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Málþing um stöðu
fámennra byggða
verður
Fljótum 30. október
klukkan 14. Sveitarfélag haldið að Ketilási í
það í samvinnu við
ið Skagafjörður heldur
samtökin Landsbygg
ðin lifi og
Haldin verða framsögue
rindi og starfað í hópum. íbúa í Fljótum.
sjávarútvegs- og landbúnað
Jón Bjarnason,
arráðherra, ávarpar
gesti.

sérblað

12 kg

í Fréttablaðinu

Sölufulltrúar: Jóna
María Hafsteinsd
óttir jmh@365.is
Áhugamenn um

Royal Enfield mótorhjól

Þvottavél
og þurrkari

Allt

512 5473 Þórdís

Hermannsdóttir
thordish@365.is

stofna klúbb á Íslandi.

Í

slenskir áhugamenn
um Royal Enfield
orhjól stofnuðu mótklúbb,
Royal Enfield Club
of Iceland, á dögunum.
Að
sögn Guðmundar
Más
þórssonar, formanns Ástnýstofnaða klúbbs, hins
mið hans að auka er markveg og
vanda þessara
bresk/indversku hjóla á Íslandi.
„Svona klúbbar
víða um Evrópu, þekkjast
þar
talið á Norðurlönd með
unum,
enda eru menn
almennt
á því að þarna séu
vönduð mótorhjól, á ferð
alla staði og flott. þægileg í
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skoðun 14

512 5447

Óbreytt frá
stríðsárunum

· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að
hlaða
· Sparneytin

Woodex á Íslandi
frá árinu 1977.
Löngu landsþekkt
fyrir endingu og
gæði.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

Nýr tilboðsbæklingur í dag
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3 síddir – 2 snið
1 sídd – fleiri snið
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Bæjarlind 6 Eddufelli 2
Sími 554-7030
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Umfelgun með afs
þessa dagana fyrir bæði lætti
fólksbíla og jeppa!
Komdu núna og
fáðu fría vetrar
skoðun í leiðinni!
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Tappar af Jakobi
Þórunn E. Valdimarsdóttir
leggur drög að ævisögu
Jakobs Frímanns.
fólk 30

Tap gegn Portúgal
Ronaldo og félagar tóku
öll stigin með sér úr
Laugardalnum.
Sport 26

Brostnar vonir Hávær trommusláttur ómaði um miðborgina þegar ríkisstjórnin fundaði í Stjórnarráðinu í gær. Þar mótmæltu um 50
manns og viðruðu óánægju sína með aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar í skuldamálum heimilanna og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Mótmælin fóru
friðsamlega fram. Nóttina áður handtók lögreglan hins vegar ölvaðan mann sem brotið hafði átta rúður í Stjórnarráðshúsinu. 
Fréttablaðið/Vilhelm

Sýking veldur kjúklingaskorti

veðrið í dag
8

Mikill skortur er á kjúklingi í verslunum landsins. Ástæðan er skæð salmonellusýking sem herjaði á kjúklingabú í sumar. Framleiðendur segja nóg til af kjúklingi. Framkvæmdastjóri Bónuss segir búðirnar tómar.
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ÞUNGBÚIÐ Í dag verða suðvestan�
����������
5-10 m/s. Fer að rigna upp úr
hádegi V-til en annars skýjað og
úrkomulítið. Hiti 7-14 stig.
veður 4

neytendur Kjúklingaskortur er í verslunum á

landinu sökum salmonellusýkingar sem herjaði á kjúklingabændur fyrr á þessu ári. �������
Einnig�
hefur nú komið upp kamfýlóbaktersýking á
búum. Ekki þarf að farga þeim fuglum eins og
þeim sem sýkjast af salmonellu. Kjötið er fryst
og síðan selt í verslanir.
Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, segir ástandið slæmt. „Það er
gríðarlegur skortur,“ segir Guðmundur. „Það
má segja að framleiðendur hafi ekki náð í
skottið á sér eftir þau skakkaföll sem fylgdu
salmonellunni í sumar.“

Meðhöndlun kjúklings
Salmonellu- og kamfýlóbaktersýkingar í kjúklingi drepast við matreiðslu á kjötinu og verða
þar með skaðlausar. Varast skal að láta hráa
kjúklinga snerta annan mat. Fyllsta hreinlætis
skal gæta og þvo áhöld strax eftir notkun.

Kristinn Skúlason, framkvæmdastjóri Krónunnar, tekur undir orð Guðmundar og segist
einnig hafa orðið var við kjúklingaskort.
„Þetta er vandamál og hefur farið ört vax-

andi á síðustu þremur til fjórum mánuðum.“
Matthías Hannes Guðmundsson, framkvæmdastjóri Reykjagarðs, og Helga Lára
Hólm, framkvæmdastjóri Ísfugls, segja þó
bæði að enginn skortur sé og fyrirtækin hafi
getað afgreitt allar pantanir eins og þau séu
vön.
Framkvæmdastjóri Bónuss segir að það sé
með ólíkindum að framleiðendur skuli halda
því fram.
„Fyrst þeir halda þessu fram geta viðskiptavinir vitnað um þetta. Þetta er hlægilegt,
búðirnar���������������������������
eru meira og minna tómar.“
- sv

Mikill samstarfsvilji á fundi þingmanna úr öllum flokkum segir forsætisráðherra:

Þarf að skila sér í aðgerðum
Stjórnmál „Á fundinum komu

fram margar athyglisverðar hugmyndir um hvernig hægt sé að
vinna að þessum málum,“ sagði
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, eftir fund með um 30
þingmönnum allra flokka í Þjóðmenningarhúsinu í gærkvöldi.
„Þarna var mikill samstarfsvilji og ég vona að hann skili
sér í aðgerðum fyrir fólkið, það
er það sem mestu skiptir,“ segir

Þarna var mikill
samstarfsvilji og
ég vona að hann skili sér í
aðgerðum���������������
fyrir fólkið.
Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Jóhanna. Hún segir að til standi
að koma brýnum aðgerðum í gegn

FJÓRAR NÝJAR

HERRAMANNABÆKUR!

strax í þessari viku, en aðrar
aðgerðir geti tekið lengri tíma.
Ræða á hugmyndir um almenna
niðurfærslu á skuldum á fundi í
dag með fulltrúum banka, Íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóða, auk
hagsmunaaðila heimilanna, segir
Jóhanna. Hún segir að ná þurfi
samfélagslegri sátt um það mál,
en erfitt sé að segja til um hversu
langan tíma það geti tekið. 


- bj / sjá síðu 6

ZZZIRUODJLGLV

SPURNING DAGSINS

Guðmundur, hefur gripið um
sig sæðisæði?
„Já, þetta fellur í frjóan jarðveg.“
Hlutfall fæddra barna hér eftir tæknifrjóvganir er 3,4 prósent og er það með
því hæsta sem gerist í Evrópu. Guðmundur Arason er yfirlæknir Art Medica,
sem tekur á móti um þúsund konum í
frjósemismeðferð.
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Ögmundur Jónasson spurður um stuðning við fjárlagafrumvarp stjórnvalda:

Slys við Bolungarvíkurgöng:

Svaraði engu um stuðninginn

Ók á slá og
stakk svo af

ALÞINGI Ekkert fékkst upp gefið

við framkvæmdir í Helguvík. Ekki
væri búið að tryggja næga orku til
að knýja álverið.
„Að sjálfsögðu vil ég stuðla að
hagvexti og það er forsenda sem
við gefum okkur í fjárlagafrumvarpinu að stuðla að hagvexti.
En við viljum gera það með fyrirhyggju að sjálfsögðu. Áður
en maður reisir álver eða tekur
ákvörðun um meiri háttar fjárfestingar af þessu tagi þarf að hafa
verið búið um alla hnúta. Það hefur
ekki verið gert,“ sagði Ögmundur.

UMFERÐ Ekið var á hæðarslá
Hnífsdalsmegin við nýju Bolungarvíkurgöngin einhvern tíma
milli mánudagskvölds og hádegis
á þriðjudag.
Sláin skemmdist nokkuð en sá
sem ók á hana hefur ekki haft
fyrir því að tilkynna atvikið til
lögreglu eða Vegagerðarinnar, en
samkvæmt lögum ber að tilkynna
slíkt, að því er segir á vef lögeglunnar á Vestfjörðum.
Göngin voru vígð við hátíðlega
athöfn fyrir um hálfum mánuði.

- bj

- þj

um hvort Ögmundur Jónasson,
ráðherra sveitarstjórnar- og samgöngumála, styður fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar, þrátt
fyrir ítrekaðar fyrirspurnir í
fyrirspurnartíma á Alþingi í gær.
Sigurður Kári Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
vitnaði til þess að Ögmundur væri
yfirlýstur andstæðingur þess að
álver rísi í Helguvík. Hann benti
á að álverið væri ein af forsendunum fyrir því að hagvöxtur yrði
jafn hár á næsta ári og gert væri

ráð fyrir í forsendum fjárlaga. Því spurði
hann Ögmund
hvor t
hann
styddi fjárlagafrumvarpið.
Ögmundur fór
tvisvar í pontu
til að svara fyrÖGMUNDUR
irspurninni, en
JÓNASSON
gaf þó ekkert
upp um það hvort hann styddi fjárlagafrumvarpið. Hann sagði menn
hafa farið fram úr sér í tengslum

Kannabisræktandi í
haldi fyrir skattsvik
ILLA FARINN STRÆTISVAGN Rúmlega

fjörutíu fórust.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lestarslys í Úkraínu:

Lest ekið þvert
á strætisvagn
ÚKRAÍNA, AP Alls fórust 42 þegar
strætisvagni var ekið í veg fyrir
járnbrautarlest í Úkraínu í gær.
Meðal hinna látnu eru tvö börn.
Ellefu manns að auki eru alvarlega slasaðir. Strætisvagninn er
gerónýtur.
Svo virðist sem strætisvagnastjórinn hafi ekki virt hljóðmerki
um að lestin væri að koma.
Allir hinir látnu og slösuðu
voru um borð í strætisvagninum.
Viktor Janúkovits forseti lýsti
því yfir að þjóðarsorg yrði í dag í
Úkraínu.
- gb

Rannsókn um stöðu kvenna:

Dreifbýli ýtir
undir misrétti
JAFNRÉTTISMÁL Brottflutningur

ungra kvenna er helsta einkenni
fámennra samfélaga á Íslandi.
Skýrist það að hluta vegna bágra
starfsmöguleika þeirra og tómstundaiðju. Þetta kemur fram í
rannsókn Þórodds Bjarnasonar,
prófessors í félagsvísindum við
Háskólann á Akureyri.
„Konum er ætlað að sinna fjölskyldunni og samfélaginu í dreifbýlum frekar heldur en körlum,“
segir Þóroddur. Samgöngubætur
bæti félagslega stöðu kvenna og
styrki samfélagið.
- sv / sjá síðu 12

Karlmaður á fertugsaldri sem dæmdur var í gæsluvarðhald á mánudag vegna
umfangsmikils skattsvikamáls var fyrr á árinu dæmdur í fangelsi fyrir kannabisræktun. Tvær konur og þrír karlmenn sem voru í gæslu hafa verið látin laus.
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fertugsaldri, sem úrskurðaður
var í gæsluvarðhald á mánudag vegna rannsóknar lögreglu
á umfangsmiklu fjársvikamáli,
hlaut fyrr á þessu ári sex mánaða fangelsisdóm fyrir hlutdeild
sína í kannabisræktun. Maðurinn er talinn tengjast meintum
höfuðpaur í málinu, sem situr í
gæsluvarðhaldi í Venesúela. Þá
er hann einnig talinn tengjast
starfsmanni Ríkisskattstjóra
sem setið hefur í gæsluvarðhaldi vegna málsins, samkvæmt
upplýsingum Fréttablaðsins.
Í gær og á mánudag var fimm
manns, tveimur konum og þremur karlmönnum, sleppt úr gæsluvarðhaldi. Í síðustu viku hafði
einum manni einnig verið sleppt.
Hópurinn var handtekinn í síðasta mánuði. Við húsleit fann
lögreglan um ellefu kíló af hassi
og fimm hundruð þúsund krónur í peningum heima hjá tveim
þeirra, manni og konu, sem setið
hafa í gæsluvarðhaldi vegna
málsins. Sexmenningunum er
sleppt nú þar sem þáttur þeirra í
málinu er talinn liggja ljós fyrir.
Fólkið hefur allt stöðu grunaðra
í fjársvikunum.
Sterkir þræðir eru taldir
liggja til mannsins sem sætir
gæsluvarðhaldi í Venesúela og
bíður þess að verða framseldur
hingað til lands. Hann er talinn
hafa tekið við þeim 270 milljónum króna sem sviknar voru út
í formi virðisaukaskatts. Jafnframt berast böndin að honum
hvað varðar eignarhald á fíkniefnum og fjármunum sem fundust við húsleitina. Hann var því
eftirlýstur hjá Interpol, sem

Skothvellir á Akureyri:

Talið tengjast
byssuþjófnaði
LÖGREGLUMÁL Íbúar við Glerárhverfi á Akureyri urðu varir
við skothvelli á þriðja tímanum
í fyrrinótt. Lögregluþjónar fóru
sjálfir á svæðið þar sem þeir
heyrðu sjálfir tvo hvelli og kölluðu til liðsauka frá sérsveit ríkislögreglustjóra. Leitað var án
árangurs fram á morgun.
Um morguninn var svo tilkynnt
um innbrot í nærliggjandi húsi
þar sem meðal annars var stolið
tveimur haglabyssum og skotfærum, sem talið er tengjast fyrra
atvikinu. Þeir sem geta veitt lögreglu upplýsingar um þetta mál
eru beðnir að hafa samband.
- þj

Heldur dregur úr atvinnuleysi:

7% landsmanna
nú án atvinnu
EFNAHAGSMÁL Atvinnuleysi í sept-

KANNABISVERKSMIÐJA Í verksmiðjunni sem fjórmenningarnir voru dæmdir fyrir
að setja upp hefði verið hægt að rækta 600 plöntur í senn. Myndin er úr annarri
samsvarandi verksmiðju.

leiddi til þess að hann var handtekinn þar sem hann var á leið til
Frankfurt.
Maðurinn sem situr enn inni
vegna rannsóknar lögreglu var,
ásamt þremur mönnum öðrum,
dæmdur í Héraðsdómi Austurlands fyrir ræktun á sextán kannabisplöntum á bænum
Karlsstöðum á Berufjarðarströnd. Jafnframt voru mennirnir dæmdir fyrir að hafa sett
upp mjög stóra ræktunaraðstöðu

fyrir allt að 600 kannabisplöntur.
Lögreglan stöðvaði athæfið í maí
á síðasta ári.
Maðurinn sem skal sæta gæsluvarðhaldi fram á föstudag hafði
umráð yfir bænum þar sem
kannabisverksmiðjan hafði verið
sett niður. Taldi dómurinn sannað
að hann hefði fjármagnað kannabisverksmiðjuna á Austfjörðum á
sínum tíma og haft veg og vanda
af skipulagningu hennar.
jss@frettabladid.is

ember mældist 7,1 prósent, og
hefur minnkað örlítið frá því í
ágúst þegar það mældist 7,3 prósent, samkvæmt upplýsingum frá
Vinnumálastofnun.
Heldur hefur dregið úr
atvinnuleysi undanfarna mánuði, en það er hefðbundin þróun
á þessum árstíma. Ætla má að
atvinnuleysi standi í stað eða
aukist örlítið næstu mánuði, samkvæmt spá ASÍ.
Atvinnuleysið er mest á Suðurnesjum, 11,3 prósent, en minnst á
Norðurlandi vestra, 2,2 prósent.
Á höfuðborgarsvæðinu mældist
atvinnuleysi nú átta prósent. - bj

BRETLAND
Helmingurinn vill úr ESB
Fjörutíu og sjö prósent Breta myndu
greiða atkvæði með tillögu um úrsögn
úr Evrópusambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Frá þessu er greint á
vef Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ). Andstaða við aðild er
sögð mest hjá eldri kjósendum.

Forseti Alþingis telur meðferð landsdómsmálsins í samræmi við þingsköp:

Landsdóms að úrskurða um álitamál
LANDSDÓMUR Ekki verður annað séð

en að meðferð Alþingis í landsdómsmálinu sé í samræmi við þingsköp
Alþingis, segir Ásta Ragnheiður
Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, í
bréfi til verjanda Geirs H. Haarde,
fyrrverandi forsætisráðherra.
Ásta segir jafnframt að landsdómur hafi sjálfur vald til að úrskurða
um athugasemdir sem gerðar hafi
verið um málsmeðferðina.
Andri Árnason, verjandi Geirs
H. Haarde, hafði óskað eftir því
að Alþingi kannaði hvort þingmálið þar sem ákveðið var að ákæra
Geir fyrir dóminum hefði í raun
fallið niður. Hann telur svo vera,
meðal annars vegna þess að kosning saksóknara í málinu fór ekki
fram samhliða kosningu um ákærur á Alþingi. Raunar var þing rofið
og sett aftur áður en saksóknari var
kosinn.
- bj

Saksóknarar í landsdómsmáli kosnir

SIGRÍÐUR FRIÐJÓNSDÓTTIR

HELGI MAGNÚS GUNNARSSON

Alþingi kaus í gær Sigríði Friðjónsdóttur vararíkissaksóknara til að gegna
starfi saksóknara fyrir landsdómi. Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari
efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra, var kjörinn saksóknari til vara.
Þingmennirnir Atli Gíslason, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Höskuldur Þórhallsson, Margrét Tryggvadóttir og Birgir Ármannsson voru kjörin í þingnefnd
Alþingis sem vera á saksóknaranum til aðstoðar og hafa eftirlit með málinu.

ENNEMM / SÍA / NM41592

ÚTSALA
ÚTSALA
Flottar vörur
á frábæru verði!

Skelltu þér í Smáralind og njóttu þess að
gera góð kaup á útsölunni 13.-24. október.
Allar verslanir eru fullar af frábærum
tilboðsvörum fyrir þig og alla sem þig
langar að gleðja.
Sjáumst í útsölustuði í Smáralind!

Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 12.10.2010

Íbúðalánasjóður á mun oftar kröfu í heimili sem seld eru á nauðungaruppboði í ár en á síðasta ári:

Bandaríkjadalur

111,76

112,3

Sterlingspund

177,16

178,02

Gerir kröfur í 39 prósentum uppboða

Evra

154,37

155,23

EFNAHAGSMÁL Íbúðalánasjóður

Dönsk króna

20,698

20,82

Norsk króna

18,955

19,067

Sænsk króna

16,7

16,798

Japanskt jen

1,3621

1,3701

174,92

175,96

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,1003
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Avant leitar nauðasamninga:

Bankinn taki
félagið yfir
VIÐSKIPTI Héraðsdómur Reykjavík-

ur féllst í gær á beiðni bráðabirgðastjórnar fjármögnunarfyrirtækisins Avant um nauðasamninga.
Magnús Gunnarsson, forstjóri
Avant, sagði í samtali við Vísi í gær
fyrirtækið starfa með óbreyttum
hætti.
Í tillögu að nauðasamningum
felst að Nýi Landsbankinn taki
félagið yfir og að helstu lánardrottnar fái 5,6 prósent upp í
kröfur sínar.
Gert er ráð fyrir að nauðasamningaferlið taki þrjá mánuði, að því
er fram kemur í tilkynningu. - jab

Ákærður fyrir rán og þjófnað:

Barði konu og
rændi skarti

sjá má á meðfylgjandi mynd. Rétt
er að benda á að tryggingarfélög
gera yfirleitt kröfu vegna brunabótatryggingar og opinberir aðilar
vegna fasteignagjalda, samkvæmt
upplýsingum frá Creditinfo.
Framhaldsuppboð er síðasta
uppboðið í nauðungaruppboðsferlinu, og endar með því að eignin sem boðin er upp er seld hæstbjóðanda. Upplýsingar Creditinfo
byggja á auglýsingum um uppboð,
en í sumum tilvikum tekst að semja
um skuldirnar áður en uppboðið fer
fram.
- bj
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um að ræða
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lokauppboð,
þar sem
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Heimild:
Creditinfo

Landið logaði í mótmælum
Milljónir Frakka héldu í gær út á götur og torg víðs vegar um landið til að mótmæla hækkun eftirlaunaaldurs. Þjóðlífið lamaðist á meðan. Öldungadeild þjóðþingsins hefur samþykkt hækkun eftirlaunaaldurs.
FRAKKLAND, AP Á meira en 200

stöðum í Frakklandi, í öllum
helstu borgum og bæjum landsins, flykktist fólk út á götur og
torg í gær til að mótmæla aðhaldsaðgerðum ríkisstjórnarinnar.
Mótmælin beindust aðallega
gegn hækkun eftirlaunaaldurs
um tvö ár og reyndu mótmælendur að lama allt mannlíf í landinu eftir bestu getu. Víða lögðust
lestar- og flugsamgöngur niður,
skólastarf lá víða niðri og pósthús
voru lokuð.
Starfsmenn olíuhreinsistöðva
lögðu niður vinnu, sem vakti ótta
um að skortur yrði á eldsneyti
innan skamms. Þá þurftu nokkur
hundruð ferðamenn frá að hverfa
er þeir hugðust fara upp í Eiffel-

turninn. Hann verður þó væntanlega opnaður á ný á morgun.
Öldungadeild franska þjóðþingsins hefur samþykkt að
hækka lágmarks eftirlaunaaldur úr 60 árum í 62, en til þess að
fá óskertan lífeyri þarf fólk að
bíða til 67 ára aldurs samkvæmt
nýju reglunum í stað 65 ára aldurs áður.
Nicolas Sarkozy forseti og
hægrimenn á þingi segjast ekki
eiga annarra kosta völ en skera
mjög niður í ríkisrekstrinum
vegna þess hve fjárlagahalli er
mikill og hagvöxturinn tregur.
Hækkun eftirlaunaaldurs er
aðeins hluti þeirra aðhaldsaðgerða sem gripið verður til, en
þingið er enn að ræða útfærslu

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

Aðhaldsaðgerðir í Evrópu
Aðildarríki
ESB

1 Frakkland: Verkalýðsfélög efna til áttunda verkfallsins síðan í mars og mótmæla
hækkun eftirlaunaaldurs um tvö ár.
Hlutfall ríkisskulda af VÞF:

86,2%

Skv. reglum ESB mega ríkisskuldir mest vera
60% af VÞF

3

2 Írland: Stjórnin hyggst verja allt að 50
milljörðum punda til að bjarga bönkunum.
Ríkisskuldir/VÞF:

6

2
1

57,7%
5

7

3 Bretland: George Osborne fjármála4
ráðherra mun 20. október kynna áform um
að draga úr ríkisútgjöldum um 83 milljarða
punda.
Ríkisskuldir/VÞF:

53,2%

4 Portúgal: Tvö stærstu verkalýðsfélögin
efna til verkfalls 24. nóvember. Stjórnin hefur
samþykkt 5% niðurskurð launagreiðslna og
hækkun virðisaukaskatts um tvö prósent í
23%.

ákært karlmann fyrir rán, þjófnað
og fleiri brot.
Manninum er gefið að sök að
hafa í júlí í fyrra farið inn í hús í
Reykjavík, barið þar konu og hótað
henni lífláti til þess að ná af henni
verðmætum. Hann hafði skartgripi á brott með sér.
Þá er maðurinn ákærður fyrir
þjófnað. Hann braust í félagi við
fleiri inn í íbúð í Reykjavík. Þaðan
var stolið tveimur MacBook fartölvum, sjónvarpsflakkara, Delltölvu og skartgripaskríni, samtals
að verðmæti rúmlega 700 þúsund
krónur. Á öðrum stað tók hann þátt
í að stela þremur reiðhjólum, auk
þess sem hann braut umferðarlög.

Ríkisskuldir/VÞF:

8

6 Þýskaland: Ríkisstjórn Angelu Merkel
hyggst bæta stöðu ríkissjóðs um 80 milljarða
evra með niðurskurði og skattahækkunum.
Ríkisskuldir/VÞF:
72,1%
7 Ítalía: Allsherjarverkfall boðað 16. október til að mótmæla niðurskurði ríkisútgjalda
um 25 milljarða evra.

76,9%

5 Spánn: Í september var allsherjarverkfall
á Spáni í fyrsta sinn frá 2002. Atvinnuleysi er
komið í 20%.

Ríkisskuldir/VÞF:
115,2%
8 Grikkland: Hlýtur 110 milljarða evra
frá AGS og ESB, og þarf að draga mjög úr
ríkisútgjöldum til að lækka skuldirnar, sem
eru þær mestu á evrusvæðinu.

Ríkisskuldir/VÞF:

Ríkisskuldir/VÞF:

53,2%

127%

Heimild: Eurostat

- jss

STJÓRNSÝSLA
Eyþór fiskistofustjóri
Sjávarútvegsráðherra hefur skipað
Eyþór Björnsson, forstöðumann
fiskveiðistjórnunarsviðs Fiskistofu,
fiskistofustjóra til fimm ára.

Kröfuhafar í auglýstum nauðungaruppboðum*
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SDR

á hlutdeild í flestum framhaldsuppboðum heimila, og hefur gert
kröfu í ríflega 39 prósent af þeim
eignum sem auglýstar hafa verið
á framhaldsuppboði það sem af
er ári, samkvæmt samantekt
miðlunarfyrirtækisins Creditinfo.
Hlutfallið hefur hækkað verulega
frá síðasta ári. Á árinu 2009 átti
Íbúðalánasjóður kröfu í tæplega 28
prósent þeirra eigna sem auglýstar
voru á framhaldsuppboði.
Aukningin er einnig umtalsverð
hjá öðrum kröfuhöfum, eins og

MÓTMÆLI Í MARSEILLE Fjöldi fólks tók þátt í mótmælum um allt Frakkland í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

© GRAPHIC NEWS

þeirra.Sarkozy bendir á að jafnvel
eftir breytingarnar verði Frakkland enn með lægri eftirlaunaaldur en víðast hvar þekkist.
Óánægjan í samfélaginu er
engu að síður mikil.
„Ég held að stjórnin verði að
hlusta á boðskap fólksins á götunum og starfsfólks allra fyrirtækja
landsins,“ segir Didier Musato, 53
ára málmverkamaður.
Margir þeirra sem engu að
síður þurftu að komast til vinnu í
gær, þegar almenningssamgöng-

ur lágu að mestu niðri, gripu til
þess ráðs að fara á hjóli, línuskautum eða jafnvel hjólabrettum.
Einn þeirra, Fuad Fazlic, 38 ára
klæðskeri í París, sagðist hafa
fullan skilning á mótmælaaðgerðunum. Hann hefði hins vegar lært
sína lexíu strax árið 1995, þegar
almenningssamgöngur í borginni
féllu niður vegna verkfalls.
„Ég hef hjólað til vinnu allar
götur síðan þá,“ sagði hann.
gudsteinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

8
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veðurfréttamaður
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Framboðum til stjórnlagaþings skal skilað
til landskjörstjórnar fyrir klukkan 12 á hádegi
næstkomandi mánudag, 18. október. Nánari
upplýsingar á kosning.is og landskjor.is.
Kosið verður 27. nóvember. Stjórnlagaþing kemur
saman eigi síðar en 15. febrúar 2011 til að endurskoða
stjórnarskrá Íslands.
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið

VÆTUSAMT
VESTAN TIL Það
verður heldur
blautt um vestanvert landið næstu
daga og dálítið
hvasst, nokkuð
dæmigert haustveður en hitinn
verður hins vegar
áfram með ágætum. Austan til
verður veður að
mestu þurrt og
vindur hægur.
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5-10 m/s, hvassast V-til.
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FÖSTUDAGUR
8-13 m/s SV-til,
annars hægari.
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Alicante

22°

Basel

19°

Berlín

13°

Billund

13°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

18°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

12°

Las Palmas

24°

London

14°

Mallorca

25°

New York

18°

Orlando

30°

Ósló

10°

París

15°

San Francisco

24°

Stokkhólmur

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

MARGFALDIR
VILDARPUNKTAR
Í DAG OG Á MORGUN

Sæti á Saga Class GEFUR ÞREFALDA VILDARPUNKTA
27.000–48.600 og sæti á Economy Comfort GEFUR
TVÖFALDA VILDARPUNKTA 13.200–23.670 þegar ferðast
er á tímbilinu frá 1. nóvember til 10. desember.

SAGA CLASS: Bestu þægindi og þjónusta í einstaklega
vönduðum og góðum sætum og fyrsta flokks aðstaða til
að slaka á og vinna í góðu umhverfi. Fullkominn sveigjanleiki
varðandi bókanir, breytingar og afpantanir.

AÐEINS TIL SÖLU Í DAG OG Á MORGUN
Nú er ekki til setunnar boðið nema þú grípir STRAX
tækifærið. Sæti á þessu tilboði verða aðeins til sölu
í dag, 13. okt., og á morgun, 14. okt.

ECONOMY COMFORT: Fjögur vönduð sæti í hverri röð, góð
vinnuaðstaða um borð, tengill fyrir tölvu, máltíð án endurgjalds, innritun á borðum fyrir viðskiptafarrými og aðgangur
að betri stofum Icelandair. Hentar vel til viðskiptaferða.

Eingöngu Vildarpunktar tvöfaldast/þrefaldast. Ekki kortastig. Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir að farþegar Icelandair fljúgi með vél sem ekki er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

13. október 2010 MIÐVIKUDAGUR
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Námumennirnir að losna úr prísundinni eftir tveggja mánaða einangrun:

Vopnað rán á Pizzunni:

Björgunaraðgerðir hafnar í Chile

Ógnaði stúlku
með hnífi

CHILE, AP Björgunaraðgerðir hófust

Horfðir þú á U-21 leik Íslands
og Skotlands?
Já

46%
54%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Bindur þú miklar vonir við
komandi stjórnlagaþing?
Segðu skoðun þína á visir.is

í Chile í gærkvöldi þar sem ferja
átti námuverkamennina 33 sem
hafa verið innilokaðir neðanjarðar
í 69 daga, upp á yfirborðið. Heimsbyggðin hefur fylgst náið með
framvindunni og voru til dæmis
um tvö þúsund fjölmiðlamenn á
vettvangi í gær.
Björgunaraðgerðir stóðu enn
yfir þegar Fréttablaðið fór í prentun en hífa átti upp mennina hvern
fyrir sig í þar til gerðu hylki.
Ráðgert var að ferðin upp á yfirborð jarðar tæki um 20 mínútur,

um 620 metra leið. Florencio Ávalos átti að verða sá fyrsti til að líta
dagsins ljós, en verkstjórinn Lois
Urzua mun reka lestina.
Mikil spenna hefur ríkt meðal
aðstandenda námumannanna undanfarna daga þar sem þeir bíða
björgunarinnar fyrir ofan námuna. Andrúmsloftið hefur einkennst af harkalegum deilum um
allt frá peningum, sem fást fyrir
viðtöl við fjölmiðla, til ágreinings um það hver sé nógu náskyldur námumanni til að eiga heima í
hópnum.
- gb, þj

ALLT AÐ VERÐA KLÁRT Björgunarmaður
prófaði hylkið sem notað er til að bjarga
námumönnunum.
NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL „Það stökk hérna
inn maður og ógnaði starfsstúlku
með hnífi og vildi peninga,” segir
Guðmundur Arnfjörð, eigandi
Pizzunnar í Núpalind í Kópavogi.
Vopnað rán var framið á staðnum um tíu leytið í gær. Þjófurinn hafði um 20 þúsund krónur
úr krafsinu. Að sögn Guðmundar var starfsmanninum að vonum
brugðið en hann fékk áfallahjálp.
Myndavélakerfi er á staðnum
og vonast Guðmundur til að
myndir úr því nýtist lögreglunni
til að leysa málið.
- kh

Skref í átt að lausn
á skuldavandanum
Um helmingur þingmanna úr öllum flokkum sat fund um skuldavanda heimila og fyrirtækja í gær. Afar vel heppnaður fundur þar sem margar hugmyndir
komu fram segir forsætisráðherra. Taka höndum saman um að leysa vandann.

Asphalia - Náttúrulegur svefn
Fæst í apótekum og heilsubúðum

Nàttúruleg vellíðan

ERTU MEÐ

VIÐKVÆMA HÚÐ?
Finnur þú fyrir þurrki í leggöngum, kláða, sveppasýkingu
eða færðu sár við notkun dömubinda?
Prófaðu þá Natracare lífrænar hreinlætisvörur, án klórs,
ilm- og plastefna.

LÍFRÆNAR HREINLÆTISVÖRUR

www.natracare.is

STJÓRNMÁL Fundur um 30 þingmanna úr öllum flokkum í þjóðÞjóðarsátt þarf
Vinna saman
Ekkert róttækt
menningarhúsinu í gærkvöldi
markar spor í þá átt að stjórnEygló Harðardóttir,
Pétur Blöndal,
Margrét
málaflokkarnir nái saman um
Tryggvadóttir sat
þingmaður Framþingmaður Sjálfstæðisað taka á skuldavanda heimsóknarflokksins,
flokksins, segir fundinn
fundinn fyrir hödnd
ila og fyrir tækja, segir Jóhanna
segist ánægð með að
hafa verið málefnaHreyfingarinnar og
Sigurðardóttir forsætisráðherra.
fundurinn hafi verið
legan. Hann segir
sagði hann hafa verið
„Það hefur komið fram að þær
haldinn og að ráðríkisstjórna á villigötgóðan. „Það var gott
aðgerðir sem gripið hefur verið
herrar hafi þar sýnt að
um í mörgum málum,
vinnuandrúmsloft
til eru ekki fullnægjandi, og það
þeir séu tilbúnir til að
„en vandi heimilanna
og það segir manni
sem meiru skiptir er að þær hafa
hlusta á það sem allir
er svo brýnt mál að við
kannski að þetta er
ekki verið nýttar af þeim sem eru
hafi haft fram að færa.
verðum að taka höndekki alveg vonlaust. En
í miklum greiðsluvanda,“ segir
Allir aðilar þurfi þó að
um saman til að leysa
ég varð þó fyrir smá
Jóhanna. Fundinn sátu þingmenn
koma að borðinu eigi
hann. Ef það kemur
vonbrigðum með að
úr fjórum þingnefndum, auk fimm
að fara í almennar
svo einhver niðurstaða
ekkert róttækt kom
ráðherra.
aðgerðir. „Það þarf
úr þessum fundum þá
fram á fundinum, en
„Menn voru sammála um að
að búa til nánast
er það þess virði“. - þj
það er það sem við
skerpa þurfi á þeim úrræðum sem
þjóðarsátt um
- þj
þurfum.“
í boði eru þannig að þau verði virkþað að taka
ari, bæði hjá lánastofnuná þessum
um og umboðsmanni
skuldaskuldara. Á fundvanda.“
inum komu fram
- þj
margar athyglisverðar hugmyndir um hvernig hægt
sé að vinna að þessum málum,“ segir
Jóhanna.
„Þarna var mikill
samstarfsvilji og
ég vona að hann
skili sér í aðgerðan fund leggja línræða á betur í dag eru hugmyndum fyrir fólkið,
urnar fyrir fund
ir um niðurfærslu á skuldum.
það er það sem
sem verður með
Jóhanna segir skiptar skoðanmestu skiptir,“
fulltrúum fjárir um málið í öllum flokkum og í
segir Jóhanna.
málastofnana
þjóðfélaginu. Niðurfærsla á skuldHú n r e i k n a r
og hagsmunaum hafi áhrif á banka, Íbúðalánameð að einhverjaðilum heimsjóð og lífeyrissjóðina. Samfélagsar aðgerðir verði
ilanna í dag.
lega sátt þurfi um málið, og erfitt
Sá fundur
samþykktar strax
að segja hversu langt sé í að niðurmu ni gefa
í þessari viku, til
staða náist.
skýrar vísdæmis að stöðva
Jóhanna segir þennan fund að
mörgu leyti einstakan. „Ég held
innheimtuaðgerðbendingar
ir strax hjá þeim
um hvort þessþað sé ekki hægt að finna marga
ir aðilar séu tilsem leiti til umboðsfundi í sögunni þar sem helmingur
manns skuldara. Hún
búnir til að vinna
þingmanna, úr stjórn og stjórnarandstöðu, hefur setið saman í einsegir undirbúning
að því með stjórnfyrir aðrar aðgerðir
völdum að finna
lægum og málefnalegum umræðtaka lengri tíma.
lausnir.
um um hvernig hægt er að leysa
JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
Jóhanna segir þennMeðal þess sem
vandann.“
brjann@frettabladid.is

Tvær leiðir ræddar um 18 prósenta afskrift á fasteignalánum en báðar eru dýrar:

Flatar afskriftir kosta 220 milljarða
EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður gæti
þurft að leggja allt að 130 milljarða króna til Íbúðalánasjóðs, verði
höfuðstóll íbúðalána lækkaður um
átján prósent. Að öðrum kosti gætu
lífeyrissjóðirnir þurft að taka á sig
skell.
Fram kom í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í gær að verðtryggð
húsnæðislán næmu 1.230 milljörðum króna. Flöt átján prósenta niðurfærsla á fasteignalánum kostaði
220 milljarða króna. Sé upphæðinni
deilt niður á lánveitendur Íbúðalánasjóðs myndi það kosta bankana
sextíu milljarða króna, lífeyrissjóðina þrjátíu og Íbúðalánasjóð 130.

Hjá Íbúðalánasjóði er verið að
skoða tvær leiðir til að lækka höfuðstól íbúðalána og hvað þær muni
kosta.
Ásta H. Bragadóttir, forstjóri
Íbúðalánasjóðs, segir sjóðinn ekki
geta tekið niðurfærsluna á sig.
Sjóðurinn hafi engan afskriftasjóð
sem geti tekið við skellinum. Annað
hvort verði ríkið að leggja honum til
það fjármagn sem upp á vanti eða
að afskrifa skuldir sjóðsins á móti.
Helstu lánardottnar Íbúðalánasjóðs
eru lífeyrissjóðir landsins. „Endanlegir útreikningar liggja ekki fyrir,
enda útfærslan ekki komin,“ segir
Ásta.
- jab

220 MILLJARÐAR Í AFSKRIFTIR Ef farið

verður í flatar lánaafskriftir kostar það
220 milljarða.
SAMSETT MYND

tónlistarviðburð ánánhliðstæðu
á Íslandi.
kynnirkynnir
tónlistarviðburð
hliðstæðu
á Íslandi.

mánuda
g
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Björgvin Halld
Halldórsson · Gissur Páll Gissurarson
Haukur Heiðar úr Diktu · Helgi Björns · Högni & Sigga úr Hjaltalín
Jóhanna
Jóhannsson · Ragnhildur Gísladóttir
nn Guðrún
ð n · Kristján
Kriss
Valgerður
Guðnadóttir
Va
Hrynsveit Björgvins Halldórssonar skipuð
sk
landsþekktum hljóðfaeraleikurum undir stjórn Þóris Baldurssonar
Kristinns Cortez · Gospelkór Óskars Einarssonar · Barnakór Kársnesskóla
Karlakórinn Þrestir undir stjórn Jóns K

a
Miðasal

hefst

er
b
ó
t
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o
.
18
s
á mid i.i

Sérstak
ir
gestir:

Alexande
r Rybak
Summe

Sérstakir gestir í Reykjavík:&

r Wattso
n
Paul Pot
ts

Alexander Rybak · Summer Watson · Paul Potts

Hrynsveit - Strengjasveit - Karla, barna og gospelkórar

* Vinsamlegast athugið: Al
Alexander, Paul og Summer koma eingöngu fram í Reykjavík.
* Vinsamlegast athugið: Alexander Rybak, Paul Potts og Summer Watson koma eingöngu fram í Reykjavík.

Viðskiptavinir N1
getaá miði.is,
tryggtí miðasölu
sér miða
með 20%
afslætti
Frumsýnt 24. apríl í Borgarleikhúsinu
Miðasala
Borgarleikhússins
og í síma
568 8000í sérstakri N1 forsölu sem hefst kl. 10:00 á föstudaginn og stendur til kl. 22:00 á sunnudaginn.
Góðar stundir
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VEISTU SVARIÐ?

Hvítasunnukirkjan krefur fyrrum framkvæmdastjóra bóta eftir fjárdrátt:

Margir Íslendingar í Noregi:

Segir ekki til hvers þýfið var notað

Stór hluti af erlendu vinnuafli

LÖGREGLUMÁL Hvítasunnukirkjan
hefur krafið fyrrverandi framkvæmdastjóra bóta, en sá hefur
játað að hafa dregið sér rúmar 25
milljónir króna á sex ára tímabili.
Í frétt á Vísi.is kom fram að
upphæð undanskotanna nemi um
þriðjungi af öllum sóknargjöldum síðustu sex ára, en þar sagði
framkvæmdastjórinn fyrrverandi
einnig að óvíst væri að hann gæti
endurgreitt upphæðina. Hann tjáði
sig ekki um til hvers hann notaði
milljónirnar.
Í tilkynningu frá Hvítasunnukirkjunni segir að málið hafi komið

1. Hvaða íslenski læknir er á
ferðalagi um Gasa?
2. Hver skoraði bæði mörk u-21
liðsins gegn Skotum í fyrradag?
3. Hvað heitir félag Guðbjargar
Matthíasdóttur sem keypti Lýsi?
1. Sveinn Rúnar Hauksson.
2. Gylfi Þór Sigurðsson.
3. Ívar.

Foreldraþing SAMFOK
- Allir í sama liði
Fimmtudaginn 14. október n.k. kl. 20 stendur SAMFOK, samtök
foreldra grunnskólabarna í Reykjavík, fyrir foreldraþingi í
Laugalækjarskóla. Þingið er opið öllum skólaforeldrum og öðru
áhugafólki um foreldrasamstarf.
Aðgangur er ókeypis.
Aðalfyrirlesari er Nanna Kristín Christiansen, verkefnastjóri á Menntasviði Reykjavíkur,
sem nýlega gaf út bókina Skóli og skólaforeldrar. Í bókinni segir Nanna frá því hvers
vegna foreldrasamstarf er jafn mikilvægt og raunin er, hvernig samstarfið ætti að vera
og ræðir um hlutverk kennara, foreldra og nemenda í samstarfinu.

Auglýsingasími

Dagskrá:
1. Guðrún Valdimarsdóttir, formaður SAMFOK, setur þingið.
2. Oddný Sturludóttir, formaður Menntaráðs Reykjavíkur, flytur ávarp.
3. Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SAMFOK, segir frá starfsemi samtakanna.
4. Einar Ólafsson, foreldri, talar um reynslu sína af foreldrasamstarfi út frá
sjónarhorni pabbans
5. Nanna Kristín Christiansen, verkefnastjóri, ræðir almennt um foreldrasamstarf og
kynnir nýútkomna bók sína, Skóli og skólaforeldrar.
6. Umræður og fyrirspurnir

ERUM MEÐ FRÁBÆR TILBOÐ Á VIÐARPARKETI
OG ÞYKKU 8 MM PLASTPARKETI.

TILBOÐ
Á PARKETI
Í OKTÓBER!
Þriggja stafa eikarparket
og hágæða undirlag.

Verð 3.950 kr. m2
Á meðan birgðir endast.

Komdu í heimsókn í Ármúla 32 eða hafðu samband í síma 568 1888.
Við hjálpum þér að ﬁnna réa gólfefnið.

FÓRNARLÖMB FJÁRDRÁTTAR Hús Hvíta-

sunnusafnaðarins Fíladelfíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

upp vegna ábendinga um misræmi
í bókhaldi, en fjárdrátturinn sé
mikið áfall fyrir kirkjuna, starfs-

menn hennar og safnaðarmeðlimi.
Framkvæmdastjóranum var
þegar vikið úr starfi, en í yfirlýsingunni segir að líklega hafi ársreikningar á umræddu tímabili
verið byggðir á misvísandi gögnum gagngert í því skyni að fela
fjárdráttinn. Þannig hafi réttum
fjárhagsupplýsingum skipulega
verið haldið frá endurskoðanda,
sem hafi unnið ársreikninga samkvæmt bestu vitund.
Stjórn Hvítasunnukirkjunnar
harmar málið og biður alla safnaðarmeðlimi afsökunar á að þetta
hafi gerst.
- þj

meðal þeirra tíu ríkja sem leggja
mest til af erlendu vinnuafli í Noregi. Pólverjar leggja mest til, þar
á eftir Svíar, síðan Þjóðverjar og
Litháar.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
könnunar á vegum Eures, sem er
samstarf um vinnumiðlun á milli
ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu
(EES). Fram kemur í könnuninni
að þrjátíu prósent einkarekinna
fyrirtækja í Noregi nýti sér erlent
vinnuafl og fjörutíu prósent ríkisfyrirtækja og -stofnana.
- jab

Óvíst um fjármögnun vatnsfyrirtækis
Sextíu prósenta hlutur í Iceland Glacier Products sem byggir átöppunarverksmiðju á Rifi á Snæfellsnesi heyrir undir skiptastjóra. Forstjórinn er til rannsóknar vegna fjársvika í Kanada. Þá er lausafé fyrirtækisins talið uppurið.
VIÐSKIPTI Óvissa ríkir um eignarhald

og fjármögnun vatnsátöppunarverksmiðju Iceland Glacier Products á
Rifi á Snæfellsnesi. Verksmiðjuhúsið er fokhelt og var dyragötum
og gluggum lokað fyrir rétt rúmum
mánuði.
Iceland Glacier Products tapaði rúmum 118,7 milljónum króna
í fyrra, samkvæmt nýbirtum ársreikningi félagsins. Þetta var þriðja
starfsár fyrirtækisins, sem hollenski tannlæknirinn Otto Spork
stofnaði hér á landi. Þrátt fyrir að
framkvæmdir hafi staðið yfir á Rifi
í um þrjú ár er verksmiðjan ekki
nálægt því að geta hafið framleiðslu
á flöskuvatni. Þá hafa tæki til átöppunar ekki verið keypt svo vitað sé.
Spork rak vogunarsjóðinn Sextant Strategic Opportunities í Kanada um nokkurra ára skeið. Það rak
nokkra undirsjóði, sem skráðir eru
á Cayman-eyjum. Sjóðirnir fjármögnuðu byggingu átöppunarverksmiðjunnar á Rifi með lánveitingum. Þeir breyttu skuldum í hlutafé
á síðasta ári. Við það eignuðust þeir
sextíu prósenta hlut í Iceland Glacier Products. Riambel, fjárfestingarfélag Sporks sem skráð er í
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VERKSMIÐJAN Framkvæmdir við vatnsverksmiðju Iceland Glacier Products stóðu yfir
í sumar og reis þá límtrésgrind hússins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Lúxemborg, á 23,7 prósenta hlut.
Ekki liggur fyrir hver á tæp þrettán prósent en hluturinn er skráður á félagið Hermitage. Félög tengd
Spork eru jafnframt helstu kröfuhafar.
Kanadíska verðbréfaeftirlitið
hóf að rannsaka fjármögnunarfyrirtæki Sporks fyrir um tveimur árum. Samkvæmt málsgögnum
lögðu í kringum 250 einstaklingar
og aðrir fjárfestar um áttatíu milljónir dala, jafnvirði tæpra níu milljarða króna, til fyrirtækis Sporks í
von um væna ávöxtun. Spork mun
hafa tekið sér margar milljónir
dala í þóknunarkostnað, stýrt sjóðunum sem um hans eigið sparifé

væri að ræða og hunsað tilkynningarskyldu til eftirlitsaðila.
Kanadíska verðbréfaeftirlitið
kyrrsetti sjóði Sporks á Caymaneyjum og í Kanada fyrir tæpum
tveimur árum. Skiptastjóri í Kanada
vinnur nú að slitum þeirra og leitar
eftir því að selja eignir úr þeim, þar
á meðal átöppunarverksmiðjuna, og
greiða út til sjóðsfélaga. Óvíst er
hvað þeir fá mikið til baka.
Þeir sem Fréttablaðið hefur rætt
við og komið hafa að uppbyggingu
verksmiðjunnar segja flestar áætlanir hafa gengið eftir og Spork, sem
hafi sýnt verkinu mikinn áhuga,
ávallt hafa staðið við sitt.
jonab@frettabladid.is

Saga átöppunarverksmiðjunnar á Rifi
Ágúst 2007 – Iceland Glacier
Products semur við Snæfellsbæ um
byggingu átöppunarverksmiðju á
Rifi. Gerir samning við Snæfellsbæ
um nýtingu vatns til 95 ára.
Desember 2008 – Verðbréfaeftirlit
Kanada sakar Otto Spork um að
skálda 730 prósenta gengishækkun
bréfa í fjármögnunarfyrirtækinu
Sextant Capital Management frá í
febrúar 2006. Fjárfestingin á bak
við þessa góðu ávöxtun er tveir
sjóðir, Iceland Glacier Products og
Iceland Global Water 2 Partners,
sem báðir eru skráðir í Lúxemborg.
Saman mynda þeir 92 prósent
eigna Sextant Capital Management.
Sjóðirnir eru sagðir eiga réttindi á
vatni úr jöklum á Íslandi. Sjóðirnir
eru frystir. Otto Spork missir völd
yfir þeim.
Júlí 2009 – Hæstiréttur í Ontario í
Kanada úrskurðar að Sextant Capi-

Á r m úla 32 · 10 8 R e y k j a v í k · S í m i 5 6 8 18 8 8 · F a x 5 6 8 18 6 6 · w w w . p o g . i s

ATVINNUMÁL Íslendingar eru á

tal Management og sjóðir á vegum
þess skuli teknir til gjaldþrotaskipta.
Nóvember 2009 – Iceland Glacier
Products áformar að flytja vatn
til ýmissa landa á tankskipum.
Framkvæmdir hefjast að nýju við
framkvæmdir á Rifi eftir tafir í
nokkra mánuði.
Apríl 2010 – Verðbréfaeftirlit Kanada kærir Otto Spork, dóttur hans
Natalie og mág hans Dino Ekonomidis ásamt fjórða manni vegna
stórfelldra fjársvika á árunum 2007
til 2008. Spork er skráður til heimilis
í Mosfellsbæ.
Maí 2010 – Framkvæmdir hefjast
á ný við byggingu átöppunarverksmiðjunnar.
September 2010 – Verksmiðjuhúsið
á Rifi fokhelt. Lokað fyrir dyragöt
og glugga fyrir veturinn. Óvíst um
framhaldið.
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GLÍMUKAPPI Til að styrkja háls og
herðar ganga pakistanskir glímukappar, svonefndir Pahalwan, um gólf með
hringlaga steinferlíki um hálsinn á
undan æfingum.
NORDICPHOTOS/AFP

Jóhannes í Bónus hættur við kaup á þremur tískuvöruverslunum í eigu Haga:

Með ræktun og fíkniefni:

Kaupir helmingshlut í SMS

Tíu mánuðir
fyrir kannabis

VIÐSKIPTI Jóhannes Jónsson, löng-

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suð-

um kenndur við Bónus, hefur hætt
við kaup á tískuvöruverslununum
Zöru, Topshop og All Saints.
Hagar reka verslanirnar þrjár
og ætla að gera það áfram þrátt
fyrir persónuleg tengsl eigenda
viðkomandi umboða við Jóhannes og fjölskyldu hans. Þegar hefur
verið ákveðið að selja matvöruverslanir 10-11 út úr fyrirtækjasamstæðunni. Hagar eru nú í
söluferli hjá Arion banka og verður tilhögun þess og framkvæmd
tilkynnt á næstu dögum.

Bankinn,
sem á meirihluta í Högum,
samdi
við
Jóhannes í kjölfar brotthvarfs
hans úr stjórnarformannssæti Haga í
ágústlok um
JÓHANNES
að hann fengi
JÓNSSON
að kaupa helmingshlut í matvöruverslununum SMS í Færeyjum ásamt tískuvöruverslununum

þremur fyrir rúma 1,2 milljarða
króna. Samningar um kaupin á
SMS standa enn. Verðmæti helmingshlutar Haga í SMS-verslununum hljóðar upp á 450 milljónir króna.
Jóhannes vildi ekki tjá sig
um ástæðu þess að hann hætti
við kaupin þegar eftir því var
leitað í gær. Hann hefur verið
í stífri krabbameinsmeðferð
á sjúkrahúsi í yfir tíu daga og
sagðist engu vilja bæta við
tilkynninguna.
- jab

urlands dæmdi karlmann í
tíu mánaða fangelsi fyrir að
hafa ræktað 206 kannabisplöntur í Hveragerði og haft í
fórum sínum rúmlega þrjú kíló
af kannabisefnum. Þá fannst
hjá honum rúmt kíló af muldum laufblöðum og stönglum af
kannabisplöntum og um sautján
grömm af hassolíu.
Maðurinn játaði sök fyrir
dómi, en sagði efnin ætluð til
eigin neyslu. Því trúði dómarinn
ekki.
- jss

16 ára fórnarlamb illa slasað:

Dekkjaverkstæði í Hafnarfirði stóð í ljósum logum í fyrrinótt:

Eiginkona verðlaunahafa:

Árásarmannsins enn leitað

Tugmilljónatjón í eldsvoða

Vonast til að
taka við Nóbel

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitaði enn síðdegis í gær að manni sem réðst
á sextán ára stúlku í austurborginni í fyrradag. Stúlkan er illa
slösuð eftir árásina. Hún er brotin
á hönd, með skurði á höfðinu og
mar víða, meðal annars á hálsi.
Árásin var gerð á milli klukkan
15 og 15.30 í fyrradag á göngustíg norðan Suðurlandsbrautar,
fyrir neðan Vegmúla. Árásarmaðurinn er talinn vera 170 til 175
sentimetrar á hæð, skolhærður og
klæddur í svarta yfirhöfn og hvíta
skó en rauður litur kann einnig að
vera á skónum. Líklegt þykir að
árásarmaðurinn sé rétt um tvítugt og íslenskur. Þeir sem geta
varpað ljósi á málið eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband
við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í síma 444-1000.
- jss

BRUNI Tugmilljónatjón varð í elds-

voða á dekkjaverkstæði Pitt-stop
við Rauðhellu í Hafnarfirði aðfaranótt þriðjudagsnótt. Eldsupptök eru
ókunn.
Eldsins varð vart laust fyrir
klukkan hálfeitt aðfaranótt þriðjudags og var allt tiltækt slökkvilið
á höfuðborgarsvæðinu sent á vettvang. Þá var bakvakt einnig kölluð
út. Alls voru hátt í 40 slökkviliðsmenn sendir á staðinn.
Húsið var alelda þegar að var
komið og lagði slökkvilið áherslu
á að verja nálæg hús og þá hluta
verkstæðisins sem stúkaðir voru af
með eldvarnarveggjum. Eftir rúma
klukkustund náðust tök á eldinum.
Undir morgun voru slökkviliðsmenn farnir að slökkva í glæðum.
Dekkjaskiptivélar eru ónýtar
eins og dekkjalagerinn. Þá er húsið
gjörónýtt.
- sh

KÍNA, AP Liu Xia segist vonast til
þess að komast til Svíþjóðar að
taka við friðarverðlaunum Nóbels hinn 10. desember fyrir hönd
eiginmanns síns, Liu Xiaobo, sem
situr í fangelsi í Kína.
Sjálf er hún í stofufangelsi á
heimili sínu í Peking, en náðst
hefur samband við hana í síma.
„Sem stendur get ég ekki einu
sinni komist út fyrir dyr hússins
míns, hvað þá út úr landinu,“ sagði
hún í gær. Hún hitti eiginmann
sinn í fangelsinu á sunnudag. - gb

ÞÓRSHÖFN
Vegopnunarhátíð haldin
ALLT ÓNÝTT Verkstæðið gereyðilagðist í brunanum og hleypur tjónið á tugmilljónum.

Veldu þér Škoda

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íbúar á Þórshöfn og nágrenni halda
vegopnunarhátíðina Núna fer ég
norður! í tilefni af opnun Hófskarðsleiðar þann 5. til 7. nóvember.

Komdu við hjá okkur á Kletthálsi og skoðaðu úrvalið
af nýlegum og sparneytnum Škoda bílum. Verðið er
sérlega hagstætt og með Bílaábyrgð HEKLU getur þú
haft bílinn í ábyrgð þar til hann nær fimm ára aldri.
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Škoda Octavia 2.0 FSi bensín

Škoda Octavia 1.9 TDi dísil

Ásett 2.390.000 kr. – Ekinn 62.000 km.
Skráningardagur 14.05.07. Beinskiptur.

Ásett 2.190.000 kr. - Ekinn 78.000 km.
Skráningardagur 18.12.06. Sjálfskiptur.

Ásett 2.490.000 kr. – Ekinn 69.000 km.
Skráningardagur 29.05.07. Sjálfskiptur.

Škoda Octavia 1.9 TDi dísil

Škoda Roomster 1.6 bensín

Škoda Fabia Combi 1.2 bensín

Ásett 2.250.000 kr. – Ekinn 76.000 km.
Skráningardagur 11.05.07. Beinskiptur.

Ásett 1.900.000 kr. – Ekinn 60.000 km.
Skráningardagur 21.11.07. Beinskiptur.

Ásett 1.950.000 kr. – Ekinn 21.000 km.
Skráningardagur 07.04.08. Beinskiptur.
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Škoda Octavia 1.9 TDi dísil
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HAFÐU HANN Í ÁBYRGÐ MEÐ BÍLAÁBYRGÐ HEKLU
HAFÐ
Notaðir bí
bílar ·°Kletthálsi og Laugavegi 174 · Sími: 590-5040 · Opið virka daga 10–18 og laugardaga 12–16.
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FRÉTTASKÝRING: Er staða kvenna í strjálbýli verri en í þéttbýli?

Konur taka þrjár vaktir í dreifbýlinu
Staða kvenna í dreifbýliskjörnum landsins er oft á
tíðum mun lakari heldur
en karla þegar litið er til
atvinnumöguleika og tómstunda. Samgöngubætur
eins og Héðinsfjarðargöng
bæta þeirra stöðu. Þóroddur Bjarnason, prófessor í
félagsfræði við Háskólann á
Akureyri, hefur rannsakað
stöðu kvenna í dreifbýli á
síðustu árum.
Þóroddur Bjarnason, prófessor
í félagsfræði við Háskólann á
Akureyri, stýrir verkefninu Samgöngur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og menningarleg
áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga.
Verkefnið hefur það að markmiði
að leggja heildstætt mat á breytingar á samfélagi, menningu og
lífsháttum á svæðinu til þess að
auka skilning á áhrifum stórframkvæmda í vegagerð almennt.
Með tilkomu Héðinsfjarðarganga tvöfaldast stærð samfélagsins á norðanverðum Tröllaskaga og
tengsl við þéttbýli Akureyrar verða
auðveldari. Þóroddur segir líklegt
að þetta verði til þess að breyta
félagslegri stöðu kvenna og styrkja
byggðina til framtíðar. Í fjárlögum
næsta árs er gert ráð fyrir því að
verkefnið verði eitt af tuttugu tilraunaverkefnum sem nýtt verði til
að byggja upp þekkingu á kynjaðri
hagstjórn og fjárlagagerð í ráðuneytum og opinberum stofnunum.

Staða dreifbýliskvenna
„Rannsóknir hafa sýnt að staða
kvenna í strjálbýli er að mörgu
leyti lakari en þeirra sem búa í þéttbýli,“ segir Þóroddur. „Atvinnumöguleikar og launakjör eru oft
takmarkaðri og ýmsir þættir í þéttum, fámennum samfélögum virðast í sumum tilvikum vinna gegn
jafnrétti kynjanna.“ Brottflutningur ungra kvenna er eitt helsta
einkenni fámennra samfélaga á

Íslandi og Vesturlöndum almennt
og kynjahalli er eitt sterkasta einkenni þess að samfélag sé í alvarlegum vanda.
„Þegar fram líða stundir fylgja
yngri karlar í kjölfarið, börnum
fækkar og meðalaldur í plássunum
hækkar. Að hluta til skýrist brottflutningur ungra kvenna af því að
starfsmöguleikar þéttbýlisins eru
mun meiri en starfsmöguleikar í
dreifbýlinu, sem eru oft einhæfir og bundnir við láglaunastörf,“
segir Þóroddur. Á Íslandi endurspeglast þetta í því að óútskýrður launamunur kvenna á landsbyggðinni er þrjátíu prósent, en á
höfuðborgarsvæðinu er hann tíu
prósent.
Þóroddur bendir á að atvinnumarkaðurinn í dreifbýlum landsins
sé oft á tíðum mjög kynbundinn.
„Eftirsóknarverð störf í dreifbýli
eru gjarnan hefðbundin, líkamlega
erfið, hættuleg og oft vel borguð,
eins og til dæmis fiskveiðar,“ segir
hann. „Þau kvennastörf sem eru í
boði eru hins vegar oft einhæf og
illa borguð, eins og fiskvinnsla,
afgreiðsla, ræstingar og umönnun. Að því leytinu til má segja að
hefðbundin kynjaskipting á vinnumarkaði dragi þróttinn úr smærri
samfélögum og aukið svigrúm
kvenna til fjölbreyttari starfa geti
dregið úr flótta þeirra úr dreifbýli
í þéttbýli.“

Þriðja vaktin
Þóroddur bendir einnig á að samhjálp og stuðningur í fámennum
samfélögum á Íslandi byggist að
verulegu leyti á ólaunaðri vinnu
kvenna við umönnunarstörf við
börn, aldraða og sjúka sem sinnt
sé af launuðu fagfólki í þéttbýlinu.
„Víða kemur það í hlut kvenna að
sjá um samfélagið, sjá um fólkið,
starfa í kvenfélaginu. Tómstundir á borð við veiði, að rótast til á
jeppum eða snjósleðum eða brasa
með alls konar tæki eru oft nefndar sem dæmigerð karlahobbý í
dreifbýli,“ segir Þóroddur. „En
því hefur einnig verið haldið fram
að tómstundir kvenna í dreifbýli
snúist frekar um þjónustu við
samfélagið.“

ÞÓRODDUR BJARNASON Þóroddur er
prófessor í félagsfræði við Háskólann
á Akureyri og hefur rannsakað stöðu
kvenna í dreifbýlum landsins.

Félagsfræðingar tala um að
þegar karlar og konur séu í fullri
vinnu eigi konur gjarnan „seinni
vaktina“ eftir þegar vinnu lýkur.
Þær komi þá heim, sjái um heimilið og börnin. „Það má segja að
í dreifbýli sé ein vakt í viðbót –
Þriðja vaktin,“ segir Þóroddur.
„Að lokinni vinnu og heimilisstörfum þegar komið er að því að vinna
ólaunaða vinnu fyrir nærsamfélagið. Þannig má segja að það sé
ekki alveg rétt að konur flytji úr
dreifbýli í þéttbýli vegna þess að
það séu fleiri þjónustustörf þar.
Heldur fá þær greitt fyrir þjónustustörf í vinnutímanum og geta
síðan átt sinn frítíma sjálfar.“

Undir smásjánni
Til viðbótar við einhæft atvinnulíf og kröfur um ólaunaða vinnu
í tómstundum hefur eftirlit
samfélagsins með ungum konum
verið nefnt sem einn þeirra þátta
sem grafi undan búsetu þeirra í
dreifbýli.
„Í viðtölum við börn og unglinga
í dreifbýli kemur skýrt fram að
þau telja mikið frelsi fylgja því að
alast þar upp. En þegar komið er
fram á unglingsárin virðist þetta
hins vegar snúast við, sérstaklega
hjá stelpunum. Þær kvarta margar undan því að frelsi eða jafnvel
bara svigrúm þeirra sé takmarkað. Allir viti allt um alla, kjaftasögur grasseri og ein mistök geti
fylgt fólki alla tíð,“ segir Þóroddur. „Flutningur í þéttbýlið geti því
verið leið til þess að fá andrými,
átta sig á því hver maður sé og
hver maður vilji vera.“

GÖNGIN BORUÐ Göngin tengja Ólafsfjörð og Siglufjörð og telur Þóroddur að þau
muni bæta stöðu samfélagsins til framtíðar.

ÓLAFSFJÖRÐUR Íbúafjöldi í Ólafsfirði var 852 um áramótin, 439 karlar og 413 konur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Hvað er til ráða?
Fólki hefur þó fjölgað í flestum
landshlutum á undanförnum áratugum og aldrei hafa jafnmargir
búið utan suðvesturhorns landsins
en einmitt nú um stundir. Þóroddur
segir að hins vegar einkenni mikil
og ör þéttbýlisvæðing byggðaþróun á Íslandi og sveitir og þéttbýliskjarnar með færri en 300 íbúa
eigi mjög undir högg að sækja.
Samgöngubætur á borð við
jarðgöng, eins og Héðinsfjarðargöngin, sem tryggi greiðar samgöngur á stóru svæði, séu meðal

annars til þess fallnar að bæta
stöðu kvenna og styrkja þannig
búsetu í dreifbýli. Hins vegar sé
aukið jafnrétti karla og kvenna í
sjálfu sér einnig mikilvægur þáttur í því að snúa byggðaþróun við og
jafnréttisstefna sé að vissu marki
forsenda árangursríkrar byggðastefnu.

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

100.000.000
+860.000.000

960.000.000
F í t o n / S Í A

ÞÚ TALDIR RÉTT:
960 MILLJÓNIR

Fyrsti vinn
vinningur stefnir
í 100 milljónir
millj
og Ofurpotturinn
stefnir í 860
86 milljónir.
gleyma að vera með,
Ekki gley
gle
fáðu þérr miða fyrir klukkan
fjögur í dag
d á næsta sölustað
eða á lot
tt
lotto.is

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 13. OKTÓBER 2010

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

12
05
07
03
11
01
18
22

14
16
09
06
19
25
19
27

17
23
13
19
21
35
20
29

21
36
22
24
25
36
23
39

41
37
34
25
38
39
28
40

48
38
38
31
42
46
46
42

S24 = HAGSTÆÐARI
INNLÁNSVEXTIR
Samanburður á innlánsvöxtum*
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Það kostar ekkert að stofna sparnaðarreikning hjá S24.

Í meira en 10 ár hafa einstaklingar getað ávaxtað sparnað sinn hjá
S24. Nú gerum við betur og bjóðum einnig fyrirtækjum og félögum
að nýta sér betri kjör á óverðtryggðum innlánsreikningi okkar.
Kynntu þér málið, það kostar ekkert.
Kíktu á www.s24.is eða hringdu í síma 533 2424 – og þú hagnast.

*Á www.keldan.is er að finna samanburð á sambærilegum innlánsreikningum banka og sparisjóða
fyrir 1 milljón til 9.999.999, 10.000.000 til 49.999.999, 50.000.000 – 99.999.999 og 100 milljónir og hærra.
Í öllum þessum flokkum býður S24 upp á hagstæðustu kjörin. Myndin í auglýsingunni tekur mið af
samanburði m.v. 1 milljón til 9.999.999. Upplýsingar eru teknar af www.keldan.is þann 11.10.2010.

Sparnaðarreikningur S24
• Betri innlánsvextir
• Enginn binditími

• Óverðtryggður sparnaður
• Engin úttektarþóknun

• Engin lágmarksupphæð

• Innlánsvextir 3,45%- 5,35%**

**Skv. vaxtatöflu S24 11.10.2010

DYNAMO REYKJAVÍK

SPARNAÐUR FYRIR FYRIRTÆKI
OG EINSTAKLINGA
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Íslenska karlaknattspyrnulandsliðið undir 21 árs
aldri er komið á stórmót í fyrsta sinn.

Samúel

Í

slenska þjóðin hefur eignast nýtt uppáhald. Ungmennalandsliðið okkar í karlaknattspyrnu hefur skipað sér á bekk með
kvennalandsliðinu. Það leikur, ásamt sjö öðrum liðum, í lokakeppni Evrópumótsins í Danmörku á næsta ári.
Meðal þátttakenda verða heimamenn, Englendingar, Spánverjar og Tékkar en margar merkar knattspyrnuþjóðir sitja eftir
heima. Hvorki Svíar né Norðmenn komast áfram. Þjóðverjar verða
ekki með. Heldur ekki Portúgalar, Hollendingar, Ítalir, Rússar eða
Frakkar. En Ísland er með. Litla, fámenna Ísland.
„Þetta var bara fáránlegt. Ég vissi að hann færi beint upp í Samúel – ég hitti hann svo vel,“ sagði
SKOÐUN
Gylfi Þór Sigurðsson við Fréttablaðið um síðara mark sitt í leiknBjörn Þór
um gegn Skotum í fyrrakvöld.
Sigbjörnsson
Samúel þýðir samskeytin.
bjorn@frettabladid.is
Markið var sannkallaður
þrumufleygur, alveg eins og
fyrra mark Gylfa í leiknum og
alveg eins og mörkin tvö í fyrri
leiknum gegn Skotum á Laugardalsvellinum. Íslenska landsliðið er allt í einu orðið þekkt fyrir þrumufleyga. En ekki bara þá.
Það er léttleikandi, leikmenn þess geta sólað sig í gegnum varnir
andstæðinganna eða leikið þær grátt með samspili.
Allt er þetta nýtt fyrir okkur sem fylgjumst með. Ný kynslóð
knattspyrnumanna leikur allt öðru vísi fótbolta en þær eldri. Í
fyrsta sinn í íslenskri knattspyrnusögu er leikið í samræmi við
máltækið góða; sókn er besta vörnin. Í fyrsta sinn er líka gengið til
leiks með sigurþrá í brjósti. Aldrei áður höfum við heyrt leikmenn
segja fyrir leik að þeir ætli að vinna hann og séð á þeim að þeir
meina það.
Oftast hefur viðkvæðið verið að vera með. Íslenska A-landsliðið hefur viljað mæta stórþjóðum í forkeppnum stórmóta til að fá
tækifæri til að leika gegn bestu fótboltamönnum heims. Forysta
knattspyrnusambandsins hefur vonast eftir því sama til að fá sem
flesta á völlinn til að berja útlendu snillingana augum.
Ljóst er að þetta hugarfar heyrir sögunni til þegar leikmenn ungmennaliðsins fylla hvert sæti A-liðsins. Nýir tímar eru að renna
upp.
Þessir miklu hæfileikar ungu fótboltamannanna okkar fengust
ekki með lýsinu einu saman. Að baki býr þrotlaus þjálfun frá unga
aldri sem var möguleg vegna fótboltahúsanna. Gervigraskynslóðin er vaxin úr grasi. Ekkert bendir til annars en að þetta sé það
sem koma skal. Þessar gjörbreyttu aðstæður til æfinga gera það
að verkum að full innistæða er fyrir kröfum um árangur, líkt og
gerðar hafa verið til íslenskra handboltalandsliða.
Ef að líkum lætur mun ríkja fótboltaæði á Íslandi þegar lokakeppnin fer fram næsta sumar. Gylfi, Rúrik, Kolbeinn, Almar,
Jóhann og allir hinir strákarnir verða fjölskylduvinir á hverju heimili og þjóðin mun senda þeim hlýja strauma yfir hafið. Sama verður
uppi á teningnum þegar handboltalandsliðið leikur á heimsmeistaramótinu í janúar. Þjóðin sameinast í stuðningnum. Slíkar stundir eru
mikilvægar. Við gerumst sérfræðingar í leikkerfum og hættum á
meðan að velta okkur upp úr stjórnmálunum og ástandinu. Og tölum
um samskeyti sem Samúel, eins og ekkert sé eðlilegra.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Skólinn býður upp á námskeið í gæða-, skjala-,
verkefna- og mannauðsstjórnun. Námskeiðin
eru stutt og hnitmiðuð, auka skilvirkni í stjórnun
og byggja á þverfaglegri aðferðafræði.

Hamingjuóskir forsetans

Tíminn er eins og jarðvarminn

Íslenska landsliðið í fótbolta, skipað
leikmönnum um og yfir tvítugu, er
komið á stórmót eftir tvo frækilega
sigra á frændum okkar í Skotlandi.
Það er glæsilegur árangur, sem sannaðist best á því að forseti lýðveldisins
hljóp til og sendi liðinu hamingjuóskir
að bragði. Enn láta árnaðaróskir til
nýs friðarverðlaunahafa Nóbels
þó á sér standa. Sá heitir Liu
Xiaobo og situr sem kunnugt er í
kínversku tukthúsi fyrir pólitísk
skrif. Forsetinn hefur látið
nægja, í bréfi til íslenskra
fjölmiðla, að ítreka gamlar
yfirlýsingar um að mannréttindi skuli virt í hvívetna.

En þótt Xiaobo sé þegn ríkis sem
Ólafur þekkir eins og handarbakið á
sér gæti skáldið vissulega gert meira
til að vekja athygli forsetans. Hann á
að vísu óhægt um vik með að vinna
sér sæti í íslensku íþróttalandsliði,
en hann hefur hins vegar, að því er
best er vitað, ekki heldur skrifað eitt
einasta ljóð um ágæti endurnýjanlegra orkugjafa.
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Jón Bjarnason verður seint
sakaður um að hygla
pólitískum samherjum
sínum. Jón hefur ráðið
tvo menn til starfa í

stigur@frettabladid.

HALLDÓR

Að vera borgari
Efnahagur
Íslands

Stundaskrá
14.10 kl. 13:00 - 16:00 Starfsþróunarsamtöl
20.10 kl. 13:00 - 16:00 Hæfnistjórnun og stjórnun með hugbúnaði
28.10 kl. 13:00 - 17:00 Verkefnastjórnun skv. ISO 9001 og PRINCE2
03.11 kl. 13:00 - 16:00 Gerð og skipulag handbóka
11.11 kl. 13:00 - 17:00 Gerð verklagsreglna I
16.11 kl. 13:00 - 17:00 Skjalastjórnun skv. ISO 15489

Rétti maðurinn í djobbið

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið svo eftir hafi verið tekið:
Guðjón Arnar Kristjánsson og Bjarna
Harðarson. Athygli vekur að báðir eru
fyrrverandi þingmenn annarra flokka
en ráðherrans. Ráðning Bjarna í starf
upplýsingafulltrúa var tilkynnt í gær.
Varla hefur það skaðað að hann er
nýorðinn varabæjarfulltrúi Vinstri
grænna í Árborg. Bjarni var valinn úr
stórum hópi umsækjenda
og engin ástæða er til að
efast um hæfni bóksalans í
starfið. Hann hefur sýnt að
hann er fullfær um að
senda fjölmiðlum
tölvupóst.

Guðlaugur G.
Sverrisson
borgari og
fyrrverandi
stjórnarformaður
Orkuveitunnar.

N

ú er mikið fjallað um komandi stjórnlagaþing og væntanlega yfirferð á
stjórnarskrá Íslands. Í því ljósi hefur mér
verið hugsað til orðsins borgari sem á
ensku er orðið „citizen“. Lagt er mikið upp
úr því að vera borgari í lýðræðisríkjum í
hinum vestræna heimi. Fjallað er um réttindi borgaranna gagnvart stjórnvöldum og
réttindin varin í stjórnarskrá viðkomandi
landa. Við þekkjum ákallið í amerískum
bíómyndum að einhver segist vera „US citizen“ eða bandarískur borgari og eigi þar
af leiðandi sjálfkrafa rétt á ýmsum réttindum og úrræðum í þeim aðstæðum sem
viðkomandi er staddur í. Allir virðast upplýstir um að þeir eigi einhver réttindi gagnvart afskiptum stjórnvalda af þeirra lífi.
Engar spurningar eða þras, viðkomandi
hefur réttindi hvort sem það er gagnvart
löggæslumönnum, lánardrottnum eða fulltrúum stjórnvalda. Enginn á að geta gengið
á grunnrétt borgaranna við það eitt að eiga
viðskipti sín á milli, sé það gert á sanngjarnan hátt og tekið sé tillit til aðstöðumunar hverju sinni.
Nú hefur átt sér stað forsendubrestur á
Íslandi í kjölfar bankahrunsins. Allir finna
fyrir því á einhvern hátt. Vöruverð hefur
rokið upp, eignir hafa hrapað í verði, lán

hafa stökkbreyst, skattar hækkað og opinber gjöld verið hækkuð. Það er staðfest að
kaupmáttur hefur rýrnað að meðaltali um
15% á einu ári. Það er vegið að grunnrétti
þínum sem borgara, t.d. með því að sumir
fá að halda sínum kröfum til fullnustu á
meðan aðrir þurfa að sjá á eftir eigum

Lagt er mikið upp
úr því að vera
borgari í lýðræðisríkjum í hinum
vestræna heimi.
sínum. Þetta er ekki sanngjarnt ástand þar
sem forsendubrestur hefur átt sér stað. En
svo rann upp fyrir mér ljós. Að vera borgari á Íslandi þýðir að vera sá sem borgar.
Þú, kæri lesandi, ert borgari og skalt
borga. Borgaraleg réttindi (rétturinn til að
fá borgað) liggja öll hjá fjármagnseigendum. Við þurfum kannski ekki stjórnlagaþing eftir allt saman, heldur betri skilning
hjá stjórnvöldum á orðinu borgari.
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Hvað getum við gert? II
Efnahagsmál
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson
formaður
Framsóknarflokksins

S

íðastliðinn laugardag birtist á
sama vettvangi grein þar sem
ég færði rök fyrir því að lýðræði
snerist um að gera upp á milli
ólíkrar stefnu (flokka) og manna.
Þannig væri þeim refsað sem ekki
stæðu sig en hinir verðlaunaðir og
með því skapaður hvati til að gera
betur. Bent var á að þegar allir
væru settir undir sama hatt hætti
lýðræðið að virka. Það sama á við
þegar afstaða til manna og flokka
er tekin fyrst og fremst út frá
ímynd og spuna. Það er því afar
óheppilegt að ríkisstjórn landsins
skuli hafa tekist að taka hina nauðsynlegu drifkrafta lýðræðisins úr
sambandi með því að láta umræðuna snúast um að stjórnmálin séu
öll ómöguleg og setja alla stjórnmálamenn og flokka í einn flokk
sem svo er kallaður stjórnmálastéttin eða fjórflokkurinn. Því
var haldið fram að þessi skilgreining væri skaðleg og einnig ósanngjörn.
Að undanförnu hafa þau stefnumál sem framsóknarmenn hafa
barist fyrir, með öllum tiltækum
ráðum, sannað gildi sitt. Öll þau
atriði sem nú eru hvað háværastar
kröfur um, og rökin sem menn sjá

flokkar séu eins og hafi ekkert gert
í sínum málum.]

III. Lýðræði
Flokkurinn samþykkti fjölmargar tillögur um lýðræðisumbætur.
Þessar tillögur komu frá almennum
flokksmönnum, hugsjónafólki með
hugmyndir um hvernig bæta mætti
samfélagið. Meðal þess sem kom út
úr því voru áform um stjórnlagaþing, persónukjör og ítrekun þeirrar stefnu að aðskilja þyrfti framkvæmdarvald og löggjafarvald og
styrkja þingið með því að ráðherrar
sætu ekki á Alþingi.
[Svo er sagt að stjórnmálamenn
vilji bara verja óbreytt kerfi.]
IV. Ný vinnubrögð og samvinna
Aðeins höfðu liðið nokkrir dagar frá
flokksþinginu þegar þingflokkur
framsóknarmanna sýndi í verki að
hann væri reiðubúinn að innleiða ný
vinnubrögð í stjórnmálum. Glundroði ríkti í samfélaginu og brýn
þörf var fyrir róttækar aðgerðir í
skuldamálum og atvinnumálum. Við
töldum að við þær aðstæður hlytu
allir að taka höndum saman um að
leysa þennan bráða vanda, aðalatriðið væri að koma á starfhæfri
ríkisstjórn. Við buðumst því til að
verja minnihlutastjórn, án þess að
gera nokkra kröfu um ráðuneyti eða
aðrar stöður, gegn því að sú stjórn
tæki að sér að hrinda í framkvæmd
nauðsynlegum bráðaaðgerðum í
skuldamálum heimila og atvinnumálum.

Öll þau atriði sem nú eru hvað háværastar kröfur um, og rökin sem menn
sjá nú fyrir réttmæti krafnanna, eru
nákvæmlega þau sömu og framsóknarmenn hafa haldið fram undanfarin tvö ár.
nú fyrir réttmæti krafnanna, eru
nákvæmlega þau sömu og framsóknarmenn hafa haldið fram undanfarin tvö ár. Hér að neðan og í
framhaldsgrein mun ég fara yfir
þá sögu:

I. Endurnýjun
Framsóknarflokkurinn réðist fyrstur flokka í raunverulega endurnýjun. Það var talið óþarft að bíða eftir
því að nefndir skrifuðu skýrslur.
Strax eftir efnahagshrunið ákvað
flokkurinn að flýta flokksþingi.
Strax í janúar 2009 var haldið
stærsta flokksþing í sögu Framsóknar. Fyrri formenn ákváðu að
víkja og fram fór róttækasta endurnýjun í sögu íslenskra stjórnmálaflokka. Sú endurnýjun kom alfarið frá grasrót flokksins. Almennir
flokksmenn sem vildu sjá breytingar í stjórnmálum tóku völdin. Þeir
sýndu líka með afgerandi hætti að
tal um klíkur og flokksræði ætti
ekki við í Framsókn. Manni sem
hafði aldrei starfað í stjórnmálum
og hafði gengið í flokkinn tveimur
vikum áður var treyst til forystu.
[Svo er sagt að allir stjórnmálaflokkar séu lokaðar klíkur þar sem
þeir sem ekki hafi starfað í stjórnmálum í áratugi eigi ekki séns.]
II. Uppgjör
Síðan þá hefur flokkurinn gert allt
það sem nú er hvað háværust krafa
um í stjórnmálum. Við höfum ekki
hikað við að viðurkenna mistök og
verið svo ákveðin í því að draga
ekkert undan að stundum hafa
menn jafnvel verið tilbúnir að taka
meira á sig en tilefni var til (eins
og kom í ljós með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis þar sem
minna fór fyrir flokknum en ætla
hefði mátt af áróðri pólitískra andstæðinga). Ástæðan er sú að framsóknarmenn voru ekki ánægðir með
hvernig samfélagið hafði þróast og
þess vegna vildu þeir taka ábyrgð,
gera upp málin og yfirfara stefnuna. Þegar maður sér hversu vel
sumir aðrir flokkar komast upp
með afneitun hvarflar stundum
að manni að þeir stjórnmálaflokkar sem gera upp fortíðina séu bara
að draga athygli að sér og frá vandræðum annarra.
[Svo er sagt að allir stjórnmála-

[Svo segja menn að pólitíkin snúist bara um að ná völdum og embættum fyrir sína flokka og það vanti
allt traust og samstarfsvilja.]

V. Traust og ábyrgð
Minnihlutastjórn var mynduð án
þess að henni hefði tekist að sýna
hvernig hún hygðist taka á skuldaog atvinnumálunum. Við ákváðum
að sýna stjórninni traust en sömdum um að ef ríkisstjórninni tækist
ekki að setja saman tillögur í tíma
mundum við leggja henni til lausnir. Þetta var í febrúar 2009 og við
töldum ástandið þá þegar svo alvarlegt að kynna þyrfti aðgerðir strax
á fyrstu dögum stjórnarinnar,
þannig að þegar þrjár vikur voru
liðnar án aðgerða virtist það heil
eilífð. Það var ekki hægt að bíða
lengur. Við kynntum því heildartillögur að bráðaaðgerðum í efnahagsmálum.
[Svo segja menn að í stjórnmálum ríki ekkert traust, engin ábyrgð,
ekkert frumkvæði.]
VI. Lausnir
Þrátt fyrir fyrirheit um samráð og
samstarf var tillögum okkar tekið
með áróðursherferð sem gekk út
á að kveða þær í kútinn, sérstaklega átti það við um tillöguna um
almenna skuldaleiðréttingu. Við
héldum þó áfram að berjast fyrir
tillögum okkar á móti straumnum vegna þess að við sáum að þær
væru framkvæmanlegar og nauðsynlegar. Fáeinir þingmenn annarra flokka tóku undir og Hagsmunasamtök heimilanna hófu
baráttu fyrir sams konar lausnum. Smátt og smátt hafa menn
áttað sig á gildi tillagnanna og nú
er umræða um þær í hámarki með
sömu rökum og við höfum beitt.
Það sýndi sig enda að það sem við
héldum fram sem forsendum tillagnanna, t.d. um flutning lána úr
gömlu bönkunum í nýju, reyndist
rétt.
Í kjölfarið fylgdu fjölmargar
aðrar tillögur að lausnum, aðvaranir og ábendingar um hvað betur
mætti fara og ráð um hvernig best
væri að standa að því. Margt af því
hefur þegar sannað gildi sitt og er
nú ofarlega í umræðunni eins og
rakið verður í næstu grein.

TILBOÐ MÁNAÐARINS

15% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM NICOTINELL 204 STK PÖKKUM

VERÐ FRÁ 3.941 KR. (2MG FRUIT)
TILBOÐ GILDIR ÚT OKTÓBER

–einfalt og ódýrt

Spönginni • Hólagarði • Hagkaup Skeifunni • Hagkaup Akureyri • www.apotekid.is

Nefnd um vist- og meðferðarheimili
Viðtöl við einstaklinga sem dvöldu á Upptökuheimili ríkisins 1945-1978
og Unglingaheimili ríkisins 1978-1994
Með erindisbré i, dags. 2. apríl 2007, skipaði forsætisráðherra nefnd á grundvelli laga nr. 26/2007
um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn (vistheimilanefnd).
Hlutverk hennar er að kanna hver tildrög þess ha i verið að börn voru þar vistuð, hvernig opinberu
eftirliti ha i verið háttað með starfsemi viðkomandi stofnunar og hvort börn sem þar voru vistuð ha i
sætt illri meðferð eða o beldi á meðan á dvöl þeirra stóð.
Um þessar mundir er vistheimilanefnd að kanna starfsemi Upptökuheimilis ríkisins 1945-1978 og
Unglingaheimilis ríkisins 1978-1994.
Á starfstíma Upptökuheimilis ríkisins fór starfsemi þess fram að Elliðahvammi í Kópavogi, í starfsmannabústað við Kópavogshæli og á Kópavogsbraut 17 og Kópavogsbraut 9 í Kópavogi. Á starfstíma
Unglingaheimilis ríkisins fór starfsemi þess fram að Kópavogsbraut 17 og Kópavogsbraut 9 í Kópavogi,
Sólheimum 7, Sólheimum 17 og Efstasundi 86 í Reykjavík, Smáratúni í Fljótshlíð og Torfastöðum í
Biskupstungum. Auk þess var starfrækt á vegum Unglingaheimilis ríkisins meðferðarstöð fyrir unga
vímuefnaneytendur á Tindum á Kjalarnesi.
Vistheimilanefnd óskar vinsamlegast eftir því að þeir sem dvöldu sem börn eða unglingar á ofangreindum stofnunum á einhverjum tíma á árunum 1945-1994, og hafa áhuga á því að veita nefndinni viðtal
og upplýsa hana um reynslu sína af dvölinni, ha i samband við nefndina fyrir 1. desember n.k. í síma
563 7016 eða á netfangið vistheimili@for.stjr.is.
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Þriðja grein
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Á ÍSLENSKUM

LOPA

Í HAGKAUP
Léttlopi
• 50 g dokkur
• prjónastærð 4,5 – 5
• 100% ull
• margir litir

185.Loðband/Einband
• 50 g dokkur
• 100% ull
• margir litir

235.Álafosslopi
• 100 g dokkur
• prjónastærð 6 – 6,5
• 100% ull
• margir litir

345.-

315.-

Plötulopi
• 100 g plötur
• 100% ull, óspunninn þráður
• margir litir

Háskólarannsóknir á tímum
kreppu og gæði þeirra
Háskólarannsóknir
Eiríkur
Steingrímsson
Magnús
Karl Magnússon
prófessorar við
læknadeild
Háskóla Íslands

Í

fyrri greinum okkar ræddum
við um mikilvægi vísindarannsókna fyrir efnahagslífið og þá
staðreynd að innan við 15% af
framlagi ríkisins fara í gegnum
samkeppnissjóðina. Í hinum
vestræna heimi er þetta hlutfall
víðast mun hærra og er um 3040% á hinum Norðurlöndunum.
Í Bandaríkjunum koma um 85%
af rannsóknafé háskóla úr samkeppnissjóðum. Það er því ljóst
að Ísland sker sig verulega úr
hvað þetta varðar.
Samkeppnissjóðirnir tryggja
gæðaeftirlit með rannsóknunum.
Rannsóknaverkefni og virkni vísindamanna sem sækja um styrki
eru metin reglulega og þegar
dregur úr virkni eða hugmyndaauðgi, fá viðkomandi vísindamenn
ekki styrki lengur. Hér á landi
nær þetta eftirlit aðeins til þess
hluta af framlagi ríkisins sem fer
gegnum samkeppnissjóði. Sumir
íslensku samkeppnissjóðanna, t.d.
Rannsóknasjóður, notast nú við
erlenda matsaðila þannig að flestar, ef ekki allar, umsóknir fara
í mat erlendra, óháðra vísindamanna. Þannig fæst óháð mat á
gæðum íslenskra vísindaverkefna og vísindamanna. Sjóðurinn
og þjóðin ættu því að vera nokkuð
viss um að þessu fé er vel varið.
Aðrir sjóðir notast við innlenda
matsaðila og ættu, í ljósi jákvæðrar reynslu Rannís, að breyta
þeirri stefnu sinni og taka upp
erlent mat. Sumir hinna sjóðanna
eru reyndar fremur pólitískir
sjóðir og eiga lítið skylt við alvöru

vísindasjóði. Sem dæmi um slíkan sjóð er AVS (Aukið verðmæti
sjávarfangs) en nýskipaður
stjórnarformaður hans er þingmaður og náinn samstarfsmaður
landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra. Mikill munur er einnig á
árangurshlutfalli íslenskra vísindasjóða. Sem dæmi má nefna að
í Rannsóknasjóði er þetta hlutfall
að nálgast 10% en er 50% í AVS.
Þetta þýðir að það er mun meiri
samkeppni um fé úr Rannsóknasjóði en AVS.
Hvað með gæðaeftirlit með
hinum 85-90 prósentunum af
framlagi ríkisins til rannsókna?
Staðreyndin er sú að með þeim
er lítið sem ekkert ytra eftirlit
og ekkert er spurt um gæði eða
árangur. Þessu þarf að breyta.
Víðast erlendis er strangt gæðaeftirlit með öllu fé sem veitt er
til rannsókna til að hámarka
nýtingu almannafjár. Við erum
ekki að tala um hefðbundið bókhaldseftirlit heldur eftirlit með
gæðum rannsóknanna. Í Bandaríkjunum og víða í Evrópu er
þetta oftast gert á þann hátt að á
5 ára fresti þarf hver rannsóknastofa að útskýra fyrir sérstakri
úttektarnefnd vísindamanna
hvað stofan hefur gert á tímabilinu og hvað hún hyggst gera
næstu 5 árin. Rannsóknastofan
undirbýr vandlega skýrslu sem
nefndin fær til yfirlestrar, nefndin mætir síðan á rannsóknastofuna þar sem verkefnin eru
útskýrð með fyrirlestrum, farið
er yfir árangurinn og hann metinn og skoðað hvort framtíðaráætlanirnar séu raunhæfar. Að
lokum kemst úttektarnefndin
að niðurstöðu sem sett er fram
í viðamikilli skýrslu. Í úttektarnefndinni eru yfirleitt leiðandi
vísindamenn á viðkomandi sviði
sem ekki hafa starfað með viðkomandi rannsóknastofu en
þannig er tryggt að úttektin sé
fagleg og óháð. Við höfum kynnst
svona úttektum í störfum okkar
erlendis. Þessi aðferð virkar afar
vel. Hún er fagleg og leiðir til

gagnrýninnar umræðu. Rannsóknastofum er hrósað fyrir það
sem vel er gert en þær gagnrýndar fyrir það sem miður
hefur farið. Niðurstöður slíkra
úttekta eru síðan notaðar við
ákvarðanatöku og stefnumótun.
Hér á landi er ekkert slíkt
gæðaeftirlit með þeim fjölda
stofnana sem stunda vísindarannsóknir. Hið opinbera, og þar
með skattgreiðendur, vita því
ekki hvort þessu fé er vel varið.
Vísinda- og tækniráð hefur þó
nýlega tekið málið til umfjöllunar
og segir í núverandi stefnu ráðsins: „Sjálfstæð greiningarvinna
á afrakstri rannsókna, þróunar
og nýsköpunar verði styrkt hér
á landi og unnin af óháðum aðilum“. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur nýlega sett á fót
Gæðaráð háskóla sem ætlað er
að skoða gæðamál innan háskóla,
þ.á m. tengsl kennslu og rannsókna. Ráðið er skipað sex erlendum aðilum og ætti því að geta
verið faglegt og óháð. Það vekur
furðu að Gæðaráðið er einungis
skipað einstaklingum úr hug-,
félags- og menntavísindageiranum. Í því eru engir með reynslu
af raunvísindum eða heilbrigðisog lífvísindum, þeim greinum
vísindanna sem sterkust eru á
Íslandi. Það er áhyggjuefni enda
mikill munur á vinnubrögðum í
raun-, heilbrigðis- og lífvísindum annars vegar og félags-, hugog menntavísindum hins vegar.
Gæðaráðið er því ólíklegt til að
geta lagt mat á gæði rannsókna í
raun-, heilbrigðis- og lífvísindum.
Þessu þarf að breyta til að slík
úttekt verði trúverðug.
Við leggjum því til að i) hafið
verði gæðaeftirlit með öllu rannsóknafé á Íslandi; ii) við þetta
eftirlit verði notast við þær
aðferðir sem gefist hafa best
annars staðar (sbr. hér að ofan);
iii) niðurstöður slíkra úttekta
verði notaðar við ákvarðanatökur; iv) í gæðanefndina verði
skipaðir aðilar úr raun-, heilbrigðis- og lífvísindageirunum.
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Málþing um stöðu fámennra byggða verður haldið að Ketilási í
Fljótum 30. október klukkan 14. Sveitarfélagið Skagafjörður heldur
það í samvinnu við samtökin Landsbyggðin lifi og íbúa í Fljótum.
Haldin verða framsöguerindi og starfað í hópum. Jón Bjarnason,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ávarpar gesti.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Áhugamenn um Royal Enfield mótorhjól stofna klúbb á Íslandi.

12 kg

Óbreytt frá
stríðsárunum

Þvottavél
og þurrkari
· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

Í

slenskir áhugamenn
um Royal Enfield mótorhjól stofnuðu klúbb,
Royal Enfield Club
of Iceland, á dögunum. Að
sögn Guðmundar Más Ástþórssonar, formanns hins
nýstofnaða klúbbs, er markmið hans að auka veg og
vanda þessara bresk/indversku hjóla á Íslandi.
„Svona klúbbar þekkjast
víða um Evrópu, þar með
talið á Norðurlöndunum,
enda eru menn almennt
á því að þarna séu á ferð
vönduð mótorhjól, þægileg í
alla staði og flott.
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Woodex á Íslandi frá árinu 1977.
Löngu landsþekkt fyrir endingu og gæði.
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Sparibuxur
- Betri vinnubuxur
snið
3 síddir – 2
i snið
1 sídd – fleir
56
Stærðir 36–
brúnt
g
Litur; svart o

Bæjarlind 6 Eddufelli 2
Sími 554-7030
Sími 557-1730

www.rita.is
FRÉTTABLAÐIÐI/VALLI

Jeppadekk
Umfelgun með afslætti
þessa dagana fyrir bæði fólksbíla og jeppa!
GRAFIKER

Komdu núna og fáðu fría vetrarskoðun í leiðinni!
DEKK

RAFGEYMAR

BREMSUKLOSSAR

SMURÞJÓNUSTA

PERUR

RÚÐUÞURKUR

ALÞRIF & TEFLONBÓN

SÆKJUM OG SKILUM

Smiðjuvegi34
34|Rauð
|Rauðgata
gata| |www.bilko.is
www.bilko.is| |Sími
Sími557-9110
557-9110
Smiðjuvegi
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Frábært verð
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13. október 2010

MIÐVIKUDAGUR

Vefsíðan www.faninn.is fór í loftið á dögunum. Henni er meðal annars ætlað að minna á tólf lögskipaða fánadaga Íslands en þá daga er
fánanum flaggað á öllum opinberum byggingum auk þess sem almenningur er hvattur til að gera slíkt hið sama. Síðan er upphitun fyrir bókina
Þjóðfáni Íslands eftir Hörð Lárusson sem kemur út í mars á næsta ári.

Guðmundur segir
mótorhjól vinsælli
fararskjóta en bíla
á Indlandi.

Vandaðir skór fyrir veturinn!
3ÁRLEGA Ö¾GILEGIR HERRASKËR ÒR MJÒKU LEÈRI
MEÈ RIFL¹S YFIR RISTINA OG GËÈA BREIDD
bAIRCOMFORT
Teg: 48096
Litir: svart og brúnt
Stærðir: 40 - 47
Verð: 19.885.-

Framhald af forsíðu
Sími 551 2070.
Opið mán.-fös. 10-18.
Laug. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

6ERTU VINUR

Nýr fyrirlestur með Matta Ósvald
Sögur hugans
Fyrri hluti:
Miðvikudaginn 13. okt kl: 19.30-21.30
Bættu samstarfið við eigin huga.
Hefur þér mistekist að breyta slæmum ávana,
oftar en einu sinni.
Svaraðu 3 spurningum áður en þú leggur af stað í breytingar.
Óttinn sigraður.
2 Lykilatriði til að falla ekki í gamla farið”.
“
Skemmtilegar sögur sem minnka mótstöðu undirvitundar
gegn breytingum.

Við sem stöndum að baki
klúbbnum þekkjum þetta af eigin
raun þar sem við eigum allir svona
hjól og vildum með klúbbnum hefja
þau til vegs og virðingar,“ útskýrir Guðmundur, en ekki er lengra
síðan en fjögur ár að áhugi hans á
þessari gerð mótorhjóla kviknaði í
heimsókn til Indlands.
„Þetta var alveg einstök lífsreynsla. Við Þóra Guðmundsdóttir,
sem höfum staðið fyrir jógaferðum fyrir Íslendinga til Indlands,
urðum okkur úti um svona hjól til
að ferðast um frá Cophin í Keralahéraðinu í suðri upp eftir til Góa.
Ég hafði áður farið nokkrum sinnum til Indlands en þarna á mótorhjólinu upplifði ég enn sterkar á
hraðri yfirferð töfra landsins, það
fjölbreytilega litróf mannslífs og
dýra sem þar búa og fallega náttúru,“ segir Guðmundur sem lagði
af stað með litla sem enga reynslu
af mótorhjólum en varð sér úti um
Royal Enfield mótorhjól í lok ferðar
og flutti til Íslands.
Mótorhjól Guðmundar er með

Á Indlandi er ekki óalgengt að fjölskyldur ferðist saman um á einu mótorhjóli.

500 kúbika vél, sparneytið og
afar meðfærilegt að sögn eigandans sem þykir þó einna mest vert
um útlitið en það er nákvæm eftirmynd hjóla frá seinni heimsstyrjöldinnni. „Indverjarnir tóku við
framleiðslu þessara hjóla af hendi
Breta árið 1968 og þótti engin sérstök ástæða til að betrumbæta
hana, þeim þótti hún einfaldlega
svo vel heppnuð. Hjólin er því
hægt að fá í lítillega uppfærðum
útgáfum eða í sinni upprunalegu

mynd,“ sem Guðmundur telur vera
eina ástæðuna fyrir vinsældum
hjólanna.
Skömmu eftir heimkomu kynntist Guðmundur fleiri áhugamönnum um Royal Enfield mótorhjól sem
varð til þess að klúbburinn varð
síðan stofnaður fyrir skemmstu.
Áhuginn er að hans sögn eitt helsta
skilyrðið fyrir inngöngu. „Við
tökum vel á móti áhugasömum og
svo er auðvitað gott stefni viðkomandi á að kaupa sér svona hjól.“
Sem stendur eru félagar níu talsins, allt saman menn á besta aldri
sem hittast reglulega til að ræða
hugðarefnið og skella sér á rúntinn. „Konurnar hafa hins vegar af
einhverjum ástæðum haldið sig
í skefjum og ég auglýsi bara hér
með eftir þeim.“
Ýmislegt er á döfinni hjá
klúbbnum, meðal annars fyrirhuguð ferð til Indlands að sögn Guðmundar. „Við stefnum á að fara
saman út eftir svona þrjú til fjögur
ár og þá ætla ég að nota tækifærið og sýna félögunum hversu hentugt er að ferðast um á svona hjólum
og lenda í spennandi ævintýrum á
framandi slóðum.“ roald@frettabladid.is

Seinni hluti:



  

Fimmtudaginn 21. okt kl: 19.30-21.30

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands

Fyrsta myndakvöld Ferðafélags Íslands á þessum
vetri verður haldið í sal félagsins í Mörkinni 6
miðvikudaginn 13. október og hefst kl. 20.00.
Myndakvöldið ber yfirskriftina:

Sumar á fjöllum
og verða sýndar myndir úr ferðum Ferðafélags Íslands á liðnu sumri.
Dagskráin verður sem hér segir:

Litast um í Lónsöræfum
-- Hjalti Björnsson sýnir myndir úr gönguferðum um Lónsöræfi.

Votlendi og víðerni
– Þóra Ellen Þórhallsdóttir sýnir myndir úr Þjórsárverum.
Kaffihlé

Frá Hattveri til Hornstranda
- Páll Ásgeir Ásgeirsson
Fjallabaki,
Skráðu sýnir
þig myndir
inn –afdrífðu
þig út
úr Djúpárdal,
Hornströndum
og víðar.
Ferðafélag
Íslands
Kaffi og meðlæti er innifalið í aðgangseyri að vanda.

Auglýsingasími

Stórar, þykkar, síðar og jafnvel pínulítið
munstraðar peysur eiga upp á pallborðið í vetur
ef marka má tískutímaritið www.vogue.com.
Sannarlega notaleg tíska þar á ferð.

Heitir kroppar
Farmers Market hefur sett
á markað haust- og
vetrarlínu.
„Þetta er í raun eðlilegt framhald á því
sem við höfum verið
að gera; við byrjuðum á að vinna peysur upp úr íslenskri
ull og höfum smám
sama n verið að
bæta við þær kjólum, buxum og yfirhöfnum og erum
að verða komin
með alklæðnað,“
segir Jóel Pálsson, annar eigend a Fa r mers
Market sem hefur sent
frá sér haust- og vetrarlínu. Hún samanstendur meðal annars af
peysum, yfirhöfnum
og nærfötum fyrir
dömur og herra og
á Bergþóra Guðnadóttir sem endranær heiðurinn að
öllum fötum vörumerksins.
„Við lögðum
upp með þá hugmynd að hanna
hvort tveggja í
senn fallegar og hlýlegar yfirhafnir, á
meðan nærfötin eru

okkar útfærsla á sígildum ullarnærfötum sem Íslendingar hafa klæðst gegnum
tíðina.“ Þá er óupptalinn sérstakur barnagalli.
„Við höfum
áður hannReykjaað á börn
hlíð ungbarnaen þetta er
galli er hluti af
nýju haust- og fyrsta flíkin sem við
vetrarlínu
Farmers Mark- hönnum
et. Hann fæst sérstaklega me ð
í stærðum
6-12 og 12-18 ungabörn í
mánaða.
huga,“ segir
Jóel.
Hann getur þess að
erlendis hafi viðtökurnar við Farmers Market
farið fram úr björtustu
vonum þar sem hópur söluaðila stækkar stöðugt. „Fötin
fást nú í Nörgaard á
Strikinu í Kaupmannahöfn og Japanar eru
mjög spenntir fyrir
okkar vörum, þar
h a fa Ne ph e nters, Mitshukoshi og
Beams bæst í hóp
söluaðila,“ nefnir
hann sem dæmi.
- rve

Ný útfærsla á anorakksponsjóinu HOF. Alpaka og ull
með viskósfóðri og tölu úr
lambshorni.

Konur í
karlaskyrtum
Viktor & Rolf vilja að konur
klæðist karlmannsskyrtum og
jafnvel að þær séu hver ofan á
annarri.
Að sjá konur í karlmannsskyrtu er
ekki endilega nýtt af nálinni. Að
sjá konur í hverri skyrtunni yfir
annarri er þó eitthvað sem ætti að
vekja athygli og jafnvel undrun.
Á tískusýningu tvíeykisins Viktor & Rolf mátti
þó sjá hið síðarnefnda á
lögulegum fyrirsætum,
sem þrömmuðu
eftir tískupöllunum í París á
grófum, litríkum
skóm í anda sjöunda áratugarins.
Hvort sem þær
voru í buxum
eða pilsi, brúðarkjól eða þunnum sumarkjól
mi n nti lí na
tvímenninganna á að karlmannsskyrtur hæfðu hinum
fínustu tískudrósum.
Litirnir voru léttir og
leikandi með hvítum
og svörtum undirtóni
og einstaka bleikum og
bláum lit.
- jáb

á NordicaSpa
Ný
námskeið
hefjast
18. okt.

Dansaðu þig
í fanta form!
Mikil fitubrennsla  eykur þol og styrk
Latin-tónlist (salsa, cumbia, merengue,
raggaeton, samba og fleira)
Auðveld spor fyrir allan aldur
Handklæði við hverja komu
Herða- og höfuðnudd eftir hverja æfingu

4 vikna námskeið

2 fastir tímar + 5 opnir Zumba-tímar
Verð: 19.900 kr.

Innifalinn aðgangur að tækjasal, opnum
tímum á stundaskrá og SPA-inu.

Skráðu
þig strax
í síma
444 5090

www.nordicaspa.is

F í t o n / S Í A

Ný alíslensk og hörkuspennandi gamanþáttaröð í 12 þáttum. Siggi Hlemm er fráskilinn
ljúflingur á fertugsaldri sem erfir myndbandaleigu eftir föður sinn. En rekstur myndbandaleigu er honum síður en svo efst í huga því lengi hefur hann gælt við þá hugmynd að
gerast alvöru einkaspæjari. Úr því rætist þegar hann flækist inn í stórhættulegt og eldfimt
sakamál sem teygir anga sína mjög víða.

ÞAÐ ER AUÐ
AÐ KAUPA Á VELT
SKRIFT Á

klst.
klst.
10
12
fyrir
peninginn?
*

eða

af sjónvarpsefni
hjá rúv

*

af sjónvarpsefni
hjá skjá einum

eða

56 klst.

*

af frábærri skemmtun
fyrir alla fjölskylduna

*Sýningartími að meðaltali á sólarhring.

hvað
ert þú að fá

STOD2.IS

Stöð 2 , Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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

BÍLAR &
FARATÆKI
Glæsilegur Audi Q7 TDI árg.‘06, ek.
78þús. Ásett verð 7.6m,tilboð 6.950.
Uppl. í síma 894 8888.
PORSCHE CAYENNE TURBO. Árgerð
2007, ekinn 25 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur.sólúga rafm krókur og fl
Verð 14.900.000.
TRIGANO ODYSSEE 7-2005 VEL BÚINN
TJALDVAGN LÍTIÐ NOTAÐUR V-650
TILBOÐ 550Þ RAÐNÚMER.192877.

Bíla & FerðavagnaMarkaður. Óskum
eftir öllum gerðum af bílum og ferðavögnum á skrá. Visa/Euro lán allt að
500.000 kr. til 36 mán. Stórt útipláss. 25
% afsláttur af sölulaunum. Upplýsingar
í síma 445-3367 - ferdavagnamarkadur.
is - Höfðabakka 9 FerðavagnaMarkaður.
is - Höfðabakki 9.

Toyota Yaris árg. ‚01, ek.195þús. V.
500þús. Uppl. í s. 868 9355.
M.Benz C240 4matic 3/2003 ek.98þús.
ssk, lúga,leður og m/fl ásett verð
2.490.000.-

TOYOTA YARIS TERRA DÍSIL. Árgerð
2009, ekinn 63 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 2190.000 Tilboð 1.890.000.
Rnr.110515

PORSCHE CAYENNE TURBO S. Árgerð
2008, ekinn 28 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 10.900.000. Topp bíll

SUSUKI
GRAND
VITARA
62007SJÁLFSKIPTUR EK 93ÞV-2690
TILBOÐ 2390RAÐNÚMER.192868

ADRIA CLASSICA 613PK hjólhýsi til
sölu, 2006. Sólarsella, Converter, Alde
Hitakerfi, Gólfhitakerfi. 6 manna kojuhús. Athuga skipti á ódýrara fellihýsi
1-1,5 milljón. Verð 3.490 kr. Upplýsingar
í síma 445-3367 - ferdavagnamarkadur.
is - Höfðabakka 9

PORSCHE CAYENNE S. Árgerð 2006,
ekinn 67 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 7.990.000. leður,lúga,dvd og fl

Toyota Rav4 7/2003 ek.85þús. 5 gíra
dráttarkrókur ásett verð 1.450.000.-

Toy. Corolla 1.6 L árg. 2003. Sjálfsk. ek.
166þ. Mjög gott eintak. Verð 920.000.
Sími 899 4628.

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX.
Árgerð 2008, ekinn 67 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 6.250.000 Tilboð
5.590.000. Rnr.110608

HONDA CIVIC SPORT 1,8 5D. Árgerð
2008, ekinn 25 þ.km, BENSÍN, 6 gírar.
Verð 2.890.000. 17“ álfegur

Hyundai I-30 11/2007 ek.58þús. 5 gíra
góður bíll ásett verð 1.790.000.- áhvílandi lán 1.173.000.-

NISSAN
PATROL
38“
4-1999
BEINSKIPTUR EK.199Þ NÝ DEKK
FRÁBÆRT VERÐ 2390 TILBOÐ 1490Þ
RAÐNÚMER.192867

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

HYUNDAI H-1. Árgerð 2006, ekinn 71
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 2.750.000
Tilboð 2.370.000. Rnr.110610

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
HSE. Árgerð 2005, ekinn 66 þ.km,
BENSÍN, leður,lúga,Sjálfskiptur. Verð
6.280.000.
Toyota Avensis 1.8 Wagon Terra 7/2002
sjálfsk. ek.179þús. bíll í mjög góðu lagi
ásett verð 990.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Bílar til sölu
OPEL
OMEGA
SEDAN
SJÁLFSSKIPTUR EK 79Þ
RAÐNÚMER.192865

1997
V-420

Suzuki Wagon Toppeintak

Árg.‘03, ek.63þús. Toppeintak,nýsk.
Neyslugrannur,stór að innan, hógvær
að utan. 550þús staðgr. Uppl. í s. 897
2717 eða 896 4062.
M. Benz sendibíll, árg. ‚79. Innréttaður
sem húsbíll. Þarfnast nokkurrar
aðhlynningar. Mikið af varahlutum fylgir. S. 662 5844.

0-250 þús.

TOYOTA AURIS TERRA DÍSIL. Árgerð
2008, ekinn 67 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 2.400.000 Tilboð 2.050.000.
Rnr.150294

MMC OUTLANDER INTENSE+. Árgerð
2007, ekinn 58 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. 7
manna Verð 3.990.000.

VORTEX Heithúðun á allar gerðir pallbíla og fleira. Upplýsingar í Bílaryðvörn
í síma 587 1390.

Hymer Eriba 525A hjólhýsi til sölu,
2007. Svefnpláss fyrir 6. Sólarsella, gólfhiti og grjótagrind. Kojur, fast hjónarúm
og borðkrókur fyrir miðju. Verð 3.690
þús. Athuga skipti á ódýrari hjólhýsi eða
fellihýsi. Upplýsingar í síma 445-3367 ferdavagnamarkadur.is - Höfðabakka 9

!!! sparneytinn statio

Skoda Felicia árg. ‚99, ekinn aðeins
135þús. km, stadion, beinskiptur, ný
skoðaður 2011, Tilboðsverð aðeins
185þús. stgr. S: 659-9696.

MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á
MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER
MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í
ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN
OG FLEIRA OG FLEIRA VANTAR BÍLA
Á SKRÁ.

TOYOTA AURIS SOL DÍSEL. Árgerð 2008,
ekinn 59 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 2.820.000 Tilboð 2.430.000.
Rnr.110588
JEEP CHEROKEE LIBRTY DISEL . Árgerð
2003, ekinn 90 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 1.990.000.

TOYOTA AURIS TERRA DÍSEL. Árgerð
2008, ekinn 69 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 2.350.000 Tilboð 2.050.000.
Rnr.110526

VW PASSAT STW 6-2000 SJÁLFSKIPTUR
EK-197Þ V-690 TILBOÐ
550Þ
RAÐNÚMER.192859

Til sölu Nissan Interstar árg.‘08.,
ek.37þús. Stöðvarleyfi á Nýju-sendibílastöðunni gæti komið til greina. V.
3,4 m m/vsk. Uppl. í s. 893 2217

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 8
MANNA. Árgerð 2007, ekinn 105 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 4.990.000.

Toyota Hiace diesel

Til sölu Toyota Hiace diesel turbo árgerð
2001, 9 manna, Skipt var um tímareim
fyrir 30.000 km, nýjar hjólalegur að framan, Ný ballansstangargúmmí að framan,
bíllinn er mikið keyrður en er í góðu
lagi 487.000 km. Smurbók frá upphafi,
skoðaður 2011, afturdrifinn, sjálfskiptur,
samlitur, aukamiðstöð, cd, samæsingar
og farangursgrind. Tilboðsverð 550.000
staðgr. Sími 861 7600.

Sjálfskiptur á tilboði 250
þús!

DAIHATSU APPLAUSE 1,6 LIMITED
árg.‘99 ek.133 þús.,ssk., skoðaður 2011,
álfelgur, rafmagn í ruðuðum ofl. þetta
er góður og sparneytinn bíll! viðmunaðarverð hja bgs er 498 þús. en fæst
á TILBOÐSVERÐI 250 ÞÚS. STGR! s.
841 8955.

Varahlutir

Gerðu verðsamanburð
NISSAN ALMERA GX. Árgerð 1999,
ekinn 185 þ.km, 5 gírar. Verð 360. þús
.. SKOÐAÐUR ÚT 2011.. Rnr.102662

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

TOYOTA RAV4 GX. Árgerð 2007,
ekinn 82 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.880.000 Tilboð 2.390.000.
Rnr.110589

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

VW GOLF HIGHLINE. Árgerð 2003,
ekinn 88 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.250.000. Álfelgur og fl

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur,
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 517 9999, 100bílar.is

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

Varahlutir frá framleiðanda
Umboðsaðili á Íslandi
Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is
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250-499 þús.

Kerrur

Fjórhjól

Varahlutir

Haustútsala.

AVENSIS Á TILBOÐI 290
ÞÚS STGR!

TOYOTA AVENSIS L/B SOL 1600 árg‘98
ek.208 þús,5 gíra beinskiptur,skoðaður
2011,buið að skipta um tímareim,ásett
verð 490 þús en er með smá útlisgalla
fæst á 290 þús stgr! góður og þéttur
bíll 841 8955

20% afsláttur af eins öxla kerrum.
Verð m.afsl. kr.156.000 Lengd 2,06mtr.,
breidd 1,11. 13“ dekk. H.b.geta
750kg. Takmarkað magn. Brimco ehf.
Flugumýri 8, Mos. Opið 13-16.30 s.
894 5111.

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 gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Bílapartasala

Mótorhjól

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

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

Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun.
s. 663 0000

Garðyrkja

ÞJÓNUSTA
Sendibílaþjónusta

Vinnuvélar

!!! Sjálfskiptur 4x4 !!!

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Frábær bíll í veturinn, Subaru impresa
1.8, ekinn aðeins 135þús km, station, 4x4, sjálfskiptur, skoðaður 2011,
nánast ný nagladekk fylgja bílnum,
Tilboðsverð aðeins 280þús. stgr. uppl.
í s:659-9696

VW, Skoda, Audi,
varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Bílar óskast
Óska eftir bíl

LEIGÐU
LENGRI
VINNUDAG!
RAFSTÖÐVAR
4-160KW
OG
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI.
561-8373 www.dslausnir.is

Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr.
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt.
Uppl. í síma 899 3939.
Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar.
Sæki útá land. S. 893 5517.
Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Bátar

Vespur

Allt að 70% afsláttur. Seljum einnig
alla björgunarbáta á lager með afslætti.
Gildir aðeins út vikuna 11-16 október,
ATH opið frá 17:30-20:00 eftirmiðdag,
10-14 laugardag. Gúmmíbátar & Gallar
S:5711020 ,Askalind 7, 201 Kópavogur.
Gúmmíbátar & Gallar, www.gummibatar.is

Vil kaupa sjálfskpt. bíl á verðbilinu 0750.000. 4 eða 5 dyra árg. ‚00 og yngra
má þarfnast lagfæringar (ekki USA bíla)
Gsm 694 7597.

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Til sölu einn Zodiac Mark2, án mótors,
og Avion slöngubátur, án mótors. Uppl.
í S. 863 5699

Árg. 1998-2002 fyrir 150-400 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821 2545.

Hjólbarðar

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Ný sending af Vespum á frábæru verði
kr 229,999 Hagkaup Garðabæ 563
5412

4.stk 175/70 13‘‘ á álf. á 20þ. 4.stk
185/65 14‘‘ á 5gata álfelgum á 30þ. 4
stk. 175/65 14“ á álf. á 30þ. 4 stk. 235/65
17“ á 40þ. 4 stk. 185/65 14“ á Imprezu
felgum á 25þ. 2 stk. 195/65 15“ á álf. á
10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 þ.4.stk ný
dekk 5.30 12‘‘ á 5gata felgum á 25þ.Eitt
stk. 255/55 18“ á 5 þ. 4 stk. 175/70 13“ á
Golf álf. á 20 þ. Uppl. í s. 896 8568.

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06.
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08.
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05.
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06.
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893
2284. www.carparts.is
Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.is 565-6020.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.
Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara
árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia
Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97
1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent
‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97,
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99
Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi
bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Pípulagnir
Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Hreingerningar

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

Trjáklippingar

Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runnum og öll almenn garðavinna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848
1723.

Bílar til sölu
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TRJÁKLIPPINGAR

Spádómar

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

Til bygginga

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

Bókhald

Nudd

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

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Málarar

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir
Flísalagnir, pípulagnir, raflagnir,
málarar, smiðir og allt alhliða
múrverk.
Uppl. í síma 899 2924
& 899 2420. Gerum tilboð að
kostnaðarlausu.

Málun
20% afsláttur af inniverkefnum, getum einnig
bætt við okkur útiverkefnum.

Málun, flísar, múr og parket. Fagleg
vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu
tilboð strax í dag. Haukur, S. 777 3374.

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

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

Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Er byrjuð aftur!

Símaspá 859 9119 Bein miðlun, fyrirbænir og tarot. Opið öll kvöld frá
kl. 20.00 - 23.30. visa/euro. Laufey
spámiðill. Löng reynsla.

Verslun

Dulspekisíminn 908-6414

TANTRA MASSAGE

Símaspá og draumaráðningar. Spák.
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage. Unique
experience for men, women and
couples. Tel: 698 8301 www.tantratemple.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

NUDD - Tilboð - NUDD

Rafvirkjun

Nudd kr. 3500,Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

Óskast keypt
Kaupi gull !

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
Smiðir Vanir smiðir geta bætt við sig
verkefnum úti sem inni S:892 2588.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.

Trésmíði

Stífluþjónusta

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

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.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

Önnur þjónusta
Tölvur

Óskast keypt

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell,
Brother, Canon og Epson send af stað
samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S.
517-0150 Fjarðargötu 11.

Fjarlægjum gömlu þvottavélina ókeypis. Borgum fyrir góðar vélar. Óskum
einnig eftir stórum iðnaðar/sameigna
þvottavélum og þurrkurum. 690-2409
Vistvæn endurnýting.
Óska eftir 3x20ft skrifstofugámum,
1x10ft skrifstofugám, 2öxla kerru og
diesel loftpressu. Uppl. í S. 863 5699

KEYPT
& SELT
Til sölu

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Heildsala
Til sölu lager af skóhjólum með blikkljósum. Jólagjöfin í ár fyrir 5 ára og
eldri. 300 pör á 650 kr. + vsk. parið.
S: 820 7746

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567
6666 og 862 0941. http://dreamoasis.
magix.net

Snyrting

Ýmislegt
Evrur til sölu 5% yfir seðlagengi uppl. í
síma. 857 6711.

HEILSA

Þjónusta

Heilsuvörur
HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862
5920.
Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Líkamsrækt
Hlaupabretti til sölu v. 70 þús. s. 895
1890.

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

Hljóðfæri

Þjónusta

Hvítt SAMICK píanó til sölu v. 300 þús.
s. 895 1890.

Vélar og verkfæri

:cYjgk^cchajijccVc#^h

,[ad``Vghbjijccj
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

;Zgcjg
EVee^

GV[]aÂjg

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

EVeeg

B{abVg

9V\WaÂ$
ibVg^i

EaVhi"
jbWÂ^g

Nudd
Verð í Mjódd 14. og 15. okt ef einhver
er með hálsbólgu eða lungnabólgu þá
er ég með rétta drykkinn fyrir þig. Er
aftur komin með myntina fyrir asma.
G.ben jurtavörur.
Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.
Ertu aum/aumur í baki , hálsi eða
höfði, áttu erfitt með að komast fram úr
á morgana, þá er þetta rétta stofan fyrir
þig. Nudd fyrir heilsuna. S. 588 2260
& 863 2261.
Whole body massage. S. 849 5247
Gott nudd - good massage. S. 857
4850 & 844 0329.

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími:
5520110 www.pon.is
Trérennibekkur óskast. Stiglaus og ca.
meter að lengd. Sigurjón 8995716
silo@mmedia.is

Námskeið

.AGLASKËLI .EGLUR OG LIST

LUXURY,TANTRIC ,WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY
TIME!!869 8602.

"OÈIÈ ER UPP¹ N¹MSKEIÈ Å NAGLA¹SETNINGU
N¹MSKEIÈ HEFJAST  OKTËBER
+ENNARI 2ËSA "JÎRK (AUKSDËTTIR MARGFALDUR ÅSLANDS
MEISTARI 6ERÈ  KR INNIFALIÈ ER STARTPAKKI MEÈ ÎLLU

Líkamsnudd !

)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS OG Å S  

Frábær þjónusta. S. 693 0348 eða
6618272

Jb]kZg[^hk¨caVjhc
<ÂYÅgÄ_cjhiV
HeVgVgÄghedg^c
,[ad``Vghbjijccj
ÌWng\!gj\\ZcYjgk^cchaV

=g^c\]ZaaV+''&=V[cVg[_gÂjgHb^/*(*'*&%
\VbVg5\VbVg#^hlll#\VbVg#^h
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Dýrahald

Húsgögn

Húsnæði í boði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

SKAMMTÍMALEIGU

SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í miðbænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is
næg bílast 2-10 manna íbúðir
Herbergi til leigu á Bæjarhrauni 16
Hfj. Öll aðstaða til staðar. Uppl. í s.
899 7004.
Fallegar hótel íbúðir fullbúnar húsgögnum til leigu á Bæjarhrauni 16, Hfj. Uppl.
í s. 899 7004.

Námskeið

Til sölu Golden Retr hvolpar, ættbf hjá
HRFI. Tilb. til afh. í nóv. Uppl. 6924813
e.kl.16
Ég er einn eftir. Til sölu fallegur óættbókafærður 9 vikna gulur labrador
rakki. Uppl. eftir 16. 661 8041.

Smáskipanámskeið
18.10
27.11. fjarnám eða staðarnám.
Skemmtibátanámskeið 9. 10. - 16. 10.
Staðarnám. Skráning á www.tskoli.is
eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins.

Föndur

Kennsla

Leigjendur, takið eftir!

Til sölu fallegt bast sófasett. Hagstætt
verð. Uppl. í síma: 6924813 e. kl.16.

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.

Ýmislegt

70 fm 2ja herb. íb. í kj. í einbýli 200 Kóp.
Laus, sér inng. M/ hita. Langtímaleiga,
reglusemi áskilin. S. 895 1281

Til sölu svefnleðursófi,rafmagnsrúm 80x200 bæði keypt í Betra bak.
Hlaupabretti, leðurhornsófi, glerborðstofuborð og hvítt tölvuborð með hillum
að ofan. Allt vel með farið. S. 820
2845.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað
húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á
www.husbilageymslan.net

www.geymslaeitt.is

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

Atvinna í boði
Atvinna Atvinna
Deildarstjóri óskast til starfa í
Rúmfatalagernum Smáratorgi
Upplýsingar gefur Njáll í síma
820 8004 eða á staðnum.
Rúmfatalagerinn Smáratorgi

Florida

Útilegubúnaður

Til leigu einbýlishús í Orlando Ventura.
Til lengri eða skemmri tíma. Uppl. í s.
893 5517.

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhaldsog háskólanema. S. 557 9233. WWW.
NAMSADSTOD.IS

Herbergi í Hraunbæ. Reglusemi áskilin.
Uppl. í s. 865 9637 eða 847 6413.

Ökukennsla

Húsnæði óskast

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Lökkun
Vantar mann vanann innréttingalökkun.
Upplýsingar í síma 577 1424
eða heggurheggur.is

Hef fjársterkan kaupanda að einbýlishúsi í 101 Rvk. Tilboð óskast send í
pósthólf 5141, í 125 Rvk.

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

!!!Íbúð óskast!!!

www.leiguherbergi.is

HEIMILIÐ

Vatnsheldar töskur og pokar, þýsk gæði,
5 ára ábyrgð varahlutaþjónusta. Hirzlan
Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040
www.hirzlan.com

Óska eftir fallegu fuglabúri, helst á fæti.
Uppl í s. 891 8727

Fyrir veiðimenn

Tilkynningar

Gæsaskyttur ATH!

Gæsaveiði í Landeyjum með vönum
leiðsögumönnum. Sendið fyrirspurnir
ásamt nafni og símanúmeri til eftirfarandi vesturrost@vesturrost.is eða
pall@leit.is

!+52%92!2"2
!ÈALSKIPULAG
"¾JARSTJËRN !KUREYRAR AUGLÕSIR HÁR MEÈ EFTIRFARANDI
FJÎGUR SKIPULAGSM¹L SAMHLIÈA
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST TILLAGA ¹ NÕJU DEILISKIPULAGI ¹
!KUREYRI

*AÈARSVÎLLUR SV¾ÈI 'OLFKLÒBBS !KUREYRAR
3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF -IÈHÒSABRAUT Å NORÈRI .AUSTAHVERÙ
Å AUSTRI OG ËBYGGÈU SV¾ÈI Å SUÈRI OG VESTRI 4ILLAGAN GERIR MA R¹È
FYRIR  HOLU GOLFVELLI OG  HOLU AUKAVELLI AUK BYGGINGUM TENGDUM
AÈSTÎÈU OG STARFSEMI GOLFVALLARINS

¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST TILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ !ÈAL
SKIPULAGI !KUREYRAR  

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

)¨

Nú geta konur sem vilja afla sér aukatekna, t.d. sem símadömur eða fyrirsætur, notað djarfa samskiptavefinn
PurpleRabbit.eu til að kynnast nýju
fólki og koma sér á framfæri.“
Emami leitar eftir reyndri saumakonu
til starfa í Hfj, þarf að geta byrjað sem
fyrst. Umsóknir sendist til: emami@
emami.is

Bakaríið Hagamel 67

Óskar eftir að ráða starfskraft í afgreiðslu
frá 13-18 virka daga. Uppl. s. 897 8101
eða 868 6102.

Til sölu þetta ágæta atvinnuhúsnæði á
götuhæð. Tvær Innkeyrsludyr en möguleiki á 4 hurðum. Góð lofthæð. Laust
strax. Stór malbikuð sérlóð. Ótrúlega
gott verð. Ekkert áhvíl-engin skipti. S:
895-2049.

Duglegt starfsfólk óskast í mötuneyti.
Bílpróf og íslenskukunnátta skilyrði.
Skemmtilegur vinnustaður og góð
laun fyrir rétta aðila. Umsóknir berist á
magnus@13rettir.is

HEIMAKYNNINGAR

Vantar gott fólk til að starfa við heimakynningar. Um er að ræða frábæra
gólfhreinsilínu. Góðir tekjumöguleikar,
frjáls vinnutími. Upplýsingar í síma 5178000 eða á golfefnaval@golfefnaval.is

www.eignamidlun.is

2ÒGAKUR  GL¾SILEG ÅBÒÈ
/0

Atvinnuhúsnæði

Smiðjuvegur- 560fm
pláss- frábært verð
góð sérlóð.

Frá 1957
Sími: 588 9090

Reglusamt par með traustar tekjur og
barn á leiðinni óskar eftir íbúð á höfuðborgasvæðinu. S. 661 2065.

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

Fasteignir

Gisting

Atvinna óskast
Forritari með töluverða reynslu óskar
eftir starfi. sigjolheima@internet.is

3
(²

27 ára kk óskar eftir vinnu. Er með
Háskólapróf en allt kemur til greina. Get
byrjað strax. S. 867 5139.

Fundir
Aðalfundur Ferða- og útivistarfélagsins
Slóðavinir verður haldinn miðvikudagskvöldið 27. okt kl. 20:00, í húsakynnum
Arctic Trucks, Kletthálsi 3, Reykjavík. Á
dagskránni eru hefðbundin aðalfundarstörf. Nánari upplýsingar um dagskrána
má sjá á vefsíðu félagsins, www.slodavinir.org. Rétt til setu á aðalfundi hafa
þeir sem staðið hafa skil á félagsgjaldi
fyrir 2010.

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU VÎNDUÈU ¹LKL¾DDU LYFTUHÒSI
¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU OG SÁRGEYMSLU ¥BÒÈIN ER FULLBÒIN MEÈ EIKAR
INNRÁTTINGUM EIKARPARKET OG FLÅSAR ¹ GËLFUM &ATAHERBERGI INNAF HJËNA
HERBERGI ¥BÒÈIN ER NÕM¹LUÈ ,AUS STRAX /0)¨ (²3 ¥ $!' -)¨6)+5
$!' &2 +,   6   M 

'OLFVÎLLUR AÈ *AÈRI

4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR AÈ OPIÈ SV¾ÈI TIL SÁRSTAKRA NOTA / FYRIR
GOLFVÎLLINN AÈ *AÈRI ST¾KKI ÒR  HA Å   HA 6ERSLUNAR OG ÖJËNUS
TUSV¾ÈI ER SKILGREINT INNAN GOLFVALLARINS ,EGA ÖÁTTBÕLISMARKA AÈAL
OG ÒTIVISTARSTÅGA BREYTIST ¥ÖRËTTA OG ÒTIVISTARSV¾ÈI VIÈ +JARNAGÎTU
MINNKAR UM   HA

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

Fjögurra manna fjölskylda bráðvantar
íbúð frá 1. des. Mjög róleg og viljum langtímaleigu. Getum fengið góð
meðmæli frá núverandi leigusala. S:
6168008 teddi.jons@gmail.com

(ALLAKUR A FALLEGT ÒTSÕNI

Einkamál

3

/0

)¨

(²

¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM ERU HÁR MEÈ AUGLÕSTAR TILLÎGUR ¹ DEILISKIPULAGS
BREYTINGUM ¹ !KUREYRI -¹LSMEÈFERÈ ER Å SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR
SÎMU LAGA

.AUTAHVERÙ p SV¾ÈI SUNNAN 4JARNARHËLS

Geymsluhúsnæði

4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR BREYTINGU ¹ AFMÎRKUN SV¾ÈISINS Å SUÈRI OG
MINNKAR OPIÈ SV¾ÈI SEM VERÈUR HLUTI AF GOLFVALLARSV¾ÈI

.AUSTAHVERÙ  ¹FANGI

4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR BREYTINGU ¹ AFMÎRKUN SV¾ÈISINS Å VESTRI OG
MINNKAR OPIÈ SV¾ÈI SEM VERÈUR HLUTI AF GOLFVALLARSV¾ÈI ,EGA STOFN
STÅGS BREYTIST
4ILLÎGUUPPDR¾TTIR ¹SAMT GREINARGERÈUM MUNU LIGGJA FRAMMI Å
ÖJËNUSTUANDDYRI !KUREYRARB¾JAR 'EISLAGÎTU   H¾È OG HJ¹
3KIPULAGSSTOFNUN FR¹  OKTËBER TIL  NËVEMBER  SVO AÈ ÖEIR
SEM ÖESS ËSKA GETI KYNNT SÁR TILLÎGURNAR OG GERT VIÈ Ö¾R ATHUGASEM
DIR 4ILLÎGURNAR ERU EINNIG BIRTAR ¹ HEIMASÅÈU !KUREYRARKAUPSTAÈAR
WWWAKUREYRIIS UNDIR 3TJËRNKERÙÈ  3KIPULAGS OG BYGGINGARM¹L 
!UGLÕSTAR SKIPULAGSTILLÎGUR

'L¾SILEG FULLBÒIN JA HERBERJA  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å NÕLEGU ¹LKL¾DDU
HÒSI ¹ MJÎG GËÈUM STAÈ ¹ !RNARNESH¾ÈINNI 2ÒMGËÈ HERBERGI MEÈ
PARKETI 'ËÈAR INNRÁTTINGAR ¥BÒÈIN ER NÕM¹LUÈ &ALLEGT ÒTSÕNI
LYKLAR ¹ SKRIFSTOFU /0)¨ (²3 ¥ $!' -)¨6)+5$!' &2 +, 
 6   M 

+ÒRLAND   FM HÒS  H¾ÈUM
3

0)¨

(²

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu.
13 ára reynsla.
Í símaskrá ja.is undir;
geymsla asgeirs eirikssonar ehf.
Upplýsingar 897 1731
klettar@heimsnet.is

/

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

&RESTUR TIL AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGURNAR RENNUR ÒT KL 
MIÈVIKUDAGINN  NËVEMBER  OG SKAL ATHUGASEMDUM SKILAÈ
SKRIÚEGA TIL 3KIPULAGSDEILDAR !KUREYRARKAUPSTAÈAR 'EISLAGÎTU 
 H¾È (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGURNAR INNAN
ÖESSA FRESTS TELST VERA ÖEIM SAMÖYKKUR
 OKTËBER 
3KIPULAGSSTJËRI !KUREYRARKAUPSTAÈAR

Geymi tjaldvagna,
fellihýsi ofl.

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

SÉRTILBOÐ

Örfá stæði: Tjaldvagnar - 19 þ. Lítil
fellihýsi - 29 þ. Upphitað og vaktað á
Eyrarbakka. S: 564-6501.

  FM RAÈHÒS ¹ TVEIMUR HEILUM H¾ÈUM ¹SAMT   FM BÅLSKÒR
SAMTALS   FM (ÒSIÈ ER MJÎG VEL STAÈSETT Å HVERFINU FYRIR NEÈAN GÎTU
OG ÎRSTUTT Å SKËLA LEIKSKËLA OG VÅKINA (¾GT ER AÈ LEGGJA BEINT FYRIR FRA
MAN HÒSIÈ TEIKNAÈ AF (RJËBJARTI (RJËBJARTSSYNI ARKITEKT /0)¨ (²3 ¥ $!'
-)¨6)+5$!' &2 +,   6   M 

geymslur.com

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

Myndarleg kona og fallega vaxin vill
kynnast karlmanni með skemmtilegt
ævintýri í huga. Auglýsing hennar er hjá
Rauða Torginu Stefnumót, sími 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8125.
PurpleRabbit.eu Þú finnur allskonar
skemmtilegar, djarfar og spennandi
auglýsingar á kanínunni frá einstaklingum og pörum sem vilja sýna sig og/eða
kynnast fólki með djörf ævintýri í huga.

LÆGRA L
ÆGST
VERÐ LÁ
A
GA
VERÐ
IÐ
Í HÚS

FYRIR HEIMILIN

Í LANDINU

ASMI
ÐJUN
NI
10 ltr.

4.885,5 ára ábyrgð

57.800,-

5 kerfi
12 manna

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

87.590,Innimálning
Góð veggmálning innanhúss
Gljástig 10.

5 ára ábyrgð

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

1 ltr.
Kælir ými 17
ltr.
Fr ystiými 41
Orkunýting

A

7119961

iA
Þvotthæfn
Orkunýting

Kælir/frystir

Uppþvottavél

Orkunýting A
143x 58x 55 cm

ESF 65052W
82/88 x 59,6 x 57,5cm

1805498

1805331

A

A
Þurkhæfni

47 dB

Perur Osram

3.790kr/m

2

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

1.490kr/m

2

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

Sturtuhorn

25.900,10 STK.

590,-

!
aupin í dag
Ein bestu k
Sænskt gæða parket
frá Tarkett

Glærar 40W/60W.
10 stk. í pakka.

Veggflís

Eik Robust 3ja, stafa lakkað

Blanco Rustico inniflísar
20x25 cm

146800

8611001

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ

LÆG
S
LÁG TA
A
VER
ÐIÐ
Sturtuhorn
Hamrað gler, 80 cm botn.
8028600

Húsasmiðjan lækkar verð
á völdum vörum og lætur ávinning af nýjum og betri samningum við framleiðendur renna beint
til neytenda. Við leggjum okkur fram um að bjóða lægra verð til hagsbóta fyrir heimilin í landinu.
Það köllum við lægsta lága verðið í Húsasmiðjunni!
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið
misjafnt milli verslana.

13. október 2010 MIÐVIKUDAGUR
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STEINN STEINARR skáld fæddist þennan dag árið 1908

„Þegar stór tíðindi gerast eiga litlir kallar að þegja.“

timamot@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður, stjúpfaðir,
bróðir, mágur og frændi,

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

Páll Stefánsson
framreiðslumaður, Asparfelli 6,
Reykjavík

Brynhildar Eydal
Hjúkrunarheimilinu Seljahlíð,
Reykjavík.

verður jarðsunginn frá Stóra-Núpskirkju laugardaginn
16. október kl. 14.00.
Nataly Stefánsson
Tatiana Helgason
Haukur Helgason
Amalía Stefánsdóttir
Leif Bryde
Guðný Stefánsdóttir
Hafsteinn Stefánsson
Sigrún Óla
og frændsystkini.

Anna Inger Eydal
Guðfinna Inga Eydal
Matthías Eydal
Margrét Hlíf Eydal
barnabörn og barnabarnabörn

Jóhannes Magnússon
Bergþóra Vilhjálmsdóttir
Friðrik Sigurðsson
EINFÖLD MÆLING Dóra hvetur þá sem finna fyrir einkennum frá öndunarfærum til að fara í mælingu en fráblástursmælar eru til á öllum
heilsugæslustöðvum.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi

Haukur Guðjónsson

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

Helga M. Kristjánsdóttir
Kóngsbakka 14, Reykjavík

lést á heimili sínu föstudaginn 8. október.
Hún verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík
mánudaginn 18. október kl. 13.00.
Bjarni Sigmar Kjartansson
Svanfríður Anna Lárusdóttir
Jónas Elí Bjarnason
Marina Kelly
Kristín Ýr Bjarnadóttir
Brynjar Már Valdimarsson
barnabörn og barnabarnabarn,
systkini, vinir og vandamenn.

Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ
(áður til heimilis Grænuhlíð 11,
Reykjavík)

lést á heimili sínu 11. október. Jarðsett verður frá
Fríkirkjunni í Reykjavík, föstudaginn 15. október
klukkan 13.00.
Hildur Rúna Hauksdóttir
Hrefna Hauksdóttir
Mike Draper
Sverrir Gísli Hauksson
Kristín Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Lilja Eygló Karlsdóttir
Lækjasmára 2, Kópavogi,

lést 4. október síðastliðinn á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Hún verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði föstudaginn 15. október klukkan 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem
vildu minnast hennar er bent á Stómasamtök Íslands.

Ása Sólveig
Þorsteinsdóttir
Barðastöðum 9, Reykjavík

lést á Krabbameinslækningadeild Landspítalans við
Hringbraut mánudaginn 11. október. Útför fer fram frá
Bústaðakirkju þriðjudaginn 19. október kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Ljósið.
María Guðmundsdóttir
Guðmundur Valur Sævarsson
Áslaug Guðmundsdóttir
Guðlaugur Guðmundsson
Þórey Birgisdóttir
og barnabörn.

Ragna Gísladóttir
Bryngeir Vattnes
Karl Gunnar Gíslason
María Einarsdóttir
Ólafur Gunnar Gíslason
Sigurbjörg Þorleifsdóttir
Jón Gunnar Gíslason
Margrét Árnadóttir
Gísli Gíslason
Anna Björg Haukdal
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

ALÞJÓÐLEGUR DAGUR ÖNDUNARMÆLINGA: HALDINN Í FYRSTA SINN Á MORGUN

Mikilvægt að
greina snemma
Árið 2010 hefur verið útnefnt ár lungna og verður fyrsti
alþjóðlegi dagur öndunarmælinga haldinn á morgun. „Þetta
er átak sem er stofnað til af alþjóðlegum samtökum lungnalækna í Bandaríkjunum, Evrópu og víðar. Yfir 600 viðburðir eru skipulagðir um allan heim en markmiðið er að vekja
athygli á því hversu mikilvægt það er að greina lungnasjúkdóma snemma svo að hægt sé að hefja viðeigandi meðferð,“
segir Dóra Lúðvíksdóttir, sérfræðingur í lungna- og ofnæmislækningum við Landspítalann. Hún segir það skipta sköpum að greina sjúkdóma eins og astma og langvinna lungnateppu á byrjunarstigi en að enn sé talsvert um að þessir
sjúkdómar séu vangreindir hér á landi.
„Langvinn lungnateppa er fjórða algengasta dánarorsök í heimi, svo það er til mikils að vinna. Í dag eru um
fimm prósent Íslendinga með astma og um átján prósent
fjörutíu ára og eldri með skerta öndun sem getur bent til
langvinnrar lungnateppu, þannig að vandamálið er nokkuð
útbreitt,“ segir Dóra. Á alvarlegri stigum veldur langvinn
lungnateppa fötlun og lífsgæðaskerðingu en ef hún er greind
á fyrri stigum er hægt að grípa inn í með lyfjum, aukinni
hreyfingu og með því að hjálpa fólki að hætta að reykja,
svo dæmi séu nefnd. Dóra segir hreyfingu sérstaklega þýðingarmikla til að bæta öndun og koma í veg fyrir að ástand
sjúklinga versni. „Hún losar slímið í lungunum og kemur
í veg fyrir síðbúnar bakteríusýkingar í kjölfar veirusýkinga. Þá er hægt að draga talsvert úr lyfjanotkun með því
að stunda reglubundna hreyfingu.“
Í tilefni af þessum fyrsta alþjóðlega degi öndunarmælinga verður boðið upp á ókeypis öndunarmælingar í húsakynnum SÍBS við Síðumúla 6 í Reykjavík milli klukkan 15
og 17 á morgun. Hjúkrunarfræðingar og læknar verða á
staðnum og veita upplýsingar og ráðgjöf auk þess sem Jón
Gnarr borgarstjóri er væntanlegur í mælingu klukkan 16.
„Öndunarmæling er einföld rannsókn sem er framkvæmd
með svokölluðum fráblástursmæli og er notuð við greiningu
á lungnasjúkdómum. Með henni má meðal annars greina
hvort fólk sem finnur fyrir einkennum frá öndunarfærum er
með astma eða langvinna lungnateppu. Greiningin er einföld
og tekur einungis 10 til 15 mínútur en fráblástursmælar eru
til á öllum heilsugæslustöðvum,“ segir Dóra. Meðal þeirra
sem hvattir eru til að fara í öndunarmælingu er fólk sem
finnur fyrir einkennum frá lungum, þeir sem reykja eða
hafa reykt, fólk sem er með þrálátan hósta og þeir sem finna
fyrir áreynslumæði eða eru með slímuppgang frá lungum.
vera@frettabladid.is

Jóhannes Bergþór Long
Kristnibraut 6, Reykjavík

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

Lilja Ólafsdóttir
Dvalarheimilinu Nausti, Þórshöfn

sem lést 5. október sl., verður jarðsungin frá
Þórshafnarkirkju, laugardaginn 16. október kl. 14.00.
Ólafía B. Matthíasdóttir

Oddný Matthíasdóttir
Ólafur Stefánsson
Magnea Stefánsdóttir
Einar Stefánsson
Jón Stefánsson

Þórarinn B. Gunnarsson
Bjarki Friðgeirsson
Matthildur Jóhannsdóttir
Steinfríður Alfreðsdóttir
Þorsteinn Sæmundsson
Guðlaug Ragna Jónsdóttir

Anna Jenny Einarsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

sem lést á heimili sínu þriðjudaginn 5. október, verður
jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 15. október
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á heimahlynningu LSH í síma 543 1159.
Berglind Long
Íris Long
Helen Long
og barnabörn.

Gunnar Bergmann Traustason
Guðmundur Guðjónsson
Jón Ingi Hilmarsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi

Kristján Friðriksson
húsasmíðameistari,
Strikinu 10, Garðabæ

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstudaginn
8. október. Útförin fer fram frá Vídalínskirkju
í Garðabæ kl. 13.00 föstudaginn 15. október.
Fríða Friðriksdóttir
Ellert Jensson
Ólöf S. Friðriksdóttir
Sigurður Tryggvason
Örn Friðriksson og systkinabörn

MJÓLKUR- & OSTADAGAR
Í HAGKAUP
Ostameistarar

ráðleggja um osta og aðrar mjólkurvörur

Einkaþjálfarar

gefa ráð um notkun prótein- og íþróttadrykkja

Hjúkrunar- og næringafræðingar

ráðleggja um notkun Benecols við lækkun blóðþrýsting
15. okt. í Hagkaup Skeifunni
16. okt. í Hagkaup Garðabæ

TILBOÐ

15 %
afsláttur við kassa

GETRAUNALEIKUR Í SKEIFUNNI,
KRINGLUNNI OG GARÐABÆ
Komdu og giskaðu á magnið af
kókómjólk! Vegleg verðlaun í boði!

Þú færð kraft úr kókómjólk

TILBOÐ

20 %
afsláttur við kassa

TILBOÐ

TILBOÐ

10 %

20 %

afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

TILBOÐ

20 %
afsláttur við kassa

TILBOÐ

20 %
afsláttur við kassa

TILBOÐ

20 %

TILBOÐ

afsláttur við kassa

10 %

TILBOÐ

afsláttur við kassa

10 %

TILBOÐ

10 %

afsláttur við kassa

TILBOÐ

afsláttur við kassa

10 %
afsláttur við kassa

TILBOÐ

TILBOÐ

15 %
afsláttur við kassa

10 %
TILBOÐ

10 %
afsláttur við kassa

Gildir til 17. október á meðan birgðir endast.

afsláttur við kassa
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krossgáta
6

7

9

3

4

8

10

12

11

13

14

15

16

LÓÐRÉTT
1. sleipur, 3. í röð, 4. skerðing, 5.
dýrahljóð, 7. yfirmannslegur, 10.
stykki, 13. ískur, 15. drykkur, 16.
margsinnis, 19. eldsneyti.

Niðurskurður í vinnustaðahúmor
rænmetisætur lifa ekki lengur en við
BAKÞANKAR
hin – þær líta bara út fyrir að vera
Sifjar Sigmarsdóttur eldri.

G

SAMA dag og grænmetisafurðum rigndi
yfir íslenskan þingheim við setningu
Alþingis setti breska þingið lög sem vernda
grænmetisætur gegn bröndurum sem þeim
hér að ofan. Með nýrri löggjöf um jafnrétti
á breskum vinnustöðum er nú bannað að
segja brandara um grænmetisætur, trúleysingja og bindindisfólk á skrifstofunni
– vernd sem aðeins trúarhópar höfðu fram
að þessu.

LAUSN

17

19

LÁRÉTT
2. getraun, 6. tímaeining, 8. mælieining, 9. prjónavarningur, 11. gjaldmiðill, 12. málum, 14. ósannindi, 16.
pot, 17. æxlunarkorn, 18. óðagot, 20.
tónlistarmaður, 21. traðkaði.

20

LÁRÉTT: 2. gátu, 6. ár, 8. bar, 9. les,
11. kr, 12. litum, 14. skrök, 16. ot, 17.
gró, 18. fum, 20. kk, 21. tróð.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. háll, 3. áb, 4. takmörk,
5. urr, 7. reistur, 10. stk, 13. urg, 15.
kókó, 16. oft, 19. mó.

2

1

21

RAUÐHÆRÐIR eru reiðir því þeirra er
ekki sérstaklega getið í lögunum. Skrifstofu-brandarakallinn er alveg æfur yfir
að vegið sé að persónu hans og lífsköllun.
Ég get hins vegar trútt um talað þar
sem ég er svo lánsöm að falla í einn
þeirra flokka sem nú er bannað að
gera grín að (nei, ljóskubrandararnir fengu ekki að fjúka). En
eins vel og það hljómar að vera
undanþegin háði þegar kemur
að trúarskoðunum mínum – eða
réttara sagt skorti á þeim – hefði
ég afsalað mér slíkum munaði
án þess að hika í skiptum fyrir
vernd ákvæðis sem bresk stjórnvöld létu fjarlægja úr lagabálknum áður en hann var lagður

fyrir þingið – ákvæði sem stuðlað hefði
að raunverulegu og áþreifanlegu jafnrétti
á vinnustöðum. Klausan sem stjórnvöld
guggnuðu á átti að draga úr kynbundnum
launamun með því að skylda atvinnurekendur til að veita starfsfólki upplýsingar um
hver laun karla eru miðað við laun kvenna.

EINS og fljúgandi grænmetisafurðirnar
báru vott um við setningu Alþingis bíður
íslenskra ráðamanna erfitt og lítt öfundsvert starf. Eitt af fyrstu fórnarlömbum óhjákvæmilegs niðurskurðar í ríkisútgjöldum
var fæðingarorlofssjóður. Margur hefur
bent á að slíkur niðurskurður komi niður á
börnum sem verði af samvistum við foreldra
– einkum feður. En aðgengi beggja foreldra
að fæðingarorlofi er einnig jafnréttismál.
Feðraorlof átti ekki aðeins að stuðla að aukinni þátttöku feðra í umönnun barna og
almennu heimilishaldi heldur jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Feðraorlof átti að
draga úr hvata atvinnurekanda til að mismuna gegn konum við ráðningar af ótta við
að þær hyrfu skyndilega í barneignarleyfi.

TIL AÐ vinna gegn skaðanum sem niðurskurður í fæðingarorlofssjóði kann að
valda jafnréttisbaráttunni, hvernig væri ef
íslensk stjórnvöld endurynnu það sem féll af
bresku lögunum um jafnrétti á vinnustað?
Þetta er einfalt úrræði – og það er alveg
ókeypis.

■ Pondus
Búningarnir eru
komnir,
Þurý-Laila.

Eftir Frode Øverli

Ég ætla að prófa
þessa týpu. Ég held
að það séu bara
ermalausir bolir í
kvenstærðunum.

Flott!
Má ég
sjá.

En þú ræður
auðvitað
hvora týpuna þú vilt!

Ég
prófa
báða.

Gorenje
veggháfur
DK450
60 cm veggháfur.
Afkastageta 450 m3/klst.,
ryðfrí stáláferð.

■ Gelgjan
Hvað viltu
fá í morgunmat,
Palli?

Tilboðsþrenna

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ekkert.

Ekkert?
Ertu viss?

Ég er ekki
svangur.

Þú verður
að borða
eitthvað!

Ókei!
Ókei!

Gorenje
helluborð
EC630ASC
Keramik helluborð,
stækkanleg hella,
viðvörunarljós fyrir heitar
hellur og snúningsrofar.

Eftir Tony Lopes

707(9C;)>(:Ð(

Gorenje
blástursofn

■ Handan við hornið

Afsakið,
barnapían
sveik mig.

B07310AX
Fjölkerfa ofn með 8 stillingum.
Nýtanlegt rými í ofni: 60 l.
Klukka, snertiskjár og
hreinsibúnaður.
Ryðfrítt stál.

■ Barnalán

Allt saman verð 271.700
Tilboð

199.900

. Skútuvogur 1 . Sími 562 4011
Reykjavík
. Draupnisgata 2 . Sími 460 0800
Akureyri
. Sími 470 2020
Reyðarfjörður . Nesbraut 9

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes, ég er með
slæmar fréttir.
Hvað?

Það er stóra, sterka, óbrjótandi,
vatnshelda, sérsveitar-hermannadúkkan þín.
Hvað
með
hana?

Lóa var að leika
sér með hana.

NEIII!

„STÓRKOSTLEG NETSPILUN...“
- 8,5 AF 10 / GAMESMASTER

„CALL OF DUTY ER KOMINN
MEÐ SAMKEPPNI...“
- OFFICIAL XBOX MAGAZINE

„BESTI NETSPILUNARLEIKURINN Á E3...“
- GAMESPY

STRÍÐIÐ HEFST 14. OKTÓBER!

VILTU
EINTAK!

ER
V
H
.
0
1
R!
VINNU

SENDU
S
ENDU S
SMS
MS EST MHV
Á NÚMERIÐ
NÚM
NÚ
ÚM
1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir og fleira!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 199 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
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KOMIN Á DVD!
menning@frettabladid.is

Tónlist

LJÓSMYND/GÍSLI EGILL HRAFNSSON

Bölvunin í óperunni
★★★

Rigoletto eftir Verdi
Íslenska óperan
Leikstjórn: Stefán Baldursson
Hljómsveitarstjórn: Daníel
Bjarnason
Rigoletto var frumsýnd í Íslensku
óperunni á laugardagskvöldið. Þar
í aðalhlutverki er kroppinbakurinn
Rigoletto, sem er eins konar hirðfífl. Sérgrein hans er að gera grín
að óvinum vinnuveitanda síns. Það
er hinn kvensami hertogi af Mantua.
Einn af þessum óvinum er greifinn
Monterone. Hertoginn hefur svívirt dóttur hans og Monterone er
ekki ánægður. Þegar hann kemur
til að skammast gerir Rigoletto gys
að honum. Þá verður greifinn brjálaður og leggur bölvun á hann.
Það er til marks um fremur flata
leikstjórn Stefáns Baldurssonar að
þessi lykilatburður var hálf-ómerkilegur, a.m.k. á frumsýningunni.
Bergþór Pálsson var í hlutverki
Monterone. Þótt hann sé flottur
söngvari er hann ekki með sérlega
kraftmikla rödd. Leikstjórinn hefði
átt að útfæra bölvunina betur. Ekki
bara láta Bergþór syngja. Hann
hefði átt að gefa honum meira vægi.
Láta söngvarann leggja ríkulegri
áherslu á bölvunina með leik og látbragði. Bergþór er frábær leikari,
en hér fékk hann ekki að njóta sín.
Upphafssenan var líka skringileg. Hún var einhvers konar útrásarpartí – ef hægt er að nota það
orð. Auðugur gestgjafi og nóg af
fáklæddum konum. Erótískir tilburðir kvennanna voru tilgerðarlegir og klisjukenndir. Dansarnir beinlínis hallærislegir. Kannski áttu þeir
að vera það, en þeir hefðu þá mátt
vera fyndnari. Og hertoginn, gestgjafinn sem var leikinn af Jóhanni
Friðgeiri Valdimarssyni, var svo
rogginn, svo fullur af gorgeir, að
það missti marks. Jóhann Friðgeir
er enginn sérstakur leikari, en hefði
ekki verið hægt að leikstýra honum
betur?
Jóhann Friðgeir er þó eftirtektarverður söngvari. Hlutverkið er
heldur hátt fyrir rödd hans en hann

VILTU
VINNA
!
EINTAK

10. HVE
R
VINNU
R!

SENDU SMS EST ELV
Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR • DVD MYNDIR
GOS OG MARGT FLEIRA!

Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 199 kr/skeytið.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

veldur því nokkuð vel. Hæðin gerði
það helst að verkum að mýkri hliðar söngsins komu ekki sérlega vel
fram. Jóhann þurfti of mikið að
einbeita sér að tæknilegum hliðum
söngsins. Það vantaði glæsileikann
og áreynsluleysið.
Meiri kraftur var í söng Ólafs
Kjartans Sigurðarsonar, sem var í
hlutverki Rigolettos. Og leikurinn
var framúrskarandi. Sambandið við
dóttur hans var ekta. Hefndarþorstinn, þegar hún var flekuð af hertoganum, kom beint frá hjartanu. Ólafur Kjartan hefur sterka nærveru,
burtséð frá allri leikstjórn. Söngurinn var samt dálítið einhæfur, fullmikið í efsta gírnum. Meiri undiralda, fleiri litir og andstæður hefðu
gert túlkunina áhrifameiri.
Stjarna sýningarinnar var Þóra
Einarsdóttur í hlutverki dóttur
Rigolettos. Hjá henni fór allt saman,
trúverðugur leikur og margbrotinn,
forkunnarfagur söngur. Frammistaða hennar var einstök.
Aðrir söngvarar í minni hlutverkum stóðu sig ágætlega. Jóhann
Smári Sævarsson var notalega
subbulegur sem leigumorðingi.
Systir hans, sem Sesselja Kristjánsdóttir lék, var glyðruleg á réttan hátt. Ágúst Ólafsson í hlutverki
kokkálaðs eiginmanns var frábær.
Aðrir voru líka góðir. Og kórinn var
flottur.
Daníel Bjarnason stjórnaði tónlistinni. Hljómsveitin var pottþétt,

með sitt á hreinu. Og ákjósanlegt
jafnvægi var á milli söngvaranna.
Styrkleikahlutföllin á milli söngvara og hljómsveitar voru þó ekki
alltaf rétt. Maður hefði viljað fyllri
hljómsveitarhljóm og veikari söng
hér og þar. Sérstaklega í byrjun. En
dramað í hljómsveitarröddinni skilaði sér almennt prýðilega.
Lítið er hægt að segja um búninga Filippíu Elísdóttur og leikmynd Þórunnar S. Þorgrímsdóttur.
Hvort tveggja var látlaust; fátt sem
gladdi augað. Maður dáðist ekki að
neinu. En það virkaði. Lýsing Páls
Ragnarssonar var líka smekkleg, og
rétta andrúmsloftið var a.m.k. alltaf
til staðar.
Í það heila er Rigoletto ágæt sýning, þrátt fyrir þá annmarka sem
hér hafa verið tíundaðir. Sumt var
jú hallærislegt og skaut skökku við.
Það vandist samt undarlega vel,
meira og meira eftir því sem á leið.
Og það var auðfundið að söngvararnir skemmtu sér konunglega í
hlutverkum sínum. Þessi smitandi
sönggleði skipti máli. Hún á ekki lítinn þátt í því að sýningin fær hér
þrjár stjörnur.
Jónas Sen

Niðurstaða: Á margan hátt góð uppfærsla á Rigoletto. Tónlistarflutningurinn var yfirleitt vandaður. Leikstjórnin
hefði mátt vera meira spennandi.
Sumir söngvararnir voru frábærir,
aðrir síðri.

MEISTARA
KRIMMI
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„Meistarakrimmi.
Besta bók Árna Þórarinssonar.
Hugrökk og sönn.“
ÁRNI MATTHÍASSON,
BLAÐAMAÐUR, MORGUNBLAÐINU

„Spennandi og afhjúpandi,
óhugnanleg og mjög óvænt í lokin.“
KATRÍN JAKOBSDÓTTIR,
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

„Spennuþrungnar sögur Árna Þórarinssonar
bera af öðrum fyrir glöggt innsæi höfundar . . .“
MICHEL PAROUTY, LES ÉCHOS (UM DAUÐA TRÚÐSINS)
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NÝTT Í BÍÓ!

-J.V.J., DV

-H.G., MBL

SÍMI 564 0000

SÍMI 530 1919

THE AMERICAN
BRIM
EAT PRAY LOVE
EAT PRAY LOVE LÚXUS
PIRANHA 3D
WALL STREET 2
AULINN ÉG 3D
AULINN ÉG 2D

kl. 5.40 - 10.40
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 5 - 8 - 10.45
kl. 8 - 10.45
kl. 10.40
kl. 8
kl. 3.40 - 5.50
kl. 3.40

14
14
L
L
16
L
L
L

GREENBERG
BRIM
R
EAT PRAY LOVE
SUMARLANDIÐ

12
12
16
L
L

kl. 8 FORSÝNING
kl. 5.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 10

7
L
14
L

SÍMI 462 3500

THE SOCIAL NETWORK
BRIM
THE AMERICAN
EAT PRAY LOVE

.com/smarabio

kl. 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 10
kl. 6 - 9
kl. 6 - 8

Sími: 553 2075

- bara lúxus

THE AMERICAN
DINNER FOR SCHMUCKS
WALL STREET
AULINN ÉG 3D
THE EXPENDABLES

5.45, 8 og 10.20
5.45, 8 og 10.20
10
6
8

14
7
L
L
16

NÝTT BLÓÐ Í BLOODGROUP Sunna Margrét gekk nýlega til liðs við hljómsveitina Bloodgroup. Við hlið hennar standa Hallur, Janus

og Ragnar Láki.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bloodgroup fer á flug á ný
Nóg er fram undan hjá
hljómsveitinni Bloodgroup,
sem fékk nýlega til liðs
við sig söngkonuna Sunnu
Margréti. Eftir Iceland
Airwaves-hátíðina heldur
hljómsveitin til Bandaríkjanna og svo er Evrópa
handan við hornið.
„Sunna stendur sig vel og það er
mjög spennandi að taka alvöru
ferðalag með henni. Þetta verður
eldskírn,“ segir Ragnar Láki úr
hljómsveitinni Bloodgroup.
Sunna Margrét Þórisdóttir tók
nýlega við af Lilju Kristínu Jónsdóttur sem söngkona Bloodgroup.
Strangt prógramm er fram undan
hjá hljómsveitinni, sem kemur
tvisvar fram á Iceland Airwaves
í vikunni, á Nasa í kvöld og aftur

á föstudagskvöld. Eftir að hátíðinni lýkur stekkur Bloodgroup
upp í flugvél og heldur til New
York og kemur fram á CMJtónlistarhátíðinni.
„Við spilum á nokkrum tónleikum þar,“ segir Ragnar. „Svo strax
eftir áramót tökum við Evrópu
eins og hún leggur sig. Ég held að
við sleppum þremur, fjórum löndum. Þetta eru eitthvað um 25-30
tónleikar á mánuði. Þetta verður
klikkuð vinna.“
Ragnar viðurkennir að sérstaklega mikil pressa sé á nýju söngkonunni, enda leysir hún af systur sína og Halls, sem hefur einnig
verið í hljómsveitinni frá upphafi.
„Við erum mjög leiðinlegir við
hana. Það er bara svipan á æfingum,“ grínast Ragnar og bætir
við á alvarlegri nótum: „Sunna
hefur verið fersk með okkur. Hún
stendur sig alveg ljómandi vel.“
atlifannar@frettabladid.is

BESTA SKEMMTUNIN

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 0 - 0 2 9 3

“the town is that rare beast.”
EMPIRE

BEN AFFLECK LEIKUR
BANKARÆNINGJA Í SINNI
BESTU MYND TIL ÞESSA

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
“This is, quite simply, the best
movie I’ve seen all year.”
LEONDARD MALTIN

DÝRIN ERU MÆTT....OG ÞAU ERU EKKI ÁNÆGÐ!

BRÁÐSKEMMTILEG GRINMYND
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

– Þú finnur fjölda girnilegra uppskrifta
ta að kvöldmat
kvöldmatnum
num á www
www.gottimatinn.is
gottimatinn is

Steve Carell og Paul Rudd

THE TOWN
THE TOWN
ÓRÓI Forsýning Kvikmyndir.is

ÁLFABAKKA
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:40

16

FURRY VENGEANCE
DINNER FOR SCHMUCKS
SOLOMON KANE
SOLOMON KANE
GOING THE DISTANCE
ALGJÖR SVEPPI-3D

12
kl. 10:40
L
kl. 6 - 8
kl. 6 - 8:15 - 10:30 7
16
kl. 8:15 - 10:40
kl. 5:50
L
kl. 8:30
L
kl. 6

AULINN ÉG M/ ísl. Tali
THE GHOST WRITER

kl. 6
kl. 10:40

WALL STREET 2
EAT PRAY LOVE
SOLOMON KANE

SELFOSSI
kl. 8 - 10:30
kl. 8
kl. 10:30

L
12

L
L
16

DAS RHEINGOLD Ópera
THE TOWN
FURRY VENGEANCE
GOING THE DISTANCE
ALGJÖR SVEPPI-3D

KRINGLUNNI
kl. 6 /
kl. 8 - 10:10 - 10:40
kl. 6
kl. 8
kl. 6

STEP UP 3-3D Sýnd á morgun kl. 8
INCEPTION
kl. 10:10
FURRY VENGEANCE
THE TOWN
ALGJÖR SVEPPI
DINNER FOR SCHMUCKS

„Vínillinn er í fyrsta lagi mjög töff
og í öðru lagi er fullt af vínilperrum
þarna úti,“ segir
Ragnar Láki.
Bloodgroup
sendir frá sér
plötuna Dry Land
á vínil í dag, en
hún kom út á
geisladiski í fyrra.
Vínilútgáfa hefur sótt í sig veðrið
undanfarið og nú er svo komið að
gríðarlega margar hljómsveitir kjósa
að nýta þessa fornfrægu útgáfutegund. „Þetta er smám saman
að verða þannig að útgáfur eru á
Netinu og svo á vínil,“ segir Ragnar
og bætir við að vínilplöturnar verði
teknar með á fyrirhuguð tónleikaferðalög. „Við erum líka með
skemmtilega leiki á Bloodgroup.is
þar sem við erum að gefa vínil.“

Snertir ekki
gítarinn

앲앲앲앲

“ÞESSI LÆTUR KLÁRLEGA SJÁ
SIG Á ÓSKARNUM Á NÆSTA ÁRI”
T.V. KVIKMYNDIR.IS

DRY LAND Á VÍNIL

AKUREYRI
kl. 6
kl. 8 - 10:30
kl. 6
kl. 8 - 10:10

HALTU UPP Á AFMÆLIÐ Í BÍÓ
SENDIÐ FYRIRSPURNIR Á
HOPAR@SAMBIO.IS

L
16
L
L
L
7
12

L
16
L
L

Noel Gallagher, fyrrverandi liðsmanni Oasis, finnst ágætt að vera
í pásu frá tónlistarbransanum.
Hann hefur ekki spilað á gítar í
marga mánuði
og finnst það
bara allt í lagi.
„Það er fínt að
láta sér leiðast,“ sagði Gallagher í viðtali
við The Sun.
„Að stara bara
út um gluggNOEL GALLAGHER
ann og velta
fyrir sér hvort
ég eigi að endurraða geisladiskunum mínum eða hvort ég eigi að
telja skiptimyntina sem ég geymi
í viskíflöskunni er í góðu lagi.“
Oasis lagði óvænt upp laupana á
síðasta ári eftir heiftarlegt rifrildi á milli Gallagher-bræðranna
Noels og Liams.
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GUÐJÓN PÉTUR LÝÐSSON skrifaði í gær undir þriggja ára samning við Val.
Hann kemur til félagsins frá Haukum en hann var einn öflugasti leikmaður þeirra síðasta
sumar. Guðjón er fyrsti leikmaðurinn sem Kristján Guðmundsson fær til félagsins.

sport@frettabladid.is

Portúgalar kláruðu skylduverkefnið

ÚRSLIT
Undankeppni EM 2012:
A-RIÐILL:
Aserbaídsjan-Tyrkland
Kasakstan-Þýskaland

1-0
0-3

0-1 Miroslav Klose (48.), 0-2 Mario Gomez (76.),
0-3 Lukas Podolski (85.).

Belgía-Austurríki

4-4

B-RIÐILL:
Armenía-Andorra
Makedónía-Rússland
Slóvakía-Írland

4-0
0-1
1-1

C-RIÐILL:
Færeyjar-Norður-Írland
Eistland-Slóvenía
Ítalía-Serbía

1-1
0-1
frestað

D-RIÐILL:
Hvíta-Rússland-Albanía
Frakkland-Lúxemborg

2-0
2-0

1-0 Karim Benzema (23.), 2-0 Yoann Gourcuff
(76.).

E-RIÐILL:
Finnland-Ungverjaland
Holland-Svíþjóð

1-2
4-1

1-0 Klaas-Jan Huntelaar (4.), 2-0 Ibrahim Afellay
(37.), 3-0 Klaas-Jan Huntelaar (55.), 4-0 Ibrahim
Afellay (58.), 4-1 Andreas Granquist (69.).

San Marínó-Moldavía

0-2

F-RIÐILL:
Lettland-Georgía
Grikkland-Ísrael

1-1
2-1

G-RIÐILL:
Sviss-Wales
England-Svartfjallaland

4-1
0-0

H-RIÐILL:
Ísland-Portúgal
Danmörk-Kýpur

1-3
2-0

1-0 Morten Koubo (48.), 2-0 Kasper Lorentzen
(81.).

I-RIÐILL:
Liechtenstein-Tékkland
Skotland-Spánn

0-2
2-3

0-1 David Villa (44.), 0-2 Andrés Iniesta (55.),
1-2 Steven Naismith (58.), 2-2 Gerard Pique, sjm
(66.), 2-3 Fernando Llorente (80.)

Íslenska landsliðið er enn stigalaust eftir þrjá fyrstu leiki sína í undankeppni EM eftir 1-3 tap á móti
stjörnuprýddu portúgölsku liði á Laugardalsvellinum í gærkvöldi. Portúgalar skoruðu tvö frábær mörk
í fyrri hálfleik og fengu síðan eitt gefins í þeim seinni sem endanlega gerði út um vonir Íslands um stig.
FÓTBOLTI Íslenska landsliðið situr

áfram eitt á botni H-riðilsins eftir
tap á móti einu besta liði heims í
gær. Íslenska liðið sýndi styrk með
því að vinna sig inn í leikinn eftir
að hafa fengið á sig mark í upphafi
leiks en þegar upp var staðið var
sigur Portúgala sannfærandi og
þeir þurftu enga stjörnuframmistöðu í Laugardalnum til þess að
tryggja sér öruggan 3-1 sigur.
Íslenska liðið barðist vel í leiknum og leikskipulagið gekk vel upp
varnarlega því Portúgalar óðu
ekkert í færum í leiknum. Íslenska
liðið treysti hins vegar algjörlega
á föstu leikatriðin til að skapa eitthvað í sókninni og það efast fáir
um það að þar hefðu strákarnir úr
21 árs liðinu hjálpað liðinu mest.
Portúgalar fengu sannkallaða
draumabyrjun í leiknum. Eftir
þrjár mínútur gaf Theodór Elmar
Bjarnason ódýra aukaspyrnu á
30 metra færi og allir á vellinum vissu hvað myndi gerast næst.
Cristiano Ronaldo steig fram og
skoraði á klassískan Ronaldo-hátt
með hnitmiðuðu þrumuskoti, rétt
yfir vegginn og í bláhornið. Leikurinn var varla byrjaður og Ísland
var komið undir.
Íslenska liðið var í áhorfendahlutverkinu á upphafsmínútunum og einhverjir voru örugg-

1-3
Ísland
Laugardalsv., áhorf.: 9.766

Portúgal
Thomas Einwaller (6)

0-1 Cristiano Ronaldo (3.)
1-1 Heiðar Helguson (17.)
1-2 Raul Meireles (27.)
1-3 Helder Postiga (72.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
3–15 (2–8)
Varin skot
Gunnleifur 4 – Eduardo 1
Horn
6–5
Aukaspyrnur fengnar
15–20
Rangstöður
3–4

BESTUR HJÁ ÍSLANDI Heiðar fagnar

marki sínu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVEKKELSI Gunnleifur Gunnleifsson var ekki ánægður með sig í þriðja markinu er hann gerði mistök. Í baksýn fagna Ronaldo og

Postiga.

lega farnir að óttast afhroð eftir
þessa slæmu byrjun. Strákunum
tókst hins vegar að rífa sig upp
eftir þetta áfall og vinna sig inn í
leikinn á ný.
Heiðar Helguson lét finna fyrir
sér og þá sérstaklega í fyrri hálfleik þegar hann fór oft illa með
Pepe, miðvörð Real Madrid. Heiðar vann öll skallaeinvígi og eitt
þeirra skilaði marki.
Heiðar jafnaði leikinn með
skalla eftir hornspyrnu frá Indriða
Sigurðssyni. Portúgalar reyndu að
bjarga á marklínu en annar aðstoðardómarinn taldi að boltinn hefði
farið yfir línuna.
Portúgalar voru farnir að pirra
sig yfir stöðunni og lítið að gerast
í leik liðsins þegar boltinn barst

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

til Raul Meireles fyrir utan teig
á 27. mínútu. Liverpool-maðurinn
lét vaða og smellhitti boltann upp
í bláhornið.
Fyrri hálfleikurinn tók greinilega mikið á og seinni hálfleikurinn varð íslensku strákunum erfiður. Portúgalar héldu sáttir sínu og
íslenska liðið skapaði nánast ekkert fram á völlinn.
Íslenska liðið átti þó alltaf von
um jöfnunarmark í stöðunni 2-1
en sú von dó endanlega á 72. mínútu þegar Gunnleifur Gunnleifsson gerði slæm mistök í markinu.
Skömmu áður hafði hann varið
frábærlega frá Helder Postiga en
þarna missti hann frá sér fyrirgjöf
Cristiano Ronaldo og umræddur
Helder Postiga var á réttum stað

og ýtti boltanum yfir marklínuna.
Ólafur Jóhannesson hafði bætt
í sóknina stuttu áður en Portúgalar skoruðu þriðja markið en
eftir markið var engin orka eftir
í íslenska liðinu til að vinna sig
aftur inn í leikinn og Portúgalar
sigldu skútunni í höfn.
Portúgalska landsliðið byrjar
því vel undir stjórn nýs þjálfara,
Paulo Bento. Liðið hefur unnið tvo
fyrstu leikina 3-1 og er í ágætum
málum í riðlinum.
Íslenska liðið er hins vegar
stigalaust á botninum og byrjunin á þessari undankeppni hefur
vissulega ollið öllum knattspyrnuunnendum hér á landi miklum
vonbrigðum.
ooj@frettabladid.is

Einkunnir íslenska landsliðsins gegn Portúgal

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari eftir tapið gegn Portúgal í gær:

Gunnleifur Gunnleifsson
5
Varði nokkrum sinnum vel, sérstaklega einu sinni í seinni hálfleik skömmu
áður en hann fékk á sig þriðja markið. Gunnleifur verður þó líklega dæmdur
af þessu þriðja marki sem hann gaf Portúgal í seinni hálfleik.
Indriði Sigurðsson
6
Skynsamur í öllum sínum leik og lenti sjaldnast í vandræðum með vængmanninn hægra megin.
Kristján Örn Sigurðsson
7
Vann flestar ef ekki allar tæklingar á lofti og legi og fór fyrir íslensku vörninni.
Ragnar Sigurðsson
6
Stóð sig ágætlega, gerði fá mistök og hélt Hugo Almeida nánast niðri þann
tíma sem portúgalski sóknarmaðurinn var inn á.
Grétar Rafn Steinsson
5
Stóð sig ágætlega varnarlega en var mjög mistækur í sendingum og skilaði
litlu fram á völlinn.
Ólafur Ingi Skúlason
6
Fastur fyrir og gaf ekkert eftir í tæklingum. Var ekki að reyna of mikið og
skilaði sínu vel.
Helgi Valur Daníelsson
5
Hélt vel svæðinu á miðjunni en var ekki áberandi og lítið í boltanum.
Eiður Smári Guðjohnsen
5
Duglegri en oft áður og leysti nokkrum sinnum skemmtilega úr hlutunum.
Hann náði samt lítið að ógna á síðasta þriðjungnum.
Birkir Már Sævarsson
6
Gaf tóninn í byrjun og pressaði varnarmenn Portúgals vel allan leikinn. Hann
hefði mátt gera meira á síðasta þriðjungnum.
Theodór Elmar Bjarnason
5
Var grimmur í byrjun og lét finna fyrir sér. Hann vann vel varnarlega en ógnaði
ekki nógu mikið fram á við.
Heiðar Helguson
7
Átti frábæran fyrri hálfleik þar sem hann fór illa með Pepe en gekk ekki eins
vel með Ricardo Carvalho í seinni hálfleiknum.
Varamenn:
Gunnar Heiðar Þorvaldsson fyrir Theodór Elmar á 68. mínútu.
5
Veigar Páll Gunnarsson fyrir Birki Má á 85. mínútu
Arnór Sveinn Aðalsteinsson fyrir Indriða á 85. mínútu
-

Auðvitað spældur að hafa engin stig
FÓTBOLTI „Auðvitað er ég spældur

að vera með núll stig eftir þessa
þrjá leiki og ekki sú staða sem ég
óskaði mér,“ sagði Ólafur Jóhannesson, landsliðsþjálfari Íslands,
eftir 1-3 tap gegn Portúgal. Hann
var nokkuð ánægður með frammistöðu sinna manna þó að lukkuna
hafi vantað að þessu sinni.
„Við fáum mjög snemma á okkur
mark og við vorum búnir að fara
yfir það fyrir leikinn að gefa ekki
aukaspyrnur á þessum stöðum.
Það eru 70 prósenta líkur á að Ronaldo skori úr aukaspyrnu af þessu
færi. Ég er ánægður með það að
við skyldum koma til baka og jafna
leikinn. Það var lítið hægt að gera
við öðru marki Portúgala,“ segir
Ólafur sem hefði viljað sjá meiri
ákefð hjá sínum mönnum í síðari
hálfleik.
„Það er alltaf von þegar staðan var 1-2 fyrir Portúgala en mér
fannst ekki sami krafturinn í liðinu. Portúgalar eru með bestu
þjóðum í heimi þegar þeir eru með
boltann en ekki jafn góðir þegar
sótt er að þeim.“
Eiður Smári Guðjohnsen lék með
liðinu í gær eftir fjarveru og var
Ólafur ánægður með hans frammistöðu eins og allra leikmanna liðsins. „Mér fannst allir þeir leikmenn sem tóku þátt í leiknum
standa sig vel og hann þar á meðal.

Þeir lögðu sig fram og börðust af
krafti.“
Gunnleifur Gunnleifsson átti
fínan leik eins og venjulega en
gerði slæm mistök í þriðja marki
Portúgala.
„Ég tek þriðja markið alfarið á
mig og þetta var einbeitingarleysi
hjá mér,“ sagði Gunnleifur.
Hann gat lítið gert við fyrstu
tveimur mörkum Portúgala en
gerði fáséð mistök í þriðja markinu. Hans fyrstu stóru mistök síðan
hann byrjaði að standa á milli
stanganna hjá íslenska liðinu en
hann hefur oftar en ekki bjargað
Íslandi með frábærri markvörslu
í gegnum tíðina.
„Portúgalar komu okkur ekkert á óvart, mér fannst við verjast
nokkuð vel og börðumst af krafti.
Við hefðum eflaust getað tekið
betur á þeim og reynt að koma í
veg fyrir að þeir fengju þessar
hættulegu aukaspyrnur. Það þýðir
hins vegar lítið annað en að horfa
fram á veginn,“ sagði Gunnleifur sem varði tvívegis mjög vel í
marki Íslands í gær.
- jjk

HVAÐ EIGUM VIÐ AÐ GERA?

Ólafur og Pétur Pétursson
reyna að finna leiðir úr
vandanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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> Sarah Jessica Parker

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON OG FORTÍÐARDRAUGARNIR ÞRÍR

„Tíska er hluti af vinnu minni. Mér finnst ég bera
ábyrgð á því að vera frambærileg og klæðast eftir
tilefnum. Tískan er þó ekki mjög stór hluti af lífi
mínu þessa dagana.“

Ég sakna ykkar
Matreiðsluþættir eru eftirlætisþættirnir mínir. Ég
get legið slefandi fyrir framan sjónvarpið tímunum saman og fylgst með þokkafullri konu framreiða dýrindis rétti sem ég get aðeins látið mig
dreyma um. Ég segi konu vegna þess að karlar
í matreiðsluþáttum virka hreinlega ekki, nema
þeir séu kjaftforir fyrrverandi fótboltamenn eins
og Gordon Ramsay. Þættirnir hans snúast líka
fæstir um hann að elda mat, heldur um hann að
öskra á einhvern sem er ekki eins góður og hann
í að elda mat.
Ég man þá tíð þegar ég gat horft á Nigellu á
Rúv, Giödu á Skjá einum og Rikku á Stöð 2. Nigella með sitt móðurlega fas er týpan sem myndi
segja að ég væri að verða að engu þegar ég kæmi
í heimsókn. Hún myndi svo elda kræsingar sem

Sarah Jessica Parker sló í gegn í þáttunum Sex
and The City eftir rithöfundinn Carrie Bradshaw,
sem Stöð 2 endursýnir í kvöld kl. 23.15.

SJÓNVARPIÐ
16.30 Stríðsárin á Íslandi (3:6)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Einu sinni var...lífið (8:26)
18.00 Disneystundin
18.01 Snillingarnir (3:28)
18.24 Sígildar teiknimyndir (3:42)
18.30 Gló magnaða (3:19)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Ljóta Betty (80:85) (Ugly Betty)
Bandarísk þáttaröð um ósköp óvenjulega
stúlku sem vinnur á ritstjórn tískutímarits í
New York.

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Brunabílarnir,

07.00 England - Svartfjallaland Undan-

Ævintýri Juniper Lee, Ofuröndin

keppni EM.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Auddi og Sveppi
11.00 Lois and Clark: The New

18.10 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem
farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem
tengist stangaveiði.

Adventure (7:21)

11.45 Extreme Makeover: Home Edition (2:25)

Heimildarmynd um börn frá Mið-Ameríku
sem fara um Mexíkó og reyna að komast til
Bandaríkjanna í leit að betra lífi. Myndin var
tilnefnd til Óskarsverðlauna í fyrra.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (1:23)
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 (23:24)
19.45 How I Met Your Mother (1:24)
20.10 Pretty Little Liars (7:22) Drama-

23.45 Landinn Frétta- og þjóðlífsþáttur af
landsbyggðinni. (e)

tískir spennuþættir sem byggðir eru á metsölubókum eftir Söru Shepard.

00.15 Kastljós (e)
00.55 Fréttir (e)
01.05 Dagskrárlok

20.55 Grey‘s Anatomy (3:22) Sjöunda
sería þessa vinsæla dramaþáttar.

Helgasonar.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Leiðin heim (Which Way Home)

21.45 Medium (4:22) Sjötta þáttaröð
þessa dulmagnaða spennuþáttar sem fjallar um sjáandann Allison Dubois sem gegn
eigin vilja sér í draumum sínum skelfilega
glæpi sem hafa ekki enn verið framdir.

08.00 Stormbreaker
10.00 School for Scoundrels
12.00 Akeelah and the Bee
14.00 Stormbreaker
16.00 School for Scoundrels
18.00 Akeelah and the Bee
20.00 The Heartbreak Kid
22.00 Saving Sarah Cain
00.00 The Invasion
02.00 Day Watch
04.10 Saving Sarah Cain
06.00 Hot Rod

22.30 Nip/Tuck (3:19) Sjötta sería þessa

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.40 Rachael Ray (e)
09.25 Pepsi MAX tónlist
15.55 The Marriage Ref (5:12) (e)
16.45 Rachael Ray
17.30 Dr. Phil
18.10 Nýtt útlit (4:12) (e)
19.00 Million Dollar Listing (9:9)
19.45 Accidentally on Purpose (8:18)
(e)

12.35 Nágrannar
13.00 Gossip Girl (7:22)
13.45 Ghost Whisperer (17:23)
14.40 E.R. (20:22)
15.30 iCarly (8:25)
15.53 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-

20.10 Spjallið með Sölva (4:13) Sölvi
Tryggvason fær til sín góða gesti og spjallar
um lífið, tilveruna og þjóðmálin.

20.50 Parenthood (2:13) Ný þáttaröð
sem er í senn fyndin, hjartnæm og
dramatísk.

21.35 America’s Next Top Model (2:13)
Bandarísk raunveruleikasería þar sem Tyra
Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu.

maðurinn, Ofuröndin, Brunabílarnir

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils

myndu halda mér vel í holdum næstu vikurnar.
Giada gladdi mig alltaf með ítölskum kræsingum
og ég beinlínis grét þegar ég sá endursýningarnar á þunnum sunnudögum. Rikka kom mér
skemmtilega á óvart með stuttum innslögum í Íslandi í dag og ég get stoltur sagt
að ég elda ennþá reglulega spaghetti
carbonara sem hún og engin önnur
kenndi mér.
Ég sakna þessarar heilögu þrenningar
sem fyllti líf mitt af ímynduðum eldhúsilmi. Jói Fel og Gordon Ramsay eru einu
sjónvarpskokkarnir sem eru í boði í íslensku
sjónvarpi og þeir geta einfaldlega ekki fyllt
þetta tómarúm. Ég vil Nigellu, Giödu og
Rikku aftur.

18.40 Flensburg - Kiel Bein útsending
frá stórleik Flensburg og Kiel í þýska handboltanum.

20.15 England - Svartfjallaland Undankeppni EM.

22.00 Juventus - Man. Utd. 21.4 1999
23.50 Flensburg - Kiel Útsending frá leik
Flensburg og Kiel í þýska handboltanum.

18.15 West Ham - Chelsea / HD Enska
úrvalsdeildin.

20.00 Premier League Review

vinsæla framhaldsþáttar sem fjallar um
skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna Seans
McNamara og Christians Troy.

2010/11 Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leikir helgarinnar verða skoðaðir
og krufðir til mergjar.

23.15 Sex and the City (2:18)
23.45 NCIS: Los Angeles (8:24)
00.30 The Closer (14:15)
01.15 The Forgotten (12:17)
02.00 X-Files (20:24)
02.45 E.R. (20:22)
03.30 Sjáðu
04.00 District B13
05.25 Fréttir og Ísland í dag (e)

20.55 Football Legends
21.25 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
Öll mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin
krufin til mergjar.

21.55 Sunnudagsmessan Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn
má láta framhjá sér fara.

22.55 Arsenal - Bolton Enska úrvalsdeildin.

22.25 Secret Diary of a Call Girl (2:8)
Skemmtileg og ögrandi þáttaröð um unga
konu sem lifir tvöföldu lífi.
22.55 Jay Leno
23.40 CSI: Miami (2:24) (e)
00.30 CSI: New York (19:25) (e)
01.15 Premier League Poker II (10:15)
(e)

03.00 Pepsi MAX tónlist

18.50 The Doctors Spjallþættir framleiddir
af Opruh Winfrey.
19.35 Falcon Crest II (18:22) Hin
ógleymanlega og hrífandi frásögn af Channing og Giobertis fjölskyldunum, lífið á vínbúgörðunum í Toscany-dalnum litast af stöðugum erjum milli þeirra.

20.25 Little Britain 1 (4:8) Stöð 2 rifjar
nú upp þættina sem slógu svo rækilega í
gegn með þeim félögunum Matt Lucas og
David Williams og færðu þeim heimsfrægð.
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Cougar Town (18:24) Gamanþáttur
í anda Sex and the City.

22.15 White Collar Spennu- og gamanþáttur um sjarmörinn og svikahrappinn Neil
Caffrey.

23.00 The Shield (6:13) Sjöunda spennuþáttaröðin um lögreglulið í Los Angeles sem
hikar ekki við að brjóta lögin til að fá sínu
framgengt.

23.50 Daily Show: Global Edition
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum
er hlíft og allir eru tilbúnir að mæta í þáttinn
og svara fáránlegum en furðulega viðeigandi
spurningum Stewarts.

00.15 Little Britain 1 (4:8)
00.45 The Doctors
01.25 Falcon Crest II (18:22)
02.15 Fréttir Stöðvar 2
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 ESPN America
17.10 Golfing World (e)
18.00 Golfing World Daglegur fréttaþátt-

18.15 Að norðan með Hildu Jönu
Gísladóttur Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt mannlíf.

ur þar sem fjallað er um allt það nýjasta í
golfheiminum.

Norðlenskir viðburðir helgarinnar.

18.30 Helgarpakkinn með Rúnari Eff

18.50 PGA Tour Yearbooks (2:10) (e)
19.35 LPGA Highlights (2:10) Vikulegur
þáttur með öllu því besta í kvennagolfinu.
Sýnt er frá nýjustu mótunum og birt viðtöl
við þær bestu.

20.00 Svavar Gestsson Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir fyrrum menntamálaráðherra.

21.00 The Junior Ryder Cup 2010 (1:1)

slegið í gegn hjá bíla- og mótorhjólaköppum í allt sumar.

Bestu unglingarnir frá Evrópu og Bandaríkjunum etja kappi í The Junior Ryder Cup
sem fram fór í Gleneagles í Skotlandi undir
lok september.

21.50 Golfing World (e)
22.40 The Open Championship Official Film 2010 (e)

23.35 Golfing World (e)
00.25 ESPN America

20.30 Mótoring Stígur Keppnis hefur
21.00 Alkemistinn Viðar Garðarsson og
félagar ræða um markaðsmálin.
21.30 Eru þeir að fá hann? Haustblíða
í veiðiskap.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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BÍLAR TIL
UM
SÝNIS Á EIN
STAÐ!

BÍLALAND

EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

BÍLALAND

EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

BÍLALAND

EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

BÍLALAND

NÚ LÁTUM VIÐ HJÓLIN SNÚAST!

EIN STÆRSTA BÍLASALA LANDSINS

Dæmi um
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ÓTRÚLEGA
GOTT VERÐ
á
Hyundai GETZ 1.4
Ek. 42 þús. Nýskr. 03/07
Beinskiptur

OKKAR VERÐ

1.390 þús. kr.
VIÐ ERUM Á

KLETTHÁLSI 11

Subaru IMPREZA 2.0
Ek. 81 þús. Nýskr. 06/08
Beinskiptur

OKKAR VERÐ

2.290 þús. kr.
VIÐ ERUM Á

KLETTHÁLSI 11

BMW X3 Diesel 2.0
Ek. 39 þús. Nýskr. 08/07
Beinskiptur

OKKAR VERÐ

4.730 þús. kr.
VIÐ ERUM Á

KLETTHÁLSI 11

Opel VECTRA Elegance1.8
Ek. 43 þús. Nýskr. 02/06
Beinskiptur

OKKAR VERÐ

1.860 þús. kr.
VIÐ ERUM Á

Kletthálsi 11 - 525 8000 - www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11

okkar bílum

Nissan DOUBLE CAB
Ek. 64 þús. Nýskr. 06/06. Bsk.
Verð áður: 1.980 þús. kr.

OUTLETVERÐ

1.490 þús. kr.
VIÐ ERUM Á

KLETTHÁLSI 11
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL.20.55
Grey’s Anatomy
Sjöunda sería þessa vinsæla
dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Grace-spítalanum í
Seattle þar sem starfa ungir og
bráðefnilegir
skurðlæknar.
Flókið
einkalíf ungu
læknanna
á það til að
gera starfið
enn þá
erfiðara.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

DY N A M O R E Y K J AV Í K

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
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
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Ljósið tendrað - Upphaf
Ríkisútvarpsins
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Stormur
15.25 Skorningar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Tolstoj: Aldarminning
21.10 Út um græna grundu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar
23.05 Flakk
00.05 Næturtónar

VILDARÞJÓNUSTUTILBOÐ Í HREYFINGU

VILDARÞJÓNUSTA BYRS

ÚTVARP FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1
95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan
99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

Kynntu þér kostina á byr.is

Gefðu þér tíma fyrir það sem skiptir máli
Heilsan skiptir öllu máli. Þess vegna fá viðskiptavinir Vildarþjónustu
Byrs frítt vikukort hjá Hreyﬁngu og 20% afslátt af Betri aðild með
margs konar fríðindum. Komdu í Hreyﬁngu – glæsilega líkamsræktarstöð með einstakri Blue Lagoon slökunaraðstöðu.
BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is

Vertu í Vildarþjónustu Byrs og fáðu aukin fríðindi, persónulega þjónustu og sjálfvirkar lausnir sem
veita þér betri yﬁrsýn yﬁr fjármálin. Þannig færðu tíma fyrir það sem skiptir máli. Að auki færðu
ýmis sértilboð hjá samstarfsaðilum.

MORGUNMATURINN

13. október 2010 MIÐVIKUDAGUR
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Mundi og Jói hanna Airwaves-bolina í ár

„Morgunmaturinn er uppáhaldsmáltíðin mín. Ég fæ mér yfirleitt
berjasmoothie, brauð með osti
og kaffi.“

Jói hefur verið duglegur við að mynda
skemmtanaglaða borgarbúa undanfarin ár og
hyggst halda uppteknum hætti yfir hátíðina.
„Það væri ekki leiðinlegt að geta
tekið nokkrar myndir af fólki sem
klæðist þessum
bolum – kannski
það verði hægt
að nota þá mynd á
boli næsta árs.“ - sm
HANNA BOLI

FLOTTIR BOLIR Airwaves-bolirnir eru fáanlegir í

fjórum mismunandi útgáfum.

Jóhannes
Kjartansson og
Mundi hanna
saman Airwavesboli þessa árs.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

var mynd af Munda á einum bol í fyrra
þannig að það er svolítið skemmtileg tilviljun.“

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Halldóra Traustadóttir, framkvæmdastjóri
Kvenréttindafélags Íslands.

Fatahönnuðurinn Mundi og ljósmyndarinn Jói
Kjartans hanna saman sérstaka stuttermaboli
fyrir Airwaves-tónlistarhátíðina.
Bolirnir eru fáanlegir í fjórum mismunandi
útgáfum og eru myndirnar sem prýða bolina
allar teknar af Jóa. „Bolirnir eru svart/hvítir og skemmtilegir að því leyti að þegar þú
klæðist þeim þá er eins og þú sért manneskjan á myndinni, höfuðið á þér kemur upp úr
hálsmáli manneskjunnar á myndinni,“ útskýrir Jói. Myndirnar sem prýða bolina voru allar
teknar á Airwaves í fyrra og er ein af gítarleikara, önnur af saxófónleikara, þriðja af
ljósmyndara og sú fjórða af trommara.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Jói kemur
að hönnun Airwaves-bolanna því myndir
eftir hann prýddu einnig bolina í fyrra. „Það

Sparaðu með Miele
Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar og þurrkarar eru framleidd til að endast.
Íslenskt stjórnborð - Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending
Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

October 13 -17

TÓNLISTARPAR Pætur spilar tónlistina en Ósk sér um kynningarmálin. Hann flutti til Íslands eftir að þau byrjuðu saman.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

PÆTUR ZACHARIASSON: KOM ÞEGAR KLÁRU ÍSLENDINGARNIR FÓRU

Elti kærustuna til Íslands
252
„Það er æðislegt að búa á Íslandi
– aðeins stærra en Færeyjar og
aðeins meira að gerast,“ segir
Pætur Zachariasson, söngvari
hljómsveitarinnar Zach and Foes.
Pætur er einnig söngvari færeysku hljómsveitarinnar Boys in
a Band, sem er í pásu þessa dagana. Hann kemur í fyrsta skipti
fram með nýju hljómsveitinni
sinni á Iceland Airwaves, en hann
flutti til landsins í fyrra þegar
hann byrjaði með hinni íslensku
Ósk Gunnarsdóttur. „Ég flutti
hingað í september í fyrra þegar
allir kláru Íslendingarnir fluttu
af landi brott, þá kom heimski
Færeyingurinn til Íslands,“ segir
Pætur og hlær.
Ósk hefur einnig verið viðloðandi tónlistarbransann. Hún vinnur fyrir Iceland Airwaves í ár og
starfaði við kynningarmál fyrir
ýmsar tónleikahátíðir í Bretlandi
í sumar. „Það er gott að vera með

hljómsveitir
koma fram á
Iceland Airwaves-hátíðinni sem hefst í
Reykjavík í dag.

svona kærustu þegar maður er í
hljómsveit,“ grínast Pætur. „Hún
getur séð um vinnuna fyrir mig.“
Pætur starfar á dagvistarheimili, eins og svo margir íslenskir tónlistarmenn. Hann starfaði
á leikskóla í Færeyjum áður en
Boys in a Band vann alþjóðlegu
hljómsveitina Global Battle of the
Bands, en í kjölfarið tóku við tímafrek tónleikaferðalög. „Krakkarnir eru svolítið fyndnir,“ segir hann.
„Ég byrjaði strax að prófa að tala
íslensku og hélt að ég væri mjög
góður í því. Svo einn daginn segir
eitt barnanna við mig: „Pætur, þú

talar svolítið hommalega.“ Ég kom
sem sagt til Íslands og tala greinilega hommaíslensku. Ég er búinn
að búa í Færeyjum allt mitt líf og
búinn að byggja upp macho-orðspor – allir í Færeyjum vita að ég
er macho. Svo kem ég til Íslands
og er hommi! Þetta var fyndið.“
Pætur og félagar í Zach and
Foes koma þrisvar sinnum fram á
næstu dögum: í Sjoppunni á morgun, á Amsterdam á föstudagskvöld
og loks í Norræna húsinu á laugardag. „Þetta verður fyrsta giggið
okkar og það er svolítið langt síðan
ég spilaði síðast,“ segir Pætur og
viðurkennir að hann sé gríðarlega
spenntur fyrir því að stíga á svið.
„Hljómsveitin er kannski meira
íslensk en færeysk. Þetta eru ég
og þrír Íslendingar. Þetta er rokk
og ról en aðeins út í þjóðlagatónlist. Ég er búinn að hlusta á Johnny
Cash og Elvis allt mitt líf.“
atlifannar@frettabladid.is

Tappað af Jakobi Frímanni
„Sennilega er viss skynsemi fólgin í því að tappa af mér áður en
það fennir mikið yfir fortíðina,“
segir Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður og miðborgarstjóri, aðspurður en frést hefur
að rithöfundurinn Þórunn E. Valdimarsdóttir hafi undanfarið rakið
garnirnar úr Jakobi og fest á blað
minningar hans frá litríkri ævi.
Jakob tekur þó skýrt fram að fundir hans með Þórunni fari fram án
skuldbindinga um útgáfu.
„Hvort og hvenær þessar minningar verða gefnar út er algjörlega látið liggja milli hluta, en
Þórunn er hörkufínn rithöfundur sem hefur skrifað margar af
bestu ævisögum Íslendinga,“ segir
hann. „Óskum hennar um samtöl
var því erfitt að svara öðruvísi en
játandi.“

Ljóst er að eftirspurn eftir
sögum Jakobs úr barnæsku, tónlistarbransanum, stjórnmálum
og fleiru er fyrir hendi, til dæmis
meðal poppfræðinga eins og Dr.
Gunna, sem nýverið lét í ljós eindreginn áhuga á að lesa slíka
bók. „Mér hefur ætíð fundist það
harðfullorðinna að senda frá sér
æviminningar, en ég upplifi mig
sem ungan mann sem er í raun
nýbyrjaður. Mögulega helst það í
hendur við það að ég á þriggja ára
gamalt barn og mér yngri konu, en
kannski heldur tónlistin mönnum
síkeikum,“ segir Jakob og viðurkennir að efniviðurinn sé að líkindum nægur í góða bók. „Mér líður
stundum eins og ég hafi lifað mörg
líf í nokkrum löndum. Þetta hefur
oft verið skrautlegt og yfirleitt
skemmtilegt.“
- kg

LITRÍK ÆVI Jakob Frímann segist verða

að vera sannfærður um að tímabært
sé að senda frá sér ævisögu áður en til
útgáfu komi. „Maður veit aldrei hvað
gerist þegar maður sendir frá sér æviminningar.“

ÓKEYPIS LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF

LÖGFRÓÐUR – LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA LÖGRÉTTU

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Endurtaka leikinn
Vinsældir Páls Óskars Hjálmtýssonar komu bersýnilega í ljós
þegar tilkynntir voru væntanlegir
tónleikar hans og Sinfóníuhljómsveitar Íslands í nóvember. Uppselt
er á ferna tónleika Páls og Sinfó og
þurftu margir frá að
hverfa. Ekki er öll
nótt úti því nú heyrist að frágengið sé
að Páll og Sinfóníuhljómsveitin leiði
aftur saman hesta
sína á næsta ári.

Stjörnuleikfimi
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Þeir eru margir sem fara að huga
að heilsunni þegar hausta tekur og
fullt er út úr dyrum í líkamsræktarstöðvum. Partíljónin og plötusnúðarnir Margeir Ingólfsson og Jón
Atli Helgason eru farnir að stunda
hina merku stjörnuteygjuleikfimi
Pilates. Plötusnúðarnir fetta sig
og bretta hjá dansaranum Ástrósu
Gunnarsdóttur í tímum sem hún
kallar Ekta Pilates og feta þar með
í fótspor Hollywood-stjarna á borð
við Gwyneth Paltrow og Madonnu
sem stunda leikfimina af kostgæfni.

Mest lesið
1

Brotist var inn á skrifstofu Lindu
Pétursdóttur Í Baðhúsinu …

2

Flugmýs gera innrás í Færeyjar

3

Fjárdrátturinn mikið áfall fyrir
Hvítasunnukirkjuna

4

Brotist inn í Baðhúsið

5

Gríðarlegt tjón í bruna í Hafnarfirði

6

Fannst meðvitundarlaus í
tanki við Strandgötu

Fréttablaðið er með 180%
meiri lestur en Morgunblaðið.
77,5%

Vertu með
böndin á hreinu
– Netið í símanum frá 490 kr. á mánuði.
Vertu með Ring á Airwaves!

www.facebook.com/ringjarar

27,7%
RING TILBOÐ

1.000 kr. inneign á mánuði í 12 mánuði fylgir.

Samsung Galaxy 5
MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

0 kr. útborgun m.v. 12 mánaða greiðsludreiﬁngu
eða 12x2.990 kr. og á leggst 250 kr. dreiﬁngargjald.

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.

Android 2.1 sími sem fer ótrúlega vel í vasa
og er á frábæru verði. Síminn styður 3G, 3GL
er Quad-band með WiFi og GPS

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
Menntavegi 1 | 101 Reykjavík
Afgreiðslutími miðvikudaga frá kl. 17:00–20:00
Sími 777 8409
logfrodur@ru.is
http://logfrodur.hr.is/

