
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

ÞRIÐJUDAGUR
9. febrúar 2010 — 33. tölublað — 10. árgangur

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Ég var lengi búin að leita að ein-hverju sniðugu sem hentaði mann-eskju í mínum sporum, sem er í fullri vinnu, einhleyp og með tvö börn og hefur ekki tíma fyrir rækt-ina. Þá uppgötvaði ég þetta í gegn-um frænku mína og líkaði svo vel að ekki var aftur snúið,“ segir Anna Helgadóttir, vefstjóri hjá Marel, sem tók þeirri óvenjulegu áskorun frænku sinnar, sem æfir crossfit af miklum móð, að ljúka 5.050 froskahoppum á hundr ð d

hendir sér niður á gólf, skýtur fót-unum aftur fyrir sig og tekur eina 
armbeygju þannig að brjóstkass-inn snerti gólfið. Því næst stekk-ur maður til baka og hoppar aftur upp. Þetta er endurtekið eftir því sem við á.“
Önnu segist hafa gengið vel að ná settu marki þótt hún neiti ekki að stundum hafi reynt á þolrifin. „Sérstaklega í kringum þ js í

reyndar einu sinni,“ viðurkennir Anna. „Ég tók mér þriggja daga frí til að undirbúa afmælið hans pabba, en bætti mér það upp með því að taka fleiri æfingar næstu daga á eftir og missti ekki úr æfingu eftir það.“Nú þegar settu marki er náð seg-ist Anna finna á sér mikinn mÉg sef b t

Hoppaði 5.050 sinnumAnna Helgadóttir nýtti sér óvenjulega en árangursríka leið til heilsueflingar sem fólst í því að taka 5.050 

froskahopp á hundrað dögum. Hún segist vera ný og betri manneskja fyrir vikið.
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Anna segist finna á sér mikinn mun nú þegar settu marki er 

náð, meðal annars sofi hún betur og löngunin í sætindi og 

feitan mat hefur snarminnkað. Anna heldur úti heimasíðu, 

anna.is, þar sem hægt er að fræðast betur um áskorunina.

NÝR UPPSKRIFTAVEFUR  hefur litið dags-ins ljós á vefsíðunni freisting.is. Öllum er frjálst að senda inn uppskriftir en síðuna má finna á slóðinni http://uppskriftir.freisting.is  

Fjölþrepa 
bakbrettið• Eykur sveigjanleika• Linar bakverki• Bætir líkamsstöðu• Auðvelt í notkun• Má nota hvar sem er

Opið virka daga frá kl. 9 -18www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Verð: 7.950 kr.

OPIÐ HÚS
AFS-skiptinemasamtökin verða með opið hús 
á morgun, miðvikudaginn 10. febrúar, kl. 17-19 í húsa-
kynnum samtakanna, Ingólfsstræti 3, Reykjavík.• Skiptinemadvöl• Sjálfboðaliðadvöl• Fósturfjölskyldur

Við hvetjum fólk til að líta við hjá okkur og kynna 
sér starfsemi AFS og það sem samtökin hafa upp á
að bjóða.

VEÐRIÐ Í DAG

Afneitun
„Nú er ljóst að útrásin var reist 
á sandi og það vissu íslenskir 
ráðamenn áður en „hrunið“ var,“ 
skrifar Sverrir Jakobsson.
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börnÞRIÐJUDAGUR  9. FEBRÚAR 2010
Umdeild hjálpartækiSkiptar skoðanir eru á því hvort notkun snuða sé til góðs.

SÍÐA 6

Nálgast viðfangsefnið á hispurslausan háttÞóra Sigurðardóttir vinnur að nýrri handbók fyrir foreldra.     SÍÐA 2

• Barnatannkremið frá Weleda er þróað í samvinnu við tann-lækna. Það er hannað fyrirbarnatennur, það má gleypa og það inniheldur ekki flúor.

• Létt og mild húðmjólk, gott fyrir viðkvæma húð. Það er auðvelt að bera kremið á, smýgur auðveld-lega inn í húðina.

• Kuldakremið er algjörlega nauðsyn-
legt á veturna, verndar viðkvæma húð andlitsins gegn kulda og vindi. Inniheldur ekki vatn, hentar öllum aldurshópum.

Lífrænt ræktað án aukaefna • www.weleda.is

Útsölustaðir: Apótek, barnaverslanir og heilsuverslanir.

Náttúrulegar og lífrænar húðvörur fyrir börn

Ljósmæður mæla með Weleda barnavörunum.

ANNA HELGADÓTTIR

Hefur gert yfir fimm 
þúsund froskahopp
• heilsa • vetrarsport

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Semur við 
bandarískt 
leikhús
Latibær berst við 
offitu barna í 
Bandaríkjunum.

FÓLK 30

Mínus 
í hljóðver
Hljómsveitin 
Mínus er vöknuð 
og ætlar að taka 
upp nýja plötu í 

mars.
FÓLK 30

BÖRN

Nudd, brjóstagjöf, jóga 
og ný foreldrahandbók
Sérblað um börn

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Hæglætis veður   Í dag verður 
yfirleitt hæg suðaustlæg eða 
breytileg átt. Víða bjart en skýjað 
og lítils háttar væta suðvestan og 
vestan til. Hiti 0-6 stig en frost 0-6 
stig norðan- og austanlands.
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www.isafold. is
Sími 595 0300

Eitt nafnspjald 
eða 100.000 
bæklinga?

SVEITARSTJÓRNARMÁL Styrkir 
Reykjavíkurborgar til stjórn-
málaflokkanna, sem eiga kjörna 
fulltrúa í borgarstjórn Reykjavík-
ur, nema samtals 129,5 milljónum 
króna á árunum 2007-2010. 

Styrkirnir jafngilda því að flokk-
arnir hafi á kjörtímabilinu fengið 
greiddar 2.000 krónur fyrir hvert 
atkvæði sem þeir hlutu í sveitar-
stjórnarkosningunum árið 2006.

Þessir styrkir eru veittir á 
grundvelli laga frá 2006 um fjár-
mál stjórnmálasamtaka. Sam-
kvæmt 5. grein þeirra er sveitar-
stjórnum með fleiri en 500 íbúa 
skylt að styrkja stjórnmálasam-
tök, sem hafa fengið að minnsta 
kosti einn mann kjörinn í sveit-
arstjórnina eða hlotið 5 prósent 
atkvæða eða meira í síðustu sveit-
arstjórnarkosningum.  

Hverri sveitarstjórn er í sjálfs-

vald sett hve háar fjárhæðir eru 
veittar í þessa styrki. Hins vegar 
er skylt að deila heildarfjárhæð-
inni niður á flokkana í hlutfalli við 
atkvæðamagn þeirra. 

Samkvæmt svari við fyrirspurn, 
sem Fréttablaðinu hefur borist 
frá skrifstofu borgarstjóra, hafa 
33,6 milljónir króna verið settar 

í styrki til flokka borgarfulltrú-
anna hvorttveggja árið 2008 og 
2009. Við afgreiðslu fjárhagsáætl-
unar 2010 var hins vegar ákveðið 
að lækka styrkina um 12 prósent 
og greiða 29,5 milljónir króna til 
flokkanna í ár. Árið 2007 var fjár-
hæðin 32,7 milljónir. Það ár tóku 
gildi lögin um fjármál stjórnmála-

flokka og jukust framlögin veru-
lega í framhaldi af því en voru á 
bilinu 11,5-13,9 milljónir á ári frá 
2003-2006.

Í samræmi við kjörfylgi hefur 
Sjálfstæðisflokkurinn fengið 
hæstu styrkina, 42,87 prósent af 
heildarfjárhæðinni, samtals 55,5 
milljónir króna á tímabilinu 2008-
2010. Hlutur Samfylkingarinnar er 
27,35 prósent, sem jafngildir 35,4 
milljónum, í hlut VG koma 13,47 
prósent, eða 17,4 milljónir, F-list-
inn 10,06 prósent, eða 13 milljón-
ir, en Framsóknarflokkurinn 6,25 
prósent eða alls 8 milljónir króna. 

Í Fréttablaðinu á laugardag kom 
fram að stærstu sveitarfélögin 
í nágrenni Reykjavíkur styrktu 
flokkana um samtals rúmlega 9,2 
milljónir króna á árinu 2008. Það 
ár styrkti Akureyrarbær flokkana 
um 3 milljónir króna. - pg

Flokkarnir hafa fengið 130 
milljónir í styrki frá borginni
Reykjavíkurborg deildi um 33 milljóna króna styrk milli stjórnmálaflokkanna undanfarin þrjú ár en lækk-
aði fjárhæðina í 29,5 milljónir á þessu ári. Samtals hafa flokkarnir fengið um 130 milljónir frá árinu 2007.

FRAMLÖG REYKJAVÍKURBORGAR
Styrkir Reykjavíkurborgar til stjórnmálaflokka 2007-2010 
Tölur í milljónum króna
Flokkur 2007 2008 2009 2010 samtals
Framsóknarflokkurinn 2,0 2,1 2,1 1,8 8,0
Frjálslyndir og óháðir 3.3 3,4 3,4 3,0 13,1
Samfylkingin 8,9 9,2 9,2 8,1 35,4
Sjálfstæðisflokkurinn 14,0 14,4 14,4 12,6 55,5
Vinstri græn 4,4 4,5 4,5 4,0 17,4
Samtals 32,75 33,6 33,6 29,5 129,55

 Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu borgarstjórnar

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Þegar verið er að ræða mál-
efni sem snúa að því að stjórna sveitarfélagi þá held 
ég að mönnum veiti ekkert af því að hafa hugann 
við það,“ segir Halldóra B. Jónsdóttir, bæjarfulltrúi 
á Hornafirði, sem vill láta banna notkun fartölva og 
gemsa á bæjarstjórnarfundum.

Halldóra er bæjarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokk 
sem nú er í minnihluta en hún hefur bæði verið 
formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar á 
þeim tæpu sextán árum sem hún hefur verið bæj-
arfulltrúi. Á síðasta bæjarráðsfundi lagði hún til að 
tekið yrði á notkun fartölva og farsíma í samþykkt-
um bæjarins sem nú eru til endurskoðunar.

„Mér hefur fundist þetta ekki vera alveg eins og 
það ætti að vera. Menn eru dálítið mikið að tékka 
á símanum sínum og jafnvel að skreppa á Netið 
á meðan fundir eru í gangi,“ segir Halldóra, sem 
kveðst hafa tekið þetta sama mál fyrir fyrir all-
nokkru en það sé ekki fyrr en nú sem hún leggi til 
farsíma- og tölvubann á fundum.

„Menn urðu mjög hissa þegar ég setti þetta fram 
í bæjarráðinu en ég er af gamla skólanum og vil 
bara hafa fundina frekar stutta og að menn einbeiti 
sér að því að ræða málin hnitmiðað og geti farið 
fyrr heim,“ segir Halldóra.  
 - gar

Bæjarfulltrúi á Hornafirði langþreyttur á annars hugar kollegunum á fundum:

Hætti öllu netvafri og farsímablaðri

EUROVISION Línur eru teknar að 
skýrast með undankeppni Euro-
vision-söngvakeppninnar í Ósló. 
Hera Björk og félagar hennar 
flytja lagið Je 
ne sais quoi á 
fyrra undan-
úrslitakvöld-
inu, sem verður 
þriðjudaginn 
25. maí.

Undanúrslita-
kvöldin eru tvö 
og hefur verið 
dregið um það 
hvaða lönd keppa á hvoru kvöld-
inu. Auk þess hefur verið dregið 
um það hvort lönd koma fram 
fyrri eða seinni hluta kvöldsins, 
og Ísland verður á sviðinu í Ósló 
seinni hluta kvöldsins.  
 - gb / sjá síðu 38

Undankeppni Eurovision:

Ísland keppir 
fyrra kvöldið

HERA BJÖRK

VOR Í LOFTI Margir Reykvíkingar stóðu sig að því að líta á dagatalið í gær, svo milt var veðrið. Þær Kolbrún Siv og Thelma Lind, 
nemar í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, létu tækifærið ekki renna sér úr greipum og fengu sér snæðing undir suðurvegg skólans 
í hádeginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Grindavík í 
bikarúrslitin
Grindvíkingar 
mæta Snæ-
fellingum í 
Höllinni eftir 
sigur á ÍR í gær.

ÍÞRÓTTIR 27
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Líf, verður borgin þá lífvæn-
leg? 

„Ja, vonandi gengur hún í endurnýj-
un lífdaga.“ 

Líf Magneudóttir hreppti þriðja sætið 
í forvali Vinstri grænna í Reykjavík um 
helgina. 

DÚBAÍ, AP Ferðamenn í Dúbaí hafa 
orðið fyrir vonbrigðum þegar 
þeir hyggjast heimsækja hæstu 
byggingu heims, sem opnuð var 
með pomp og pragt fyrir rúmum 
mánuði.

Útsýnispallurinn hefur verið 
lokaður síðan á sunnudag og 
sömu sögu er að segja um lyft-
urnar sem flytja fólk þangað upp.

Skýringin er sögð vera sú að 
rafmagnsbúnaði sé ábótavant, 
en skortur á upplýsingum hefur 
vakið vangaveltur um hvort fleiri 
vistarverur stórhýsisins, sem enn 
stendur að mestu tómt, kunni að 
vera lokaðar. - gb

Vandræðagangur í Dúbaí:

Hæsta bygging 
heims lokuð

AÐ MESTU TÓM BYGGING Stórhýsið í 
Dúbaí er ekki opið ferðamönnum.

NORDICPHOTOS/AFP

FJÁRMÁL Árni Páll Árnason félags-
málaráðherra hyggst beita sér 
fyrir lagasetningu sem kemur 
böndum á starfsemi fyrirtækja 
sem veita smálán. Hann segir lán-
veitingar til ungmenna með mörg 
þúsund prósenta vöxtum siðlausa 
sjóræningjastarfsemi. Frá þessu 
var sagt í kvöldfréttum Stöðvar 
2 í gær.

Árni Páll segir að því miður 
séu smálánin á okurvöxtum, sem 
fyrirtæki eins og Kredia hafa 
verið að veita, lögleg atvinnustarf-
semi en það sé hins vegar mikil-
vægur prófsteinn fyrir samfélag 
Íslendinga að taka fast á henni og 
koma böndum yfir hana. Ráðherr-
ann hyggst beita sér fyrir laga-
setningu í þá veru.  - þþ

Árni Páll Árnason:

Smálán siðlaus 
okurstarfsemi

ÁRNI PÁLL ÁRNASON Hyggst beita sér 
gegn smálánastarfsemi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EVRÓPUMÁL Stofnfundur nýrra 
samtaka Evrópusinnaðra sjálf-
stæðismanna verður haldinn í 
Þjóðmenningarhúsinu á föstudag. 
Samtökin bera nafnið Sjálfstæðir 
Evrópumenn. 

Á meðal þeirra sem unnið hafa 
að stofnun samtakanna er Bene-
dikt Jóhannesson ritstjóri. Hann 
segir að nokkrir tugir manna hafi 
komið að undirbúningsvinnunni. 
Meðal þeirra eru Jónas Haralz 
hagfræðingur, Þorsteinn Páls-
son, fyrrverandi forsætisráð-
herra, og Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir alþingismaður. 

Benedikt segir að markmiðið 
með stofnun samtakanna sé 

að vekja upp jákvæða Evrópu -
umræðu innan Sjálfstæðis-
flokksins. 

Benedikt telur ekki tímabært 
að upplýsa hvort fleiri sitjandi 
þingmenn Sjálfstæðisflokksins 

en Ragnheiður standi að baki 
samtökunum eða hvort vara-
formaðurinn, Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, sé þar á meðal. 
„Hún veit hins vegar af þessu“, 
segir Benedikt.   - shá

Hópur sjálfstæðismanna stofnar samtökin Sjálfstæðir Evrópumenn:

Stofna samtök Evrópusinna

BENEDIKT 
JÓHANNESSON

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

JÓNAS 
HARALZ

RAGNHEIÐUR 
RÍKHARÐSDÓTTIR

HEILBRIGÐISMÁL „Auðvitað eru það vonbrigði að 
þeir skuli ekki finna aðrar leiðir til að fást við 
sinn niðurskurð,“ segir Hermann Jón Tómasson, 
bæjarstjóri á Akureyri, um þá ákvörðun SÁÁ að 
loka göngudeild samtakanna á Akureyri í vor.

Hermann segir að SÁÁ sé vissulega að skera 
niður á fleiri stöðum en lokun göngudeildarinnar 
bitni harkalega á fólki á Akureyri. „Fyrst og 
fremst er þetta vont út af þeim íbúum sem hafa 
fengið þessa þjónustu að hún skuli ekki vera í 
boði lengur. Ég vona að menn leiti allra leiða til að 
koma í veg fyrir að þetta þyrfti að verða,“ segir 
bæjarstjórinn.

Að sögn Hermanns hefur Akureyrarbær styrkt 
starfsemi SÁÁ meðal annars með fjárframlögum. 
Nú eigi að spara fimmtán milljónir króna með 
lokun göngudeildarinnar. „Við munum að sjálf-
sögðu ræða við SÁÁ en það er samt alveg ljóst 
að við getum ekki annast þetta verkefni fyrir þá. 
Þetta er miklu stærri biti en svo að við getum 
nokkurn tíma tekið við þessu,“ segir Hermann.

Bæjarstjórinn sér fyrir aukið álag á félagsþjón-
ustu bæjarins eftir lokunina hjá SÁÁ. „Þeir sem 

fá aðstoð í gegnum viðtöl hjá SÁÁ munu væntan-
lega leita eftir sambærilegum stuðningi hjá 
félagsþjónustunni,“ bendir hann á.   - gar

Bæjarstjóri Akureyrar segir bæinn ekki geta hindrað að SÁÁ loki göngudeild:

SÁÁ er of stór biti fyrir okkur

HERMANN JÓN TÓMASSON Bæjarstjórinn á Akureyri sér fyrir 
sér aukna aðsókn að félagsþjónustu bæjarins eftir lokun 
göngudeildar SÁÁ. MYND/KK

BANDARÍKIN, AP Læknirinn Con-
rad Murray var í gær ákærð-
ur fyrir manndráp af gáleysi 
vegna andláts poppstjörnunnar 
Michaels Jackson.

Hann er sagður hafa sýnt 
gáleysi þegar hann gaf söngv-
aranum svæfingarlyf í æð 
að kvöldi 24. júní til þess að 
tryggja honum nætursvefn, 
eins og hann hafði reyndar gert 
oft áður. Morguninn eftir tókst 
Murray ekki að vekja Jackson.

Lögmenn Murrays segja hann 
lýsa yfir sakleysi sínu og þeir 
ætli að halda uppi harðri mál-
svörn fyrir hann. - gb

Læknirinn Conrad Murray:

Ákærður vegna 
dauða Jacksons

Herforingi ákærður
Kanadíski ofurstinn Russell Williams, 
sem er yfirmaður flotaherstöðvarinnar 
í Trenton í Ontario, var handtekinn 
á sunnudag og hefur verið ákærður 
fyrir að myrða tvær konur og nauðga 
tveimur öðrum.

KANADA

Lík í lendingarbúnaði
Lík fannst í lendingarbúnaði banda-
rískrar farþegaþotu eftir að hún lenti í 
Tókíó í Japan. Vélin kom frá New York, 
en ekki hafði tekist að bera kennsl á 
líkið í gær. 

JAPAN

Stríðsglæpaákæru vísað frá
Alþjóðlegi sakadómstóllinn í Haag 
vísuðu á bug ákærum á hendur Bahar 
Idriss Abu Garda, uppreisnarmanni í 
Darfúrhéraði í Súdan, sem hafði verið 
sakaður um að hafa skipulagt og tekið 
þátt í árás sem varð tólf alþjóðlegum 
friðargæsluliðum að bana árið 2007.

HOLLAND

STJÓRNMÁL Stuðningsmenn  fram-
bjóðenda í forvali VG fyrir borgar-
stjórnarkosningarnar, meðal ann-
ars Sóleyjar Tómasdóttur, buðust 
„ítrekað og sístematískt“ til að 
koma með kjörseðla heim til kjós-
enda og skila þeim svo fyrir þá í 
forvali VG, sem lauk á laugardag. 
Formaður kjörstjórnar sagði hins 
vegar við son Þorleifs Gunnlaugs-
sonar, nokkru fyrir kosningarnar, 
að slíkt væri óleyfilegt.

Svo segir Þorleifur Gunnlaugs-
son borgarfulltrúi, sem kærði 
þessa aðferð til kjörstjórnar VG 
í Reykjavík á kjördag og ítrekaði 
síðast í gær. Þorleifur vill að utan-
kjörfundaratkvæði verði dæmd 
ógild og upplýst um hver raunveru-
legur atkvæðafjöldi var.

Þorleifur bendir á að það hefði 
getað haft áhrif á kosninguna ef 
hann hefði beitt sömu meðulum, 
en einn stuðningsmaður frambjóð-
anda í forvalinu hafi boðist til að 
fylla út seðil fyrir mann í Svíþjóð, 
og koma til skila.

Kjörstjórn svaraði Þorleifi í gær 
og segir að ekkert bendi til þess að 
reglur póstatkvæðagreiðslu hafi 
verið brotnar. Hún hafnar kröfum 
hans. Formaður kjörstjórnar, Stef-
án Pálsson, segir að það sé vissu-
lega óleyfilegt að fylla út atkvæði 
fyrir aðra, en engin dæmi séu um 
að slíkt hafi verið gert. Hann við-
urkennir að hafa sagt í hugsun-
arleysi að óleyfilegt væri að fara 

heim til kjósenda og skila atkvæða-
seðlinum fyrir þá.

„Ég verð þá að biðjast innilegr-
ar afsökunar á því ef ég hef vald-
ið einhverjum misskilningi,“ segir 
Stefán. Þetta hafi verið netspjall 
að nóttu til og hann hafi ekki talið 
sig vera að svara formlegu erindi 
sem formaður kjörstjórnar: „Þetta 
er ekki brot. Reglurnar eru mjög 
opnar, það er vandinn.“

Í kæru Þorleifs býðst hann til að 
nafngreina brotlegan stuðnings-
mann Sóleyjar. Einnig talar hann 
um kennara við Háskóla Íslands, 
sem hafi farið heim til nemanda 
með atkvæðaseðil. Blaðið hefur 
fengið staðfest að umræddur kenn-
ari er Silja Bára Ómars-
dóttir, en hún vildi 
ekki tjá sig um 
málið í gær, 
eða um hvort 
þetta samrým-
ist  reglum 
Háskólans.

Spurður 
hvort kjör-
stjórnin hafi 
rannsakað meint 
brot, segir Stef-
án að farið hafi 
verið yfir 
öll utan-
kjörfund-
arblöð og 
undir-
skriftir. 

En útilokað sé að leita af sér allan 
grun. Ekki hafi verið haft sam-
band við meintan brotlegan stuðn-
ingsmann, en Stefán hafi upplýs-
ingar um að viðkomandi gangist 
ekki við brotinu.

Þorleifur Gunnlaugsson segir 
það skaðlegt fyrir flokkinn, ef litið 
er framhjá kosningasvindli. Málið 
snúist um heiðarleika í stjórnmál-
um. Hann íhugar nú næstu skref 
sín í málinu. klemens@frettabladid.is

Telur litið framhjá 
kosningasvindli
Stuðningsmenn Sóleyjar Tómasdóttur beittu aðferðum í forvali VG sem öðrum 
frambjóðanda var sagt að væru óleyfilegar. Formaður kjörstjórnar biðst afsök-
unar á því. Þorleifur Gunnlaugsson segir þetta vera kosningasvindl.

FRAMBJÓÐENDUR OG FORMAÐUR KJÖRSTJÓRNAR  
Hart var barist í forvali VG í Reykjavík á laugardaginn. 

Sóley Tómasdóttir náði fyrsta sætinu af Þorleifi 
Gunnlaugssyni. Það munaði um 40 atkvæðum. 

Stefán Pálsson er formaður kjörstjórnar.

SPURNING DAGSINS
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Hafðu samband við lífeyrisþjónustu Arion banka Borgartúni 19, í síma 444 7000,

sendu tölvupóst á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða komdu við í næsta útibúi Arion banka.

Góð ávöxtun
viðbótarlífeyris-
sparnaðar 2009

Sjóðirnir henta þeim sem vilja 
leggja fyrir í viðbótarlífeyris-
sparnað og nýta sér þannig 
mótframlag launagreiðanda. 

Sjóðfélagar í Vista og Lífeyris-
auka eru samtals um 70.000 
og stærð sjóðanna er ríflega 
40 milljarðar kr.

Fjárfestingarleiðir séreignarsjóðanna Lífeyrisauka 
og Vista skiluðu góðri ávöxtun árið 2009.
Leitaðu til okkar þegar kemur að lífeyrissparnaði.

Lífeyrisauki
Nafnávöxtun 2009

Vista
Nafnávöxtun 2009
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Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð. Myndin sýnir 
5 ára meðalnafnávöxtun áranna 2005–2009 en ávöxtunin er mismunandi á milli ára.
Frekari upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast á arionbanki.is/lifeyrir.
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VEÐURSPÁ

Alicante
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TÍÐINDALÍTIÐ 
VEÐUR  Veðrið 
næstu dagana  
verður mjög svipað 
en það verða hæg-
ar suðlægar áttir 
ríkjandi og yfi rleitt 
úrkomulítið. Helst 
að það verði lítils 
háttar væta um 
sunnan- og vestan-
vert landið en fyrir 
norðan og austan 
verður tiltölulega 
bjart áfram.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Tíu sóttu um að 
gegna embætti forstjóra Útlend-
ingastofnunar frá og með 1. apríl 
næstkomandi. Á meðal umsækj-

enda er Jón-
ína Bjartmarz, 
fyrrverandi 
umhverfis-
ráðherra og 
þingmaður 
Framsóknar-
flokksins.

Umsóknar-
frestur rann 
út á fimmtu-
daginn síðasta 

en embættið var auglýst laust 
til umsóknar 15. janúar. Ragna 
Árnadóttir, dómsmála- og mann-
réttindaráðherra, skipar í emb-
ættið til fimm ára í senn.

Umsækjendur eru auk Jónínu: 
Einar Örn Thorlacius, Gísli Rúnar 
Gíslason, Halldór Frímannsson, 
Halldór Eiríkur S. Jónhildarson, 
Kristín Völundardóttir, Kristján 
Baldursson, Oddur Gunnarsson, 
Margrét Steinarsdóttir og Ragn-
heiður Ólöf Böðvarsdóttir. - shá

Útlendingastofnun:

Tíu sóttu um 
forstjórastólinn

JÓNÍNA 
BJARTMARZ

STJÓRNMÁL Afborganir af Icesave-
skuldum Íslands gagnvart Bretum 
og Hollendingum gætu hafist fyrr 
en samist hefur um.

Í fyrirliggjandi samningum er 
gert ráð fyrir að endurgreiðslur 
hefjist árið 2016 en vextir greiðist 
frá síðasta ári. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins miðar vinnan hérlendis 
– við að ná nýjum og hagfelldari 
Icesave-samningum – einkum að 
því að lækka kostnað Íslands. Í 
ljósi þess að Bretar og Hollend-
ingar hafa í óformlegum við-
ræðum haldið fast í kröfu sína 
um að fá höfuðstól skuldarinn-
ar greiddan er nú horft til þess 
hvernig lækka megi vaxtakostn-
aðinn. Kemur þar tvennt til. 
Annars vegar að ná hagstæðari 
vaxtakjörum en samist hefur um 
og hins vegar að hefja afborgan-
ir fyrr en ráð var fyrir gert. Við 
það myndi höfuðstóll skuldar-
innar minnka hraðar og með því 
sparast háar fjárhæðir. 

Meðferð eigna bús Lands-
banka Íslands hf. er lykilatriði í 
þeim efnum. Er nú rætt og skoð-
að hversu hratt er hægt að losa 
um þær án þess þó að rýra virði 
þeirra. 

Ljóst er að nokkur misseri munu 
líða áður en hægt verður að koma 
eigunum í verð enda talið nauð-
synlegt að ekki ríki réttaróvissa 
um búið og meðferð þess. 

Lunginn af eigum bús Lands-
bankans eru lán til erlendra aðila. 
Eru þau metin traust eign enda 

í skilum. Að auki á búið hluti í 
fyrirtækjum – erlendum og inn-
lendum. 

Í gær var ákveðið á fundi stjórn-
valda og stjórnarandstöðu að leita 
aðstoðar og ráða Lee Buchheit 
sem er bandarískur sérfræðing-
ur á sviði þjóðarskulda. Bucheit 
kom fyrir fjárlaganefnd Alþing-
is vegna Icesave-málsins í ágúst 
og reifaði þar þá skoðun sína að 

ekkert bæri að aðhafast gagn-
vart Bretum og Hollendingum 
fyrr en virði eigna Landsbank-
ans lægi fyrir. Stjórnvöld sögðu 
þá að sú leið hefði þegar verið 
reynd í samningaviðræðum en án 
árangurs. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er líklegt að fleiri útlend-
ingar verði fengnir til ráðgjafar.
 bjorn@frettabladid.is

Rætt um að byrja að 
borga fyrr af Icesave
Háar fjárhæðir gætu sparast við að hefja endurgreiðslu Icesave-lána fyrr en 
árið 2016. Í athugun er að koma eigum bús Landsbankans í verð með skjótari 
hætti en rætt hefur verið um. Erlendir sérfræðingar fengnir til ráðgjafar.

MENNTUN Oddný Sturludóttir, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinn-
ar og fulltrúi í leikskólaráði, telur 
víst að biðlistar eftir leikskóla-
vist hjá Reykjavíkurborg muni 
lengjast mikið á næstu mánuð-
um vegna þeirrar ákvörðunar 
að breyta innritunarreglum við 
gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 
2010. Breyttar reglur gera ekki 
ráð fyrir að ný börn séu tekin inn 
í leikskólana fyrr en í haust, að 
hennar sögn. Því megi ljóst vera 
að bið barnafólks eftir leikskóla-
plássi lengist.

„Það er alveg á hreinu að þessi 
130 börn sem nú bíða verða orðin 
fleiri hundruð þegar kemur 

fram á sumarið,“ segir Oddný. 
Hún bendir á að árið 2010 verði í 
Reykjavík 1.791 barn eins árs og 
1.658 nái þá tveggja ára aldri.

Oddný lagði fram fyrirspurn 
á fundi leikskólaráðs á miðviku-
dag og spurði hvort meirihlutinn 
hygðist endurskoða þá ákvörðun 
að seinka innritun leikskólabarna 
fram yfir sumarleyfi starfsfólks í 
hagræðingarskyni. Í fyrirspurn-
inni segir að gjörbreytt staða sé 
að koma upp sem sjáist á að dag-
foreldrar anni vart eftirspurn 
öfugt við það sem var síðla síð-
asta árs þegar meirihluta dagfor-
eldra vantaði börn í vistun. 

 - shá

Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar telur stefna í óefni í leikskólamálum í borginni:

Biðlistar lengjast að óbreyttu

ODDNÝ STURLUDÓTTIR Telur að breyttar 
innritunarreglur í leikskóla muni 
lengja biðlista og koma foreldrum og 
fyrirtækjum illa.

BANDARÍKIN, AP Bandarísku geim-
ferjunni Endeavor var skotið út 
í geiminn frá Canaveral-höfða í 
Flórída í fyrrinótt. 

Ferðinni er heitið til alþjóð-
legu geimstöðvarinnar, þar sem 
George Zamka og áhöfn hans 
munu koma fyrir nýjum búnaði. 
Innan fárra vikna snýr ferjan 
svo aftur til jarðar. Geimferjur 
Bandaríkjanna eru annars að 
syngja sitt síðasta. Líklega verða 
aðeins farnar fjórar ferðir í við-
bót á þessu ári, en síðan verður 
hætt að nota þær. Upphaflega átti 
að skjóta ferjunni upp á sunnu-
dag, en geimskoti var þá frestað 
vegna þess hve lágskýjað var. - gb

Geimferjan Endeavor:

Þaut út í geim-
inn enn á ný

Á UPPLEIÐ Geimferjan Endeavor yfirgaf 
jörðina í fyrrinótt. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

John Murtha látinn
Bandaríski fulltrúadeildarþingmaður-
inn John Murtha, einn áhrifaríkasti 
demókrati þingsins, lést í gær 77 
ára að aldri. Hann er meðal annars 
þekktur fyrir kjördæmapot og harða 
gagnrýni sína á Íraksstríðið. Bana-
meinið tengist gallblöðruaðgerð í 
síðasta mánuði, sem fór úrskeiðis.

BANDARÍKIN

SJÁVARÚTVEGUR Norsku loðnuskipin 
luku veiðum á sunnudag og til-
kynntu þau 27.745 tonna afla, sem 
er fáum tonnum innan við útgef-
inn kvóta. Norsku skipin komu á 
miðin 2. febrúar en af 79 skipum 
sem höfðu veiðileyfi kom 31 skip 
til veiða. Alls var 25 skipum leyft 
að veiða í einu og voru því sex skip 
á biðlista þar til önnur skip voru 
búin að veiða og farin til löndunar.

Erill hefur verið hjá Landhelgis-
gæslunni vegna norsku skipanna.
 - shá

Loðnuveiðin fyrir austan:

Norskir hafa 
lokið veiðum

SAMGÖNGUR Vegagerðin og Vest-
mannaeyjabær ræða þessa dag-
ana um gjaldskrá og ferðaáætlun 
Herjólfs í Landeyjahöfn. Áætlað 
er að ferðir hefjist 1. júlí en vonir 
standa til að bókanir hefjist um 
miðjan febrúar.

Mikið hefur borið á milli hug-
mynda Vegagerðarinnar og Eyja-
manna. Eyjafrettir.is segja hins 
vegar frá því að Elliði Vignisson 
bæjarstjóri sé vongóður um ásætt-
anlega niðurstöðu fyrir Eyja-
menn. Elliði vonast til að um miðj-
an febrúar verði hægt að byrja að 
bóka í Herjólf bæði á þjóðhátíð, 
goslokahátíðina og almennt í ferð-
ir í sumar.   - shá

Siglingar í Landeyjahöfn:

Hægt að bóka 
innan skamms

ICESAVE Á fundi stjórnar og stjórnarandstöðu í gær var ákveðið að leita til Lee 
Buchheit, bandarísks sérfræðings á sviði þjóðarskulda. Líklega verður leitað til fleiri 
útlendinga til ráðgjafar. NORDICPHOTOS/GETTY

GENGIÐ 08.02.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

231,354
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,41  129,03

199,93  200,91

175,78  176,76

23,610  23,748

21,494  21,620

17,287  17,389

1,4349  1,4433

197,61  198,79

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  
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Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað 
við tilfallandi brjóstsviða og súru bakflæði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir innihaldsefnum, samtímis notkun lyfja sem 
innihalda claritrómýcín hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi, samtímis notkun lyfja sem innihalda atazanavír. Varúð:
Gæta skal sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap verður, við endurtekin uppköst, ef erfiðleikar eru við að 
kyngja, við blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og unglingar undir 18 ára aldri 
eiga ekki að nota lyfið nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða 
hjá lækni áður en lyfið er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og 
heyrnartruflanir, geta komið fram og geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar 
aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða, vindgangur, ógleði, uppköst, svefntruflanir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. 
Þessar aukaverkanir verða yfirleitt vægari við áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 sýruþolið hylki eftir 
þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 
14 daga skal hafa samband við lækninn vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum 
orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi af vökva. Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir 
máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja 
sýruþolnu hylkin. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið lyfið þar sem 
börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009.

Af litlum neista…

A
�

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

 
Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir umsóknum 

um styrki úr sjóðnum fyrir árið 2010.

Auðlind – Náttúrusjóður er sjálfseignarstofnun sem starfað hefur 
samkvæmt skipulagsskrá frá 1. desember 2008. Tilgangur Auðlindar 
er að standa vörð um náttúru og vistkerfi  Íslands, vatnafar landsins og 
endurheimt fyrri landgæða. 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki fyrir verkefni sem tengjast verndun 
og endurheimt votlendis. Heildar upphæð sem til úthlutunar er að 
þessu sinni er kr. 1,500.000.  Hámarksfjárhæð styrkja fer eftir fjölda 
umsókna en þó ekki hærri en kr 500.000. Upphæð styrks getur numið 
allt að 50% hluta kostnaðar við vinnu, tæki og kaup á aðföngum.
Einungis verður tekið við umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum, 
sem fi nna má á vefsíðu Auðlindar, www.audlind.org. Á vefsíðunni má 
einnig fi nna úthlutunarreglur sjóðsins. Umsóknafrestur er til og með 
1. mars 2010 og er stefnt að því að úthlutað verði úr sjóðnum í apríl. 
Umsóknir skal senda Auðlind-Náttúrusjóð, Pósthólf 101, 802 Selfossi 

Fyrirspurnum má beina á netfangið audlind@audlind.org
Stjórn Auðlindar - Náttúrusjóðs

SVEITARSTJÓRNARMÁL Kristján L. 
Möller, samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðherra, hefur ákveðið að 
fara að tillögu eftirlitsnefndar með 
fjármálum sveitarfélaga (EFS) og 
skipa fjárhaldsstjórn til að endur-
skipuleggja fjármál sveitarfélags-
ins Álftaness. Skuldir og skuld-
bindingar þess námu rúmum 7,2 
milljörðum króna í árslok 2009 en 
sveitarfélagið er ekki talið standa 
undir hærri skuldbindingum en 
2,5 milljörðum króna.

Þegar fjárhaldsstjórnin tekur 
við stjórn fjármála sveitar-
félagsins verða allar ákvarð-
anir um fjárútlát að lúta sam-
þykki hennar. Að öðru leyti fer 
sveitarstjórnin áfram með mál-
efni sveitarfélagsins, og má þar 
nefna áframhaldandi þreifing-
ar um sameiningu sveitarfélags-
ins. Óformlegar viðræður hafa 

átt sér stað við Garðabæ um sam-
einingu. Niðurstaða ráðherra 
kemur sveitarstjórnarmönnum á 
Álftanesi ekki á óvart. Enda segir 
Pálmi Þór Másson bæjarstjóri að 
bæjarstjórn hafi komist að þeirri 
niðurstöðu í janúar að sveitar-
félagið myndi ekki vinna sig úr 
þeim fjárhagsvanda sem það stæði 
frammi fyrir án utanaðkomandi 
aðstoðar. Við þessari ákvörðun 
ráðherra hafi því verið búist.

Í ákvörðun ráðherra er lagt til 
að samkomulag verði gert milli 
fjárhaldsstjórnar og bæjarstjórn-
ar Álftaness en ekki eru fordæmi 
fyrir slíku samkomulagi. Skip-
unartími fjárhaldsstjórnarinn-
ar er til 1. ágúst næstkomandi 
og viðurkenndi ráðherra á blaða-
mannafundi í gær að í því ljósi 
yrði að ganga hratt í hlutina. Engin 
aðgerðaáætlun liggur fyrir enda er 

það hlutverk fjárhaldsstjórnarinn-
ar að vinna slíka áætlun. Ljóst er 
þó að starf stjórnarinnar verður 
að ganga til samninga við helstu 
lánardrottna sveitarfélagsins: 
Arion banka, Eignarhaldsfélagið 
Fasteign og fleiri. 

Í bréfi EFS til ráðherra 4. febrú-
ar kemur fram að skuldir sveitar-
félagsins í árslok 2009 nema 3,1 
milljarði króna og skuldbinding-
ar vegna rekstrarleigusamninga 
og annarra langtímasamninga 4,1 
milljarði. 

Margsinnis hefur komið fram að 
skuld Álftaness vegna sundlaugar 
er tæpir þrír milljarðar. Kristj-
án Möller svaraði því til að rík-
inu færi ýmislegt betur en að reka 
sundlaugar þegar hann var spurð-
ur að því hvort til greina komi að 
ríkið leysi þá skuldbindingu til sín.
 svavar@frettabladid.is

Svipt fjárræði vegna 
milljarða skulda
Sveitarfélaginu Álftanesi hefur verið skipuð fjárhaldsstjórn. Skuldir og skuld-
bindingar þess eru um fimm milljörðum króna yfir því sem sveitarfélagið er 
talið standa undir. Sveitarstjórnin fer með öll önnur málefni en fjármál.

SUNDLAUG ÁLFTANESS Offjárfestingar hafa sligað sveitarfélagið. Skuldir vegna sundlaugarinnar eru tæpir þrír milljarðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UMHVERFISMÁL Ísland er í farar-
broddi í mengunarstýringu og nýt-
ingu náttúruauðlinda og því efst 
landa á lista yfir góða frammistöðu 
í umhverfismálum, segir í skýrslu 
sem bandarísku háskólarnir Yale og 
Columbia hafa nýverið sent frá sér 
og gefin er út á tveggja ára fresti.

Í fréttatilkynningu frá háskólun-
um er rakið að hér á landi sé lítil 
mengun af gróðurhúsalofttegund-
um og orkan sjálfbær, bæði vatns-
aflsorka og jarðhiti. Þá er skógrækt 
talin til kosta íslenskra umhverfis-
mála. Í samanburði á milli landa 
nær Ísland 93,5 stigum af 100 
mögulegum. Haft er eftir forstöðu-
manni hjá Yale að lönd sem taki 

umhverfismál alvarlega í stefnu-
mörkun sinni hækki á listanum 
milli ára. Sem dæmi um þetta má 
nefna að Kosta Ríka er ofarlega 
vegna aðgerða til að vernda regn-
skóga, en Kólumbía vegna árangurs 
við að byggja upp sparneytið kerfi 
almenningssamgangna.

New York Times greinir frá list-
anum og vekur athygli á að upplýs-
ingar honum til grundvallar koma 
frá löndunum sjálfum og gætu því 
verið óáreiðanlegar. Það að Kúba 
sé í níunda sæti listans geti verið 
til marks um það. Á listanum eru 
Bandaríkin í 61. sæti listans og 
Kína númer 121. Danmörk er í 32. 
sæti.  - shá

Virtir háskólar í Bandaríkjunum meta Ísland fremst í umhverfismálum:

Ísland með 93 af 100 stigum

HREIN ORKA Landsvirkjun vekur athygli 
á rannsókninni á heimasíðu sinni enda 
hrein orka grundvöllur góðrar útkomu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ATVINNUMÁL Lyfjafyrirtækið Acta-
vis hefur ákveðið að stækka verk-
smiðju sína í Hafnarfirði. Með 
því verða til yfir 50 ný störf og 
unnt verður að framleiða fimm-
tíu prósentum meira í verksmiðj-
unni en áður, að því er segir í 
tilkynningu.

Framkvæmdir hefjast fljótlega 
og er áætlað að framleiðsla í nýja 
hlutanum fari af stað um næstu 
áramót.

Nú er framleiddur um millj-
arður taflna í verksmiðjunni í 
Hafnar firði, en eftir stækkun 
verður mögulegt að framleiða þar 
um einn og hálfan milljarð.

Gert er ráð fyrir 50 nýjum 

störfum í verksmiðjunni eftir 
stækkun í árslok. Um þrír fjórðu 
hlutar þeirra starfa verða í fram-

leiðslu en einnig verða ýmis 
önnur tengd störf í boði. Þar að 
auki er þegar verið að fjölga 
starfsfólki til að anna eftirspurn-
inni sem fram undan er á árinu, 
að því er segir í tilkynningu. Aug-
lýst var eftir fólki til starfa hjá 
fyrirtækinu nú um helgina.

Actavis starfrækir átján lyfja-
verksmiðjur í þrettán löndum. Sú 
ákvörðun að stækka verksmiðj-
una hér á landi er til komin vegna 
þess að það getur verið mikið og 
flókið verk að flytja framleiðslu 
lyfja annað og kallar á mikl-
ar skráningarbreytingar í þeim 
löndum þar sem lyfin eru seld.  
 - sh

Fimmtíu ný störf skapast við stækkun lyfjaverksmiðju Actavis:

Actavis stækkar í Hafnarfirði

LYFJAFRAMLEIÐSLA Actavis starfrækir 
átján lyfjaverksmiðjur í þrettán löndum.

KJÖRKASSINN

Á að leyfa rekstur spilavíta á 
Íslandi?
Já  31,2%
Nei  68,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú tekið bankalán eftir 
hrun?

Segðu skoðun þína á visir.is

ÞJÓNUSTA „Þetta er nú aðallega 
vinna um helgar,“ segir Jóhann 
Unnar Guðmundsson, sem fengið 
hefur jákvæða umsögn hrepps-
nefndar Hrunamannahrepps um 
starfsemi leigubílaþjónustu í 
hreppnum. 

Mikil sumarhúsabyggð er í 
kringum Flúðir. Jóhann segir 
marga viðskiptavini vera úr hópi 
gesta þar. „Ef fólk fer út að borða 
eða skemmta sér er gott að geta 
boðið því upp á akstur heim í koju 
í stað þess að það sé að freistast til 
að keyra drukkið,“ bendir hann á. 
Hreppsnefndin lýsti yfir ánægju 
með framtakið. Enda sé full þörf á 
slíkri þjónustu í hreppnum. - gar

Leigubílaþjónusta á Flúðum:

Skutlar fólkinu 
heim í kojuna
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ATH! Myndirnar eru aðeins til hliðsjónar og eiga ekki endilega við tilboðin sem gefin eru upp.  

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá
4.830 kr.

SVEFNSÓFAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá104.860 kr.

KING KOIL HEILSURÚM(Queen Size 153x203)

35%
AFSLÁTTURÁÐUR FRÁ 155.800 kr.NÚ FRÁ 99.712 kr.

30 TIL 
70%
AFSLÁTTUR

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR

Verð nú frá

5.915 kr.

SÍÐASTI DAGUR Á LAUGARDAGINN!
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1 Hvað er búið að bólusetja 
marga gegn svínainflúensu hér 
á landi?

2 Hvar hefur Icelandair hug á 
að starfrækja spilavíti?

3 Hvar lokar SÁÁ göngudeild 
í vor?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

FUNDUR Ódýrara er fyrir karl og 
konu að mæta saman á morgun-
verðarfundinn Fjölbreytni í for-
ystu en fyrir einstakling að skrá 
sig til leiks. Á fundinum verður 
greint frá leiðum sem viðskiptalíf-
ið hyggst fara til að fjölga konum 
í forystusveit atvinnulífsins auk 
þess sem nýjar tölur Creditinfo 
um kynjahlutföll í atvinnulífinu 
verða birtar.

Rakel Sveinsdóttir, framkvæmda-
stjóri Creditinfo, segir reynsluna 
sýna að konur mæti vel á fundi 
sem þessa en ekki karlar. Því hafi 
verið farin þessi leið og konur 
hvattar til að bjóða körlum með 
sér á fundinn. „Við vildum gera 
eitthvað skemmtilegt og öðruvísi,“ 
segir Rakel sem sjálf hafði tekið 

upp símann og boðið Haraldi Jóns-
syni, forstjóra Innnes, með sér á 
fundinn.

Fundurinn verður haldinn í 
fyrramálið og hefst klukkan átta 
á Hótel Nordica.  - sbt

Konur bjóða körlum á stefnumót:

Nýstárleg leið til 
að fá karla á fund 

RAKEL SVEINSDÓTTIR Framkvæmdastjóri 
Creditinfo tók upp símann og bauð 
forstjóra Innes á fundinn með sér.

11. febrúar Bæjarhraun Réttindi lífeyrisþega

18. febrúar Hornafjörður Fjármál heimilisins

25. febrúar Grafarholt Fjármál heimilisins

11. mars Sauðárkrókur Fjármál heimilisins

18. mars Snæfellsbær Fjármál heimilisins

Skráning og nánari upplýsingar eru á vef Landsbankans, landsbankinn.is, 
og í síma 410 4000.  Allir velkomnir. 

Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða 
fyrir almenning undir yfirskriftinni Fimmtu-
dagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið nám-
skeiðanna er að auðvelda fólki að öðlast betri 
yfirsýn yfir fjármál heimilisins.

Réttindi lífeyrisþega
Á námskeiðinu verður farið yfir helstu breytingar sem gerðar voru á réttindum 
og greiðslum lífeyrisþega frá Tryggingastofnun ríkisins á árinu 2009. Sólveig 
Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri, og Margrét Jónsdóttir, deildarstjóri á Réttindasviði 
TR, kynna breytingarnar og svara fyrirspurnum ásamt sérfræðingum bankans.

Fjármál heimilisins
Námskeiðinu er ætlað að auðvelda fólki að halda utan um fjármálin. Sérfræðingar 
bankans fjalla um skipulag og stýringu fjármála heimilisins, útgjöld, endurskipu-
lagningu, kosti heimilisbókhalds, sparnaðarleiðir og lánamöguleika.

Fimmtudagskvöld 
eru fjármálakvöld
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Námskeiðin verða haldin í eftirtöldum útibúum: 

STJÓRNSÝSLA Bjóða þarf aftur út 
rekstur á mötuneyti Landspítal-
ans segir kærunefnd útboðsmála 
sem kveður Ríkiskaup hafa brotið 
á Sláturfélagi Suðurlands með því 
að vísa frá tilboði fyrirtækisins í 
útboði í fyrra.

Matsala fyrir starfsmenn Land-
spítalans var boðin út af Ríkis-
kaupum í júlí í fyrra. Sláturfélag 
Suðurlands var meðal bjóðenda en 
tilboði félagsins var vísað frá þar 
sem Ríkiskaup töldu það ekki stutt 
nægjanlegum gögnum um hæfi 
til að annast matsölu. Verkið kom 
í hlut Sælkeralausna, félags sem 
stofnað var í október 2008.

Sláturfélagið átti lægsta tilboðið 

í útboðinu. Kærunefndin tók undir 
með þeim sjónarmiðum félagsins 
að tilboð þess hafi í raun uppfyllt 
skilmála útboðsins. 

Enn fremur tók kærunefndin 
undir með Sláturfélaginu að Sæl-
keralausnir uppfylltu ekki skilyrði 
útboðsins um að hafa að minnsta 
kosti tveggja ára reynslu að baki. 
Engu skiptu rök Ríkiskaupa um að 
„bjóðandinn á bak við“, Sælkera-
veislur, uppfyllti skilyrðið eins 
og Ríkiskaup töldu fullnægjandi. 
Kærunefndin úrskurðaði Ríkiskaup 
til að greiða Sláturfélaginu 400 þús-
und króna kostnað við kærumálið. 
Að auki eru Ríkiskaup skaðabóta-
skyld gagnvart Sláturfélaginu.  - gar

Kærunefnd segir Ríkiskaup bótaskyld eftir brot á Sláturfélagi Suðurlands í útboði:

Útboð á mötuneyti Landspítala ógilt

LANDSPÍTALINN Sælkeralausnir, sem 
fengu matsölu til starfsmanna Landspít-
alans í sinn hlut, uppfylltu ekki skilmála 
útboðs en tilboði Sláturfélagsins, sem 
uppfyllti skilmálana, var vísað frá. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NORÐUR-ÍRLAND, AP Einn af nokkr-
um klofningshópum úr Írska lýð-
veldishernum á Norður-Írlandi, 
hópur sem nefnir sig Írska þjóð-
frelsisherinn, eða INLA, hefur nú 
lagt niður vopn.

Talsmaður hópsins, Martin 
McConacle, segir þó enga iðrun 
að finna meðal félagsmanna 
vegna fjölda hryðjuverka sem 
hópurinn ber ábyrgð á.

„Við biðjum engan afsökunar 
á okkar hlutdeild í átökunum,“ 
sagði McConacle, sem dvaldi sjö 
ár í fangelsi fyrir að hafa skipu-
lagt sprengjuárásir á helstu leið-
toga norður-írskra sambands-
sinna.

Tveir aðrir klofningshópar úr 
Írska lýðveldishernum, IRA, hafa 
enn ekki lagt niður vopn og eru 
andvígir friðarsamkomulaginu 
frá 1998.  - gb

Klofningshópur úr IRA:

Segist leggja 
niður vopnin

ÚKRAÍNA, AP Viktor Janúkovitsj, leið-
togi stjórnarandstöðunnar í Úkra-
ínu, virtist ótvíræður sigurvegari 
seinni umferðar forsetakosning-
anna, sem haldin var á sunnudag. 
Þegar talin höfðu verið 99 prósent 
atkvæða hafði hann þriggja pró-
senta forskot á mótframbjóðanda 
sinn, Júlíu Tímosjenko forsætis-
ráðherra.

Tímosjenko sakaði Janúkovitsj, 
sem tvisvar hefur verið forsætis-
ráðherra landsins, um kosningasvik 
og neitaði að sætta sig við úrslitin.

Kosningaeftirlitsmenn á vegum 
Öryggis- og samvinnustofnunar, 
ÖSE, Evrópu fullyrða hins vegar 
að framkvæmd kosninganna hafi 
verið landinu til mikils sóma.

Stofnunin gagnrýnir helst Júlíu 
Tímosjenko fyrir að hafa misnot-
að aðstöðu sína fyrir kosningarn-
ar sem forsætisráðherra landsins: 
„Nú er tími kominn til að pólitískir 
leiðtogar landsins hlýði á úrskurð 
þjóðarinnar og tryggi að valda-
skiptin fari friðsamlega og upp-
byggilega fram,“ sagði Joao Soares, 
forseti þings ÖSE, og beindi orðum 
sínum greinilega einkum til Júlíu 
Tímosjenko.

Stuðningsmenn Janúkovitsj 
hvöttu Tímosjenko til að viður-
kenna ósigur.

„Hún ætti að rifja upp sín eigin 
lýðræðisslagorð og viðurkenna 
úrslit kosninganna,“ sagði Anna 
German, varaformaður Hér-
aðaflokksins, stjórnmálaflokks 
Janúkovitsj.

Núverandi forseti, Viktor 
Jústsjenko, sem er fyrrverandi 
samherji Tímosjenko úr appels-
ínugulu byltingunni gegn Jan-
úkovitsj veturinn 2004 til 2005, 
lætur af embætti 23. janúar.

Vinslit urðu milli þeirra Júst-
sjenko og Tímosjenko eftir að 
þau unnu sigur í appelsínubylt-
unni. Fjandskapurinn milli þeirra 
hefur torveldað allt stjórnmálalíf 
í landinu síðustu árin.

„Loksins virðist sem við sjáum 
fyrir endann á þessu tilgangs-
lausa þrefi síðustu fimm ára,“ 
sagði Vladislav Kuprinchuk, 
63 ára stuðningsmaður Janú-
kovitsj.

Fastlega má reikna með því að 
Janúkovitsj muni efla tengsl Úkr-
aínu við Rússland, en draga að 
sama skapi úr tengslum landsins 
við Vestur-Evrópu.

Vegna þess hve naumur sigur 
Janúkovitsj varð gæti hann hins 
vegar átt erfitt með að tryggja 
stefnu sinni framgang.

 gudsteinn@frettabladid.is

Vel staðið að 
kosningum
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu segir forseta-
kosningar í Úkraínu hafa farið vel fram. Stofnunin 
gagnrýnir helst Tímosjenko fyrir að misnota að-
stöðu sína sem forsætisráðherra. Hún tapaði samt.

ÚRSLITUM FAGNAÐ Stuðningsmenn Viktors Janúkovitsj flagga bláa litnum.
NORDICPHOTOS/AFP

MENNING „Íbúum Skagastrandar 
fjölgaði um 21 prósent á síðasta ári 
miðað við þá 108 listamenn sem 
bjuggu í bænum á vegum Ness 
listamiðstöðvar. Miklu munar um 
þá 173 listamenn sem til Skaga-
strandar hafa komið frá upphafi,“ 
segir á skagastrond.is. 

Fyrstu erlendu gestalistamenn-
irnir komu árið 2008. „Listin 
hefur mikil og ótvírætt góð áhrif 
á sveitarfélagið, til dæmis rekst-
ur þjónustufyrirtækja svo sem 
matvöruverslunar, veitingastaðar, 
kaffihúss og svo framvegis. Vonir 
standa til að enn fleiri listamenn 
komi á þessu ári, jafnvel um 140 
manns,“ segir á skagastrond.is  - gar

Listamiðstöðin á Skagaströnd:

Vonast eftir 140 
listamönnum

VEISTU SVARIÐ?
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Tölvuviðgerðir A+ frá CompTIA
Virt og gagnleg prófgráða sem tekur fyrir vélbúnaðinn, bilanagreiningu og 
tölvuviðgerðir (A+ Core hardware) og  uppsetningu og uppfærslu stýrikerfa. 
(A+ OS Technologies)  Einnig læra þátttakendur að koma tölvum í netsamband 
og stilla net.  (LAN)   Sjá ítarlega námslýsingu á heimasíðu skólans www.tsk.is.  

Hefst:  2. mars og lýkur 1. apríl.  Kennt er þri og fim kl. 13:00 – 16:30
Lengd:  50 std. Verð kr. 99.000,-

Exchange Server 2010
50 stunda námskeið sem snýr að öllu sem tengist uppsetningu, innleiðingu og 
rekstri á Exchange Server 2010 (Configuring, managing and troubleshooting) 
Einnig er farið ítarlega yfir öryggismál í póstsamskiptum með Exchange 
Server 2010, vöktun og bilanagreiningu ásamt því hvernig best er að endur-
heimta glataðan póst. 

Hefst:  1. mars og lýkur 22. mars.  Kennt er mán & mið & fös kl. 8:30 – 12:00
Lengd:  50 std. Verð kr. 245.000,- Allt kennsluefni innifalið.

SQL 2008 Database
Farið verður í helstu atriði í  uppsetningu, rekstri og viðhaldi á nýjustu útgáfu 
gagnagrunnsins frá Microsoft. Þetta er aðalprófgráðan fyir sérfræðinga sem 
starfa við að koma upp og hafa umsjón með Microsoft SQL Server gagna-
grunnum.

Share Point 2007
Þriggja daga námskeið fyrir tæknimenn í fyrirtækjum sem hyggjast innleiða 
Share Point 2007 þjóninn.  
(Microsoft Office Share Point Server 2007 Configuration)

Hefst:  10. febrúar og lýkur 12 febrúar.  Kennt er mið & fim & fös kl. 9:00  – 16:30
Lengd:  30 std.  Verð kr. 147.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Windows 7 Þekkingaruppfærsla 
Uppsetning, stilling og umsjón með tölvum sem keyra á þessu nýjasta stýrikerfi 
frá Microsoft og teknar fyrir allar helstu nýjungar Windows 7.  Námskeiðið er eins 
konar uppfærslunámskeið fyrir þá sem þekkja vel Windows XP. Kennt er hálfan 
dag í senn í 6 skipti. 

Hefst:  22. febrúar og lýkur 5. mars.  Kennt er mán & mið & fös kl. 8:30 – 12:00
Lengd:  30 std. Verð kr. 129.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Cisco nám - CCNA
„Cisco Certified Network Associate“ gráðan er talin ein sterkasta gráðan í 
upplýsingatækni sem völ er á.  Gráðan hentar þeim sem vilja verða sérfræð-
ingar í uppbyggingu á nútíma tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru í 
samskiptum á nær- og víðnetum. Námsbrautin er undirbúningur fyrir prófið 
640-802 sem er CCNA prófið frá CISCO.  Um er að ræða mjög gagnlegt og 
áhugavert  nám sem gerir talsverðar kröfur til nemenda.  Námið hentar jafnt  
þeim, sem hafa grunn-þekkingu á tölvu- og netkerfi og langar að styrkja 
stöðu sína á vinnumarkaði, sem og Microsoft tæknimönnum sem vilja efla 
þekkingu sína á netkerfum.

Hefst:  23. febrúar og lýkur 20. mars.  Kennt er þri & fim (morgun og kvöldnám-
skeið í boði). Lengd:  80 std.. Verð kr. 229.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Sérfræðinám

Hefst:  15. febrúar og lýkur 17 mars.  Kennt er mán & 
 mið kl 9:00 -16:30. Lengd:  100 std.. Verð kr. 349.000,- 
   Allt kennsluefni innifalið.

Fjarkennslaí beinni !
rkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeen

GEYMIÐAUGLÝSINGUNA
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UNDIR REGNHLÍFINNI Á myndinni má 
sjá regnhlíf með blómamynstri, en 
undir regnhlífinni leynist kona sem 
gengur í krapa á gangstétt í borginni 
Minsk í Hvíta-Rússlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Flutningur á 
rekstri heilbrigðisstofnana frá ríki 
til sveitarfélaga er að mati for-
svarsmanna sveitarfélaganna og 
forstjóra heilbrigðisstofnana vel 
gerlegur og jafnvel til bóta. Hins 
vegar virðist þessi hugmynd ekki 
hafa verið rædd af alvöru víðar en 
á Suðurnesjum.

Bæjarstjórn Reykjanessbæjar 
ályktaði í síð-
ustu viku um 
málefni Heil-
brigðisstofnun-
ar Suðurnesja 
(HSS) vegna 
niðurskurðar í 
heilbrigðiskerf-
inu. Suðurnesja-
menn telja sig 
hlunnfarna og 
hafa því viðrað 
þá hugmynd að 
taka yfir verk-
efni HSS eða 
hafa aðkomu 
að rekstrinum 
með beinum 
hætti. Er mat 
bæjarstjórnar-
innar að annar 
stjórnunarstíll 
við rekstur heil-

brigðismála en nú tíðkast geti haft 
hagræði í för með sér.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í 
Reykjanesbæ, er þeirrar skoðun-
ar að sveitarfélögin í landinu geti 
almennt séð um verkefnið. Hann 
segir að miðpunkturinn verði 
áfram Landspítalinn sem stór ein-
ing til þjónustu við allt landið en í 
héruðum geti sveitarfélögin sinnt 
þessari þjónustu. 

Segir Árni að ráðuneyti heil-
brigðismála sendi frá sér handa-
hófskenndar ákvarðanir og stefnu-
mótun sé ekki gerð til lengri tíma 
heldur að nokkru leyti háð duttl-
ungum þeirra sem sitja í stól ráð-
herra á hverjum tíma. Þessu þurfi 
að breyta.

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
telur tilfærsluna mögulega en hún 
hafi ekki verið rædd á þeim nótum 
sem umræðan hefur verið í tilviki 
Reykjanesbæjar innan sambands-
ins. „Þó var það rætt á Landsþingi 
okkar 2006, þegar mótuð var sú 
stefna sem sambandið vinnur 
eftir á kjörtímabilinu, í sambandi 
við flutning á nærþjónustu, að 
það næði ekki eingöngu til mál-
efna fatlaðra og aldraðra, heldur 

mætti líka skilja það sem svo að 
það næði yfir málefni heilsugæsl-
unnar.“ Halldór segir mörg sveit-
arfélög vera vel í stakk búin til að 
taka yfir rekstur heilbrigðisstofn-
ana en það sé háð því að nægilegt 
fjármagn fylgi verkefninu frá 
ríkinu.

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðis-
ráðherra sagði í viðtali við Frétta-
blaðið á fimmtudag að hún væri 
því almennt hlynnt að sem mest 
af nærþjónustunni væri sinnt af 
sveitarfélögunum. Hins vegar 
sé rekstur heilbrigðisstofn-
ana utan lögbundinna verkefna 
sveitarfélaganna og þess vegna 
verði að spyrja hvort sveitarfélög-
in séu fjárhagslega í stakk búin til 
að sinna þjónustunni. 

 svavar@frettabladid.is

Sveitarfélögin ráða 
við flutning stofnana
Hugmynd um að sveitarfélögin taki að sér rekstur heilbrigðisstofnana á lands-
byggðinni mælist misjafnlega fyrir. Ekki er efast um að þau ráði við verkefnið 
en tryggja verður að nægt fjármagn myndi fylgja tilfærslunni.

ÁRNI SIGFÚSSON

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

FRÁ SUÐURNESJUM Hugmyndin hefur verið rædd um nokkurt skeið innan sem utan 
HSS síðustu tvö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VIÐSKIPTI „Staðan er mjög góð og 
mun aðeins batna á næstunni,“ 
segir Theo Hoen, forstjóri Marel. 
Hann bætir við að alþjóðlega fjár-
málakreppan hafi gert flestum fyr-
irtækjum erfitt fyrir á síðasta ári. 
Geti Marel vel við unað. „Ég er 
sáttur,“ segir hann.

Fyrirtækið tapaði 11,8 milljónum 
evra, jafnvirði tveggja milljarða 
króna, á síðasta ári. Þetta er undir 
væntingum. Hoen segir stjórnend-
ur hafa reiknað með erfiðu ári og 
hafi þeir gripið til aðgerða. Á meðal 
þeirra hafi verið aukning hlutafjár 
þar sem hluta tiltekinna skulda-
bréfaflokka Marel hafi verið breytt 
í hlutafé, en við það fóru skuldir 

niður. Þá hafi verið samið um sölu 
eigna utan kjarnastarfsemi og verði 
því haldið áfram. Þar á meðal er 
sala á eignum tengdum mjólkur- og 
drykkjarvörugeiranum sem heyrði 
undir matvælavinnsluvélahluta 
Stork, Stork Food Systems, áður 
en Marel keypti fyrirtækið fyrir 
tveimur árum. Theo stýrði Stork 
Food Systems áður en hann tók við 
forstjórastól Marel í fyrravor.  

Theo bendir á að forskot Marel 
skýrist ekki síst af því að fyrirtæk-
ið hafi ekki dregið úr framlagi til 
rannsóknar og þróunar í kreppunni. 
Það hafi keppinautarnir gert og 
kunni þeir að dragast aftur úr í sam-
keppninni af þeim sökum.  - jab  

THEO HOEN Marel getur vel við unað 
þrátt fyrir tap á síðasta ári, segir forstjóri 
fyrirtækisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Forstjóri Marel segir fyrirtækið hafa náð forskoti á keppinauta í kreppunni:

Er sáttur eftir krefjandi ár

TRÚMÁL „Vængjamessa er 
nýjung í starfi kirkjunnar og 
verða þær í Guðríðarkirkju í 
Grafar holti,“ segir í tilkynningu 
Karls V. Matthíassonar sóknar-
prests. Hann segir vængja-
messu vera hversdagsmessu 
að kvöldi dags og kallast á við 
æðruleysismessur á sunnudags-
kvöldum í Dómkirkjunni. 

„Messan miðar að því að lyfta 
mönnum upp frá áhyggjum af 
sínu nánasta fólki vegna erf-
iðleika, kvíða eða vímuefna-
neyslu,“ segir í tilkynningu. 

Halda á messurnar yfir vetur-
inn fyrsta miðvikudag í hverjum 
mánuði, þá fyrstu núna á mið-
vikudagskvöldið 10. febrúar 
klukkan átta.  - óká

Nýjung í kirkjustarfi:

Vængjamessur í 
Guðríðarkirkju

FASTEIGNIR Nokkur óánægja mun 
nú vera meðal landeigenda í inn-
anverðu Ísfjarðardjúpi með að 
sveitarstjórn Strandabyggðar 
virti viðlits 15 milljóna króna til-
boð Hraðfrystihússins Gunnvar-
ar í jörðina Nauteyri á Langadals-
strönd með því að ákveða að gera 
fyrirtækinu gagntilboð. 

Landeigendur segja að Naut-
eyrin hafi verið metin á um 150 
milljónir þegar hún var sett á sölu 
í fyrra og óttast að verið sé að 
verðfella aðrar jarðir á svæðinu 
ef selja eigi Nauteyri á margfalt 
lægra verði en það. Einn land-
eigandinn sagðist í samtali við 
Fréttablaðið telja væntanlega sölu 
á slíku verði sérstaklega gagn-
rýniverða með tilliti til þess að 
sveitarfélagið stæði ekki það höll-
um fæti að það þyrfti að selja frá 
sér eignir.  - gar

Jarðeigendur í Ísafjarðardjúpi:

Óttast verðfall 
verði jörðin 
Nauteyri seld

NAUTEYRI Strandabyggð ætlar að svara 
15 milljóna króna boði í jörðina með 
gagntilboði.

SAMGÖNGUR Skipulagsnefnd 
Skagafjarðar er andvíg áform-
uðum flutningi hringvegarins 
þannig að hann liggi ekki lengur 
um Varmahlíð heldur frá Arnar-
stapa að Sólheimagerði. 

Nefndin segir Varmahlíð mik-
ilvæga þjónustumiðstöð fyrir 
íbúa. Fari hún úr alfaraleið verði 
líklega ekki rekstrargrundvöllur 
fyrir þjónustu og verslun sem 
þar er í dag. „Á meðan ekki 
liggja fyrir áætlanir um hvernig 
þá verði unnt að tryggja þjón-
ustu og verslun í þessum hluta 
sveitarfélagsins og samanburður 
á lagfæringu hringvegarins um 
Varmahlíð og fyrirliggjandi til-
lögu Vegagerðarinnar með tilliti 
til umferðaröryggis, mun sveitar-
félagið Skagafjörður ekki breyta 
legu hringvegarins“, segir skipu-
lagsnefndin. - gar

Skagfirðingar ósveigjanlegir:

Vegurinn liggi 
um Varmahlíð

HÓTEL VARMAHLÍÐ Heimamenn óttast 
um verslun og aðra þjónustu fari þjóð-
vegur 1 ekki lengur um Varmahlíð.

BRETLAND, AP Fjórir breskir þing-
menn verða ákærðir og eiga jafn-
vel fangelsi yfir höfði sér fyrir að 
hafa þegið greiðslur úr ríkissjóði 
vegna útgjalda, sem ýmist voru 
tilbúningur eða óviðeigandi.

Breski endurskoðandinn 
Thomas Legg skýrði frá því á 
fimmtudag að 390 þingmenn 
neðri deildar breska þingsins, 
eða meira en helmingur þing-
manna deildarinnar, hafi þegið 
slíkar greiðslur. 

Öllum þessum þingmönnum 
hefur verið gert að endurgreiða 
féð, alls um 1,3 milljónir breskra 
punda eða um 2.600 milljónir 
króna.  - gb

Breskir þingmenn brotlegir:

Ákærðir fyrir 
að oftaka fé

9. stk gólfþvottavélar, 

Nilfi sk, Taski, Cleanfi x og 

Tornado einnig 4 stk bónvélar.

Allar vélarnar er ný yfi rfarnar 

af fagmanni og tilbúnar 

til notkunar.

Nánari upplýsingar í síma 

617 8830

Til sölu 

2.000 bæklingar

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is



Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

OPNUM KLUKKAN 8.00

Glænýtt Fiskfars 
   399kr.kg

ATH. Bolludagurinn er ATH. Bolludagurinn er 
næstkomandi mánudag.  næstkomandi mánudag.  

Verði tímanlega og út-Verði tímanlega og út-
búið góðar fi skibollur.búið góðar fi skibollur.

Síðast seldist Síðast seldist 
fi skfarsið upp. fi skfarsið upp.   

5 tonn5 tonn  af glænýju fi skfarsi                         af glænýju fi skfarsi                         
                              verða seld í dag.                               verða seld í dag. 
Þ a ð  e r  Í S L A N D S M E T !

Þetta er 20 ára gömul uppskrift, leyniuppskrift. 
Allir sem kaupa 5 kg fá gefi ns glænýtt rúgbrauð frá

HP Selfossi. ath 5 kg kosta aðeins 1.995 kr og
duga fyrir 25 manns í matinn.

Sem gerir 80 kr á máltíðina. Það gerist varla ódýrara!!

Hrikalega gott og hollt.  
Gott er að búa til fi skbollur og steikja á pönnu.

Fiskbollurnar má svo frysta.  
Þegar fi skbollurnar eru matreiddar þá er fínt að setja

þær frosnar inní ofn á 200 gráður í 20 mínútur.
 

Í fi skfarsinu er ekkert hveiti, engin egg né mjólk.
100% nýr og góður fi skur er notaður í fi skfarsið, enda getur 

Fiskikóngurinn ekki státað af öðru nema góðu hráefni.
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FRÉTTAVIÐTAL: Lögleiðing fjárhættuspila

Uppi eru hugmyndir um 
að reka spilavíti á Hótel 
Nordica og hefur verið sótt 
um leyfi til þess frá stjórn-
völdum. Að hugmyndinni 
standa Icelandair Hótel 
í samstarfi við tvíbura-
bræðurna Arnar og Bjarka 
Gunnlaugssyni. Blaðamað-
ur settist með Bjarka og 
fékk að heyra allt af létta.

Beiðni um lög-
leiðingu fjár-
hættuspils á 
Íslandi var lögð 
inn til iðnaðar-
ráðherra og 
dómsmálaráð-
herra fyrir jól 
af félagi sem 
kallast Ábyrg 
spilamennska 
ehf. Félagið 

eiga til helminga annars vegar 
Icelandair Hótel og hins vegar 
bræðurnir Arnar og Bjarki Gunn-
laugssynir. Fundað hefur verið um 
málið með ráðherrunum og málið 
er nú í óformlegu umsagnarferli 
nokkurra hagsmunaaðila. Því 
lýkur 12. febrúar.

Ferðamenn vantar afþreyingu
Bjarki segir hugmyndina hafa 
verið í vinnslu lengi. Þeir bræð-
ur hafi leitað eftir samstarfi við 
íslenska hótelkeðju fyrir fimm 
árum og síðan hafi málið verið í 
vinnslu hjá þeim og Icelandair.

Hugmyndin hafi kviknað þegar 
þeir urðu varir við það að erlendir 
ferðamenn hér á landi væru sumir 
hverjir ósáttir við það hversu lítil 
afþreying væri í boði á Íslandi. 
„Við höfum Gullfoss og Geysi, en 
það er í raun ekkert mikið meira,“ 
segir Bjarki. „Við höfum enga 
afþreyingu fyrir þetta fólk.“

Bjarki segir að spilavítið yrði 
fyrst og fremst hugsað fyrir 
ferðamenn, og myndi þannig til 
dæmis gera landið mun fýsilegra 
fyrir ýmiss konar alþjóðlega fundi 
og ráðstefnur, en myndi að sama 
skapi gagnast þeim Íslendingum 
sem á annað borð hafa áhuga á 
fjárhættuspili.

Erlendir fagmenn reki starfsemina
Bjarki bendir á að fjárhættuspil 
séu leyfileg undir opinberu eftir-
liti víðast hvar á Evrópska efna-
hagssvæðinu. Raunar séu Ísland 
og Noregur einu löndin þar sem 
svo sé ekki. 

Tillaga Ábyrgrar spilamennsku 
ehf. er að danskri fyrirmynd. Þar 
úthlutaði ríkið sex rekstrarleyf-
um fyrir spilavíti árið 1990 og sá 
fjöldi hefur haldist samur síðan. 

Umræðan þar var drifin áfram 
af flugfélaginu SAS, sem var 
umsvifamest í ferðaþjónustu 
þar ytra, líkt og Icelandair er á 
Íslandi.

Bjarki segir hugmyndina ganga 
út á að reka hér á landi eitt spila-
víti, um þúsund fermetra að stærð, 
og fá til þess erlendan fagaðila sem 
hefur reynslu af slíkum rekstri. 
Best sé að hafa það utan við mið-
borgarkjarnann, en reynslan sýni 
að affarasælast sé að hafa spilavíti 
á hóteli. Því sé Hótel Nordica lang-
ákjósanlegasta staðsetningin.

Tæpast sé rekstrargrundvöll-
ur fyrir fleiri en einu spilavíti hér 
á landi, auk þess sem ólíklegt sé 
að hljómgrunnur sé fyrir því hjá 
yfirvöldum að veita meira en eitt 
leyfi. 

Gera ráð fyrir ströngu eftirliti
Eftirlitið yrði gríðarlega stíft, 
segir Bjarki. Gestir yrðu krafð-
ir um skilríki og aðgangseyri, og 
starfað yrði náið með samtökum 
á borð við SÁÁ til að vinna gegn 
spilafíkn. Bæklingar um spilafíkn 
og meðferðir við henni myndu 
vera áberandi í anddyri spilavít-
isins og mögulegt yrði fyrir gest-
ina sjálfa eða ættingja þeirra að 
láta banna viðkomandi ef í óefni 
stefndi.

„Það er mikil samfélagsleg 
ábyrgð sem fylgir því að reka 
„casino“,“ segir Bjarki.

Hundruð milljóna í skatttekjur
Ljóst er að fjárhættuspil er stund-
að á Íslandi, bæði í til þess gerðum 
klúbbum víða um höfuðborgina, 
sem og á Netinu.

Bjarki segir að með því að opna 
löglegt spilavíti væri ætlunin að 
útrýma þessum neðanjarðarklúbb-
um. Sú hafi einmitt orðið raunin 
í Danmörku. „Þar lognuðust allir 
ólöglegir klúbbar bara út af,“ segir 
hann. 

Þá segir Bjarki til mikils að 
vinna fyrir ríkið, sem gæti inn-
heimt skatttekjur af starfseminni, 
Enda er í tillögunni gert ráð fyrir 
að umtalsverður hluti af öllu spila-
fé renni rakleiðis í ríkissjóð sem 
skatttekjur.

Í Danmörku eru spilavítin 
misstór, og fer skatthlutfallið af 
spilafénu eftir stærð þeirra – 

þeim mun stærri sem spila-
vítin eru, þeim 

mun hærri er skattprósentan. Í 
því stærsta í Danmörku er skatt-
prósentan 68 prósent, en Bjarki 
segir að verði af opnun spilavít-
is á Íslandi verði það þó líklega 
nokkru smærra. Skatthlutfallið 
sé útfærsluatriði, en helst sé horft 
til 45 til 50 prósenta. Í Danmörku 
mæti eftirlitsmaður á vegum hins 
opinbera daglega á staðinn og telji 
upp úr kössunum, og gert sé ráð 
fyrir svipuðu fyrirkomulagi hér.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að frumútreikningar á mögulegum 
skatttekjum ríkisins af starfsem-
inni bendi til að þær gætu numið 
450 til 750 milljónum á ári.

Blátt bann eða leyfisskyld spilavíti
Nokkur gagnrýni hefur komið 
fram á hugmyndina, meðal annars 
frá heilbrigðisráðherra, formanni 
SÁÁ og formanni samtaka áhuga-
fólks um spilafíkn.

Bjarki segir slíka gagnrýni eðli-
lega og viðbúna en bendir fólki þó 
á að kynna sér málið í þaula áður 
en endanleg afstaða er tekin. Fjár-
hættuspil hafi tíðkast hér á landi, 
meðal annars á vegum SÁÁ, og 
ekki hafi gengið ýkja vel að sporna 
við ólöglegri klúbbastarfsemi eða 
spilafíkninni sem óhjákvæmilega 
fylgir. 

„Eins og við sjáum þetta er 
bara tvennt í stöðunni,“ segir 
hann. „Annaðhvort að banna þetta 
algjörlega og taka þá almenni-
lega á því og loka klúbbum um 
leið og þeir spretta upp, eða þá að 
leyfa þetta með þessum ströngu 
skilyrðum og undir eftirliti.“

Hann líkir málinu við deilurnar 
um lögleiðingu bjórsölu á níunda 
áratugnum og bendir á að þegar 
ríkið fór að hafa tekjur af bjórn-
um hafi ólöglegt brugg einnig að 
mestu leyti horfið.

Vilja reka samfélagslega 
ábyrgt spilavíti á Íslandi

BJARKI 
GUNNLAUGSSON

FRÉTTAVIÐTAL
STÍGUR HELGASON
stigur@frettabladid.is

Hefur þú
skolað
í dag?

Að skola daglega með 
flúorlausn er áhrifarík leið til 
að verjast tannskemmdum 
og góð viðbót við 
tannburstun með 
flúortannkremi.

Flux og Flux Junior 
– flúormunnskol

FLUX – 0,2% flúormunnskol fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára.
FLUX Junior – 0,05% flúormunnskol fyrir börn 6–12 ára.
Regluleg notkun Flux flúormunnskols styrkir tennur og fyrirbyggir 
tannskemmdir.
Nánari upplýsingar um Flux flúormunnskol er að finna á vefsíðu Actavis, 
www.actavis.is
Einnig er að finna góðar upplýsingar um notkun flúors 
og almenna tannhirðu á vefsíðu Lýðheilsustöðvar, 
www.lydheilsustod.is

Jóhann Ólafsson & Co 

NÚNA!
SKIPTU

OSRAM SPARPERUR

ALLT AÐ

80%
ORKU-

SPARNAÐUR

SPARAÐU með OSRAM 
SPARPERUM.

Stofnfundur fyrir félagið Sjálfstæðir Evrópumenn verður 
haldinn í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu föstudag-
inn 12. febrúar klukkan 16.30. 

Tilgangur félagsins er að standa vörð um sjálfstæði Íslands, 
áframhaldandi samvinnu Íslands við vestrænar lýðræðisþjóðir 
og stuðla að efnahagslegum og pólitískum stöðugleika, trausti, 
einstaklings- og atvinnufrelsi og frjálsum viðskiptum. Til þess 
að ná þessum markmiðum vill félagið stuðla að hagstæðum 
samningi um aðild Íslands að Evrópusambandinu. 

Fundurinn er opinn öllum þeim sem styðja tilgang 
félagsins.

Ávörp:
 Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alþingismaður
 Jónas Haralz, hagfræðingur
 Katrín Helga Hallgrímsdóttir, lögfræðingur
 Gunnar Þórðarson, fv. útgerðarmaður Ísafirði

Fundarstjóri: 
 Ragnhildur Helgadóttir, fv. ráðherra

Fundarboðendur:
Baldur Dýrfjörð, form. fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna á 
Akureyri, Benedikt Jóhannesson ritstjóri, Einar Leif Nielsen, 
stjórnarm. í Heimdalli, Einar Stefánsson prófessor, Guðfinna S. 
Bjarnadóttir, fv. alþingismaður, Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
Ísafjarðarbæjar, Hanna Katrín Friðriksson framkvæmdastj., Jón 
Benediktsson, stjórnarmaður í Heimdalli, Katrín Fjeldsted, fv. 
alþingismaður, Sigrún Gísladóttir, fv. skólastjóri í Garðabæ, 
Sigrún Ingibjörg Gísladóttir laganemi, Þorsteinn Pálsson, fv. 
formaður Sjálfstæðisflokksins, Þór Whitehead sagnfræðingur.

Sjálfstæðir Evrópumenn

Sjálfstæðir Evrópumenn

SKIPTAR SKOÐANIR UM ÁGÆTI MÁLSINS
Ekki eru allir á einu máli um það 
hvort skynsamlegt sé að koma á 
fót spilavíti á Íslandi undir eftirliti 
ríkisins.

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
á Vogi og formaður SÁÁ, galt var-
hug við hugmyndinni í hádegis-
fréttum á Bylgjunni í gær. Sagðist 
hann lítt hrifinn af hugmyndum 
sem kynnu að auka á spilafíkn, 
sem væri alvarlegur sjúkdómur. 
Margt annað ætti að vera í for-
gangi þegar kemur að atvinnusköpun á Íslandi en þetta.

Júlíus Þór Júlíusson, formaður Samtaka áhugafólks um spilafíkn, sagði 
við DV.is að það yrði til háborinnar skammar ef stjórnvöld myndu liðka 
fyrir opnun spilavítis á Íslandi.

Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, tekur 
aftur á móti ekki illa í hugmyndina. Samtökin voru fengin til að veita 
óformlega umsögn um málið. „Menn svöruðu því sem svo að þeir sæju 
ekkert athugavert við þetta svo framarlega sem gerðar yrðu góðar reglur og 
litið til reynslu nágrannalandanna.“ 

Þá sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra í samtali við Fréttablaðið í 
fyrradag að hún sæi bæði kosti og galla við að fara þessa leið.

ERNA 
HAUKSDÓTTIR

ÞÓRARINN 
TYRFINGSSON



ÞRIÐJUDAGUR  9. febrúar 2010 13

SVEITARSTJÓRNIR Hjálparsveit 
skáta í Kópavogi fær 700 þúsund 
króna styrk úr bæjarsjóði sam-
kvæmt nýrri ákvörðun bæjarráðs 
sem kveðst með styrkveitingunni 
vilja færa hjálparsveitinni þakkir 
fyrir fórnfúst starf í gegnum 
tíðina. 

„Nú síðast með þátttöku í 
björgunarleiðangri Íslendinga til 
Haítí í kjölfar jarðskjálfta sem 
þar urðu í janúar. Slíkir atburðir 
minna okkur á það óeigingjarna 
starf sem hjálparsveitirnar vinna 
í þágu almennings bæði hérlendis 
og erlendis“, segir í greinargerð 
sem lögð var fram með tillögunni 
um styrkinn. - gar

Kópavogsbær þakkar skátum:

Hjálparsveitin 
fær 700 þúsund

HJÁLPARSVEITARKONUR Kópavogsskátar 
fá þakklætisvott frá bæjaryfirvöldum.

LÖRGEGLUMÁL Tvö ófriðar- og 
árásarmál komu til kasta lög-
reglu fyrir helgi.

Í hinu fyrrnefnda sátu tveir 
bræður að sumbli í íbúð í Breið-
holti. Eitthvað sinnaðist þeim 
með þeim afleiðingum að annar 
handleggsbraut hinn með stól-
fæti. Sá sem ofbeldinu beitti var 
fluttur á lögreglustöð, þar sem 
hann var yfirheyrður, en sleppt 
að því loknu.

Síðara atvikið átti sér einnig 
stað í Breiðholti. Þar var gleð-
skapur í gangi í íbúð og kom til 
óláta og ryskinga. Þrír karlmenn 
og ein kona voru handtekin og 
yfirheyrð.  - jss

Uppistand í Breiðholti:

Handarbraut 
bróður sinn

Vilja ókeypis í sund
Félag eldri borgara í Kópavogi 
hefur harðlega mótmælt ákvörðun 
bæjarstjórnarinnar um að afnema 
gjaldfrjálsan aðgang eldri borgara í 
sundlaugar bæjarins og hefur sent 
bæjarstjórninni bréf þar um. 

KÓPAVOGUR

BÍLAR Fréttir frá Japan herma að 
bílaframleiðendur Toyota þurfi að 
innkalla nýjustu útgáfu Prius vegna 
hugsanlegs galla í bremsubúnaði 
bifreiðanna. 

Toyota hefur á síðasta ári þurft 
að afturkalla um átta milljónir 
farartækja vegna galla í eldsneytis-
fetlum og hefur forstjóri fyrirtæk-
isins, Akio Toyoda, beðið opinber-
lega afsökunar á þeim vandamálum 
sem komið hafa upp. 

Bremsugallarnir eru taldir geta 
haft áhrif á um 270.000 Priusa 
sem seldir voru í Bandaríkjunum 

og Japan í maí á síðasta ári. Eitt 
stærsta dagblað Japans, Yomiuri, 
segir forsvarsmenn Toyota nú þegar 
hafa gert söluaðilum sínum viðvart 
um fyrirætlanir sínar með að aftur-
kalla Priusinn. Formlegrar tilkynn-
ingar sé hins vegar ekki að vænta 
fyrr en þeir hafi gert yfirvöldum 
viðvart um ráðagerðir sínar. 

Óvíst er hvort hið sama verður 
upp á teningnum í Bandaríkjunum 
en heimildir herma að söluaðilum 
þar í landi hafi verið tjáð að Toyota 
hyggist laga bremsubúnað þúsunda 
Priusa þar í landi.  - jma

Hugsanlegur galli í bremsubúnaði nýjasta Prius:

Japanar segja bílinn 
verða innkallaðan

Nánari upplýsingar og skráning á sa.is

KARLA & KONUR
VIRKJUM

ONURURRRUUUU
FJÖLBREYTNI Í FORYSTU
Miðvikudaginn 10. febrúar, kl. 8-10, efna SAMTÖK ATVINNULÍFSINS, FÉLAG KVENNA 
Í ATVINNUREKSTRI, VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS, LEIÐTOGA-AUÐUR, IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ,
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐUNEYTI og CREDITINFO til tímamótafundar á Hótel Nordica.

Með líf- og sjúkdómatryggingu hjá Lífís býrðu þér og þínum nánustu öruggari og áhyggjulausari 
framtíð. Mikilvægt er að upphæð tryggingarinnar endurspegli ólíkar þarfir þínar á hverjum tíma 
hvað varðar fjölskyldustærð og fjárhagslegar skuldbindingar.

Kíktu á lifis.is eða hafðu samband í síma 560 5000 og kláraðu málið núna.

*Samkvæmt verðskrá Lífís miðað við tvítuga reyklausa konu og að vátryggingarfjárhæðin sé 2 milljónir kr. fyrir líftryggingu og 2 milljónir kr. fyrir sjúkdómatryggingu.

Það borgar sig að byrja ungur 
og hraustur.

Það kostar ekki nema 479 krónur á mánuði 
að líf- og sjúkdómatryggja sig hjá Lífís.*

Það er einfalt að líf- og sjúkdómatryggja 
sig hjá Lífís. Þú klárar málið á lifis.is.
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Lausnir Ísla
fyrir einsta

Ráðgjafi  þinn getur reiknað út hvað 
afborganirnar þínar gætu lækkað mikið.

Dæmi um erlent húsnæðislán, hefðbundin 
myntkarfa. Eft irstöðvar 20 m.kr., þann 1. 1. 2009. 

Lækkun á greiðslubyrði 14.000 kr.

Afborgun fyrir greiðslujöfnun

Afborgun eft ir greiðslujöfnun

98.000 kr.

84.000 kr.

Lækkun á greiðslubyrðiHöfuðstóll - verðtryggð lán

Höfuðstóll nú Höfuðstóll 
eft ir lækkun

20.000.000
18.000.000

Höfuðstóll 
eft ir lækkun

Höfuðstóll - erlend lán

Höfuðstóll nú

20.000.000

15.000.000

islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000

Verðtryggð húsnæðislán 
– höfuðstólslækkun

Viðskiptavinum Íslandsbanka býðst að breyta verð-
tryggðum húsnæðislánum í óverðtryggð. Staða láns 
á umsóknardegi er þá uppreiknuð m.v. vísitölu í 
nóvember 2009 og lækkuð um 10% frá þeirri tölu 
(sjá mynd A).

Vextir og lánskjör
Hægt er að velja á milli 25 og 40 ára lánstíma og 6% 
breytilegra vaxta eða 7,6% fastra vaxta að teknu tilliti 
til vaxtaafsláttar. Sjá nánar í vaxtatöfl u bankans og á 
www.islandsbanki.is.

Greiðslubyrði 
Höfuðstólslækkun minnkar skuldsetningu lántaka og 
eykur eignamyndun. Greiðslubyrði getur ýmist 
hækkað eða lækkað eft ir tegund láns. 

Erlend húsnæðislán
– höfuðstólslækkun

Viðskiptavinir Íslandsbanka geta breytt erlendum 
húsnæðislánum í óverðtryggð lán í íslenskum 
krónum. Lækkun höfuðstólsins verður að meðaltali 
um 25% (sjá mynd B) en getur verið mismunandi eft ir 
myntsamsetningu láns.

Vextir og lánskjör
Hægt er að velja á milli 25 og 40 ára lánstíma og 6% 
breytilegra vaxta eða 7,6% fastra vaxta að teknu tilliti 
til vaxtaafsláttar. Sjá nánar í vaxtatöfl u bankans og á 
www.islandsbanki.is. 

Greiðslubyrði
Höfuðstólslækkun minnkar skuldsetningu lántaka og 
eykur eignamyndun. Greiðslubyrði getur ýmist hækkað 
eða lækkað eft ir tegund láns. 

Greiðslujöfnun 
húsnæðislána

Greiðslujöfnun getur létt greiðslubyrðina tímabundið 
á meðan niðursveifl an gengur yfi r íslenskt efnahags-
líf. Með greiðslujöfnun geta viðskiptavinir með 
húsnæðislán greitt jafnari upphæðir og dregið úr 
óvissunni varðandi mánaðarlega greiðslubyrði. 

Greiðslujöfnun
Greiðslujöfnun er hugsuð sérstaklega til að lækka 
greiðslubyrði. Greiðslubyrðin er tengd vísitölu sem 
ræðst af launaþróun og atvinnustigi í landinu.
Greiðslujöfnun getur haft  í för með sér aukinn vaxta-
kostnað og jafnvel hærri greiðslubyrði í framtíðinni 
ef laun og/eða atvinnustig lækka minna en spáð var.



Skuldaaðlögun

Skuldaaðlögun er úrræði fyrir þá viðskiptavini 
sem eru með skuldsetningu umfram greiðslugetu.

Lækkun niður í 110% af markaðsvirði
Skuldaaðlögun felur í sér að lántaki og Íslands-
banki gera með sér samkomulag um að laga 
skuldir og eignir viðskiptavinar að greiðslugetu 
hans, að því gefnu að viðkomandi hafi  ákveðna 
lágmarks greiðslugetu. Úrræðið getur falið í 
sér eft irgjöf skulda til samræmis við greiðslugetu.  
Skuldir vegna húsnæðis og bifreiða verða færðar 
niður í allt að 110% af markaðsvirði og eft ir-
stöðvar annarra skulda felldar niður í lok 
samningstíma, standi lántaki við samkomulagið.

Sérsniðnar lausnir
Lausnir eru mismunandi eft ir aðstæðum viðskipta-
vinar, þar sem skuldaaðlögun er lausn sem er 
sérsniðin að stöðu hvers og eins einstaklings.

Önnur sértæk úrræði
Viðskiptavinum Íslandsbanka bjóðast einnig 
fj ölmörg úrræði vegna tímabundinna aðstæðna 
svo sem vegna atvinnumissis eða sölutregðu 
eigna. Varðandi frestun greiðslna á húsnæðis-
lánum þá er annars vegar í boði tímabundin 
frestun á afborgun höfuðstóls og hins vegar 
frestun á bæði afborgunum höfuðstóls og 
vaxtagreiðslum í allt að 12 mánuði. Frestun á 
greiðslum getur komið til greina hvort sem um er 
að ræða íslensk eða erlend húsnæðislán.

Komdu í næsta útibú
Íslandsbanki hvetur þá sem telja sig búa við 
skuldir umfram greiðslugetu, til að koma í næsta 
útibú og ræða við ráðgjafa um möguleg úrræði.

Nú býðst einstaklingum með erlend og verðtryggð 
lán að lækka höfuðstól þeirra.* Við höfuðstóls-
lækkun breytist lánið í íslenskar krónur með 
breytilegum óverðtryggðum vöxtum.

Lækkun erlendra lána er að meðaltali 23% en 
lækkunin er breytileg eft ir myntum. Höfuðstóll 
verðtryggðra lána lækkar u.þ.b. um 5%.

Höfuðstólslækkun
Hér fyrir neðan er sýnt raunverulegt dæmi um 
bílasamning sem gerður var um mitt ár 2007 til 
84 mánaða. Upprunaleg myntsamsetning var 
50% JPY og 50% CHF. Eft ir eru 61 mánaðarleg 
greiðsla sem yrðu 97 með hámarkslengingu 
lánstíma.

Dæmi um höfuðstólslækkun*

   Höfuðstóll 05.02.2010: 5.600.000

   Lækkaður höfuðstóll:  4.200.000

Vextir og lánskjör
Afsláttur sem nemur 2,6 prósentustigum er 
veittur af vöxtum fyrstu 12 mánuðina. Vextir eru 
því 9,5% fyrstu 12 mánuðina m.v. núgildandi 
gjaldskrá Íslandsbanka Fjármögnunar. Hægt er að 
velja um að halda lánstímanum óbreyttum eða 
lengja hann um ¾ af eft irstöðvatíma láns, þó að 
hámarki 36 mánuði.

Greiðslujöfnun
Þeim sem vilja lækka mánaðarlega greiðslubyrði 
er bent á að kynna sér greiðslujöfnun nánar á 
www.islandsbanki.is/fj ármögnun

andsbanka 
aklinga 

Íslandsbanki hefur tekið frumkvæði meðal íslenskra fj ármála-
fyrirtækja með breiðu úrvali lausna sem sniðnar eru að þörfum 
heimilanna. Markmið okkar er að létta byrðar viðskiptavina með 
sanngjörnum úrræðum og vandaðri þjónustu.

Íslandsbanki hvetur alla viðskiptavini 
til að koma í næsta útibú og ræða við 
ráðgjafa um þær lausnir sem bjóðast.

Engin ein lausn hentar öllum. 
Við hvetjum viðskiptavini okkar til 
að kynna sér málin vandlega og taka 
ákvörðun að vel athuguðu máli.

Nánari upplýsingar og ítarleg svör 
er að fi nna á www.islandsbanki.is 
og í næsta útibúi Íslandsbanka.

* Þegar talað er um lán er bæði átt við bílalán og bílasamninga. Þegar talað er um  
   höfuðstól er bæði átt við höfuðstól bílalána og samningsviðmið bílasamninga.

Greiða niður 
yfi rdráttinn

Yfi rdráttarlán er dýrt lánsform sem ætti aðeins að 
nota tímabundið. Íslandsbanki býður viðskipta-
vinum sínum að gera samkomulag um markvissa 
niðurgreiðslu á yfi rdrætti á allt að tveimur árum 
og lækka vaxtakostnaðinn svo um munar, eða 
niður í 10,5% m.v. núverandi vaxtakjör. 

Hagstæð sparnaðarleið
Að greiða niður yfi rdráttarlán er meðal 
hagstæðustu sparnaðarleiða sem völ er á. Vextir á 
yfi rdráttarláni eru hærri en vextir á sparnaðar-
reikningum og því í fl estum tilvikum skynsamlegt 
að setja niðurgreiðslu á yfi rdráttarláni í forgang.

Höfuðstólslækkun 
bílalána og -samninga
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Eftir að Þjóðverjar töpuðu fyrri 
heimsstyrjöldinni 1918 varð 

til „rýtingsstungugoðsögnin“. Í 
henni fólst að stjórnmálamennirn-
ir sem komust til valda eftir stríð-
ið og neyddust til að skrifa undir 
stranga skilmála af hálfu hinnar 
sigruðu þjóðar hefðu brugðist 
þýsku þjóðinni. Mennirnir sem 
töpuðu sjálfu stríðinu voru þá víðs 
fjarri en það hentaði þeim ákaf-
lega vel að ýta undir goðsögnina 
og síðar hófust margir þeirra til 
vegs og virðingar á ný með skelfi-
legum afleiðingum fyrir þýsku 
þjóðina. Þetta er öfgakennt dæmi 
um það sem getur gerst þegar 
heilu þjóðirnar fara í afneitun.

Útrásin íslenska var ekki stríð 
en þó var orðræða hernaðarins 
aldrei víðs fjarri. Íslensku við-
skiptajöfrunum sem tóku stór-
felld lán erlendis var líkt við 
víkinga sem væru að sigra heim-
inn vegna eðlislægra hæfileika. 
Íslenskir stjórnmálamenn sköp-
uðu ekki einungis skilyrði fyrir 
útrásina með einkavæðingu rík-
isbanka – þeir tóku þátt í því að 
selja hana erlendis með því að 
gera íslenska auðmenn að skjól-
stæðingum sínum. Fremstur í 
flokki var forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, sem tók að sér 
að útskýra bæði heima og erlend-
is hvers vegna íslenskir bissness-
menn hefðu yfirburði yfir aðra 
og „bæru sigurorð af öðrum“ 
(sbr. ræðu á fundi Sagnfræðinga-
félagsins 10. janúar 2006). Óheft 
þjóðremba var virkjuð í þágu 
íslenskra kapítalista með karl-
lægri stríðsorðræðu af þessu tagi. 

Nú er ljóst að útrásin var reist 
á sandi og það vissu íslenskir 
ráðamenn áður en „hrunið“ var í 
október 2008. Eigi að síður héldu 
þeir að mæra útrásina erlendis og 
eru nú sakaðir um að hafa blekkt 
yfirvöld í Hollandi varðandi stöðu 

Landsbankans. Íslensk stjórnvöld 
tóku þátt í að fullvissa bresk og 
hollensk yfirvöld um að Icesave-
reikningarnir væru traustir og 
lofuðu ríkisábyrgð á innistæðum. 
Það er merkileg reynsla að sjá 
sem þá sátu á valdastólum sitja nú 
á hliðarlínunni og kalla Icesave-
samninga sem núverandi stjórn-
völd hafa neyðst til að gera við 
Holland og Bretland „vonda 
samninga“.

Það er enginn vafi á því að 
íslensk stjórnvöld eru ábyrg fyrir 
Icesave-reikningunum skelfilegu. 
Það hafa íslenskir stjórnmála-
menn almennt viðurkennt en það 
er auðvitað hagstætt fyrir þá sem 
bera ábyrgð á hruninu ef almenn 
afneitun grípur um sig meðal 
þjóðarinnar; ef aðalatriði máls-
ins er ekki lengur hvaða stjórn-
málastefna og hvaða stjórnmála-
menn stóðu á bak við þetta mikla 
fjármálahættuspil sem útrás-
in var allan tímann. Málefnaleg 
rök fyrir að gagnrýna sjálfan 
Icesave-samninginn eru hins 
vegar afar fátækleg ef samstaða 
um ábyrgðina er fyrir hendi. 
Óvissuþættir í málinu eru vissu-
lega fyrir hendi, t.d. hvort eigna-
safn Landsbankans muni duga 
fyrir allri Icesave-skuldinni eða 
einungis hluta hennar. En núna 
viðurkennir meira að segja for-
maður Framsóknarflokksins að 
„nægar eignir ættu að vera til að 

borga upp kröfurnar“ (skv. frétt 
RÚV 4. febrúar).

Þeir sem sömdu um Icesave 
fyrir hönd Íslands eru ekki menn 
mikilla upphrópana, ólíkt mörg-
um þeirra sem hafa haft hátt um 
innihald samningsins og tekið að 
sér að vera alvitrir aftursætisbíl-
stjórar fyrir hönd Íslands. Í við-
tali við Svavar Gestsson í seinasta 
helgarblaði DV er þó bent á ýmsa 
varnagla sem eru í samningum og 
eru ágætis haldreipi fyrir Íslend-
inga ef hrakspár ganga eftir. Það 
er til dæmis hægt að segja upp 
Icesave-samningnum hvenær sem 
er. Ef lægri vextir bjóðast þá væri 
hægt að segja upp samningnum 
þegar í stað og endurfjármagna 
hann allan. Einnig er hægt að end-
urskoða samninginn í samkomu-
lagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
ef hann verður efnahagslífinu 
ofviða, ef verstu spár rætast. Í 
stuttu máli þá er Icesave-samn-
ingurinn að sumu leyti betri en 
vænta mátti miðað við það tjón 
sem pólitík útrásarinnar olli bæði 
Íslendingum og erlendum lánar-
drottnum íslensku bankanna.

Pólitíski andróðurinn gegn sam-
þykktum lögum um ríkisábyrgð 
á Icesave snýst að litlu leyti um 
innihald samningsins þótt vissu-
lega hafi ýmsum hártogunum 
verið beitt til að mála sem dökk-
asta mynd af honum. Andróður-
inn snýst fremur um að stjórn-
málamenn og öfl sem bera ábyrgð 
á mistökum útrásinnar afneita nú 
afleiðingum eigin gjörða. Umræða 
um hvort tiltekin útfærsla á því 
að gera upp hrunið sé svona miklu 
verri en allar aðrar hefur einkum 
þau áhrif að draga athyglina frá 
kjarna málsins, en hann er sá 
að tiltekin stefna og ákvarðanir 
hlutu að leiða að svipaðri niður-
stöðu. Margir hafa hag af því að 
sú staðreynd gleymist.

Afneitun 

Eftirmál hrunsins 

UMRÆÐAN
Ármann Kr. Ólafsson skrifar 
um Þríhnúkaverkefnið

Þríhnúkar nefnast þrír litlir 
hnúkar, sem standa á hálend-

isbrúninni skammt vestur af 
Bláfjöllum. Undir gíg norðaust-
asta hnúksins leynist tröllaukið 
holrými, sem gerir Þríhnúkagíg 
að einu stærsta og merkilegasta 
náttúrufyrirbrigði sinnar tegundar á jörðinni. 
Óhætt er að telja að hrikaleiki gígsins muni laða að 
ferðamenn og verða eitt af sérkennum Íslands líkt 
og Gullfoss, Geysir og Bláa lónið. 

Segja má að aðgengi að Þríhnúkagíg sé jafn 
hrikalegt gígnum sjálfum. Náttúran er hér í megin-
hlutverki og afar mikilvægt er að svo verði áfram. 
Það er því í senn áhugavert og krefjandi verkefni 
að gera náttúruundrið í Þríhnúkagíg aðgengilegra 
ferðamönnum. Áætlað hefur verið að það muni 
kosta um 900 milljónir króna en engir sýningarhell-
ar eru hér á landi, þótt ótrúlegt megi virðast. Slíkan 
sýningarhelli skortir sárlega og má reikna fastlega 
með að einn sérstæðasti hellir heims, staddur í 
jaðri höfuðborgarsvæðisins, muni draga að lungann 

úr þeim ferðamönnum sem sækja Ísland heim. Eitt 
stærsta verkefni ferðaþjónustunnar er að lengja 
íslenska ferðaárið. Þríhnúkagígur getur lagt þýð-
ingarmikið lóð á þá vogarskál, með því að styrkja 
markaðssetningu á borgar- og ráðstefnuferðum 
hingað til lands. 

Þríhnúkar, sem eru í lögsögu Kópavogs, tilheyra 
Bláfjallafólkvangi sem stofnaður var með friðlýs-
ingu árið 1973. Bláfjallanefnd fer með stjórn fólk-
vangsins, en alls 13 sveitarfélög á suðvesturhorni 
landsins eiga aðild að rekstri hans. Í ljósi þessa er 
eðlilegt að Kópavogur taki frumkvæði og ýti þessu 
verkefni úr vör í samstarfi við hin sveitarfélögin 
innan Bláfjallafólkvangs ásamt einkaaðilum. Þetta 
yrði verðugt samstarfsverkefni einkageirans og 
hins opinbera þjóðinni til heilla. Þríhnúkagígur er 
náttúruundur í nágrenni höfuðborgarsvæðisins sem 
fáir hafa vitað af þar til síðustu ár. Árni B. Stefáns-
son augnlæknir hefur að öðrum ólöstuðum verið 
sá sem hefur verið hvað ötulastur við að rannsaka 
hellinn og koma honum á framfæri ásamt þeim 
skilyrðum að tryggt verði að gígurinn og umhverfi 
hans verði varðveitt. Það er nauðsynlegt að þetta 
mikilvæga verkefni sé unnið af hófsemi og virðingu 
fyrir náttúrunni og þessu einstaka náttúruundri.

 Höfundur er forseti bæjarstjórnar Kópavogs.

Eldfjallið í Kópavogi

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG |

Skiptir engu … og þó
Forval Vinstri grænna í Reykjavík var 
haldið um helgina. Borgarfulltrú-
arnir Sóley Tómasdóttir og Þorleifur 
Gunnlaugsson tókust á um efsta 
sætið á listanum og hafði Sóley 
betur. Þorleifur tók ósigrinum með 
jafnaðargeði og af drengskap. Í 
viðtölum við fjölmiðla lagði hann 
áherslu á að það skipti svo 
sem ekki máli hvort hann eða 
Sóley leiddu listann, til þess 
væru þau jafn hæf. Í gær bar 
hins vegar svo við að Þorleifur 
kærði utankjörfundar-
atkvæðagreiðsluna. Það 
skiptir sumsé engu máli 
hver verður í fyrsta sæti 
að mati Þorleifs, en 
rétt skal vera rétt. 

Í bíó
Björn Bjarnason bloggari brá sér 
í bíó um helgina og sá myndina 
Avatar. Birni líkaði myndin vel og 
dáðist að þeirri ótrúlegu tækni sem 
notuð var við gerð myndarinnar. 
Agli Helgasyni sjónvarpsmanni 
finnst myndin líka góð en Hannesi 
Hólmsteini Gissurarsyni hugnað-
ist ekki boðskapurinn. Ætli 
þau séu þá ekki upptalin 
álitaefnin þar sem Björn 
er frekar sammála Agli en 
Hannesi?

Jónína í 
Útlendinga-
stofnun?
Tíu sóttu um 
embætti 

forstjóra Útlendingastofnunar, sem 
dómsmálaráðherra skipar í 1. apríl 
næstkomandi. Í hópi umsækjenda 
er Jónína Bjartmarz, fyrrverandi 
þingmaður og ráðherra Framsóknar-
flokksins. Það er skemmtileg tilvilj-
un. Frægt varð þegar Útlendinga-
stofnun veitti tengdadóttur Jónínu 
ríkisborgararétt á mettíma eftir 

sérstaka flýtimeðferð allsherj-
arnefndar Alþingis. Umsækj-
endur um ríkisborgararétt 
ættu þó ekki að gera sér vonir 
um jafn skjóta meðferð þótt 
Jónína verði forstjóri; hún tók 

jú skýrt fram á sínum 
tíma að hún kom 
hvergi nálægt þeirri 
ákvörðun. 
bergsteinn@frettabladid.is

Hitastýrt tæki fyrir
bað og sturtu!
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Hitastýrt tæki fyrir
bað og sturtu!
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Þ
eir bræður Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir standa, 
ásamt öðru áhugafólki um löglega fjárhættuspila-
mennsku, frammi fyrir ákveðnum ímyndarvanda sem 
íslensk tunga hefur umvafið áhugamál þeirra. Orðið 
spilavíti er eitt og sér svo gildishlaðið að hrollur fer um 

alla guðhrædda og löghlýðna borgara þegar stungið er upp á að 
löggjafinn heimili slíka starfsemi. 

Alþjóðlega orðið yfir húsakynni þar sem fólk spilar upp á pen-
inga er „casino“ og merkti upprunalega hús ánægju og leikja. 
Íslenska orðið felur aftur á móti í sér að dvöl á slíkum stað sé 
ávísun á eilífa kvöl og pínu, líkt og hjá þeim vonda hið neðra.

Umræðan um fjárhættuspil hefur þannig lengi einkennst af 
þversögnum og tvískinnungi á Íslandi. Þeir sem þiggja peninga-
verðlaun eða verðmæta vinninga fyrir leikni við skákborðið eða 
briddsspilamennsku hafa jafnan verið hylltir og taldir til helstu 
afreksmanna. Og það réttilega. Það þarf skarpan hug og mikla 
þjálfun til að öðlast færni í þessum leikjum. Að spila póker upp 
á peninga hefur hins vegar þótt sérdeilis ófínt en ekki þarf þó 
síður mikla æfingu til að ná góðum tökum á þeim leik en hinum 
tveimur. 

Þetta hefur verið að breytast hratt undanfarin ár. Síðasta haust 
var til dæmis haldið fyrsta Íslandsmótið í póker með þátttöku tæp-
lega tvö hundruð manns. Samtals var vinningsféð um sex milljónir 
króna og fékk sigurvegarinn 1,5 milljónir í sinn hlut.

Samkomur á borð við Íslandsmótið í póker eru enn á gráu svæði. 
Lögreglan lét spilafólkið óáreitt síðasta haust, en hafði áður leyst 
upp sambærileg mót. 

Það er orðið tímabært að taka löggjöfina um fjárhættuspil til 
endurskoðunar. Óþarfa vafi leikur á rétti fólks til að taka þátt í 
pókermótum þar sem keppt er um peningavinninga og eins er 
tímabært að taka með í dæmið það breytta umhverfi sem fylgir 
spilamennsku á Netinu. 

Nokkur erlend fyrirtæki bjóða íslenskum spilurum upp á póker 
og veðmál á Netinu. Ólíkt innlendu happdrættis- og getraunastarf-
seminni rennur ekkert af þeirra hagnaði til góðra mála hér á landi. 
Skýtur þar skökku við.

Það hefur reyndar lengi verið umdeilt að stofnanir á borð við 
Háskóla Íslands og SÁÁ þiggi rekstrarfé ættað úr spilakössum sem 
þykja sérstaklega ávanabindi fyrir spilafíkla. Þó er til fyrirmynd-
ar að þetta fyrirkomulag tryggir að spilafíklar standa að nokkru 
leyti sjálfir undir meðferð sinni, þurfi þeir að leita sér hjálpar.

Þess utan er eitthvað snoturt við að stór hluti af spilagróðanum 
renni til góðra verka, en auk Háskólans og SÁÁ njóta íþróttahreyf-
ingin, ungmennafélögin, Rauði krossinn og öryrkjabandalög góðs 
af spilakössunum.

Þetta atriði eru Gunnlaugssynir líka með kyrfilega á hreinu í 
sínum tillögum. Í þeim er gert ráð fyrir að ríkið fái í sinn hlut um 
sextíu prósent af hagnaði af spilavíti, eða spilastofu svo notað sé 
minna truflandi orð, sem þeir bræður vilja opna í samstarfi við 
Icelandair hótel.

Þörf á endurskoðun á löggjöf um fjárhættuspil.

Ímyndarvandi 
vítisáhugafólks

JÓN KALDAL SKRIFAR
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„Ég var lengi búin að leita að ein-
hverju sniðugu sem hentaði mann-
eskju í mínum sporum, sem er í 
fullri vinnu, einhleyp og með tvö 
börn og hefur ekki tíma fyrir rækt-
ina. Þá uppgötvaði ég þetta í gegn-
um frænku mína og líkaði svo vel 
að ekki var aftur snúið,“ segir Anna 
Helgadóttir, vefstjóri hjá Marel, 
sem tók þeirri óvenjulegu áskorun 
frænku sinnar, sem æfir crossfit af 
miklum móð, að ljúka 5.050 froska-
hoppum á hundrað dögum. 

„Áskorunin gekk út á að taka 
eina æfingu á fyrsta degi, bæta 
annarri við á þeim næsta og koll 
af kolli þar til maður var kominn 
upp í hundrað hopp á síðasta degi,“ 
útskýrir Anna og bætir við að 
æfingarnar séu þó aðeins flóknari 
en hefðbundin froskahopp. „Maður 

hendir sér niður á gólf, skýtur fót-
unum aftur fyrir sig og tekur eina 
armbeygju þannig að brjóstkass-
inn snerti gólfið. Því næst stekk-
ur maður til baka og hoppar aftur 
upp. Þetta er endurtekið eftir því 
sem við á.“

Önnu segist hafa gengið vel að 
ná settu marki þótt hún neiti ekki 
að stundum hafi reynt á þolrifin. 
„Sérstaklega í kringum þrjátíu til 
sextíu hopp, þá þurfti ég að beita 
mig sjálfa þvílíkum fortölum til að 
klára dæmið. Sem ég og gerði og 
fór því að sjá mikinn árangur eftir 
því sem á leið. Til dæmis náði ég 
að taka armbeygjur á tánum. Ég 
myndi því segja að mesta áskorun-
in hafi verið fólgin í að ljúka öllum 
þessum endurtekningum.“

En svindlaðirðu aldrei? „Jú, 

reyndar einu sinni,“ viðurkennir 
Anna. „Ég tók mér þriggja daga 
frí til að undirbúa afmælið hans 
pabba, en bætti mér það upp með 
því að taka fleiri æfingar næstu 
daga á eftir og missti ekki úr 
æfingu eftir það.“

Nú þegar settu marki er náð seg-
ist Anna finna á sér mikinn mun. 
„Ég sef betur og löngunin í sætindi 
og feitan mat hefur snarminnkað 
þannig að ég hef lést og lít betur 
út.“ Spurð hvað taki nú við, segist 
hún þegar hafa tekið annarri áskor-
un. „Í þetta sinn ætla ég að fara upp 
í hundrað uppsetur, armbeygjur og 
framstig á hundrað dögum. Ætli ég 
taki ekki líka nokkur froskahopp í 
upphitun, þar sem ég sakna þeirra 
svolítið,“ segir hún og hlær.

 roald@frettabladid.is

Hoppaði 5.050 sinnum
Anna Helgadóttir nýtti sér óvenjulega en árangursríka leið til heilsueflingar sem fólst í því að taka 5.050 
froskahopp á hundrað dögum. Hún segist vera ný og betri manneskja fyrir vikið.
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Anna segist finna á sér mikinn mun nú þegar settu marki er 
náð, meðal annars sofi hún betur og löngunin í sætindi og 
feitan mat hefur snarminnkað. Anna heldur úti heimasíðu, 
anna.is, þar sem hægt er að fræðast betur um áskorunina.

NÝR UPPSKRIFTAVEFUR  hefur litið dags-

ins ljós á vefsíðunni freisting.is. Öllum er frjálst 

að senda inn uppskriftir en síðuna má finna á 

slóðinni http://uppskriftir.freisting.is  

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Miðvikudaga

LAGERSALA

Grensásvegi 8 - 108 Reykjavík
Allar upplýsingar í síma 517-2040

Mikið úrval af dömu- og herraskóm frá Gabor.

Götuskór Öryggisskór Herra-sandalar

INGA KRISTJÁNSDÓTTIR, næringarþerapisti
D.E.T. leiðir ykkur í allan sannleikann um hversu
auðvelt það er að breyta mataræðinu til batnaðar!

þriðjudaginn........16. febrúar
þriðjudaginn........23. febrúar

Í lok fyrirlestrar fáið þið leiðbeiningar um val á heilsufæði.
Upplýsingar og skráning í síma 899 5020 eða á eig@heima.is.
Námskeiðsgjald kr. 4.400,-
Inga tekur fólk í einkaráðgjöf alla daga.
Bókanir í síma: 8995020 og á eig@heima.is.

Viltu breyta mataræðinu
til batnaðar, en veist ekki

hvar þú átt að byrja?

Farið verður með einföldum hætti yfir:
• Hvernig við getum náð stjórn á blóðsykrinum
• Hvernig verðum við okkur úti um þau næringarefni sem líkaminn þarfnast
• Hvernig við getum auðveldlega öðlast meiri orku, vellíðan og heilbrigði

Heilsuhúsinu Lágmúla kl. 19:30 - 22:00

www.heilsuhusid.is

Fjölþrepa 
bakbrettið

• Eykur sveigjanleika
• Linar bakverki
• Bætir líkamsstöðu
• Auðvelt í notkun
• Má nota hvar sem er

Opið virka daga frá kl. 9 -18

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Verð: 7.950 kr.

OPIÐ HÚS
AFS-skiptinemasamtökin verða með opið hús 
á morgun, miðvikudaginn 10. febrúar, kl. 17-19 í húsa-
kynnum samtakanna, Ingólfsstræti 3, Reykjavík.

• Skiptinemadvöl
• Sjálfboðaliðadvöl
• Fósturfjölskyldur

Við hvetjum fólk til að líta við hjá okkur og kynna 
sér starfsemi AFS og það sem samtökin hafa upp á 
að bjóða.

 AFS á Íslandi • Sími 552 5450 • www. afs.is 
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„Þetta er ein athyglisverðasta hug-
mynd sem komið hefur hér norð-
an heiða,“ segir Viðar Sigurjóns-
son, sviðsstjóri fræðslusviðs ÍSÍ, 
en hann kemur einnig að skipu-
lagningu Vetraríþróttahátíðar 
ÍSÍ á Akureyri sem stendur fram 
í mars. 

Hugmyndin sem Viðar vísar til 
er sú að halda skíðagöngumót inn-
anhúss á Glerártorgi. „Búin verður 
til sextíu metra löng og þriggja til 
fjögurra metra breið sprettgöngu-
braut við suðuranddyri hússins 
og byggt upp hvort sínum megin 
við hana svo ekki renni snjór út 
um öll gólf,“ útskýrir Viðar. En 
hvaðan er snjórinn sóttur? „Um 
síðustu helgi var byrjað að búa 

til snjó niður við Glerártorg því 
þótt hér sé hvítt yfir er lítill snjór 
niðri í byggð,“ svarar Viðar en 
það var talinn betri kostur að 
flytja snjóbyssu ofan úr Hlíðar-
fjalli frekar en að flytja mörg 
hlöss af snjó. „Snjóbyssan verður 

að eitthvað áfram eða þangað 
til snjórinn verður fluttur inn á 
torgið með einhverjum ráðum á 
laugardaginn.“  

Skíðafélag Akureyrar sér um 
skipulagningu mótsins í sam-
starfi við Hlíðarfjall en keppend-
ur koma úr Skíðafélagi Akureyr-
ar og nærliggjandi skíðafélögum. 
Fjöldi keppenda er ekki orðinn 
ljós en Viðar taldi víst að fleiri 
hefðu áhuga en kæmust að. „Eðli 
málsins samkvæmt er ekki hægt 
að hafa mótið í gangi alla helgina, 
því snjórinn bráðnar jú mjög hratt 
í tuttugu stiga hita,“ áréttir Viðar. 
„Þetta verður því snöggur en afar 
skemmtilegur viðburður.“ 

solveig@frettabladid.is

Skíðagöngumót innanhúss
Einn af áhugaverðari dagskrárliðum á Vetraríþróttahátíð ÍSÍ á Akureyri er skíðagöngumót sem haldið 
verður á Glerártorgi næstkomandi laugardag klukkan 14.

Verið er að safna snjó sem snjóvélin 
býr til.

VETRARSPORT 2010  er stórsýn-

ing sem haldin verður í Bogan-

um á Akureyri um helgina.

Sextíu metra löng og þriggja metra breið skíðagöngubraut mun liggja um Glerártorg.

FimmtudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

FJALLALEIDSOGUMENN.IS
fjallaleidsogumenn@fjallaleidsogumenn.is
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 587 9999

Skráning á heimasíðu Íslenskra Fjallaleiðsögumanna. 
Afsláttarverð fyrir netklúbbsmeðlimi.  

í allmennri fjallamennsku hefst í apríl 2010
6 DAGA NÁMSKEIÐ

Á svæðinu eru 3 lyftur sem sjá um að koma skíðamannin-
um að þeim brekkum sem hentar honum, heildar lengd á 
þessum 3 lyftum er um 2 km og lengsta skíðaleiðin getur 
verið um 2,5 km allt eftir því hvaða leið er valin, á svæðinu 
eru mjög léttar brekkur upp í svartar krefjandi brekkur og 
allt þar á milli.
Skíðasvæðið var opið veturinn 2008–2009 í 125 daga 
sem er met opnun frá því að skíðasvæðið var fl utt í 
Skarðsdalinn á Siglufi rði, gestir á þessum tíma voru um 
11 þúsund sem er ekki svo lítið fyrir sveitafélag af þessari 
stærðargráðu því margfeldis áhrifi n er varðar alla þjónustu 
sem að sjálfsögðu þarf að inna af hendi er gríðaleg og 

mjög jákvætt skref í uppbyggingu á ferðaþjónustu á 
þessum tíma og hóparnir sem komu hér í heimsókn 
voru mjög fjölbreyttir, æfi ngahópar, fjallskíðahópar, 
bretta skíðahópar og að sjálfsögðu fjölskylduhópar og fl  fl , 
og áfram er unnið við að markaðsetja skíðasvæðið sem 
góður valkostur fyrir útivistarfólk og hér á Siglufi rði er alltaf 
verið að bæta þá aðstöðu fyrir ferðamanninn hvað varðar 
aðra afþreyingu s s söfnin okkar eins og Síldaminjasafnið, 
Þjólagasetrið. Síðan er mjög spennandi uppbygging hjá 
fyrirtækinu Rauðku tengt ferðamennsku og er það í raun-
inni stórkostleg uppbygging og er vert fyrir ferðamannin að 
kynna sér hvað þar er í gangi, ég bendi á síðuna siglo.is.

SKÍÐA OG ÚTIVISTAPARADÍS 
Á SIGLUFIRÐI

Skíðasvæðið á Siglufi rði hefur verið mikið í umræðuni sem mjög góður valkostur 
fyrir þá sem ástunda skíðamennsku í ítrustu merkingu þess orðs, því á skíða-
svæðinu á Siglufi rði eru aðstæður og brekkur fyrir brettaskíðun, fjallaskíðun, 
gönguskíðun og að sjálfsögðu mikil fjölbreytni fyrir alpagreinaskíðun.

Kynning

Langar þig í alpana?
Komdu þá á Siglufjörð

skard.fjallabyggd.is
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Hátíðin var fyrst haldin árið 2000 
og þá í franska skíðaþorpinu Ris-
oul en hefur farið fram í Mayr-
hofen síðan árið 2005 og er nú 
orðin ein stærsta tónlistar- og 
vetrarhátíð í Evrópu. 

Meðal þeirra tónlistarmanna 
sem koma fram á Snowbomb í ár 
eru Fatboy Slim, Editors, 2Many 
Djs, Friendly Fires og De La Soul 
ásamt öðrum. Tónleikarnir fara 
ekki fram í hefðbundnum tón-
leikasölum heldur í stærðar-
innar snjóhúsi, úti undir berum 
himni innan um barrtré og í forn-
um hlöðum. Aðstandendur hátíð-
arinnar lofa gestum hennar að 
svæðið verði algjörlega laust við 
drullusvaðið sem einkennir marg-
ar stærstu útihátíðir Evrópu, enda 
sé svæðið þakið fallegum púð-
ursnjó á þessum tíma. Auk þess 
að hlýða á tónleika geta hátíðar-
gestir skellt sér í skíðabrekkurnar 
yfir daginn ásamt því að fylgjast 
með atvinnusnjóbrettamönnum 
sýna listir sínar í þar til gerðum 
skemmtigörðum. 

Miðaverð á Snowbomb-hátíð-
ina kostar þó sitt, eða í kringum 
56.000 krónur.

Tónlistarhátíð án 
drullusvaðs
HIN ÁRLEGA VETRARHÁTÍÐ 
SNOWBOMBING VERÐUR 
HALDIN Í TÍUNDA SINN 
DAGANA 5. TIL 10. APRÍL Í 
AUSTURRÍSKA ALPAÞORPINU 
MAYRHOFEN.

Ein stærsta vetrarhátíð í Evrópu fer 
fram í skíðabænum Mayrhofen í 
Austurríki í apríl.  NORDICPHOTO/GETTY

Hlýir vindar leika um snæviþakt-
ar hlíðar Cypress Mountain þar 
sem stór hluti vetrarólympíu-
leikanna fer fram á næstunni.

Vetrarólympíuleikarnir hefjast 
í Vancouver í Kanada á föstu-
daginn, 12. febrúar, og standa 
til loka mánaðarins. Hlýir vind-
ar hafa leikið mótshaldara grátt 
enda kuldinn ákjósanlegri til 
vetraríþróttahalds. Lítill snjór 
er í fjallinu Cypress Mountain 
sökum hlýviðris. Mótshaldarar 
hafa verið gagnrýndir fyrir val á 
fjallinu sem er þekkt fyrir snjó-
leysi vegna veðurfyrirbrigðisins 
El Niño. Þeir lofa þó nægum snjó 
enda er verið að aka snjóhlössum 
frá Manning Park, sem er í 250 km 
fjarlægð, til að hægt verði að halda 
mótið skammlaust.

Vetrarólympíuleikarnir árið 
2010 eru þriðju ólympíuleikarnir 
sem haldnir eru í Kanada. Sumar-
leikarnir árið 1976 voru haldnir 
í Montreal í Quebec og árið 1988 
voru vetrarleikarnir haldnir í 
Calgary í Alberta.

Snjórinn aðfluttur

Ferðamenn og keppendur drífur að 
um þessar mundir en nóg verður um 
varning og minjagripi í verslunum 
Vancouver.

Litið yfir að BC Place-höllinni sem er til vinstri á myndinni. Þar verður haldin bæði 
opnunar- og lokahátíð ólympíuleikanna. Til hægri á myndinni er hokkíhöllin í Van-
couver þar sem verður að öllum líkindum mikið líf og fjör á næstunni.

NORDICPHOTOS/AFP

www.icefi n.is
Icefi n Nóatúni 17

S:5343177

Muckboot tilboð í febrúar
Einnig húfur og vettlingar á 

góðu verði

Bjóðum upp á hundasleða og hjólavagnaferðir allt árið um kring.  
Sleðaferðirnar eru farnar á jöklum eða þar sem snjóalög eru okkur hagstæð.  
Þegar við höfum ekki nægan snjó notum við hjólavagna á svörtu söndunum 
neðan við Mýrdalsjökul

Allar frekari upplýsingar eru á heimasíðunni okkar.

+354 487 7747 / info@dogsledding.is
www.dogsledding.is

Kletthálsi 3  |  110 Reykjavík   |   Sími 540 4900 arctictrucks.is

Allt fyrir vetrarsportið
Komdu á Kletthálsinn 

og skoðaðu úrvalið!
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„Ég mun keppa í svigi og stór-
svigi í flokki sitjandi en í honum 
keppa bæði konur og karlar á sér-
hönnuðum skíðasleða, svokölluð-
um mono-skíðum,“ segir Erna 
sem fæddist með klofinn hrygg. 
„Keppendur sitja þá í stól og eru 
á einu skíði en eru einnig með 
skíðastafi sem eru með litlum 
skíðum undir.“ 

Erna, sem er 22 ára, kynntist 
skíðaíþróttinni fyrst þegar leið-
beinendur frá Challenge Aspen 
voru með námskeið í Hlíðar-
fjalli árið 2000 en það var í sam-
starfi við Íþróttasamband fatl-
aðra og Vetraríþróttamiðstöð 
Íslands. „Ég hef alla tíð stund-
að skíðaíþróttina með góðum 
stuðningi frá foreldrum mínum 
en pabbi minn lærði á skíði sam-
hliða og studdi mig við æfingar á 
Egilsstöðum.“ 

Hvaða árangri gerirðu þér 
vonir um að ná á vetrarólympíu-
leikunum í Vancouver sem hefjast 
12. mars? „Það er erfitt að segja,“ 
segir Erna. „Eigum við ekki að 
segja að það sé mikilvægast 
að taka þátt. Ég er fyrsti kepp-
andinn sem tekur þátt í vetrar-
ólympíuleikum fatlaðra fyrir 
hönd Íslands og að sjálfsögðu 
ætla ég að gera mitt besta og vera 
landi og þjóð til sóma. Þetta er 
búið að vera mikið ævintýri. Hér 
í Winter Park eru keppendur frá 
ýmsum löndum og æfingar verið 
langar og strangar. Nú er ég í 18. 
sæti heimslistans í svigi og stór-
svigi og auðvitað vil ég gera betur 
á vetrarólympíuleikunum.“ 

Erna segir að það sé Íþrótta-

samband fatlaðra sem sendi hana 
á leikana en það og Vetraríþrótta-
miðstöð Íslands hafa haft mikið 
og gott samstarf sín á milli og 
við Challenge Aspen í Colorado 
og NDCD á Winter Park í Color-
ado. „Þetta samstarf hefur meðal 
annars gert mér kleift að stunda 
æfingar erlendis.“ 

Telurðu að þátttaka þín muni 
hvetja aðra með skerðingu til 
þess að stunda skíðaíþróttina? 
Það er ósk mín að það muni hvetja 

þá til þess. Skíðaíþróttin hefur 
veitt mér rosalega mikið frelsi 
og er frábær afþreying. Ég hélt 
að ég gæti þetta aldrei. Nú tel ég 
að það sé bara örlítil trú á sjálf-
an sig, traust og geta sem þurfi 
til. Næsta námskeið sem nokkrir 
af ofangreindum samstarfsaðil-
um ætla að halda verður í Hlíðar-
fjalli 12. til 14. febrúar næstkom-
andi. Ég hvet alla eindregið til að 
prófa,“ segir Ólympíufarinn Erna 
Friðriksdóttir.    unnur@frettabladid.is

Skíðaíþróttin veitti 
ólympíufaranum frelsi
Erna Friðriksdóttir er fyrsti Íslendingurinn sem tekur þátt í vetrarólympíuleikum fatlaðra en hún keppir í 
alpagreinum og hefur æft stíft undanfarna mánuði í Winter Park í Colorado-ríki í Bandaríkjunum.

Erna í nýja keppnisgallanum við æfingar í Winter Park í Colorado.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Erna tekur þátt í vetrarólympíuleikum fatlaðra í Vancouver.

Can-Am Outlander 
400HO EFI

erCan-Am
400HO

m Outlande
EFI

1.684.000 kr.

Can-Am Outlander 
650 MAX XT

erC
6
Can-Am
650 MAX

Outlandnde
X XT

2.690.000 kr.

Can-Am Outlander 
800R MAX LTD

rCan-AmAmAm
800R MMMM

m Ouuutlander
MMMAXXXX LTDLTDLTDLT

3.290.000 kr.

Can-Am Outlander 
400 Max XT

erC
4
Can-Am O
400 Max

Outlande
XT

erCan-Am OOutlalandnde

1.990.000 kr.

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500

Íslenskar aðstæður krefjast krafts, endingar 

og liðleika. Can-Am fjórhjólin hafa einna

kraftmestu vélarnar í hverjum stærðarflokki,

      eru hönnuð fyrir erfiðar aðstæður og gerð

     til að látið sé reyna á þau.

Komdu í Ellingsen og

      finndu kraftinn í Can-Am
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Umdeild hjálpartæki
Skiptar skoðanir eru á því hvort 

notkun snuða sé til góðs.
SÍÐA 6

Nálgast viðfangsefnið 
á hispurslausan hátt
Þóra Sigurðardóttir vinnur að

 nýrri handbók fyrir foreldra.     SÍÐA 2

NORDICPHOTOS/GETTY

Glaðleg íslensk dýr 
á sængurfatnaði 

fyrir börnin

• Barnatannkremið frá Weleda 
er þróað í samvinnu við tann-
lækna. Það er hannað fyrir
barnatennur, það má gleypa og 
það inniheldur ekki flúor.

• Létt og mild húðmjólk, gott fyrir 
viðkvæma húð. Það er auðvelt að 
bera kremið á, smýgur auðveld-
lega inn í húðina.

• Kuldakremið er algjörlega nauðsyn-
legt á veturna, verndar viðkvæma 
húð andlitsins gegn kulda og vindi. 
Inniheldur ekki vatn, hentar öllum 
aldurshópum.

Lífrænt ræktað án aukaefna • www.weleda.is

Útsölustaðir: Apótek, barnaverslanir og heilsuverslanir.

Náttúrulegar og lífrænar húðvörur fyrir börn

Ljósmæður mæla með Weleda barnavörunum.
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Í eitt og hálft ár, eða frá því 
að sonur Þóru Sigurðardóttur 
rithöfundar var nokkurra 
vikna, hefur Þóra verið að 
hamra saman bók sem kemur 
út hjá Sölku í vor. Vinnuheitið 
er Foreldrahandbókin og er 
heljarmikið verk sem fjöldi 
manns kemur að.

„Bókin fjallar um flest allt 
sem viðkemur lífi barns og for-
eldra fyrsta árið í máli og mynd-
um. Hugmyndin kviknaði þegar 
ég var sjálf nýbúin að eignast 
frumburðinn og áttaði mig á því 
að í rauninni vissi ég óskaplega 
lítið hvað ég var að gera. Mis-
vísandi skilaboð juku ekki á ör-
yggiskennd mína og ég upplifði 
mig sem hálfmisheppnaða. En ég 
spurði þá sem mér stóðu næst og 
brátt áttaði ég mig á þeim fjár-
sjóði sem falinn er meðal for-
eldra allt í kringum okkur,“ segir 
Þóra.

Fljótlega fór Þóra því að 
punkta hjá sér. „Gömul húsráð og 
ýmislegt sem foreldrar hafa lært 
af reynslunni rak á fjörur mínar 
og það var í rauninni kveikjan að 
bókinni. Síðan vatt verkefnið upp 
á sig eftir því sem barnið óx og 
dafnaði. Ég fékk til liðs við mig 
fjöldann allan af sérfræðingum 
sem miðla úr sínum viskubrunn-
um varðandi ótrúlegustu hluti 
auk þess sem ég sendi út könn-
un á yfir hundrað mæður. Mark-
miðið með því var að fá áhuga-
verða tölfræði og skemmtileg 
ummæli og kannski ekki síst til 
að varpa ljósi á þá staðreynd að 
engar tvær mæður upplifa þetta 
hlutverk nákvæmlega eins.“

Þóra segir að það hafi einmitt 
verið það sem kom henni hvað 
mest á óvart við vinnslu bókar-
innar hvað fólk upplifir foreldra-
hlutverkið á mismunandi hátt. 
„Það sem sumum þykir smámál 
vex öðrum í augum og þar fram 
eftir götunum. Annars reyndi ég 
að nálgast efnið á hreinskilinn 
og hispurslausan hátt því það fór 

mikið í taugarnar á mér sjálfri 
á sínum tíma hvað foreldrahlut-
verkið var oft fegrað úr hófi 
fram.“

Sjálf segist Þóra hafa vitað 
lítið þegar á hólminn var komið 
og hún eignaðist son sinn. „Ég var 
greinilega ekki náttúrutalent á 
því sviði, þrátt fyrir framúrskar-
andi barnapíuhæfileika. Þannig 
er ég sérstaklega lagin við að gera 
byrjendamistök og þar sem for-
eldrahlutverkið er síbreytilegt er 

ég ávallt að reka mig á eitthvað. 
Ég kveikti til að mynda næstum 
því í húsinu þegar ég ákvað að 
búa sjálf til barnamaukið hans, 
klúðraði fyrstu afmæliskökunni 
og fyrsta flugferðin var hryll-
ingssaga til næsta bæjar. Ég er þó 
mjög dugleg við að læra af reynsl-
unni og í bókinni get ég miðlað 
af reynslunni og það er einmitt 
markmiðið. Þetta er bókin sem 
ég vildi að ég hefði átt þegar ég 
varð móðir.“ -  jma

Fróðleikur úr öllum áttum

Þóra Sigurðardóttir er búsett á Bahama-eyjum ásamt eiginmanni sínum, Völundi 
Snæ Völundarsyni. Þar ytra er hún að leggja síðustu hönd á handbók fyrir verðandi 
foreldra. 

„Þetta eykur meðal annars já-
kvæða tengslamyndun á milli 
foreldra og barna,“ segir Þór-
gunna Þórarinsdóttir, nuddkenn-
ari og hómópati hjá Heilsusetrinu 
á Egilsgötu 30 í Reykjavík, sem 
kennir foreldrum nudd sem er sér-
staklega lagað að þörfum ungbarna 
á aldrinum eins til tíu mánaða.

Kennsla í ungbarnanuddi er 
fjögurra vikna námskeið, þar sem 
foreldrar læra að nudda barnið sitt 
með olíu frá tám að hvirfli. Nudd-
ið byggist á indverskum, kínversk-
um og sænskum nuddstrokum, 
sem Þórgunna segir að hafi marg-
vísleg góð áhrif. „Það örvar blóð-
rásina og súrefnisflæði, losar um 
spennu, örvar meltingu og hefur 
hvetjandi áhrif á vaxtarhormón í 
heiladingli, þannig að fyrirburar 
stækka hraðar ef þeir eru nuddað-
ir. Kannanir hafa verið gerðar sem 
sýna það.“

Nuddið er sem fyrr sagði ætlað 
foreldrum barna á aldrinum eins 
til tíu mánaða, en Þórgunna segir 
heppilegast að mæta meðan börn-
in eru tveggja til sex mánaða. „Það 
fær þau til að liggja frekar kyrr, 

kynnast nuddinu og fá meira út úr 
því.“  

Börn hafa verið Þórgunnu hug-
leikin um langt skeið. Hún er 
sjúkraliði að mennt, nam í Ljós-
mæðraskóla Íslands og rak á 
árum áður leikskóla sem nú kallast 
Sælukot. Ungbarnanuddið hefur 
hún verið viðloðandi í meira en 
tvo áratugi, eða síðan árið 1989, og 

hefur ekki tölu á öllum þeim for-
eldrum sem hafa mætt á námskeið. 
„Eitt veit ég þó fyrir víst og það 
er að notagildi ungbarnanuddsins 
hefur margsannað sig,“ segir hún. 
„Ummæli þeirra sem hafa sótt þau 
sanna það.“

Nánari upplýsingar eru á slóð-
inni www.heilsusetur.is og í síma 
552-1850 og 896-9653. - rve

Veitir öryggiskennd og vellíðan

„Það losar um spennu, örvar meltingu og súrefnisflæði,“ segir Þórgunna um nuddið, 
en hér sýnir hún foreldri réttu handtökin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrir mæður sem þurfa einhverra 
hluta vegna að gefa börnum sínum 
þurrmjólkurblöndu í stað brjósta-
mjólkur er vert að hafa í huga að 
hreinlæti er afar mikilvægt við 
meðhöndlun pela þar sem ung-
börn eru sérstaklega viðkvæm 
fyrir matarsýkingum. Matvæla-
öryggisstofnun Evrópu (EFSA) 
gaf fyrir nokkrum árum út leið-
beiningar um blöndun, meðhöndl-
un og geymslu þurrmjólkur fyrir 
foreldra. 

Í leiðbeiningunum er meðal 
annars fjallað um mikilvæga 
handþvotta, hreinlæti í eldhúsi og 
nauðsyn þess að öll áhöld séu hrein 
fyrir notkun. Einnig er mikilvægt 
að blanda mjólkurblönduna stuttu 
fyrir gjöf og ekki á að blanda fyrir 
meira en eina gjöf í einu. Ávallt 
skal nota soðið vatn fyrir hverja 
blöndu eða vatn sem búið er að 

sjóða og kæla, en þá þarf það að 
vera nýlegt. Eftir hverja gjöf skal 
hella niður afgangsmjólk. - jma

Hreinlæti skiptir máli

Þurrmjólkurmæður geta leitað til næstu 
heilsugæslustöðvar og fengið ítarlegar 
leiðbeiningar um pelaþrif.

● Á FERÐ OG FLUGI  Þegar ferðast er með ungbarn í flugvél er að 
mörgu að huga en langar flugferðir geta tekið á taugarnar ef barnið er 
óvært. Skiptitöskuna er betra að hafa við höndina með aukafötum og 
bleium. Ef barnið fær hellu í eyrun má reyna að fá það til að sjúga eitt-
hvað, leggja það til dæmis á brjóst eða bjóða því pela eða snuð. Ef það 
er mögulegt getur verið sniðugt að miða flugferðina við þann tíma sem 
barnið er vant að leggja sig og þá er líklegra að það sofi gegnum óþæg-
indin. Ef barnið er orðið nokkurra mánaða er nauðsynlegt að hafa með 
sér leikfang til að hafa ofan af fyrir því. Passa þó að það sé ekki hávær 

spiladós sem truflar aðra farþega. Ef flug-
ferðin er löng er um að gera að 

ganga um í 
vélinni með 
barnið og 

minna sjálfan sig á að 
ferðin tekur enda um síðir.

● LÝSI FYRIR HEILANN  Mjólk-
andi mæður sem taka reglulega lýsi 
og borða mikinn fisk gera börnum 
sínum gott, samkvæmt rannsókn 
Önnu Sigríðar Ólafsdóttur, matvæla- 
og næringarfræðings hjá Manneldis-
ráði. Í lýsi og fiski eru nefnilega fitu-
sýrur sem gegna mikilvægu hlutverki 
í þroska ungbarna, sérstaklega í heil-
brigðri þroskun heila og taugakerfis. 
Þetta er meðal annars dókósahexa-
enóiksýra (DHA) en hlutur hennar og 
skyldra fitusýra er hærri í brjóstamjólk 
þeirra kvenna sem taka lýsi reglulega. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður Önnu 
Sigríðar er talið að hlutur D-vítamíns í 
brjóstamjólk dugi ekki til að fullnægja 

þörfum ungbarna. Því eru hinar sígildu ráðleggingar til foreldra ungra 
barna um gjöf AD-dropa eða lýsis í fullu gildi.

Meðgöngu- og brjóstagjafahaldarar
Í mörgum gerðum 
og stærðum 32–46, 
skálar A–K

Móðurást, Hamraborg 9
s. 564 1451, www.modurast.is





 9. FEBRÚAR 2010  ÞRIÐJUDAGUR4 ● fréttablaðið ● börn

Í leikskólanum Barónsborg 
nota yngstu börnin taubleiur. 
Þarna er á ferðinni tilrauna-
verkefni leikskólans í sam-
vinnu við Elenu Tauffer, Sorpu 
og umhverfissvið Reykjavíkur-
borgar.

„Foreldrar tóku strax vel í hug-
myndina og verkefnið fór af stað 
í september,“ útskýrir Lilja Jóns-
dóttir, deildarstjóri á 
Krílakoti á Barónsborg. 
Hugmyndina átti Elena 
Teuffer, ein mamm-
an í hópnum, en 
hún hefur notað 
og framleitt sjálf 
taubleiur í bráðum 
þrjú ár, undir merk-
inu Kindaknús.
„Ég notaði taubleiur 
á mín börn bæði vegna um-
hverfissjónarmiða og einnig vegna 
þeirra peninga sem sparast,“ út-
skýrir Elena sem saumaði bleiurn-
ar á öll börnin á deildinni, fimm 
bleiur á barn, með styrk frá Sorpu. 
„Ég sauma bleiurnar úr hand-
klæðaefni með vasa, sem innleggi 
úr flóneli er smeygt inn í og svo 
er umhverfisvænn hríspappír, sem 

má bæði þvo eða henda í klósett, 
lagður ofan á. Ég sauma teygju í 
bakið og í skálmarnar sem leka-
vörn og svo eru notaðar buxur 
yfir.“  

Starfsfólk leikskólans vigtaði 
það sem féll til af einnota bleium í 
tvær vikur áður en skipt var yfir 
í taubleiurnar. Einnig voru settir 
upp rafmagnsmælar á þvottavél-
arnar til að fylgjast með orku-

nýtingunni. „Þetta er talsverður 
sparnaður fyrir foreldra,“ út-
skýrir Lilja en þeir þurfa ekki að 
leggja til bleiur á barnið yfir dag-
inn. „Börnin koma með pappírs-
bleiu á morgnana og við setjum 

á þau taubleiurnar. Foreldrarnir 
setja svo á þau pappírsbleiu áður 
en þau fara heim í lok dags. Reynd-
ar tekur lengri tíma að skipta á 
hverju barni, við þvoum eina vél 
á dag og hengjum upp á snúru en 
bleiurnar mega ekki fara í þurrk-
ara.“ Lilja segir börnin hafa van-
ist taubleiunum fljótt þótt þær séu 
fyrirferðarmeiri. „Þau eru öll með 
miklu stærri rassa núna,“ segir 
hún hlæjandi.

Elena segir ávinning þess að 
nota taubleiur margþætt-

an. Þyngst vegi umhverf-
isþátturinn en um 1 tonn 

af pappírsbleium liggi 
eftir hvert barn sem 
taki 500 ár eyðast 
í náttúrunni. Eins 
megi reikna með um 
300.000 króna kostn-
aði við pappírsbleiur á 

hvert barn. 
Spurð hvort hún stefni á 

samstarf við fleiri leikskóla segir 
hún að framhaldið verði ákveð-
ið þegar verkefninu við Baróns-
borg lýkur í vor. Nánar má kynna 
sér taubleyjur Elenu á síðunni 
http://Kindaknus.123.is. Og einn-
ig verða þær kynntar í Manni lif-
andi við Borgartún, 20 febrúar 
næstkomandi.  - rat

Allir með stærri rassa
Lilja Jónsdóttir, deildarstjóri á Krílakoti, en þar eru yngstu börnin á taubleyjum í tilraunaskyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bleiurnar 
sem Elena saum-

aði á börnin á Baróns-
borg en þær verða kynntar 20. 

febrúar í Manni lifandi við Borgartún 
milli klukkan 12 og 16

 MYND/ELENA TAUFFER

● MÆLT MEÐ NOTKUN SNUÐS Á NÓTTUNNI  
Nýjar rannsóknir benda til þess að notkun snuðs á svefn-

tíma dragi úr líkum á vöggudauða. Nú er mælt með 
notkun snuðs á svefntíma ungbarna, þó ekki fyrr en 
brjóstagjöf er komin vel á veg, enda er brjóstagjöf-

in einnig talin vera mikilvæg vörn gegn vöggudauða. 
Sjá www.ljosmodir.is.

● Á VEFNUM  Þegar kemur að því að 
klæða litla krílið eru ýmsir kostir í boði. Einn 
er sá að kaupa lítið eða ekkert notuð barna-
föt en þau er meðal annars hægt að fá í 
vefverslunum. Ein slík verslun nefnist Opin 
búð og slóðin inn á hana er http://opinbud.
blogcentral.is/ Þar er ýmislegt til sölu en 
þó aðallega föt og öll vel með farin. Verð-
ið er frá 400 upp í 1.500 krónur fyrir hverja 
flík en þó er hægt að fá tvær stutterma sam-
fellur fyrir 500 krónur. Ofan á verðið bætist síðan flutningskostnaður, að 
minnsta kosti út á land því verslunin er í miðborg Reykjavíkur.

Flest skynfæri barna eru full-
þroskuð strax við fæðingu en það á 
þó ekki við um sjónskynið. Nýbur-
ar eiga erfitt með að greina í sund-
ur ólíka liti og er það ekki fyrr 
en í kringum tveggja til 
þriggja mánaða aldur-
inn sem þau fara að 
hafa vald á því. 
Nýburar eiga auk 
þess erfitt með 
að sjá umhverfið 
og andlit manna í 
fullum fókus. 

Það sem full-
orðnir sjá vel í 180 
metra fjarlægð sjá 
ungbörn aðeins 
í tæplega sjö 
metra fjarlægð. 
Það getur skýrt hvers 

vegna ungbörn eiga erfitt með að 
greina í sundur andlit strax í upp-
hafi þótt reyndar sé talið að þau 
greini andlitslínur. 

Sé vilji til að örva sjónskyn ung-
barnsins strax í upphafi getur 

verið ráð að teikna einföld 
svarthvít form á blað og 

setja í vögguna en þeim 
verður gjarnan starsýnt 

á slíkar myndir.
 - ve

Heimurinn í svart-hvítu

Það þýðir lítið að 
sýna nýburum litrík 
leikföng enda fara 

þau ekki að greina 
í sundur ólíka liti 
fyrr en í kringum 
tveggja til þriggja 

mánaða aldur.

Flestum foreldrum er kunnugt um 
hversu mikilvægt er að velja inn í 

herbergi barna sinna muni sem 
taka mið af öryggi þeirra, ásamt 

því að uppfylla þarfir þeirra 
dag og nótt. Í IKEA að Kaup-
túni 4 er fyrrnefnt sjónarmið 
haft að leiðarljósi auk þess sem 
smekkvísi er í hávegum höfð, 
en eins og  meðfylgjandi mynd-
ir sýna fæst þar allt til alls í 
barnaherbergið. 

Í öruggu umhverfi

Í IKEA fæst ýmislegt sniðugt í barnaherbergið. Turninn til vinstri 
er eftir A Huldén/S Dahlman og kostar 1.490 krónur. Karfan að 
ofan fæst í mörgum litum og kostar 1.490 krónur. Neðst eru þrjú 
stykki sem eru seld í pakka eftir hönnuðinn Karin Mannerstål og 
kosta 1.990 krónur. Nánar á www.ikea.is.
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Algengt er að mæður setji sjálfar 
sig til hliðar eftir fæðingu barna 
sinna. Það er fullkomlega eðli-
legt en þó er einnig nauðsynlegt 
að þær hlúi að sjálfum sér til að 
vera sem best í stakk búnar til 
að takast á við hið kröfuharða 
móðurhlutverk.

Hreyfing er ávallt af hinu góða 
en mæður eiga oft erfitt með að 
finna tíma til æfinga sérstaklega 
þar sem ekki er auðsótt að fá pöss-
un fyrir lítil kríli. Mömmujóga er 
því kjörin leið til að næra líkama 
og sál þar sem börnin fara með 
mæðrum sínum í tíma. Svo er það 
auðvitað kjörið tækifæri fyrir 
mæður að komast út úr húsi og 
hitta aðrar konur á svipuðum stað 
í lífinu.

Yfirleitt er miðað við að konur 
geti byrjað í mömmujóga um sex 
vikum eftir fæðingu. Barnið er 
virkur þátttakandi í tímunum 
og telja sumir að það geti styrkt 
tengsl móður og barns. Einnig 
getur móðirin gert æfingarnar 
ein meðan barnið sefur eða kannar 
heiminn á dýnu á gólfinu.

Í mömmujóga er lögð áhersla 
á styrkjandi æfingar fyrir grind-
arbotn og kvið svo og mýkjandi 
æfingar fyrir háls og herðar. 

Hægt er að fara í mömmujóga 
á nokkrum stöðum í borginni. Til 
dæmis í heilsumiðstöðinni 9 mán-
uðum í Hlíðasmára 2, Lótus jóga-
setri að Borgartúni 20 og í Mecca 
Spa á Níbýlavegi og Hótel Sögu.

- sg

Mæður og börn fara 
saman í jógatíma

Mömmujóga er stundað á nokkrum stöðum. Hér er mynd úr Lótus jógasetri en einn-
ig er boðið upp á tíma í 9 mánuðum og Mecca Spa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fræðimönnum og heilbrigðis-
starfsfólki ber einróma saman 
um kosti brjóstagjafar en brjósta-
mjólkin þykir fullkomin næring 
fyrir nýbura fyrstu sex til níu mán-
uði ævinnar. Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunin (WHO) mælir með 
því að börn séu eingöngu á brjósti 
fyrstu 6 mánuði ævinnar og að 
hluta til í að minnsta kosti 12 
mánuði og jafnvel upp í tvö ár. 

Kostir móðurmjólkurinnar eru 
ótvíræðir. Hún er alltaf til stað-
ar, rétt samsett, mátulega volg, án 
sýkla, auðmeltanleg og löguð að 
viðkvæmum og óþroskuðum melt-
ingarfærum barnsins. Næringar-
gildið er sniðið að þroska barns-
ins hverju sinni og má segja að 
nýburinn fái sína fyrstu bólusetn-
ingu með broddinum. Brjóstagjöf-
in hefur einnig jákvæð áhrif á til-
finningasamband móður og barns 
og gerir það nánara. Þá eykur 
brjóstagjöf strax eftir fæðingu 
samdrátt í legi móður og minnkar 
líkurnar á blæðingu. 

Brjóstagjöf geta þó fylgt 
ýmis vandkvæði og þá sérstak-
lega fyrst um sinn. Má þar nefna 
verki, aumar og sárar geirvörtur, 
sýkingar, stálma, mjólkurleka og 
þá óþægilegu tilfinningu kvenna 
að framleiða ekki næga mjólk til 
að fæða börn sín. Á heilbrigðis-
stofnunum víða um land starfa 
brjóstagjafarráðgjafar sem er 
gott að leita til ef þannig stendur 
á en flest vandamálin er hægt að 

laga. Þó kemur fyrir að konur geti 
ekki haft börn sín á brjósti og er 
mikilvægt að þær fyllist ekki sam-
viskubiti yfir því enda geta börn 
líka dafnað vel á þurrmjólk. 

Konur sem gefa brjóst eru oft 
óöruggar með hvenær sé best að 
hætta og eins mikið og lagt er upp 
úr brjóstagjöf fyrst um sinn þá 
hafa margir sitthvað við það að at-
huga ef henni er haldið áfram langt 
fram á annað ár. Mörgum finnst 
undarlegt að sjá stálpuð börn 
skríða upp í kjöltu móður sinnar 
og fá sér sopa. Móðir og barn ættu 
þó að halda áfram eins lengi og 
þau eru ánægð með brjóstagjöfina 
og má segja að allt frá sex til níu 
mánuðum til tveggja ára sé innan 
góðra marka. - ve

Ekkert jafnast á við 
móðurmjólkina

Sumum finnst skrítið að sjá stálpuð börn 
fá sér sopa en Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin mælir þó með því að börn séu 
að hluta til á brjósti í allt að því tvö ár.
 NORDICPHOTOS/GETTY

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Sundsamlega gott!
Heilsulindir í Reykjavík
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„Ungbörn eru miklar skynverur 
strax við fæðingu og eru háð for-
eldrum sínum til þess að lifa af. 
Það má segja að fyrstu vikurn-
ar fari mikill tími í aðlögun bæði 
hjá foreldrum og barni þar sem 
tengslin eru að styrkjast og eflast. 
Þetta er ákveðið samspil sem felur 
í sér að hinn fullorðni skilji merki 
barnsins, túlki þau rétt og bregðist 
við þeim á viðeigandi hátt. Þetta 
samspil verður til þess að barnið 
fær sínum andlegu og líkamlegu 
þörfum fullnægt,“ segir Jóna Mar-
grét Jónsdóttir, hjúkrunarfræð-
ingur og brjóstagjafarráðgjafi hjá 
Þróunarstofu heilsugæslunnar.

Hún segir að heili ungbarna 
sé mjög óþroskaður við fæðingu. 
„Börn fæðast með milljónir af 
taugafrumum í heilanum sem 
síðan mynda trilljónir tenginga 
og gerast þær við jákvæð sam-
skipti, eins og snertingu, bros og 
tal. Foreldrar eiga því að snerta 
börnin sín mikið, tala við þau, 
syngja fyrir þau og láta þeim líða 
vel. Það hefur til dæmis sýnt sig 
að ungbarnanudd gerir mikið fyrir 
börn. Það gerir einnig hin svokall-
aða kengúrumeðferð en þá er barn 
haft bert við húð foreldra sinna. 

Það hefur jákvæð áhrif á þroska 
barnsins og líðan.“ 

Ungbörn skynja fleira, jafn-
vel við fæðingu. „Talið er að þau 
þekki rödd foreldra sinna þegar 
þau fæðast. Barn sem er nýfætt 
snýr sér frekar að foreldrum 
sínum heldur en ókunnugri mann-
eskju þegar báðir tala. Í kringum 

fjögurra til sex vikna aldur eru 
flest börn síðan farin að brosa 
til þeirra sem kjá framan í þau,“ 
segir hjúkrunarfræðingurinn og 
bætir við að þetta séu aðeins nokk-
ur atriði af mörgum sem hægt er 
að ræða í tengslum við skynjun og 
þroska ungbarna og barna fyrstu 
árin. - uhj  

Þekkkja rödd foreldra sinna

Jóna segir mikilvægt að foreldrar skilji merki barnsins, túlki þau rétt og bregðist við 
á viðeigandi hátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Katrín Edda Magnúsdóttir, 
ljósmóðir og brjóstagjafar-
sérfræðingur, segir snuð geta 
verið gott hjálpartæki fyrir for-
eldra. Snuð uppfylli þó enga 
þörf hjá ungbörnum.

Skiptar skoðanir eru á því hvort 
snuðnotkun barna sé til góðs. 
Sumir vilja meina að hún sé tilbú-
in þörf. Samkvæmt sumum heim-
ildum er sog nauðsynlegt nýburum 
og mikilvægt sálarþroska þeirra. 
Þegar börn eldast og eru farin að 
borða meira af fastri fæðu hverf-
ur líkamlega þörfin fyrir sogið en 
sálræna þörfin getur varað leng-
ur. Þar sem á þessu eru misjafnar 
skoðanir er góð regla að foreldr-
ar fylgi sinni eigin sannfæringu í 
þessum efnum, því börn eru ólík-
ir einstaklingar með mismunandi 
þarfir.

Katrín Edda Magnúsdóttir, ljós-
móðir og brjóstagjafarsérfræð-
ingur, mælir með því að foreldr-
ar bíði með að gefa barni snuð þar 
til það er farið að sjúga brjóstið 
vel. „Börn sjúga snuð öðruvísi en 
þau sjúga brjóst og þegar þau eru 
svona ung þá eiga þau erfitt með að 
skipta á milli þessara sogaðferða. 
Það er oft talað um að forledrar 
eigi að bíða með snuð þar til barn-
ið er orðið þriggja vikna því þá er 
líklegra að þau geti skipt á milli 
þessara ólíku sogaðferða. Snuð 
getur þó verið gott hjálpartæki 
fyrir foreldra þegar börn eru óró-
leg og eru þau oft gefin til að róa 
börnin á óheppilegum tímum, eins 
og þegar verið er að fara á milli 
staða,“ útskýrir Katrín Edda. 

Aðspurð segir hún snuðin í 
raun ekki uppfylla neina þörf 
hjá ungbörnum heldur séu þau 
notuð til að teygja tímann fram 
að næstu gjöf. „Ef barn vill sjúga 

þá vantar það næringu. Barn er 
ekki tilbúið til að sjúga ekki neitt 
í lengri tíma. Í rauninni er best að 
foreldrar meti hvert tilfelli fyrir 
sig því það er mjög einstaklings-
bundið hvernig börn eru. Sum 
eru afskaplega róleg og þurfa 
einfaldlega ekki á snuði að halda 
á meðan önnur eru órólegri og 
kvarta mikið.“

Katrín Edda segir það ekki 
skipta miklu máli hvernig snuðið 
er í laginu eða úr hverju þau eru. 
Hún tekur þó fram að á seinni 
árum hafi ljósmæður varað við 
snuðum búnum til úr latexi. „Það 
er aukið latexofnæmi á meðal 
barna í heiminum og því hefur 
verið varað við snuðum úr latexi.“
 - sm

Gott hjálpartæki en 
uppfyllir enga þörf 

Katrín Edda Magnúsdóttir, ljósmóðir og brjóstagjafarsérfræðingur, mælir með að 
foreldrar bíði með að gefa ungbörnum snuð þar til þau verða þriggja vikna gömul.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● HLÝTT Í VETUR  Janusbúðin á Laugavegi selur þægilegar og 
fallegar ungbarnaflíkur bæði úr bómull og ull. Ullarflíkurnar eru  úr sér-
stakri blöndu af ull og silki og eru því góðar fyrir viðkvæma húð ung-
barna. Ungbarnalínan Tipsy hefur verið framleidd  frá 
árinu 1970 og í línunni er að finna samfest-
inga, húfur, samfellur, sokkabuxur og 
sokka í ýmsum litum sem henta 
 íslenskri veðráttu. 

● MIKILVÆGT AÐ 
SKORÐA SÆNGINA  Íslensk-
ar mæður, búsettar erlendis, hafa 
margar hverjar rekið sig á það að 
ljósmæður banna þeim að nota 
sængur fyrstu vikurnar í lífi ung-
barna af ótta við að barnið dragi 
sængina upp fyrir haus. Hér á 
landi er rík hefð fyrir sængnotkun 
hjá börnum og ungbarnadauði 
lítill þannig að slíkt hefur aldrei 
komið til tals hérlendis. Vert er þó 
að minna á að búa þannig um 

að barnið geti ekki dregið sængina yfir sig, til dæmis með því að skorða 
sængina til fóta, undir dýnuna. Hér á landi hefur einnig verið nokkuð vin-
sælt hjá mæðrum að strengja teppi yfir vagnopið, en passa þarf að tepp-
ið sé ekki þykkt, svo það lofti í gegn og barninu hitni ekki um of, en sýnt 
hefur verið fram á tengsl ofhitnunar og ungbarnadauða. 

Aðeins það besta
fyrir börnin!

Því lengi býr að fyrstu gerð

Fjölbreytt og gott 
veganesti fyrir lífið

www.barnamatur.is
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NOW vítamín og bætiefni með 

20% afslætti út september.
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Fæðingartíðni kvenna hér á landi 
hefur lækkað um helming frá því 
um 1960 þegar hún var hvað hæst. 
Þá eignaðist hver kona að meðal-
tali fjögur börn á ævinni en árið 
2006 var talan komin í 2,0. Hún 
hefur hins vegar hækkað á ný og 
var árið 2008 komin í 2,14.

Yfirleitt er miðað við að frjó-
semin þurfi að vera um 2,1 barn 
til þess að viðhalda mannfjöldan-
um til lengri tíma litið. Undanfar-
in ár hefur frjósemi á Íslandi verið 
rétt um 2 börn. Árið 2008 fór hún 
í fyrsta sinn síðan 1996 yfir 2,1 

barn. Þó er frjósemin ekki nema 
helmingur af frjóseminni kringum 
1960, en þá gat hver kona vænst 
þess að eignast 4,27 börn.

Á vef Hagstofunnar eru birtar 
fæðingartölur. Árið 2008 fæddust 
4.835 börn hérlendis, 2.470 drengir 
og 2.365 stúlkur. Það eru 275 fleiri 
börn en árið áður, en þá fæddust 
hér 4.560 börn. Aðeins tvisvar í 
sögu Íslands hafa fleiri lifandi 
fædd börn komið í heiminn á einu 
ári, árin 1960 og 1959. Árið 1960 
fæddust 4.916 börn og árið 1959 
fæddust 4.837 börn. - sg

Fæðingartíðni kvenna lækkað um helming

Fæðingartíðni árið 2008 var 2,14. Það er meira en verið hefur frá 1996 en helmingi 
minna en árið 1960.

● KEISARASKURÐUM 
HEFUR FJÖLGAÐ  Hlutfall 
keisaraskurða við fæðingar 
hefur aukist yfir árin samkvæmt 
tölum frá fæðingaskrá. 

Árið 1980 voru 7,4 prósent 
barna tekin með keisara. Árið 
1990 voru 11,9 prósent tekin 
með keisara, árið 2000 var 
hlutfall keisaraskurða orðið 17,9 
prósent og hefur haldist svipað 
síðan en árið 2007 var hlutfall 
þeirra 17,1 prósent.

● SVEFNÖRYGGI BARNA  
Þegar ungbörn eru lögð til 
svefns er ýmislegt sem þarf að 
hafa í huga til að tryggja ör-
yggi þeirra.  Mælt er með því að 
ungbörn sofi á bakinu því þá er 
minnsta hættan á vöggudauða. 
Þó að barn liggi á bakinu getur 
það  auðveldlega losað sig við 
ælu með því að snúa höfðinu til 
hliðar. Þegar börnin eldast geta 
þau snúið sér sjálf og breytt um 
 svefnstellingar. 

● ÖRVUN OG AÐLÖGUN  
Námskeið í ungbarnasundi eru 
haldin víðs vegar um land allt 
árið um kring. Markmiðið er 
meðal annars að   veita foreldr-
um tækifæri á að venja barn 
sitt við vatn og köfun, að veita 
barninu útrás fyrir hreyfiþörf 
sína og örva þar með hreyfi-
þroska þess og styrk og að 
skapa umhverfi þar sem foreldr-
ar og börn geta myndað sterkari 
tengsl. Er þá fátt upptalið. Hægt 
er að nálgast allar nánari upp-
lýsingar á vefsíðu Busls, Félags 
ungbarnasundkennara, á slóð-
inni www.ungbarnasund.is.
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FYLGISEÐILL LYFS  er yfirleitt laust blað í lyfjapakkningunni. 

Mikilvægi þess að notendur lyfja kynni sér vel upplýsingar á seðlun-

um verður aldrei ofmetið. Ef þörf er fyrir frekari upplýsingar er mikil-

vægt að leita til læknis eða lyfjafræðings.

Sængurkonur á Selfossi þurfa 
framvegis að koma með eigin föt 
og bleiur á fæðingardeild Heil-
brigðisstofnunar Suðurlands en 
það er í samræmi við það sem tíðk-
ast hefur á Landspítala - háskóla-
sjúkrahúsi frá áramótum. 

Ákvörðunin er liður í sparnaðar-
aðgerðum stofnunarinnar en 
að sögn Sigrúnar Kristjáns-
dóttur yfirljósmóður fylgir því 
mikill kostnaður að endurnýja 

barnafatalagerinn. „Bleiukostn-
aðurinn er þó ekki jafn mikill 
og á Landspítalanum enda tals-
vert minna rennsli hjá okkur. Það 
safnast þó þegar saman kemur.“

Sigrún segir að breytingunni 
verði komið á hægt og bítandi og 
að ætlunin sé að koma skilaboð-
um inn hjá mæðraverndinni. „Við 
eigum enn þá bleiu- og barnafata-
lager og munum nota fötin þar til 
þau verða úr sér gengin. Þá eigum 

við alltaf taubleiur á lager svo 
börnin verða aldrei bleiulaus.“ 

Sigrún segir fólk taka breyting-
unni vel. „Sængurlegan hefur styst 
og flestir eru hvort eð er búnir að 
kaupa bleiur. Þá vilja margir for-
eldrar heldur klæða börn sín í 
eigin föt. Mörgum finnst það per-
sónulegra og hefur talsvert borið 
á því að foreldrar hafi tekið upp á 
því sjálfir eftir að Landspítalinn 
lagði línurnar.“  vera@frettabladid.is

Koma með eigin bleiur
Sparnaðaraðgerðir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands kalla á fyrirhyggju foreldra en þeir þurfa nú að 
koma með eigin nýburaföt og bleiur á fæðingardeildina.

Netfíkn og þunglyndi helst 
í hendur samkvæmt breskri 
rannsókn.

Sterk tengsl eru á milli netfíknar 
og þunglyndis samkvæmt nýlegri 
rannsókn breskra sálfræðinga 
við Leeds University. Fullyrðing-
in byggist á svörum 1.319 net-
notenda á aldrinum 16 til 51 árs. 
Átján þeirra voru haldnir netfíkn 
og var tíðni þunglyndis fimm sinn-
um meiri hjá þeim en hinum. Net-
fíklarnir áttu það sameiginlegt að 
eyða mun meiri tíma á kynlífs-, 
fjárhættu- og spjallsíðum en hinn 
almenni notandi. 

„Niðurstöður okkar benda til 
þess að netfíkn og þunglyndi 
haldist í hendur. Við vitum þó 
ekki hvort kemur á undan. Laðast 
þunglyndir að netinu eða veldur 
netnotkunin þunglyndi? Það verð-
ur okkar næsta verkefni að komast 
að því,“ segir dr. Norrison sem fór 
fyrir rannsókninni.   - ve

Tengsl milli 
netfíknar og 
þunglyndis

Tíðni þunglyndis er fimm sinnum meiri 
hjá netfíklum en hjá almennum netnot-
endum.

Nýburar á fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands verða nú í eigin fötum og með bleiur sem mamma og pabbi koma 
með að heiman. NORDICPHOTOS/GETTY

STAFGANGA

ÁHRIFARÍK LEIÐ 

TIL LÍKAMSRÆKTAR

Stafgöngunámskeið hefjast 16. febrúar 2010

 stafgönguþjálfi,  616 85 95.
 stafgönguþjálfi,  694 35 71.

 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.

SKRÁNING & NÁNARI UPPLÝSINGAR Á:

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

M eirapró f

U p p lýsin gar o g  in n ritun
í s ím a 5670300



BÍLAR &
FARATÆKI

Audi A4 2.0 Multitronic (NEW) 02/2006 
ek 48 þ.km, sjálfskiptur, ny nagladek + 
sumard, verð 2850 (eftir lokun 864-
8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Tilboð 2500 stgr!
Range Rover HSE, árg 2003, ek:95þ.
m, 19“ felgur, leður, lúga, ofl. Ásett 
Verð:3.790þ. Skoða skipti á ódýrari. 
Upplýsingar í síma 588-5300 eða 699-
5880.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

YAMAHA YZF R6 Árgerð 2005. Ekinn 16 
þ.km Verð kr. 990.000.

VW GOLF GL Árgerð 1994. Ekinn 143 
þ.km Verð kr. 330.000

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

TOYOTA HIACE. Árgerð 2003, ek 69 
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.980þ skoðar 
skipti Rnr.129777

FORD E150 ECONOLINE 44“ breyttur. 
Árgerð 1992, ekinn 230 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.290þ Skoðar skipti 
Rnr.129447

SUBARU LEGACY WAGON LUX. Árgerð 
2009 NÝR ekinn 0 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur.leður ofl. Verð 5.650þ Skoðar 
öll skipti líka á dýrari Rnr.128729

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 35“. 
Árg 5/2006, ekinn 99 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur.8 manna Verð 5.980þ skoð-
ar skipti Rnr.151115

FORD E250 ECONOLINE HÚSBÍLL. 
Árg 2000, ekinn 60 þ.km, innfluttur 
af umboði BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.780þ Topp eintak - skoðar skipti 
Rnr.151194

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Dodge Ram Laramie Hemi, árg.11/2007, 
ek. 18þús.km, 350 hö, bensín, einn 
með öllu, sumardekk & 35“ vetrardekk, 
Fluttur inn nýr! , Ásett verð 4490þús.kr, 
bíllinn er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Opel Astra 2.3L árg. ‘00. 2 dyra, 
ek 140þ. bsk. V. 380þ. S. 868 8565.

Toyota Tundra XSP árg.08.ek.33.000þús. 
flottur bíll í góðu viðhaldi. 2fallt púst, 
upphækkaður, ‘20 felgur ‘34 dekk nýtt, 
húðaður pallur.. Verð 5.500millj. ath 
skipti. Upplýsinar í síma 699-5595.

Til sölu M. benz 420E árg. ‘95 silfurgrár. 
Sparibíll, aldrei keyrður um vetur. V. 
800þ. S. 659 9489.

Til sölu toyota avensis árg. 2006 ek. 
48000 verð 2590 þús. uppl. 8589238

Til sölu Renault Clio árg. ‘99 nýsk. og 
í góðu lagi. Verð 280þ. Uppl. í s. 695 
2700 & 863 9335.

Peugot 306. ð98 til sölu. ek 114þ. Ný 
tímareim. Uppl. í s. 866 7511.

Daihatshu Terios 09/’99 ek. 132þ. bsk. 
Ásett verð 320þ. Tilboð 260þ. S. 820 
5698.

Nissan Terrano II B 10/’00. 7 manna 
bsk., ek. 130þ.km. Frábær bíll Ásett 
verð 840þ. Tilboð 760þ. S. 895 6307.

 0-250 þús.

Jeppi á 250.000-
Toyota Rav4 árg. 96, ekinn 183 þ km, 5 
gíra, 5 dyra, álfelgur, CD, nýleg heilsárs-
dekk, skoðaður 2010. Verð 450.000- 
VERÐ NÚ 250.000- þarfnast lagfæringa 
á skynjara á vél uppl. í síma 861-7600 
bíllinn er á Suðurnesjum

Vetrartilboð á Jmstar vespum 175.000 
kr m/vsk með hjálm og skráningu. 
www.BMVehf.is s:8615385

TILBOÐ 195 þús!
Suzuki Swift 1,3 árg’98 5 dyra,ny skoð-
aður 2011 ny nagladekk,eyðir mjög litlu 
verð 290 TILBOÐ 195 þús s.841 8955

 250-499 þús.

Tilboð 390 þús
Toyota Corolla Árg. ‘98 ek. 179 
þús/90þús á vél. Nýskoðaður Verð 
390þúsUppl. s. 659 3459.

Tilboð 350 þús
Nissan Almera árg. ‘99 ek. 113þús, 
sk’11. Verð 350 þús.Uppl. s. 659 3459.

Tilboð 350 þús
Alfa Romeo 156 árg. ‘98 ek. 107þús, 
ný tímareim, topplúga. sk. ‘11 Verð 350 
þús. Uppl. s. 659 3459.

DAIHATSU CHARADE 98, sjálfskiptur, 
ek. 93þ. samlæsing, raf.rúður, S. 660 
8964

Subaru Impreza árg. ‘98, ekinn 233.000 
km. skoðaður 2010. Nýr vatnskassi, ný 
tímareim og nýir bremsuklossar er á 
góðum heilsárs dekkjum. Verð 350 
þús. S. 860 3946

Opel Zafíra árgerð 2000, 7manna 
bíll,ekinn 204 þkm,vél ekinn 102 
þúsund km,1,6L beinsk,naglad,drátt-
arkr,fallegur og góður bíll, verð 430 
þúsund staðgreitt. upplýsingar í síma 
820 4640.

 1-2 milljónir

Til sölu Ford-F150 Lariat ‘04 e.81.þ.km.. 
Með leðri,topplúgu,handfrjálsum bún-
aði f. Nokia síma, filmur og fl. Ásett verð 
2,5 mill. Tilboð 1850 þús. s.8634997

Toyota Corolla 1400 LX. árg.2005 Ek. 
54þ.Km. rauður. 4 dyra sedan 5 gíra. 
heilsársd. v/ brottfl. Helgi s:840 4368.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílar til sölu

S: 525 8000

HYUNDAI SANTA FE
Nýskr: 07/2006, 2700cc5 dyra, 
Sjálfskiptur, Grár - tvílitur, Ekinn 
45.000 þ.
Verð: 2.680.000
Tilboðsverð:
MZ-889

NISSAN MURANO
Nýskr: 06/2005, 3500cc5 dyra, 
Sjálfskiptur, Dökkblár, Ekinn 
73.000 þ.
Verð: 4.180.000
Tilboðsverð: 3.680.000
TE-064

NISSAN PATHFINDER LE IT
Nýskr: 07/2006, 2500cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, 
Ekinn 82.000 þ.
Verð: 5.480.000
Tilboðsverð: 0
UI-963

NISSAN QASHQAI LE DIESEL
Nýskr: 12/2007, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
 59.000 þ.
Verð: 3.990.000
Tilboðsverð: 0
MZ-N27

OPEL ASTRA ENJOY
Nýskr: 10/2007, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, 
Ekinn 98.000 þ.
Verð: 1.780.000
Tilboðsverð: 1.380.000
UG-191

OPEL ASTRA TURBO
Nýskr: 08/2007, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
28.000 þ.
Verð: 2.360.000
Tilboðsverð: 0
DJ-V18

OPEL CORSA LIMITED
Nýskr: 10/2006, 1200cc
5 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
18.000 þ.
Verð: 1.340.000
Tilboðsverð: 0
YT-148

RENAULT MEGANE II
Nýskr: 06/2006, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
56.000 þ.
Verð: 1.780.000
Tilboðsverð: 0
SG-183

SUBARU IMPREZA GX
Nýskr: 11/2006, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, 
Ekinn 45.000 þ.
Verð: 2.180.000
Tilboðsverð: 0
RL-186

SUBARU LEGACY
Nýskr: 05/2005, 2000cc
4 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn 
129.000 þ.
Verð: 1.680.000
Tilboðsverð: 0
OE-024

HYUNDAI SANTA FE II
Nýskr: 06/2006, 2700cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Blár / Grár, 
Ekinn 45.000 þ.
Verð: 2.990.000
Tilboðsverð: 0
TU-342

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr: 09/2006, 1200cc
5 dyra, Beinskiptur, Svartur, Ekinn 
29.000 þ.
Verð: 1.560.000
Tilboðsverð: 0
VE-055

NISSAN NAVARA XE
Nýskr: 09/2005, 2500cc
4 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
102.000 þ.
Verð: 2.790.000
Tilboðsverð: 0
MP-006

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr: 03/2006, 2500cc5 dyra, 
Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 82.000 þ.
Verð: 4.390.000
Tilboðsverð: 0
EF-874

RENAULT KANGOO
Nýskr: 05/2006, 1500cc
6 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
40.000 þ.
Verð: 1.490.000
Tilboðsverð: 1.190.000
SH-542

RENAULT SCENIC II
Nýskr: 07/2007, 1600cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
42.000 þ.
Verð: 2.350.000
Tilboðsverð: 1.950.000
LV-174

RENAULT AT TRAFIC
Nýskr: 12/2004, 0cc
6 dyra, Beinskiptur, Rauður, Ekinn 
73.000 þ.
Verð: 1.890.000
Tilboðsverð: 1.350.000
YL-629

SKODA OCTAVIA
Nýskr: 06/2004, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 
110.000 þ.
Verð: 1.250.000
Tilboðsverð: 0
DZ-618

SUBARU LEGACY
Nýskr: 04/2008, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
62.000 þ.
Verð: 3.390.000
Tilboðsverð: 0
SN-Y87

TOYOTA RAV4
Nýskr: 06/2002, 2000cc
5 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ekinn 
157.000 þ.
Verð: 1.390.000
Tilboðsverð: 0
SS-593

Líttu við að Sævarhöfða 2 eða Fossháls 1 - Allar tegundir bíla - bilaland.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1815.

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Toyota, Micra eða Lancer 
óskast

Árg. 1994-2001 fyrir 50-200 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 694-
2545

 Jeppar

Disel, tilboð 395 þús.
Pajero árg. ‘96. 7 manna, krókur, skíða-
bogar, skoðaður. Ek. 200 þús. 2,5. 5 
gíra. S. 891 9847.

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

 Sendibílar

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

 Vörubílar

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

 Fjórhjól

Eigum til Linhai 300 sem við bjóðum á 
Sama gamla verðinu, aðeins 799,000,- 
! Götuskráð og traust fjórhjóladrifin hjól 
Sem hafa sannað sig. VDO Verkstæðið 
Borgartún 36, S: 588 9747 www.vdo.is

 Vinnuvélar

Til sölu beislisvagn. V. 600 þús. 
Heildarþyngd 9,9. Burðargeta 7,5 tonn. 
S. 692 7078.

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

 Bílaþjónusta

Er bíllinn bilaður og farið að væla í 
bremsum? Bílaþjónusta Bjarka þjón-
ustar bílinn þinn, tímapantnair s. 445 
4540 & 697 4540. Alhliða smáviðgerðir. 
Bremsur, demparar, tímareimar o.fl. 
Viðarhöfða 2, 110 Rvk.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

 Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

Til sölu nýleg nelgd Toyo ‘30 á 6 gata 
álfelgum,einnig 175/70 R 13 nelgd. 
Þórarinn s.864 0984.

 Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. 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.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava 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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

 Viðgerðir

VIÐGERÐIR VIÐGERÐIR 
VIÐGERÐIR

TÖKUM AÐ OKKUR FLESTAR ALMENNAR 
VIÐGERÐIR Á FÓLKSBÍLUM. FLJÓT OG 
GÓÐ ÞJÓNUSTA. HRAÐÞJÓNUSTA 
Á BREMSUVIÐGERÐUM. VDO 
VERKSTÆÐIÐ BORGARTÚNI 36 105 
REYKJAVÍK S:5889747 www.vdo.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Húsfélagaræsting. Gólfbónun. 
Bónleysing. Teppahreinsun. 
Hreingerningar. Flutningsþrif og fl.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garða-
vinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræð-
ingur s. 848 1723.

 Bókhald

Bókhald, framtöl, stofnun fél, árs-
reikn. VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur 
o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977, 
framtal@visir.is

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun 
fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

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

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 

0150 og 824 0160.

Pípulagningameistari - Öll almenn 
píparaþjónusta. TILBOÐ/Tímavinna. S. 
824 7788.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

 Tölvur

Vandaðar tölvuviðgerðir
Microsoft vottun. 15 ára reynsla. 
Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. 
www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 
0690

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247

Sælunudd 844-0253.

Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 844 0329

 Spádómar

Spásími Daddýar 
846 6364

Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Marilyn Monroe verslun með notaðan 
og nýjan fatnað. Opið þrið-föst frá 14-
17:30 og fim til 20. Starrmýri 2, gengið 
inn frá Álftamýri. Sími 662 2513.

2ja hellna eldavél með bakaraofn. 
Gullna hliðið á LP og uppstoppaður 
Þröstur. S. 773 0615.

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ. 
Stór Amerísk þvottavél á 30þ. Þurrkari 
á 20þ. Stór amerískur á 30þ. Barkalaus 
á 30þ. Uppþvottavél á 20þ. 14“ TV á 5þ. 
Barnakerra á 4þ. S. 896 8568.

Fiskiteljari í lax- og silungsveiðiár til 
leigu eða sölu. Teljaraeining í grind, saf-
neining tengjanleg við PC og sólarraf-
hlaða. Tilbúinn í ána. Uppl. 664 7001.

7 blóm myndir, krónur 770.000.000.00
0.000.000.000.000,00

 Uppl. hjá Fréttablaðinu s. 512 5000.

 Óskast keypt

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.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Hljóðfæri

Eighty eighty NORD STAGE Revision 8 
litið notað, 1 árs gamallt píano tíl sölu. 
Verð 260þ. S. 897 0584.

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

 Vélar og verkfæri

Óska e. að kaupa not. en í lagi: hand-
sláttuvélar og sláttuorf. Nán. uppl. í 
síma 866-0471.

 Til bygginga

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

 Verslun

Skemmtanir

Þjónusta
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FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! Frábær 
verð. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-
9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

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

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

ERTU MEÐ VERKI ÞARFTU BETRI 
HEILSU? KYNNTU ÞÉR BYLTINGU Í 
HEILSUVÖRUM betri-heilsa@visir.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

J. B. HEILSULIND 
Tilboð 2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd 
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð-
anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar 
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, 
snyrting, næringar, vítamín og heilsu-
ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn-
um. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir 
og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 
6447 Óli

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

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

Studíóíbúð til leigu, sv. 105 Uppl. s. 
695 1918.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 4ra herb. 142fm í 203 Kóp. 
Verð 155þ. (hiti og hússj. innifalinn) 
Snyrtimennska og skilvísi skilyrði. S. 
772 8328.

ROOM f/RENTw/FURNITURE IN 108 
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 8973611

Til leigu herbergi í miðbænum. Verð 20 
þ. Uppl. í s. 690 3429

Leiguliðar ehf 
Fossaleyni 16

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

Í 105 RVÍK ERU HERB.TIL LEIGU M/
HÚSG. V/FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI 
FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ 
WWW.HOTELFLOKI.IS BJARNI S.660 
7799.

Lítil einstaklingsíbúð til leigu í Fossavogi. 
898 3206

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu. Á Rvk 
svæðinu. Greiðsla uppá 60-70. Uppl í 
síma 847-1022

Ungt par, óskar eftir par/raðhúsi eða 
einbýli, á höfuðborgarsvæðinu,hvera-
gerði eða selfossi.Til langtímaleigu. 
Með 2 smáhunda. Greiðslugeta 150-
180 þús kr. Hægt að hafa samband í 
gegnum : ibud2010@visir.is

Óska eftir einbýlishúsi eða raðhúsi til 
leigu í Hfj. Uppl. í s. 692 7078.

Óskum eftir einbýli/raðh. í Fossvogi. 
Kaup og leiga koma til greina. S 860-
0430.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjálfsvarnarnámskeið
Viltu læra eitthvað nýtt? 16 

klukkutíma námskeið á góðu 
verði.

Nánari uppl. ovskoli.is 
S:698 1666.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf. 

Einnig óskast starfsfólk í kvöld 
og helgarvinnu.

Upplýsingar á staðnum.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Pizza Hut leitar af vaktstjóra 
í framtíðarstarf. Starfið felst 

í: Stjórnun vakta, þjónusta og 
mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: 

Reynsla af stjórnun, mikil 
þjónustulund, samviskusemi, 

reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur 

er 30 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn 

á www.pizzahut.is fyrir 10 
febrúar. Upplýsingar veittir Leó 
veitingastjóri í síma 865-9691

Taktu þátt í tískubrans-
anum!

Við hjá Friendtex leitum að sölufull-
trúum. Langar þig að ná þér í auka-
pening.? Kíktu þá á möguleikann að fá 
þér aukavinnu og selja Frientex fatnað 
á kynningum. Upplýsingar í síma 568 
2870 10.00-17.00 alla virka daga www.
friendtex.is

Þaulvanur starfskraftur óskast til starfa 
á bónstöð þarf að geta unnið sjálfstætt 
og hafa þekkingu á viðeigandi efnum 
og geta skrifið út nótur og tekið við 
kreditgreiðslum, þarf að vera reiðubú-
inn að vinna á vn kaupum að hluta. 
Uppl. 615 9090.

Snyrtifræðingur óskast sem verktaki á 
Snyrtistofuna Hrund. Uppl. um nám og 
fyrri störf sendist á hrund@hrund.is

 Atvinna óskast

Karlmaður óskar eftir vinnu. Upplýsingar 
í síma 846 8036.

 Viðskiptatækifæri

Vantar þig aukatekjur 2-300þ á mán-
uði, áhuasamir sendi línu á hardino@
simnet.is

VIÐ TÓKUM SKREFIÐ HVAÐ ÆTLAR ÞÚ 
AÐ GERA? taktuskref@visir.iS

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Opinn fræðslufyrirlestur í kvöld 9. 
febrúar kl. 20:00 í Borgartúni 3. 3 hæð. 
Allir hjartanlega velkomnir.

 Einkamál

Strákar spjallið við Evu

S. 908 1010

Námskeið til undirbúnings prófi til að 
öðlast réttindi til að vera 

héraðsdómslögmaður

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf til að 
öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 
77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að 
halda námskeið vorið 2010. Prófraunin skiptist í tvo hluta, 
auk verklegrar prófraunar.

Kennslugreinar í fyrri hluta eru: Einkamálaréttarfar, 
sakamálaréttarfar, fullnusturéttarfar, samning lögfræði-
legrar álitsgerðar og lögfræðileg skjalagerð. Kennslu-
 greinar í síðari hluta eru: Réttindi og skyldur lögmanna, þar 
á meðal siðareglur lögmanna og þóknun fyrir lögmannsstörf, 
málflutningur og önnur störf lögmanna, svo sem samnings-
gerð og meðferð stjórnsýslumála. Í tengslum við námskeiðið 
fer fram kynning á rekstri lögmannsstofa og starfsemi 
Lögmannafélags Íslands og úrskurðarnefndar lögmanna. Auk 
kennslu í fyrri og síðari hluta er verklegur hluti, sem felst í 
aðstoð við flutning eins máls fyrir héraðsdómi. Kennsla fer 
fram í kennslusal Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, 
108 Reykjavík.

Stefnt er að því að kennsla í fyrri hluta fari fram dagana 
24. til 26. febrúar og 1. til 5. mars 2010. (Tímar frá 09:15-
12:00 og frá 13:15 eða 14:15-17:00 eða 18:00) Jafnframt 
er stefnt að því að próf í fyrri hluta námskeiðsins verði 
haldin á tímabilinu 12. til 26. mars 2010. Nánari upplýsingar 
um fjölda kennslustunda og fyrirkomulag kennslu verða 
kynntar síðar.

Stefnt er að því að kennsla í síðari hluta fari fram dagana 12. 
til 21. apríl 2010. 

Verklega prófraun skal þreyta eftir að fyrra hluta prófi er 
lokið og eigi síðar en einu ári eftir að lokið er síðari hluta prófi.

Gjald fyrir þátttöku á fyrri hluta prófraunar er kr. 250.000 og 
greiðist við skráningu. Gjald fyrir síðari hluta verður ákveðið 
síðar. Prófgjald er innifalið í námskeiðsgjaldi.

Skráning fer fram á skrifstofu Lögmannafélags Íslands að 
Álftamýri 9, Reykjavík. Sími 568 5620. Fax 568 7057, en 
einnig er hægt að ganga frá skráningu með tölvupósti á 
netfangið: hjordis@lmfi.is. Við skráningu á námskeiðið 
þarf að tilgreina nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer 
(heimasíma, vinnusíma og gsm-síma), auk netfangs. Við 
skráningu skal jafnframt leggja fram afrit prófskírteinis eða 
vottorð háskóla til staðfestingar því að umsækjandi hafi lokið 
fullnaðarnámi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi.

Frestur til að skrá sig á námskeið er til 19. febrúar 2010.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið, 
5. febrúar 2010

Námskeið

Tilkynningar



KJÖTBANKJÖTBANKJÖTBANKKKINN FERSINN FERSINN FERSKKKT NAUTAGÚLLAS T NAUTAGÚLLAST NAUTAGÚLLAS KJÖTBANKJÖTBANKJÖTBANKKKINN FERSINN FERSINN FERSKKK NAUTAPIPARSTEINAUTAPIPARSTEINAUTAPIPARSTEIKKK KKK

EUROSHOPPER KATTASANDUR 
5 KG

GGRÍSAVEISLU BACON RÍSAVEISLU BACON

2 LTR. 

EUROSHOPPER
KATTAMATUR 100g

NORÐANFISKUR FROSIN ÝSUFLÖK
ROÐ/BEINLAUS ROÐ/BEINLAUSNNORÐANFISORÐANFISKKUR FROSIN ÝSUFLÖUR FROSIN ÝSUFLÖKK

M.ROÐI OG BEINI

Ó

K.S FROSIÐ LAMBASÚPUKJÖT 1.FLOKKUR
ALLIR BESTU BITARNIR MEÐ 598 KR.KG. 
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JOE PESCI ER 67 ÁRA Í DAG.

„Þegar ég gat hvergi feng-
ið vinnu varð ég svo auðmjúk-

ur að það var ógeðslegt. Mér leið 
ekki eins og manni lengur. Þegar 

ég rakst utan í veggi bað ég þá 
afsökunar.“

Leikarinn Joe Pesci fæddist í New 
Jersey-ríki Bandaríkjanna og hóf 

feril sinn í leikhúsum fimm ára. 
Hann hefur meðal annars unnið til 

Óskarsverðlauna og leikið í vinsæl-
um kvikmyndum á borð við Raging 
Bull, Goodfellas, Home Alone, JFK 

og Lethal Weapon 2 til 4.

Á þessum degi árið 1964 
kom Liverpool-sveitin Bítlarn-
ir fram í fyrsta sinn í hinum 
vinsæla skemmtiþætti Eds 
Sullivan í Bandaríkjunum. 
Margir telja þáttinn marka 
tímamót í sögu dægurmenn-
ingar í Bandaríkjunum og 
víðar um heiminn.

Smáskífa með laginu I 
Want to Hold Your Hand 
hafði skömmu áður náð 
toppsæti bandaríska Bill-
board-vinsældalistans. Þegar 
Bítlarnir lentu á JFK-flugvellinum í New York tóku 
um 3.000 æstir aðdáendur á móti þeim. Sullivan 
bauð Brian Epstein, umboðsmanni Bítlanna, 
háar fjárhæðir fyrir að koma fram í einum þátta 
sinna, en Epstein sá hag sveitarinnar betur 

borgið með að semja um 
lágmarksgreiðslu fyrir að 
koma fram í upphafi og undir 
lok þriggja þátta.

Talið er að í kringum 73 
milljónir manna hafi horft 
á fyrsta þáttinn, sem þá var 
met í bandarískri sjónvarps-
sögu. Bítlarnir léku fimm lög, 
All My Loving, Till There Was 
You og She Loves You í upp-
hafi og I Saw Her Standing 
There og I Want to Hold Your 
Hand í lokin. Meðan á flutn-

ingi Till There Was You stóð var nöfnum með-
lima sveitarinnar varpað á skjáinn og undir nafni 
Johns Lennon fylgdu skilaboð sem vafalaust hafa 
grætt margar bandarískar stúlkur: „Því miður, 
stelpur, hann er kvæntur.“

ÞETTA GERÐIST:  9. FEBRÚAR 1964

Bítlarnir koma fram hjá Sullivan

Alþjóðlegi netöryggisdagurinn er hald-
inn hátíðlegur í sjöunda sinn í dag. 
Þemað í ár er Hugsaðu áður en þú send-
ir! og standa yfir sextíu þjóðir um allan 
heim fyrir skipulagðri dagskrá í dag. 
Í tilefni dagsins stendur SAFT (Sam-
félag, fjölskylda og tækni), vakningar-
átak um örugga tækninotkun barna og 
unglinga á Íslandi, fyrir opnu málþingi 
í Skriðu, aðalbyggingu Menntavísinda-
sviðs Háskóla Íslands við Stakkahlíð 
frá klukkan 14.30 til 16.30. Fundar-
stjóri er Páll Óskar Hjálmtýsson.

Netöryggisdagurinn er afurð netör-
yggisáætlunar Evrópusambandsins, 
sem Ísland er aðili að ásamt 26 öðrum 
þjóðum. Guðberg K. Jónsson, verkefna-
stjóri hjá SAFT, segir daginn yfirleitt 
tileinkaðan ákveðnu þema, en hann er 
ávallt haldinn hátíðlegur annan þriðju-
daginn í febrúar. „Á síðasta ári var dag-
urinn tileinkaður baráttunni gegn raf-
rænu einelti. Það verkefni skilaði sér 
vel til þjóðarinnar og var þátttakan í 
því fram úr öllum vonum. Ástæða þess 

að þemað Hugsaðu áður en þú sendir! 
var valið í ár er meðal annars sú að 
fjölmörg dæmi eru um að fólk hafi lent 
í því að myndir af þeim, sem ekkert er-
indi eiga við almenning, hafi verið sett-
ar á Netið. Við sjáum þetta til dæmis á 
Facebook þar sem fólk eignast marga 
vini, til dæmis börn sín og vini barna 
sinna. Svo getur auðveldlega komið 
að því að einhver gamall félagi setji 
gamla partímynd á Netið, sem sýnir 
viðkomandi aðila „dauða“ í útilegu eða 
eitthvað slíkt. Þetta er mynd sem við-
komandi bjóst aldrei við að börnin sín 
eða barnabörn myndu sjá.“

Guðberg segir hið sama gilda um 
gróf ummæli á bloggsíðum og opnum 
fréttavefjum á Netinu. „Margir hafa 
lent í því að skrifa digurbarkalega á 
Netið á næturnar eftir nokkra bjóra og 
þurfa svo að fjarlægja ummælin dag-
inn eftir. Staðreyndin er sú að þegar 
eitthvað er komið á Netið er nánast 
ógerlegt að taka það til baka. Það getur 
haft slæm áhrif, jafnvel mörgum árum 

síðar,“ segir Guðberg og bætir við að 
tryggja þurfi að fólk á öllum aldri búi 
yfir þekkingu til að stjórna upplýsinga-
gjöf sinni á ábyrgan hátt. 

í tilefni herferðarinnar hefur net-
verkið safeinternet.org látið fram-
leiða stutta auglýsingu sem styður við 
hana og er sýnd í sjónvarpi í kringum 
netöryggisdaginn.

Að sögn Guðbergs er dagskrá mál-
þingsins í dag mjög metnaðarfull. 
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, setur þingið og í 
kjölfarið fylgja tölur frá ýmsu fræði- 
og kunnáttufólki sem tengist málefn-
inu og pallborðsumræður. Eins og 
áður sagði er fundarstjóri Páll Óskar 
Hjálmtýsson, sem hefur að sögn Guð-
bergs sterkar skoðanir á því hvernig 
fólk hegðar sér á Netinu.

Allir eru velkomnir og frítt inn, en 
auk þess er málþingið sent út á Netinu 
á slóðinni saft.is. Þar er einnig hægt að 
senda inn spurningar með tölvupósti.

kjartan@frettabladid.is

ALÞJÓÐLEGI NETÖRYGGISDAGURINN:   HALDINN Í SJÖUNDA SINN Í DAG

Ekki á allt erindi á Netið

ÖRUGG NETNOTKUN „Staðreyndin er sú að þegar eitthvað er komið á Netið er nánast ógerlegt að taka það til baka. Það getur haft slæm áhrif, 
jafnvel mörgum árum síðar,“ segir Guðberg K. Jónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

AFMÆLISBÖRN

EGILL 
ÓLAFSSON,
tónlistar-
maður og 
leikari, er 57 
ára í dag. 

MIA FAR-
ROW leik-
kona er 65 
ára í dag.

Magnús Sigurðsson, læknir og hestamaður, færði 
Háskólanum á Hólum og Sögusetri íslenska hests-
ins orðasafn sitt, Orðfák, við hátíðlega athöfn í síð-
ustu viku, en hann hefur í gegnum tíðina safnað 
orðum og orðatiltækjum sem tengjast hestum og 
hestamennsku. Magnús, sem kominn er yfir átt-
rætt, leitaði víða fanga við gerð orðasafnsins, 
meðal annars í útkomnum orðabókum, fornritum, 
íslenskum bókmenntum, fagbókum um hestinn og 
í erlendum ritum. Tilgangurinn með orðabókinni 
var að safna sem flestu um hesta og notkun þeirra 
allt frá því fyrir Íslandsbyggð. 

Auk Orðfáks færði Magnús skólanum og setrinu 
mikið safn gagna, íslenskar og erlendar bækur, 
tímarit, myndir, hestastyttur og fleira, sem eflir 
bókasafnið til muna. 

Færði háskólanum veglega gjöf

GJÖF Magnús Sigurðsson hefur unnið lengi að Orðfáki sínum.

MERKISATBURÐIR
1822 Haítí ræðst inn í Dómin-

íska lýðveldið. 
1885 Fyrstu Japanarnir koma til 

Hawaii. 
1916 Félag íslenskra botn-

vörpuskipaeigenda er 
stofnað. 

1942 Japanar gera loftárás á 
Darwin í Ástralíu. 

1959 Togarinn Júlí ferst við Ný-
fundnaland og með 
honum þrjátíu manna 
áhöfn. 

1984 Bankarán er framið í úti-
búi Iðnaðarbankans í 
Breiðholti í Reykjavík.

1991 Litháar velja sjálfstæði í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Ísland er fyrsta landið til 
að viðurkenna það. 

2001 Bandarískur kafbátur 
sekkur óvart japönsku 
fiskiskipi.

Ástkær eiginkona mín, móðir, dóttir, 
systir og tengdadóttir, 

Halldóra Benediktsdóttir 
Brekkubyggð 28, Garðabæ,

sem lést af slysförum laugardaginn 30. janúar, verður 
jarðsungin frá Vídalínskirkju Garðabæ, föstudaginn 
12. febrúar kl. 15. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast Halldóru er bent 
á Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Kristján Gunnarsson
Benedikt Kristjánsson,  Kristín Edda Kristjánsdóttir,   
Gunnar Kristjánsson
Benedikt Steindórsson,  Þórey Eyjólfsdóttir
Sigurbjörg Benediktsdóttir,  Steindór Benediktsson
Gunnar Skaftason,  Kristín Edda 
 Kornerup-Hansen

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Þingeyri í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi Gíslason

frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. Gísli Eiríkur bjó fyrstu 

æviár sín í Reykjavík en fluttist eftir það vestur til 

Ísafjarðar með foreldrum sínum og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón Hannes, f. 1933, Sigríður

Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.
Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.

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

Guðný (Gulla) 
Guðbjartsdóttir
Sólvangsvegi 3, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 5. febrúar. Útför hennar fer fram  
frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 11. febrúar 
kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 

Jónína Jónsdóttir   Hlöðver Jóhannsson
Guðfinna Jónsdóttir   Hallberg Guðmundsson
Herdís Jónsdóttir Flink  Allan Flink
Helga Jónsdóttir   Arnór Guðmundsson
Björn Hermann Jónsson   Auður Elfa Steinsdóttir
 Margrét Lovísa Jónsdóttir
Guðmunda Guðbjartsdóttir 
Ásgeir Guðbjartsson
Sólveig Guðbjartsdóttir 
Sveinn Guðbjartsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Opnuð hefur verið sýning um feril tor-
færukappans Gísla Gunnars Jónsson-
ar í bókasafninu í Þorlákshöfn. Hún 
er bæði í myndum og máli og megn-
inu af viðurkenningum og verðlaunum 
sem Gísli hefur fengið í gegnum tíðina 
hefur verið haganlega fyrirkomið en 
bara bikararnir eru um 120 talsins. 

Ferill Gísla í torfærunni hófst árið 
1991 þegar hann fékk lánaðan bíl sem 
Steinar Hauksson hafði smíðað og 
mætti á honum í keppni á Egilsstöðum. Í 
kjölfarið keypti Gísli bílinn af Steinari, 
breytti honum og bjó til „Bleika pardus-

inn“ sem hann átti eitt sumar og vann á 
honum tvær keppnir.

Á árunum 1993-2002 var Gísli alltaf 
í verðlaunasæti á Íslandsmeistaramóti, 
ef ekki í því fyrsta, þá í öðru. Hann 
nældi líka yfirleitt í heimsbikarinn eða 
hafnaði þar í öðru sæti. Eftir nokkurt 
hlé kom hann aftur inn í sviðsljós tor-
færunnar árið 2006. Þar hirti hann öll 
verðlaun sem hægt var að vinna, hvort 
sem það var hér heima eða á heims-
bikar- eða Norðurlandameistaramóti 
erlendis.

Gísli vakti athygli í þýskum sjónvarps-

þætti á þessum vetri þegar hann keyrði 
yfir stórt stöðuvatn sem reyndist vera 
gömul náma, þótt hann næði ekki alla 
leið yfir. Fleiri erlendir fjölmiðlar hafa 
sýnt honum áhuga í kjölfarið.

Það er ekki oft sem risastórt dekk og 
bílvél fá inni á bókasöfnum en hvoru-
tveggja eru mikilvægir liðir í þessari 
sýningu og gestir safnsins virðast bara 
ánægðir með að vélarlyktin mæti þeim 
þegar þeir koma þar inn. 

Sýningin stendur yfir allan febrúar-
mánuð og er opin á virkum dögum á 
afgreiðslutíma bókasafnsins. - gun

Ferill torfærukappa til sýnis
SÝNINGARGRIPUR  Framan við Ráðhús Ölfuss, þar sem bókasafnið er til húsa, hefur torfærubíl Gísla verið komið fyrir.  MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og systir,

Anna María 
Magnúsdóttir Danielsen 
frá Laugahvoli, 

lést þann 31. janúar sl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskapellu þriðjudaginn 16. febrúar kl. 15.00.

Ragnar Danielsen
Magnús Danielsen Jóna A. Imsland
Arnbjörg María, Breki, Tara Þöll, Hans Gunnar
Guðbjörg Magnúsdóttir Thorarensen 

Okkar elskulega móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Fjóla Guðrún Aradóttir
Garðvangi, Garði,

lést miðvikudaginn 3. febrúar. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju, föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.

Pálína Ester Guðjónsdóttir
Inga Dóra Guðjónsdóttir
Sigfríður Ingibjörg Sigurðardóttir
Kjartan Reynir Sigurðsson          Elva Björk Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Sigsteinn Pálsson
fyrrum bóndi á Blikastöðum,  
Mosfellsbæ,

lést fimmtudaginn 4. febrúar sl. á hjúkrunarheimilinu 
Eir. Útför fer fram frá Grafarvogskirkju, föstudaginn 
12. febrúar kl. 13.00.

Magnús Sigsteinsson Marta G. Sigurðardóttir
Kristín Sigsteinsdóttir Grétar Hansson
                                 og fjölskyldur.

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

Guðlaugur Ingi 
Sæmundsson
fyrrv. leigubílstjóri, Langholtsvegi 200, 
Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík 5. febrúar. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
16. febrúar kl. 13.00.

                     Ingibjörg Aðalsteinsdóttir
Sæmundur Guðlaugsson Karólína Benediktsdóttir
Arnar S. Guðlaugsson Bergþóra Ásmundsdóttir
Halldór Guðlaugsson Hafdís Hafliðadóttir
Rúnar Guðlaugsson Valgerður Sigurðardóttir
                     barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og umhyggju við fráfall eiginmanns 
míns, 

Ívars Þórhallssonar 
húsasmíðameistara 
Austurvegi 5, Grindavík. 

Guð blessi ykkur öll. 

Fyrir hönd aðstandenda,  
Lovísa Sveinsdóttir.

Elskuleg sambýliskona, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Soffía Sveinbjörnsdóttir

lést á Borgarspítalanum laugardaginn 6. febrúar.
Útförin verður auglýst síðar.

Hálfdán Jensen 
Björn Einarsson  Margrét Árnadóttir
Lúðvík Baldursson  Þórey Aspelund
Ásgeir Baldursson  Hansína Steingrímsdóttir
Grétar Gunnarsson  Halla Hansen
barnabörn og barnabarnabörn.

Minning

Steingrímur 
Hermannsson

Foringi er fallinn. Veikindi 
hafa kallað. Enn eitt skarðið 
hefur verið hoggið í raðir pott-
orma Laugardalslauganna 
með brotthvarfi Steingríms 
Hermannssonar. Með Steingrími 
er genginn tryggur og góður félagi 
Laugardalspottormanna til margra 
áratuga. Með andláti sínu hefur 
góður drengur horfið úr okkar 
röðum yfir í sístækkandi hóp 
brottgenginna félaga. Steingrímur 

Hermannsson skilur eftir sig glæsta opinbera mynd af 
löngum pólitískum frama, en hann átti líka að baki 
langan feril í íþróttaiðkun og líkamsrækt, feril, sem 
færri þekkja – kannski aðeins vinir og vandamenn. Svo 
mikla rækt lagði Steingrímur við reglubundin hvers-
dagsleg fundahöld með pottverjum í Laugardalnum, 
að hann skipulagði jafnvel ríkisstjórnarfundi þannig, á 
sínum tíma, að þeir trufluðu ekki mætingar hans í heitu 
pottana og útiskýlið í hádeginu, enda átti hann þar jafn-
vel mikilvægari fundi með ákveðnum mannvitsbrekkum 
úr röðum pottorma, sem ræddu við hann dægurmálin, 
ráðlögðu honum heilt og nestuðu þannig foringja 
sinn, eins og skuggaráðuneyti gera best. Steingrímur 
Hermannsson var kappsamur maður. Keppnisandi hans 
var ekki aðeins áberandi í pólitík, heldur einnig í íþrótt-
um. Til eru margar góðar sögur af félaga okkar, þar 
sem keppnisandinn skilaði honum í fyrsta sæti, jafnvel 
þótt hann væri í lokin aleinn eftir í keppninni um að 
ná besta árangrinum. Þannig var Steingrímur. Vildi 
vera í fremstu röð – helst alveg fremstur. Steingrímur 
var góður drengur, sem áður segir. Hann var manna-
sættir að eðlisfari og hafði í hjarta sínu samkennd hins 
íslenska jafnaðarmanns, þótt hann kysi að vista hana 
í Framsóknarflokknum. Steingrímur kunni bæði að 
lesa viðmælendur sína, rökræða við þá og sýna þeim 
tilhlýðilega virðingu á alþýðlegan máta. Þess vegna þótti 
hann viðkunnanlegur maður og yfirleitt vinsæll sem 
stjórnandi. Pottormar minnast þátttöku Steingríms í 
veisluhöldum félaganna í húsnæði Laugardalslauganna 
á þorra og aðventu. Í þessar veislur bar Steingrímur 
stundum kínverskt brennivín, sem var svo vont á bragð-
ið, að hvort tveggja virtist á hreinu, að enginn sóttist 
í veigarnar heimafyrir og að hann gat látið flöskuna 
ganga aftur og aftur milli manna í veislum, án þess að 
hún tæmdist. Steingrímur Hermannsson bar gen veiði-
mannsins. Hann stundaði bæði stang- og skotveiði. Í 
veiðimanninum Steingrími komu fram helstu eðlisþætt-
ir náttúrubarnsins. Að geta lesið umhverfi sitt, kunna 
á því góð skil og geta notið þess út í ystu æsar. Af öllu 
þessu má ljóst vera, að með Steingrími Hermannssyni er 
genginn fjölhæfur foringi sem lifað hefur óvenju glæst-
an og viðburðarríkan feril. Pottormar í Laugardal kveðja 
í dag félaga sinn með söknuði og þakklæti fyrir áratuga 
félagsskap um leið og þeir áforma að gera sitt besta til 
að standa sem aftast í röðinni sem er alltaf að styttast. 
Að lokum vilja pottormar senda eftirlifandi eiginkonu 
Steingríms, og öðrum ástvinum hans, sínar innilegustu 
samúðarkveðjur.

 
 Gunnar Ingi Gunnarsson.

Faðir okkar, 

Guðlaugur Grétar 
Kristinsson
fyrrv. flugumferðarstjóri, Eskihlíð 22A, 
Reykjavík,

lést föstudaginn 29. janúar á Landspítalanum 
í Fossvogi.
Jarðarförin hefur farið fram.

Hreinn Guðlaugsson
Kristinn Guðlaugsson
Árni Guðlaugsson
Jóhanna Margrét Guðlaugsdóttir
Grétar Már Guðlaugsson
Helga Kristín Guðlaugsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát 
ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Lydíu Pálmarsdóttur
Eskihlíð 5.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 
Droplaugarstöðum fyrir frábæra umönnun.

Pálmar Árni Sigurbergsson        Jóhanna Snorradóttir
Ólafur Viggó Sigurbergsson      Sólrún Jónasdóttir
Grétar Sigurbergsson                  Kristín Hallgrímsdóttir
Friðrik Sigurbergsson                 Árný Sigurðardóttir
                barnabörn og barnabarnabörn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Settu nú sælgætishálsfest-
ina aftur á sinn stað.

Ekki fullur! 
Jæja, ég sá 
þig ganga 
áfram í 

innkeyrslunni!

Óó Nei 
sko, óó, 

hvílíkur 
léttir.

hvað er 
að sjá?

Hann var eins 
og greifingja-
hundur með 

fjórar litlar lappir.

Ég vil ekki 
heyra um 

þetta!

Eins og greifingjahundur með fjórar 
litlar lappir! Ég get svo svarið fyrir 

það. Í síðustu viku leit minn út eins 
og einn af Stubbunum sem er með 
þennan hlut á höfðinu. Þú ættir að  

          taka mynd af þínum.

Hahahaha! 
Ég veit að þú 
tókst mynd af 

þínum.

Að sjálfsögðu 
gerði ég það! 

Þetta var 
Tinkie Winkie!

Aumingja 
ég.

Aumingja 
þú?

Þú ert búinn að vera 
mánuð í sumarfríi, þú 
ert ekki með nein mynt-
körfulán og þarft ekki að 
borga af bíl og hefur 
í raun enga ábyrgð 
eins og fullorðna 
   fólkið hefur.

Þetta er 
rétt hjá 

þér! 

Aumingja 
þú.

Mér þykir fyrir því, 
en svarið er nei.

Það er engin glóra í því að 
kaupa hluti af því að mann 

                    langar í þá.

Það er samt miklu skyn-
samlegra en að kaupa hluti 
sem mann langar ekkert í.

En mig 
langar í 
þetta!

LÍKAMAR karls og konu byrja eins 
hjá fóstri og eru ekkert svo gersam-

lega frábrugðnir eftir allt saman. Þær 
endingargóðu staðhæfingar sem gilda 
enn um kynin verða því enn undarlegri 
þegar þessi staðreynd er rifjuð upp. Nú 
hef ég ætíð talið mig „kvenlega“ konu ef 
einhver mögulegur mælikvarði er settur 
á slíkt. Það er að segja, ég er með sítt 
hár, mála mig og geng í pilsum. En ef ég 
kaupi tískublað fyrir konur eins og mig 

er það alltaf  uppfullt af alls kyns 
rusli sem ég myndi aldrei bjóða nein-
um upp á að lesa. Gömul og gróin 
alþjóðleg tímarit eru enn að birta 
greinar sem fjalla um hvernig 
maður eigi að fullnægja karlmanni 

á allan hátt, hvers vegna karl-
menn eigi erfitt með að bindast, 

hvers vegna karlmenn haldi 
framhjá og hvernig maður eigi 
að halda í karlmann þegar 
maður er nú einu sinni búinn 
að ná í hann. 

HVAÐA kjaftæði er þetta 
eiginlega? Mér finnst þá 
„karla“-tímaritin miklu 
skemmtilegri því það virð-

ist að karlar hafi mun víðara 
áhugasvið en við konurnar! Sú 
markaðsvæðing sem snýr að 

okkur mýkra kyninu hefur farið í taug-
arnar á mér alveg síðan að ég kastaði 
bleikum smáhestum úr plasti í haug með 
aflimuðum Barbie-dúkkum í æsku. Ég 
hata þessar skelfilegu sjálfshjálparbæk-
ur skrifaðar fyrir ungar konur og fylgja 
í kjölfarið á bók eftir snilling sem ákvað 
einu sinni að konur væru frá Venus og 
karlmenn frá Mars og við gætum því 
engan veginn skilið hvort annað. 

VERSTA bók sem ég hef nokkurn tímann 
lesið naut mikilla vinsælda og heitir 
Hann er ekki nógu skotinn í þér. Þar er 
konum í alvörunni ráðlagt að hringja 
ekki í karlmann í þrjá daga eftir deit. 
Hvaða góða samband karls og konu gæti 
mögulega verið byggt á slíkri vitleysu? 
Ég verð að játa að hlutir sem eru mark-
aðssettir fyrir konur fara bara gersam-
lega fyrir ofan garð og neðan hjá mér. 
Ég er ekki ein af þeim konum sem vildu 
að þær lifðu í Sex and The City-þætti þar 
sem lífið einkennist af sushi og hvítvíni 
með vinkonum í hádeginu og karlmenn 
eru annaðhvort hjásvæfur eða geimver-
ur. Mér kom þetta allt til hugar þegar sjö 
ára sonur minn ákvað að hann gæti ekki 
leikið lengur við bestu vinkonu sína (en 
þau deila öllum mögulegum áhugasvið-
um) vegna þess að honum var bent á af 
skólafélögunum að hún væri jú stelpa. 

Kannski er ég þá strákur
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 9. febrúar 2010 

➜ Tónleikar
20.00 Ingunn Hildur Hauksdóttir 
píanóleikari og Gréta Guðnadóttir 
fiðluleikari verða með útgáfutónleika í 
Salnum við Hamraborg í Kópavogi þar 
sem þær flytja verk eftir Helga Pálsson 
og Beethoven. 
21.00 Elíza Newman heldur útgáfu-
tónleika á Café Rósenberg við Klappar-
stíg. Á tónleikunum koma einnig fram 
Pascal Pinon og Andvari.

➜ Fundir
10.30 Guðrún Helga Sigurðardótt-
ir blaða- og leiðsögumaður segir frá 
ferðalagi sínu um Kákasus-löndin 
Georgíu, Armeníu, Aserbaídsjan og 
Nagorno-Karabakh. Fundurinn fer fram 
hjá Hafnarfjarðardeild Rauða krossins 
við Fjarðargötu í Hafnarfirði,(milli Fjarð-
arins og Domino‘s). Ókeypis aðgangur 
og allir velkomnir.
15.00 Félag um foreldrajafnrétti 
heldur ráðstefnu á Hótel Loftleiðum við 
Reykjavíkurflugvöll. Allir velkomnir. 
Nánari upplýsingar á 
www.foreldrajafnretti.is.

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
kvikmynd Lárus Ýmis Óskarssonar 
Den frusna leoparden (1986). Sýning-
in fer fram í Bæjarbíói við Strandgötu í 
Hafnarfirði. Nánari upplýsingar á 
www.kvikmyndasafn.is.

➜ Uppákomur
21.00 Listvinafélagið Sultan Eld-
móður stendur fyrir dagskrá á Bakkus 
bar við Tryggvagötu 22. Meðal þeirra 
sem koma fram eru Friðrik Grétarsson 
kvikmyndagerðarmaður, Ragnhildur 
Jóhanns listakona og Maybe Next 
Time. Allir velkomnir.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Þórdís Elva 
Þorvaldsdóttir 
flytur erindi um 
sálfræðimat brota-
þola í sakamálum. 
Fyrirlesturinn fer 
fram hjá Háskól-
anum á Akureyri í 
Sólborg við Norð-
urslóð (L 201).
20.00 Sigurjón Baldur Hafsteins-
son flytur erindið „Þú gerir mér ekki 
þá skömm! – Af fyndni Hins íslenzka 
reðasafns“. Fyrirlesturinn fer fram hjá 
ReykjavíkurAkademíunni í JL-húsinu við 
Hringbraut.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Spennusaga Stefáns Mána, Skip-
ið, fær þrjár stjörnur í franska 
dagblaðinu Telerama. Gagnrýn-
andi blaðsins, Martine Laval, fer 
fögrum orðum um „Noir Océan“ 
og dregur þar upp líkindi við 
sjálfan Wagner. Hún segir sög-
una vera af næsta biblískri 
stærð og lofar höfundinn fyrir 
tök hans á öfgafullum andstæð-
um góðs og ills, ástar og haturs. 
Blaðið Telerama er þekkt fyrir 
sparsemi í stjörnugjöfum sínum 
og þykir vel af sér vikið að fá 
þar þrjár stjörnur. Tvær vikur 
eru síðan bókin kom út í Frakk-
landi og er hún sú fyrsta frá 
Stefáni Mána sem kemur þar 
út. Skipið hefur áður fengið 
góða dóma bæði í Danmörku og 
Þýskalandi.

Góðir dómar 
í Frakklandi 

STEFÁN MÁNI Spennusaga Stefáns 
Mána, Skipið, fær þrjár stjörnur í franska 
dagblaðinu Telerama.

Aukning á 
sölu tónlistar
Þeir á Tónlist.is segja að lög-
legt niðurhal á tónlist hafi 
aukist til muna á Íslandi. Þar 
hefur salan aldrei verið meiri 
en nú í byrjun ársins. 

Salan var 120 prósentum 
meiri nú í janúar en í fyrra. 
Sé sala síðustu þriggja ára 
skoðuð er aukningin um 250 
prósent. Margar ástæður 
liggja að baki aukningunni, 
meðal annars sú að lögin eru 
nú seld án læsingar. Um 70 
prósent af seldum lögum eru 
íslensk. Það er athyglisvert 
því aðeins um eitt prósent af 
um fjórum milljónum laga á 
Tónlist.is eru íslensk.

Seint á síðasta ári kom út fyrsta 
sólóplata Ingveldar Ýrar Jóns-
dóttur. Platan heitir Portrett og 
hefur að geyma mjög blandaða 
tónlist.

„Hugmyndin var að reyna að 
gefa sem breiðustu myndina 
af því sem ég hef fengist við á 
mínum ferli,“ segir söngkonan. 
„Þetta er sannkallaður „cross-
over“ diskur. Þarna eru bæði lög 
úr óperum, söngleikjum og nýleg 
dægurlög eins og „When I Think 
of Angels“ eftir KK. Eitt lagið er 
meira að segja alveg nýtt, „Allt-
of sárt“ eftir Þorvald Bjarna 
Þorvaldsson með texta eftir Karl 
Ágúst Úlfsson. Þorvaldur vann 
plötuna með mér og tók hana 
upp.“

Hinar mismunandi stíltegundir 
kalla á mismunandi söngstíl, 
óperusöng og áreynslulausari 
dægurlagasöng. Um undirleik sér 
Caput Sýrland session ensamble 
og ræður fjölbreytnin í útsetn-
ingunum; hljóðfæraleikurinn fer 
frá því að vera aðeins eitt píanó í 
fullskipaða hljómsveit. 

„Fram undan er að halda áfram 
að syngja og kenna,“ segir Ing-
veldur. Hún fæst meðal ann-
ars við kennslu í söngskólan-
um Söngstúdíó, sem hún rekur 
sjálf. „Í mars ætla ég svo að 
halda útgáfutónleika sem verða 
með nýstárlegu sniði. Ég ætla að 
bjóða upp á leikna söngdagskrá – 
tónleika með leikrænu ívafi.“  
 - drg

Portrett af Ingveldi

MISMUNANDI STÍLL Fyrsta sólóplata 
Ingveldar Ýrar nefnist Portrett.
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> VILL VINNA MEÐ 
DOLLY

Rokkarinn Jack White úr The 
White Stripes hefur mikinn 
áhuga á að stjórna upptökum á 
næstu plötu sveitasöngkon-
unnar Dolly Parton. „Hann 
virðist vera aðdáandi. Hver 
veit? Það er aldrei að vita 
hvað ég geri,“ sagði Dolly. 
The White Stripes söng 
einmitt lag Dolly, Jol-
ene, fyrir nokkrum 
árum.    

Elíza Newman – oftast kennd við Kolrössu 
krókríðandi, en í seinni tíð stundum við 
kvennaklúbbinn Trúbatrixur – kynnir aðra 
sólóplötu sína, Pie in the Sky, á tónleikum 
á Café Rósenberg í kvöld. Elíza stundar nú 
nám í London, en er mætt með alþjóðlega 
hljómsveit til að spila plötuna og fagna 
útgáfunni. Bandið skipa þeir Ken Rose á 
gítar, Alex Yeoman á bassa og Sy Davis á 
hljómborð og klukkuspil. Einnig er Gísli 
Kristjánsson í bandinu og spilar á tromm-
ur. Gísli tók plötuna upp og hljóðvann hana 
með Elízu í London. Hann er einnig popp-
ari á eigin vegum og var tíðum líkt við 
Beck. EMI gaf út plötuna How about That 
með honum árið 2004.

Á Pie in the Sky er frískandi 
draumapopp og hefur plötunni 
gengið vel, hún er uppseld á 
Íslandi. Nýtt upplag er komið 
með glænýju umslagi og verður 
platan seld á sérstöku tilboðs-
verði á tónleikunum í kvöld. 

Tvær hljómsveitir hita upp: 
krúttstelpurnar í Pascal Pinon og 
hljómveitin Andvari, sem skartar 
hinni efnilegu söngkonu og Trúba-
trixu Myrru Rós. Tónleikarnir 
hefjast stundvíslega kl. 21.

Elíza + fjórir í kvöld

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Í KVÖLD Elíza er með 
fjögurra manna band.

Hljómsveitin Limited Copy gefur 
á næstunni út endurhljóðblandaða 
EP-plötu með laginu Wagon. Plat-
an hefur að geyma upprunalega 
lagið auk níu endurhljóðbland-
aðra útgáfna. Á meðal þeirra 
sem settu lagið í nýjan bún-
ing eru Deluxe, Thrills, The 
„S“, Stereo Killaz, The Snipp-
lers og Alex Drone, sem koma 
frá Ítalíu og Bandaríkjunum. 
„Við höfum starfað saman í 
rúman áratug en ekki undir 
þessu nafni heldur okkar 
eigin nöfnum,“ segir Þor-
björn Einar Guðmunds-
son úr Limited Copy. 
Aðrir meðlimir sveit-
arinnar eru Garðar 
Eyfjörð, sem kemur 
frá Reykjanesbæ eins 
og Þorbjörn, og Elias 

Mar úr Kópavogi. „Þetta er elektró-
danstónlist með smá rímnaívafi,“ 
segir hann um tónlistina. 

Platan var unnin í Niceland 
Production í Keflavík og stefnt 

er á útgáfu hennar í þessum 
mánuði. Henni verður dreift 
á netverslanir víða um heim 
og einnig má hala henni 
frítt niður. Sá sem hannaði 

umslag plötunnar er Frakkinn 
Sebastien Cuypers, vinur 

þeirra félaga, sem starf-
ar hjá tískufyrirtækinu 
Louis Vuitton.  - fb

Í tíu útgáfum

LIMITED COPY Hljómsveitin 
Limited Copy gefur á 
næstunni út EP-plötu með 
laginu Wagon.

Leikarinn Tom Cruise vill endilega að 
dóttir sín, Suri, feti í fótspor hans og verði 
leikkona þegar hún verður eldri. Hann 
og móðirin, Katie Holmes, hafa þegar 
farið með hana á söngleikinn Mary Popp-
ins bæði í New York og Los Angeles til að 
auka áhuga hennar á leiklistinni. 

Cruise vonast til að Suri verði jafn-
áhugasöm um feril sinn og hann hefur 
verið um sinn eigin feril. „Það yrði frá-
bært. Ég elska að leika. Mér finnst gaman 
að búa til persónur og sögur,“ sagði hann. 
Suri er eina barn Cruise og Holmes. Hún 
fæddist í apríl 2006, ári eftir að þau byrj-
uðu að hittast. 

Suri í leiklist

SURI Suri, dóttir Tom Cruise 
og Katie Holmes, á tökustað 
nýjustu myndar föður síns 
Knight and Day.

„Ég bjóst ekki við að fá svona mikla 
athygli út á þetta,“ segir Ása Steinars-
dóttir, sem vann fyrstu verðlaun 
á grímuballi Kvennaskólans fyrir 
Avatar-búning sinn.

„Fólk var í svolítið miklu sjokki en 
aðallega vinkonur mínar þegar þær 

sáu mig. Maður er að poppa upp á 
annarri hverri Facebook-síðu þar 

sem ókunnugt fólk var að koma 
og taka myndir. Þetta er bara 
mjög gaman,“ segir Ása. Hún 
segir ákvörðunina um að mæta í 

Avatar-búningi hafa verið tekna 
í skyndi. „Það höfðu allir frek-
ar litla trú á mér með þetta. Svo 

keypti ég einhverja liti og var með 
gular litalinsur. Annars var þetta ekk-
ert rosalega mikið mál.“ Hún saumaði 
búninginn sjálf og fékk hjálp við flétt-

un á hárinu á meðan hún horfði á 
íslenska handboltalandsliðið í beinni 
útsendingu frá EM.

Eins og gefur að skilja er Ása mik-
ill aðdáandi hinnar vinsælu Avatar-
myndar og ákvað því að slá tvær flug-
ur í einu höggi á grímuballinu. „Ég 
ætlaði að taka þetta með stæl á síðasta 
árinu sínu í menntaskóla. Ég hef allt-
af lagt mikla vinnu í þetta og í fyrra 
var ég býfluga en í þetta sinn var fólk 
að segja við mig: „Núna topparðu þig 
alveg.“  - fb

Sló í gegn á grímuballi

Í FULLUM HERKLÆÐUM Ása Steinarsdóttir í 
Avatar-búningnum sem hún saumaði fyrir 

grímuballið.

Línur eru allverulega farn-
ar að skýrast í Eurovision. 
Hera Björk keppir fyrir 
okkar hönd með lagið „Je 
ne sais quai“ og freistar 
þess að komast upp úr 
undan úrslitakvöldinu, 
þriðjudagskvöldið 25. maí. 

Andrúmsloftið var rafmagnað 
þegar Jógvan og Hera Björk stóðu 
titrandi á pallinum á laugardags-
kvöldið. Símakosningin var líka 
hnífjöfn, aðeins 203 atkvæði 
skildu lögin að. Einhver hefði sem 
sé getað eytt 20.380 krónum í að 
koma Jógvani til Óslóar. Það geng-
ur bara betur næst.

Á Euro-nördsíðum eru skipt-
ar skoðanir um ágæti sigurlags-
ins. Margir minnast á að þetta 
sé alls ekki eins gott lag og „Is It 
True“, sumir að það líkist „This Is 
My Life“ einum of mikið og sé of 
fyrirsjáanleg Eurovision-klisja. 
Aðrir eru þó mun hrifnari.

Í vondum riðli
Búið er að skipa flytjendum í riðla 
og það má segja að Ísland hafi 
lent í „vondum“ riðli. Lagið er 
eitt af sautján sem keppa þriðju-
dagskvöldið 25. maí og tíu af þeim 
fara áfram í aðalkeppnina. Ekki 
er búið að ákveða röð laganna, en 
þeim hefur verið skipt í tvo hópa. 
Hera flytur sitt lag í seinni hópn-
um. Í gegnum tíðina hafa íslensk 
lög fengið mestan stuðning frá Sví-
þjóð, Danmörku, Noregi, Bretlandi 
og Portúgal. Af þessum fimm lönd-
um er aðeins Portúgal með okkur 
í riðli. Finnland er eina Norður-
landaþjóðin auk Íslands í riðlinum. 
Þarna er Rússland og fjöldi fyrrum 
ráðstjórnarríkja, en einnig Malta, 
Grikkland og Belgía. Þýskaland og 
Spánn, sem fara beint í úrslitaþátt-
inn, taka þátt í símakosningunni á 
okkar kvöldi. Í seinni riðlinum, 
fimmtudagskvöldið 27. maí, eru 
Danmörk og Svíþjóð, auk þess sem 
Noregur kýs þetta kvöld. Úrslitin 
fara svo fram laugardagskvöldið 
29. maí með samtals 25 lögum. 

Enskan á undanhaldi
Samtals keppa 39 lög í Eurovision í 
ár. Lögin detta nú inn eitt af öðru, 
síðast ísraelska lagið 14. mars. 
Með íslenska laginu eru átta lög 
tilbúin. Danir völdu þau Chanée & 

N’evergreen og lagið „In a Mom-
ent Like This“. Það hljómar ekki 
ósvipað og „Every Breath You 
Take“ með The Police áður en það 
hrynur í Eurovision-viðlag. Norð-
menn unnu síðast og fara því beint 
í úrslitaþáttinn. Þeir völdu ægileg-
an spaða sem heitir Didrik Solli-
Tangen og er 22 ára. Lagið er grát-
bólgin hetjuballaða sem gæti verið 
með Celine Dion. Finnarnir senda 
kvennadúettinn Kuunkuiskaajat. 
Það hefur að skipa tveimur ljósk-
um sem voru í þjóðlagagrúppunni 
Värttinä – báðar syngja og önnur 
spilar líka á harmóniku. Finnar 
taka þjóðlagavinkilinn á keppnina 
í ár og syngja fjörugt lagið á sínu 
gullfallega tungumáli.

Enskan virðist á undanhaldi í 
Eurovision í ár. Lögin virðast oftar 
sungin á þjóðtungu keppnisland-
anna en áður. Albanar senda Julí-
önu Pasha, sem syngur á albönsku, 
Sviss sendir Michael von der Heide 
sem syngur á frönsku, rokkarinn 
Vukašin Braji frá Bosníu og Herse-
góvínu syngur á bosnísku og hol-
lenski söngvarinn Sieneke syngur 
á hollensku. Þótt ekki sé búið að 
velja lögin hafa Slóvakía, Króat-
ía og Slóvenía tilkynnt að þeirra 
lög verði flutt á heimatungumál-
unum. Vonandi fara fleiri þjóðir 
þessa leið því þá fer Eurovision 
að standa undir nafni sem dægur-
lagakeppni allrar Evrópu.  

drgunni@frettabladid.is

Línur skýrast í Eurovision

HERA OG 
KEPPINAUTARNIR

Kuunkuiskaajat frá 
Finnlandi, Chanée and 

N’evergreen hin dönsku og 
norski spaðinn Didrik Solli-

Tangen.
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
12
L
L
7
L
10
L

EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30
EDGE OF DARKNESS LÚXUS  kl. 5.30 - 8 - 10.30    
IT´S COMPLICATED kl. 8 - 10.35
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 3.40 - 5.50
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 3.40 - 5.50
DYHAT MORGANS kl. 10
MAMMA GÓGÓ kl. 6 - 8
AVATAR 3D kl. 4.40 - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.50

SÍMI 462 3500

L
L
12
L
10
L

NINE kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl. 5.50
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 6 - 8
AVATAR 3D   kl. 8
NIKULÁS LITLI   kl. 6 - 10 Íslenskur texti

SÍMI 530 1919

L
L
L
16
16
L
L

NINE                 kl. 5.30 - 8 - 10.30 
CLOUDY WITH MEATBALLS 2D kl. 5.50 - 8 - 10.10 enskt tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl. 5.50  íslenskt tal
HARRY BROWN        kl. 10.35
THE ROAD        kl. 8 - 10.20
ALVIN & ÍKORNARNIR 2 kl. 6  íslenskt tal
JULIE & JULIA                 kl. 8 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

600600600

600600600

600600600

600600600
600600600

600600600

107.000 GESTIR!

Gildir ekki Gildir ekki í 3D í 3D
eða Lúxuseða Lúxus

600600600
Gildir ekki í 3D 
eða Lúxus

Gildir ekki Gildir ekki í 3D í 3D
eða Lúxuseða Lúxus

600600600
Gildir ekki í 3D 
eða Lúxus

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

16
L
12
L

EDGE OF DARKNESS   kl. 8  - 10.10 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D    kl. 6
IT´S COMPLICATED       kl. 8 - 10.10
FRUMGRÁTURINN  kl. 6 Enskur texti

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
16

16

16

12

12

12

12

V I P

L

L

L

L

L

THE BOOK OF ELI kl. 8 - 10:20
WHIP IT kl. 8
SHERLOCK HOLMES kl. 10:20

THE BOOK OF ELI kl. 8D - 10:30D

THE BOOK OF ELI kl. 5:30 - 8 - 10:30
AN EDUCATION             kl. 5:50 - 8 - 10:30
UP IN THE AIR kl. 5:40 - 8 - 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 5:50D

SHERLOCK HOLMES kl. 5:20 - 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 5:50 - 8 - 10:30

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 5:50 - 8
THE BOOK OF ELI kl. 5:50D - 8:10D - 10:10D

IT’S COMPLICATED kl. 8 - 10:30
SHERLOCK HOLMES kl. 10:40D

WHERE THE WILD THINGS ARE kl. 5:50

����
Roger Ebert

����
n.y. observer

����
wall street journal

3  Ó S K A R S T I L N E F N I N G A R
Besta Mynd - Besta Leikkona í aðalhutverki - Besta Handrit

Denzel Washington og Gary Oldman eru 
frábærir í þessari mögnuðu spennumynd 
í anda I Am Legend og Mad Max

7

7
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

EDGE OF DARKNESS kl. 5.40, 8 og 10.20 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.40, 8 og 10.20 12

SKÝAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... 3D kl. 3.50 - Ísl. tal L

MAMMA GÓGÓ kl. 3.50 L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 - Ísl. tal L

AVATAR 3D kl. 6 og 9 10

ÞRIÐJUDAGUR  ER TILBOÐSDAGUR
TILBOÐ  Á ALLAR MYNDIR

900 KR. Í 3D900 KR. Í 3D

900 KR. Í 3D900 KR. Í 3D

- H.S.S, MBL

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

600 kr.600 kr.

Bíó  ★★★★

Maybe I Should Have
eftir Gunnar Sigurðsson og 
Herbert Sveinbjörnsson

Þegar allt var að hrynja hérna í 
október 2008 fannst manni í svört-
ustu gusunum að þetta væri bara 
búið. Að sjoppunni yrði lokað og 
við öll send í fraktflugi til Kan-
arí. Auðvitað gerðist það ekki. Þar 
sem Íslendingar eru mjög áhuga-
samir um sjálfa sig og þar að auki 
með tjáningarmaníu og mikla 
skrásetningarþörf hefur þess-
um atburðum þegar verið gerð 
mikil skil. Það má svo búast við 
að hruninu verði gerð enn frekari 
skil í öllum formum lista næstu 
áratugina. Það er spurning hvað 
„almenningur“ nennir að velta 
sér upp úr þessu lengi, en þó von-
andi eitthvað enn, enda langt frá 
því að síðasta púslið sé komið á 
sinn stað.   

Þessi fína mynd er mun betri en 
sú fyrsta, Guð blessi Ísland. Leik-
stjórinn Gunnar er bara venjuleg-
ur náungi sem kaus Sjálfstæðis-
flokkinn (líklega) og hélt að allt 
væri á góðri leið. Hrunið fór illa 
með hann eins og marga, greiðslu-
byrðin reis honum yfir höfuð og 
hann sá fram á endalaust hark. 
Hann neitaði að taka þátt í órétt-
lætinu, enda í betri aðstöðu til 
þess en margir, einhleypur og með 
uppkomin börn. Hann segir sögu 

sína og fer svo að leita að orsök-
um hrunsins með kvikmynda-
gerðarmanninn Herbert sér við 
hlið. Þeir flækjast víða um heim 
og beina upplýsandi ljósi á staði, 
fólk og stofnanir. Gunnar beit-
ir persónulegu aðferðinni, sem 
Michael Moore er líklega þekkt-
astur fyrir, og óhætt er að segja 
að þá sé nokkur „Moore“ í þess-
ari mynd. Húmor og hreinskilni 
einkenna stílinn. Ýmsir „talandi 
hausar“ taka svo til máls á álíka 
eðlilegu máli sem þarf ekki fimm 
ára hagfræðinám til að skilja. 
Jóhannes Björn og Egill Helgason 
eru beittir, Jón Gnarr fyndinn og 
alls konar útlendingar segja hluti 
sem ættu að fá áhorfendur til að 
kreppa hnefana. 

Þessi mynd brýnir þá tilfinningu 
að uppgjör verði að fara fram. Og 
að eitthvað nýtt og betra verði að 
rísa úr rústunum, ekki bara sama 
gamla jukkið með yfirstétt sem 
liggur í efsta lagi þjóðfélagsins, 
eins og gráðugar lýs á „almenn-
ingi“, sem er nánast fastur í þræl-
dómi og vistarbandi fyrir það eitt 
að vilja eiga þak yfir höfuðið og 
bíl til að komast á milli staða. Ég 
ætla rétt að vona að ríkisstjórnin 
sé búin að sjá þessa mynd – eða 
sé að minnsta kosti á leiðinni. Þú 
ættir að drífa þig líka.

Dr. Gunni

Niðurstaða: Ljómandi ræma sem 
gengur fumlaust fyrir sig: skemmtileg, 
upplýsandi og „brýnandi“. 

Púsl í heildarmyndina

ÚR MAYBE I SHOULD HAVE Gunnar fór víða í leitinni að sannleikanum. Hér er hann 
á Tortola.

Fyrsta sólóplata Jónsa úr Sigur Rós, 
Go, fær frábæra dóma á bresku 
tónlistarsíðunni Musicomh.com, 
eða fjórar og hálfa stjörnu af fimm 
mögulegum. Þetta er fyrsti dóm-
urinn sem birtist um plötuna, sem 
kemur ekki út fyrr en 5. apríl. 

„Go er framúrskarandi plata sem 
er uppfull af fegurð. Hún er til-
finningarík, skemmtileg, býr yfir 
barnslegri einlægni og er sorgleg 
á sinn ævintýralega hátt. Bara ef 
lífið sjálft gæti verið svona gott. 
Þessi plata fær þig til að trúa því að 
það getur orðið það,“ segir í dómn-
um. Gagnrýnandinn bætir við að 
aðdáendur Sigur Rósar verði ekki 
sviknir af plötunni.

Ævintýralegur Jónsi

JÓNSI Fyrsta sólóplata Jónsa, Go, fær 
frábæra dóma á bresku tónlistarsíðunni 
Musicomh. MYND/LILJA BIRGISDÓTTIR

Leikarinn Sam 
Worthington 
hefur tekið að 
sér aðalhlut-
verkið í saka-
málamyndinni 
Texas Killing 
Fields. Fram-
leiðandi verður 
Michael Mann, 
sem síðast leik-
stýrði Public 
Enemies með Johnny Depp í aðal-
hlutverki. Leikstjóri myndar-
innar verður aftur á móti dóttir 
hans, Ami Canaan Mann. 

Worthington 
í sakamálum

SAM 
WORTHINGTON

Robert Pattinson, aðal-
leikarinn í Twilight-
myndunum, kvíðir fyrir því 
að leika í kynlífssenum á 
móti Umu Thurman í næstu 
mynd sinni, Bel Ami. 

Í Bel Ami, sem verður frumsýnd 
á næsta ári, leikur Pattinson 
blaðamanninn Georges Duroy 
sem fikrar sig upp í hæstu hæðir 
samfélagsins með því að sofa hjá 
háttsettum konum. Í myndinni 
mun Pattinson fækka fötum fyrir 
framan Christinu Ricci, Kristin 
Scott-Thomas og Umu Thurman. 
Kvíðir Pattinson mest fyrir því 
að leika á móti Thurman. „Kyn-
lífssenurnar með Umu trufla mig 
dálítið. Persóna hennar notar kyn-
líf sem nokkurs konar vopn og 
mín persóna hugsar eins og dýr. 
Það er dálítið mikið af kynlífssen-
um í þessari mynd, þannig að ég 
ætlast til mikils af sjálfum mér 
og það með mismunandi konum,“ 
sagði Pattinson.

Auk þess að hafa áhyggjur af 
frammistöðu sinni í Bel Ami hefur 
Pattinson lýst yfir áhyggjum af 
gangi mála varðandi fjórðu og 
síðustu Twilight-myndina, Break-
ing Dawn. Hann vill að framleið-
endur hennar ákveði tökudag sem 
allra fyrst til að hann geti skipu-
lagt næstu verkefni sín í kringum 
myndina. Tökum á þriðju mynd-
inni, Eclipse, er þegar lokið og 
kemur hún á hvíta tjaldið í júlí 
næstkomandi. „Það væri gott ef 

maður vissi hvað er að fara að 
gerast. Það er dálítil byrði að vita 
ekki hvenær Breaking Dawn fer 
í tökur. Það er slæmt að eitthvað 
sé fram undan sem maður veit 
ekki hvenær verður. Það er erfitt 
að skipuleggja líf sitt í kringum 

eitthvað sem maður veit ekkert 
um,“ sagði hann.

Síðustu tvær Twilight-myndir 
hafa notið gríðarlegra vin-
sælda að undanförnu en þær eru 
byggðar á samnefndum bókum 
Stephanie Meyer. 

Kvíðir fyrir kynlífssenum

ERÓTÍKIN ALLSRÁÐANDI
Robert Pattinson aðalleikari Twilight-
myndanna leikur í svæsnum kynlífsatrið-
um á móti Umu Thurman í næstu mynd 

sinni.
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Subway-bikar karla
Grindavík-ÍR 90-76 (50-41)
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 29, Ómar 
Örn Sævarsson 12, Arnar Freyr Jónsson 10, 
Ólafur Ólafsson 10, Darrell Flake 10, Guðlaugur 
Eyjólfsson 9, Þorleifur Ólafsson  8, Björn Steinar 
Brynjólfsson 3.
Stig ÍR: Nemanja Sovic 28, Michael Jefferson 20, 
Kristinn Jónasson 10, Ásgeir Örn Hlöðversson 8, 
Eiríkur Önundarson 5, Ólafur Þórisson 3, Steinar 
Arason 2, Björgvin Jónsson 2.

Grindavík mætir Snæfelli í bikaúrslitaleiknum í 
Laugardalshöllinni 20. febrúar næstkomandi.

Iceland Express karla
KR-Njarðvík 89-77 (44-50)
Stig KR: Brynjar Þór Björnsson 33, Tommy John
son 22, Fannar Ólafsson 10 (12 fráköst), Pavel 
Ermolinski 10 (9 fráköst, 8 stoðsendingar), Finnur
 Atli Magnússon 6, Darri Hilmarsson 4, Semaj 
Inge 2 (9 stoðsendingar), Jón Orri Kristjánsson 2.
Stig Njarðvíkur: Jóhann Árni Ólafsson 19, Nick 
Bradford 16 (8 stoðs.), Magnús Þór Gunnarsson 
16, Friðrik Stefánsson 8, Páll Kristinsson 8, Egill 
Jónasson 6, Hjörtur Hrafn Einarsson 4.

STAÐA EFSTU LIÐA Í DEILDINNI
KR 16 13 3 1495-1294 26
Keflavík 15 11 4 1363-1186 22
Snæfell 15 11 4 1416-1215 22
Stjarnan 15 11 4 1316-1234 22
Njarðvík 16 11 5 1406-1234 22
Grindavík 15 10 5 1415-1227 20

ÚRSLIT Í GÆR

VETRARÓLYMPÍULEIKAR Íslensku 
ólympíufararnir á vetrarleikun-
um í Vancouver voru formlega 
kvaddir í Kringlunni í gær um 
leið og sýningin „Innganga“ á 
fyrstu hæð Kringlunnar var sett 
en á henni verður sýndur inn-
göngufatnaður íslenskra ólympíu-
fara fyrr og nú. 

Ásgeir Sverrisson, skíðafor-
kólfur og framkvæmdastjóri 
Tæknivara, hét um helgina millj-
ón á íslensku keppendurna á 
vetrarólympíuleikunum takist 
einhverjum þeirra að bæta besta 
árangur íslensks keppenda á 
vetrarólympíuleikum. 

Steinunn Sæmundsdóttir 
á besta árangur Íslendings á 
vetrarleikunum en hún varð í 16. 
sæti af 43 keppendum í svigi á 
leikunum í Innsbruck árið 1976. 
Eysteinn Þórðarson varð í 17. 
sæti í svigi í Squaw Valley árið 
1960. Nú er að sjá hvernig geng-
ur hjá þeim Stefáni Jóni Sigur-
geirssyni, Árna Þorvaldssyni, 
Björgvini Björgvinssyni og Írisi 
Guðmundsdóttur í Vancouver og 
hvort þau geti krækt í milljónar 
styrk fyrir Skíðasambandið. - óój

Keppendur Íslands á ÓL:

Milljón fyrir 
metárangur

KVÖDDU Í GÆR Íris Guðmundsdóttir og 
aðrir í íslenska ólympíuhópnum voru 
formlega kvödd í Kringlunni í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

> Logi að leika vel í Frakklandi

Körfuboltamaðurinn Logi Gunnarsson hefur staðið 
sig vel með franska C-deildarliðinu St. Etienne að 
undanförnu. Logi er búinn að vinna sér fast sæti í 
byrjunarliðinu með því að skora 15,2 stig og gefa 3,4 
stoðsendingar að meðaltali í síðustu fimm 
leikjum liðsins. Logi fékk ekki mörg 
tækifæri til að byrja með eftir að hafa 
meiðst á undirbúningstímabilinu en 
nú er hann kominn á fulla ferð 
og farinn að hjálpa sínu liði 
upp stigatöfluna. Logi skoraði 
18 stig og hitti úr 4 af 7 þriggja 
stiga skotum í sigri á Vosges um 
helgina. 

KÖRFUBOLTI „Þetta var ströggl. við 
spiluðum ekki vel þótt það hefðu 
komið góðir kaflar,“ sagði Páll 
Axel Vilbergsson eftir að Grinda-
vík vann sér inn sæti í bikarúr-
slitunum með heimasigri á ÍR. 
Páll var stigahæstur Grindvík-
inga í gær með 29 stig og skor-
aði mikilvæg stig á mikilvægum 
augnablikum leiksins.

„Við misstum dampinn aðeins í 
lok fyrri hálfleiks. Við vorum með 
hausinn í rassgatinu og þeir gerðu 
leik úr þessu en á endanum var 
þetta tiltölulega öruggt. Þetta var 
hörkuleikur og þannig eiga bikar-
leikir að vera.“

Grindvíkingar voru taldir 
sigur stranglegri fyrir leik enda á 
heimavelli og eru tíu stigum fyrir 
ofan Breiðhyltinga í deildinni. Þeir 
fóru kröftuglega af stað og fyrstu 
tíu stigin voru þeirra. 

Páll Axel Vilbergsson skoraði 
þriggja stiga körfu rétt fyrir lok 
fyrsta leikhluta og staðan 21-13 
að honum loknum. Gestirnir náðu 
góðum kafla skömmu fyrir hálf-
leik og staðan var 50-41 þegar leik-
menn héldu til búningsherbergja.

ÍR-ingar héldu svo upptekn-
um hætti í þriðja leikhluta og 
þegar þeir höfðu minnkað forystu 
Grindvíkinga niður í fjögur stig 
tók Friðrik Ragnarsson leikhlé 
til að skerpa á leik sinna manna. 
Hann var augljóslega ekki sátt-
ur. Staðan var 64-60 fyrir síðasta 
fjórðunginn.

Grindvíkingar reyndust hins 
vegar of stór biti fyrir Breiðhylt-
ingana á lokakaflanum og sigur 
þeirra var aldrei í hættu í síð-
asta leikhluta, lokatölur 91-78. 
Ómar Sævarsson átti góðan leik 

fyrir Grindvíkinga, skoraði 12 
stig og tók 23 fráköst og reyndist 
sínum fyrrum samherjum erfiður. 

Nemanja Sovic var stigahæstur 
hjá ÍR með 28 stig.

Áfram halda hrakfarir ÍR-

inga en þeim hefur gengið mjög 
illa upp á síðkastið. Annað er að 
segja um Grindvíkinga sem eru á 
beinu brautinni, hafa unnið sterka 
sigra í deildinni og nú bíður þeirra 
úrslitaleikur í bikarnum þar sem 
Snæfell verður mótherjinn.

„Það verður áskorun að mæta 
Snæfelli í þessum úrslitaleik. Ég sá 
leik þeirra gegn Keflavík þar sem 
þeir virkuðu mjög ferskir. Mér líst 
vel á þetta. Við erum nokkuð bratt-
ir eftir gott gengi að undanförnu,“ 
sagði Páll Axel. „Við munum samt 
ekki mæta í Höllina bara til að 
skemmta áhorfendum, við ætlum 
að vinna þetta.“

Gunnar Sverrisson, þjálfari ÍR, 
sá marga ljósa punkta í leiknum 
en liðinu hefur gengið illa að und-
anförnu. „Fyrir leikinn talaði ég 
við mína menn og kom þeim í gír-
inn með því að minnast á lýsend-
urna á Rúv í leik Keflavíkur og 
Snæfells. Þeir voru alveg búnir að 
afskrifa þennan leik og töluðu bara 
um leik KR og Njarðvíkur,“ sagði 
Gunnar.

„Ég var mjög vongóður í þriðja 
leikhluta. Við höfum lagað varnar-
leikinn frá síðustu leikjum rosa-
lega. Svo var slæmt að Hreggvið-
ur [Magnússon] meiddist strax á 
fyrstu sekúndu og gat ekki spil-
að. En menn stóðu sig rosalega 
vel. Við vissum að þetta yrði erfitt 
enda erfiður völlur að heimsækja,“ 
sagði Gunnar.

„Það hafa verið miklar breyting-
ar hjá mínu liði, bæði í leikmanna- 
og þjálfaramálum. Ég er mjög 
stoltur af frammistöðu manna í 
kvöld. Þeir sýndu hvernig ÍR á að 
spila varnarleik.“ 
 elvargeir@frettabladid.is

Grindavík í Höllina eftir smá basl
Grindavík vann ÍR 91-78 í undanúrslitum Subway-bikarsins í gærkvöldi og komst í bikarúrslitaleikinn í 
fimmta sinn. Grindavík hafði forystu allan tímann en þurfti að vera á tánum því ÍR-ingar gáfu ekkert eftir.

21 FRÁKAST Ómar Sævarsson var sínum gömlu félögum í ÍR erfiður í undanúrslita-
leiknum í gær en hann tók alls 21 frákast í leiknum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KR-ingar með Brynjar Þór Björnsson í fararbroddi unnu tólf stiga 
sigur á Njarðvík, 89-77, í Iceland Express-deild karla í DHL-Höllinni 
í gær. Njarðvíkingar hafa því tapað fjórum síðustu leikjum sínum 
í deild og bikar. Eftir miklar sveiflur og jafna stöðu fyrir 
lokaleikhlutann fóru KR-ingar illa með Njarðvíkurliðið í 
lokaleikhlutanum sem þeir unnu 19-7.

Brynjar Þór skoraði 33 stig og skaut KR-liðið í gang í 
báðum hálfleikjum eftir að gestirnir úr Njarðvík höfðu 
byrjað hálfleikina vel. Njarðvík komst í 11-6 og 55-44 en 
í bæði skiptin svaraði Brynjar með þristum og fjögurra 
stiga sókn. „Ég hitti vel í kvöld sem betur fer og það var 
ekki verra að gera það í sjónvarpsleik,” sagði Brynjar 
Þór Björnsson við Guðjón Guðmundsson í útsendingu 
Stöðvar 2 Sport í gær. „Þetta er besti leikurinn minn í 
vetur og hann kom ekki á slæmum tíma,” sagði Brynjar 
sem hitti úr 10 af 14 skotum sínum í leiknum, þar af 7 af 11 
skotum sínum fyrir utan þriggja stiga línuna. 

KR var búið að tapa þremur leikjum fyrir Njarðvík á tíma-
bilinu en nú náðu Íslandsmeistararnir að sýna mátt sinn og megin. 

„Njarðvík er með gríðarlega sterkt lið og þeir verða sterkir þegar 
Bradford kemst betur inn í þetta,” segir Brynjar og hann talaði um 
mikilvægi sigursins fyrir liðið enda toppsætið að veði.

„Við ætluðum að halda okkur á toppnum. Við spiluðu ógeðslega 
illa á fimmtudaginn og það var flott að koma til baka og vinna Njarð-
vík,” sagði Brynjar en Sigurður Ingimundarson, þjálfari Njarðvíkur, 

var heldur fámáll við Guðjón Guðmundsson eftir leik. 
Njarðvíkingar hafa nú tapað fjórum leikjum í röð 
og það er ljóst að það bíður Sigurðar erfitt verk 
að reyna að koma liði sínu aftur í gang. 
Pavel Ermolinski var í byrjunarliði KR í gær í stað 
Semaj Inge og gældi Pavel við þrennuna með 10 

stigum, 9 fráköstum og 8 stoðsendingum. Inge 
kom á móti með mikinn kraft inn af bekknum. 
Hann fékk mikið hrós frá fyrirliðanum Fannari 
Ólafssyni í leikslok sem taldi hann hafa verið 
manninn á bak við sigurinn þó svo að hann hafi 
ekki skorað mikið en Semaj var með 2 stig og 9 
stoðsendingar í gær.

BRYNJAR ÞÓR BJÖRNSSON: SKORAÐI 33 STIG Í TÓLF STIGA SIGRI Á NJARÐVÍK Í DHL-HÖLLINNI Í GÆR

Ekki verra að hitta vel í sjónvarpsleik

HANDBOLTI Björgvin Þór Hólm-
geirsson tryggði Haukum 25-
24 sigur á FH í æsispennandi 
Hafnarfjarðarslag í Kaplakrika í 
gærkvöldi. FH var lengstum með 
forustuna en Íslandsmeistararn-
ir voru eins og áður í vetur með 
sterkari taugar í lokin. 

Slagurinn um Hafnarfjörð fór 
fram í gær fyrir fullu húsi í Kapla-
krika. Liðin voru samstiga nán-
ast allan leikinn en heimamenn í 
FH leiddu þó leikinn mestmegn-
is af leiknum. Hauka-liðið komst 
fyrst yfir eftir fjörutíu mínútna 
leik og svo fylgdust liðin að allt 
fram á lokastundu. Pálmar Pét-
ursson var frábær í markinu hjá 
FH-ingum og varði tuttugu og 
tvö skot. Lítið gekk upp hjá félaga 
hans FH-ingnum og landsliðs-
manninum Ólafi Guðmundssyni í 
gær en hann lét lítið fyrir sér fara 
og skoraði aðeins fjögur mörk úr 
ellefu skotum.

„Frábær leikur og tvö jöfn lið 
en því miður dettur þetta þeim 
megin enn og aftur. Það var eng-
inn munur á liðunum. Liðið hjá 

okkur lítur vel út og við erum að 
bæta okkur og eigum eftir að bæta 
okkur meira. Ég er auðvitað hund-
fúll að hafa tapað en samt sem 
áður ánægður með margt í okkar 
leik,“ sagði Einar Helgi Einarsson, 
þjálfari FH, svekktur í leikslok.

Björgvin Þór Hólmgeirsson 
var allt í öllu hjá Hauka-liðinu 
og átti góðan leik og var marka-
hæstur í liði Hauka með níu 
mörk. Hann dró lið sitt áfram 
og lét vaða óhræddur á markið. 
Leikur liðsins varð svo betri eftir 

því sem leið á leikinn og vörnin 
góð hjá gestunum. Það var svo 
Björgvin Þór Hólmgeirsson sem 
tryggði Haukum sigurinn á loka-
sekúndu leiksins með glæsilegu 
skoti.

„Björgvin var betri en eng-
inn í dag. Hann var frábær og 
skoraði mörg mikilvæg mörk,“ 
sagði Aron Kristjánsson, þjálfari 
Hauka, eftir leikinn.

„Þetta var hörkuleikur, við 
gerðum reyndar mörg mistök og 
vorum lengi í gang og sóknarlega 
að klikka alltof mikið. Ég var 
ánægður að við sýndum  styrk 
og héldum einu marki í hálfleik. 
Í seinni hálfleik fannst mér við 
svo hafa frumkvæðið og stóð-
um vel varnarlega,“ sagði Aron 
Kristjánsson brosmildur.

Áhorfendur fengu skemmtun 
fyrir peninginn eins og alltaf 
þegar þessi lið mætast. Þessar 
viðureignir eru ávallt sérstakar 
og hápunktur vetrarins í Hafnar-
firði og það varð engin breyting 
þar á í gær.  
  - rog

Íslandsmeistarar Hauka unnu 25-24 sigur á nágrönnum sínum í FH í æsispennandi Hafnarfjarðarslag í gær:

Björgvin Þór tryggði Haukum sigurinn

ÞJÁLFARINN SÁTTUR Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka,  fagnar hér sigrinum á FH í 
gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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100%
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

HLEÐSLA ER ÍÞRÓTTADRYKKUR SEM INNIHELDUR 

PRÓTEIN OG KOLVETNI TIL HLEÐSLU. HENTAR VEL 

FLJÓTLEGA EFTIR ÆFINGAR EÐA MILLI MÁLA.

PRÓTEIN Í HLEÐSLU ERU EINGÖNGU HÁGÆÐA 

MYSUPRÓTEIN SEM UNNIN ERU ÚR ÍSLENSKRI MJÓLK.

MYSUPRÓTEIN ERU TALIN HENTA SÉRSTAKLEGA 

VEL TIL VÖÐVAUPPBYGGINGAR OG ERU AUK ÞESS 

GÆDD ÖÐRUM MIKILVÆGUM EIGINLEIKUM.

ÁN HVÍTS SYKURS
ÁN SÆTUEFNA
MEÐ AGAVESAFA

EGILL GILLZ 
EINARSSON 
ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR

11. umferð
FH-Haukar  24-25 (13-12)
Mörk FH (skot): Ásbjörn Friðriksson 5 (10), 
Bjarni Fritzon 4 (4), Ólafur Guðmundsson 4 
(11), Örn Ingi Bjarkason 3 (5), Sigursteinn Arndal 
2 (3), Bjarki Sigurðsson 2 (3), Jón Heiðar 
Gunnarsson 2 (4), Ólafur Gústafsson 2 (4).
Varin skot: Pálmar Pétursson 22. 
Mörk Hauka (skot): Björgvin Hólmgeirsson 9 
(18), Pétur Pálsson 3 (4), Freyr Brynjarsson 3 (8),
 Einar Örn Jónsson 2 (2), Gunnar Berg Viktorsson 
2/1 (2/1), Elías Már Halldórsson 2 (4), Þórður 
Rafn Guðmundsson 1 (1), Guðmundur Árni 
Ólafsson 1 (2), Þórður Rafn 1 (2), Sigurbergur 
Sveinsson 1 (7)
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 10, Aron 
Rafn Eðvarðsson 6.
Akureyri-Grótta  33-19 (17-10)
Mörk Akureyrar (skot): Oddur Grétarsson 9/3 
(12), Árni Þór Sigtryggsson 8 (13), Heimir Örn 
Árnason 4 (6), Hörður F. Sigþórsson 3 (5), 
Hreinn Þór Hauksson 2 (2), Jónatan Magnússon 
2/1 (7/2), Andri Snær Stefánsson 1 (1), Bjarni 
Jónasson 1 (2), Guðlaugur Arnarsson 1 (2), Geir 
Guðmundsson 1 (3), Guðmundur Helgas. 1 (3).
Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 18 (37) 49%.
Hraðaupphlaup: 13 (Heimir 3, Árni 3, Hreinn 2, 
Oddur 2,  Bjarni, Guðlaugur, Hörður).
Fiskuð víti: 4 (Jónatan 2, Heimir, Hörður).
Utan vallar: 10 mín.
Mörk Grótta (skot): Anton Rúnarsson 8/3 (17), 
Hjalti Pálmason 5 (9), Davíð Gíslason 2 (6), Ægir 
Hrafn Jónsson 1 (1), Davíð Hlöðversson 1 (1), 
Jón Karl Björnsson 1 (2), Atli Rúnar Steinþórsson 
1 (2).
Varin skot: Gísli Rúnar Guðmundsson 13 (27) 
48%, Magnús Sigmundsson 7 (24) 29%.
Hraðaupphlaup: 3 (Davíð H, Anton, Ægir).
Fiskuð víti: 3 (Atli 2). Utan vallar: 6 mín.
Dómarar: Brynjar Einarsson og Vilberg Sverris
son. Ágætir.
HK-Fram 28-27 (12-10)
Mörk HK: Bjarki Már Gunnarsson 6, Sverrir 
Hermannsson 5, Ragnar Hjaltested 4
Hákon Bridde 3, Valdimar Fannar Þórsson 3, Atli 
Ævar Ingólfsson 2, Halldór Stefán Haraldsson 2
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 2, Björn Þórsson 
Björnsson 1.
Mörk Fram: Andri Berg Haraldsson 6, Einar Rafn 
Eiðsson 6, Halldór Jóhann Sigfússon  4, Guðjón 
Drengsson 3, Daníel Berg Gretarsson 3, Haraldur 
Þorvarðarson 2, Hákon Stefánsson 2, Egill 
Einarsson 1.
Valur-Stjarnan   24-19 (14-9)
Markahæstir: Arnór Þór Gunnarsson 7, Sigurður 
Eggertsson 4, Orri Freyr Gíslason 4 - Ragnar 
Helgason 5, Vilhjálmur Halldórsson 4, Eyþór 
Magnússon 3, Björn Friðriksson 3.

STAÐAN Í DEILDINNI
Haukar 11 8 2 1    277-253 18
Valur 11 7 1 3   274-255 15
FH 11 6 1 4   307-288 13
HK 10 6 1 3   262-247 13
Akureyri 11 6 1 4   278-267 13
Grótta 11 4 0 7   274-297 8
Stjarnan 10 2 0 8   225-255 4
Fram 11 1 0 10   279-314 2

N1-DEILD KARLA

HANDBOLTI Akureyri rótburstaði 
arfaslaka Gróttumenn á heima-
velli í gær 33-19. Sigurinn var síst 
of stór en Akureyringar sýndu úr 
hverju þeir eru gerðir eftir skell 
gegn FH í síðustu umferð.

Sókn Gróttu lenti strax í vand-
ræðum. Framliggjandi vörn Akur-
eyrar virtist koma liðinu á óvart 
en þó skal ekkert tekið af vörn-
inni sem var frábær. Grótta skor-
aði ekki fyrr en eftir átta og hálfa 
mínútu, eina markið sitt fyrstu tíu 
mínúturnar.

Gestirnir fóru svo að finna gluf-
ur á vörninni og minnkuðu muninn 
í eitt mark áður en Akureyringar 
gáfu í. Með hröðum leik gegn 

svifaseinum Gróttumönnum kom-
ust þeir í gott forskot þar sem Árni 
Þór Sigtryggsson fór fremstur í 
flokki með sjö mörk í fyrri hálf-
leik. Staðan 17-10 í hálfleik.

Akureyringar komst tíu mörk-
um yfir eftir sjö mínútur í seinni 
hálfleik og leikurinn búinn. Þeir 
héldu áfram að bæta við, kom-
ust mest fimmtán mörkum yfir, á 
meðan Grótta gafst upp. Gestirn-
ir voru sorglega lélegir og höfðu 
engan áhuga á verkefninu.

„Þetta er það lélegasta sem ég 
hef séð frá Gróttu. Ég veit ekk-
ert hvað veldur. Ég er ósáttur 
með allan leikinn og tek ekkert 
jákvætt út úr þessu. Þetta er 

sennilega lélegasti leikur sem ég 
hef tekið þátt í á ferlinum,“ segir 
Jón Karl Björnsson, reynslubolti 
úr Gróttu.

„Þetta var ekki auðvelt, við spil-
uðum bara mjög vel. Við fengum 
svipaðan skell gegn FH og vorum 
staðráðnir í að snúa þessu við hér 
á heimavelli. Við spiluðum hraðan 
og skemmtilegan bolta og það hent-
ar okkur betur að spila hratt en 
stilla alltaf upp,“ segir Akureyr-
ingurinn Árni Þór sem átti góðan 
leik. „Já, það var kominn tími til. 
Þetta gekk vel í fyrri hálfleik en 
það dró aðeins af mér í seinni hálf-
leik þegar leikurinn leystist upp,“ 
segir Árni.  - hþh

„Lélegasti leikur sem ég hef séð á ferlinum,“ segir Jón Karl Björnsson hjá Gróttu:

Algjörir yfirburðir Akureyrar

LÉTT HJÁ AKUREYRI Heimir Örn Árnason 
og félagar rifu sig upp eftir FH-leikinn á 
dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AMERÍSKI FÓTBOLTINN New Orleans 
Saints varð meistari í ameríska 
fótboltanum í fyrsta sinn eftir 
31-17 sigur á Indianapolis Colts í 
Super Bowl, Ofurskálaleiknum, 
í Miami í fyrrinótt. Colts komst 
í 10-0 en það dugði ekki til og 
Peyton Manning, leikstjórnandi 
Colts, kastaði boltanum frá sér á 
úrslitastundu í lokin.

Drew Brees, leikstjórnandi 
Saints, stóð sig frábærlega í upp-
gjöri tveggja stórkostlegra leik-
stjórnenda en hann kláraði 32 
sendingar og jafnaði þar með 
met Tom Brady. Sigurinn er stór 
stund fyrir New Orleans aðeins 
fimm árum eftir að fellibylurinn 
Katrina lagði borgina í rúst.

„Við trúðum á okkur sjálfa. Við 
vissum að við vorum með heila 
borg og kannski heila þjóð að 
baki okkur. Það var alveg eins 
og þetta væri í örlögunum að 
við myndum vinna,“ sagði Drew 
Brees eftir leikinn. - óój

New Orleans Saints meistari:

Með alla þjóð-
ina að baki sér

FAGNAÐ MEÐ FJÖLSKYLDUNNI Drew 
Brees og dóttir hans. MYND/AFP
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„Bjór er sönnun þess að Guð elskar oss og óskar okkur 
hamingju,“ eru ekki fleygustu orð Benjamíns Franklín, 
eins þekktasta Bandaríkjamanns sögunnar. Það skiptir 
kannski heldur engu að hann skrifaði eina fyrstu 
skákbókina á enska tungu sem þekkt er og var tekinn 
inn í frægðarhöll skáklistarinnar árið 1999, rúmum 
tvö hundruð árum eftir dauða sinn. Hann var líka 
uppfinningamaður og sendi einhverju sinni flugdreka 
inn í þrumuský til að sanna að kraftarnir sem leystust 
þar úr læðingi væri rafmagn. Hlaut hann heimsfrægð 
fyrir. Það væri kannski skynsamlegra að segja frá því að 
Franklin skrifaði undir öll grundvallarskjölin við stofnun 
Bandaríkjanna; sjálfstæðisyfirlýsinguna, Parísarsamninginn 
og stjórnarskrána. Hann stofnaði fyrsta almenningsbókasafn 
Bandaríkjanna, fyrsta sjúkrahúsið, fyrsta sjálfboðaliðaslökkviliðið, 
Háskólann í Pennsylvaníu og fjölmargar aðrar stofnanir og félög. 

Allt eru þetta hlutir sem maður rifjar upp þegar virkilega gott 

sjónvarpsefni rekur á fjörurnar. Nú er til sýningar sjónvarps-
myndin John Adams á Stöð 2 og fjallar um Adams, annan 

forseta Bandaríkjanna, og fyrstu 50 árin í sögu Bandaríkj-
anna. Adams er jafnan eignað að hafa sameinað Banda-
ríkin og fjalla þættirnir ekki síst um samband hans við 
aðra sem komu að því verki. Er þar um stórbrotna sögu 
að ræða en myndin er byggð á samnefndri metsölubók 
Davids McCullough.

Hér ætti að vera eitthvað fyrir alla. Pólitísk umbrota-
saga, stórkostlegar persónulýsingar, stríð með allri sinni 

eymd, farsóttir með vessandi sárum og svo auðvitað 
ást. Víða er komið við og er í engu sparað að bregða upp 

mynd af lífinu í nýlendum Ameríku jafnt sem við hirð Lúðvíks 
konungs í París. Allt er þetta ríkulega kryddað með smáatriðum 
eins og skákáhuga Franklíns og hégóma, sem og baráttunni 
á milli gjálífis frönsku hirðarinnar sem gekk illa í afkomendur 
hreintrúarmannanna sem flúðu til Nýja heimsins. 

ÞRIÐJUDAGUR

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Þjóðnýtingaráform 
vinstri stjórnar á aflaheimildum í brenni-
depli.

21.00 Borgarlíf  Marta Guðjóns ræðir við 
Sigríði Snævarr og Maríu Björk Óskarsdóttur.

21.30 Mannamál  Sigmundur Ernir Rún-
arsson og forystumenn Samfylkingar í 
brennidepli.

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

15.35 Útsvar  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Frumskógar Goggi  (17:26)

17.52 Arthúr  (140:145)

18.15 Skellibær  (19:26)

18.25 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um 2010

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Læknamiðstöðin  (Private 
Practice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf 
lækna í Santa Monica í Kaliforníu. Meðal 
leikenda eru Kate Walsh, Taye Diggs, KaDee 
Strickland, Hector Elizondo, Tim Daly og 
Paul Adelstein.

21.00 Alfreð Elíasson og Loftleiða-
ævintýrið  (3:3) Heimildarmynd í þremur 
hlutum um Alfreð Elíasson og Loftleiðir eftir 
Sigurgeir Orra Sigurgeirsson. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Síðasti óvinurinn ( The Last 
Enemy) (2:5) Bresk sakamálasyrpa í fimm 
þáttum. Vísindamaðurinn Stephen Ezard 
snýr heim til Bretlands eftir að Michael 
bróðir hans deyr. Ekkja Michaels skýlir ólög-
legum innflytjanda og Stephen sogast inn 
í dularfulla og háskalega atburðarás. Aðal-
hlutverk: Benedict Cumberbatch, Anamaria 
Marinca, Max Beesley og Robert Carlyle. 

23.25 Kastljós  (e)

00.00 Dagskrárlok

08.00 Good Night, and Good Luck 

10.00 Blades of Glory 

12.00 TMNT 

14.00 Good Night, and Good Luck 

16.00 Blades of Glory 

18.00 TMNT 

20.00 Rocky Balboa Hnefaleikakappinn 
Rocky Balboa er sestur í helgan stein þegar 
ríkjandi heimsmeistari skorar á hann að 
mæta honum í hnefaleikatölvuleik.

22.00 City of Fear

00.00 Into the Wild

02.25 Hellraiser: Inferno 

04.05 City of Fear

06.00 School for Scoundrels 

07.00 KR - Njarðvík Útsending frá leik í 
Iceland Express-deildinni í körfubolta.

16.50 KR - Njarðvík Útsending frá leik í 
Iceland Express-deildinni í körfubolta.

18.30 Veitt með vinum: Grænland 
Farið verður á framandi slóðir að þessu sinni 
og Grænland heimsótt og skoðað hvernig er 
að veiða hjá þessari nágrannaþjóð.

19.00 Omega Dubai Desert Classic 
Sýnt frá Evrópumótaröðinni í golfi.

22.00 Northern Trust Open Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. Árið 
sem fram undan er skoðað gaumgæfilega og 
komandi mót krufin til mergjar.

22.55 UFC 109 Sýnt frá UFC 109 þar sem 
voru samankomnir flestir af bestu bardaga-
mönnum heims.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.20 7th Heaven  (17:22)

17.05 Dr. Phil  

17.50 Fyndnar fjölskyldumyndir  (e)

18.20 High School Reunion  (6:8) 

19.05 What I Like About You  (10:18) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar syst-
ur í New York. 

19.30 Fréttir 

19.45 King of Queens  (5:25) (e)

20.10 Accidentally on Purpose 
 (3:18) Bandarísk gamanþáttaröð um konu 
á besta aldri sem verður ólétt eftir einnar 
nætur kynni með ungum fola.

20.35 Innlit/ útlit  (3:10) Hönnunar- og 
lífsstílsþáttur þar sem Katrín Fjeldsted kemur 
víða við. Hún heimsækir skemmtilegt fólk 
og skoðar áhugaverða hönnun. 

21.05 Top Design  (9:10) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir innanhúss-
hönnuðir keppa til sigurs. Í hverjum þætti 
þurfa þau að sýna og sanna færni sína og 
sköpunargáfu með hugmyndaríkri hönnun 
og frumleika. 

21.55 The Good Wife  (5:23) Alicia vinn-
ur fyrir ekkjur þriggja lestarstjórnenda sem 
kennt er um lestarslys og vinnuveitendur 
þeirra neita að borga þeim bætur. Hún 
hefur 72 klukkustundir til að sanna að 
lestarfyrirtækið beri sjálft ábyrgðina.

22.45 The Jay Leno Show  

23.30 CSI. New York  (22:25) (e)

00.20 Fréttir  (e)

00.35 The Good Wife  (5:23)

01.25 King of Queens  (5:25) (e)

01.50 Pepsi MAX tónlist

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

15.20 Burnley - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Liverpool - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

19.35 Man. City - Bolton Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Portsmouth - Sunderland Sport 4. Wigan - 
Stoke Sport 5. Fulham - Burnley

21.40 Portsmouth - Sunderland Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.20 Fulham - Burnley Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON SAGA BANDARÍKJANNA

Skák og frelsisstríð Bandaríkjanna

> Jon Stewart
„Við höfum öll skoðanir. Fólk sem 
heldur að það hafi engar skoðanir 
veigrar sér samt ekki við að eyða 
tíma í að rífast yfir því hver 
sé skemmtilegastur í 
Friends. Það er að hafa 
skoðanir.“ 
Stewart stjórnar 
spjallþættinum Daily 
Show: Global Edition 
sem Stöð 2 sýnir í 
kvöld kl. 22.45.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
afram!, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.20 In Treatment (8:43) 

10.55 Ghost Whisperer (62:62)

11.45 Cold Case (11:23) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (15:16)

13.25 Music and Lyrics 

15.05 Sjáðu 

15.30 Barnatími Stöðvar 2 Ofuröndin, 
Ben 10, Stóra teiknimyndastundin og Áfram 
Diego, afram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (20:21) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (18:24) 

19.45 How I Met Your Mother (6:22) 

20.10 Modern Family (2:24) 

20.35 The Big Bang Theory (22:23) 

21.00 Bones (1:22) 

21.45 Hung (6:10) Gamansamur þáttur 
með dramatísku ívafi frá HBO. Ray Drecker, 
skólaliðsþjálfari á fimmtugsaldri, reynir fyrir 
sér á nýjum vettvangi þar sem hann selur 
einmana konum blíðu sína. 

22.15 Entourage (3:12) Medallin-bíó-
myndin sem átti að skjóta Vince aftur upp 
í hæstu hæðir stjörnuhiminsins floppaði og 
fékk skelfilega dóma. Eric og Ari reyna nú að 
finna betra verkefni fyrir þessa föllnu stjörnu.

22.45 Daily Show: Global Edition 
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum 
er hlíft. 

23.10 Fringe (9:23)

23.55 Tell Me You Love Me (4:10) 

00.45 Submerged 

02.20 Music and Lyrics 

04.00 Bones (1:22) 

04.45 Modern Family (2:24) 

05.10 The Big Bang Theory (21:23) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag

18.30 Seinfeld   STÖÐ 2 EXTRA

19.35 Man. City – Bolton, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

20.10 Accidentally on Purpose  
 SKJÁREINN

21.00 Alfreð Elíasson og Loft-
leiðaævintýrið   SJÓNVARPIÐ

21.45 Hung   STÖÐ 2

Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot 
á samkeppnisaðila sinn eins og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

93% Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

66,3% 6,8%
26,9%

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

12.00 Lab Rats 12.30 After You‘ve Gone 13.00 
Gavin And Stacey 13.30 Doctor Who 14.15 Doctor 
Who 15.00 The Green Green Grass 15.30 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.20 Hotel Babylon 
17.15 EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 
Gavin And Stacey 19.00 The Green Green Grass 
19.30 Hustle 20.20 Jonathan Creek 21.20 The 
Green Green Grass 21.50 Only Fools and Horses 
22.20 Lab Rats 22.50 After You‘ve Gone 23.20 
Gavin And Stacey 23.50 Jonathan Creek 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 12.50 
Rygepauser 13.00 Med livet i hænderne 13.30 
Ønskehaven 14.00 DR Update - nyheder og 
vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 Family Guy 15.30 
Svampebob Firkant 15.55 Chiro 16.05 Ni-Hao Kai 
Lan 16.30 Lille Nord 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 Ha‘ det godt 19.00 Kender du typen 19.30 
Undercover chef - danske diakonplejehjem 20.00 
TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00 
Wallander 22.30 Det Nye Talkshow - med Anders 
Lund Madsen 23.10 Dodens detektiver 23.30 
Boogie Mix 

12.10 Urix 12.30 Filmavisen 1959 12.40 Med 
hjartet på rette staden 13.30 Norsk for nybeg-
ynnere 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet 15.00 
Derrick 16.00 NRK nyheter 16.10 Herskapelige 
gjensyn 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Forkveld 17.40 
Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.45 Ut i 
naturen 19.15 Bygdeliv 19.45 Extra-trekning 19.55 
Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Det 
nye landet 21.25 Bokprogrammet 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Tootsie 

12.25 Den första kretsen 13.20 Flicka utan namn 
15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 15.55 
Med huvudduk och höga klackar 16.25 Bullar av 
stål 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekon-
omi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Mästarnas mästare 
20.00 Teatersupén 20.30 Joy Division 22.10 East 
is East 23.45 Hovsjö brinner 

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Ally McBeal (16:23) John og 
Richard gera heiðarlega tilraun til að taka sér 
smáfrí, skella sér til hinnar sólríku borgar Los 
Angeles og skilja Ally eftir við stjórnvölinn. 
Eins og vanalega reynist þeim félögum ekki 
auðvelt að slaka á og taka sér frí frá vinnu.

18.30 Seinfeld (22:22) Jerry Seinfeld 
er uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli 
en á í stökustu vandræðum með eðlileg 
samskipti við annað fólk því hann er bæði 
smámunasamur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 Ally McBeal (16:23)

20.30 Seinfeld (22:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (9:15) Gamanþáttaröð um fjóra 
vini sem reka saman bar en eru of sjálfum-
glaðir til að geta unnið saman án þess að til 
árekstra komi, upp á hvern einasta dag. 

22.15 American Idol (7:43) Níunda 
þáttaröð þessa vinsæla skemmtiþáttar. Eins 
og kunnugt er þá er Paula Abdul horfin af 
braut en í hennar stað kemur Ellen DeGen-
eres sem mun aðstoða Simon Cowell, Randy 
Jackson og Köru DioGuardi.

23.00 American Idol (8:43) 

23.50 K-Ville (11:11)

00.35 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngfuglar
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Vetur í Vindheimum
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 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
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.05 Næturtónar

Modern Family segir frá lífi 
þriggja ólíkra en dæmigerðra 
nútímafjölskyldna og hinum 
blákalda hversdagsleika 
sem þær þurfa að glíma við, 
umbera og að sjálfsögðu 
njóta þegar svo ber við. Um 
er að ræða eldri mann sem er 
búinn að yngja upp og ná sér í 
blóðheita suður-ameríska snót 
og snælduvitlausa krakkagrisl-
inga hennar, hina dæmigerðu 
vísitölufjölskyldu sem alltaf reynir að vera fullkomin en er samt svo grátlega 
langt frá því og síðast en ekki síst íhaldssamt hommapar sem er nýbúið 
að ættleiða barn frá Víetnam. Leiðir þessara fjölskyldna liggja saman og í 
hverjum þætti lenda þær í hreint drepfyndnum aðstæðum.

STÖÐ 2 KL. 20.10

Modern Family
Stöð 2 byrjar í kvöld að sýna fimmtu 
seríuna af þessum vinsæla spennu-
þætti. Dr. Temperance „Bones“ Brenn-
an réttarmeinafræðingur og Seeley 
Booth rannsóknarlögreglumaður ná 
vel saman þegar þau rannsaka flókin 
morðmál en spennan á milli þeirra 
hefur verið að magnast allt frá upphafi 
þáttanna og spurning hvort þau muni 
nokkurn tímann ná saman sem par. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Bones – NÝTT

Stöð 2 kl. 21.00

▼

▼

Landssamband
íslenskra útvegsmanna

Morgunverðarfundur á Grand Hótel 
fimmtudaginn 11. febrúar kl. 8:00-9:30

Úttekt Deloitte sýnir að verði aflaheimildir teknar af sjávarútvegsfyrirtækjunum á 20 
árum leiðir það til gjaldþrots þeirra. Boðuð fyrningarleið stjórnvalda elur á óvissu og 

ógnar atvinnu og afkomu starfsfólks í sjávarútvegi, svo og þeirra þúsunda annarra sem 
byggja afkomu sína á þjónustu við atvinnugreinina.

Dagskrá:
Sjávarútvegsfyrirtækin lifa fyrningarleiðina ekki af
Þorvarður Gunnarsson, endurskoðandi og framkvæmdastjóri Deloitte

Áhrif fyrningarleiðar á sjávarútvegsfyrirtækin
Jón Eðvald Friðriksson, framkvæmdastjóri FISK Seafood hf,. Sauðárkróki

Fyrningarleið – Þjóðhagsleg áhrif
Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands

Fundarstjóri er Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Fyrningarleið
í sjávarútvegi?
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LÁRÉTT
2. vera með, 6. fæddi, 8. meðal, 9. 
lærir, 11. tveir eins, 12. orðrómur, 
14. fet, 16. tveir eins, 17. knæpa, 18. 
tímabils, 20. klaki, 21. afturendi.

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. bor, 4. ölvun, 5. kraftur, 
7. lúberja, 10. stykki, 13. struns, 15. 
aflast, 16. lögg, 19. vörumerki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hafa, 6. ól, 8. lyf, 9. les, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. tt, 17. 
krá, 18. árs, 20. ís, 21. rass. 

LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. al, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. lemstra, 10. stk, 13. ark, 15. 
fást, 16. tár, 19. ss. 

MORGUNMATURINN

„Þessa dagana er það ferskur 
safi úr safavélinni sem ég er með 
í pössun. Hann er úr appelsínu, 
gulrótum, epli og engifer. Ef ég 
væri ógeðslega rík væri það 
morgunverðarhlaðborð á hverj-
um degi með ferskum ávöxtum, 
heitu croissanti og alls konar 
ostum. Annars er það bara 
hafragrautur og þessi safi.“

Aðalbjörg Árnadóttir leikkona.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Um 130 þúsund manns.

 2 Á Hilton hótel Nordica við 
Suðurlandsbraut í Reykjavík.

 3 Á Akureyri.

Fréttablaðið sagði á dögun-
um frá áformum framleið-
andans Kristófers Dignus 
um að gera sjónvarpsþátt 
upp úr hugmyndum 
og hugverki Egils 
Gillzenegger, en 
mannasiðabók 
hans rokseldist 
fyrir jól. Hug-
myndavinna 
að þáttunum er langt komin og 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins hafa tilboð í sýningarréttinn 
borist frá Skjá einum og Stöð 2. 
Egill liggur nú undir feldi og íhugar 
tilboðin en ljóst er að hann verður 
hluti af haustdagskránni á annarri 
sjónvarpsstöðinni …

Og meira úr sjónvarpsbransanum. 
Grínistinn Steindi Jr. nýtti 

krafta Netsins til að aug-
lýsa eftir tíu til fimmtán 
sjálfboðaliðum í atriði 

sem fór fram á Eng-
lish Pub á sunnudag. 

Þrátt fyrir skamm-
an fyrirvara fékk 
Steindi fjölmarga 
sjálfboðaliða sem 

vildu ólmir leggja grínistanum lið. 
Þá voru vegfarendur á Austurstræti 
afar áhugasamir um hvað væri á 
seyði og voru duglegir við að stinga 
höfðinu inn fyrir dyr pöbbsins …

Og enn þá meira úr sjónvarps-
bransanum. Til stóð að framleiða 
sjálfstætt framhald af þáttunum 
Atvinnumennirnir okkar, en í þeim 
heimsótti Auðunn Blöndal meðal 
annars Ólaf Stefánsson, Loga 
Geirsson og Eið Smára Guðjohn-
sen. Nýja þáttaröðin átti að fjalla 
um aðra Íslendinga 
sem eru að gera það 
gott erlendis og 
heyrðust til dæmis 
nöfn Anitu Briem 
og Emilíönu Torrini 
í því samhengi. 
Hætt hefur verið við 
framleiðslu þáttanna 
í bili og er þar 
kreppunni um að 
kenna.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Magnús Scheving og félagar 
hjá Latabæ hafa samið við eitt 
stærsta fræðsluleikhús í heimi, 
NTC eða National Theater for 
Children. Leikhúsið er í Minn-
eapolis í Bandaríkjunum, hefur 
verið starfrækt í næstum þrjátíu 
ár og hefur gott orð á sér fyrir 
starf sitt með börnum. 

Að sögn Jordans Jedeikin, 
framkvæmdastjóra Latabæjar 
í Bandaríkjunum og Kanada, 
voru það forsvarsmenn leik-
hússins sem óskuðu eftir sam-
starfi við Latabæ. „Þetta verð-
ur í fyrsta skipti sem leikhúsið 
leitar í smiðju sjónvarps því 
hingað til hafa þetta verið frum-
samin verk,“ segir Jedeikin en 
vörumerkið Latibær hefur verið 

notað til að kynna grænmeti og 
ávexti í bandarískum skólum. 

Leikhúsið mun ferðast til 
þeirra ríkja Bandaríkjanna 
þar sem offita barna er mest 
en þar má meðal annars nefna 
Alabama, Arkansas, Georgia, 
Illinois, Kentucky, Louisiana og 
Mississippi. Settir verða upp 25 
mínútna leikþættir upp úr þátt-
unum um lífið í Latabæ. Jordan 
segir líklegt að í kringum 750 
þúsund manns, bæði kennarar, 
foreldrar og nemendur, muni sjá 
sýninguna á þessu ári en gert er 
ráð fyrir því að sýningarferðin 
hefjist á þessu hausti.

Fleira er í smíðum hjá Lata-
bæ í Ameríku því forsvarsmenn 
American Fruit and Vegetable 

Processors and Growers 
Coalition, eða samtök ávaxta- og 
grænmetisframleiðenda í Amer-
íku, hafa farið þess á leit að Lati-
bær hjálpi til við að auka neyslu 
grænmetis og ávaxta í Suður-
Ameríku. „Þetta er mjög valda-
mikill hópur og því mjög gott 
fyrir okkur að komast í sam-
starf með þeim,“ segir Jordan. 
 - fgg

Á FLAKK UM AMERÍKU Magnús Scheving og 
félagar hjá Latabæ hafa samið við eitt stærsta 

fræðsluleikhús í heimi, NTC.

Latibær berst við offitu í Ameríku

„Þetta verður mjög ævintýraleg plata og ekkert 
líkt því sem við höfum áður gert,“ segir söngvarinn 
Krummi Björgvinsson.

Krummi og félagar í hljómsveitinni Mínus eru á 
leiðinni í hljóðver á ný í mars, en tæp þrjú ár eru 
liðin frá útgáfu síðustu plötu hljómsveitarinnar, The 
Great Northern Whale Kill. Platan verður unnin 
ásamt hinum ástralska Ben Frost og félaga hans, 
Daniel Rejmer.

„Þetta verður rokkplata, en ekki hefðbundin rokk-
plata eins og við gerðum síðast eða þar á undan,“ 
segir Krummi. „Við ætlum að spreyta okkur mikið á 
músíkinni í þetta skipti – fara óhefðbundnar leiðir.“

Mínus hefur ekki látið mikið fyrir sér fara 
undanfarin misseri, en fyrir ári hittust meðlimir 
hljómsveitarinnar og byrjuðu að leggja drög að 
nýju efni. Krummi segir að svo hafi þeir ákveðið 
að taka pásu og sinna öðrum verkefnum, en Bjarni 
gítarleikari og Bjössi trommari hafa mikið dvalið 
erlendis undanfarið. „Við erum með nýtt efni en 
ætlum að hittast í enda febrúar og fara á fullt við 
að semja,“ segir Krummi. „En við ætlum ekki að 
fara of undirbúnir í stúdíóið til þess að sjá hvort 
einhverjir töfrar verði til. Við verðum samt búnir 
að slípa okkur vel til.“

Mínus í hljóðver á ný

NÝ PLATA Í SMÍÐUM Mínus sendi síðast frá sér plötu árið 
2007, en hyggst taka upp ævintýralega plötu í mars.  
  MYND/MACKYPHOTO.CO.UK

„Árshátíðir síðustu tveggja ára 
hafa verið algjör hryllingur. 
Drykkjuskapurinn og ólætin voru 
yfirgengileg,“ segir Stefán Bene-
diktsson, aðstoðarskólameistari 
Fjölbrautaskólans í Breiðholti, um 
árshátíðir skólans sem haldnar 
voru á Selfossi.

Nemendur FB mótmæltu í gær 
ákvörðun skólayfirvalda að leyfa 
nemendafélaginu ekki að halda 
árshátíð úti á landi. Hefð hefur 
skapast fyrir því að árshátíð skól-
ans sé haldin á Selfossi, en í bréfi 
sem Guðrún Hrefna Guðmunds-
dóttir skólameistari sendi nem-
endum á föstudag kemur fram að 
skólayfirvöld geti ekki ábyrgst 
skemmtanahald „ … tengt gist-
ingu hluta nemendahópsins á hót-
eli og fjarri heimahúsum þar sem 
foreldrar geta ekki sinnt eftirlits-
skyldu sinni með fullnægjandi 
hætti“.

Aðstoðarskólameistari segir 
ekki koma til greina að leyfa nem-
endafélaginu að halda árshátíð 
utan Reykjavíkur. Hann segir 
skólayfirvöld hafa boðist til að 
hjálpa til við að halda árshátíð-
ina í Reykjavík og vilji í raun allt 
fyrir nemendurna gera, en reynsl-
an sýni að þeim sé ekki treystandi 
til að fara út úr bænum yfir nótt í 
nafni skólans.

Erla María J. Tölgyes, formaður 
nemendafélags FB, segir árshátíð-
ina á Selfossi vera hefð sem nem-
endur séu ekki tilbúnir að sleppa 
auðveldlega. „Það er mikill hiti í 
fólki og við erum ekki sátt,“ segir 
hún. „Á þessum árshátíðum og 
böllum yfirhöfuð er alltaf eitt-
hvað vesen; ölvun og slagsmál. 
Það hefur ekki verið meira hjá 
okkur en hjá öðrum.“

Málið snerist í annan hring 
þegar Gettu betur-lið FB sendi 

skólameistara bréf þar sem kom 
fram að liðið myndi íhuga að 
draga sig úr keppni ef málinu lyki 
ekki á farsælan hátt á næstunni. 
Brynjar Birgisson, annar þjálf-
ara liðsins, hafði ekki fengið við-
brögð við bréfinu þegar Frétta-
blaðið náði í hann í gær. Lið FB 
er komið í átta liða úrslit í fyrsta 
skipti í tólf ár og Brynjar segir 
árangurinn vega þungt fyrir skól-
ann. „Skólayfirvöld hljóta að fara 
yfir málið aftur,“ segir hann.

Kaldhæðni örlaganna hagaði 

því svo þannig að lið FB á að 
mæta liði Fjölbrautaskóla Suð-
urlands frá Selfossi í átta liða 
úrslitum laugardaginn 27. febrú-
ar. Ólafur Yngvi Ólason úr liði 
FSu segir að það yrði leiðinlegt að 
missa FB úr keppni. „Við viljum 
að sjálfsögðu keppa, til þess erum 
við í þessu,“ segir hann, en liðið 
var á æfingu þegar Fréttablaðið 
hafði samband. „Við erum að æfa 
núna þannig að við reiknum með 
að keppa við þá.“  
 atlifannar@frettabladid.is

STEFÁN BENEDIKTSSON:  SELFOSS KEMUR EKKI TIL GREINA

Drykkjuskapur og ólæti 
stoppa árshátíð á Selfossi

NEMENDUR MÓTMÆLA Nemendur FB mótmæltu í gær, en skólayfirvöld haggast 
ekki; árshátíðin verður ekki á Selfossi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Smáauglýsingar
Fréttablaðsins 

eru einnig á visir.is
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Sannkallaður veislumatur
Yfirmatreiðslumaður Radisson Blu Hótel Saga, meðlimur í kokkalandsliðinu. 

Bjarni Gunnar Kristinsson

Ég mæli eindregið með því
Yfirmatreiðslumeistari Lava Bláa Lónið. 

Aðalsteinn Friðriksson

Ef það á að velja saltkjöt, þá mæli ég með því
Yfirmatreiðslumaður Nauthóli, meðlimur í kokkalandsliðinu.

Eyþór Rúnarsson

Einfalt og ljúffengt
Yfirmatreiðslumeistari Toyota mötuneyti. 

Þorvarður Óskarsson

Sérvalda saltkjötið frá Kjarnafæði

SÉRVALIÐ SALTKJÖT FRÁ KJARNAFÆÐI
     SÉRVALIÐ FYRIR ÞIG



DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

Mest lesið
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Gestkvæmt hjá Framsókn
Það vakti athygli vegfarenda á 
Hverfisgötu í gær þegar Geir H. 
Haarde, fyrrverandi formaður 
Sjálfstæðisflokksins, sást ganga inn 
í höfuðstöðvar Framsóknarflokks-
ins ásamt Ingu Jónu Þórðardóttur, 
eiginkonu sinni. Pólitísk sinnaskipti 
voru þó ekki í loftinu, því þangað 

lögðu þau hjón leið sína, 
líkt og fjölmargir aðrir, til 
að skrifa í minningarbók 
sem þar liggur frammi 
um Steingrím Hermanns-

son, fyrrverandi for-
sætisráðherra. Útför 
Steingríms verður 
gerð frá Dómkirkj-
unni klukkan 14 
í dag.

Gísli og Gyllenhaal
Gísla Erni Garðarssyni brá stuttlega 
fyrir í auglýsingu kvikmyndarinnar 
Prince Of Persia: Sand of Time sem 
sýnd var á besta tíma í auglýs-
ingahléi Ofurskálarinnar en það 
er úrslitaleikurinn í ruðningsdeild 
Bandaríkjanna, NFL. Leikurinn er 
einn allra stærsti sjón-
varpsviðburðurinn í 
Bandaríkjunum og fékk 
Gísli meira að segja að 
fara með eina setningu 
í auglýsingunni en 
stórleikarar á borð 
við Ben Kingsley 
og Alfred Molina 
sáust ekki. - fgg

½-vitatorg
Fram hefur komið í fréttum að 
Pétur Guðmundsson, stjórnar-
formaður Eyktar og Höfðatorgs, 
sé á móti því að breyta nafni 
Höfðatúns í Katrínartún líkt og 
skipulagsráð Reykjavíkur hefur lagt 
til. Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður 
skipulagsráðs, hefur sagt koma til 
greina að skipta götunni í tvennt. 
Sjómenn henda gaman að öllu 
og vilja breyta nafni Höfðatorgs 
vegna þess að það skyggi á ljós 
innsiglingarvita Reykjavíkurhafnar á 
Stýrimannaskólanum. Þeir segjast 
ýmist kalla húsið hálfvitann (skrifa 
það ½-vitann) eða vanvitann vegna 
þessa. Kannski hafa þeir nokkuð til 
síns máls.  

www.isafold. is
Sími 595 0300

Reynsla

132árí

ÞAU FLUGU TIL SEATTLE MEÐ ICELANDAIR

Árni Þorvaldsson, Björgvin Björgvinsson, Íris Guðmundsdóttir og Stefán 
Jón Sigurgeirsson keppa í alpagreinum á vetrarólympíuleikunum sem 
hefjast í Vancouver á föstudag, 12. febrúar. Þau flugu í gær með 
Icelandair til Seattle en þaðan er örstutt að ferðast til Vancouver. 

Við hjá Icelandair erum stolt af að styðja íslenskt afreksfólk til dáða og 
óskum skíðaköppunum góðs gengis í hörkubaráttu á heimsmælikvarða. 

ÁFRAM ÍSLAND!

VIÐ STYÐJUM 
ÍSLENSKT AFREKSFÓLK 
Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

SEATTLE

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

HALIFAXBOSTONNEW YORK
JFK

TORONTO

ORLANDO
SANFORD

ÍSLAND

REYKJAVÍK

HELSINKI

ÞRÁNDHEIMUR STOKKHÓLMUR

OSLÓ
BERGEN

STAVANGER KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN

FRANKFURT
AMSTERDAM MÜNCHEN

DÜSSELDORF

MÍLANÓ
PARÍS

BARCELONA

MADRID

MANCHESTER
LONDON

BRUSSEL
GLASGOW

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

1 Enn leitað að 
Sunnubúðarræningjanum

2 Fannst meðvitundarlaus

3 Brotist inn í 23 bíla 
Orkuveitunnar

4 87 þúsund árásir með 
bjórglösum árlega

5 Leiðindaskjóða fékk á kjaftinn
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