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Útsendari stórfyrirtækis á Airwaves
FÓLK 26
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Töfraveröld
táknmáls
Fyrsta íslenska
efnið fyrir heyrnarlaus börn.
TÍMAMÓT 16

Rétt skal
vera rétt
Bubbi Morthens vill
að Friðrik Ómar fari
rétt með textann
í Rómeó og
Júlíu.
FÓLK 26

Virkisborgin Ísland
„Reka þessir flokkar sömu stefnu
gagnvart þeim og sjálfstæðismennirnir sem áður voru gagnrýndir af þeim?“ skrifar Sverrir
Jakobsson.

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Óvíst um ríkisfé fyrir
álvershöfn í Helguvík
Svo virðist sem Reykjanesbær fái ekki fjármagn frá ríkinu til að fullgera stórskipahöfn í Helguvík. Vilyrði var fyrir allt að milljarði, segir bæjarstjóri.

U2 Fór hamförum í London í ágúst.

SAMGÖNGUMÁL Reykjanesbær þarf

U2 á Youtube

að óbreyttu að standa einn að hafnarframkvæmdum í Helguvík, þvert
á vilyrði ríkisins um fjármagn til
verksins. Framkvæmdirnar eru
nauðsynlegar vegna álvers.
Árni Sigfússon bæjarstjóri segir
að forsvarsmenn „nokkurra ríkisstjórna“ hafi á undanförnum árum
gefið vilyrði fyrir fjármagni til að
styðja við framkvæmdir í Helguvík,
og þá sérstaklega til hafnargerðar.
Nú sé hins vegar svo komið að taka
þurfi af allan vafa um hvort ríkið
hyggist efna orð sín um stuðning.

Fram kemur í fundargerð Atvinnuog hafnaráðs Reykjanesbæjar frá
því í september að samgönguráðuneytinu og Siglingastofnun hafi
ítrekað verið send erindi síðastliðin þrjú ár vegna framkvæmda í
Helguvíkurhöfn, án þess að verkið
hafi verið sett á samgönguáætlun.
Kristján Möller samgönguráðherra segir að þar standi hnífurinn einmitt í kúnni og telur sig
ekki bundinn af loforðum forvera
sinna um fjármagn til hafnargerðar í Helguvík. Ekkert fjármagn hafi
verið eyrnamerkt framkvæmdinni

enda komi ríkið ekki að hafnarframkvæmdum sem þessum eins
og samþykkt hafi verið með nýjum
hafnalögum frá 2003. Endurskoðuð
samgönguáætlun lítur dagsins ljós í
kringum áramótin.
Árni segir að framkvæmdin í
heild kosti tvo milljarða króna og
hlutur ríkisins yrði um helmingur
þeirrar upphæðar, samkvæmt fyrri
loforðum. Hann segir að komi ríkið
ekki að verkefninu þýði það erfiða
lántöku, sem ekki sé í hendi, sem
myndi síðan leggjast þungt á sveitarfélagið.
- shá / sjá síðu 6
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Landsliðshópurinn klár
Sigurður Ragnar Eyjólfsson
tilkynnti í gær landsliðshópinn fyrir næstu
leiki í undankeppni
HM 2011.

Los Angeles á sunnudaginn:
TÓNLIST Írska rokkhljómsveitin
U2 tilkynnti í gær að tónleikar
hennar í Los Angeles á sunnudag verði í beinni útsendingu á
Youtube. Þetta er mikill hvalreki
fyrir aðdáendur Íranna fjögurra
enda hefur hvarvetna selst upp
á 360°-tónleikaferð þeirra um
heimsbyggðina.
Tónleikar U2 verða í Rose Bowl
í Pasadena frammi fyrir 95 þúsund áhorfendum, sem er mesti
fjöldi áhorfenda sem nokkru
sinni hefur verið á tónleikum í
Rose Bowl. Um verður að ræða
fyrstu tónleikana sem Youtube
sendir út beint í heilu lagi. Einnig
verður hægt að njóta þeirra eftir
að flutningnum sjálfum lýkur.
- gar

Fólk leitar hjálpar vegna álags:

Hættir í vinnu
í reiðikasti

ÍÞRÓTTIR 22

HEILSA Æ fleiri leita sér hjálpar
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BJART NV-TIL Í dag verða austan
eða norðaustan 3-8 m/s, en 8-15
m/s suðaustanlands. Bjart norðvestanlands, en rigning eða slydda
sunnan- og suðaustanlands. Hiti
víðast 0-6 stig, mildast syðst.
VEÐUR 4

Kaffirjómi í
nýjum umbúðum
Frábær út í kaffið og til
matargerðar.

Bretar og Hollendingar skuldbundnir til að hámarka eignir Landsbankans:

Gæti lækkað byrðar ríkisins
EFNAHAGSMÁL Fjármálaráðherr-

ar Íslands, Hollands og Bretlands
hafa skuldbundið sig, í yfirlýsingu
samhliða samningi um Icesave, til
að hámarka eignir Landsbankans.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir það sameiginlegt
hagsmunamál þjóðanna, en töluvert af þeim eignum eru í Bretlandi og Hollandi. Það gæti á end-

anum lækkað þá kröfu sem fellur
á Íslendinga vegna málsins.
Steingrímur segir einnig mikilvægt að Bretar og Hollendingar
viðurkenni tilvist lagalegs vafa
um greiðsluskyldu Íslendinga. Þá
sé ekki síður mikilvægt að áréttaður sé afdráttarlaus réttur hvers
deiluaðila fyrir sig til að taka upp
viðræður.

Í yfirlýsingunni er lýst yfir
stuðningi við árangursríka endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Steingrímur segir það mjög mikilvægt. „Á mannamáli þýðir það í
raun og veru að þeir viðurkenna
þessa tengingu í sjálfu sér og segjast ekki leggjast gegn því að endurskoðunin fari fram.“
- kóp

Síðasti dagur
opið til 18:30

Geymsluþolin
mjólkurvara
=KÏI6=ÖH>Á$HÏ6¶%-¶&,+,

HUNDUR Í HEIMSÓKN Börnin í Ísaksskóla tóku fagnandi þessum enska bolabít sem spígsporaði virðulega utan við skólalóðina
þeirra í gær og leyfði litlum fingrum að klappa létt á mjúkan feldinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

vegna aukins álags sem jafnvel
getur brotist út í reiði, að sögn
Elsu Báru Traustadóttur sálfræðings. Við aukið álag styttist
oft í reiðina hjá fólki og um leið
dregur úr hömlum þess.
„Fólk segir mér oft að það hafi
alltaf haft mikið skap en nú sé
það farið að gera hluti sem það er
í auknum mæli ósátt við,“ segir
Elsa Bára. Fólk sem eigi í vanda
vegna reiði sinnar grípi ekki
endilega til ofbeldis en áhrif reiðinnar geti verið einkar skaðleg.
„Þetta er til dæmis fólk sem
lendir oft upp á kant við aðra,
hefur hætt í vinnu í reiðikasti,
er oft ósátt og á í samskiptaerfiðleikum við vini og fjölskyldu,“
segir Elsa Bára.
- kdk / sjá allt
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SPURNING DAGSINS

Bjarni, eru þetta kerlingabækur?
„Já, þetta eru alveg örugglega
kerlingabækur enda er mest af
visku þjóðarinnar falið í gömlum
kerlingum.“
Fyrsta skáldsaga Bjarna Harðarsonar,
bóksala og fyrrverandi þingmanns, kom
út fyrir helgi. Í bókinni styðst Bjarni við
ævi langömmu sinnar og kvenna sem
henni tengdust sem allar bjuggu við sára
fátækt og neyddust til að láta börnin sín
frá sér.
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Svínainflúensan færist í aukana um land allt og álagið eykst á heilbrigðiskerfið:

Meinta mansalsmálið:

Lungnaveik lést vegna svínaflensu

Sjötta manninum var sleppt

HEILBRIGÐISMÁL Átján ára fjölfötluð stúlka, með langvinnan
lungnasjúkdóm, lést í gærmorgun
á Barnaspítala Hringsins af völdum svínaflensunnar, A (H1N1).
Stúlkan veiktist fyrir um ellefu
dögum og var lögð inn á spítalann
síðastliðinn fimmtudag. Þetta var
tilkynnt á blaðamannafundi sem
sóttvarnalæknir, fulltrúar Landspítala og almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra efndu til í
gær.
Þetta er fyrsta dauðsfallið sem
verður hérlendis af völdum inflúensunnar.
Á fundinum kom enn fremur
fram að 26 sjúklingar lágu í gær á

LÖGREGLUMÁL Ekki var farið
fram á gæsluvarðhald yfir sjötta
manninum sem lögregla hefur
handtekið vegna rannsóknar á
meintu mansalsmáli á Suðurnesjum. Honum var sleppt að loknum
yfirheyrslum hjá lögreglunni á
Suðurnesjum í gær. Fimm karlmenn eru í gæsluvarðhaldi vegna
málsins. Það rennur út á morgun.
Lögreglu hefur tekist að finna
út hver stúlkan er. Í ljós hefur
komið að hún er fædd árið 1990.
Einnig er ljóst orðið hvert hennar
rétta nafn er, en hún kom hingað
á fölsuðum skilríkjum. Málið er
áfram rannsakað sem vændiseða nauðungarvinnumál.
- jss

INFLÚENSAN Þeir greindu frá stöðu
svínaflensunnar, f.v. Már Kristjánsson og
Ólafur Baldursson, fulltrúar Landspítala,
Haraldur Briem sóttvarnalæknir og
Rögnvaldur Ólafsson, verkefnisstjóri
Almannavarna.
FRETTABLADID/GVA

Landspítala með svínaflensu, þar
af voru fjórir á gjörgæslu. Um
sextíu manns hafa verið lagðir inn

á spítalann vegna inflúensunnar
frá upphafi faraldursins.
Inflúensan færist enn í aukana,
einkum á höfuðborgarsvæðinu en
einnig víða á landsbyggðinni. Undanfarnar þrjár vikur lætur nærri
að staðfest tilfelli hafi tvöfaldast
í hverri viku miðað við fjöldann í
vikunni þar á undan. Álag hefur
að sama skapi aukist talsvert á
starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar, bæði í heilsugæslunni og á
Landspítala.
Frá 29. júní til 18. október 2009
höfðu borist alls 3660 tilkynningar
um inflúensulík einkenni eða staðfest inflúensutilfelli á Íslandi.
- jss

Iðnaðarráðherra:

Rammalög um
nýfjárfestingar
í undirbúningi
ATVINNUMÁL Katrín Júlíusdóttir

ætlar að leggja frumvarp um
rammalöggjöf um nýfjárfestingar fyrir Alþingi í vetur. Þar
verða settar almennar reglur um fyrirvara, ívilnanir og
undanþágur fyrir erlendar fjárfestingar.
„Þá munum við hætta að gera
einstaka fjárfestingarsamninga, sem eru þunglamalegir og
ógagnsæir,“ segir Katrín.
Spurð hvort þessi rammalöggjöf muni aflétta leynd af
orkuverði í samningum orkufyrirtækja og stóriðjufyrirtækja, segir hún að lögin muni
ekki endilega ná yfir núverandi
samninga. Hins vegar verði
hægt að stíga skref í því að gera
samninga gagnsærri en nú er.
- pg

Fækkun Breiðafjarðarferða:

Vestfirðingar
óttast landauðn
SAMGÖNGUR „Allur niðurskurður

í viðhaldi og þjónustu á bágbornasta samgöngukerfi landsins leiðir til eyðingar byggðarinnar á
suðurfjörðum Vestfjarða fyrr en
seinna,“ segir í ályktun bæjarráðs Vesturbyggðar sem mótmælir harðlega áformum um fækkun ferða Breiðafjarðarferjunar
Baldurs.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu var nær öllu starfsfólki við Baldur sagt upp eftir að
Vegagerðin tilkynnti að samningur um niðurgreiðslur á vetrarferðum yrði ekki endurnýjaður
um áramót. Einnig verður dregið
úr þjónustu við vegakerfið. „Samgönguvandinn er nú þegar yfirdrifinn og samfélaginu afar dýrkeyptur,“ segir bæjarráðið.
- gar

FÖNGULEGUR HÓPUR Margur Íslend-

ingurinn hefur sótt Kanaríeyjar heim.
Nú kemur hingað 100 manna hópur.
MYND/FERÐAMÁLARÁÐ KANARÍEYJA

Hundrað manns frá Kanarí:

Koma hingað og
bjóða fólki heim

VÍTISENGLAR Sem dæmi um aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi nefnir dómsmáalaráðherra ákvarðanir um

sérstakt landamæraeftirlit vegna fregna um komu Vítisengla hingað til lands, nú síðast í vor.

Ráðherra vill banna
starfsemi Vítisengla
Dómsmálaráðherra er að kanna hvort hægt sé að setja lög sem banna starfsemi
félagasamtaka sem bendluð eru við glæpi. Ríkið myndi höfða mál lögunum til
staðfestingar. Ráðherra segir skipulagða glæpastarfsemi ógn við samfélagið.
DÓMSMÁL Ragna Árnadóttir dóms-

málaráðherra segir stjórnvöld
verða að bregðast við vaxandi hörku
í afbrotum hér á landi. Sérstaklega
verði að bregðast við hættunni sem
fylgir því þegar erlend glæpasamtök reyna að hasla sér völl í gegnum samtök eða félög hérlendis.
Ragna segir að dómsmálaráðuneytið sé að kanna hvort setja eigi
sérstök lög sem heimili stjórnvöldum að banna ákveðin félög. Lögunum yrði síðan fylgt eftir með því
að höfða mál þeim til staðfestingar,
eins og stjórnarskrárákvæði þar að
lútandi heimilar.
Fréttablaðið greindi frá því fyrir
skömmu að handrukkarar væru nú
farnir að rukka almenna borgara
fyrir skuldir sem stofnað hefur
verið til með lögmætum hætti.
Greiningardeild ríkislögreglustjóra
hefur unnið mat á skipulagðri

74. GREIN STJÓRNARSKRÁRINNAR
„Rétt eiga menn á að stofna félög í
sérhverjum löglegum tilgangi, þar með
talin stjórnmálafélög og stéttarfélög,
án þess að sækja um leyfi til þess.
Félag má ekki leysa upp með ráðstöfun
stjórnvalds. Banna má þó um sinn
starfsemi félags sem er talið hafa
ólöglegan tilgang, en höfða verður þá
án ástæðulausrar tafar mál gegn því til
að fá því slitið með dómi.“

glæpastarfsemi til lengri tíma.
„Það, að menn sammælist um
að fremja glæpi, hvort sem það
er í samtökum eða utan þeirra, er
alvarlegt mál og á ekki að líðast á
Íslandi,“ segir Ragna.
Spurð hvernig stjórnvöld ætli að
vinna gegn skipulagðri glæpastarf-

semi, sem er orðin staðreynd hér
á landi, segir ráðherra að lögregluyfirvöld hafi unnið ötullega að því
að upplýsa brot.
Forgangsverkefni sé að vinna
gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Tillögur til breytinga á almennum
hegningarlögum hafi verið lagðar
fram, sem ætlað sé að vinna gegn
slíkri brotastarfsemi. Vonir standi
til að unnt verði að samþykkja þær
sem lög frá Alþingi nú á haustþingi.
„Þá má nefna ákvarðanir um
sérstakt landamæraeftirlit vegna
fregna um komu Vítisengla hingað
til lands, nú síðast í vor,“ segir ráðherra. „Þá er í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn mansali áform
um að athuga hvort lögregla eigi að
fá forvirkar rannsóknarheimildir
til að stemma stigu við þeim brotum sérstaklega.

FERÐALÖG Hundrað íbúum Kanaríeyja á aldrinum 18 til 35 ára var í
gær tilkynnt að þeir væru á leið í
ferðalag Íslands.
Boðið er liður í markaðsátaki
ferðamálaráðs Kanaríeyja. Þúsundir sóttu um að fá að fara með
í ferð til einhvers lands NorðurEvrópu, en fengu í gær að vita
hvert.
Tilgangurinn er að kynna eyjarnar sem stað þar sem lyfta
megi sér upp úr skammdegisþunglyndi. Hópurinn, auk fylgiliðs, fer dansandi og syngjandi
um götur borgarinnar í dag og á
morgun, en jafnframt stendur til
að bjóða 100 manns héðan í vikuferð til Kanaríeyja.
- óká

LÖGREGLUFRÉTTIR
100 fengu stöðusektir
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hafði afskipti af um 100 bifreiðum
sem lagt hafði verið ólöglega um
helgina í miðborginni og nágrenni
hennar. Fjöldi fullfrískra ökumanna
fékk sekt fyrir að leggja í stæði
fatlaðra.

Bílþjófar handteknir
Tveir ökumenn voru handteknir á
stolnum bílum í Reykjavík á laugardag. Rúmlega þrítug kona var tekin
próflaus á stolnum bíl í Háaleitishverfi. Þá var kona um tvítugt tekin
í miðbænum á stolnum bíl. Hún
reyndist vera í annarlegu ástandi.

Tap Existu 2008 nam 206 milljörðum króna samkvæmt uppgjöri sem birt var í gær:

Bíða niðurstöðu í dómsmálum
VIÐSKIPTI Exista tapaði 1,6 milljörðum evra, eða 602
milljörðum króna, eftir skatta á árinu 2008. Félagið
birti í gærmorgun uppgjör vegna ársins. Tapið er það
mesta sem íslenskt fyrirtæki hefur kynnt. Töluverð
óvissa ríkir um framtíð Existu, en félagið á í viðræðum við helstu lánveitendurna um fjárhagslega endurskipulagningu og framtíð félagsins. Viðræðurnar eru
sagðar á „viðkvæmu stigi“ og óvíst um niðurstöðu.
Þá kemur fram að Exista bíði niðurstöðu í dómsmálum um uppgjör gjaldmiðlasamninga við Kaupþing banka og Glitni banka, en niðurstöður þeirra
skipti verulegu máli varðandi afkomu félagsins og
eigið fé.
Samkvæmt uppgjörinu nam hins vegar eigið fé
Existu 200 milljónum evra, eða 34 milljörðum króna
um áramót og hafði lækkað um rúm 90 prósent.
Heildareignir höfðu rýrnað um rúm 70 prósent og
námu 2,3 milljörðum evra, eða 391 milljarði króna.
Þá kemur fram að Exista hafði á árinu greitt
skuldir sem námu um 3,5 milljörðum evra, eða 602
milljörðum króna. Meðal annars voru seldar eignir
í Sampo Group og Storebrand til að grynnka á skuldum.
„Fall Kaupþings banka hf. og sala eignarhluta

VÆNT ENDURGREIÐSLA
Í viðræðum Existu við helstu lánveitendur hefur komið
fram hvers vænt er um endurgreiðslur frá félaginu eftir því
hvernig unnið verður úr málum.
Leið
Endurgreiðsluhlutfall
Gjaldþrotsleið
2-7%
Eignsala skv. núvirtu sjóðsstreymi
17-26%
Fjárhagsleg endurskipulagning til ársins 2023
64-95%
Áætlunin er sett fram í afkomuskýrslu Existu fyrir 2008 með
fyrirvara um að breyttar forsendur geti haft nokkur áhrif á
endurgreiðsluhlutfallið.
Á AFKOMUKYNNINGU

Lýður Guðmundsson,
stjórnarformaður Existu,
sést hér á afkomukynningu
í október í fyrra. Í gær
var birt uppgjör félagsins
vegna síðasta árs.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Exista í Sampo Group hafði verulega neikvæð áhrif
á afkomu á árinu 2008,“ segir í tilkynningu félagsins.
- óká

VIST fyrir fyrirtækið þitt

Villuboðin heyra sögunni til
– þú heldur bara áfram að vinna

ENNEMM / SÍA / NM39463

Með fyrirtækið í VIST getur þú dregið úr kostnaði um
leið og þú færð trausta þjónustu sem tryggir öryggi
gagna og aðgengi að nauðsynlegum upplýsingum.
Í VIST er heimasvæði fyrirtækisins hýst á netþjónum
Símans sem eykur samnýtingu skjala og öryggi gagna.

Með reglulegri afritun og vírusvörnum er öryggi
tryggt enn frekar. Fyrirtækjapósturinn í VIST veitir
starfsmönnum aðgang að póstinum hvar sem er, auk
þess sem hægt er að deila dagbókum,
tengiliðum og verkefnum.

Veldu hagkvæma og örugga VIST fyrir fyrirtækið þitt.

Það er
-%%)%%%h^b^cc#^h

VIST

Öryggi og
hagræðing
í rekstri
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

123,22

123,8

Sterlingspund

200,79

201,77

Evra

184

185,02

Dönsk króna

24,714

24,858

Norsk króna

22,021

22,151

Sænsk króna

17,697

17,801

Japanskt jen

1,3578

1,3658

SDR

196,35

197,53

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
222,6626
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Landhelgisgæslan, Ríkislögreglustjóri og Fangelsismálastofnun ríkisins:

Eldsupptök ókunn:

Njóta mikils trausts landsmanna

Enn glæður í
Lifrarsamlaginu

KÖNNUN Mikill meirihluti landsmanna ber traust
til Landhelgisgæslunnar, samkvæmt nýrri könnun
Markaðs- og miðlarannsókna ehf. Um 77,6 prósent
segjast bera mikið traust til Gæslunnar. Einungis
fimm prósent svarenda segjast bera lítið traust til
Landhelgisgæslunnar.
Embætti Ríkislögreglustjóra nýtur mikils trausts
meðal 47,1 prósenta svarenda, samanborið við 19,6
prósent, sem segjast bera lítið traust til embættisins.
Fangelsismálastofnun nýtur mikils trausts meðal
42,1 prósenta svarenda, samanborið við 16 prósent
sem segjast bera lítið traust til stofnunarinnar.
Útlendingastofnun sker sig úr könnun á trausti
landsmanna til þessara fjögurra stofnana að því
leitinu til að 28,0 prósent segjast bera lítið traust til
hennar, sem eru mun fleiri en segjast bera mikið
traust til hennar, en þeir eru 23,3 prósent. Útlend-

LÖGREGLUMÁL Enn eru glæður í
einangrun Lifrarsamlags Vestmannaeyja, sem brann í síðustu viku og hefur reykur stigið
upp úr húsinu undanfarna daga.
Eldsupptökin eru ókunn, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.
Rannsókn á vettvangi hefur
leitt í ljós að eldurinn kviknaði
í rými þar sem var verkstæði
og kaldhreinsun á lýsi fór fram.
Vettvangurinn var hins vegar
nánast brunninn til ösku og því
ekki hægt átta sig á eldsupptökum. Lögreglan í Vestmannaeyjum naut liðsinnis tæknideildar
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við rannsóknina.
- sh

TF-GNÁ

Gæslan
nýtur mikils
trausts landsmanna.

MYND/LANDHELGISGÆSLAN

TRAUST TIL STOFNANA
Lítið traust
Landhelgisgæslan
Ríkislögreglustjóri
Fangelsismálastofnun ríkisins
Útlendingastofnun

Mikið traust

5%
19,6%
16,0%
28,0

77,6%
47,1%
42,1%
23,3%

ingastofnun er jafnframt sú af ofangreindum stofnunum sem fæstir segjast bera mikið traust til.
- jss

Forvarnir og brunavarnir:

milljónir til
Skuldum vafin þjóð 300
sveitarfélaga
eykur á skuldir sínar
SVEITARFÉLÖG Eignarhaldsfélag-

ið Brunabótafélag Íslands (EBÍ)
greiddi nýverið samtals 300
milljónir króna til þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að Sameignarsjóði félagsins.
Samkvæmt frétt á síðu Sambands sveitarfélaga fékk Akureyri hæstu greiðsluna, tæpar
40 milljónir. Kópavogur fékk
26 milljónir, Reykjanesbær 21
milljón, Ísafjörður og Fjarðabyggð 14 og Akranes 10 milljónir.
Með þessum framlögum hefur
EBÍ samtals greitt aðildarsveitarfélögum 3,3 milljarða króna í
gegnum árin. Mælst er til þess
að framlögin verði meðal annars
nýtt til forvarna og brunavarna.

Formaður Framsóknarflokksins harmar að ríkisstjórnin ætli að halda áfram
samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það vinni gegn hagsmunum þjóðarinnar. Stjórnarþingmenn eru sannfærðir um nauðsyn áframhaldandi samstarfs.

EIKIN Í HÁAGERÐI Gróðursett 1982 og
orðin yfir sex metrar.

Leitin að eikinni hafin:

Lýst eftir hæsta
eikartré Íslands
SKÓGRÆKT Skógræktarfélag
Reykjavíkur leitar nú að hæstu
eik á Íslandi. „Eikin er ein verðmætasta trjátegund sem ræktuð
hefur verið í heiminum,“ segir í
frétt frá félaginu.
Til að koma leitinni að eikinni
í gang tilnefnir Skógræktarfélag Reykjavíkur sjálft eik eina
sem gróðursett var við íbúðarhús
í Háagerði. Um er að ræða eik
sem var gróðursett fyrir 29 árum
og er nú 6,3 metrar á hæð. Hún
er talin vera svokölluð sumareik
sem algeng er í Evrópu nema á
norðurslóðum. Eik getur lifað í
þúsundir ára.
- gar

ALÞINGI
Beitti ráðherra sér?
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Sjálfstæðisflokki, hefur lagt fram fyrirspurn til menntamálaráðherra um
hvort hún hafi beitt sér fyrir því að
spurningar framkvæmdastjórnar ESB
vegna aðildarumsóknar Íslands yrðu
þýddar á íslensku. Þorgerður spyr
líka ráðherrann um afstöðu hennar
til sameiningar Háskóla Íslands og
Háskólans í Reykjavík.

ALÞINGI Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, fann samstarfi stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
(AGS) flest til foráttu í umræðum
um samstarfið utan dagskrár á
Alþingi í gær.
Sagði hann margt hafa breyst
síðan stofnað var til samstarfsins
fyrir um ári og margir hafi orðið
til að benda á að aðkoma sjóðsins
að málum hér sé ekki endilega
nauðsynleg lengur.
Vakti hann athygli á yfirlýsingu
Breta og Hollendinga um að með
nýjum Icesave-samningi yrði liðkað fyrir endurskoðun AGS á efnahagsáætlun Íslands. Sigmundur spurði hvers vegna stjórnvöld
legðu jafnmikið á sig og raun bæri
vitni um til að njóta aðstoðar sjóðsins, það er að gefast upp gagnvart
Bretum og Hollendingum í Icesave-málinu.
Aðstoð AGS væri slæm fyrir
efnahagslífið; ekki sé hægt að
styrkja gengi krónunnar til langs
tíma með lántökum og vextir séu
hér hærri en annars staðar. „Þjóðin er fyrst og fremst í skuldakreppu, af hverju er þá verið að
auka skuldirnar?“ spurði Sigmundur. Allt væri gert fyrir AGS en allt
ynni það gegn hagsmunum þjóðarinnar. Kallaði hann stjórnarsamstarfið banvænt faðmlag vinstri
flokkanna sem myndi leiða þjóðina til glötunar.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra valdi þá leið að svara
ekki ávirðingum Sigmundar heldur
rekja í grófum dráttum efnahagsáætlun Íslands og AGS og stöðu
hennar. Sagði hann margt benda

- bþs

Semja þarf um þingmeðferð:

Leita afbrigða
vegna Icesave
L eitað verður
afbrigða til að taka Icesave-málið
á dagskrá Alþingis sem fyrst.
Steingrímur J.
Sigfússon fjármálaráðherra
segir mikilvægt
að fjárlaganefnd
fái málið fljótt
til umfjöllunar. Nefndin hafi
um nóg að fjalla
þar sem fjárSTEINGRÍMUR J.
lagafrumvarp- SIGFÚSSON
ið er.
Sagt hefur verið frá því að klára
verði málið fyrir 23. október, annars falli skuldbindingar á Tryggingarsjóð innistæðueigenda. Steingrímur segir samningana sem
náðust um helgina gera ráð fyrir
að skuldirnar falli ekki á sjóðinn
þó málinu verði ólokið þá. „Við
erum komin í miklu betra skjól
með þá dagsetningu.“
- kóp
EFNAHAGSMÁL
MÁLIN RÆDD Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson stungu saman

nefjum undir umræðum um AGS á þingi í gær. Ragnheiður Elín Árnadóttir hló.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

til að dregið hafi úr lánsfjárþörf en
engu að síður þyrfti að taka umtalsverð erlend lán. Ekkert benti til að
í boði væru hagstæðari lán en þau
sem þegar hefur verið samið um á
pólitískum forsendum. Steingrímur
sagði óþolandi hve endurskoðunin
hefði tafist og fullyrti að kvörtunum hefði margsinnis verið komið á
framfæri við sjóðinn.
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, rifjaði upp að
Steingrímur hefði fyrir ári kallað
það fjárkúgun ef tengsl væru milli
AGS og Icesave. Nú hefði komið
á daginn að svo hefði verið í pottinn búið. Vildi hann skýringar á
viðhorfsbreytingu Steingríms en
fékk ekki.

Birgitta Jónsdóttir Hreyfingunni kvaðst telja að greiðsluþrot
þjóðarbúsins verði varla umflúið ef ekki kemur til endurskoðunar á samstarfinu við AGS. Sagði
hún ráð sjóðsins eins og termíta á
innviði velferðarsamfélagsins og
tímabært væri að afþakka aðstoð
hans.
Þeir þingmenn stjórnarflokkanna sem til máls tóku voru
almennt þeirrar skoðunar að samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn væri gagnrýnivert en engu
að síður nauðsynlegt. Óraunhæft
væri að ætla að Ísland vinni sig
út úr erfiðleikunum án aðstoðar
AGS.
bjorn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

0

4
0

Veðurfréttamaður

2

YFIRLEITT
SKAPLEGT VEÐUR
Til morguns
verða ekki miklar
breytingar í veðrinu
hvað vind varðar,
yﬁrleitt hægur vindur en dálítill strekkingur suðaustantil
og á Vestfjörðum.
Það bætir hins
vegar í úrkomuna
með deginum
4
og á morgun
verður víða rigning
eða slydda með
köﬂum.

Alicante

6

4
3
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2
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4
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4
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Á MORGUN
5-10 m/s.

2

7

6
FIMMTUDAGUR
Norðaustan strekkingur á Vestfjörðum,
annars mun hægari.

5
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22°

Basel

17°

Berlín

10°

Billund

11°

Eindhoven

12°

Frankfurt

12°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg

11°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

24°

London

14°

Mallorca

24°

New York

18°

Orlando

27°

Ósló

8°

París

16°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Isio4

með ólífuolíu

Isio4 - hollusta í hverjum dropa
Isio4 með ólífuolíu er bæði holl og næringarrík.
Hún inniheldur jómfrúarólífuolíu sem gefur réttunum
ljúffengan ávaxtakeim.
Isio4 með ólífuolíu inniheldur, eins og Isio4, omega-3
og omega-6 fitusýrur. Þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur
getur líkaminn ekki framleitt sjálfur og verður því að fá
þær úr fæðunni.
Isio4 ólífuolía inniheldur einnig D-vítamín sem er gott
fyrir beinin og E-vítamín sem á þátt í að byggja upp
ónæmiskerfi líkamans.
Isio4 með ólífuolíu er tilvalin í allar máltíðir, heitar
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sem kaldar.

Omega 3

Omega 6

D-vítamín

E-vítamín

fyrir heilbrigt hjarta

til að halda
kólesteróli í skefjum

fyrir sterk bein

fyrir ónæmiskerfið

6
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Þrjú sækjast eftir að taka við formennsku í BSRB af Ögmundi Jónassyni:

Hátíðardagskrá Ögmundi til heiðurs
FÉLAGSMÁL Þriggja daga þing

Hefur þú nýtt þér vændisþjónustu?
Já

14%
86%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Er samningurinn um Icesave
ásættanlegur?
Segðu þína skoðun á visir.is

BSRB, Bandalags starfsmanna
ríkis og bæja, verður sett á Grand
hóteli á morgun.
Yfirskrift þingsins er: Framtíð byggð á jöfnuði, atvinnu, velferð og réttlæti en verkefni þess
er að móta stefnu bandalagsins til
næstu þriggja ára. Þingfulltrúar
eru um 260.
Þá liggur fyrir þinginu að
kjósa nýjan formann en Ögmundur Jónasson lætur af því starfi
eftir rúmlega tuttugu ára formennsku.
Ögmundur ávarpar þingið við
setningu þess í fyrramálið og
síðdegis á morgun verður sér-

ÖGMUNDUR
JÓNASSON

ARNA JAKOBÍNA
BJÖRNSDÓTTIR

stök hátíðardagskrá í Háskólabíói honum til heiðurs.
Meðal þeirra sem fram koma
eru Pétur Gunnarsson rithöfund-

ELÍN BJÖRG
JÓNSDÓTTIR

ur, Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór
Gunnarsson, BSRB kórinn og
Lúðrasveit verkalýðsins.
Þau sem sækjast eftir for-

- bþs

HELGUVÍK Frá náttúrunnar
hendi eru hafnarskilyrði
góð en mikla uppbyggingu þarf til að taka á
móti skipum fyrir stórt
álver. Myndin er tölvuunnin fyrir framkvæmdaaðila

Vefhysing_

668 kr.

á mánuði
Pantaðu núna á www.1984.is

Ríkið veiti milljarði
til Helguvíkurhafnar
Óvíst er hvort Reykjanesbær fær fjármagn frá ríkinu til að fullgera stórskipahöfn í Helguvík vegna álvers. Vilyrði var fyrir allt að milljarði. Hafnarbætur
kosta tvo milljarða en lán eru ekki í hendi. Verðum að fá svör, segir bæjarstjóri.
Forsvarsmenn
Reykjanesbæjar kalla eftir svörum um hvort ríkið ætlar að taka
þátt í kostnaði við uppbyggingu
Helguvíkurhafnar. Sveitarfélagið ætlar að fullgera höfnina óháð
aðkomu ríkisins en milljarðalántöku þarf hins vegar til. Slík lántaka gæti reynst þrautin þyngri.
Helguvíkurhöfn er ekki á samgönguáætlun og ekkert fjármagn
því eyrnamerkt hafnargerðinni.
„Við höfum fengið þau svör frá
forsvarsmönnum nokkurra ríkisstjórna, og þá sérstaklega þeirrar sem nú situr, að það væri ekkert mál að koma með okkur í þetta
verkefni og taka þátt í fjármögnun við uppbyggingu hafnarinnar,“ segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ. „Það liggur
hins vegar ekki ljóst fyrir hvort og
hvernig þessu verður sinnt.“
SAMGÖNGUMÁL

ISLENSK VEFHYSING
= MEIRI HRADI >> MEIRA ÖRYGGI >> MUN ODYRARI

Sími 546 1984 ::: info@1984.is

Félagsfræðingafélag Íslands og Lýðheilsustöð

Fjölmiðlar og lýðheilsa
Getur umfjöllun fjölmiðla skaðað velferð fólks?
Félagsfræðingafélag Íslands og Lýðheilsustöð standa fyrir málþingi um fjölmiða og lýðheilsu
þriðjudaginn 20. október 2009 á Hótel Sögu í Reykjavík.

Dagskrá:
12:30-13:00 Skráning á málþing
13:00-13:10 Dóra Guðrún Guðmundsdóttir forstjóri Lýðheilsustöðvar
13:10-13:30 Guðbjörg Hildur Kolbeins, stundarkennari Háskóla Íslands
Aðeins 1 skammtur af fréttum á dag skv. læknisráði
13:30-13:50 Steinunn Stefánsdóttir aðstoðarfréttastjóri Fréttablaðsins
13:50-14:10 Þórólfur Þórlindsson, prófessor Háskóli Íslands
Frammistaða og hlutverk fjölmiðla á umbrotatímum
Fundarstjóri: Þorbjörn Broddason
14:40-15:15 Pallborðsumræður,
Guðbjörg Hildur Kolbeins, Þórólfur Þórlindsson, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Steinunn Stefánsdóttir, Þorbjörn Broddason
Stjórnandi pallborðsumræðna: Sölvi Tryggvason
Þátttökugjald er 1.500 kr með kafﬁ og ávöxtum
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á http://www.lydheilsustod.is/skraning. Ágætt er að skrifa
“Fjölmiðlar og lýðheilsa” í reitinn skráning á
www.felagsfraedingar.is

ÁRNI STEFÁN
JÓNSSON

mennsku hafa öll gegnt trúnaðarstörfum innan verkalýðshreyfingarinnar um nokkurn tíma og
sitja í stjórn BSRB.
Arna Jakobína Björnsdóttir er
formaður Kjalar, en starfssvæði
félagsins er í Borgarbyggð, Húnavatnssýslum og við Eyjafjörð.
Árni Stefán Jónsson er formaður SFR sem áður hét Starfsmannafélag ríkisstofnana. Hann
hefur gegnt formennsku í BSRB
síðan Ögmundur fór í leyfi er
hann varð ráðherra í febrúar.
Elín Björg Jónsdóttir er formaður Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi.

www.lydheilsustod.is

Fram kemur í fundargerð
Atvinnu- og hafnaráðs Reykjanesbæjar frá því í september að
ráðið hafi „ítrekað sent erindi til
Siglingastofnunar og Samgönguráðuneytisins undanfarin þrjú
ár vegna framkvæmda í Helguvíkurhöfn án þess að ráðuneytið
hafi komið því í samgönguáætlun“. Því hefur verið svarað til frá
ráðuneytinu að fjármagn liggi því
ekki fyrir og setja þurfi sérlög ef
ríkið eigi að koma að framkvæmdinni. „Þar sem verkefnið er hluti
af stöðugleikasáttmála ríkis og
atvinnulífs er brýnt að verkefnið
fái nú framgang“ segir jafnframt
í fundargerðinni.
Hafnargerðin, sem er nauðsynleg vegna álvers Norðuráls á staðnum, er risavaxið verkefni fyrir
sveitarfélagið. Áætlaður kostnaður er tveir milljarðar króna.

Hlutur ríkisins yrði 800 milljónir til milljarður króna, segir Árni.
„Það er því löngu tímabært að við
fáum úr þessu skorið.“
Árni segir að lán hafi ekki verið
tekin til hafnargerðarinnar og
ljóst að bæði yrði erfitt að finna
það fjármagn og að slík lántaka
yrði þungur baggi. Reykjanesbær sé það sveitarfélag sem hefur
lægstu skatttekjur á landinu og
standi ekki endalaust undir þeirri
fjárfestingu sem þarf til að byggja
upp í Helguvík. „Við hljótum að
treysta á að ríkið komi með þetta
framlag, eins og það hefur gert
annars staðar. En það er auðvelt
að fella okkur ef þetta fjármagn
kemur ekki því annars þurfum við
að standa undir allri þessari fjárfestingu, það gæti reynst okkur
mjög erfitt.“
svavar@frettabladid.is

Samgönguráðherra getur engu lofað um hvort ríkið leggi fram fé til hafnargerðar:

Er ekki á samgönguáætlun
SAMGÖNGUMÁL „Málið er þannig

statt að forverar mínir hafa ekki
sett þetta inn í samgönguáætlun á
undanförnum árum, hvorki fyrir
tímabilið 2007 til 2010 né drögunum sem ná til ársins 2018. Hafi
vilyrði verið gefið fyrir þessu
fjármagni hefur það ekki náð
langt, því að þetta kemur hvergi
fram í samgönguáætluninni“,
segir Kristján Möller samgönguráðherra.
Kristján segir að árið 2003, í tíð
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, hafi auk þess tekið gildi

ný hafnarlög, og
þar sé ekki gert
ráð fyrir því
að ríkið styrki
hafnir eins og í
Helguvík. Aðalatriðið er að
leita þarf heimildar í lögum
fyrir þessari
KRISTJÁN MÖLLER
fjárveitingu til
þess að koma þessu inn í samgönguáætlun en hún er nú til endurskoðunar.
Kristján segist vona að ný sam-

gönguáætlun verði lögð fyrir þingið fyrir árslok. Aðspurður hvort
hann sjái fyrir sér að Reykjanesbær fái fjárveitinguna, sérstaklega í ljósi gífurlegs niðurskurðar
til samgöngumála, ítrekar Kristján að þrátt fyrir loforð forvera
sinna eða fyrri fjármálaráðherra
þá hafi fjármagnið ekki ratað inn
í samgönguáætlun og hafnarlög
geri ekki ráð fyrir þátttöku ríkisins, en hann segist vilja láta á
það reyna að fá fjármagn í þessa
framkvæmd þó ekkert sé tryggt í
þeim efnum.
- shá

Stórbrotin og safarík fjölskyldusaga

n
i
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h
r
e
a
l
Forsa iða strax í miðasölu
ér m
Tryggðu þ
rleikhus.is
a
g
r
o
b
á
a
eð
568 8000

Heitasta leikritið í heiminum í dag
Frumsýning 30. október – kl. 19:00
Fös 30/10
Lau 31/10
Sun 01/11
Fös 06/11

kl. 19
kl. 19
kl. 19
kl. 19

UPPSELT
Örfá sæti
UPPSELT
UPPSELT

Sun 08/11
Fim 12/11
Fös 13/11
Sun 15/11

kl. 19
kl. 19
kl. 19
kl. 19

Miðasala í síma 568 8000 og á borgarleikhus.is

Örfá sæti
Örfá sæti
UPPSELT
Örfá sæti

Mið 18/11
Fös 20/11
Sun 22/11
Fim 26/11

kl. 19
kl. 19
kl. 19
kl. 19

Örfá sæti
UPPSELT
Örfá sæti
Örfá sæti

Fös 27/11 kl. 19
Lau 5/12 kl. 19
Fös 11/12 kl. 19

UPPSELT
Örfá sæti
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ASÍ og SA fagna samningi við Breta og Hollendinga út af Icesave:

Vonast eftir vaxtalækkun og afnámi hafta hið fyrsta
STJÓRNMÁL Forsvarsmenn Alþýðusambands
Íslands (ASÍ) og Samtaka atvinnurekanda
(SA) fagna því að niðurstaða sé fengin í
samningum Breta og Hollendinga vegna
Icesave-málsins. „Það skiptir okkur verulegu
máli að okkur hafi tekist að ná samkomulagi við þessar þjóðir, því öll önnur mál hafa
verið á bið hér. Nú er hægt að vinna að efnahagsáætlunum sem áttu að koma okkur úr
þeim vandræðum sem við eru í,“ segir Gylfi
Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
„Stöðugleikasáttmálinn hefur verið frosinn síðan í júní í þessari deilu og er nú kominn nálægt því að liðast í sundur. Þessi samningur er forsenda þess að við getum haldið
áfram að vinna að honum,“ segir Gylfi sem
vonar að Seðlabankinn lækki vexti og endurskoði gjaldeyrishöft sem fyrst.

1 Hve stór hluti kjósenda styður
ríkisstjórnina samkvæmt nýrri
könnun Fréttablaðsins?
2 Hver gerði listaverkið Víking
sem ölvaður maður skemmdi
um síðustu helgi?
3 Hvað heitir ráðuneytisstjóri
menntamálaráðuneytisins?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

Hollensk stúlka lét lífið:

SPÁNN, AP Hollensk stúlka lét lífið

þegar rúta með um 60 hollenskum ferðamönnum valt í bænum
Bascara á Spáni, nærri landamærum Frakklands, í gærmorgun. Nítján eru slasaðir.
Stúlkan var á ferðalagi með tólf
öðrum hollenskum nemum á unglingsaldri. Að sögn lögreglu er hluti
farþeganna alvarlega slasaður.
Ökumaðurinn, sem stóðst ölvunarpróf, sagði talsmanni ferðaskrifstofunnar að hann hefði
reynt að sveigja hjá „einhverju
sem fór í veg fyrir bílinn“, en við
það hafi rútan oltið.

VIÐSKIPTI Mál eignarhaldsfélags-

ins Stíms hefur hvorki borist
efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra né sérstökum saksóknara
til ákærumeðferðar, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Í júní,
fyrir hálfum fimmta mánuði,
greindi Morgunblaðið frá því að
FME myndi „á næstunni“ senda
málið til ákæruvalds.
Stím-málið var eitt fyrsta málið
sem tengt er meintum óeðlilegum
viðskiptum sem rataði í fjölmiðla
eftir hrunið fyrir ári. Stím hét
áður FS37 og var stofnað af Fons,
eignarhaldsfélagi Pálma Haraldssonar.
Gamli Glitnir, sem var að stórum hluta í eigu eins helsta viðskiptafélaga Pálma, Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar, tók félagið yfir
og skírði það Stím. Félaginu var
ætlað að kaupa hlutabréf
í Glitni og FL Group
fyrir tæpa 24,8
milljarða króna.
Helstu viðskiptav i nu m Gl it n i s
var síðan boðið að
kaupa í Stími, en
Glitnir var eftir
sem áður stærsti
eigandinn með 32,5
prósenta hlut.

RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI Rúmlega 500 tilkynningar bárust embættinu á síðasta ári.

Peningaþvættisskrifstofa RLS:

Rúmlega 500
tilkynningar
LÖGREGLUMÁL Peningaþvættis-

skrifstofu embættis ríkislögreglustjóra bárust á síðasta ári
samtals 520 tilkynningar frá
tilkynningaskyldum aðilum.
Þetta kemur fram í nýútkominni
skýrslu peningaþvættisskrifstofunnar fyrir árið 2008.
Enn fremur kemur fram að
átján tilkynningar hafi verið
rannsakaðar hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra en engin
þeirra hafi leitt til saksóknar af
hálfu deildarinnar.
Nær allar tilkynningarnar bárust frá fjármálafyrirtækjum eða
514. Rúmlega 390 þeirra vörðuðu fjárhæðir undir einni milljón
króna.
-jss

GUNNAR Þ. ANDERSEN Gunnar Þ.

Andersen, forstjóri
FME, hefur málið
enn til meðferðar. Skoðun á
félaginu fór fyrst
af stað haustið
2007.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sun Mán Þri
6

7

13

14
21

Október
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Nóvember

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-2080.

2009
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26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

FRANKLÍN STINER Hann var tekinn með
nokkrar tegundir fíkniefna.

Maður á sjötugsaldri:

Ákærður fyrir
fíkniefnabrot
DÓMSMÁL Franklín Stiner, betur

þekktur sem Franklín Steiner,
hefur verið ákærður fyrir Héraðsdómi Reykjaness fyrir fíkniefnabrot.
Í október á síðasta ári var hann
tekinn með eitt gramm af hassi,
33 grömm af kókaíni og 23 e-töflur, sem lögreglumenn fundu við
leit.
Í apríl á þessu ári var hann
aftur tekinn með 23 grömm
af amfetamíni, 0,34 grömm af
tóbaksblönduðu kannabisefni og
tvær e-töflur.
- jss
GLITNIR Grunur leikur á að Glitnir og móðurfélagið FL Group hafi lánað Stími, sem
var að stórum hluta í eigu Glitnis, til að kaupa hlutabréf í Glitni og FL Group gegn
veðum í bréfunum. Þannig hafi átt að hífa upp verðið á bréfunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Glitnir og FL Group lánuðu
svo Stími fyrir 90 prósentum
af hlutabréfakaupunum með
veðum í bréfunum sjálfum.
Fjármálaeftirlitið tók
viðskiptin fyrst til skoðunar haustið 2007 án þess að
grípa til aðgerða og síðan
aftur þegar málið komst í
hámæli í fyrra. Þá kom
ýmislegt nýtt í ljós
og hefur síðan
verið í rannsókn hvort
um sýndarviðskipti og
markaðsmisnotkun

var að ræða, til þess ætluð að hífa
upp verð á hlutabréfum í Glitni og
FL Group.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur málið reynst öllu
flóknara en búist var við og rannsókn FME því sóst mun hægar en
menn áttu von á í sumar. Heimildir herma að líklega muni málið að
endingu lenda hjá sérstökum saksóknara.
Stjórnarformaður Stíms, útgerðarmaðurinn Jakob Valgeir Flosason úr Bolungarvík, var skráður
fyrir félaginu. Hann átti jafnframt
tíu prósent í félaginu. Jakob Valgeir sagðist í fjölmiðlum á sínum
tíma fullviss um að athugun FME
á Stími myndi ekki leiða neitt
óeðlilegt í ljós. stigur@frettabladid.is

Mikil ásókn í flugfreyjustörf:

Framlengja
umsóknarfrest
ATVINNUMÁL Hátt í tólf hundruð

manns höfðu sótt um fimmtíu
störf flugfreyja og flugþjóna hjá
Iceland Express þegar frestur
til þess rann út í gær. Þetta segir
Kristín Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi félagsins.
Þrátt fyrir að nærri 24 hafi
þannig sótt um hvert starf
sem auglýst var ætlar Iceland
Express að framlengja frestinn
fram á fimmtudag. Kristín segir
þetta gert vegna mikils áhuga á
störfunum. Ætlunin sé að fjölga
hjá félaginu vegna aukinna
umsvifa.
- gar

Mið Fim Fös Lau
1

18

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri
SA, tekur undir það: „Samningurinn er stórt
skref í þá átt að koma á eðlilegu flæði fjármagns til og frá landinu. Það þarf að nota

Rannsókn á meintri markaðsmisnotkun eignarhaldsfélagsins Stíms liggur enn
á borði Fjármálaeftirlitsins. Eftirlitið byrjaði að skoða félagið fyrir um tveimur
árum. Rannsókn málsins hefur reynst flóknari og tímafrekari en búist var við.

- óká

25

GYLFI ARNBJÖRNSSON

Stím-málið ekki enn
borist ákæruvaldinu

Sextíu voru í
rútu sem valt

12
19

VILHJÁLMUR EGILSSON

það til að afnema höftin og lækka vexti.
Þetta er eitt af því sem við erum að ræða á
fundum um framlengingu stöðugleikasáttmálans.“
Vilhjálmur segir stöðuga fundi um stöðugleikasáttmálann þessa dagana en hann sé
ekkert sérstaklega bjartsýnn um framhald
hans. „Við erum auðvitað að vinna í málinu
á þeim forsendum að hann haldi. Nú þurfum við bara að sjá hvaða viðbrögð fylgja
Icesave-samningnum,“ segir Vilhjálmur sem
segir lykilatriði að farið verði í stóru fjárfestingarnar í atvinnulífinu, álver og byggingu gagnavera. Þær séu mikilvægt skref
til að komast út úr kreppunni, Auk þess sem
gert sé ráð fyrir þeim í forsendum fjárlaga.
Markmið þeirra hrynji ef ekki verði farið í
þær.
- sbt
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Fimmtudagskvöld
eru fjármálakvöld
Landsbankinn mun í vetur bjóða upp á röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið námskeiðanna er að auðvelda fólki að öðlast betri
yfirsýn yfir fjármálin svo því sé unnt að taka upplýstar ákvarðanir um fjármál heimilisins og móta
fjárhagslega framtíð fjölskyldunnar.
22. október
Aðalbanki
29. október
Mjódd
5. nóvember Ísafjörður
12. nóvember Akranes
19. nóvember Hamraborg

Fjármálaskilningur
Fjármál heimilisins
Fjármál heimilisins
Fjármál heimilisins
Fjármál heimilisins

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF | landsbankinn.is | 410 4000

Skráning fer fram á landsbankinn.is
og í síma 410 4000.
Nánari upplýsingar um námskeiðin er
að finna á landsbankinn.is.

Fyrst og fremst
í heilsudýnum

Mest selda stillanlega rúmið hjá
Svefn & heilsu
Einföld og þægileg stýring, mýkra axlasvæði
og stillanlegt mjóbakssvæði
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 329.900,-

Wallhugger er framleitt af Leggett & Platt
sem er stærsti framleiðandi í heimi
á stillanlegum rúmum
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 459.900,-

Sá besti frá Leggett
Þráðlaus fjarstýring, sér stilling fyrir höfuðlag,
nudd, sterkur stálgrindarbotn og margt fleira.
Tilboðsverð á hjónarúmum frá 559.920,-

Íslenskar sængur og koddar frá

DÚN & FIÐUR

Tilboð

Umboðsaðili fyrir

IRobot

IQ-CARE firm Cal King 183x

Nú aðeins 199.900,-

rð áður 266.800,-

50% afsláttur
af pífum margar stærðir

6 mán. vaxtalausar greiðslur
Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 12.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

Hreinasta snilld
hreint og betra loft
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Erlendir fjárfestar skoða ýmsa kosti hér á landi í skugga efnahagshrunsins:

Uppgjör frambjóðenda:

Margar fyrirspurnir í skoðun

Enn hafa 216
engu svarað

„ S a mkeppnishæfni
Íslands hefur aldrei verið meiri og
fyrirspurnum frá erlendum fjárfestum fjölgað,“ segir Þórður H.
Hilmarsson, framkvæmdastjóri
Fjárfestingarstofu Íslands.
Þórður flytur erindi um fjárfestingar í nútíð og framtíð á vegum
Fjárfestingarstofu, iðnaðarráðuneytis og Útflutningsráðs í næstu
viku. Þar verður fjallað um beinar
erlendar fjárfestingar í víðu samhengi og tækifærin sem hér eru.
Þórður segir tilgang ráðstefnunnar eiga að vekja athygli á þýðingu og áhrifum erlendra fjárfestinga á uppbyggingu atvinnulífsins.
Ekki síst beinist hún að því að
VIÐSKIPTI

GALLABUXNAVINUR Japanska söng-

konan Kumi Koda heldur ræðu eftir að
hún fékk viðurkenningu fyrir að vera ein
þeirra sem best vinnur því framgöngu
að ganga í gallabuxum. Verðlaunin voru
veitt í 26. sinn í Tókýó í Japan í gær.

ÞÓRÐUR H. HILMARSSON Fyrirspurnum
frá erlendum fjárfestum hefur fjölgað,
segir framkvæmdastjóri Fjárfestingarstofu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

greina frá þeim fjölmörgu tækifærum sem nú séu að fæðast á mun
fleiri sviðum en nú þekkist.

Þórður telur mikilvægt að færa
umræðuna um þennan málaflokk
af því stigi að bein erlend fjárfesting snúist einvörðungu um álver,
stóriðju eða annan orkufrekan
iðnað. Tækifærin séu mörg og þau
eigi að nýta fremur en að reisa
þeim skorður.
Á ráðstefnunni verður greint
frá nokkrum dæmum um nýlega
erlenda fjárfestingu. Þar verður til dæmis fjallað um erlendar
fjárfestingar út frá samfélagslegri
ábyrgð fyrirtækja og kynntar niðurstöður um afstöðu Íslendinga til
fjárfestinga erlendra aðila hér á
landi.

STJÓRNMÁL Enn hafa 216 fram-

bjóðendur til síðustu alþingiskosninga ekki skilað Ríkisendurskoðun fjárhagslegu uppgjöri
vegna kosninganna. Þeir hafa níu
daga frest til þess.
105 hafa sent inn svör, en alls
er 321 frambjóðanda skylt að
gera það. Þeir frambjóðendur
sem eyddu meira en þrjú hundruð þúsund krónum í kosningabaráttuna eiga að skila uppgjöri,
aðrir skila yfirlýsingu um að þeir
hafi ekki farið yfir þetta viðmið.
Þessi skylda er samkvæmt
lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda.

- jab

- kóþ

Afsögn Ögmundar
veikti ríkisstjórnina
4.990 kr.
Indverska
ævintýrið

15 ára

Austur-Indíafjelagið, elsta og vinsælasta indverska
veitingahúsið hér á landi, fagnar nú 15 ára afmæli. Í tilefni
þess höfum við sett saman fjögurra rétta afmælismatseðil
með okkar vinsælustu réttum í gegnum tíðina.
Sjá afmælismatseðil á austurindia.is
Tilboðið gildir aðeins í október
Borðapantanir í síma 552 1630
Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
austurindia@austurindia.is

KÖNNUN Tæplega 70 prósent þeirra

sem tóku þátt í skoðanakönnun
Fréttablaðsins segja ríkisstjórn
Samfylkingar og Vinstri grænna
hafa veikst við
afsögn Ögmundar Jónassonar.
Af þeim sem
tóku afstöðu til
spurningarinnar sögðu 69,1
prósent stjórnina
hafa veikst mjög
mikið eða frekÖGMUNDUR
ar mikið. Alls
JÓNASSON
sögðu 9,2 prósent
stjórnina hafa styrkst við afsögnina,
11,3 prósent sögðu stjórnina hafa
styrkst frekar mikið og 0,9 prósent
sögðu hana hafa styrkst mjög mikið.
Rúmur fimmtungur, 21,7 prósent,
taldi brotthvarfið hvorki hafa veikt
stjórnina né styrkt.
Ögmundur segir annarra að vega
og meta könnunina, en hægt sé að
horfa á áhrif brotthvarfs hans bæði
innlands og utan. „Ég held að hræringarnar í tengslum við afsögn mína
hafi styrkt stöðu Íslands og þar með

Styrkist ríkisstjórnin
eða veikist við afsögn
Ögmundar Jónassonar?
0,9%

8,3%

23,3%

21,7%

45,8%

Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 15. október 2009

Afmælismatseðill:
Úrval vinsælustu rétta
okkar síðustu 15 ár

Tæp 70 prósent telja ríkisstjórnina hafa veikst við brotthvarf Ögmundar Jónassonar. Ögmundur segir brotthvarf sitt hafa styrkt málstað Íslendinga gagnvart
Bretum og Hollendingum. Hann vill ekkert segja um mögulega endurkomu.

Styrkist mjög mikið
Styrkist frekar mikið
Styrkist hvorki né veikist
Veikist frekar mikið
Veikist mjög mikið

ríkisstjórnarinnar, eins mótsagnakennt og það kann að hljóma. Ég er
sammála því mati utanríkisráðherra
að Bretar og Hollendingar hafi séð
að þeir hafi gengið of langt í óbilgirni sinni.
Hér innanlands hlýtur það að

vera komið undir því hvernig ríkisstjórnin stendur sig hvort hún
styrkist eða veikist til langframa.
Allt tengist þetta eflaust afstöðu
fólks til þeirra hræringa sem nú
ganga yfir.“ Ögmundur sagðist
ekkert vilja segja um endurkomu
sína í ríkisstjórn; málið væri ekki
til umræðu nú. „Ég gekk út úr ríkisstjórninni vegna óánægju með
vinnubrögð stjórnarinnar. Þar
horfi ég heildstætt á málið, vinnubrögð varðandi Icesave, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, lántökur Íslands
varðandi gjaldeyrisforðann, niðurskurðinn og svo framvegis. Þetta
er heildstæður pakki sem veldur
minni óánægju. En ég geng út úr
stjórninni vegna þess að hún hótaði
að sprengja sig í loft upp ef við töluðum ekki öll einum rómi.“
Hringt var í 800 manns fimmtudaginn 15. október. Spurt var:
Styrktist ríkisstjórnin eða veiktist
við afsögn Ögmundar Jónassonar?
Alls tóku 84,6 prósent aðspurðra
afstöðu til spurningarinnar.
kolbeinn@frettabladid.is
brjann@frettabladid.is

Iðnaðarráðherra um viðbrögð Elkem:

STAÐA MANNAUÐSSTJÓRNUNAR
Kynningarfundur
um CRANET –
rannsóknina 2009

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík kynnir niðurstöður CRANET-rannsóknarinnar á íslenskri mannauðsstjórnun fimmtudaginn 29. október kl. 8:30 –10:00 í Háskólanum í Reykjavík, Ofanleiti 2, 3. hæð.
Niðurstöður byggja á svörum 138 stærstu vinnuveitenda á Íslandi. Verkefnið er unnið í samstarfi við
Cranfield Network on International Human Resource Management og er að þessu sinni styrkt af
fjármálaráðuneytinu, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins og Þróunarsjóði Háskólans í
Reykjavík. Höfundar skýrslunnar eru Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson.
Meðal viðfangsefna skýrslunnar eru:
r
r
r
r
r
r
r

Staða mannauðsstjórnunar í skipulagsheildinni
Mönnun og ráðningar
Starfsþróun og endurgjöf
Laun og umbun
Samskipti við starfsmenn
Mannafli og hagræðingaraðgerðir
Þroskastig mannauðsstjórnunar

Boðið er upp á morgunverð. Aðgangur er ókeypis en sætafjöldi er takmarkaður. Vinsamlega skráið ykkur
á netfanginu skraning@hr.is. Nánari upplýsingar er að finna á www.hr.is/cranet.

Ætlar að hraða ákvörðun um auðlindaskatt
ORKUMÁL Katrín Júlíusdóttir iðn-

aðarráðherra segir mikilvægt að
hraða ákvörðunum um nýja orkuumhverfis- og auðlindaskatta,
en þeir eiga að skila ríkissjóði 16
milljörðum króna í tekjur á næsta
ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær
hjá Einari Þorsteinssyni, forstjóra
Elkem Ísland, að ef þau áform sem
kynnt hafa verið nái fram að ganga
muni það slá út af borðinu áform
um að byggja sólarkísilverksmiðju
á Grundartanga. Rætt hefur verið
um 123 milljarða króna erlenda
fjárfestingu í því sambandi.
Katrín segir að þótt málið hafi
verið sett upp með þeim hætti í
fjárlagafrumvarpinu að innheimta
eigi 16 milljarða af raforkusölunni,
þar af 2/3 hjá stóriðju einni, verði
gjaldstofninn mun breiðari.
Hluti af þessari gjaldtöku sé
umhverfisgjöld á ferðamenn, sem
verið er að undirbúa, og einnig auðlindagjöld af fiskveiðum og öðrum
auðlindum.
„Ég held að það blasi við hverjum
einasta manni að það gangi ekki
upp og núna er um að gera að vinna
hratt,“ sagði Katrín. „Við þurfum
að skoða þetta allt í samhengi. Hún
segir að kanna þurfi áhrif þessarar skattlagningar á mismunandi
tegundir iðnaðar í samráði við

IÐNAÐARRÁÐHERRA Útfærsla orku-,
umhverfis- og auðlindagjalda er nú til
skoðunar í fjármálaráðuneytinu og Katrín Júlíusdóttir segir brýnt að niðurstaða
fáist sem fyrst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hagsmunaaðila og einnig sé rétt
að kalla Neytendasamtök að borðinu en heimilin í landinu mundu
greiða um 1/4 hluta af gjaldi á raforkusölu.
Katrín segist líka telja eðlilegt
að sett verði svonefnt sólarlagsákvæði í lög þar sem skattheimtan er ákveðin, þannig að hún verði
aðeins samþykkt til tiltekins árafjölda en komi síðan til endurskoðunar. „Mér finnst að það eigi raunar við um alla skattlagningu, að
menn þurfi á hverjum tíma að rökstyðja hvers vegna ein leið er farin
en ekki önnur,“ segir Katrín. - pg
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lífeyrissjóðsins er að ﬁnna á
vefsíðunni www.frjalsilif.is
Upplýsingarnar eru uppfærðar
á þriggja mánaða fresti.

Kynntu þér Frjálsa lífeyrissjóðinn hjá
Ráðgjöf Nýja Kaupþings, Borgartúni 19,
í síma 444 7000, sendu tölvupóst á
radgjof@kaupthing.is eða komdu við
í næsta útibúi Nýja Kaupþings banka.
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STYRKJA BÆNDUR Gerda Verburg,

landbúnaðarráðherra Belga, og Bruno
Le Maire, ráðherra Frakka, á fundi
Landbúnaðarráðs ESB í gær. Lofað
hefur verið 280 milljón evrum (51,6
milljörðum króna) til stuðnings mjólkurbændum sem orðið hafa fyrir barðinu á
alþjóðlegu fjármálakrísunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISSTOFNUNIN Á BLÖNDUÓSI

Bæjarstjórn Blönduóss segir mest skorið
niður þar.

Mótmæli frá Blönduósi:

Segja mest
skorið hjá sér
SVEITARSTJÓRNIR „Ólíðandi er að
niðurskurður á fjárveitingum
til Heilbrigðisstofnunarinnar
á Blönduósi sé mun meiri en til
sambærilegra stofnana,“ segir
bæjarstjórn Blönduóss í ályktun.
Bæjarstjórn kveðst óttast mjög
um opinber störf ef skerðingar
og sameiningar ríkisstofnana
á landsbyggðinni nái fram að
ganga. Fækka eigi stjórnsýslueiningum og auka þar með miðstýringu í stjórnsýslu ríkisins.
„Þar með er stefnt í hættu því
uppbyggingarstarfi og hagræðingu sem þegar hefur náðst á
síðustu árum með sérhæfingu
verkefna innan stofnana svo sem
með uppbyggingu innheimtumiðstöðvar sekta á Blönduósi.“
- gar

DÓMSTÓLAR
HÍ braut ekki jafnréttislög
Háskóli Íslands braut ekki jafnréttislög
þegar karlmaður var ráðinn í stöðu
lektors eða dósents við tölvunarfræðideild í stað konu sem einnig sótti um.
Hæstiréttur hefur kveðið upp þennan
dóm. Ekki hefðu verið leiddar líkur
að því að mismunun vegna kynferðis
hefði verið beitt við ráðninguna í janúar 2006. Málskostnaður féll á ríkið.

20. október 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Mikill fjölda atkvæða í forsetakosningunum í Afganistan ógildur vegna svindls:

Þingforseti Írlands segir af sér:

Forseti telur sigri stolið af sér

Segir aðra þingmenn hræsnara

AFGANISTAN Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna hefur úrskurðað
að fjöldi atkvæða í forsetakosningum í Afganistan í ágúst sé ógildur
vegna kosningasvindls.
Stjórnvöld í Kabúl hafa ekki staðfest þetta en þó virðist sem kjósa
þurfi að nýju milli þeirra tveggja
frambjóðenda sem flest atkvæði
fengu í forsetakosningunum. Áður
hafa stjórnvöld sagt að niðurstaða
kosninganna hafi verið sú að Hamid
Karzai, núverandi forseti, hafi fengið 55 prósent atkvæða og væri því
réttkjörinn til áframhaldandi setu
á forsetastóli með meira en helmings fylgi í fyrstu umferð. Ef marka
má nýjustu fréttir fékk Karzai hins

vegar aðeins 48 prósent atkvæða og
þarf því að etja kappi við þann sem
næstflest atkvæði fékk, Abdullah
Abdullah utanríkisráðherra. Samkvæmt upphaflegu talningunni fékk
Abdullah 28 prósent atkvæða.
Karzai forseti hefur sjálfur sagt
að hann hafi sigrað í kosningunum
strax í fyrstu umferð en kosningaeftirlitsmenn segja sönnunargögn
fyrir svindli vera skýr. BBC segir
Karzai vera bálreiðan vegna þessarar nýju stöðu. Forsetinn telji að
vestræn ríki séu að reyna að hafa
af honum sigurinn. Hann muni gera
allt sem hann geti til að koma í veg
fyrir aðra umferð kosninganna.
- gar

ÍRLAND, AP John O´Donoghue sagði

KOSIÐ Í AFGANISTAN Eftirlitsnefnd telur

að allt að fjórðungur atkvæða í forsetakosningunum sé ógildur vegna svindls.
MYND/AP

af sér sem forseti írska þingsins
í síðustu viku, eftir að upp komst
að hann hafði eytt almannafé
ótæpilega í eigin lúxuslifnað.
Við afsögnina hélt hann
þrumuræðu á þinginu þar sem
hann sakaði aðra þingmenn um
hræsni. Hann segist aldrei hafa
brotið neinar reglur né dregið sér
fé, heldur hafi allt féð farið í að
greiða fyrir þjónustu gegn reikningum.
Fyrir þremur mánuðum birtu
írsk dagblöð upplýsingar um
ferðakostnað hans síðan 2002,
sem samtals nam meira en 100
milljónum króna.
- gb

Lausn Landsbankans liggur hjá seðlabanka Evrópu
Ekki er útilokað að gamli Landsbankinn endurheimti allt að 97 prósent af eignum sínum. Málið strandar á
veðlánaviðskiptum bankans við seðlabanka Evrópu. Það breytir litlu um skuldbindingar vegna Icesave.
VIÐSKIPTI Hugsanlegt er að heimt-

ur úr búi gamla Landsbankans
verði meiri en fram kom í samkomulagi á milli gamla og nýja
bankans um síðustu helgi. Ekki er
útilokað að endurheimtur kunni
að vera á milli 93 til 97 prósent
sem að mestu fara upp í Icesaveskuldbindinguna.
Að hluta skýrist það af hugsanlegri hækkun á virði eigna bankans en mestu munar þó um niðurstöðu samninga við evrópska
seðlabankann um uppgjör vegna
veðlána sem Landsbankinn í Lúxemborg fékk hjá evrópska seðlabankanum skömmu áður en hann
fór í þrot í fyrra.
Í nýjasta eignamati skilanefndar Landsbankans kemur fram að
ætlað verðmæti eigna nemi 1.190
milljörðum króna á móti skuldum upp á 1.319 milljarða króna.
Miðað við þetta endurheimtast um níutíu prósent forgangskrafna, sem eru að mestu kröfur
tengdar Icesave-innlánsreikningunum.
Lánin sem Landsbankinn í Lúxemborg fékk hjá evrópska seðlabankanum hljóða upp á rúma 2,2
milljarða evra, jafnvirði rúmra
fjögur hundruð milljarða króna á
núvirði. Þau voru að mestu notuð
til að fjármagna rekstur Landsbankans hér.
„Þetta er viðkvæmt mál,“ segir
Páll Benediktsson, upplýsingafulltrúi skilanefndar Landsbankans. Hann bendir á að skilanefnd-

ENDURHEIMTUR
OG ICESAVE

LANDSBANKINN Í LÚXEMBORG Veðlán Landsbankans kunna að hamla styrkingu

krónunnar. Seðlabanki Íslands og skilanefnd Landsbankans hafa árangurslaust reynt
að semja um lánin sem samanstanda af íslenskum ríkisskuldabréfum.

in geri ekki ráð fyrir verulegum
heimtum á eignum dótturfélags
Landsbankans í Lúxemborg í
eignamati gamla bankans. „Skilanefndin hefur haft vaðið fyrir
neðan sig og metur endurheimtur hóflega. Því geti endurheimtuhlutfall hækkað miðað við það

sem gert er ráð fyrir náist eðlileg niðurstaða um uppgjör búsins
í Lúxemborg,“ segir Páll en bætir
við að útilokað sé að segja til um
hversu mikið heimtur kunni að
hækka. „Menn vita það ekki,“
segir hann.
jonab@frettabladid.is

■ Landsbankinn í Lúxemborg
bjó til tvo álíka stóra lánapakka í
tengslum við endurhverf viðskipti
bankans við evrópska seðlabankann. Annar þeirra hefur í gegnum
tíðina gengið undir heitinu Betula
og samanstendur af veðum í evrópskum skuldabréfum, flest þeirra
eru bresk.
Hinn nefnist Avens og samanstendur af íslenskum ríkisskuldabréfum. Íslensk stjórnvöld hafa
frá áramótum átt í viðræðum við
evrópska seðlabankann vegna
málsins en talið er að lánapakkinn kunni að hamla styrkingu
krónunnar.
■ Icesave-innlánskröfurnar hljóða
upp á 750 milljarða króna. Náist
níutíu prósent upp í kröfur jafngildir það því að 75 milljarðar falli
á ríkið. Náist mest 97 prósent upp
í kröfur falla rúmir 22 milljarðar
hið minnsta á ríkið.
■ Líkt og fram hefur komið þarf
ekki að borga inn á Icesave-kröfuna fyrr en eftir sjö ár. Á meðan
safnar höfuðstóllinn vöxtum.
Miðað við 700 milljarða króna
höfuðstól, sem safnar 5,5 prósenta
ársvöxtum, má gróflega áætla að
íslenskir skattgreiðendur þurfi
samt sem áður að reiða af hendi
hátt í þrjú hundruð milljarða
króna þegar upp er staðið.

Unnið að samræmingu laga um fjölmiðla:

Gagnsæi eignarhalds verði tryggt
ALÞINGI Menntamálaráðherra vinn-

Þeir sem skrá sig
í Sparitilboð N1 á
n1.is fá veglegan
afslátt

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

Hjólbarðaþjónusta

-15%

Frábært úrval af dekkjum, dekkjahótel og betri
etri þjónusta
Þú færð skjóta og góða hjólbarðaþjónustu hjá N1. Við bjóðum
upp á eitt mesta úrval landsins af hjólbörðum og geymum
um
ið hjá
sumardekkin á dekkjahóteli fyrir þá sem vilja. Renndu við
okkur þegar þér hentar, við tökum vel á móti þér!
Hjólbarðaþjónusta N1 er að ﬁnna víða á höfuðborgarsvæðinu
og á völdum stöðum á landsbyggðinni.
WWW.N1.IS

ur nú að nýju frumvarpi um fjölmiðla sem á að vera fyrsta heildarlöggjöfin um starfsemi þeirra.
Tilefni lagsetningarinnar er
Evróputilskipun um samræmingu
laga og stjórnsýslufyrirmæla um
sjónvarpsrekstur. Reiknað er með
að tilskipunin verði innleidd fyrir
19. desember.
Með tilskipuninni er verið að
samræma núgildandi útvarpslög
og prentlög, því reiknað er með
samræmdum reglum fyrir hljóð-,
mynd- og ritmiðla. Þá er gert ráð
fyrir því að samræmdar ábyrgðarreglur verði settar.
Sérstaklega verður kveðið á um
eignarhald fjölmiðla, það verði
gagnsætt og ritstjórnarlegt frelsi
verði tryggt. Ekki verður tekið á
samþjöppun eignarhalds í frumvarpinu en skipuð nefnd sem kanni
hana og komi eftir atvikum með tillögur að takmörkunum á því.
Þá verða settar lágmarksreglur
um auglýsingar í öllum fjölmiðl-

LÖG UM FJÖLMIÐLA Í menntamála-

ráðuneytinu er nú unnið að samræmdri
löggjöf fyrir fjölmiðla. Ekki verður tekið
á samþjöppun eignarhalds í þessari lotu
en málið sett í nefnd.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

um og markaðssetning gegn börnum í hljóð- og myndmiðlum verður takmörkuð. Þá verður tekið á
nafnlausum athugasemdum á vefmiðlum.
Frumvarpið hefur verið kynnt
þingflokkum og verður gert
aðgengilegt á vef menntamálaráðuneytisins og leitað eftir samráði við
almenning og hagsmunaaðila. Það
verður afgreitt úr ríkisstjórninni í
byrjun nóvember.
- kóp
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Ríkisendurskoðun sparar:

Maður, sem beðinn var um að farga 300 heimilistækjum af Keflavíkurflugelli:

Hætt verður að
prenta skýrslur

Hirti nokkrar þvottavélar og þurrkara
ÖRYGGISMÁL „Ég hirti nokkrar

þvottavélar og þurrkara handa
heimilisfólkinu mínu og gaf
nokkrum íþróttafélögum nokkur
eintök,“ segir Tómas J. Knútsson,
sem tók að sér að farga um 300
heimilistækjum af varnarsvæðinu
á Keflavíkurflugvelli.
Ofangreind ummæli Tómasar
eru úr tölvuskeyti hans til rafmagnsöryggissviðs Brunamálastofnunar. Tómas sendi skeytið einnig til Fréttablaðsins sem
á föstudag sagði frá því að Rafiðnaðarsamband Íslands teldi að
heimilistæki sem áður tilheyrðu
her Bandaríkjanna væru seld eða
gefin út af vallarsvæðinu í trássi

ÞVOTTAVÉLUM HENT Í
SUMAR Tómas J. Knútsson,

sem átti að farga heimilistækjum, kveðst hafa gefið
nokkur þeirra til áframhaldandi notkunar.

við lög sem banna notkun þeirra
hérlendis.

Í skeyti Tómasar kemur fram að
tækin sem hann átti að koma í lóg

MYND/BLÁI HERINN

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun
ætlar eftirleiðis einvörðungu að
birta skýrslur sínar á vef sínum
en ekki á prenti. Er það gert í
sparnaðarskyni.
Í frétt á vef Ríkisendurskoðunar segir að stofnunin hafi á þessu
ári gert ýmsar ráðstafanir til að
minnka rekstrarkostnað enda
fyrirséð að fjárveitingar dragist
verulega saman á næstunni.
Árlega gefur Ríkisendurskoðun
út fjölda skýrslna með niðurstöðum endurskoðunar- og annarra
eftirlitsverkefna. Athuganir sýna
að lestur þeirra á heimasíðunni
hefur aukist verulega á undanförnum árum.
- bþs

hafi verið í íbúðum þar sem rekstraraðilar á Ásbrú hafi verið búnir að
breyta rafmagnsspennu úr ameríska 110 volta kerfinu yfir í 220
volta kerfið íslenska. „Ég hef bent
öllum aðilum á það að kaupa réttu
straumbreytana hjá réttum aðilum,“ útskýrir Tómas.
Rafiðnaðarsambandið segir að
notkun tækjanna ofan af Keflavíkurflugvelli í „íslensku rafumhverfi“ geti verið lífshættuleg og
hefur vísað málinu til rafmagnsöryggissviðs Brunamálastofnunar.
Jóhann Ólafsson sviðsstjóri sagði
í Fréttablaðinu á föstudag að þótt
tækin væru ólögleg væru þau ekki
lífshættuleg.
- gar

Breskt dagblað sakar Ítali um að hafa greitt talibönum fyrir grið í Afganistan:

Ítalir segja ásakanir um mútur fráleitar
ÍTALÍA, AP Ítalska stjórnin segir

HVERAGERÐI Breytingar urðu á háhitasvæðum í bænum í stórskjálftunum í
maí í fyrra.

Sunnlendingar mótmæla:

Rannsóknir á
jarðskjálftum
verði óskertar

ekkert hæft í því að leyniþjónusta landsins hafi greitt talibönum
í Afganistan stórfé fyrir að láta í
friði landsvæði þar, sem ítalskir
hermenn höfðu umsjón með.
Breska dagblaðið Times heldur
þessu fram og segir að talibanarnir hafi jafnframt lofað því að segja
ekki frá þessu fyrirkomulagi.
Silvio Berlusconi, forsætisráðherra Ítalíu, segir þennan fréttaflutning þvætting og hótar því að
lögsækja blaðið.

Samkvæmt Times greiddu Ítalir tugi þúsunda Bandaríkjadala til
leiðtoga og stríðsherra talibanahreyfingarinnar í Surobi-héraði,
sem er skammt austan við höfuðborgina Kabúl. Vitnað er í yfirmenn í fjölþjóðaliði Bandaríkjanna og NATO í Afganistan, sem
ekki eru þó nafngreindir.
Ítalska stjórnin er í blaðinu sökuð
um að hafa ekki látið bandamenn
vita, sem kom sér illa fyrir franska
herliðið þegar það tók við stjórninni
í Surobi af Ítölum um mitt síðasta

ár. Frakkar hafi talið ástand öryggismála í héraðinu gott, en stuttu
síðar var gerð árás á franska herdeild þar. Sú árás kostað tíu franska
hermenn lífið og olli töluverðu pólitísku róti í Frakklandi.
Christophe Prazuck, talsmaður
franska hersins, sagðist ekki hafa
neinar upplýsingar sem styddu
frétt breska dagblaðsins.
- gb
UPPNÁM Í FRAKKLANDI Frakklandsfor-

seti á tali við ítalska hermenn í Kabúl
daginn eftir mannskæða árás í Surobihéraði í ágúst 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVEITARFÉLÖG Bæjarráð Hvera-

gerðis tekur undir með Háskólafélagi Suðurlands og skorar á
ríkið að endurskoða áform um
að fella niður fimmtán milljóna
króna framlag til Rannsóknarmiðstöðvar í jarðskjálftaverkfræði á Selfossi. Rannsóknir
miðstöðvarinnar hafi gegnt afar
mikilvægu hlutverki á undanförnum áratug sem seint verði
ofmetið. „Því væri það í hæsta
máta óráðlegt að tefla í tvísýnu
þeim viðamiklu rannsóknum
sem þegar eru hafnar eða eru í
bígerð,“ segir bæjarráð Hveragerðis og ítrekar við dómsmálaráðherra að það væru alvarleg
mistök að slá framlag ríkisins af.

Bólusetning vegna A(H1N1)
– svínainflúensu

- gar

Byrjað verður að bólusetja sjúklinga í tilgreindum
forgangshópum og þungaðar konur á heilsugæslustöðvum
um land allt mánudaginn 2. nóvember 2009.
\v .°/0-2+%6 1)ó 8-0+6)-2(% æ92(-60-++.%2(- 7.°/(¬1%U
og þungaðar konur hafi samband við heilsugæslu næst
lögheimilum sínum og panti tíma fyrir bólusetninguna.
\v )/-ó :)6ó96 q 1¬8- 4t289291 *6q 3+ 1)ó *-1189()+22. október 2009.

ERLEND HRAÐBRAUT Ítali á fimmtugs-

aldri sveigði heldur betur af réttri braut í
sunnudagsbíltúr sínum um Sviss en var
stöðvaður af lögreglu.

Gert er ráð fyrir að læknar sjúklinga með sjúkdóma
samkvæmt meðfylgjandi upptalningu hvetji þá til að láta
bólusetja sig og afhendi þeim sérstakt staðfestingarblað
sem framvísað er við bólusetninguna. Þá geta sjúklingar,
sem greindir hafa verið með sjúkdóma á listanum, einnig
pantað tíma í bólusetningu þótt þeir hafi ekki fengið
staðfestingarblöð.

Háskaakstur í Austur-Sviss:

Fimmtán brot á
ellefu mínútum
SVISS, AP Ítalskur maður er talinn

hafa brotið einar 15 umferðarreglur á 11 mínútum með ofsaakstri í rigningu og roki um Austur-Sviss á sunnudag.
47 ára gamall ökuþórinn geystist fram úr ómerktum lögreglubíl á 160 kílómetra hraða á jeppa
sínum. Lögregla segir hann hafa
farið hættulega nærri öðrum
bílum á hraðbraut og látið skilaboð lögreglu um að stöðva bílinn
sem vind um eyru þjóta. Hann
fór svo um byggingarsvæði á
140 kílómetra hraða, tvöföldum
hámarkshraða, áður en tókst að
stöðva hann.
Ítalinn var sviptur ökuskírteini
á staðnum og skikkaður í lyfjapróf af dómara.
- óká

Ætla má að það taki um fjórar vikur að bólusetja nefnda
,¬4% *¬0/7 1)ó æ92(-60-++.%2(- 7.°/(¬1%U 3+ ô92+%ó%6
konur á landinu öllu. Í framhaldinu verður almenningi boðin
bólusetning og verður það auglýst sérstaklega í nóvember
næstkomandi.

.°/0-2+%6 1)ó )*8-6*%6%2(- æ92(-60-++.%2(- 7.°/(¬1%U )69
hvattir til að láta bólusetja sig:
\v .%68%7.°/(¬1%J )-2/91 ,.%68%&-092J %0:%60)+%
kransæðasjúkdóma og alvarlega meðfædda
hjartasjúkdóma.
\v o2(92%6*¹6%7.°/(¬1% 7)1 ô%6*2%78 78tó9+6%6
fyrirbyggjandi lyfjameðferðar (meðal annars astma).
\v 361¬2%7.°/(¬1% F-27°0§2,qó% 7=/967/- 3+
barksteraskort).
\v %9+%K 3+ :tó:%7.°/(¬1% 7)1 869*0%ó +)8% t2(92L
\v 0:%60)+% 262%&-092L
\v 0:%60)+% 0-*6%67.°/(¬1% F7/36490-*96GL
\v **-89L
\v Ï2¹1-7&¹0%2(- 7.°/(¬1% Fq 8-0 (¹1-7 :-ó 91
krabbameinsmeðferð og líffæraþega).
Ef spurningar vakna um þörf sjúklinga fyrir bólusetningu eru
viðkomandi beðnir um að ráðfæra sig við lækna sína.
§9 q6% 3+ )0(6- 2¹+-6 )-2 &¬097)82-2+ 8-0 %ó tó0%78
hámarksvernd gagnvart inflúensunni.
Börn á aldrinum 6 mánaða til og með níu ára þurfa hins vegar
að mæta tvisvar í bólusetningu með þriggja vikna millibili.
Þeim sem haldnir eru eru alvarlegu eggjaofnæmi eða ofnæmi
fyrir latex er ráðið frá því að láta bólusetja sig.

Landlæknisembættið

Ríkislögreglustjórinn

sóttvarnalæknir

almannavarnadeild

Nánari upplýsingar um bóluefnið og bólusetningu vegna A(H1N1) er að finna á influensa.is.
Tilkynningar og upplýsingar um viðbúnað vegna inflúensu A(H1N1) eru á influensa.is og á almannavarnir.is.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is
Hár eða ekki hár

Virkjum sameiginlega visku þjóðarinnar.

Lagt inn í hugmyndabankann
HALLA TÓMASDÓTTIR SKRIFAR

F

áar þjóðir hafa fengið annað eins tækifæri upp í hendurnar og það sem Íslendingar hafa nú. Kreppan er ekki
bara vond. Hún felur í sér möguleika á að hugsa upp á
nýtt og bæta samfélagið.
Laugardaginn 14. nóvember eru 1.500 Íslendingar
boðaðir til Þjóðfundar. Gert er ráð fyrir að 1.200 manns, sem
valdir eru af handahófi úr þjóðskrá, mæti til fundarins auk
300 fulltrúa stofnana og samtaka. Sem fulltrúar þjóðarinnar
munu þeir virkja sameiginlega visku sína og freista þess að ná
samstöðu um grunngildi, framtíðarsýn og aðgerðir til endurreisnar.
Slíkt stefnumótunarferli er alþekkt hjá fyrirtækjum og félagasamtökum, en ekki er vitað til þess að þjóð hafi með sambærilegum hætti virkjað þegna sína til þátttöku og því er um einstakan atburð að ræða. Nánast daglega er talað við slembiúrtak
þjóðarinnar í síma og fólk spurt fáeinna spurninga um afstöðu
sína til mála. Hins vegar er ekki vitað til að áður hafi verið
reynt að kalla svo stórt úrtak saman til fundar, þar sem málin
eru rædd í heilan dag.
Undirbúningshópur Þjóðfundar kallar sig Mauraþúfuna með
vísan í sameiginlega visku fjöldans. Maurarnir eru sjálfboðaliðar með ólíkan bakgrunn og skoðanir en eiga það sameiginlegt að
telja kaflaskil nauðsynleg og treysta þjóðinni sjálfri til að leita
lausna og skipuleggja framtíðina.
Á fundinum verður fylgt aðferðafræði sem tryggir að öll sjónarmið komast að og niðurstöðurnar verða skýrar og skiljanlega
fram settar þannig að hægt sé að nota þær í áframhaldandi
endurreisnarstarfi. Enginn stjórnmálaflokkur, hagsmunasamtök
eða skoðanahópur getur eignað sér framtakið eða stýrt útkomunni. Allir sem vilja taka þátt í endurreisn samfélags okkar geta
nýtt sér niðurstöðurnar.
Þessa dagana fá fjölmargir Íslendingar boðsbréf á Þjóðfund.
Vonandi hugsar hver og einn vandlega út í það hvílíkt tækifæri
felst í að fá að taka þátt í þessum einstaka viðburði. Kannski
hugsa margir sem svo að þeir hafi ekki tíma til að mæta eða
fátt fram að færa. Slík hugsun er þó alröng og gefur þeim sem
hingað til hafa verið mest áberandi í samfélagsumræðunni færi
á að einoka hana áfram. Markmið Þjóðfundarins er einmitt að
draga fram vilja Íslendinga allra með því að kalla saman þverskurð af þjóðinni.
Hugsun Mauraþúfunnar sem undirbýr fundinn er að í sameiningu sé hægt að færa til hlöss sem einstaklingurinn ræður
ekki við. Í þeirri trú hefur sú sem hér heldur á penna tekið þátt
í þessu starfi. Á sömu forsendum er óhætt að hvetja alla, sem fá
þetta einstaka tækifæri upp í hendurnar, til að grípa það og taka
þátt í að leggja inn í hugmyndabanka framtíðarinnar.
Við skulum ekki vanmeta kraftinn og hugmyndaauðgina
sem býr í Íslendingum. Ef við viljum breytingar, eru orð til
alls fyrst.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

NÝJAR bílaperur frá

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra henti gaman að hæð Tryggva
Þórs Herbertssonar, þingmanns
Sjálfstæðisflokksins, í ræðustól í gær
þegar hann sagði að Tryggvi væri
„hár í loftinu“. Þetta fór fyrir brjóstið
á Birgi Ármannssyni, þingmanni
Sjálfstæðisflokksins, sem móðgaðist fyrir hönd Tryggva. Hann sagði
að Steingrímur hefði
átt að fá tiltal fyrir
ummælin og að þau
væru ráðherranum til
skammar. Ragnheiður
Ríkharðsdóttir stýrði
þingfundi og
bað þingmenn
að gæta hófs

í málflutningi. Undir það fellur væntanlega að gera ekki meira úr hæð
þingmanna en efni eru til.

Stórmannlegt
Tryggva virðist hins vegar ekki hafa
sárnað jafn mikið og Birgi. Þegar
hann steig í ræðustól byrjaði hann á
því að lækka ræðupúltið og kvaðst
enda vera svo hár í loftinu. Og var
þar með hártogunum Steingríms
og Tryggva um hæð þess
síðarnefnda lokið.

Heimurinn
undir
42. þing
Bandalags
starfs-

F

rá árinu 1996 og til ársloka
2008 sóttu rúmlega 650 einstaklingar um hæli á Íslandi.
Þar af dró rúmlega fjórðungur
umsóknir sínar til baka eða hvarf
af landi brott. Íslensk stjórnvöld hafa því einungis þurft að
afgreiða um fjörutíu umsóknir
um hæli á ári að meðaltali undanfarin tólf ár – vissulega nokkru
fleiri á síðustu árum. Þrátt fyrir
það virðast þau veigra sér við það
verk því að einungis tæpur helmingur þessara umsækjenda fékk
efnislega meðferð á málefnalegum forsendum. Hinir voru sendir
úr landi á grundvelli svo kallaðrar „Dyflinnarreglu“ sem ætlað
er að koma í veg fyrir að einn
einstaklingur geti átt umsóknir í mörgum ríkjum samtímis. Í
henni felst engin skylda heldur
heimild til stjórnvalda á hverjum
stað til að skjóta sér undan því
að meðhöndla umsóknir hælisleitenda efnislega heldur senda
þá þess í stað til annars lands á
Schengen-svæðinu. Þess eru fá
dæmi að hælisleitendur hafi verið
sendir til Íslands frá öðrum löndum á grundvelli þessarar reglu
– umferðin hefur verið í hina áttina. Aðalatriðið er þó að íslensk
stjórnvöld eru ekki neydd til neins
á grundvelli Dyflinnarreglunnar.
Þegar vitnað er í hana er einungis
verið að víkja sér undan alvarlegum spurningum um hvers vegna
Útlendingastofnun treystir sér
ekki til að meðhöndla mál allra
hælisleitenda á Íslandi efnislega í
ljósi þess hversu fáir þeir eru.
Meðferð hælisleitenda er ekki
tæknilegt úrlausnarefni heldur
hápólitískt mál. Því var þess lítil
von að mikil breyting yrði í stefnu
Íslands gagnvart hælisleitendum á þessu tímabili þar sem sami
flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn,
fór með dómsmálaráðuneytið í

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Hælisleitendur
átján ár samfleytt. Á hinn bóginn
urðu tímamót þegar mynduð var
vinstri stjórn á Íslandi 1. febrúar sl. og sú stjórn vann svo þingmeirihluta í alþingiskosningum
25. apríl sl. Þau úrslit mætti skilja
sem vísbendingu um breyttan
vilja þjóðarinnar, í þessum málaflokki sem öðrum. Hin nýja ríkisstjórn setti enda breytingar í
þessum málaflokki á oddinn þar
sem í stjórnarsáttmála segir að
„lög um hælisleitendur verði endurskoðuð“ og með nafnbreytingu
á dómsmálaráðuneyti í mannréttindaráðuneyti var gefið í skyn að
virðing fyrir manneskjunni yrði
hér eftir sett í öndvegi. Það er erfitt að rökstyðja að það sé sérstakt
framlag til mannréttinda að halda
áfram að senda helming hælisleitenda úr landi án þess að taka mál
þeirra fyrir efnislega.
Það er eigi að síður það sem
hin nýja vinstri stjórn hefur gert.
Steininn tók þó úr í seinustu viku
þegar þrír hælisleitendur frá
Írak og Afganistan fengu þessa
snautlegu meðferð. Það dylst þó
engum hvílíkt skelfingarástand
er ríkjandi í þessum löndum. Þar
að auki bera íslensk stjórnvöld
ríka ábyrgð á því ástandi, hafandi stutt við bakið á innrásunum
sem leitt hafa ómælda hörmung
yfir Írak og Afganistan. Ekkert
er síður sæmandi en að reka
fólk frá þessum tveimur löndum

allt að

80% meira ljós

frá Íslandi án þess að taka mál
þess fyrir. Þessi vinnubrögð eru
nákvæmlega eins og þau sem ríkt
hafa undir fyrri hægri stjórnum
og voru þá harðlega gagnrýnd
af vinstrisinnuðum stjórnarandstæðingum. Þau ómerkja þar að
auki fullkomlega hina nýlegu
nafnbreytingu dómsmálaráðuneytisins og afhjúpa hana sem
hræsnisfullt froðusnakk.
Við stofnun vinstri stjórnar
voru þau nýmæli viðhöfð innan
framkvæmdarvaldsins að tvö
ráðuneyti voru falin ópólitískum ráðherrum og átti að vera til
marks um aukna fagmennsku
innan stjórnsýslunnar. Þessir ráðherrar bera eftir sem áður
pólitíska ábyrgð og sitja í skjóli
sama þingmeirihluta og aðrir
ráðherrar. Dómsmálaráðherra
hefur sömu pólitísku skyldur við
almenning og þeir ráðherrar sem
eru þjóðkjörnir alþingismenn og
sækir umboð sitt til flokkanna
sem mynda þingmeirihlutann.
Eru þessir flokkar, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin-grænt
framboð, sáttir við að vinnubrögð gagnvart hælisleitendum
hafi ekkert breyst við valdatöku
þeirra? Reka þessir flokkar sömu
stefnu gagnvart þeim og sjálfstæðismennirnir sem áður voru
gagnrýndir af þeim?
Kjarni málsins er þó sá að það
virðingarleysi sem hælisleitendum er sýnt á Íslandi er hvorki
góð fagmennska né góð pólitík.
Þjóðarbúið hefur vissulega tekið
ýmsar dýfur að undanförnu en oft
hefur ræst betur úr en á horfðist
og Íslendingar eru svo sannarlega
enn þá í hópi ríkustu þjóða heims
í efnahagslegu tilliti. Þjóð sem
ekki ræður við að taka árlega við
fjörutíu manneskjum sem biðja
hér um hæli skortir ekki peninga
heldur gott hjartalag.

Náms- og starfsráðgjöf
Í

bílaperur

bergsteinn@frettabladid.is

Virkisborgin Ísland

UMRÆÐAN
Arnar Þorsteinsson skrifar
um menntun

Quarts

manna ríkis og bæja hefst á morgun
á Grand hóteli í Reykjavík. Á þinginu
hættir Ögmundur Jónasson sem
formaður BSRB eftir 20 ára starf og
verður hátíðardagskrá honum til
heiðurs í Háskólabíói á morgun. Á
fimmtudaginn ber hins vegar svo við
að Páll Skúlason, prófessor í heimspeki og fyrrverandi rektor Háskóla
Íslands, heldur erindi fyrir
fundargesti. Óhætt er að segja
að Páll ráðist ekki á garðinn þar
sem hann er lægstur því erindi
fyrirlestursins er: „Staða mála í
heiminum. Hvað er til ráða?“
Að því komast félagar
í BSRB eftir hádegi á
fimmtudag.

dag, 20. október, stendur Félag náms- og starfsráðgjafa fyrir degi námsog starfsráðgjafar í fjórða
sinn. Þetta er í fyrsta skipti
sem náms- og starfsráðgjafar geta á þeim degi glaðst
ARNAR
ÞORSTEINSSON
yfir nýfenginni lögverndun
á starfsheiti þeirra sem færð
var í lög á Alþingi síðastliðið vor. Var þar loks
stigið skref sem stéttin hefur lengi beðið eftir.
Lögverndunin er ekki aðeins viðurkenning fyrir
fagstéttina. Hún er ekki síður mikilvæg fyrir
þá sem sækja þjónustu náms- og starfsráðgjafa
hvort heldur í atvinnulífinu eða skólakerfinu.
Mikilvægi þess að fólk taki upplýstar ákvarðanir um nám og starf verður seint ofmetið enda
vinnan ekki aðeins leið til að komast af heldur
afar mikilvægur þáttur í öllu okkar lífi, í sjálfsmynd okkar og félagslegu umhverfi. Starfsferill er flókið fyrirbæri og síbreytilegt. Í dag er

langt í frá víst að starfsferill okkar samanstandi
af svipuðum þáttum og segjum skáldsaga þar
sem upphaf, miðja og endir fléttast saman í eina
huggulega heild. Kannski má líkja starfsferli
margra í dag við smásagnasafn; ein saga byrjar
og þegar hún endar tekur næsta saga við. Mikilvægi ráðgjafar um nám og starf er því alltaf
að aukast og slík ráðgjöf að sama skapi alltaf að
verða fjölbreytilegri og eftirsóttari. Á síðustu
árum hefur náms- og starfsráðgjöf í auknum
mæli færst nær fólki á hinum almenna vinnumarkaði, á vinnumiðlanir og símenntunarmiðstöðvar. Einnig hefur náms- og starfsráðgjöfum
fjölgað talsvert innan skólakerfisins þó enn megi
þar gera betur, ekki síst hvað varðar almenna
náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum.
Náms- og starfsráðgjöf fæst við hvort tveggja;
möguleika og hindranir. Nú sem aldrei fyrr er
mikilvægt að fólk eigi kost á aðstoð fagfólks við
að skilgreina og nálgast það sem hentar hverjum og einum í námi og starfi. Þjónusta náms- og
starfsráðgjafa ætti raunar að vera sjálfsögð og
aðgengileg öllum í nútímaþjóðfélagi.
Höfundur er náms- og starfsráðgjafi.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is
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HEIMASÍÐA MATÍS geymir upplýsingar um efni sem eru
algeng í matvælun. Þær eru í íslenska gagnagruninnum ÍSGEM og
segja til um allt að 45 efni í um 900 fæðutegundum. Sjá nánar á
www.matis.is/ISGEM/is

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Myndakökur og marsipanmyndir
fyrir öll tækifæri

S. 578 5588 og 661 5588

„Svo er þetta líka heilsubætandi og góð leið til að kynnast náttúrunni upp á nýtt,“ segir Guðmundur Finnbogason, til hægri, um
íþróttina rathlaup, sem er blanda af ratleik og víðavangshlaupi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lesið í hóla og hæðir
Guðmundi Finnbogasyni kennara leiðist fátt eins mikið og að hlaupa. Samt nýtur hann þess að spretta
úr spori í náttúrunni í svokölluðu rathlaupi sem hefur verið að ná fótfestu hérlendis síðustu mánuði.

&ǇƌŝƌďƷƐƚĂĝŝŶŶŽŐŚĞŝŵŝůŝĝ
Opið: má-fö. 12-18,
Dalvegi 16a,
Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727
www.nora.is

„Þetta er spennandi leið til að
upplifa náttúruna. Fyrir mér var
þetta algjör opinberun,“ segir Guðmundur Finnbogason um reynslu
sína af svokölluðu rathlaupi, íþrótt
sem hefur hægt og bítandi verið að
ryðja sér til rúms á Íslandi síðustu
mánuði.
Að sögn Guðmundar er rathlaup
samblanda af ratleik og víðavangshlaupi sem varð til innan norska
hersins. „Svo fór það að breiðast
út enda skemmtilegt í alla staði.
Rathlaup virkar þannig að keppendur fá kort af ákveðnu svæði og
stundum líka áttavita og þurfa að
finna í réttri röð þá staði sem búið
er að merkja inn á kortið. Sá sem
lýkur verkefninu á sem skemmstum tíma sigrar. Hljómar einfalt en
er mjög krefjandi þar sem þetta
er hvort tveggja í senn hlaup og
kortalestur.“
Guðmundur viðurkennir að
honum þyki fátt eins leiðinlegt og

að hlaupa og þess vegna hafi komið
honum á óvart hversu skemmtilegt rathlaup er. „Sjálfsagt er það
meðal annars vegna þess að maður
er með hugann við að lesa í landið og kennileitin og yfirfæra þær
upplýsingar yfir á kort og svo
öfugt. Þannig að maður finnur ekki
fyrir því þótt maður sé kannski á
harðaspani allan tímann. Svo er
þetta líka heilsubætandi og góð
leið til að kynnast náttúrunni upp
á nýtt.“
Þótt rathlaup sé að ná fótfestu
hérlendis segir Guðmundur það
hafa verið vinsælt á Vesturlöndum um nokkurt skeið. „Heimsmeistaramót í rathlaupi hafa verið
haldin undanfarin ár og á þau
mæta allt að 30.000 manns á öllum
aldri, allt frá börnum og upp í eldri
borgara sem keppa í sínum flokki.
Keppnirnar einskorðast alls ekki
við einhver skógarsvæði heldur
keppa menn til dæmis á háskóla-

svæðum þar sem byggingar og
styttur eru notaðar sem kennileiti,“ segir hann og bætir við að í
kringum þessa íþrótt hafi skapast
mikil viðskipti erlendis.
Guðmundi er því hulin ráðgáta
hvers vegna rathlaup hefur ekki
náð fótfestu fyrr á Íslandi. „Tilraunir voru gerðar til að kynna
það fyrir landsmönnum fyrst árið
1991 og svo 1997 en það er ekki
fyrr en nú sem það nær einhverri
átt. Hugsanlega vegna þess að sérstakt félag, Rathlaupsfélagið, var
stofnað til að halda utan um starfsemina og það hefur nú haldið
nokkrar keppnir,“ segir hann og
bendir á að næstkomandi fimmtudag fari einmitt slík keppni fram
á Laugardal. „Þetta kostar ekkert
þar sem félagið skaffar ný kort.
Menn þurfa bara að mæta í útigallanum.“ Hann segir að á facebooksíðu félagsins sé að finna allar upplýsingar.
roald@frettabladid.is
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LÝÐHEILSUSTÖÐ mælir með því að ungt fólk hreyfi sig í það minnsta
í 60 mínútur á dag en fullorðnir í 30 mínútur. Hreyfingin ætti bæði að vera
miðlungserfið og erfið.

Styttri þráður í meðaljónum
Elsa Bára Traustadóttir sálfræðingur segir að sér virðist reiði fara vaxandi meðal fólks. Oft geri það sér
ekki grein fyrir tilfinningunni og ástæðum hennar og hve mjög tilfinningin geti skaðað það.



FLOTT
Í VETUR...

Flex kr. 22.900,Flex Max kr. 27.900,System kr. 33.900,-
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Staðurinn - Ræktin

Mótun - Nýtt námskeið í boði!
Æfingakerfi hannað af Báru Magnúsdóttur

Síðustu námskeið fyrir jól!
Innritun hafin í síma 581 3730
7 vikna námskeið 2x í viku. Ath aðeins 15 í hóp.
Verð kr: 19.900. Kennari: Bára Magnúsdóttir.

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

ü Vaxtarmótun ü Mýkt - liðleiki ü Styrkur - reisn ü Upphitun í tækjasal 20 mín
ü MÓTUN, æfingakerfi 40 mín ü Hentar öllum aldursflokkum

Reiði er sennilega ein af verstu
tilfinningum sem kviknað geta í
brjósti okkar. Elsa Bára Traustadóttir sálfræðingur kennir fólki að
takast á við reiðina í Kvíðameðferðarstöðinni í Skútuvogi. Hún segir
það sína tilfinningu að undanfarna
mánuði hafi fólk í vaxandi mæli
kvartað yfir auknu álagi, sem síðan
brjótist út í reiði.
Elsa Bára segist fyrst hafa haldið
námskeið fyrir fólk sem leitað hafði
aðstoðar áfengis- og vímuefnadeildar á Landspítalanum. Nú sé meira
um að fólk, sem hingað til hefur
ekki lent upp á kant við umhverfi
sitt, leiti sér aðstoðar. Álagið geti
stafað af auknum kröfum í starfi,
til dæmis eftir að starfsmönnum
hefur fækkað á vinnustað, aðstæðum sem fólk ræður illa við, fjárhagsáhyggjum og fleiri þáttum
sem leggjast þungt á það.
„Fólk segir mér oft að það hafi
alltaf haft mikið skap en nú sé
það farið að gera hluti sem það er
í auknum mæli ósátt við. Eins og
að hvessa sig meira við börnin sín,
byrsta sig við maka og annað slíkt,“
segir Elsa Bára. Hún útskýrir að
við aukið álag styttist þráðurinn í
fólki og um leið dragi úr hömlum
þess. Fólk sem eigi í vanda vegna
reiði grípi ekki endilega til ofbeldis en áhrif reiðinnar geti verið því
einkar skaðleg. „Þetta er til dæmis

Elsa Bára kennir fólki takast á við álag og reiði.

fólk sem lendir oft upp á kant við
aðra, hefur hætt í vinnu í reiðikasti,
er oft ósátt og á í samskiptaerfiðleikum við vini og fjölskyldu,“ segir
hún. Reiðin geti því skert lífsgæði
fólks mikið og skaðað tengsl þess,
samskipti og starfsframa. Hún fái
að magnast innra með sumum í
langan tíma. Aðrir geti ekki hætt
að hugsa um það sem reitti þá til
reiði og enn aðrir rjúki upp við
minnsta tilefni og sjái eftir öllu

Birkilauf er meðal annars notað til að hraða efnaskiptum, losa vatn úr líkamanum og draga
úr bólgum. Birkið er talið hafa góð áhrif á vökvajafnvægi líkamans og húð auk þess sem það
örvar starfsemi nýrna og þvagfæra.
Betulic-birkilaufstöflurnar, sem eru nýkomnar á markað, innihalda 98 prósent birkilaufsduft og
eru framleiddar með aðferð sem varðveitir upprunalega eiginleika birkilaufanna sem allra best.
Í bók Arnbjargar L. Jóhannsdóttur, Íslenskar lækningajurtir, er fjallað um lækningamátt birkisins. Þar kemur fram að í birkinu séu ýmis virk efni. Áhrifin er þvagdrífandi, bólgueyðandi og
svitadrífandi. Laufin örva lifrina og hreinsa blóðið. Birki er mest notað við gigt, einkum ef nýrun
starfa ekki eðlilega en það er talið mjög styrkjandi fyrir nýrun. Birki er einnig gott að nota gegn
- ve
exemi auk þess sem það er blóðþrýstingslækkandi og bjúgeyðandi.

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is
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NÝTT!

S&S

stutt og strangt

Stutt og strangt

Bólusetning árleg inflúensa
Reykjavík—Akureyri
Heilsuvernd hefur hafið bólusetningu gegn árlegri
inflúensu. Skráning í síma 510-6500 eða á www.doktor.is
Netlæknaþjónusta-tímabókanir
Verð kr.1.500.-

Skráning alltaf í gangi! Sími 581 3730
Komdu þér í gang!

l
l
l
l

2ja vikna námskeið 5x í viku í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi
Tilvalið að mæta með vinkonunum – hámark 5 í hóp
Leiðbeiningar um mataræði
Mæling og vigtun í byrjun og enda námskeiðs

Hringdu í síma

Verð aðeins kr. 10.000.
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is

karen@frettabladid.is

MIKIL OG GÖMUL HEFÐ ER FYRIR ÞVÍ AÐ NOTA BIRKILAUF SEM FÆÐUBÓTAREFNI EN ÞAU FÁST NÚ
Í TÖFLUFORMI.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

saman skömmu seinna. Loks láti
sumir gremju sína bitna á þeim
sem síst skyldi.
Þá segir Elsa Bára reiðina oft
tengjast öðrum tilfinningum, svo
sem óöryggi og vanmætti. Námskeiðin geri fólki til að mynda ljóst
hvaða hugsanir kveikja reiðina og
hvernig tekið er á henni. Nánar má
fræðast um námskeiðið á vefsíðunni www.kms.is.

Birkilauf í töfluformi

Miðvikudaga og föstudaga ü Kl 16:20 ü Kl 17:00
Þriðjudaga og fimmtudaga ü kl 8:30 ü kl 10:30
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3

20. október 2009 ÞRIÐJUDAGUR

Vinnuvélar

Höfum til sölu úrval notaðra tækja.
Kíktu á www.kraftvelar.is

380 þús.

Toyota Corolla árg. ‘98 ek. aðeins 128þ.
Ssk. og nýsk. Uppl. í s. 773 8099.

!! Ódýr og góður !!

Opel Astra 1,6 árg. 2000, skoðaður fyrir
2010, 5 dyra, bsk, spoiler, álfelgur, fínn
bíll, tilboðsverð aðeins 390þús., allar
uppl. í síma 659-9696.

Komatsu 150 ‘91 nýlegur mótor. Einnig
montabert 501 fleygur. S. 892 5309.

Bátar

Range Rover Sport SE , árg.2008, ek.
14þús.km, dísel, sjálfsk, leður, Harman
kardon hljóðkerfi, krókur, Stór glæsilegur umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett
verð 9500þús.kr!bíllinn er á staðnum

Landrover Discovery LR3 SE Diesel, 7
manna, leður , 18“ felgur, loftpúðafj,
ofl verð 7390 ath skipti (eftir lokun
864-8989)

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

Ný skoðaður Stadion

Hyundai Tucson diesel. Árg. ‘05
ekinn 80þús. Sjálfsk. Dráttarkrókur.
Heilsársdekk. Ásett verð 2,2 millj.
Skoða skipti á ódýrari. Möguleiki á allt
að 100% láni. Uppl. í S. 660 1334.

Renault Megane stadion, árg. 2000,
ekinn aðeins 135þús., sk 10, bsk, góður
bíll, tilboðsverð aðeins 390 þús., allar
uppl. í s: 659-9696.

Til sölu 2.Citroen Berlingo’07 eknir
32.þús.Gráir að lit. fást með yfirtöku
á láni 1.milljón. afb. 35.þús á mán.
uppl.824 1450 Stefán

0-250 þús.

1-2 milljónir

4X4 á 190 þúsund!

Toyota Corolla Touring 1,8 all track
4x4 árg’96 skoðaður 2010, nagladekk,
dráttarkrókur, ek. um 300 þús en á nóg
eftir og er í góðu standi, nýleg tímareim, verð 190 þús stgr! s.841 8955

TOYOTA LC VX árg 00 ek. 141 þ.km. 33“
breyting, ný skoðaður. verð 2,1 milj.
uppl. 843 4275.

Bílar óskast

Ódýr bíll óskast má kosta frá 0 uppí
130 þúsund má þarfnast lagfæringar
eða vera beyglaður. upplýsingar í síma
8204640.

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

!!! Vantar bíl !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200
þús. stgr. Má þarfnast lagfæringar eða
skoðunnar. S. 659 9696.
Vantar ódýra bifreið!! Má þarfnast aðhl.
Stgr. ca 50-120þ. S. 844 6609.
Playmouth Breese ‘99 ek. 130þ. Nýtt
heddp., tímareim ofl. V. 250þ. S. 661
1836.

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

ALFA
ROMEO.
Árgerð
1999
Ekinn 101 Ásett 390.000.- 100%
LÁNAMÖGULEIKI

Leiguíbúð í mosfellsbæ. Til leigu 75fm
3ja herb íbúð í mosfellsbæ, sér inngangur .Leiga 90000 á mán með rafmagni og hita.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta
á staðnum
www.sportx.is

!! Ódýr Golf !!

DODGE RAM 2500 QUAD 4X4ST Árgerð
2003 Ekinn 54þ Ásett 2.490.000.-

WV Golf stadion, ekinn 160 þús, skoðaður 2010, góður í akstri en komið smá.
ryð, fínn bíll fyrir lítinn pening, aðeins
180 þús uppl. í síma 659-9696.

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

BISON-55
FTLB-ELECTRICOUTBOARD- MOTOR Til sölu utanborðsmotor nýr ónotaður 12 V Upplýsingar í
síma 863-5294

Er að rífa Subaro Legacy ‘98 og Dihatsu
Applause ‘99. Uppl. s. 896 6744.

Hjólbarðar
Mjög góð 16“ nagladekk. 215x65R16.
Verð 50þús. Mjög góð 15“ nagladekk
195x65R15 Verð 15þús. S. 864 8918

Garðyrkja

Varahlutir

Er bílaplanið orðið gamalt og mosagróið?

Óska eftir 7 manna bíl sem fyrst 1 mil.
staðgr. rav374@gmail.com

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu
20- 200 þús. Sími 615 1810.

SUZUKI SIDEKICK. Árgerð 1997. Ekinn
159þ Ásett 390.000.- Er á staðnum.
Allur í toppstandi búið að taka bílinn
allan í gegn. 100% LÁNAMÖGULEIKI

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport
04.Isuzu
Trooper
99.Landrover
Discovery 98.Lanos 00-02.Nubira
02.Galloper 00.Cherokee 94.Ford 250
04.Toy Double Cap 94.Korando 98.
Kia Sportage 97.Opel Astar 97.Kaupum
bíla til niðurrifs.Musso varahlutir
Kaplahrauni 9.S.864 0984

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

Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús!
Smábíl fólksbíl eða jeppling, má þarfnast smá lagfæringar. S.691 9374.

Porsche Cayenne S (NEW) 01/2008
Hlaðinn aukabúnaði ma. loftpúðafjöðrun, bíllinn er á staðnum, ath skipti. Verð
11,5m (eftir lokun 864-8989)

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486
4477.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

VANTAR BÍL FYRIR ALLT
AÐ 200 ÞÚS!

Toyota YARIS SOL 1300 Árgerð 2003
Ekinn 105þ Ásett 870.000.- Flott eintak
Er á staðnum.

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

2 Yamaha VX110 Delux árg. ‘05 til sölu.
Uppl. í s. 892 5309.

Honda Civic árg’98. ek. 152 þús.
Vetrardekk á felgum fylgja með. þarfnast lagfæringar fyrir endurskoðun. Verð
190 þús. Uppl. í s. 698 0718.

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

Partabílar 770-6400

Er að rífa Swift 05-09 Yaris ‘05 BMW
525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult
Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan
Primera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kaupum
bíla í niðurrif.

www.netpartar.is
Bílapartasala

Nissan Almera árg ‘99, 1,4 l vél, bs,
ek. 112 þús. Nýsko. verð 330 þús. S:
868 8565

Ford Expidition Eddie Bauer 5.4 triton,
árg 2000, ek 175 þ.km, 35“ breyttur, 7
manna, leður, ofl hentar vel í ferðaþjónustu, flott verð aðeins 1380 (eftir lokun
864-8989)

Partahúsið - S. 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.

Sendibílar

Tökum að okkur að sýruþvo
og hreinsa hellulögð og steypt
plön. Ótrúlegur árangur.
S. 691 8907

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahlutaverslun), Vakabílar.is
Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent
árg. ‘95. Impreza árg. ‘99. Almera
‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99,
Hyundai Elantra Wagon ‘97. Kaupi bíla
til niðurrifs. S. 896 8568.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Þú finnur allar helstu bílapartasölur landsins á www.partasolur.is
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892
7852.

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

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

Trjáfellingar!

Runnaklippingar, trjáklippingar, snyrting á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Til sölu Renault Kangoo árg. ‘00. Nýsk.
Verð 230þ. Nissan Vanetta árg.’97.
Nýsk. Verð 180þ. S. 848 5280.

Til sölu

Vörubílar

Bílar til sölu
Góður bíll, nýsk.!! Escord ‘98 5G. Mikið
yfirf. V. 155þ. S. 821 9887.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Kerrur
250-499 þús.

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II
S. 7 MANNA, MIKIÐ ÚTBÚIN BÍLL Í
TOPPSTANDI.. Árg. 2003, ekinn 108
þ.km, Sjálfskiptur. Verð 3.4 millj ....
Rnr.128496.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Mjög góð jeppakerra með ljósum og
brettum. Verð 70 þús. Uppl. í s. 615
4995

Fellihýsi
Til sölu Gmc Truckmaster
árg. ‘02 ek. 97 þús. km.
44“ breyttur.
Ásett 3,3. Ýmis skipti. Helst
kassabíll með lyftu eða veiðarfæri fyrir smábáta.
Uppl. í s. 892 5982.

Til sölu Honda civic árg 99 ek 87 þús
sjálfsk. Nagladekk fylgja. v: 450 þus.
S: 8690093

Er með upphitað geymsluhúsnæði fyrir
Fellihýsi - tjaldvagna - hjólhýsi - pallhýsi. S. 867 1282.

Mótorhjól

Láttu ekki veturinn
koma þér á óvart!

290 þús fyrir góðan bíl!

PEUGEOT 306 árg’98 ek.91 þús,ný
skoðaður 2010, heilsársdekk, eyðir litlu
ryðlaus og lítur vel út, verð 290 þús
stgr! s.841 8955

Haustútsala á vespum í
stuttan tíma!

Toyota Hilux Double-Cab, diesel 2,5 árgerð 2005, ekinn 101 þús.km., plasthús, ný ‘32 nagladekk, einn eigandi.
Verð kr. 2.380.000,- 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188
þús. Nú 169 þús.

Viltu skipta, kaupa eða
selja ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta
úrval landins og stórlækkaðan sölukostnað. Kynntur þér málið Netbilar.is
Hlíðasmára 2 s: 588-5300

!! Flottur bíll !!

Skoda Fabia 1,4 árg. ‘00 ekinn 150þús,
ný skoðaður, bsk, dökkar rúður, spoiler,
fallegur bíll, verð aðeins 460 þús., uppl.
í síma 659-9696.

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

Eru perurnar í lagi?
Láttu sérfræðinga okkar skipta um perur fyrir
veturinn. Eigum perur í nær allar gerðir bíla.
Renndu við, þú færð góðar móttökur alla
virka daga frá kl. 8 til 18.
N1 HJÓLBARÐA– OG
SMURÞJÓNUSTA SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni
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Ísskápur á 15þ. Stálísskápur á 50þ.
Þvottavél á 20þ. Stór amerísk þvottavél
á 30þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ.
Uppþvottavél á 20þ. 20“ TV á 5þ.
BílaCD á 8þ. Barnakerra á 5þ. Eldavél
á 8þ. Stór stálvaskur á 5þ. Dráttarkró. á
5þ. S. 896 8568.

Húsaviðhald
Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát
skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

a bretti keiptu hja tollstjora 1810 kom i
ljos ymislegt egulegt.idag eru það 5000
aa rafhlöður.amorgun ?

Húsaviðgerðir

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Flisaverk.is

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum
okkur í lekavandamálum. Einnig
tökum við að okkur múrbrot.
Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Gerum upp baðherbergið frá A-Ö
Niðurrif-Förgun-Múrverk-FlísalagnirPípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@
flisaverk.is S: 898 4990.

Pípulagnir

Gefins

Spálínur Sjáandans
Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 1822 þri.-fim

GreenHouse

Lekur þakið ?

Spái í spil, ræð drauma einnig í gegnum síma. Ekkert mínutugjald. S. 891
8727, Stella.

Húsaviðgerðir

Kaupi gull !

Spádómar og ráðgjöf

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

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

Óskast keypt

Sibba 908 2507 kl. 22-24

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598. .

Óska eftir að kaupa þvottavél og þurrkara má vera bilað. Til sölu á sama stað
mjög ódýrir varahlutir í flestar gerðir
þvottavélar. S. 847 5545.

Þórhallur talnaspekingur, skemmtilegt
fyrir hópa. S. 659 6539.

Haustvetrarlína
GreenHouse.
Verið velkomin að sækja frían bækling. Opið í dag þriðjudag kl. 13-19.
Green House Rauðagerði 26.

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,

Rafvirkjun

Verið velkomin

Til sölu

Tölvur

Tölvuviðgerðir
- vírushreinsanir Gagnabjörgun

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Málarar

Nudd

Smáverk - málning. Get tekið að mér
verk, alhliða málningarvinna, ekkert er
of lítið. Uppl. í s. 663 7576, Jonni.

Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850
& 849 3242.

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
SÆLUNUDD Í BOÐI. MJÖG GÓÐ
ÞJÓNUSTA. OPIÐ 11-23 ALLA DAGA
VIKUNNAR. S. 698 4105.

Málarar geta bætt við sig verkefnum, uppl. s. 891 9890

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

Hljóðfæri

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

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun, flest tölvuvandræði leyst. 18
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ
& FEB. Stefán S. 821 6839.

Bókhald

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.

Múrverktakar

Múrvertakar geta bætt við sig öllu
almennu múrverki og húsaviðgerðum.
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt
kemur til greina. S. 865 2782.

Spádómar
661 3839 - Símaspá

Tímap eftir kl frá kl 16:00. Alla daga.

Trésmíði
smidaland.is

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

Önnur þjónusta
Saumaverk

Tökum að okkur allan saumaskap,
saumum fyrir hönnuði og fyrirtæki,
einnig fatabreytingar og viðgerðir. Uppl.
í s. 844 9301.

Þjófavarnirnar komnar
aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara.
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin
hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum
alla aukahluti. Verð 23.900.-

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

Dúndurtilboð!

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is.

Bílar til sölu

BMW X3 2.0i

SUBARU FORESTER

RENAULT SCENIC II

NISSAN TERRANO II

Nýskr: 03/2006, 2000cc bensín
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár,
Ekinn 48.000 km.

Nýskr: 01/2006, 2000cc bensín
5 dyra, Sjálfskiptur, Rauður / Grár,
Ekinn 77.000 km.

Verð kr.:

3.180.000

Tilboðsverð kr.:

2.650.000

Tilboðsverð kr.:

1.450.000

Tilboðsverð kr.:

AUDI A4

HYUNDAI SANTA FE II

RENAULT MEGANE
SPORT TOURER

Verð kr. 3.150.000

Nýskr: 08/2002, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur, Ekinn
117.000 km.

Nýskr: 07/2007, 2700cc, 4 dyra,
Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 67.000
km.

Verð kr:

Verð kr.:

1.690.000

3.390.000

Nýskr: 06/2005, 1600cc bensín
5 dyra, Beinskiptur, Rauður, Ekinn
64.000 km.
Verð kr.: 1.750.000

Nýskr: 06/2005, 1600cc, 5 dyra,
Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 45.000
km.
Verð kr.:

1.490.000

Nýskr: 04/2004, 3000cc diesel
5 dyra, Beinskiptur, Grár - tvílitur,
Ekinn 173.000 km.
Verð kr.: 2.280.000

HYUNDAI GETZ

Nýskr: 08/2006, 1100cc bensín
5 dyra, Beinskiptur, Ljósbrúnn,
Ekinn 22.000 km.

NISSAN X-TRAIL
ELEGANCE Nýskr: 10/2005,

2000cc bensín 5 dyra, Sjálfskiptur,
Ljósbrúnn, Ekinn 84.000 km.

1.590.000

Verð kr.:

1.220.000

Verð kr.:

SUBARU OUTBACK

OPEL ASTRA OPC

BMW M5

Verð kr.:

Verð kr.:

Verð kr.:

Nýskr: 05/2006, 2500cc,
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár,
Ekinn 67.000 km.

3.390.000

Nýskr: 06/2007, 2000cc, 3 dyra,
Beinskiptur, Svartur, Ekinn 67.000
km.

2.690.000

2.750.000

Nýskr: 09/2005, 5000cc, 4 dyra,
Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 13.000
km.

9.600.000
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Leigjendur, takið eftir!

Til bygginga
Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og
ulfurinn.is

Verslun

Nudd og nálastungur
Er kroppurinn eða sálin að
kvarta, væri ekki gott að fara í
nudd og nálastungur? Sigurður
býður fram aðstoð sína til að
kippa því í liðin.
Nuddstofa Sigurðar
Sigurðssonar í Kærleikssetrinu,
Álfabakka 12,
tímapantanir í s. 893 4727
Ódýrir og vandaðir ferðanudd- og
óléttubekkir til sölu. Nemaafsl. 891
6447 Óli.
Gott nudd - good massage. S. 849
3484 & 892 9576.
Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd
hringdu í s. 662 0841. Tilboð.

Þjónusta
Er andlega orkan á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða,
verkjum og streitu. Lausir tímar. Guðrún
695 5480.

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.
Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus.
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli
kl. 13-16.
Til leigu nokkur herb. í 101 Rvík. m/
aðgang að eldhúsi, baði, þvottaaðs.
m/adsl. V. 30-40 þús. S. 849 8992
Lítil stúdíó íbúð í Miðb. Rvk. húsg.
fylgja. Leiga 50þ. með hússj. S. 895
0482. e.kl.16
13 fm herb.Til leigu,svæði 105.
Aðgangur að öllu og allt til
alls:6934545,6934848
Falleg og björt stúdíóíbúð á 3.hæð,
svæði 105 Rvk til sölu. Nánari uppl í
síma 6946541

Leiguliðar ehf Fossaleyni 16

Tunicur ýmsir litir 6.900 kr. Emilía Bláu
húsin Faxafeni www.clamal.is s: 5889925

Fyrirtæki

60L fiskabúr með fiskum og öllum
græjum. Verð 15þús. 100L fiskabúr
með fiskum og öllum græjum. Verð
25þús. 8L fiskabúr með fiskum. Verð
3þús. S. 864 8918

Óska eftir stúdíó íbúð miðsv. í Rvk. til
leigu frá 20.okt til 26.nóv. Greiðslug.
40-60þ. S. 772 2549.

Gisting

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

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús
getur tekið að sér nema í matreiðslu.
Upplýsinga veitir Steinunn, 865
5146 milli 10-12 og 14-17 eða
steinunn@laekjarbrekka.is

Spánn stutt og langtímaleiga:
Barcelona, Costa Brava, Andalusia,
Menorca, Valladolid, Reykjavík 101,
Flórída. www.helenjonsson.ws / www.
starplus.info Uppl. í s. 899 5863.

Hestamennska
Hesthús - Hólmsheiði. Glæsilegt og
fullbúið hesthús - 24 hesta ásamt
kaffistofu, hlöðu og hnakkageymslu.
Verð 39millj. Ýmis skipti koma til greina
þ.m.t. á bíl. S. 771 5000.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Atvinna óskast
19 ára stúlka ó.e.vinnu, helst um kvöld,
margt kemur til greina, sími 663 0930.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

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

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

J. B. HEILSULIND
Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrting, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða,
Ayur, Veda, heitsteina, jurta, sogskála
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH.
EKKERT sex nudd, NO erotic massage.
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S.
445 5000. Velkomin

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
GÓÐ STAÐSETNING
GOTT VERÐ!

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Einkamál

Samkynhn. KK ath.

Á Rauða Torginu Stefnumót er mikið
um nýjar auglýsingar samkynhneigðra
karla. Þú auglýsir frítt í s. 535-9923 en
hlustar á auglýsingar í s. 905-2000 eða
535-9920.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Atvinna í boði
ROOMS f/ RENT w/ FURNITURE IN
108 KRINGLA AND IN 109 AND 111
BREIÐHOLT 8973611
1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.

Óskast til leigu

3¥¨5-²,!   2%9+*!6¥+ 3¥)  

,YNGVÅK FASTEIGNASALA LEITAR AÈ NÕLEGRI OG FALLEGRI
 JA HERB ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU TIL LEIGU
FYRIR FRAMKV¾MDASTJËRA FYRIRT¾KIS
%FSTA H¾È OG ÒTSÕNI ER KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
!LLAR N¹NARI UPPL VEITIR 3TEINAR 3 *ËNSSON
LÎGG LEIGUMIÈLARI 3TEINAR LYNGVIKIS 3  

3 Smárar verslun

3 Smárar auglýsum eftir afgreiðslufólki
í fullt starf og hlutastarf. Þarf að hafa
góða þjónustulund. Áhugasamir hafi
samband í síma 893 2628 eða jon.
smarar@gmail.com

Málþing - Ungt fólk 2009
fimmtudaginn 22. október 2009 kl. 13:15 til 16:00

Gisting

Húsnæði í boði

TANTRA MASSAGE

KVARÈANIRNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGA
VEGI   2EYKJAVÅK ¶¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS

Óskum eftir vönum söluaðla í tímabundið úthringiverkefni, árangurstengd
laun.
Uppl. í s. 517 6030 eða halldor@dd.is

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

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

%NDURBYGGING +ALDADALSVEGAR FR¹ (¹LSASVEITARVEGI
AÈ ,AMB¹RTUNGUM "ORGARBYGGÈ

3KIPULAGSSTOFNUN

Fæðubótarefni

Nudd

3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVARÈANIR UM AÈ EFTIRTALDAR
FRAMKV¾MDIR SKULI EKKI H¹ÈAR MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR 
MSBR

KVARÈANIR 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙS
R¹ÈHERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  NËVEMBER 

Hólavað raðhús til sölu. Nýtt og fallegt
u.þ.b. 150fm raðhús á 2 hæðum með
innb. bílskúr. Húsið er nánat fullbúið.
V. 36,9millj. S. 771 5000. Ýmis skipti
koma til greina m.a. á bíl.

Geymsluhúsnæði

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

KVARÈANIR 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA

"REYTING ¹ VEGLÅNU .ORÈAUSTURVEGAR  (ËFASKARÈSLEIÈ
UM "ORGAR¹S Å LANDI 0RESTHËLA OG +ATASTAÈA
.ORÈURÖINGI

Húsnæði til sölu

IDNADAR-/FISKVINNSLUHÚSNÆÐI Í
SANDGERÐI TIL SÖLU/LEIGU. UPPL. I
SIMA 822-6181 EDA Á ASDF@MITT.IS

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

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

Atvinnuhúsnæði

Söluturn til sölu, skipti skoðuð. Uppl. í
s. 820 7701

Heilsuvörur

Tilkynningar

&¹SKRÒÈSFJARÈARLÅNA  Å &JARÈABYGGÈ

3ja herb. íbúð í 201 kóp. til leigu frá
1.des. Uppl. í s. 615 4775.

Reglusamt par vantar 2-3 herb leiguíbúð helst í Kóp. Birgir 8992040

Friðað dýr er Peking blending óska eftir
síðhærð.smáhá.til undaneld. Ým.teg
koma til greina. s. 551 3282

Atvinna í boði
Óskum eftir stundvísu og rösku
starfsfólki með ríka þjónustulund til starfa við Áfyllingu,
afgreiðslu í kjötborði og kassaafgreiðslu. Ekki yngra en 20 ára.
Um er að ræða heilsdags- og
hálfsdagsstörf.
Frekari upplýsingar gefur
verslunarstjóri í síma 551-0224
eða í versluninni að Hagamel
39. melabudin@thinverslun.is

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík,
Selfoss,
Þorlákshöfn,
Akranes,
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Húsnæði óskast

Dýrahald

Starfskraftur óskast
Til afgreiðslustarfa í bakarí
í Kópavogi hálfan daginn til
skiptis fyrir og eftir hádegi.
Íslenskukunnátta skilyrði. Ekki
yngri enn 20 ára.
Upplýsinga í síma 820 7370
eftir kl. 15.

Leitar þú ævintýra?

Notaðu Rauða Torgið Stefnumót eins
og tugir kvenna sem leita ævintýra!
Konur auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlar
heyra og svara auglýsingum kvenna í s.
905-2000 og 535-9920.

Til sölu / Leigu

HUGAVERÈ STARFSEMI
TIL LEIGU EÈA SÎLU
'ISTI OG VEITINGAHÒSIÈ 6ENUS (AFNARSKËGI "ORGARÙRÈI ER TIL
LEIGU OG EÈA SÎLU VEGNA VEIKINDA (ÒSEIGNIN ER   FM AÈ
ST¾RÈ AUK CA  FM RÕMIS Å KJALLARA Å HÒSINU ERU  FULLBÒIN
GISTIHERBERGI VEITINGASALUR FYRIR  GESTI OG   MANNA
R¹ÈSTEFNUSALUR AUK STARFSMANNAÅBÒÈAR -IKLIR MÎGULEIKAR
FYRIR DUGLEGT OG ÒTSJËNARSAMT FËLK 4IL AFHENDINGAR NÒ ÖEGAR
!ÈEINS EINIR EIGENDUR 3TARFSGREIN Å MIKILLI SËKN
HUGASAMIR HAÙ SAMBAND VIÈ TA RADGJAFARIS EÈA
VIÈ 4RYGGVA !GNARSSON HDL Å SÅMA  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga,
Háskólann í Reykjavík og Rannsóknir og
greiningu, boða til málþings um niðurstöður úr æskulýðsrannsókninni Ungt fólk 2009
grunnskólar. Kynntar verða niðurstöður er
varða menntun, menningu, tómstundaiðkun
og framtíðarsýn nemenda á mið- og unglingastigi í grunnskólum landsins.
Málþingið verður haldið í félagsheimili
KFUM og KFUK við Holtaveg 28, Reykjavík
og hefst kl. 13:15. Gert er ráð fyrir að málþinginu ljúki eigi síðar en kl. 16:00. Boðið
verður upp á kaffi.
Dagskrá
Mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín
Jakobsdóttir setur málþingið.
Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi og formaður
velferðarvaktarinnar: Velferðarvaktin - félagsvísar og rannsóknir.
Ungt fólk 2009 Kynning á rannsóknarniðurstöðum:
Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson og
Margrét Lilja Guðmundsdóttir:
Miðstig 5., 6. og 7. bekkur
Unglingastig 8. og 9. bekkur
Þórólfur Þórlindsson, prófessor: Velferð
Íslenskra ungmenna: Nýting rannsókna.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur staðið fyrir reglubundnum æskulýðsrannsóknum síðan árið 1992 undir heitinu Ungt
fólk. Háskólinn í Reykjavík og Rannsóknir og
greining eru samstarfsaðilar ráðuneytisins að
þessum rannsóknum.
Fundurinn er öllum opinn. Vinsamlega
tilkynnið þátttöku á netfangið: valgerdur.thorunn.bjarnadottir@mrn.stjr.is
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
20. október 2009.
menntamalaraduneyti.is
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BELA LUGOSI (1882-1956) FÆDDIST
ÞENNAN DAG.

„Ég hef sjálfur aldrei hitt
vampíru, en það er aldrei að
vita hvað gerist á morgun.“
Bela Lugosi var ungverskur
leikari, þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Drakúla greifi.
Hann lék greifann bæði á sviði
á Broadway og í kvikmyndum.
Síðasta ár ævi sinnar lék hann í
nokkrum ódýrum myndum eftir
Ed Wood.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 20. OKTÓBER 1989

MERKISATBURÐIR

Borgarleikhúsið vígt með viðhöfn

1728 Gífurlegur bruni hefst

Borgarleikhúsið var opnað með pompi og prakt
og voru hátíðarhöld dagana 20.-22. október árið
1989. Við það tækifæri voru frumsýndar tvær
nýjar leikgerðir á sögum Halldórs Laxness, Ljós
heimsins á Litla sviðinu og Höll sumarlandsins á
Stóra sviðinu.
Borgarleikhúsið er 10.400 fermetrar að stærð
og var í byggingu í þrettán ár. Í upphafi voru sviðin tvö, Stóra sviðið og Litla sviðið. Stóri salurinn
er blævængslaga og tekur 529 manns í sæti. Sá
litli er sexhyrndur með breytilegri sætaskipan og
tekur að jafnaði um 170 manns í sæti, en hefur
tekið hátt á þriðja hundrað gesta.
Í október 2001 var þriðja sviðinu bætt við, Nýja
sviðinu. Á þriðju hæðinni er kaffileikhúsið, lítill
salur við mötuneyti starfsmanna, sem hefur verið
nýttur fyrir ýmsar uppákomur.
Í Borgarleikhúsinu ræður ríkjum Leikfélag
Reykjavíkur, sem er elsta leikfélag sem starfað

1905

1951

hefur óslitið á Íslandi og jafnframt eitt elsta starfandi menningarfélag landsins. Það var stofnað í
janúar 1897 þegar tveir hópar áhugamanna um
leiklist sameinuðust í eitt félag.

1999
2006

í Kaupmannahöfn og
geisar eldurinn í þrjá
daga. Mikill hluti bókasafns Árna Magnússonar, fornfræðings og bókasafnara, eyðilagðist í eldinum en megninu af
skinnhandritum tókst að
bjarga.
Konungur undirritar lög
um stofnun Kleppsspítala
í Reykjavík.
Stærsta varðskip, sem íslenska þjóðin hafði eignast, kemur til landsins og
hlýtur nafnið Þór. Þetta
skip var síðar selt Slysavarnafélagi Íslands.
Skjár einn hefur sjónvarpsútsendingar.
Íslenska kvikmyndin
Mýrin er frumsýnd.

AFMÆLI

ELFRIEDE JELINEK

VIGGO MORTENSEN

DANNII MINOGUE

skáld er 63 ára.

leikari er 51 árs.

söngkona er 38 ára.

TOM PETTY tónlistar-

SNOOP DOG rapp-

DANNY BOYLE leikstjóri er 53 ára.

maður er 59 ára.

ari er 38 ára.

RÁÐGJAFINN Laila Margrét heillaðist af menningarheimi heyrnarlausra.

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

Tryggvi Jónasson
lést laugardaginn 17. október á Heilbrigðisstofnun
Vestmannaeyja. Útförin verður auglýst síðar.
Jóna Margrét Júlíusdóttir
Ásgerður Tryggvadóttir
Júlía Tryggvadóttir
Ólafur Tryggvason
Karen Tryggvadóttir
Sigurlás Þorleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Guð blessi ykkur öll, vandamenn og vini,
sem sýnduð okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför sonar okkar og bróður,

Jökuls Tandra Arnarsonar
Brávallagötu 10.

Þessi kærleikur, von og trú, sem þið eigið í Jesú Kristi
er dauðanum sterkari.
Guðmundur Örn Ragnarsson
Jónína Lára Einarsdóttir
Bjartmar Orri Arnarson
Brynjar Frosti Arnarson

Ástkær móðir mín, amma og langamma,

Lára Hjaltested
Reynimel 44,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2 hinn 10. október.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Sóltúni. Þökkum
hlýju og samúð.
Erla Hjaltested
Lára Hjaltested Ragnarsdóttir
Ragnar Hjaltested
Svavar Hjaltested
Bára Björk Ingibergsdóttir
Júlíana Björt Hjaltested

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LAILA ARNÞÓRSDÓTTIR: FYRST MEÐ ÍSLENSKT EFNI FYRIR HEYRNARLAUS BÖRN

Tinna táknmálsálfur í loftið
Fyrsti þátturinn um Tinnu táknmálsálf
verður sýndur í Stundinni okkar næsta
sunnudag. Búið er að taka upp fjóra
þætti og aðrir fjórir eru í bígerð. Höfundur þeirra er Laila Margrét Arnþórsdóttir, ráðgjafi hjá Félagi heyrnarlausra.
„Hver þáttur er sjálfstæð saga og þetta
er í fyrsta skipti í sögunni sem barnaefni er búið fyrst til fyrir heyrnarlausa
og síðan talsett fyrir heyrandi. Þættirnir væru samt lítið merkilegir nema
af því ég hafði svakalega flott lið með
mér,“ segir hún og nefnir snillingana
hjá Stundinni okkar og leikarana Kolbrúnu Völkudóttur og hinn tékkneska
Jan Fiurasek sem bæði eru heyrnarlaus
en hæfileikarík.
Svið þáttanna er allt unnið af fólki á
Sólheimum í Grímsnesi. „Tinna táknmálsálfur býr í bæ sem heitir Blómabær
í Bláskógabyggð,“ útskýrir hún. „Það var
Björgvin Frans sem kom með tillögu um
Sólheima og sú hugmynd smellpassaði.
Sviðið er undraveröld sem þar var búin
til.“
Laila kveðst hafa haft áhuga á mál-

efnum heyrnarlausra frá því hún var
barn að aldri og nemandi í Hlíðaskóla
þar sem sérstök deild var fyrir heyrnarskerta. Síðar var hún að vinna á sambýli
þegar henni bauðst námskeið í táknmáli
og eftir það varð ekki aftur snúið. „Eins
og aðrir heillast af franskri eða ítalskri
menningu þá var heimur heyrnarlausra
fyrir mér eins og óendanlegt ævintýri.
Nú er ég í daglegum samskiptum við
heyrnarlausa og finnst ég vera í draumastarfinu,“ segir hún og lýsir þeim stórkostlegu breytingum sem orðið hafa á
samskiptatækninni á fáum árum. „Í upphafi starfs míns þurftu heyrnarlausir að
gera sér ferð ofan úr Breiðholti, Hafnarfirði eða hvaðan sem er til að panta
sér tíma. Nú er hægt að senda SMS eða
skjótast inn á MSN og stundum nægir að
tala við mig í sjónvarpssíma.“
Laila skrifaði leikrit fyrir Hafnarfjarðarleikhúsið fyrir fáum árum sem
hét Viðtalið og miðlaði reynsluheimi
heyrnarlausra; leikrit sem reif dálítið
í sálina að hennar sögn. Í framhaldi af
því skrifaði hún barnaleikrit sem bíður

uppsetningar hjá Draumasmiðjunni í
samstarfi við Þjóðleikhúsið. Einn karakter úr því öðlaðist sjálfstætt líf er
Laila kynnti nemendum 1. bekkjar Ártúnsskóla stafatákn á sama tíma og þeir
lærðu bókstafina. „Þá notaði ég Tinnu
táknmálsálf til að ná til krakkanna,“ útskýrir hún. Tinna kom svo í heimsókn
í einn þátt af Stundinni okkar síðastliðið vor og sló í gegn. „Heyrnarlaust fólk
hefur aldrei upplifað fyrr að hafa aðgang
að barnaefni. Það bíður eftir þessum
þáttum og auðvitað er hollt fyrir heyrandi börn að kynnast táknmáli.“
Þættirnir marka tímamót í fleiri en
einum skilningi því Laila segir þetta í
fyrsta sinn sem Félag heyrnarlausra,
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
heyrnarskertra, Heyrnar-og talmeinastöð Íslands, Foreldrafélag heyrnardaufra barna og Zontaklúbbur Reykjavíkur sameinist um að styrkja eitt og
sama verkefnið. „Það hefði aldrei orðið
að veruleika nema með þessari miklu
samstöðu,“ tekur hún fram.
gun@frettabladid.is

Faðir okkar, tengdafaðir, fósturbróðir, afi
og langafi,

Ástkær sonur okkar, bróðir, barnabarn og
frændi,

Georg Franklínsson

Aron Snorri Bjarnason

Malmö, Svíþjóð,

Skeljagranda 1, Reykjavík,

lést á Háskólasjúkrahúsinu í Malmö, Svíþjóð, fimmtudaginn 15. október. Útförin fer fram á Íslandi og verður
auglýst síðar.
Franklín Georgsson
Elínborg Jónsdóttir
Jóhannes Georgsson
Erla Lóa Jónsdóttir
Björk Georgsdóttir
Ársæll Friðriksson
Lúðvík Georgsson
Birgit Engler
Hulda Georgsdóttir
Michel Kizawi
Baldvin Georgsson
Eva Georgsson
Guðjón Þorbjörnsson
Hulda Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

er látinn. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 26. október klukkan 13.00.
Thelma Theodórsdóttir
Bjarni Snorrason
Bente Tönnesen
Theodór Elmar Bjarnason
Pattra Sriyanonge
Brynjar Orri Bjarnason
Sigríður Bjarnadóttir
Theodór Guðmundsson
Björk Guðmundsdóttir
Jóhannes Snorrason
Sigrún Jónsdóttir
Guðmundur B. Theodórsson og fjölskylda
Hörður Theodórsson Lára Eymundsdóttir og fjölskylda
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Hafkalk fyrir liði og bein
Nýtt íslenskt fæðubótarefni, HAFKALK, er komið á markað. Það er unnið
úr kalkþörungum úr Arnarfirði er innihalda steinefnablöndu sem nýtist líkamanum vel, styrkja bein og brjósk og
minnka magasýrur. Þetta er ein afurð
Kalkþörungaverksmiðjunnar sem sett
var upp á Bíldudal fyrir tveimur árum
en fyrirtækið Hafkalk á Bíldudal sér um
að pakka henni og þar verður Jörundur
Garðarsson fyrir svörum. „Hafkalkið
fær mjög góðar viðtökur hér vestra.
Þótt það hafi ekki verið á markaði nema
í nokkra mánuði er fjöldi fólks farinn að
finna á sér mun, einkum þeir sem hafa
þjáðst af liðverkjum vegna slitgigtar og
líka fótaóeirð,“ segir hann.
Það er Icepharma sem sér um sölu og
dreifingu á hafkalkinu til allra helstu
heilsu- og lyfjaverslana landsins. - gun

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og stuðning við andlát og útför
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Stefáns Árnasonar
Suðurbyggð 1, Akureyri.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Þórarinn, Sigrún, Gunnhildur, Árni, Páll og Ólöf
Stefánsbörn.

VIÐ ARNARFJÖRÐ Jörundur Garðarsson segir hafkalkið fá góðar viðtökur.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Elsku hjartans drengurinn okkar,

Ljósvakaljóð í fjórða sinn

Kristinn Örn Friðgeirsson
(Diddi)

Ljósvakaljóð, stuttmyndahátíð ungs fólks, verður haldin í
Norræna húsinu í fjórða skipti hinn 5. nóvember næstkomandi. Ljósvakaljóð er hátíð einstaklinga frá 15 til 25 ára,
unnin í samstarfi við Zik Zak kvikmyndagerð, dvoted.net,
Norræna húsið og Reykjavíkurborg.
Keppt verður um bestu stuttmyndina,
besta handritið og bestu hugmyndina að kvikmynd, heimildarmynd eða
stuttmynd.
Innsendar myndir mega ekki vera
lengri en 20 mínútur. Áhugasamir geta kynnt sér keppnina og
skráð sig á heimasíðu Ljósvakaljóða, ljosvakaljod.is.

lést laugardaginn 17. október sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Guðbjörg Erla Andrésdóttir Friðgeir Sveinn Kristinsson
Guðmundur Friðgeirsson
Hildur Björk Hafsteinsdóttir
Margrét Friðgeirsdóttir
Daníel Örn Guðmundsson Kári Steinn Guðmundsson

HÁTÍÐ Í verðlaun fyrir bestu stuttmyndina á

Ljósvakaljóðum eru 50.000 krónur.

MENNINGARVEISLA Hátíðin verður haldin í Norræna húsinu.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Óli Ragnar Jóhannsson
Klettstíu, Norðurárdal,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ásta Sigrún Oddsdóttir
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, föstudaginn
9. október, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 21. október kl. 13.00.
Anna Lísa Blomsterberg
Hlini Pétursson
Kristín Blomsterberg Ahl
Bengt Ahl
Friðrik Blomsterberg
Alda G. Jóhannesdóttir
Sigrún Blomsterberg
Friðrik Jósafatsson
Ellen Blomsterberg
Einar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför eiginmanns, föður, tengdaföður, afa
og langafa,

lést á Sjúkrahúsi Akraness föstudaginn 16. október.
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju laugardaginn
24. október kl. 13.
Margrét Jómundsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Páls G. Pálssonar
Arnarhrauni 5, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu
Hafnarfirði fyrir frábæra umönnun og stuðning.
Vilhelmína S. Jónsdóttir
Anna Pálsdóttir
Jónína Steiney Steingrímsdóttir
Þórarinn Smári Steingrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ólafur Ingi Tómasson
Helgi Ívarsson
Elínbjörg Stefánsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Árni Grétar Finnsson
hæstaréttarlögmaður, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum í Fossvogi sunnudaginn 11.
október. Jarðarförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 21. október kl. 15.00.
Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður og afa,

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þóris Bjarnasonar

frá Vilborgarstöðum, Vestmannaeyjum,
Blöndubakka 12, Reykjavík,

Sóltúni 2.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sóltúni 2.
Þráinn viðar Þórisson
Þóra Þórisdóttir
Páll Þórisson
og barnabörn.

Þorbjörg Oddgeirsdóttir
Ólafur Már Björnsson

Guðrún Loftsdóttir
lést á Landspítalanum, Hringbraut föstudaginn
16. október. Útförin fer fram frá Breiðholtskirkju
föstudaginn 6. nóvember kl. 13.00.

Sigríður Oliversdóttir
Lovísa Árnadóttir
Viðar Pétursson
Finnur Árnason
Anna María Urbancic
Ingibjörg Árnadóttir
Jónas Þór Guðmundsson
Sigríður Erla, Pétur, Davíð, Finnur Árni, Árni Grétar,
Ebba Katrín, Oliver Páll, Viktor Pétur, Guðmundur Már,
Lovísa Margrét og Stefán Árni.

Loftur Harðarson
Friðrik Harðarson
Guðrún Sveinsdóttir
Ágústa Harðardóttir
Jón Snorri Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Halla Lárusdóttir,
Markarflöt 45, Garðabæ,

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

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

Sólveig Rósa Jónsdóttir

Gunnar Jakobsson

Einarsstöðum, Reykjadal,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn
15. október. sl. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Bragi Árnason
Lilja Kristín Bragadóttir
Guðrún Jóna Bragadóttir
Anna Þóra Bragadóttir
Jóhanna Bragadóttir
Aðalsteinn Jónsson
og barnabörn.

Valdemar Gísli Valdemarsson
Hilmar Þorvaldsson
Haraldur Kr. Ólason
Sigurjón Hendriksson
Sigríður Jónsdóttir

Lerkilundi 18, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, fimmtudaginn
22. október kl. 13.30. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna er bent
á Heimahlynningu á Akureyri.
Guðrún Helgadóttir
Hafþór Viðar Gunnarsson
Anna Björk Ívarsdóttir
Kristín Gunnarsdóttir
Þorleifur Albert Reimarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

lést á Landspítalanum við Hringbraut að kvöldi
fimmtudagsins 15. október. Jarðsungið verður frá
Dómkirkjunni, föstudaginn 23. október kl. 15.00. Blóm
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Styrktarsjóði krabbameinsdeildar Landspítalans og Heimahlynningar LSH í
síma 543 1159.
Bolli Þór Bollason
Jóhanna Guðmundsdóttir
Lilja Guðlaug Bolladóttir
Lárus Bollason
Þórunn Bolladóttir
Ólöf Bolladóttir
og barnabörn.

Mohsen Khajeh

Sigurgeir Guðlaugsson
Guðmundur Pálsson
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Gott ráð við kláða í geirvörtum

Þ

egar komið er á þrítugsaldurinn fer fólk
að huga að því að festa ráð sitt, kaupa
fasteign og fjölga mannkyninu. Það
er gangur lífsins. Sjálf er ég barnlaus, en
margar vinkonur mínar hafa eignast börn
undanfarin ár. Á þessum árum hef ég fylgst
náið með nokkrum meðgöngum, hlustað á
fæðingarsögur, verið þátttakandi í brjóstagjafaumræðum, pælt í nöfnum og orðið vitni
að mismunandi uppeldisaðferðum.
Fyrir stuttu áttaði ég mig á því að eftir
að hafa hlýtt á ótal sögur vinkvenna
minna um meðgöngur, börn og
uppeldi er ég nú orðin nokkuð vel upplýst um allt sem
við kemur smábörnum. Ég veit til að mynda
hvaða bleiur þykja bestar
og ódýrastar, ég kann ráð við
kláða í kringum geirvörtur,
ég veit hvaða mat ber að forð-

NOKKUR ORÐ
Sara
McMahon

ast og ég kann nokkur ráð til að fá börn til
að hætta að sofna á brjósti. Auk þess að hafa
lært ýmislegt um barnauppeldi af vinkonunum stendur mér einnig til boða að fá lánuð
óléttuföt og barnaföt þegar ég loks ákveð að
nú sé minn tími kominn.
Ég áttaði mig einnig á því að ég er í raun
mun betur upplýst um allt sem barni fylgir
en sambýlingurinn sem virðist ekki ræða
slík mál við sína vini og kann þar af leiðandi
engin ráð við kláða í geirvörtum.
Í Bretlandi kom út fyrir stuttu bók þar
sem konum voru gefin ráð um hvernig megi
halda vinskapnum gangandi þegar vinkona
verður móðir. Samkvæmt bókinni verða
barnlausu vinkonurnar að vera þolinmóðar og viljugar að hlusta á barnasögur og
mæðurnar þurfa að hlusta á allt slúðrið úr
lífi þeirra barnlausu. Þetta er alls ekki svo
erfitt og líkt og ég hef sannreynt þá lærir
maður ýmislegt í leiðinni.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Já en... hann gaf frá
Svona er
sér svona hljóð um
þetta með
nóttina!
fyrsta barn!
Maður er Hljóð! Oj! Þú
alveg móður- verður að láta
sjúkur!
kanna þetta!

Gerði það,
allt í góðu!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Góðan daginn, Palli!

Einmitt.
Það er einmitt það.

Já.

Svafstu vel?

Ég er fimmtán
Fyrir utan að borða og
ára.
kvarta undan ykkur er
svefn það sem ég er
bestur í.

■ Handan við hornið

Blaðberinn
bíður
þín

Fyrirgefðu frú mín
góð. Geturðu nokkuð
aðstoðað mig?

Eftir Tony Lopes

… ég er
villtur!

GPS
gervihnatta
staðsetningarlausnir

Ég C ÞIG

■ Kjölturakkar

Jæja! Er veturinn
að verða búinn

Eftir Patrick McDonnell

Það er næstum
því mánuður þar
til það kemur vor
Mjási.

Það er til allt
of mikið af
reglum.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.
■ Barnalán
Hvernig
hafa börnin það?

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þau eru bara
eins og þau eru
alltaf …

… öskrandi, hlaupandi og kúkandi.
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Hrynheitt sunnudagskvöld á Airwaves

WHERE THE WILD THINGS ARE Ævintýra-

myndin sló í gegn vestanhafs.

Skrímsli fóru
á toppinn
Ævintýramyndin Where The Wild
Things Are fór beint á toppinn á
lista yfir aðsóknarmestu myndirnar vestanhafs um síðustu helgi.
Náði hún meiri aðsókn en tryllirinn Law Abiding Citizen með
Jamie Foxx í aðalhlutverki sem
var einnig frumsýnd um helgina. Where The Wild Things Are,
sem blandar saman leikurum og
teiknuðum persónum, er byggð
á barnabók Maurice Sendak.
Fjallar hún um strák sem ferðast
til lands þar sem skrímsli eiga
heima. Leikstjóri er Spike Jonze
og leikararnir Forest Whittaker
og James Gandolfini ljá tveimur
skrímslum raddir sínar.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Þriðjudagur 20. október 2009
➜ Tónleikar
20.30 Papar halda tónleika í félagsheimilinu á Ólafsvík. Sérstakir gestir
verða Gylfi Ægisson
og Bubbi Morthens.
Húsið verður opnað
kl. 20.
21.00 Fabúla ásamt
hljómsveit, verður með
tónleika á Rósenberg
við Klapparstíg.
➜ Síðustu Forvöð
Sýningu Harðar Lárussonar „50 mannlýsingar“ á Mokka við Skólavörðustíg
3a, lýkur á fimmtudaginn. Opið daglega
kl. 9-18.30.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
kvikmynd leikstjórans Roberts Bresson
„Pickpocket“ (1959). Sýningar fara fram
í Bæjarbíói við Strandgötu í Hafnarfirði.
Enskur texti.
➜ Leikrit
20.00 Leikfélag Ölfuss sýnir gaman-

leikritið „Maður í mislitum sokkum“
eftir Arnmund Backman. Sýningin fer
fram í Versölum við Hafnarberg í Þorlákshöfn.

➜ Málþing
12.30 Félagsfræðingafélag Íslands og
Lýðheilsustöð standa fyrir málþingi um
fjölmiðla og lýðheilsu á Hótel Sögu við
Hagatorg. Nánari upplýsingar á www.
lydheilsustod.is.
➜ Bækur
20.00 Hjá Alliance Fran-

çaise við Tryggvagötu 8,
verður opnuð sýning á
teikningum Hugleiks
Dagssonar í tilefni af
því að fyrsta bók hans
er nýkomin út í franskri
þýðingu. Takmarkað
upplag af frönsku
þýðingunni verður
til sölu. Nánari upplýsingar á www.af.is

➜ Fyrirlestrar
12.00 Mark Weiner flytur erindi um

uppruna og byggingu stjórnarskrár
Bandaríkja Norður-Ameríku hjá Háskólanum á Akureyri, Sólborg, (L201) við
Norðurslóð.
12.00 Skúli Sæland sagnfræðingur
flytur erindið „Ímyndarkreppa Skálholts og viðreisn þess um miðja
síðustu öld“. Fyrirlesturinn fer fram í
fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins við
Suðurgötu.
17.30 Matti Ósvald heilsufræðingur
flytur erindið „Hvað er málið með
aukakílóin“ í versluninni Maður lifandi
við Borgartún 24. Nánari upplýsingar á
www.madurlifandi.is.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Iceland Airwaves-hátíðinni lauk á
sunnudagskvöldið. Trausti Júlíusson stóð vaktina á Nasa.
Sunnudagskvöldið hefur smám
saman verið að fá meira vægi á
dagskrá Iceland Airwaves og í ár
var keyrt á fullum krafti á tveimur
stöðum, Sódómu og Nasa. Ég ákvað
að halda mig alfarið á síðarnefnda
staðnum, enda dagskráin þar sérstaklega spennandi.
Fyrst á svið var hið unga dúó,
Captain Fufanu, sem spilaði dubskotið teknó, lifandi og tilraunasækið.
Þeir eru dæmi um aukna grósku í
íslenskri raf- og danstónlist, en hún
kom mjög sterk inn á Airwaves 2009.
Weirdcore, Breakbeat.is og Reyk
Veek voru öll með sín sérkvöld, en
að auki var raf- og danstónlist áber-

andi á nokkrum öðrum kvöldum og
dagskráin á Nasa á sunnudagskvöldið var hrein danstónlistarveisla.
Á eftir Captain Fufanu var röðin
komin að DJ Margeiri að spila með
fimm manna strengjasveit úr Sinfóníuhljómsveitinni undir stjórn
Samma úr Jagúar. Þetta er í fyrsta
sinn sem ég upplifi þessa samvinnu
plötusnúðs og strengjasveitar og
hún kom mjög vel út. Uppistaðan
var langt verk með hægum stíganda
sem náði góðum tökum á áhorfendunum sem svo gott sem fylltu Nasa
á þessum tímapunkti. Manni dettur
í hug að það mætti taka þetta dæmi
enn lengra með stærri hljómsveit og
jafnvel söngrödd.
Næstur á svið var Friðfinnur
Sigurðsson sem kallar sig Ocul-

GUSGUS Lauk Airwaves þetta árið með

stæl.

us. Hann skilaði ágætu teknósetti
sem hann impróviseraði að hluta,
en á eftir honum kom þýska sveitin Wareika sem hefur verið að spila
með Gus Gus á tónleikaferðinni
hennar síðustu vikur. Þeir þremenningar blanda ýmsum óvenjulegum

hlutum við danstónlistina, þ.á m.
afró-töktum, poppsöng og balkönskum stefjum. Á köflum fínt sett, en
virkaði svolítið ómarkvisst.
Það voru svo Nasa-kóngarnir í
Gus Gus sem kláruðu kvöldið. Þeir
spiluðu í rúmlega einn og hálfan
tíma og fengu stappfullan salinn til
að hoppa, klappa og veifa höndunum eins og það væri enginn morgundagur. Þeir spiluðu mest efni
af nýju plötunni 24/7, þ.á m. mjög
flotta útgáfu af Add This Song, en
líka eldri stykki eins og Ladyshave
og partíbombuna Moss. Hljómsveitin er greinilega í mjög góðu formi
þessa dagana og Daníel Ágúst naut
sín sérstaklega vel á sviðinu. Og
þar með lauk Airwaves 2009. Með
stæl.
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Sími: 553 2075

- bara lúxus

ÞRIÐJUDAGUR

ER TILBOÐSDAGUR

500 kr.

TILBOÐ
Á ALL AR
MYNDIR

500 kr.

GILDIR EKKI Á ÍSLENSK AR MYNDIR

500 kr.

JÓHANNES

kl. 6, 8 og 10

L

9

kl. 6

10

STÚLKAN SEM LÉK SÉR AÐ ELDINUM kl. 6, 9 og 10.10 16
12
THE UGLY TRUTH
kl. 8

Ævintýri, grín og gaman!

ÞÚ SPILAR
TIL AÐ
LIFA

„Með þessu verkefni viljum við
gera fólk og hönnuði meðvitaðra
um umhverfismál og umhverfisvæna framleiðslu á fatnaði. Fataiðnaðurinn er langt frá því að vera
umhverfisvænn auk þess sem
fólk er látið vinna við ómannúðlegar aðstæður í fataverksmiðjum víða um heim. Norrænu fatahönnunarfélögin hafa nú tekið
saman höndum og ætla að hrinda
af stað herferð þar sem hönnuðir
og aðrir er hvattir til þess að vera
meðvitað um hvaðan flíkur þeirra
koma,“ segir Lovísa Óladóttir, einn
stjórnarmeðlimur Fatahönnunarfélags Íslands, en félagið tekur þátt
í umhverfisráðstefnu sem haldin
verður í Kaupmannahöfn í desember.
Fatahönnunarfélagið starfar
með öðrum fatahönnunarfélögum
á Norðurlöndunum og vinna þau
saman að verkefninu sem hefur
hlotið heitið Nordic Initiative, Clean
and Ethical. „Við höfum komið á

LOVÍSA ÓLADÓTTIR Fatahönnunarfélag
Íslands tekur þátt í umhverfisráðstefnu
sem haldin verður í Kaupmannahöfn í
desember.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

laggirnar verkefni sem kallast
NICE og einn liður í því verkefni
er að tuttugu ungum fatahönnuðum
verður boðið að taka þátt í vinnu-

stofu þar sem þeir fá að kynnast
náttúrulegum framleiðsluháttum
og lýkur vinnunni með tískusýningu og hönnunarkeppni sem haldin verður í tengslum við umhverfisráðstefnuna í Kaupmannahöfn
þann 9. desember.“ Fjórir íslenskir hönnuðir munu taka þátt í verkefninu, Rebekka Jónsdóttir, Mundi,
Eygló Lárusdóttir og Ingvar Helgason. „Þetta eru allt ungir og efnilegir hönnuðir sem munu taka þátt
í þessu verkefni. Þau eru í miðju
hönnunarferlinu þessa dagana og
það verður gaman og spennandi að
sjá það sem þau gera,“ segir Lovísa. „Með þessu verkefni viljum
við vekja alla til umhugsunar um
hvaðan flíkurnar þeirra koma og
við viljum sýna hönnuðum hvernig
tískufyrirtæki geta skipt sköpum
og breytt lífi manna til hins betra
með því að vera meðvituð um hvar
og hvernig varan þeirra er framleidd.“
- sm

Sprengjuhöllin til Kanada
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Sprengjuhöllin er á
tónleikatúr í Kanada.
Sprengjuhöllin? Var hún
ekki hætt og Snorri Helgason kominn út í sólóferil?

NÝTT Í BÍÓ!

600

„Ha, nei, nei. Við ætlum að taka
þennan túr og gera það eins vel og
við getum, en ég neita því ekki að
framtíðin er dálítið óljós eftir það,“
segir Snorri Helgason um ferðalag Sprengjuhallarinnar til Kanada. Bandið er farið út og fyrstu
tónleikarnir eru í Halifax á morgun með kanadísku hljómsveitinni
Mates of State.
„Við höfum farið tvisvar sinnum áður til Kanada og af einhverjum ástæðum er okkur alltaf boðið
aftur, nú á þetta gigg í Halifax. Við
saumuðum níu tónleika í kringum
það í einhverjum krummaskuðum
þarna á svæðinu. Atli Bollason er
fluttur til Kanada svo þetta passar allt.“
Snorri lætur vel af Kanada og
segir landið „eins og Bandaríkin
án alls bullsjittsins.“ Um miðjan 8.
áratuginn stóð pabbi hans í meiki
í Manitoba með Ríótríóinu og eldgömul sambönd sem þá mynduðust hafa nýst vel. „Við gistum

FRAMTÍÐIN ER ÓLJÓS Snorri Helgason er með Sprengjuhöllinni í Kanada en hellir sér

svo í sólóplötukynningu.

heima hjá Lindy Vopnfjord í Toronto. Pabbi gisti hjá foreldrum
hans fyrir rúmlega þrjátíu árum
og sagði mér að hafa bara samband þegar við fórum fyrst út,“
segir Snorri.
Eins og komið hefur fram er
Bergur Ebbi hættur í Sprengjuhöllinni en umboðsmaðurinn Jón
Trausti spilar á gítarinn í staðinn. Snorri er þó varla nema með
hálfan hugann við Sprengjuhallarefnið því hann var að klára fyrstu
sólóplötuna sína. Hann segir inni-

- A.K. - ÚTVARP SAGA
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NÝ ÍSLENSK GAMANMYND
Missið ekki af þessari frábæru
ævintýra- og teiknimynd fyrir fólk á
öllum aldri í anda Tim Burtons. Talsett
af helstu stjörnum Hollywood.
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drgunni@frettabladid.is
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SUMIR DAGAR...

ATH: Gildir
ekki í Lúxus

haldið fjölbreytt en þó hafi fyrsta
lagið „Freeze out“ vissulega gefið
tóninn. „Þetta er úti um allt, en
svona folk/soul-fílingur í mörgu.
Platan heitir I‘m gonna put my
name on your door og er öll sungin á ensku. Borgin gefur hana út
fljótlega í nóvember. Siggi trommari er sá eini úr Sprengjuhöllinni
sem spilar með mér á henni, en
Birgir Ísleifur úr Motion boys,
sem er mágur minn, er mikið í
þessu með mér.“
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Hetjudáðir
hinna snauðu
Svo skal dansa er skáldsaga um syndugar og
brotgjarnar alþýðukonur sem eru
hamingjusamar í fátækt sinni þrátt fyrir að
vera sviptar öllu.
Bjarni Harðarson byggir þessa stórbrotnu
sögu á harðri en ævintýralegri lífsbaráttu
formæðra sinna en allar þurftu þær að
yfirgefa börn sín. Hann sýnir hér á sér óvænta
hlið í skáldsögu sem er í senn harmræn og
gleðileg; heillandi óður til horfinna kvenna.

„Við vorum löngu búnar að fá kosningarétt og kaupið hafði tosast í áttina við
það sem var hjá karlpungunum.
Það var meira að segja litið svo á að við
mættum eiga peninga sjálfar. En við
máttum ekki eiga líf.“

Bræðraborgarstíg 9
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SIGURÐUR R. EYJÓLFSSON: TILKYNNTI LANDSLIÐSHÓPINN FYRIR LEIKINA GEGN FRÖKKUM OG NORÐUR-ÍRUM

> Stórleikir í 32 liða úrslitum
Í gær var dregið í forkeppni og 32 liða úrslit Subwaybikars karla í körfubolta og vægast sagt hægt að segja
að strax verði boðið upp á mjög áhugaverða leiki. Þrír
innbyrðis leikir liða í Iceland Expressdeildinni eru á boðstólum í 32 liða
úrslitum að þessu sinni. Bikarmeistarar Stjörnunnar fá Keflvíkinga í
heimsókn, Breiðablik tekur
á móti FSu og Íslandsmeistarar KR heimsækja
Njarðvíkinga. Leikirnir í 32
liða úrslitunum verða spilaðir
7.-8. nóvember. Nánar má lesa
um dráttinn á Vísi.

sport@frettabladid.is

Orðið svolítið þreytandi að mæta Frakklandi
Stelpurnar okkar verða á ferðinni um helgina sem og í næstu viku
en fram undan eru tveir leikir hjá þeim í undankeppni HM 2011.
Báðir leikirnir verða spilaðir ytra en Ísland mætir Frakklandi á
laugardag og síðan Norður-Írum á miðvikudag.
Má segja að leikurinn gegn Frökkum sé annar tveggja
úrslitaleikja í riðlinum enda Ísland og Frakkland klárlega
sterkustu liðin í riðlinum. Leiðin á HM er löng enda
dugar ekki að vinna riðilinn til þess að komast á
HM. Sigurvegari riðilsins þarf nefnilega að mæta
sigurvegara annars riðils og sigurvegarinn í því
umspili kemst á HM.
„Því er ekki að neita að ég hefði alveg
verið til í að spila við eitthvað annað lið
en Frakkland. Ég er orðinn pínuþreyttur og
hefði verið fínt að fá smá tilbreytingu,“ sagði
Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari
spurður hvort hann væri ekki búinn að fá nóg af
því að spila á móti Frökkum enda hafa liðin mæst
ansi oft á síðustu árum.

„Vonandi er það þannig að þetta sé annar af úrslitaleikjunum í riðlinum en ég hef samt smá áhyggjur af þessum leik
gegn Norður-Írum enda vitum við ekki mikið um liðið og
rennum nokkuð blint í sjóinn. Við erum samt klárlega með
sterkara lið en það er samt aldrei þægilegt að mæta liði sem
maður veit ekki nógu mikið um,“ sagði Sigurður Ragnar.
Landsliðið er með alla sína sterkustu leikmenn, en Guðrún
Sóley Gunnarsdóttir getur ekki leikið vegna meiðsla.
„Hún er búin að vera frábær og hefur spilað nánast alla
leiki undir minni stjórn. Við eigum bæði Ernu og Sif sem
og Ástu sem allar geta tekið þessa stöðu,“ sagði Sigurður
Ragnar sem ætlar sér stóra hluti með liðið sem fyrr.
„Að sjálfsögðu ætlum við okkur sigur í þessum riðli.
Annars tæki því varla að standa í þessu. Við höfum sett
okkur það markmið að komast á HM og þá verðum við
að vinna riðilinn og gott betur. Þetta verður því erfitt
verkefni,“ sagði Sigurður en aðeins fimm lið frá Evrópu fá
þáttökurétt á HM sem verður haldið í Þýskalandi.

Gerrard með en ekki Torres
Steven Gerrard er leikfær að nýju þegar Liverpool mætir Lyon í mikilvægum
leik í riðlakeppni Meistaradeildarinnar í kvöld. Arsenal mætir AZ Alkmaar.

HLYNUR BÆRINGSSON Átti fínan leik
með Snæfelli í gærkvöld.FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Iceland Express-deild karla:

Tæpur sigur
Grindvíkinga
KÖRFUBOLTI Annarri umferð Ice-

land Express-deildar karla í
körfubolta lauk í gærkvöldi með
þremur leikjum. Snæfell vann
öruggan 62-81 sigur gegn Breiðabliki, Stjarnan vann 82-73 sigur
gegn Keflavík og Grindvíkingar
unnu nauman sigur gegn Fjölni.
Þrátt fyrir að heimamenn í
Breiðabliki hafi byrjað betur
gegn Snæfelli í Smáranum í gær
þá varð afleitur annar leikhluti
Blika þeim að falli. Snæfell leiddi
29-40 í hálfleik og hélt ótrautt
áfram og vann að lokum nítján
stiga sigur, 62-81.
Stjarnan var alltaf skrefinu á undan Keflavík í leik liðanna í Garðabæ í gær en staðan
í hálfleik var 57-54 fyrir Stjörnuna. Keflvíkingar náðu reyndar
að jafna leikinn 60-60 snemma
í lokaleikhlutanum áður en
Stjörnumenn gáfu í á nýjan leik
og unnu að lokum 82-73 sigur.
Flestir bjuggust við auðveldum
sigri Grindavíkur gegn Fjölni í
Grafarvogi en það varð alls ekki
tilfellið. Staðan var jöfn 44-44 í
hálfleik og Fjölnismenn leiddu
leikinn allt þangað til í blálokin þegar taugar gestanna voru
sterkari. Grindavík vann 85-90
og hefur unnið báða leiki sína,
líkt og Stjarnan og Snæfell.
- óþ

FÓTBOLTI Ensku félögin Arsenal og Liverpool verða í eldlínunni í Meistaradeild Evrópu í
kvöld en staða félaganna er heldur ólík innan riðla sinna. Arsenal getur með sigri farið langt með
að tryggja sig áfram í milliriðil en
Liverpool má helst ekki tapa til
þess að lenda ekki í tómum vandræðum.
Eftir brösugt gengi hjá Arsenal í
fyrstu umferð riðlakeppninnar þar
sem Lundúnafélagið rétt marði 23 útisigur gegn Standard Liege
fylgdi þægilegur 2-0 sigur gegn
Olympiakos í annarri umferðinni.
Með sigri gegn AZ Alkmaar á útivelli í kvöld komast „byssustrákarnir“ hans Arsene Wenger því
með annan fótinn í milliriðilinn.
AZ Alkmaar og Arsenal hafa aldrei
mæst í alvöru leik áður en Arsenal
mætti hollenska félaginu í vígsluleik DS-leikvangsins árið 2006 þar
sem Arsenal fór með 0-3 sigur af
hólmi. Wenger fékk slæm tíðindi
fyrir leikinn því meiðsli Theos
Walcott eru alvarlegri en fyrst var
haldið og hann verður ekkert með
næstu þrjár til fjórar vikurnar. Þá
verður Tomas Rosicky ekki heldur
með frekar en Nicklas Bendtner,
Denilson, Eduardo da Silva og
Johan Djourou. Gael Clichy stóðst
þó læknisskoðun og verður í leikmannahópunum.
Liverpool hefur ekki verið sannfærandi í tveimur leikjum sínum
til þessa í riðlakeppninni. Í fyrstu
umferð vannst 1-0 sigur gegn
Debrecen en í annarri umferðinni steinlá félagið 2-0 gegn Fiorentina í Flórens. Liverpool þarf
því helst á sigri að halda á Anfield
gegn Lyon í kvöld en franska félagið hefur unnið báða leiki sína til
þessa í riðlinum. Liverpool hefur
aldrei mætt Lyon áður í alvöru
leik en hefur þó ærna ástæðu til
bjartsýni þar sem félaginu hefur

Styrkir brjósk og bein og getur dregið úr liðverkjum vegna slitgigtar

LANDSLIÐSHÓPURINN
Átján manna hópurinn sem mætir
Frökkum og Norður-Írum.
Guðbjörg Gunnarsdóttir
Þóra B. Helgadóttir
Ásta Árnadóttir
Erna B. Sigurðardóttir
Katrín Jónsdóttir
Ólína G. Viðarsdóttir
Sif Atladóttir
Edda Garðarsdóttir
Erla Steina Arnardóttir
Hólmfríður Magnúsdóttir
Katrín Ómarsdóttir
Sara Björk Gunnarsdóttir
Dóra María Lárusdóttir
Fanndís Friðriksdóttir
Guðný B. Óðinsdóttir
Kristín Ýr Bjarnadóttir
Margrét Lára Viðarsdóttir
Rake Hönnudóttir

Djurgarden
Kolbotn
Tyresö
Breiðablik
Valur
Örebro
Valur
Örebro
Kristianstad
Kristianstad
KR
Breiðablik
Valur
Breiðablik
Kristianstad
Valur
Kristianstad
Þór

ÚRSLIT
Iceland Express-deild karla
Breiðablik-Snæfell

62-81 (29-40)

Stigahæstir hjá Breiðabliki: John Davis 20,
August Angantynsson 10.
Stigahæstir hjá Snæfelli: Jón Ólafur Jónsson 26,
Hlynur Bæringsson 18 (21 frákast), Sigurður Á.
Þorvaldsson 13 (9 fráköst).

Stjarnan-Keflavík

GERRARD OG TORRES Var sárt saknað þegar Liverpool tapaði fyrir Sunderland um

helgina. Steven Gerrard er leikfær gegn Lyon í kvöld en Fernando Torres er enn frá
vegna meiðsla.
NORDIC PHOTOS/GETTY

vegnað vel gegn frönskum félögum á heimavelli sínum til þessa og
unnið níu af ellefu leikjum og gert
eitt jafntefli. Knattspyrnustjórinn
Rafa Benitez getur einnig glaðst
yfir því að fyrirliðinn Steven Gerrard er leikfær að nýju eftir að hafa
misst af tapleiknum gegn Sunderland um helgina. Fernando Torres
er þó enn frá vegna meiðsla og
verður ekki í leikmannahópnum
í kvöld.
„Að fá Gerrard aftur er gríðarlega mikill meðbyr fyrir okkur en
Torres er ekki í það góðu standi að
við getum tekið áhættu með hann.
Við þurfum nauðsynlega á sigri að
halda gegn Lyon ekki bara upp á
stöðuna í riðlinum heldur einnig
til þess að byggja upp sjálfstraust

fyrir leikinn gegn Manchester
United um helgina,“ sagði Benitez
á blaðamannafundi í gær.
omar@frettabladid.is

LEIKIR KVÖLDSINS
E-riðill:
Debrecen-Fiorentina
Liverpool-Lyon
F-riðill:
Barcelona-Rubin Kazan
Inter-Dynamo Kiev
G-riðill:

Stöð 2 Sport

82-73 (37-33)

Stigahæstir hjá Stjörnunni: Justin Shouse 24,
Jovan Zdravevski 22, Fannar Freyr Helgason 20
(18 fráköst), Kjartan Atli Kjartansson 11 (8
fráköst).
Stigahæstir hjá Keflavík: Gunnar Einarsson 18,
Hörður Axel Vilhjálmsson 17 (8 fráköst), Rashon
Clark 11, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 10.

Fjölnir-Grindavík

85-90 (44-44)

Stigahæstir hjá Fjölni: Christopher Smith 23,
Ægir Þór Steinarsson 17, Arnþór Freyr Guðmundsson 13, Ingvaldur Magni Hafsteinsson 12.
Stigahæstir hjá Grindavík: Amani Daanish 29
(9 fráköst), Páll Axel Vilbergsson 20 (8 fráköst),
Þorleifur Ólafsson 18, Brenton Birmingham 12.

Enska úrvalsdeildin
Fulham-Hull

Stöð 2 Sport 4

2-0

1-0 Bobby Zamora (43.), 2-0 Diomansy Kamara
(64.).

Undankeppni HM 2010

Rangers-Unirea Urziceni
Stuttgart-Sevilla
H-riðill:

Leikir í umspili sem fer fram 14. og 18. nóv.

AZ Alkmaar-Arsenal
Stöð 2 Sport 3
Olympiakos-Standard Liege

Portúgal-Bosnía/Hersegóvína
Írland-Frakkland
Grikkland-Úkraína
Rússland-Slóvenía

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir gæti verið lengi frá vegna höfuðmeiðsla:

Með hausverk í heilar þrjár vikur
FÓTBOLTI Ein besta knattspyrnukona landsins, Guðrún

Grétar Arnbergsson „Grétar á gröfunni”
Grétar Arnbergsson á Flateyri axlarbrotnaði þann 14. mars 2009. Bæklunarlæknirinn hans var ekki
bjartsýnn á að almennileg virkni næðist í axlarliðinn. Grétar byrjaði að taka HAFKALK um mánaðamótin júní/júlí og er sannfærður um að beinin haﬁ gróið fyrr og betur en annars hefði verið. Hafkalkið
haﬁ ﬂýtt fyrir bata og hreyﬁgetan sé mun betri en búist var við. Að öðru leyti segist Grétar ﬁnna mikinn
mun á sér, verkir í hnjánum séu horfnir. Hann haﬁ ekið frá Borgarﬁrði eystri og til Flateyrar síðla
sumars, án mikillar hvíldar, og lítið fundið fyrir verk í mjaðmarlið. Liðverkirnir hefðu verið að plaga
hann lengi og Grétar segist geta mælt með hafkalkinu, það virki!
Kalkþörungar úr Arnarﬁrði innihalda u.þ.b. 30% Kalsíum, 2% Magnesíum og stein- og
sneﬁlefni eins og járn, sink, selen, kalíum, mangan, joð og kóbalt.

Fæst í öllum helstu lyfja- og heilsubúðum

Sóley Gunnarsdóttir, er ekki í landsliðinu að þessu
sinni enda er hún að glíma við erfið höfuðmeiðsli.
Guðrún Sóley fékk heilahristing í fyrsta leik EM
í Finnlandi gegn Frökkum og svo aftur í leik
með Djurgarden á dögunum. Síðan þá hefur
hún verið með mikinn höfuðverk og ekki
liðið vel. Guðrún er því komin til
Íslands og gekkst undir rannsóknir vegna meiðslanna í gær.
„Það eru þrjár vikur síðan
ég fékk seinni heilahristinginn og ég hef í rauninni
ekkert lagast síðan. Er
stanslaust með hausverk ásamt því að
vera þreytt,“ sagði Guðrún Sóley en líklegt
er talið að þetta séu venjuleg eftirköst heilahristingsins en þau koma ef fólk fer sér ekki
hægt. Það hefur Guðrún ekki verið að gera
enda mætt á æfingar, spilað og ekki síst
skallað boltann sem er óhjákvæmilegur hluti leiksins.
„Ég spilaði þrjá leiki á EM eftir þetta
og áttaði mig ekki á því þá að þetta gæti

verið alvarlegt. Svo fór ég beint til Svíþjóðar og hélt áfram í stað þess að taka hvíld
sem ég hefði líklega átt að gera,“ sagði Guðrún og neitaði því ekki að það væri óþægileg tilfinning að vita ekki nákvæmlega
hvað væri að sér í höfðinu.
„Það er óþægilegt að vita ekki
hvað er að. Svo er ég oft þreytt og
þetta er búið að vera svona svolítið lengi. Það er líka þannig
að ef maður hefur fengið heilahristing eru meiri
líkur á að þetta komi
fyrir aftur,“ sagði
Guðrún Sóley sem
gæti hugsa nlega
þurft að hvíla sig í einhverjar vikur til
viðbótar.
- hbg
GUÐRÚN SÓLEY

Ekki með
landsliðinu
og munar um
minna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STERKASTA DEILD Í HEIMI

MEISTARADEILDIN
Í KVÖLD

Í KVÖLD

Á MORGUN

18:30 LIVERPOOL - LYON

16:00 CSKA MOSKVA - MAN. UTD.
18:30 REAL MADRID - AC MILAN
18:30 CHELSEA - ATL. MADRID

18:30 AZ ALKMAAR - ARSENAL

18:40 BARCELONA - RUBIN KAZAN
20:40 MEISTARAMÖRKIN

18:40 BORDEAUX - BAYERN MUNCHEN
20:40 MEISTARAMÖRKIN

RA
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Ó
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> Johnny Galecki

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI FYLGIST MEÐ SNILLD EN EKKI ICESAVE

„Ég er ekkert frægur. Ég get enn tekið
neðanjarðarlestina til og frá vinnu án
þess að verða fyrir áreiti.“

Fangavaktin er besta vaktin
Í gærmorgun var ég ekki búinn að hafa kveikt á útvarpinu í bílnum
nema í tvær sekúndur þegar orðið sem ég nennti ekki að heyra kom:
Icesave. Hví í dragúldnum djöflinum ætti ég að nenna að setja mig inn
í þetta martraðarefni? Er ekki fólk á fullu kaupi við að græja þetta? Ég
þurfti að skipta þrisvar um stöð á flótta undan Icesave-þvaðri áður en
ég fann öruggt skjól í galgopagangi með Einari Bárðar og einhverjum
Dóra í þættinum Egg og beikon á Kananum. Þeir voru að tala um
síðasta Fangavaktarþátt. Ég lagði við hlustir enda er Fangavaktin besta
vaktin og alveg stórfenglegt efni. Frábært er hið nýja karekteragallerí.
Allar nýju persónurnar koma sterkar inn, Björn Thors frábær sem fíflið
Kenneth og Sigurður Hrannar góður sem illmennið Ingvi. Þá er gamla
þríeykið traust. Reyndar má setja spurningarmerki við leiðindagarminn
hann Daníel. Ætlar ekkert að fara að rætast úr honum? Hann
er hörmulega mikil gunga. Ég trúi ekki öðru en að hann
„snappi“ fyrir rest. Georg heldur dampi í sjúkri sérvisku
sinni og Ólafur Ragnar slær í gegn sem aldrei fyrr.
Hann er jú náttúrulega orðinn fasteignasali og mikill
með sig eftir því. Handritið er skothelt og maður

ÞRIÐJUDAGUR

20.00

Across the Universe

15.35 Útsvar (Álftanes - Seltjarnarnes)(e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Frumskógar Goggi (3:26)
17.52 Kóngulóarbörnin í Sólarlaut
18.15 Herramenn (13:13)
18.25 Fréttaaukinn (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Læknamiðstöðin (Private Pract-

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARPIÐ

ice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. Aðalhlutverk: Kate Walsh, Taye Diggs, KaDee Strickland, Hector Elizondo, Tim Daly og Paul Adelstein.

20.20

21.05 Hrunið (3:4) Í tilefni þess að ár er
liðið frá því að fjármálakerfið lagðist á hliðina sýnir RÚV þáttaröð um hrunið.

Læknamiðstöðin

SJÓNVARPIÐ

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Njósnadeildin (Spooks VII) (2:8)
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit
innan bresku leyniþjónustunnar MI5 sem
glímir meðal annars við skipulagða glæpastarfsemi og hryðjuverkamenn. Aðalhlutverk: Peter Firth, Richard Armitage og Hermione Norris.

23.20 Dauðir rísa (Waking The Dead V:
Þagnarturnar) (2:12) (e)

21.40

Burn Notice

STÖÐ 2

00.10 Kastljós (e)
00.50 Dagskrárlok

er brosandi allan þáttinn og oft hlæjandi upphátt. Maður hlakkar til
næsta þáttar og vel er til fundið að sýna síðasta þátt á undan þeim
nýja. Íslensk dagskrárgerð er í miklum blóma því að auki hefur maður
Hamarinn, fína glæparöð, og Ástríði, sem er ágætis stöff.
En allavega, Einar og Dóri voru hressir eins og gefur að skilja. Það
virðist hafa verið tekið til á pleilistanum á Kananum og
sataníski viðbjóðurinn fjarlægður. Ég þurfti ekkert að
skipta þegar kom lag. Gott hjá Einari að hafa kippt þessu
í liðinn fyrir mig og því vil ég biðja hann um annan
greiða: að gera Tvíhöfða-þætti aðgengilega á straumi á
heimasíðu stöðvarinnar. Tvíhöfði er í gríðarlega góðum
gír þessi misserin og það er algjör sóun á snilldinni að
maður fái bara einn séns að hlusta á þáttinn. Það er nú
yfirleitt eitthvað annað að gera hjá manni á laugardögum frá kl. 13-16 en að hlusta á útvarpið. Jafnvel þótt
jafn æðisleg snilld og Tvíhöfði sé í boði.
TOPPAR SIG Í SNILLDINNI Pétur Jóhann hefur náð

fullkomnun í hlutverki Ólafs Ragnars.

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego,

17.30 Meistaradeild Evrópu: Frétta-

áfram!, Maularinn og Íkornastrákurinn.

þáttur

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.20 In Treatment (16:43)
10.55 Jamie‘s Chef (1:4)
11.50 Hell‘s Kitchen
12.35 Nágrannar
13.00 Welcome Back Miss Mary
14.40 Sjáðu
15.05 Notes From the Underbelly
15.30 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein,

18.00 Meistaradeild Evrópu: Upp-

Ben 10, Maularinn og Áfram Diego, áfram!.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (5:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (11:23)
19.45 Two and a Half Men (5:24)
20.10 Two and a Half Men (10:24)
20.30 The Big Bang Theory (6:23)

21.20 AZ Alkmaar - Arsenal Útsending

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.20 Lífsaugað (5:10) (e)
08.00 Dynasty (e)
08.50 Pepsi MAX tónlist
12.00 Lífsaugað (5:10) (e)
12.40 Pepsi MAX tónlist
17.05 Everybody Hates Chris (e)
17.30 Dynasty
18.20 Fyndnar fjölskyldumyndir (e)
18.50 Fréttir
19.05 King of Queens (4:25) Banda-

frá leik í Meistaradeild Evrópu. Leikurinn er
sýndur beint á Sport 3 kl 18.40.

rískir gamanþættir um Doug Heffernan og
Carrie eiginkonu hans. (e)

23.10 Barcelona - Rubin Kazan Útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu. Leikurinn er sýndur beint á Sport 4 kl 18.40.

19.30 Rules of Engagement (2:15)
Bandarísk gamansería um vinahóp sem
samanstendur af hjónum, trúlofuðu pari og
kvensömum piparsveini. (e)

hitun

18.30 Liverpool - Lyon Bein útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu. Sport 3.
AZ Alkmaar - Arsenal Sport 4. Barcelona Rubin Kazan

20.40 Meistaradeild Evrópu: Meistaramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild
Evrópu skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

01.00 Meistaradeild Evrópu. Meist-

20.00 Afmælisskaup Bein útsending frá
NASA þar sem Skjár einn fagnar 10 ára afmæli með pompi og prakt.

aramörk

21.50 Fréttir (e)
22.05 Nurse Jackie - NÝTT (1:12)

▼

Galecki leikur gáfnaljósið
Leonard Hofstadter í þættinum
The Big Bang Theory sem Stöð 2
sýnir í kvöld kl. 20.30.

Jackie Peyton er hjúkrunarkona sem er snjöll
í sínu starfi en getur ekki lifað daginn af án
verkjalyfja og þarf að fá dópið sitt reglulega.
Edie Falco, sem hlaut bæði Golden Globe
og Emmy-verðlaun fyrir frammistöðu sína í
The Sopranos, leikur aðalhlutverkið.

22.35 United States of Tara - NÝTT
(1:12) Hún á skilningsríkan eiginmann
og tvö börn. En Tara þarf oft að víkja fyrir
hinum persónunum sem búa í líkama
hennar.

Gamanþáttur um Leonard og Sheldon, afburðasnjalla eðlisfræðinga sem eiga í vandræðum með samskipti við annað fólk og þá
sérstaklega það sem er af hinu kyninu.

23.10 The Jay Leno Show Spjallþátta-

20.55 Chuck (7:22) Chuck lifði frekar

21.50

▼

It‘s Always Sunny In
STÖÐ 2 EXTRA
Philadelphia

byggð á bestu lögum Bítlanna. Ung bandarísk hástéttarstúlka fellur fyrir breskum innflytjanda frá Liverpool sem er listamaður.

22.05

Nurse Jackie - NÝTT

SKJÁREINN

22.10 Good Luck Chuck
00.00 I‘ts a Boy Girl Thing
02.00 Into the Blue
04.00 Good Luck Chuck
06.00 Notes of a Scandal

21.40 Burn Notice (7:16) Njósnar-

▼

06.30 Across the Universe
08.40 Beethoven‘s 2nd
10.10 Fool‘s Gold
12.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
14.00 Beethoven‘s 2nd
16.00 Fool‘s Gold
18.00 Jimmy Neutron. Boy Genius
20.00 Across the Universe Ástarsaga

óspennandi lífi þar til að hann opnaði tölvupóst sem mataði hann á öllum hættulegustu
leyndarmálum CIA. Hann varð þannig mikilvægasta leynivopn sem til er og örlög heimsins hvíla á herðum hans.
inn Michael Westen var settur á brunalistann
en það er listi yfir njósnara sem eru komnir út í kuldann og njóta ekki lengur verndar yfirvalda. Hann reynir nú að komast að því
hverjir gerðu það og af hverju.

22.25 The Sopranos (38:39)
23.25 Ástríður (9:12)
23.50 Medium (9:19)
00.35 John From Cincinnati (9:10)
01.30 Supercross
02.55 Welcome Back Miss Mary
04.40 Chuck (7:22)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

kóngurinn Jay Leno tekur á móti góðum
gestum og slær á létta strengi.

07.00 Fulham - Hull Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.
15.10 Portsmouth - Tottenham Útsend-

00.00 CSI: New York (6:25) (e)
00.50 Pepsi MAX tónlist

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.50 Aston Villa - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Coca Cola-mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum í Coca Cola-deildinni. Öll flottustu
mörkin og tilþrifin á einum stað.

19.00 Blackburn - Burnley Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 Wigan - Man. City Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League Review
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.

23.15 Man. Utd. - Bolton Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Ragnar Önundarson
viðskiptafræðingur er gestur þáttarins.
21.00 Græðlingur Guðríður Helgadóttir
leiðbeinir fólki um haustverkin í garðinum.
21.30 Mannamál Sjónvarpsmaðurinn
og alþingismaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson snýr aftur í sjónvarp með þátt sinn
mannamál.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

www.lyfja.is

– Lifið heil

ÏHA:CH@6H>6#>H AN;),+%*&%$%.

Lægra
verð
í Lyfju
15% afsláttur

NICOTINELL – tyggjó í 204 stykkja pakkningum

Gildir 12. – 25. október
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Afmælisskaup

Í KVÖLD

Skjár einn kl. 20.00
Bein útsending frá NASA þar sem
Skjár einn fagnar 10 ára afmæli með
pomp og prakt. Boðið verður upp
á fjöruga skemmtidagskrá þar sem
núverandi og fyrrverandi þáttastjórnendur Skjás eins
bregða á leik.
Húshljómsveit
Skjás eins,
Buffið, heldur
uppi fjörinu
og það verður
mikið um óvæntar
uppákomur. Meðal
þeirra sem koma
fram eru Sirrý, Vala
Matt, Egill Helga,
Felix Bergsson og
Erpur Eyvindarson.

STÖÐ 2 SPORT KL. 18.30
Liverpool - Lyon, beint
Það er sannkallaður stórleikur á
Anfield í kvöld þegar Liverpool tekur
á móti frönsku meisturunum í Lyon.
Liverpool byrjaði keppnina vel með
sigri á ungverska liðinu Debrecen
en tapaði sanngjarnt gegn Fiorentina í síðustu umferð. Lyon er aftur
á móti með fullt hús stiga og gæti
liðið sett Liverpool í slæma stöðu
með hagstæðum úrslitum á Anfield.
Bæði lið töpuðu heima fyrir um
helgina og mæta því dýrvitlaus í
þennan mikilvæga leik.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
07.00 Fréttir
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngvarar blárrar sveiflu
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk
FM
FM
FM
FM
FM

88,5
90,9
91,9
93,5
95,7

XA-Radíó
Gullbylgjan
Kaninn
Rás 1
FM957

FM
FM
FM
FM
FM

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Brestir í Brooklyn
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.05 Sumar raddir
00.07 Næturtónar
96,3
96,7
97,7
98,9
99,4

FM Suðurland
Létt Bylgjan
X-ið
Bylgjan
Útvarp Saga

FM
FM
FM
FM

90,1
102,2
102,9
105,5

Rás 2
Útvarp Latibær
Lindin
Útvarp Boðun

16.30 Doctors (6:26) ) Læknar og hjúkrunarfólk á Riverside-spítalanum eiga fullt í
fangi með að sinna sjúklingum á milli þess
sem greiða þarf úr flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (7:26)
17.30 Ally McBeal (2:23) Ný þáttaröð
um lögfræðinginn Ally McBeal. Loksins er
farið að birta til í einkalífi Allyar og hún er
komin með nýjan kærasta upp á arminn.

▼

18.15 Seinfeld (13:24)
18.45 Doctors (6:26)
19.15 Doctors (7:26)
19.45 Ally McBeal (2:23)
20.30 Seinfeld (13:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 It‘s Always Sunny In Phila-

delphia (2:15) Gamanþáttaröð um fjóra
vini sem reka saman bar en eru of sjálfumglaðir til að geta unnið saman án þess að til
árekstra komi á hverjum einasta degi.

22.15 So You Think You Can Dance
(4:25) Dansæðið er hafið í sjötta sinn og
hefur keppnin aldrei verið vinsælli. Keppendur vinna með bestu og þekktustu danshöfundum Bandaríkjanna til að ná tökum á
nýrri danstækni í hverri viku þar til að lokum
stendur einn eftir sem sigurvegari.

20.-27. okt.

23.00 Big Love (6:10) Bill Henrickson lifir
svo sannarlega margföldu lífi. Hann á þrjár
eiginkonur, þrjú heimili og sjö börn og rekur
auk þess eigið fyrirtæki sem þarfnast mikillar athygli.
23.55 John From Cincinnati (9:10)
00.45 Fangavaktin (4:8)
01.15 Sjáðu
01.45 Fréttir Stöðvar 2
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

PI PAR • SÍA • 90461

12.00 Blackadder the Third 12.30 Only Fools
and Horses 13.00 Only Fools and Horses 13.30
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link
14.45 Blackadder the Third 15.15 Only Fools
and Horses 15.45 Only Fools and Horses 16.15
Absolutely Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The
Weakest Link 18.00 Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps 18.30 Coupling 19.00 Little Britain
19.30 Absolutely Fabulous 20.00 Spooks 20.50
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.20
Coupling 21.50 Little Britain 22.20 Absolutely
Fabulous 22.50 EastEnders 23.20 The Weakest
Link

10 bitar
Stór af
frönskum
2 l pepsi

12.00 Landsbyhospitalet 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Boogie Mix 14.00 Hjerteflimmer Classic 14.30
Braceface 14.55 Den lyserode panter 15.00 Klima
Nord 15.30 Lille Nord 16.00 Aftenshowet 16.30
TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med
Vejret 17.30 Ha‘ det godt 18.00 Hammerslag
18.30 Klimaduks og Blærerov 19.00 TV Avisen
19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Måske
skyldig - pistolmanden 21.30 Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen 22.05 Truslen fra dybet
22.45 Seinfeld 23.05 Boogie Mix

12.00 NRK nyheter 12.05 Naboer 12.30 Andre
avenyen 13.00 NRK nyheter 13.05 Livet i Fagervik
13.50 Billedbrev fra Latin-Amerika 14.00 NRK
nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10
Oddasat - nyheter på samisk 15.25 Doktor Åsa
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Frosken og
venene 16.05 Molly Monster 16.15 Oisteins blyant 16.20 Tegneby 16.25 Milly og Molly 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i
naturen 17.55 Den leiken den ville han sjå
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Brennpunkt 20.20 Extratrekning 20.30 Bokprogrammet 21.00 Kveldsnytt
21.15 Taxi Driver 23.05 Vestindia - vårt tapte
paradis 23.30 Ut i naturen jukeboks

SVT 1
12.35 Som folk är mest 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 15.00 Hannah Montana 15.25
Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med
A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Den stora
resan 19.00 Andra Avenyn 19.45 Ung snut 21.40
Kulturnyheterna 21.55 Livvakterna 22.55 Ett fall för
Louise 23.25 Kriminaljouren

www.kfc.is

HAFNARFIRÐI
KÓPAVOGI
REYKJAVÍK
SELFOSSI
REYKJANESBÆ
MOSFELLSBÆ
FOSSVOGI
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Njósnað um FM Belfast á Nasa

Ester Stefánsdóttir hannyrðakona.
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LÁRÉTT
2. smátota, 6. hróp, 8. laus greinir,
9. áverki, 11. mun, 12. högg, 14.
jarðsögutímabil, 16. spil, 17. kirna, 18.
sjáðu, 20. dreifa, 21. glata.
LÓÐRÉTT
1. eignir, 3. eftir hádegi, 4. vandræði,
5. svelg, 7. katólska, 10. fljótfærni, 13.
ástæður, 15. mannvíg, 16. kærleikur,
19. hola.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. góss, 3. eh, 4. pikkles,
5. iðu, 7. pápíska, 10. ras, 13. rök, 15.
dráp, 16. ást, 19. op.
LÁRÉTT: 2. sepi, 6. óp, 8. hið, 9. sár,
11. ku, 12. spark, 14. ísöld, 16. ás, 17.
ker, 18. sko, 20. sá, 21. tapa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 45,5 prósent.
2 Guðmundur frá Miðdal.
3 Baldur Guðlaugsson.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÁRNI PLÚSEINN Hljóm-

sveitin FM Belfast er
undir smásjá erlends
stórfyrirtækis.

Quentin Tarantino og Baltasar Kormákur,
sem nýverið gerði við það umboðssamning. „Ég heyrði þetta en hann hefur ekkert spjallað við mig beint, ekki enn þá,“
segir Árni, sem hefur heyrt góða hluti
um fyrirtækið: „Þetta var útskýrt þannig
fyrir
mér að Elvis Presley hafi
verið hjá þeim.“ Hann
segir að tónleikarnir á
Nasa hafi verið mjög vel
heppnaðir. „Það voru mikil
læti. Ég hef sjaldan séð
svona mikið af fólki á
svona litlum stað.“
David Levy nýtti
einnig tækifæri og

skoðaði bandaríska tríóið Jessica 6,
sem spilaði á Nasa sama kvöld og FM
Belfast, og dönsku söngkonuna Oh
Land í Listasafni Reykjavíkur. Fór
hann síðan af landi brott skömmu
síðar.
Róbert Aron Magnússon hjá
Iceland Airwaves segir að hátíðin hafi heppnast einstaklega vel.
Samningur Hr. Örlygs við Icelandair er að renna út og staðfestir
Róbert að nýr samningur verði undirritaður á næstu vikum. Hátíðin
verður því haldin að ári liðnu. „Að
sjálfsögðu komum við sterkir inn á
næsta ári. Við viljum reyna að tilkynna fyrstu hljómsveitirnar
RÓBERT ARON MAGNÚS- fljótlega eftir áramót og erum
SON Iceland Airwaves-hátíð- strax farnir að skoða,“ segir
- fb
in verður haldin að ári liðnu. hann.

BUBBI MORTHENS: VILL AÐ MENN FARI RÉTT MEÐ TEXTANA SÍNA

Hvetur Friðrik Ómar til að
lagfæra Rómeó og Júlíu
„Ég myndi hvetja Friðrik til að
fara inn í stúdíó og kippa þessu í
liðinn, ég hef nú gert annað eins,“
segir Bubbi Morthens.
Friðrik Ómar fer rangt með
texta Bubba-slagarans Rómeó
og Júlía í nýrri útgáfu lagsins
sem hann syngur með Jógvani
Hansen. Í útgáfunni, sem var eingöngu gerð fyrir útvarpið, syngur
Friðrik: „Draumana tilbáðu þau“ í
staðinn fyrir „Draumarnir tilbáðu
þau“, eins og rétt er.
Bubbi segir að það taki í mesta
lagi klukkutíma að lagfæra textann og hvetur Friðrik til að
„negla“ þetta aftur, því merking textans sé einfaldlega kolröng í þessari útgáfu. Þessu eru
dyggir aðdáendur kóngsins sammála og hafa miklar umræður
um málið sprottið upp á heimasíðunni Bubbi.is. „Ég vil helst að
menn fari rétt með textana mína,
nema málvilla komi frá mér. Þá
verða menn bara að éta það eftir
mér,“ segir Bubbi. „Ég er mjög
þakklátur og auðmjúkur að þeir
skuli velja lag eftir mig að syngja
en þetta er lítið mál að laga.“
Friðrik Ómar segist ekki hafa
áttað sig á mistökum sínum fyrr
en blaðamaður ræddi við hann.
„Við hljótum að græja þetta. Þetta
eru einhver leiðinda mistök,“ segir
hann, spurður hvort hann ætli
aftur í hljóðverið. „Þetta er ekki á
neinni plötu enn þá, þannig að það
er lítið mál að redda þessu.“
Friðrik er mikill aðdáandi
Bubba og lagið Rómeó og Júlía
er þar í mestu uppáhaldi. „Þetta
er bara geðveikt lag og þegar
maður breytir útsetningunni er
það enn þá gott. Það er hægt að
gera margar útgáfur af því og
það virkar alltaf.“ Þrátt fyrir
mistökin í nýju útgáfunni segist

Eins og komið hefur
fram í fjölmiðlum
mun kvikmynd
Óskars Jónassonar,
Reykjavík-Rotterdam,
verða framlag Íslands
til Óskarsverðlauna
í ár. Einhverjir
hafa hnotið
um þetta og
bent á að
engin eiginleg
kosning hafi farið fram. Á þessu er
þó eðlileg skýring, því hinar tvær
myndirnar sem komu til greina,
Reykjavik Whale Watching Massacre
og The Good Heart, voru báðar með
of mikið af ensku tali. Enda gerðar
upp á ensku.
Aðdáendur íslenskra
spennuþátta geta nú
slakað á því í gær náðust
samningar milli Saga
Film og Stöðvar 2 um
að gera framhald af
lögfræðiþættinum
Réttur. Áætlað er
að tökur hefjist
þann 7. nóvember en ekki er
vitað á þessu
stigi málsins hvaða persónur snúa
aftur og hvort einhverjar verði látnar
hverfa. Magnús Jónsson ætti þó
að vera á sínum stað en Sigurjón
Kjartansson mun sem fyrr hafa
yfirumsjón með handritsgerðinni.

BUBBI MORTHENS
HIRTIR FRIÐRIK
Bubbi hvetur Friðrik
Ómar til að fara í hljóðver
og breyta útgáfu sinni af
Rómeó og Júlíu. Rangt
er farið með texta lagsins.
Bubbi vill að menn fari rétt
með lögin sín. Friðrik Ómar
tók vel í þá bón Bubba að
laga þessi leiðu mistök.

Friðrik alltaf syngja lagið rétt á
tónleikum. „Ég tók þetta upp einn
heima hjá mér, einn með sjálfum
mér. Ég hef bara ekki heyrt þetta
sjálfur.“
Lagið er eingöngu í flutningi
Jógvans á nýrri plötu þeirra
félaga, Vinalög, og þar fer Færeyingurinn rétt með textann. Bubbi
segir það heiður að Færeyingur

Konungur
rokksins var á
mála hjá
William
Morris
Endeavor.

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég hlusta bara á Bylgjuna,
alla þættina. Til dæmis hlusta
ég á Bítið þegar ég er að keyra í
vinnuna.“

„Hann er örugglega með númerið mitt,“
segir Árni Plúseinn úr hljómsveitinni FM
Belfast. David Levy, útsendari frá hinu
virta umboðs- og afþreyingarfyrirtæki
William Morris Endeavor, var staddur á
Nasa á laugardagskvöldið þar sem hann
njósnaði um FM Belfast á Iceland Airwaves-hátíðinni.
Árni kannast við áhuga
fyrirtækisins, sem hefur
haft stórlaxa á borð við The
Rolling Stones, Eminem og
Britney Spears á sínum
snærum. Einnig eru þar
á mála leikstjórarnir

ELVIS PRESLEY

skuli syngja lag eftir sig, enda
hafa þessir frændur okkar stutt
vel við bakið á okkur Íslendingum
í kreppunni. „Það þarf ekkert að
ræða það. Ég held ég hafi þakkað
fyrir hönd íslensku þjóðarinnar
í sjónvarpsþættinum í vetur sem
ég tók upp í Færeyjum og söng
fyrir þá. Þar þakkaði ég mikið
fyrir.“
freyr@frettabladid.is

Norrænt kóngafólk virðist hafa tekið
ástfóstri við íslenska útivistarfatnaðinn frá Cintamani. Fréttablaðið
greindi frá því fyrr á þessu ári þegar
Mary Donaldson, krónprinsessa
Danmerkur, klæddist Cintamanifötum í skíðaferð fjölskyldunnar.
Nú má lesa á vefnum Dagbladet.
no frétt um útivistardag hjá norsku
konungsfjölskyldunni. Þar
klæðist hin glæsilega
krónprinsessa MetteMarit úlpu frá Cintamani og tekur sig vel út.
Ekki amaleg auglýsing
sem þessi íslenski
fatnaður fær um
þessar mundir.
- fgg, hdm

Vesturport á leið til Kólumbíu

Við opnum nýja Ísbúð og veitum 30% kynningarafslátt
af öllum ísréttum, samlokum, salötum og gosi

17-26 okt.
Opið til 22:00 alla daga
Nýbýlavegi 32

Nýbýlavegi 32

Leikhópurinn Vesturport verður með opnunarsýningu einnar
stærstu leiklistahátíðar heims,
Festival Iberoamericano, sem
hefst í Kólumbíu í mars á næsta
ári. Hamskiptin eftir Franz Kafka
urðu fyrir valinu en tuttugu manna
hópur frá Íslandi mun fara til Bógóta og taka þátt í uppfærslunni.
Aðstandendur hátíðarinnar
höfðu einnig falast eftir því að
hópurinn myndi setja upp og sýna
Rómeó og Júlíu en það var ekki
hægt vegna anna leikara í þeirri
sýningu. Bæði Björn Hlynur Haraldsson og Ingvar E. Sigurðsson
voru til að mynda bókaðir í frumsýningu Þjóðleikhússins á sama
tíma. „Skipuleggjendurnir komu
til Suður-Karólínu þegar við Nína
Dögg vorum að sýna Don John.
Þar komu þeir auga á nafn Vesturports í sýningarskránni, könnuðustu vel við nafnið og vildu fá
okkur á þessa hátíð,“ segir Gísli
Örn þegar Fréttablaðið truflaði

hann í tökum á kvikmyndinni Órói
sem nú fara fram.
Gísla þykir þetta ákaflega spennandi verkefni, að fara til Kólumbíu
og setja þar upp leiksýningu þótt
orðspor landsins hafi verið plagað
af mannránum, eiturlyfjasölu og
hálfgerðu stríðsástandi í fjölmiðlum. Vesturport getur þó huggað
sig við þá staðreynd að borgaryfirvöld í Bógóta hafa tekið til hendinni og borgin er nú talin vera
öruggari en bæði Caracas og Ríó
de Janeiró. „Mér skilst að Bógóta
sé undirlögð af hátíðinni á þessum
tíma, allt verði stopp og íbúarnir
taki þátt í þessu af fullum krafti,
þetta ætti því að vera mikið stuð.“
- fgg

HAMSKIPTIN TIL KÓLUMBÍU Hamskipti
Vesturports verður opnunarsýning einnar stærstu leikhúshátíðar heims sem
fram fer í Bógóta í Kólumbíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Jólamarkaður

Office
Skeifunni

Egilsstöðum og

Akureyri

A • 91569

®

Ég ætla að spara í ár! Office

Opið 07 til 01

- Lifið heil

Lyfja Lágmúla

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Stieg vinur
minn

F

yrir nokkrum mánuðum rændi
Svíi hjarta mínu. Já, þetta gerðist þrátt fyrir að ég sé vel að mér
um Íslendingasögur og viti að Svíar
eru undantekningarlaust vondir
menn, göldróttir og jafnvel berserkir. Ég var stödd úti í bókabúð,
ákveðin í að kaupa mér skemmtilegt léttmeti og komin með kilju
í hönd. Í biðröðinni hitti ég fyrir
annan viðskiptavin. Honum þótti
augljóslega lítið til bókarinnar í
höndum mér koma en ýtti að mér
annarri bók. Bókin hét Karlar sem
hata konur og hafði ég verið þess
fullviss að þar væri á ferð femínískt fræðirit en ég var ekki á höttunum eftir slíku riti þennan eftirmiðdag. En af því að þessi maður
í bókabúðinni var nú sjálfur Egill
Helgason, sem margir telja nestor
íslenskrar bókmenntaumræðu, og
af því að röðin var komin að mér
við kassann gerðist ég meðvirk
mjög og skipti umhugsunarlaust
um skruddu. Þegar út var komið
sá ég samstundis eftir skiptunum
og var skapi næst að bíða eftir því
að Egill og önnur gáfumenni sem
höfðu hreiðrað um sig inni í búðinni færu burt svo ég gæti skilað
henni.

Á FJÓRÐU síðu hafði höfundurinn
Stieg Larsson stolið hjarta mínu.
Ég skildi ekki hvað hafði gerst,
hvernig gat saga haft þau áhrif
að ég varð eins og reykingamaður
á mannamóti. Alltaf með hugann
við annað og í leit að útgönguleið
svo ég gæti sinnt því sem hugurinn
kallaði eftir. Já, aðalpersónan var
nefnilega áhugaverður karl sem
svaf hjá öllum konum sem hann
hitti fyrir og lét skúrka fá það
óþvegið líkt og Bond gerir en var
þó ekki óáhugaverður og leiðinlegur hálfviti eins og sá breski heldur blíður og vel lesinn femínisti.
Ó, ég skildi þessar konur sem féllu
unnvörpum fyrir honum ljómandi
vel. En undarlegri áhrif hefur hún
Lisbeth. Já, hvern hefði grunað að
hægt væri að heillast af húðflúraðri manneskju með gaddaól um
hálsinn.

MIG grunar samt að það sem heillar lesendur mest í bókum Stígs
vinar míns, eins og ég kýs að kalla
hann, sé að í þeim kemur fram einskær fyrirlitning á jakkalökkum,
sem líta á konur sem söluvöru og
eru með skúffufyrirtæki á aflandseyjum, en ást á hreinskiptni,
mannúð og heiðarleika. Bækurnar eru því ótrúleg blanda femínískra viðhorfa, frábærrar dægrastyttingar auk þess sem þær veita
reiði lesenda útrás og ekki hefur
veitt af slíku eftir fréttatíma síðustu missera.

ERGOMOTION ERGOSPORT

ERGOMOTION
ERGOSPORnaTrmeð þrýstijöfnu
dýnum (2x97x203)
Verð 488.800 kr.

NÚ 342.16LÁ0TTkUr.R
= 30% AFS

Á TILBOÐI Í ÖRFÁA DAGA!

VORUM AÐ FÁ Í VERSLUN OKKAR, NÝ OG GLÆSILEG FJÖLSTILLANLEG
HEILSURÚM FRÁ BANDARÍSKA FRAMLEIÐANDANUM ERGOMOTION
ERGOMOTIOfnuNna10r- 0

ERGOMOTION 400 LÍNAN
• Ergomotion er ei
stillanlegi botnin
• Botninn er inndra
er að nýta ljósið
• Lyftigetan er gífu
2 mótorar. Einn f
• Öll tannhjól og lið
ískur og óþarﬁ a
• Hljóðlátt og öﬂug
• 3 mm. tvíhert stá
• 400 línan er með
hraðastillingum o
• 20 ára ábyrgð á
• Þráðlaus fjarstýring með útvarpssendi svo ekki þarf að
beina fjarstýringunni á móttakara.
• Rúmið fært niður í ﬂata stöðu með einum takka.
• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir rúmið í þyngdarleysisstöðuna. Njóttu þægindanna og upplifðu þyngdarleysistilﬁnninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar pressu
á mjóbak og axlir.

með þrýstijö
dýnum (2x97x203)
Verð 681.000 kr.

NÚ 476.700 kr.

= 30% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öﬂugasti og sterkasti
stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.
• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt
er að nýta ljósið á náttborðinu.
• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru
2 mótorar. Einn fyrir höfuðgaﬂ og annar fyrir fótgaﬂ.
• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo ekkert
ískur og óþarﬁ að smyrja.
• Hljóðlátt og öﬂugt.
3
íh ál i d di ll b i

ERGOMOTtijöIOfnuNna40r- 0
með þrýs
dýnum (2x97x203)
Verð 840.800 kr.

NÚ 590.660 kr.R
= 30% AFSLÁTTU

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI TEGUNDIR AF DÝNUM Á ERGOMOTION HEILSURÚMIN

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn 20. október 2009, 293. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

8.33
8.24

Hádegi

Sólarlag

13.12
12.57

17.50
17.29

Heimild: Almanak Háskólans
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