýsingar á undan barnamyndinni 
Ísöld 3 í Smárabíó vakti þó nokkra 
athygli. Þar var haft eftir Birni 
Sigurðssyni, framkvæmdarstjóra 
Senu, sem rekur Smárabíó, að engar 
auglýsingar sem væru ógnvekjandi 
eða gerðu út á nekt væru sýndar á 
undan barnasýningum. Pókerauglýs-
ingin  hafi ekki fallið undir þennan 
hatt, hún væri ekki til þess fallin að 
særa blygðunarkennd fólks.  Annað 
hljóð var komið í strokkinn seinna í 
gær þegar Guðmundur Breiðfjörð, 
auglýsingastjóri Senu, sendi frá sér 
fréttatilkynningu þar sem 
stóð að mannleg mistök 
hefðu orðið til þess að 
auglýsingin hefði verði 
sýnd í fjóra daga og hún 
hefði nú verið fjarlægð.

 - fb, hdm, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég fer á taílenska staðinn Atið 
á Laugaveginum. Þar fæ ég mér 
súpu sem heitir Tom yum og er 
með rækjum. Þetta er það sem 
mér finnst best í dag.“

Róshildur Jónsdóttir hönnuður.

„Þetta eru allt strákar sem tengjast Kaffibarnum, 
annaðhvort sem starfsfólk eða fastakúnnar. Við yngri 
strákarnir skoruðum á þá eldri af því þeir eru búnir 
að vera með svo mikinn kjaft upp á síðkastið,“ segir 
Helgi Guðjónsson, starfsmaður Kaffibarsins, sem 
skipuleggur fótboltaleik þar sem eldri kynslóð Kaffi-
barsdrengja mætir þeirri yngri. Leikurinn mun fara 
fram á Hlíðarenda á sunnudaginn. „Ég og nokkrir 
aðrir sáum um að velja í liðin. Menn sem spila í utan-
deildinni fá ekki að vera með og ekki heldur þeir sem 
eru í of góðu formi. Eftir leikinn verður grillað og 
menn fá afhentar keppnistreyjur og svo verður auð-
vitað bikarafhending.“ 

Aðspurður segir Helgi engar stelpur fá að vera með, 
enda hafi þetta aðeins verið á milli piltanna. „Það voru 
nokkrar stelpur sem vildu fá að vera með, en ég held 
að leikurinn verði bara of harður fyrir þær. Menn eru 
með svo rosalegt keppnisskap,“ segir Helgi, sem er 
sannfærður um sigur yngri Kaffibarsmanna. Á meðal 
þeirra sem munu taka þátt í leiknum eru Egill Tómas-
son tónlistarmaður, Árni Einar Birgisson plötusnúður, 
Halli Valli, söngvari Ælu, og Svanur Kristbergsson.

Þórhallur Sævarsson auglýsingaleikstjóri er einn 
þeirra sem keppir fyrir hönd eldri kynslóðar Kaffi-
barsmanna. Hann segist búast við hörðum leik en 
segir þá eldri vera nokkuð rólega fyrir leikinn. „Það 

er bæði aldurs- og þyngdarmunur á liðum, þannig ég 
held það verði auðvelt fyrir okkur að tækla þessa litlu 
peyja, maður verður búinn að lækka í þeim rostann 
í lok leiksins. Annars held ég að flestir hlakki bara 
til að spreyta sig á vellinum, það er orðið svo langt 
síðan maður hefur sparkað í tuðru,“ segir Þórhallur að 
lokum.  -sm

Kaffibarsrottur keppa í fótbolta

„Trúnaður við viðskiptavini 
okkar er sterkasta vopnið og 
því er þetta litið mjög alvarleg-
um augum. Við erum eiginlega 
alveg brjáluð yfir þessu,“ segir 
Þorvaldur Steinþórsson, eigandi 
hjálpartækjaverslunarinnar 
Adams og Evu. Einhver óprútt-
inn hefur að undanförnu nýtt 
sér aðdáendasíðu verslunarinn-
ar á Facebook, hringt í útvalda 
og spurt þá óviðurkvæmilegra 
spurninga sem tengjast áhuga 
á annaðhvort undirfötum, 
búningum eða hjálpar-
tækjum ástalífs-
ins. 

Að sögn Þor-
valdar höfðu 
þau fyrst 

spurnir af málinu þegar nokkrir 
vinir höfðu samband við verslun-
ina og sögðust hafa fengið undar-
legt símtal frá einhverjum sem 
sagðist hringja á vegum Adams 
og Evu, hann væri að gera síma-

könnun og vildi fá 
einhverjar upp-
lýsingar. „Fyrir 
það fyrsta mynd-
um við náttúrlega 

a ld rei  gera 
símakönnun. 
Við settum 
strax frétta-
tilkynningu 

á Facebook 
um að við 
værum 
alls ekki 

að gera símakönnun og höfum 
fengið upplýsingar um fólk sem 
hefur sömu sögu að segja. Þetta 
virðist því vera ansi víðtækt því 
viðkomandi þarf að hafa aðgang 
að Facebook-síðunni, leita fólkið 
uppi á simaskra.is og standa svo í 
því að hringja,“ segir Þorvaldur,

Hann segir þetta flokkast sem 
kynferðislega áreitni og mis-
notkun á þeirra vörumerki en 
málið verði kært til lögreglu í 
dag eða á morgun. „Við erum að 
safna saman upplýsingum og ef 
fólk hefur lent í þessum náunga 
getur það sent okkur póst á post-
ur@adamogeva.is og þar þarf ein-
ungis að koma fram hvenær var 
hringt og í hvaða síma.“

  - fgg

Símaperri áreitir kúnna Adams og Evu

AÐDÁENDUR ÁREITTIR Óprúttinn aðili 
hefur stundað að áreita aðdáendur 
Adams og Evu á Facebook. Þorvaldur 
Steinþórsson segir að málið verði kært 
til lögreglu í dag eða á morgun. Milli 
átta og níu manns hafa lent í umrædd-
um símaperra.

SIGURVISSIR Helgi og Árni Einar standa í ströngu við að 
skipuleggja fótboltaleik milli eldri og yngri kynslóðar Kaffibars-
drengja. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Íslenski leikstjórinn Baltasar 
Kormákur er kominn með nýjan 
umboðsmann. Sá heitir Mike Simp-
son og er enginn smálax í hinni 
stóru Hollywood, meðal skjólstæð-
inga hans eru Quentin Tarantino, 
Paul Thomas Anderson, leikstjóri 
Magnoliu og Boogie Nights, og Tim 
Burton svo einhverjir séu nefndir. 
„Hann kom hingað um daginn að 
heimsækja mig, hann mun einn-
ig aðstoða okkur við leikaravalið 
fyrir víkingamyndina Vikingr,“ 
segir Baltasar en Simpson er á 
mála hjá umboðsskrifstofunni 
William Morris/Endeavour sem er 
ein af þeim stærstu í kvikmynda-
bransanum um þessar mundir. 

Baltasar var áður hjá ICM-
umboðsskrifstofunni en miklu máli 
skiptir í Ameríku að hafa rétta 
fólkið á sínum snærum. „Hann sá 
Inhale og hreifst mjög af henni, 
hafði í kjölfarið samband við mig 
og vildi fá mig yfir,“ útskýrir Balt-
asar og viðurkennir að hugtakið 
„réttu samböndin“ sé mikilvægt í 
hinu stóra samhengi. „Það er mjög 
mikilvægt þarna úti að rétta fólk-
ið sjái hlutina, eins og sannast 
kannski hvað best þarna.“ 

Þótt áðurnefnd kvikmynd hafi 
farið hljótt segir Baltasar að hún sé 
á réttu róli. Orðrómur hefur verið 
á kreiki innan íslenska kvikmynda-
bransans að myndin muni ekki rata 
í kvikmyndahús þar vestra held-
ur fara beint á DVD-markaðinn. 
„Þetta tekur allt sinn tíma. Inhale 
er í hinum svokallaða „independ-
ent“-geira eða sjálfstæðri kvik-
myndagerð og sá iðnaður hefur átt 
undir högg að sækja í kreppunni,“ 
segir Baltasar en bætir því við að 
þegar hafi verið samið um dreif-
ingu myndarinnar í Þýskalandi, 
Austur-Evrópu og Suður-Ameríku. 
Tilboð frá Frakklandi og Bretlandi 

BALTASAR KORMÁKUR: INHALE VERÐUR DREIFT UM ALLAN HEIM

Með sama umboðsmann 
og Tarantino og Burton

ENGIR AUKVISAR
Baltasar Kormákur er 

í fríðum flokki hjá 
umboðsmanninum 
Mike Simpson en meðal 
skjólstæðinga hans eru 
Quentin Tarantino og 
Tim Burton. 

eru á borðinu og þá verður mynd-
inni dreift í Skandinavíu. „Hún er 
að öllum líkindum komin með meiri 
dreifingu en nokkur önnur mynd 
eftir íslenskan leikstjóra.“ Hvað 
Bandaríkjamarkað varðar eru 
þrjú dreifingarfyrirtæki að bítast 
um þann sýningarrétt og myndin 
ætti því að verða frumsýnd, ef allt 
gengur að óskum, um mánaðamót-
in febrúar/mars þar vestra. 

Dermot Mulroney og Diane 
Kruger leika aðalhlutverkin í 
Inhale en leikkonan hefur vakið 
mikla athygli fyrir frammistöðu 
sína í Tarantino-myndinni Ing-
lourious Basterds. Að sögn Balt-
asars taka þau bæði virkan þátt 
í að kynna myndina á erlendri 
grundu þegar nær dregur frum-
sýningu. 

 freyrgigja@frettabladid.is

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Hólmfríður Magnúsdóttir. 

 2 Hulda Jónsdóttir. 

 3 Um 120 pör. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er miðvikudagurinn 26. 
ágúst 2009, 238. dagur ársins. 

5.35 13.30 21.04
5.30 13.14 20.56

Ákafamenn um afsökunarbeiðn-
ir fara mikinn þessi dægrin. 

Varla er tekið það viðtal að viðmæl-
andinn sé ekki krafinn um hvort 
hann telji sig skulda afsökunar-
beiðni, eða hvort hann telji að ein-
hverjir aðrir skuldi nú ekki slíkar 
beiðnir – og þá hverjir og hverjum. 
Fjármálaráðherra segir útrásar-
víkinga eiga að biðjast afsökunar 
og nefnir Hreiðar Má. Sá telur sig 
ekki eiga að biðja þjóðina afsök-
unar og Hannes Hólmsteinn segir 
Steingrím eiga að biðjast afsökun-
ar. Ögmundur telur síðan Hannes 
sjálfan eiga að biðjast afsökunar.

HALDI einhver að þetta sé 
atburðarás leikverks eftir Ionesco 
er það mikill misskilningur. Þetta 
eru fréttir og fréttatímar allra síð-
ustu daga. Ein afsökunarkrafa á 
fréttatíma er viðmiðið; annars er 
lítið í fréttum þann daginn.

ÉG VEIT það ekki. Einhvern veg-
inn er mér alveg sama um hver 
biður hvern afsökunar. Það mun 
engu breyta í minni stöðu hvort 
kapítalistar þessa lands koma í 
röðum og biðja mig og aðra afsök-
unar. Þeir geta gengið sig upp að 
hnjám í aflátsgöngum, þrammað 
til Rómar og til baka daglega, 
keypt sér aflátsbréf eða brennt 
reykelsi til minningar um framin 
afbrot. Það mun engu breyta.

ÞVÍ hvað á að breytast við þess-
ar framkölluðu afsökunarbeiðnir? 
Mun lífið verða léttbærara, reikn-
ingarnir lægri, vinnan meiri? 
Yrðu þær til að friða almenning 
eða afsökuðina sjálfa? Og hver á 
að ákveða hvaða afsökunarbeiðna 
er þörf? Eigum við að búa til lista 
yfir þá fjármála-, embættis- og 
stjórnmálamenn, ásamt öllum 
hinum, sem okkur finnst að skuldi 
okkur afsökunarbeiðni? Eigum við 
kannski sjálf að biðjast afsökun-
ar? Fara öll út í Viðey og kyrja við 
friðarsúluna þar til Ringo Starr 
stoppar okkur?

ER EKKI komið nóg af þessu? 
Væri fjölmiðlamönnum þessa 
lands ekki hollara að eyða orku 
sinni og útsendingartíma í eitthvað 
annað en að fá það á hreint hverj-
um finnst hverjir skulda hverjum 
afsökunarbeiðni? Finni einhver sig 
knúinn af innri þörf til að biðjast 
afsökunar, þá gott og vel.

BEST að taka af ómakið hvað mig 
varðar: það þarf enginn að biðja 
mig afsökunar. Hefji einhver þann 
söng mun ég taka undir með Meg-
asi: Afsakið meðan ég æli.

Afsakið meðan 
ég æli

BAKÞANKAR
Kolbeins 
Óttarssonar Proppé

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

KING KOILAmerískt heilsurúm(Queen size 153x203)FRÁ kr. 99.850

25-70%
AFSLÁTTUR!

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR!

SVEFNSÓFAR

25-30%
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFATNAÐUR

30% AFSLÁTTUR!

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%
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