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Þ etta var stórkostleg upp-lifun. Alveg óviðjafn-anlegt að standa þarna uppi á hæstu tindum og horfa á fegurðina allt um kring,“ segir Stefanía Skarphéðinsdóttir, sem skellti sér ásamt eiginmanni sínum, Aðalsteini Sveinssyni, í ævintýralega gönguferð í Nepal á dögunum.
Stefanía og Aðalsteinn höfðu lengi haft augastað á Nepal og ákváðu að grípa tækifærið þegarþau sáu auglýsta þang ð f

með fararstjórn í Sagarmatha-þjóðgarðinum, friðlandi umhverf-is Everest og við slógum bara til,“ 
lýsir Stefanía en þau Aðalsteinn voru einu Íslendingarnir í hópn-um. Hitt voru Bretar sem tóku hjónunum vel, matreiðslumenn og 

innfæddir sem báru farangurinn.Hópurinn ferðaðist yfir tæpa 200 kílómetra um þjóðgarðinn á samfleytt átján dögum. Á leið-inni gengu ferðalangarnir m ð lannars fi

og álitinn vera besti útsýnis-staðurinn yfir Everest. Víða var nöturlegt um að litast og oft fór hitastigið niður fyrir frostmark. „Það gat orðið sérstaklega kalt á nóttunni þegar við sváfum í tjöld-um í allt að 10 stiga frosti; þá kom 
sér sko vel að vera með íslenskan ullarfatnað,“ segir Stefanína og viðurkennir að oft hafi ferðalagiðtekið veruleg á

Hjónin Stefanía Skarphéðinsdóttir og Aðalsteinn Sveinsson fóru í ævintýralega gönguferð í Nepal.Brúðkaupsafmælií 5.000 metra hæð

Haraldur Magnússon  osteópati heldur erindið 
„Mataræði mannsins, það sem hefur ávallt virkað“ 
í Manni lifandi við Borgartún 11. janúar. Þar fjallar 
Haraldur meðal annars um grundvallaratriði heilbrigðs 
mataræðis. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni www.
madurlifandi.is.
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ÓDÝRT FYRIR ALLA!

Nýr tilboðsbæklingur í dag

FÓLK Óvenjuleg staða hefur 
komið upp í Menntaskólanum 
í Reykjavík og Verzlunarskóla 
Íslands, en leikfélög beggja 
skóla frumsýna leikverk byggð 
á sýningunni Draumi á Jóns-
messunótt eftir William Shake-
speare nú í febrúar. Versló og 
MR hafa löngum eldað grátt 
silfur.

Þetta er í fyrsta skipti svo 
vitað sé að sama verk er sett 
upp í tveimur af stærstu fram-
haldsskólum landsins. 

Sannkallað Shakespeare-æði 
ríður yfir landið um þessar 
mundir, en tvær helstu sýn-
ingar atvinnuleikhúsanna um 
þessar mundir eru eftir Shake-
speare: Ofviðrið í Borgar-
leikhúsinu og Lér konungur í 
Þjóðleikhúsinu.

 - ka / sjá síðu 26

Shakespeare-æði á Íslandi:

Sama sýning 
í Versló og MR 

Á leið til landsins
Frank og Casper kynna 
umdeilda Klovn-mynd á 
Íslandi um helgina.
fólk 26

UMHVERFISMÁL Díoxínmengun frá 
sorpbrennslum í Vestmannaeyj-
um og á Kirkjubæjarklaustri var 
mun meiri en frá sorpbrennsl-
unni Funa í Skutulsfirði árið 2007. 
Umhverfisstofnun hefur boðað 
rekstraraðila þessara starfandi 
sorpbrennslna á fund í dag til þess 
að ræða stöðuna og framhaldið.

Niðurstöður mælingarinnar árið 
2007 sýna að díoxín í útblæstri í 
Vestmannaeyjum var 84 sinnum 
meira en viðmiðunarmörk fyrir 

sorpbrennslur sem starfa á grund-
velli EES-reglna frá 2003 gera ráð 
fyrir. Díoxín frá sorpbrennslunni 
á Klaustri var 95 sinnum meiri en 
viðmiðunarmörk gera ráð fyrir. 

Allar sorpbrennslurnar starfa 
á undanþágu frá EES-reglun-
um sem íslensk stjórnvöld sóttu 
um og fengu. Díoxín hefur ekki 
verið mælt á Svínafelli í Öræfum 
þar sem fjórða sorpbrennslan 
starfar.

Anton Helgason, framkvæmda-

stjóri Heilbrigðiseftirlits Vest-
fjarða, segir að hann hafi frétt af 
díoxínmengun frá sorpbrennsl-
unni Funa á mánudaginn var. 
Hann viðurkennir að hafa fengið 
eftirlitsskýrslur en „ekki lúsles-
ið þær“ þar sem Umhverfisstofn-
un er eftirlitsaðili sorpbrennslu á 
Vestfjörðum.

Hann segir að ef Ísafjarðarbær 
hefði birt upplýsingar um díoxín 
opinberlega hefði hann átt að fá 
þær fyrstur. - shá / sjá síðu 10 og 11

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða vissi ekkert um díoxínmengun frá Funa:

Meiri mengun í Eyjum og á Klaustri

Í SKÓLANUM, Í SKÓLANUM Skólastarf hófst um allt land í gær eftir jólafrí. Ekki var að sjá 
annað en að börnin í Dalskóla í Úlfarsárdal tækju því fagnandi að vera komin aftur í skólann. Það var kátt á hjalla 
hjá þessum hressu krökkum þegar þeir voru á leið út í frímínútur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVESSIR Á NÝ  Í dag verður stíf 
N-átt SA-til en annars mun hægari. 
Úrkomulítið en bjart S- og V-til.
Vaxandi NA-átt  með éljum N- og 
A-til í kvöld. Frost 0-10 stig.
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Tæta niður tölvur
Gagnaeyðing fagnar 
tuttugu ára afmæli með 
ljósmyndasýningu.
tímamót 14

Á toppnum
Man. Utd er með þriggja 
stiga forskot í enska 
boltanum eftir sigur á Stoke.
sport 22

VIÐSKIPTI Forsvarsmenn kanadísks 
fisksölufyrirtækis eru afar ósáttir 
við að fá ekki að bjóða í Icelandic 
Group sem er í eigu Framtakssjóðs 
Íslands. Viðræður um sölu á hlut í 
fyrirtækinu til dansks fjárfestinga-
sjóðs eru langt komnar.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa forsvarsmenn fyrir-
tækisins High Liner Foods ítrekað 
sent framkvæmdastjóra Framtaks-
sjóðs Íslands erindi vegna málsins, 
nú síðast í gær. 

Þar kemur fram að High Liner 
Foods sé tilbúið að greiða um 340 
milljónir evra, sem jafngilda um 
52,4 milljörðum króna, fyrir allar 
eigur Icelandic Group utan Íslands. 
Það er þó háð því að áreiðanleika-
könnun á Icelandic Group leiði ekk-
ert óvænt í ljós. High Liner Foods 

er helsti keppinautur Icelandic 
Group. Fyrirtækið vinnur og selur 
sjávarafurðir í verslanir um öll 
Bandaríkin, Kanada og í Mexíkó.

Forsvarsmenn Framtakssjóðs 
Íslands hafa hingað til ekki sýnt 
áhuga á viðræðum við High Liner 
Foods. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins eru viðræður um 
sölu á stórum hluta Icelandic Group 
til danska fjárfestingasjóðsins 
Triton langt komnar. 

Finnbogi Jónsson, framkvæmda-
stjóri Framtakssjóðs Íslands, segir 
ekki standa til að selja meirihluta 
í íslenskum hluta Icelandic Group, 
sjálfu sölukerfinu. Þó komi vel til 
greina að selja meirihlutann í verk-
smiðjum fyrirtækisins erlendis.

„Það hafa margir haft samband 
eftir að við eignuðumst fyrirtækið 

og komið með sínar hugmyndir. Við 
ákváðum að taka upp viðræður við 
einn aðila. Tíminn mun svo leiða í 
ljós hver niðurstaðan verður,“ segir 
Finnbogi. Hann segir að á meðan 
rætt sé við Triton sé ekki rætt við 
aðra fjárfesta.

Stærstur hluti Icelandic Group 
komst í eigu Framtakssjóðsins 
þegar sjóðurinn keypti eignarhalds-
félagið Vestia af Landsbankanum í 

ágúst í fyrra. Framtakssjóðurinn 
er í eigu sextán af stærstu lífeyr-
issjóðum landsins. Finnbogi segir 
söluferlið opið í þeim skilningi að 
allir sem hafi áhuga á því að eignast 
hlut í fyrirtækinu viti að til standi 
að selja hluta þess og geti lýst yfir 
áhuga. Hann segir að Framtaks-
sjóðurinn sé að hluta til að velja 
sér samstarfsaðila með sölu á hlut í 
fyrirtækinu.

Sala Landsbankans á Vestia til 
Framtakssjóðs Íslands var gagn-
rýnd, þar sem yfirlýst stefna Vestia 
var að selja fyrirtæki sem kæmust 
í eigu félagsins í opnu og gagnsæju 
ferli. Þá sagði Steinþór Pálsson, 
forstjóri Landsbankans, í samtali 
við Rúv að Framtakssjóður Íslands 
hefði sömu stefnu og myndi selja 
fyrirtækin í opnu ferli. - bj

Kanadískur fisksölurisi býður 
52 milljarða í Icelandic Group
Framtakssjóður Íslands hefur ekki svarað ítrekuðum óskum kanadísks fyrirtækis um kaup á stórum hlut í 
Icelandic Group. Viðræður við danskan fjárfestingasjóð eru langt komnar. Margir hafa sýnt félaginu áhuga.

Það hafa margir haft 
samband eftir að við 

eignuðumst fyrirtækið og 
komið með sínar hugmyndir.

FINNBOGI JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI 

FRAMTAKSSJÓÐS ÍSLANDS
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FÉLAGSMÁL Þórdís Rúriksdóttir, 
móðir tveggja ára stúlku í Hraun-
vallaleikskóla í Hafnarfirði, sér 
nú fram á að leikskólagjald fyrir 
dóttur hennar hækki úr 21 þúsund 
krónum í 44 þúsund á mánuði.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
ákvað 17. desember að afnema 
allan núverandi afslátt í gjaldskrá 
leikskóla bæjarins frá 1. febrúar.

Magnús Baldursson, fræðslu-
stjóri Hafnarfjarðar, segir áherslu 
lagða á að halda átta stunda vistun 
fyrir öll börn. Þau pláss séu í raun 
niðurgreidd um 85 prósent. Hins 
vegar verði innheimtur raunkostn-
aður fyrir alla vistun sem boðið sé 
upp á þar fram yfir. Það er einmitt 
þess vegna sem breytingin kemur 
illa við Þórdísi.

„Ég er bæði í vinnu og námi. 
Stundataflan mín er þannig að einn 
dag í viku þarf dóttir mín níu og 
hálfan tíma á leikskólanum. Þar af 
leiðandi verð ég að borga fyrir níu 
og hálfs tíma vistun allan mánuð-
inn. Það myndi kosta um 21 þús-
und krónur núna en mun, eftir því 
sem ég kemst næst, kosta um 44 
þúsund krónur eftir breytinguna,“ 
segir Þórdís.

Magnús segir breytinguna 
vissulega munu leiða til verulegra 
hækkana fyrir suma. Ætlunin sé 
hins vegar að veita afslátt vegna 
umframstundanna á leikskólum 
bæjarins. Hann bendir á að í núver-
andi kerfi fái einstæðir foreldrar 
og námsmenn sjálfkrafa afslátt.

„Tekjur skiptu engu máli eða 
hvernig aðstæður voru að öðru 
leyti og engir aðrir fengu þenn-
an afslátt. Hins vegar vitum við 
mæta vel, ekki síst núna í hruninu 
þegar fólk er að missa vinnuna, 

að það fólk í sambúð hefur sumt 
ekkert síður þörf fyrir að fá þenn-
an afslátt. Þetta er því ekki ein-
göngu hugsað sem sparnaðarað-
gerð heldur til að gæta jafnræðis,“ 
segir fræðslustjórinn og upplýsir 
að breytingunni verði frestað til 1. 
mars þar sem enn sé ekki ákveðið 

við hvaða tekjur afslátturinn verði 
miðaður.

Þórdís segir sína stöðu reynd-
ar nokkuð góða þar sem maður-
inn hennar sé með ágætis laun. 
„Ég efast um að við fáum þennan 
afslátt sem á að veita enda sýnist 
mér að fólk muni þurfa að vera ansi 
illa statt til þess. En ég er ekki bara 
að hugsa um mig heldur aðra líka, 
til dæmis starfsmenn leikskólanna 
sem hafa hingað til fengið afslátt 
en verða nú settir í hóp með öllum 
öðrum. Ég óttast að þetta verði til 
þess að hæfir starfsmenn hætti,“ 
segir Þórdís Rúriksdóttir. 

 gar@frettabladid.is

Hækka leikskólagjald 
námsmanns um 110%
Leikskólagjöld í Hafnarfirði meira en tvöfaldast fyrir vissa hópa þegar tekið 
verður að miða afslátt við tekjur 1. mars.  Ætlunin að gæta jafnræðis og tryggja 
að niðurgreiðslur fari þangað sem þörfin er mest segir fræðslustjóri.

ÞÓRDÍS OG NATALÍA Mæðgurnar fá þau svör á bæjarskrifstofum Hafnarfjarðar að frá 
næstu mánaðamótum muni níu og hálfrar stundar leikskólavist fyrir Natalíu kosta 44 
þúsund krónur á mánuði í stað 21 þúsund króna eins og nú er. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fólk í sambúð hefur 
sumt ekkert síður 

þörf fyrir að fá þennan 
afslátt.

MAGNÚS BALDURSSON 
FRÆÐSLUSTJÓRI HAFNARFJARÐAR

TÆKNI Áður en langt um líður 
gætu allir farsímar notað eins 
hleðslutæki, að því er fram kemur 
í breska blaðinu Telegraph. Þar er 
fjallað um nýjan staðal sem fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins (ESB) hefur ákveðið að skuli 
vera ráðandi. Helstu farsíma-
framleiðendur samþykktu sum-
arið 2009 að stefna í þessa átt.

Í tilkynningu framkvæmda-
stjórnar ESB kemur fram að í 
byrjun hafi tíu framleiðendur 
samþykkt að micro-USB tækni 
verði ráðandi við hleðslu raf-
hlaðna og gagnaflutninga. Þar 
á meðal eru framleiðendur á 
borð við Apple, Motorola, Nokia, 
Qualcomm, Research In Motion 
(Blackberry), Samsung og Sony 
Ericsson.

Telegraph hefur eftir talsmanni 
framkvæmdastjórnarinnar að 

fyrstu tækin sem uppfylla nýjan 
staðal að fullu verði fáanleg í 
byrjun næsta árs, en micro-USB 
tengi eru nú þegar nokkuð algeng 
í svokölluðum snjallsímum. 

Stöðluð hleðslutæki eiga svo 
að gera notendum lífið auðveld-
ara, draga úr sorpi og styðja við 
farsímaiðnaðinn. Töluverður 
umhverfisávinningur er sagð-
ur vera í því að nota samhæfð 
hleðslutæki, enda á þá að sjá fyrir 
endann á að gömul hleðslutæki 
hrannist upp til förgunar í hvert 
sinn sem fólk skiptir um farsíma.
 - óká

MICRO-USB Á vef ESB kemur fram að tíu 
farsímaframleiðendur hafa samþykkt að 
nota micro-usb tengi til gagnaflutninga 

og hleðslu rafhlaðna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framkvæmdastjórn ESB velur Micro-USB sem staðal farsímahleðslutækja:

Eitt hleðslutæki í alla farsíma

MENNTAMÁL „Ég varð fyrir mis-
rétti og brotið var á lögvörðum 
hagsmunum mínum, en eftir 
stend ég sem sigurvegari, von-
andi öðrum til hagsbóta,“ segir 

Þorbjörg Inga 
Þorsteinsdótt-
ir, laganemi 
við Háskólann 
í Reykjavík.

Þorbjörg 
sótti um náms-
lán hjá LÍN 
fyrir grunn-
námi í lögfræði 
eftir að hafa 
lokið meistara-
gráðu í sama 

námi, en var synjað þrátt fyrir 
að skólakerfið bjóði upp á þá leið. 
Hún ákvað að kæra synjunina á 
grundvelli ólöglegra úthlutunar-
reglna, þar sem kveðið er á um 
það í lögum að allir eigi sama 
rétt til námslána, og vann málið. -
  þlg / sjá skólar og námskeið

Lögfræðinemi við HR:

Sigraði í máli 
gegn LÍN

ÞORBJÖRG INGA 
ÞORSTEINSDÓTTIR

REYKJAVÍKURBORG Sóley Tómasdótt-
ir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, 
segir að með tillögu Besta flokks-
ins og Samfylkingarinnar, sem 
allir borgarfulltrúar nema hún 
samþykktu í gær, sé verið að 
þynna út samþykkt frá því í fyrra-
vor varðandi verkefni nefndar 
sem á að gera úttekt á stjórnkerfi 
og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
í tilefni af hruninu og niðurstöðum 
rannsóknarnefndar Alþingis. 

„Það sér það hver sá sem ber 
samþykktirnar saman að hér er 
verið að draga úr áhrifamætti 
fyrri samþykktar og vakna vissu-
lega grunsemdir um að núverandi 
meirihluti vilji kæfa þessa stjórn-
sýslurannsókn og drepa málinu 
á dreif,“ bókaði Sóley á fundi 
borgarstjórnar í gær. - gar

VG gagnrýnir borgarstjórnina:

Kæfa rannsókn 
á stjórnsýslunni

ÞÝSKALAND Uppi varð fótur og 
fit í Günzburg í Bæjaralandi í 
Suður-Þýskalandi þegar grímu-
klæddur maður gekk um götur 
bæjarins. Við athugun lögreglu 
kom í ljós 45 ára karlmaður með 
leðurgrímu á höfði og klæddur í 
skjóllítinn leðurgalla.

„Þegar maðurinn var látinn 
gera grein fyrir sér sagðist 
hann vera að leika þræl í sadó-
masókískum kynlífsleik,“ sagði 
í tilkynningu frá lögreglu sem 
fréttavefur Der Spiegel segir 
frá. Stjórnandi leiksins hafði 
sagt manninum að fara svona 
klæddur niður í bæ og hann 
hlýddi eins og þræll. Manninum 
var sleppt með áminningu um að 
breyta klæðaburði sínum.  
 - pg

Í kynlífsgalla úti á þýskri götu:

Hlýddi skipun 
eins og þræll

DANMÖRK Sum dönsk sveitar-
félög ganga svo hart fram í 
niðurskurði í ár að víða á Suður-
Sjálandi og Fjóni mun einn leik-
skólastarfsmaður þurfa að hafa 
umsjón með 20-24 leikskóla-
börnum hluta dagsins.

„Þetta er á mörkum þess að 
vera vanræksla í umönnun,“ er 
haft eftir Mette Gerdoe hjá sam-
tökum danskra leikskólakennara 
á vef danska ríkisútvarpsins. 
„Með þessu móti er ekki hægt 
að sinna þörf 3-5 ára barna fyrir 
grundvallarumönnun.“

Leikskólakennurum hefur 
verið sagt upp í um helmingi 
danskra sveitarfélaga. 
 - pg

Niðurskurður í Danmörku:

Einn leikskóla-
kennari með 
rúmlega 20 börn

LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð 
yfir manni sem grunaður er um 
árás á sambýliskonu sína og vin-
konu hennar aðfaranótt 1. jan-
úar. Maðurinn verður í varð-
haldi út vikuna og verður hafður í 
einangrun.

Maðurinn er einnig grunaður 
um alvarlegar hótanir í garð vitnis 
í öðru máli. Þar er maðurinn ásamt 
öðrum kærður fyrir líkamsárás, 
frelsissviptingu og fjárkúgun.

Lögregla telur verulega hættu 
á að maðurinn muni beita vitni í 
málinu líkamlegu ofbeldi eða hóta 
þeim gangi hann laus. - bj

Grunaður um árás og hótanir:

Í gæsluvarðhald 
fram á föstudag

Dr. Jón Bragi 
er látinn
Dr. Jón Bragi Bjarnason, 
prófessor í lífefnafræði við 
Háskóla Íslands, lést síðastlið-
inn mánudag, 
62ja ára að 
aldri.

Jón Bragi 
lauk dokt-
orsprófi í líf-
efnafræði 
árið 1978 
og kenndi 
við Háskóla 
Íslands frá árinu 1979. 

Hann var forstöðumaður 
Raunvísindastofnunar um 
nokkurra ára skeið og gegndi 
auk þess ýmsum störfum á 
sviði háskólasamfélags og 
félagsmála.

Jón Bragi varði stórum hluta 
starfsævi sinnar í rannsóknir 
á meltingarensímum íslenska 
þorsksins og stofnaði Ens-
ím tækni ehf. sem framleiðir 
heilsuvörur sem hafa vakið 
mikla athygli og eru margar 
komnar á markað erlendis.

Jón Bragi lætur eftir sig 
eiginkonu, þrjú börn og þrjú 
fósturbörn.

DÝRALÍF Yfir fimm hundruð dauð-
ir svartþrestir fundust liggjandi á 
þjóðvegi í Lousiana-ríki í Banda-
ríkjunum í fyrradag. Hræ þeirra 
náðu yfir um eins kílómetra kafla 
af veginum. Aðeins eru fjórir 
dagar liðnir frá því að mörg þús-
und dauðir svartþrestir hrundu af 
himnum í Arkansas.

Líkur eru taldar á að fuglarnir 
hafi drepist úr hræðslu vegna 
flugelda, eða að þeir hafi orðið 
fyrir eldingum eða hálofta-hagléli. 
Fuglarnir í Louisiana verða krufn-
ir til þess að finna dánarorsök.  - ót

Óútskýrður fugladauði:

Fuglum rignir 
af himnunum

ÞÝSKALAND Framleiðslubann var 
sett á yfir þúsund þýsk sveitabýli 
á mánudag eftir að nokkurt magn 
eiturefnisins díoxíns fannst í dýra-
fóðri og í eggjum sem send voru í 
verslanir.

Ekki er vitað til þess að nokkrum 
hafi orðið meint af díoxín-menguð-
um vörum og ekki verður ljóst fyrr 
en eftir nokkrar vikur hversu mikið 
magn af megnuðum vörum barst í 
verslanir.

Eitrunin er rakin til dýrafóðurs, 
en talið er að mengaðar olíur, sem 
ætlaðar voru til framleiðslu lífelds-
neytis hafi verið notaðar í fóður.

Rannsókn á málinu er hafin, en 
landbúnaðarráðherra fylkisins 
Neðra Saxlands, sem varð verst úti, 
sagði við fjölmiðla að hann vonaðist 
til þess að þeim sem ábyrgð bæru 
á eitruninni yrði gerð hörð refsing 
og þeim bændum sem er lokað hjá 
verði bætt tjón sitt.

Talsmaður Framkvæmdastjórn-
ar Evrópusambandsins sagði í gær 
að ekki yrði sett útflutningsbann á 
þýskar landbúnaðarafurðir þar sem 
um staðbundin tilvik sé að ræða.

Díoxín verður meðal annars 
til við brennslu úrgangs og getur 
valdið fólki heilsutjóni.  - þj

Díoxíneitrun í kjöti og eggjum skekur þýskan landbúnað:

Framleiðslubann á þúsund býlum

EGGJAFRAMLEIÐSLA Díoxín mældist í 
eggjum í Þýskalandi og hefur því verið 
sett framleiðslubann á þúsund bæjum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS

Hannes, finnst þér lítil reisn 
yfir kirkjunni í þessu máli?

„Hið kirkjulega hold hefur oft risið 
hærra.“

Myndlistarsýningu Hannesar Lárussonar, 
Líkamshlutum, var úthýst úr Hallgríms-
kirkju. Á kynningarplakati sýningarinnar 
mátti meðal annars sjá typpi og brjóst.
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Frystiskápur
Frigor, 165 ltr.
1805493

59.900,-
79.900,-

LJÓS
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Loftljós Doretea
Hvítt/króm.
6000766
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NÝÁRS 

ÚTSALA
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115.995,-1.995,
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af öllum 

líkamsræktar- 

tækjum
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20% 
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af allri 
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ÚTSÖLU-

FATNAÐUR

20-50%
AFSLÁTTUR

2 990,-0,
%

Jotaplast
Gæða plastmálning á 
loft, gljástig 2.
7119808

Afsláttur á útsölu gildir ekki af 
vörum merktum “Lægsta lága 
verð Húsasmiðjunnar” enda 
höfum við þegar lækkað þær 
vörur í lægsta verð sem við 
getum boðið á viðkomandi vöru. 

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara 
um prentvillur og myndavíxl. 

Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

Útsölublaðið er á leiðinni til þín!

Úlpa
með loðkraga
5869948

Hjólsög
1100W, 170 mm blað.
5246023

RAFMAGNS-

VERKFÆRI 

ALLT AÐ

25% 
AFSLÁTTUR

11.995,-
15.995,-

Eldhústæki
Space Damixa.
8000850

úTIVISTAR-

FATNAÐUR 

ALLT AÐ

50% 
AFSLÁTTUR

11.990,-
14.990,-

BLÖNDUNAR-

TÆKI

ALLT AÐ

30%
AFSLÁTTUR

5.595,-
6.995,-5.595,5.59
10 ltr.

8.990,-
12.995,-
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SAMGÖNGUR Félag íslenskra bif-
reiðaeigenda (FÍB) hóf undir-
skriftasöfnun á netinu í gær þar 
sem fyrirhuguðum vegtollum 
umhverfis höfuðborgarsvæðið 
er mótmælt. Rúmlega tólf þús-
und manns hafa skráð nafn sitt 
á síðuna. 

Á síðunni segir að stjórnvöld 
hafi valið úr umferðarþyngstu 
kaflana af samhangandi og 
samstæðu þjóðvegakerfi 
Íslands til að gera sérstaklega 
gjaldskylda í ofanálag við gríð-
arháa skatta sem fyrir séu á 
eldsneyti, bifreiðar og rekstur 
þeirra. 

„Þetta er gjörbreyting á 
grundvallar hugmyndinni um 
þjóðvegi í þágu allra byggða 
og allra landsmanna,“ segir á 
undirskriftasíðu FÍB.  - sv

Rúmlega 12.000 skráningar: 

Undirskriftir á 
móti vegtollum

DANMÖRK Miklir vetrarkuldar og 
bjartsýni á efnahagsþróun veld-
ur því að sólarlandaferðir seljast 
sem aldrei fyrr í Danmörku. 

Um 30 prósentum fleiri Danir 
ætla til útlanda í janúar og febrú-
ar en á síðasta ári, segir á vef 
danska viðskiptablaðsins Börsen. 
Fleiri verða líka á faraldsfæti í 
mars og apríl en í fyrra.

Egyptaland og Kanaríeyjar 
eru efst á blaði yfir þá staði sem 
Danir sækja heim í vetur en 
auk þess kaupa margir ferðir til 
Kúbu, Taílands og Mexíkó.  - pg

Danir bjartsýnir á framtíðina:

Sólarferðir selj-
ast vel í kulda

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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FÖSTUDAGUR
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-2

-2

-2

-4

-7

-6

-3

-11

0

0

-3

4

2

3

2

2

6

7

17

8
7

3

-10

-9

-10

-7

-7 -5 -6

-2

-2

-3

FER VERSNANDI 
Á MORGUN  Það 
dregur til tíðinda 
í veðrinu á ný en 
það gengur í vax-
andi norðaustan-
átt með éljum um 
norðan- og austan-
vert landið í kvöld. 
Víða allhvasst eða 
hvasst á morgun 
með snjókomu 
nyrðra en úrkomu-
lítið syðra.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

PAKISTAN, AP Ríkisstjórinn í fjöl-
mennasta héraði Pakistan var í 
gær skotinn til bana af eigin líf-
verði. Lífvörðurinn sagði við yfir-
heyrslur að hann hafi verið ósáttur 
við andstöðu ríkisstjórans við lög 
sem heimila dauðarefsingar yfir 
þeim sem móðga íslam.

Salman Taseer var ríkisstjóri í 
Punjab-héraði og náinn samstarfs-
maður Asifs Ali Zardari forseta. 
Honum var lýst sem hófsemdar-
manni sem varði réttindi kvenna, 
minnihlutahópa og aðskilnað ríkis 
og trúarbragða. 

Taseer er háttsettasti embættis-
maðurinn sem myrtur er í Pakist-
an frá því að Benazir Bhutto var 
myrt í desember 2007.  - bj

Ríkisstjóri í Pakistan myrtur:

Var skotinn til 
bana af lífverði

MYRTUR Lífvörður skaut 26 byssukúlum 
í bak Taseers. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Ásta H. Bragadóttir 
hefur verið ráðin í starf fram-
kvæmdastjóra rekstrarsviðs 
Seðlabankans. Undir það fellur 
jafnframt starfsmannastjórn. 
Hún var á meðal 77 umsækj-
enda.

Ásta var aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs 
og starfaði sem framkvæmda-
stjóri eftir að Guðmundur 
Bjarnason hætti störfum um 
mitt síðasta ár. 

Ásta var önnur tveggja sem 
stóðu eftir sem umsækjendur 
um stöðu framkvæmdastjóra. 
Hún dró umsóknina til baka 
eftir að Árni Páll Árnason, 
þáverandi félags- og trygginga-
málaráðherra, lagði til að val-
nefnd legði mat á umsækjendur.
 - jab

Ásta H. fer til Seðlabankans:

Sagði upp hjá 
Íbúðalánasjóði

STJÓRNMÁL Þingflokkur Vinstri 
grænna hittist á fundi í dag í 
fyrsta sinn síðan miklar deilur 
blossuðu þar upp í lok árs.

Fundurinn hefst klukkan tólf. 
Árni Þór Sigurðsson, starfandi 
þingflokksformaður, kveðst 
ekki eiga von á að þar dragi til 
tíðinda. Fundurinn stendur þó 
fram á kvöld, en tekið verður 
um tveggja klukkustunda hlé um 
miðjan dag vegna jarðarfarar.

„Við erum bara að fara að 
ræða innra starf þingflokksins 
og starfsáætlunina fram á vorið. 
Að sjálfsögðu ræðum við þau mál 

sem flokkur-
inn hefur ekki 
ver ið  a lveg 
samstíga í, eins 
og gengur, en 
ég vonast til og 
hef ástæðu til 
að ætla að allir 
reyni að leggja 
sitt af mörk-
um til að þetta 
verði  góður 

fundur,“ segir Árni.
Meðal þess sem rætt verður 

eru sjávarútvegsmál og Evrópu-
mál, en síður er búist við því að 

stofnun atvinnuvegaráðuneyt-
is komi til umræðu. Hún hefur 
verið umdeild innan flokksins.

Fyrir jól kom til snarpra 
deilna milli þremenninganna 
sem studdu ekki fjárlagafrum-
varp ríkisstjórnarinnar, einkum 
Lilju Mósesdóttur, og annarra 
þingmanna flokksins. Lilja gekk 
svo langt að segjast íhuga úrsögn 
úr flokknum.

Spurður hvort hann hafi trú 
á að allir skilji sáttir að fundi 
loknum segist Árni vona það, en 
meira viti hann ekki. 
 - sh

Þingflokksformaður VG vonar að menn skilji sáttir eftir fundinn í dag:

Á ekki von á stórum tíðindum

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

208,0194
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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DÓMSMÁL Hannes Smárason hefur 
kært Valtý Sigurðsson ríkissak-
sóknara og Helga Magnús Gunn-
arsson, saksóknara efnahagsbrota-
deildar ríkislögreglustjóra, fyrir 
brot gegn þagnarskyldu í opin-
beru starfi. Lögmaður Hannesar 
lagði kæruna fram í nóvember, 
eftir að gögn tengd rannsókn efna-
hagsbrotadeildar á viðskiptum FL 
Group voru afhent fulltrúa eins af 
stærri hluthöfum í fyrirtækinu.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er aðdragandi þessa máls 
með þeim hætti að Helgi Magnús 
sendi ríkissaksóknara tölvupóst í 
mars 2010, þess efnis að fulltrúi 
tiltekins kröfuhafa hefði farið 
fram á að fá afhent afrit af gögn-
um sem embætti Skattrannsókn-
arstjóra hafði aflað með húsleit, 
meðal annars hjá FL Group. 

Gögnin hafði embættið 
sent saksóknara efna-
hagsbrotadeildar RLS og 
tengdust þau viðskipt-
um FL Group með flug-
félagið Sterling. Fulltrú-
inn sem bað um afritið 
kvaðst álíta að aðgerðir 
stjórnar og forstjóra FL 
Group hefðu valdið til-
teknum hluthöfum tjóni og 
íhuguðu þeir að leita 
réttar síns.

Í tölvupóstinum leitaði saksókn-
ari efnahagsbrota óformlegs álits 
ríkissaksóknara á afhendingu 
gagnanna. Ríkissaksóknari kvaðst 
í svari ekki hafa forsendur til að 
meta málið, en mælti ekki gegn 
afhendingu að tilteknum atriðum 
uppfylltum.

Saksóknari efnahagsbrota RLS 
afhenti síðan fulltrúanum gögnin. 
Upplýsingar úr þeim birtust síðar 
í fjölmiðlum og kærði lögmað-
ur Hannesar ríkissaksóknara og 

saksóknara efnahagsbrota í fram-
haldi af því, hinn fyrrnefnda fyrir 
samráð um afhendingu gagnanna 
og hinn síðarnefnda fyrir afhend-
ingu þeirra. 

Meðal annars er bent á að rík 
þagnarskylda um rekstur og við-
skipti FL Group hafi verið brotin. 
Vísað er til lagagreina sem kveða 
á um viðurlög við brotum af þessu 
tagi sem geta verið allt að þriggja 
ára fangelsi.

Lögmaður Hannesar fór fram 
á að Valtýr Sigurðsson viki sæti 
við meðferð málsins. Sá síðar-
nefndi sendi beiðni þess efnis til 
dómsmálaráðuneytisins, sem setti 
Guðjón Ólaf Jónsson hæstaréttar-
lögmann til að fara með málið á 
hendur Valtý ríkissaksóknara og 

Helga Magnúsi sak-
sóknara efna-

hagsbrotadeild-
ar RLS. 

 jss@frettabladid.is

Hannes kærir leka 
tveggja saksóknara
Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, 
afhenti kröfuhafa FL Group rannsóknargögn eftir samráð við Valtý Sigurðsson 
ríkissaksóknara. Gögnin rötuðu í fjölmiðla. Hannes Smárason hefur kært málið.

HANNES 
SMÁRASON

VALTÝR 
SIGURÐSSON

HELGI MAGNÚS 
GUNNARSSON

SJÁVARÚTVEGUR Afli uppsjávar-
veiðiskipa HB Granda var alls 
tæplega 96.400 tonn á síðasta ári 
og aflaverðmætið nam rúmlega 
3,4 milljörðum króna. Aflinn dróst 
saman um tæp 8 prósent frá árinu 
á undan en þrátt fyrir það jókst 
aflaverðmætið um 28,3 prósent.

Þetta kemur fram í samantekt 
frá uppsjávarsviði HB Granda. 
Faxi RE var aflahæstur uppsjáv-
arveiðiskipanna með 32.248 tonn 
en Ingunn AK var með nánast jafn 
mikinn afla eða 32.224 tonn. 

Uppsjávarveiðar HB Granda:

Minni afli en 
aukið verðmæti



Motus er samstarfsaðili Intrum Justita, 
sem er stærsta fyrirtæki í Evrópu 

á sviði Kröfustjórnunar 
(Credit Management Services).

Í dag breytir Intrum á Íslandi um nafn og verður Motus. Fyrirtækið verður nú alfarið í eigu 

íslenskra aðila og verður áfram leiðandi á íslenskum markaði á sviði kröfustjórnunar. 

 

Kröfustjórnun (Credit Management Services) er hugtak sem notað er til að lýsa þjónustu 

sem tekur á öllu ferli reikningsviðskipta, þ.e. frá því ákvörðun um lánsviðskipti er tekin þar 

til greiðsla hefur verið innt af hendi eða önnur niðurstaða fengin.

 

Greiðendur munu eftir sem áður geta leitað til 12 afgreiðslustaða Motus um allt land og 

þeim er ávallt velkomið að hafa samband til að leysa málin. 

 

Motus er latína og merkir hreyfing, en hlutverk 

Motus er að koma hreyfingu á peningana.

M o t u s  .  L a u g a v e g i  9 9  .  1 0 1  R e y k j a v í k  .  S í m i  4 4 0  7 7 0 0  .  w w w. m o t u s . i s

E K K I  G E R A  E K K I  N E I T T

Nýtt hreyfiafl á gömlum grunni

Intrum á Íslandi verður nú MotusReykjavík

Akranes

Borgarnes

Blönduós

Ísafjörður

Sauðárkrókur

Akureyri

Egilsstaðir 

Reyðarfjörður

Selfoss

Vestmannaeyjar

Reykjanesbær
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KJARAMÁL Komandi kjaraviðræð-
ur milli verkalýðshreyfingar og 
vinnuveitenda gætu orðið með 
þeim harðari að mati Gylfa Arn-
björnssonar, forseta Alþýðusam-
banda Íslands (ASÍ) og Vilhjálms 
Egilssonar framkvæmdastjóra 
Samtaka atvinnulífsins (SA).

Viðræður ASÍ og SA hófust í 
desember og fara brátt aftur á 
fulla ferð eftir jólafrí. Í samtali 
við Fréttablaðið segir Gylfi að 
ekki sé aðeins við atvinnurekend-
ur að eiga, heldur hafi samskipti 
við stjórnvöld verið erfið.

Aðspurður segir Gylfi að víðtæk 
krafa sé um launahækkanir meðal 
aðildarfélaga ASÍ sökum þess að 
kaupmáttur hafi lækkað mikið.

„Hvergi annars staðar í OECD 
hefur kaupmáttur launa lækkað 
eins og hér og það er mjög víða 
krafa á almennar hækkanir sem 
geta skilað kaupmáttaraukningu til 
okkar félagsmanna. Þá er ljóst að 
það er áhersla á að tryggja kjara-
jöfnun áfram, hvað varðar launa-
þróun, en auðvitað er róðurinn 
léttari þegar verðbólga er komin 
niður að tveimur prósentum.“

Hækkun skatta og gjalda hjá 
ríki og sveitarfélögum mun hins 
vegar flækja málin að mati Gylfa.

„Sveitarfélög hafa verið að 
hækka öll gjöld hjá sér og velta 
þannig sínum vanda yfir á launa-
fólk, þannig að það eru eðli-
leg viðbrögð að fólk vilji fá 
hærri laun til að standa 
undir hækkunum.“

Gylfi segist halda að 
viðræðurnar verði erf-
iðar. Hann vill þó ekki 
spá verkföllum í ár.

„Ég vil ekki spá 
fyrir um það núna, en 
það er víða mjög stutt í 
þolinmæðinni þannig að 
það gæti komið til 
þess.“

Vil-
hjálmur 

Egilsson, tekur undir þá spá 
Gylfa að viðræðurnar gætu orðið 
strembnar.

„Þær gætu orðið það. Sérstak-
lega vegna þeirra sem telja sig 
vera stikkfría frá samfélaginu og 
krefjast tugprósenta hækkana.“

Vilhjálmur segir lausnina liggja 
í stöðugleika á atvinnumarkaði.

„Það er ekki hægt að hækka um 
tugi prósenta á einum stað án þess 
að það hafi áhrif á eitthvað annað 
og við viljum því samræmda launa-
stefnu fyrir alla hópa.

Tryggustu kjarabæturnar fást 
með því að fólk fari af atvinnuleys-
isbótum og í vinnu, en eitt af frum-
skilyrðunum fyrir því að skapa 
hagstæðar aðstæður í hagkerfinu 
er stöðugleiki og kjarasamningar 
til þriggja ára sem eru hóflegir og 
setja ekki allt á hliðina.“

 thorgils@frettabladid.is

DÓMSMÁL Tveir byssumenn hafa 
verið úrskurðaðir í áframhaldandi 
gæsluvarðhald til 1. febrúar að 
kröfu lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu. Þeir tóku þátt í skotárás 
í Bústaðahverfinu á aðfangadag, 
ásamt tveimur öðrum. Gæsluvarð-
haldið er á grundvelli almanna-
hagsmuna.

Mennirnir voru handteknir eftir 
skotárásina og hafa setið í gæslu-
varðhaldi frá 25. desember. Þeir 
hafa báðir játað aðild sína að mál-
inu. Lögreglan lagði einnig fram 
kröfu um fjögurra vikna gæslu-
varðhald yfir hinum tveimur, sem 

hafa sömuleiðis játað aðild sína að 
málinu, en á hana var ekki fallist 
í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hinir 
síðarnefndu sátu líka í gæsluvarð-
hald frá 25. desember en eru nú 
lausir úr haldi lögreglu. Mennirn-
ir fjórir, sem eru á þrítugs- og fer-
tugsaldri, hafa allir áður komið við 
sögu hjá lögreglu. Rannsókn máls-
ins er lokið og verður það sent 
embætti ríkissaksóknara.

Málsatvik voru þau að tveir karl-
menn komu að húsi í Bústaðahverfi 
á aðfangadagsmorgun. Virtust þeir 
eiga eitthvað vantalað við húsráð-
andann. Kom til átaka en mennirnir 

héldu síðan á brott. Þeir sneru svo 
aftur að húsinu um hádegisbil 
ásamt tveimur öðrum mönnum 
og höfðu þá jafnframt haglabyssu 
meðferðis. Tveimur skotum var 
hleypt af haglabyssunni og höfnuðu 
þau bæði í útidyrahurð en byssan 
var einnig notuð til að brjóta rúðu í 
húsinu. Engan sakaði við þetta því 
heimilisfólkið hafði forðað sér út 
bakdyramegin áður en skotið var á 
húsið. Árásarmennirnir voru hand-
teknir og slasaðist lögreglumaður 
við það. Haglabyssan fannst á vett-
vangi. Tilefni árásarinnar er talið 
vera uppgjör skulda. - jss

Tveimur mönnum úr skotárásarmálinu í Bústaðahverfi var sleppt:

Tveir byssumenn áfram í gæsluvarðhaldi

SKOTÁRÁS Einn úr skotárásarhópnum 
handtekinn.

Við gerum 
Vínbúðina 
Skeifunni 
fallegri og betri
Vínbúðin Skeifunni verður lokuð 
frá og með 10. janúar vegna endurbóta.

Opnum fallegri og betri verslun 10. febrúar.

Opnum aftur 10. febrúar

ALDREI DÝRARA Svíar borga allt að 
þrefalt meira fyrir hverja kílóvattstund af 
rafmagni en Reykvíkingar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVÍÞJÓÐ Sænskir neytendur þurftu 
að greiða um tuttugu prósentum 
hærra verð fyrir rafmagn árið 
2010 en árið 2009, að því er segir 
á vef sænska ríkisútvarpsins. 
Rafmagnið hefur aldrei kostað 
sænsk heimili meira.

Orkukostnaður meðalstórs 
einbýlishúss sem notaði raforku 
til lýsingar og hitunar nam um 
420.000 krónum á síðasta ári.

Hæsta verð á kílóvattstund raf-
orku til heimila í Svíþjóð var 1,52 
sænskar krónur. 

Það jafngildir um 26 íslenskum 
krónum og er nær þrefalt það 
verð sem heimili í Reykjavík 
greiða fyrir raforku, samkvæmt 
verðskrá á heimasíðu Orkuveitu 
Reykjavíkur. Þar er uppgefið 
verð 9,53 krónur að meðtöldum 
flutningskostnaði. - pg

Orkuverð í Svíþjóð:

Rafmagnið 
aldrei dýrara

Landspítalinn fær gjöf
Actavis hefur fært svæfingardeild 
Landspítala Hringbraut að gjöf 
speglunartæki fyrir fullorðna og börn. 
Í tilkynningu frá spítalanum segir að 
um sé að ræða speglunartæki tengt 
skjá sem notað er til að barkaþræða 
sjúklinga fyrir svæfingar.

HEILBRIGÐISMÁL

VIÐSKIPTI Landsbankinn hefur 
samið við Jónsson & Le’macks 
um gerð auglýsinga. Bankinn 
var áður í viðskiptum við aug-
lýsingastofuna Ennemm, sem 
gerði meðal annars verðlauna-

auglýsingar 
fyrir Kaupþing 
árið 2007. 

Landsbank-
inn hóf við-
skipti við Enn-
emm skömmu 
eftir hrun 
gamla bankans 
í október 2008. 
Skipti á auglýs-
ingastofu eru í 
takt við aðrar 

breytingar innan bankans og á 
ímynd hans, að sögn Kristjáns 
Kristjánssonar, upplýsingafull-
trúa Landsbankans. Hann vísar 
því á bug að ágreiningur hafi 
komið upp. Fyrir er Íslands-
banki á meðal viðskiptavina 
Jónsson & Le’macks. - jab

NBI fer til Jónsson og Le’macks:

Landsbankinn 
vill nýja ímynd

KRISTJÁN 
KRISTJÁNSSON

NEYTENDAMÁL Áfrýjunarnefnd neyt-
endamála staðfesti fyrri niður-
stöðu Neytendastofu um að samn-
ingsskilmálar á bílasamningi hjá 
Lýsingu brytu að nokkru leyti gegn 
ákvæðum laga um neytendalán og 
laga um eftirlit með viðskiptahátt-
um og markaðssetningu.

Í niðurstöðunni segir að þar 
megi helst nefna að stofnunin hafi 
talið skorta á upplýsingar um vexti 
lánsins, bæði erlendan og íslensk-
an hluta þess, auk þess sem stofn-
unin hafi talið Lýsingu þurfa að 
bera ábyrgð á því að félagið hafi 

fyrir mistök ekki greint frá því 
á samningnum að íslenskur hluti 
lánsins væri verðtryggður.

Niðurstaðan hefur áhrif á aðra 
samninga Lýsingar sem eins hátt-
ar til um. Ágallarnir á samningn-
um gera það að verkum að við-
semjandinn þarf ekki að borga 
verðtryggingu af innlendum hluta 
lánsins, vaxtaálag eða breytilega 
vexti, vegna þess að það gleymdist 
að tilgreina þessi atriði með full-
nægjandi hætti í samningnum, 
að því er fram kemur í ákvörðun 
Neytendastofu.

Áfrýjunarnefnd neytendamála staðfestir ólögmæti bílalánasamnings Lýsingar:

Greiða ekki verðtryggingu af láninu 

BÍLAR Samkvæmt úrskurði Áfrýjunar-
nefndar neytendamála voru bílalána-
samningar Lýsingar ólögmætir. 

FRÉTTABLAÐIÐ/XXXX

Harður samninga-
vetur fram undan
Forsvarsmenn Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins telja líkur á að  
kjarasamningaviðræður verði erfiðar. Verkalýðshreyfingin kallar eftir hækkun-
um til að auka kaupmátt, en atvinnurekendur leggja áherslu á stöðugleika.

KALDUR VETUR FRAM UNDAN? 
Gylfi Arnbjörnsson og Vilhjálm-
ur Egilsson, forsvarsmenn ASÍ 
og Samtaka atvinnulífsins, 
telja strembnar samninga-
viðræður fram undan á 
komandi mánuðum.

Sveitarfélög hafa ver-
ið að hækka öll gjöld 

hjá sér og velta þannig sínum 
vanda yfir á launafólk, þannig 
að það eru eðlileg viðbrögð 
að fólk vilji fá hærri laun til að 
standa undir hækkunum.“

GYLFI ARNBJÖRNSSON
FORSETI ASÍ

Telur þú að álversbyggingar séu 
úr sögunni hér á landi?
Já 43,4%
Nei 56,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Mun ríkistjórnin sitja út kjör-
tímabilið?

Segðu þína skoðun á visir.is

AÐ STÖRFUM Samningar eru nú lausir hjá flestum stéttum og stefnir í harðar samn-
ingaviðræður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN
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Þrettándinn er 13. og síðasti dagur jóla 
og þá fara ýmsir kynlegir kvistir á kreik 
samkvæmt þjóðtrúnni. Á þrettánd-
anum koma álfar og huldufólk til 
byggða á leið sinni til nýrra bústaða 
og haldnar eru brennur þar sem 
rekast má á ýmsar verur, allt frá 
jólasveinum til tiginna álfa.

Blástu í sönglúðra innan um skara 
af álfum. Undirbúðu þig fyrir viðburða-
ríkt kvöld. Taktu með þér rjúkandi BKI kaffi á brúsa. 

Njóttu blysfararinnar og fáðu þér hressandi BKI kaffi 
með kynjaverunum. 

Angan af 
kaffi kemur 
bragðlauk-

unum af stað 
og ilmurinn 
segir til um 
ríkt bragðið 
af BKI kaffi. 
Helltu upp 
á gott BKI 

kaffi. 

BKI Classic

Þrettándinn er á morgun! 

   Fagnaðu 
 þrettándanum
með BKI kaffi

Þrettándinn er á morgun 

Kauptu BKI 
fyrir þrettándann

Sérvaldar baunir frá  
þekktustu kaffisvæðum  
heimsins tryggja hið  
mjúka bragð, lokkandi  
ilminn og fersklegt  
eftirbragðið.

BKI Extra 
Snöggristað við háan hita. 
Þannig næst fram ríkara 
kaffibragð við fyrsta sopa 
en léttur og mjúkur keimur 
fylgir á eftir. Kíktu á bki.is

ÁSTRALÍA Íbúum Rockhampton, 75 
þúsund manna borgar í Queens land-
fylki í Ástralíu, hefur verið ráðlagt 
að halda sig frá vatnselgnum sem 
flæðir þar um götur. Yfirvöld ótt-
ast ekki aðeins að flóðin geti hrifs-
að fólkið með sér, heldur stafar 
einnig hætta af braki, snákum og 
jafnvel krókódílum sem leynst geta 
undir yfirborðinu.

Borgarstjórinn Brad Carter 
segir að íbúar hafi tilkynnt um 
óvenjumikinn fjölda snáka í borg-
inni, sem ferðist um í leit að þurr-
lendi. Þá hafi saltvatnskrókódíl-
ar gert vart við sig og erfitt sé að 
greina þá frá braki. „Það ætti ekki 
að stafa almannahætta af dýrunum 
ef fólk heldur sig frá vatninu, en 
ef fólk fer út í þá er ekki hægt að 
tryggja öryggi þess,“ sagði Carter 
við dagblaðið The Australian.

Þessu til viðbótar hafa eitraðar 
körtur látið á sér kræla við borgina 
og búist er við að moskítóflugur 

sem bera með sér sjúkdóma verði 
næstar á vettvang.

Rockhampton er ein þeirra ríf-
lega tuttugu borga og bæja sem 
hafa farið hvað verst út úr flóðun-
um sem hófust rétt fyrir jól. Flóðin 
kostuðu tvö mannslíf um helgina; 
veiðimaður hvarf nærri bænum 
Gladstone, sunnan Rockhampton, 
og kona um fertugt drukknaði á 
leið sinni yfir straumharða á í norð-
anverðu fylkinu. Alls er talið að tíu 
hafi látist vegna flóða í fylkinu frá 
því í nóvember. 

Þá þurftu ríflega þúsund manns 
að leita skjóls í flóttamannamið-
stöðvum um helgina og hundr-
uð til viðbótar að yfirgefa heimili 
sín. Útlit er fyrir að heill mánuður 
geti liðið þar til svæðin sem nú eru 
blautust verða orðin nógu þurr til 
að íbúar þeirra geti snúið aftur til 
síns heima.

Úrhellisrigning var í fylkinu 
fyrir jól sem orsakar vatnavextina. 

Hápunktinum er talið hafa verið 
náð í gær en yfirvöld telja neyðar-
ástandið þó hvergi nærri liðið hjá. 
 stigur@frettabladid.id

Gríðarstórt flóðasvæði

Drjúgur hluti Queensland-fylkis í norðaust-
urhluta landsins hefur orðið fyrir barðinu 
á flóðunum. Flóðin þekja stærra svæði en 
Frakkland og Þýskaland samanlagt.

Canberra

Perth Sydney

Melbourne

Brisbane

Darwin

Höfuðborg
Borg
Flóðasvæði
Fylkjamörk

Krókódílar og snákar 
svamla um göturnar
Á annað þúsund íbúar Queensland-fylkis í Ástralíu hafast við í neyðarmiðstöðv-
um vegna mikilla flóða. Vatninu fylgja ýmis kvikindi. Tveir létust um helgina.

SIGLT UM STRÆTIN Lögreglan, líkt og aðrir íbúar Rockhampton, kemst ekki leiðar sinnar nema á bátum. NORDICPHOTOS / AFP

NOREGUR Verðmæti útfluttra sjáv-
arafurða frá Noregi jókst sjöunda 
árið í röð í fyrra og nam þá um 
1.100 milljörðum íslenskra króna 
sem er um 20 prósenta aukning 
frá 2009.

Frakklands- og Rússlandsmark-
aðir eru stærstu útflutningsmark-
aðir norsks sjávarútvegs. 

„Samkeppnin á heimsmarkaði 
er hörð. Við verðum að nýta 
þau tækifæri sem liggja í því 
að auka verðmæti sjávarafurða 
okkar, þar eru miklir möguleik-
ar,“ segir Lisbeth Berg-Hansen, 
sjávarútvegsráðherra Noregs, í 

samtali við norska Ríkisútvarp-
ið. Alls voru flutt út 2,7 milljón-
ir tonna af fiski, 93.000 tonnum 
meira en árið áður. „Þetta jafn-
gildir því að 37 milljónir máltíða 
með norskum fiski séu snædd-
ar einhvers staðar í heiminum 
á hverjum degi,“ segir Terje E. 
Martinussen, forstjóri Útflutn-
ingsráðs sjávarafurða í Noregi.

Mest jókst útflutningur á eldis-
fiski og hefur aldrei verið fram-
leitt meira af honum í Noregi en á 
síðasta ári. Verð á eldislaxi er nú í 
hámarki á heimsmarkaði, hærra 
en verið hefur í 21 ár.  - pg

Norskur sjávarútvegur setti í fyrra enn eitt met í verðmæti útflutnings:

Útflutningur jókst um 20 prósent

NOREGUR Fiskiþorpið Henningsvær á 
Lófóten í Noregi hefur notið góðs af 
metári í norskum sjávarútvegi.

MYND/AFP-NORDICPHOTOS

TÆKNI Auðvelt er að reikna út að 
Íslendingar hendi um 10 kílóum 
af gulli á hverju ári. Þetta gerist 
þegar landsmenn endurnýja far-
síma sína. Andvirði þessa gulls, 
miðað við heimsmarkaðsverð, er 
um 57 milljónir króna.

Í frétt á vefsíðunni e24.no undir 
fyrirsögninni „Grafa eftir gulli í 
gömlum farsímum“ kemur fram 
að eftir töluverðu sé að slægjast 
í því sem kallað er gullgröftur í 
úthverfum. Við hefðbundinn gull-
gröft er talið gott að fá 5 grömm af 
gulli út úr hverju tonni af gullgrýti. 
Í hverju tonni af gömlum farsímum 

eru hins vegar allt að 300 grömm 
af gulli.

Þetta kemur fram í bók eftir próf-
essorinn Svein Stölen sem gefin 
verður út nú í mars. Í Noregi seljast 

um 2 milljónir farsíma á hverju ári 
og því auðvelt að reikna út að þeir 
innihalda um 60 kíló af gulli. Er þá 
miðað við að hver farsími sé 100 
grömm að þyngd.

Samkvæmt upplýsingum frá Hag-
stofunni voru áskriftir að farsímum 
á Íslandi tæplega 330.000 á árinu 
2009. Þessi fjöldi var kominn yfir 
300.000 áskriftir þegar árið 2006. 

Þannig er auðvelt að reikna út 
að Íslendingar leggi eða hendi 
rúmlega 300.000 farsímum á ári 
en í þeim eru, miðað við útreikn-
inga Sveins Stölen, um 10 kíló af 
gulli. 

Allt að 300 grömm af gulli eru í hverju tonni af gömlum farsímum:

Hendum 10 kílóum af gulli á ári

FARSÍMAR Allt að 300 grömm eru í 
hverju tonni af farsímum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Háskólinn í Reykjavík, í samvinnu við Össur hf., 
Samtök iðnaðarins, Klak – nýsköpunarmiðstöð 
atvinnulífsins, Landsvirkjun og Eyri Invest ehf., 
kallar eftir hugmyndum sem gætu orðið 
FRÆ ÁRSINS 2011. 

Fræ ársins er útnefnt árlega, en markmið þess er að styðja 
við frumstig nýsköpunar með því að gefa frumkvöðlum 
tækifæri til að breyta hugmynd eða frumgerð í viðskipta-
áætlun og sprotafyrirtæki.

Verðlaunafé er kr. 1.000.000.-, að auki fá aðstandendur 
þeirrar hugmyndar sem hlutskörpust verður, vinnu-
aðstöðu og niðurfelld skólagjöld í Viðskiptasmiðju 
Klaksins. Með þessu fá frumkvöðlar ekki aðeins 
fjárstuðning til að vinna að hugmynd sinni, heldur einnig 
það umhverfi, þá þjálfun og þann stuðning sem þarf til að 
fullgera viðskiptaáætlun og koma á fót starfandi 
sprotafyrirtæki.

Allir einstaklingar með lögheimili á Íslandi geta sent inn 
eigin hugmyndir og/eða tilnefnt hugmyndir annarra í 
umboði þeirra. Allar hugmyndir þurfa að uppfylla eftir-
farandi skilyrði:

 FRÆ   
ÁRSINS 2011

HVERJIR? – HVAÐ? – HVERNIG?

Allir einstaklingar með lögheimili á Íslandi geta sent inn eigin 
hugmyndir og/eða tilnefnt hugmyndir annarra í umboði þeirra. 
Allar hugmyndir þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  Hugmyndin er ný
  Hugmyndin er framkvæmanleg
  Ekki hefur verið skráð fyrirtæki um hugmyndina

Frestur til að skila inn hugmyndum er til 1. febrúar 2011. 

Nánari upplýsingar um samkeppnina og eyðublað til 
útfyllingar er að finna á vef Háskólans í Reykjavík, 
www.hr.is/fr2011

HUGMYND SEM ÞÚ

ERT ÞÚ MEÐ GÓÐA

VILT KOMA Í FRAMKVÆMD Á ÁRI NÝSKÖPUNAR?

UMHVERFISMÁL Anton Helgason, 
framkvæmdastjóri Heilbrigðis-
eftirlits Vestfjarða (HV), segist 
engar spurnir hafa haft af meng-
un frá Sorpbrennslunni Funa á 
undanförnum árum. Hann frétti af 
díoxínmælingu í útblæstri Funa á 
mánudag þegar hann fékk sendan 
tölvupóst þess efnis frá Umhverfis-
stofnun, sem sendi HV afrit af 
öllum eftirlitsskýrslum með rekstri 
Funa frá 2005 til 2010.

„Við vissum að díoxín hefði ein-
hvern tímann verið mælt en vissum 
ekki niðurstöðuna fyrr en í gær,“ 
segir Anton. „Við höfum alltaf talið 
að við værum nokkuð örugg með 
þessa stöð. Það er eftirbrennsla á 
reyknum sem á að eyða þessum þrá-
virku efnum. Þó að við höfum séð 
reykjarmistur frá stöðinni höfum 
við hingað til talið að stöðin væri 
með búnað sem tryggði að svo meng-
andi efni færu ekki frá henni.“

Anton útskýrir að Heilbrigðis-
eftirlitið fari ekki með eftirlit með 
sorpbrennslu. „Við förum með 
mengunareftirlit og matvælaeft-
irlit með ákveðnum fyrirtækjum. 
Umhverfisstofnun hefur eftirlit með 
sorpbrennslu. Síðan er ýmis önnur 
starfsemi sem við höfum ekki eft-
irlit með, til dæmis fiskimjölsverk-
smiðjur og stóriðja.“ 

Anton segir að Heilbrigðisteftirlit-
inu sé ekki treyst fyrir eftirliti með 
þeim fyrirtækjum sem helst mengi. 
Það komi fram í lögum og reglugerð-
um. Honum finnst það bagalegt og 
vildi hafa mun meiri aðkomu að 
mengunarmálum á svæðinu, þar á 
meðal eftirliti.

Spurður hverju það sæti að Heil-

brigðiseftirlitinu voru send afrit af 
öllum eftirlitsskýrslum með Funa 
segir Anton það vera vegna þess að 
Umhverfisstofnun hafi yfirumsjón 
með Heilbrigðiseftirlitinu og sam-
starf sé þar á milli. Díoxínmæling 
Norsk Energi var gerð 15. október 
2007. Niðurstöðurnar komu fram í 
gögnum sem bæjaryfirvöld á Ísa-
firði höfðu undir höndum og voru 
þar með heilbrigðiseftirlitinu kunn. 
Síðast fékk HV afrit af bréfi UST 
til Ísafjarðarbæjar 12. maí 2010. 
Tilefni bréfsins var áminning og 
krafa um úrbætur á sorpbrennsl-
unni. Mælaniðurstöður á díoxíni 
árið 2007 voru þar ítrekaðar í sér 
skjali. 

Spurður í ljósi þessa hvernig það 
hafi getað farið framhjá Heilbrigð-
iseftirlitinu að díoxín hafi mælst 
svo hátt svarar Anton að „þar sem 
við erum ekki með eftirlitið höfum 
við ekki lúslesið eftirlitsskýrslurn-
ar. Við treystum Umhverfisstofnun 
til að hafa eftirlit með þeim fyrir-
tækjum sem hún á að hafa eftir-
lit með“.

Heilbrigðiseftirlitið starfar fyrir 
alla Vestfirði. Undanfarna daga 
hafa sitjandi bæjarstjóri, Daníel 
Jakobsson, og forveri hans, Hall-
dór Halldórsson, sagt opinberlega 
að mælingar á mengun frá Funa 
hafi verið vel kynntar, díoxínmæl-
ingin árið 2007 þar á meðal. 

Spurður hvort framkvæmda-
stjóri Heilbrigðiseftirlitsins hefði 
ekki átt að fá þær upplýsingar 
fyrstur manna segir Anton það 
mjög líklegt. „En eins og ég segi, 
ég kannast ekki við þetta.“

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða er 
boðað á fund umhverfisnefndar 
Alþingis á föstudag. Hvers vegna 
veit Anton ekki og segir það koma 
í ljós. „Ég mæti bara þar.“

 svavar@frettabladid.is

Heilbrigðiseftirlitið 
vissi ekki af eitrinu 
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða vissi fyrst um díoxín í útblæstri sorpbrennslunar 
Funa á mánudag. Umhverfisstofnun fer með eftirlit með sorpbrennslu. Fram-
kvæmdastjórinn kannast ekki við að málið hafi verið kynnt íbúum.

Efri-Engidalur

Miðbær 
Ísafjarðar

Holtahverfi

Funi-sorpbrennsla

1,
5 

km

3,
6 

km

1,5 km

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða starfar á vegum Heilbrigðisnefndar Vestfjarða 
og sér um að framfylgja lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir ásamt 
þeim reglugerðum sem settar eru samkvæmt lögunum, samþykktum sveit-
arfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglugerðum sem nefndinni 
er eða kann að vera falið að annast framkvæmd á. Því er ætlað að vinna að 
bættu heilbrigðiseftirliti á svæðinu, annast fræðslu fyrir almenning og efla 
samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum. 

Framfylgja lögum um mengunarvarnir

Við vissum að það 
hefði einhvern 

tímann verið mælt díoxín en 
vissum ekki niðurstöðuna fyrr 
en í gær …

ANTON HELGASON 
HEILBRIGÐISEFTIRLITI VESTFJARÐA

Rúmur kílómetri frá sorpbrennslu að mannabyggð

SORPBRENNSLAN FUNI Hún stendur í mynni Engidals. Helstu 
áhyggjur fólks um mengun snerta þá sem búa í Holtahverfi og á 
bænum Efri-Engidal. Eins er stutt í miðbæ Ísafjarðar.

MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Umhverfisstofnun hóf þvingunar-
aðgerðir á hendur sorpbrennslunni 
Funa í Skutulsfirði í byrjun árs 2010 
þar sem losun mengandi efna, svo 
sem ryks og þungmálma, var sam-
kvæmt mælingum 2009 yfir þeim 
mörkum sem um getur í starfsleyf-
inu. Mælingar hjá sorpbrennslunni 
árin 2005 og 2007 sýndu að losun 
var innan marka starfsleyfisins. Ferill 
málsins hvað varðar Funa af hálfu 
Umhverfisstofnunar á árinu 2010:
■ Mælingar Umhverfisstofnunar í 

byrjun árs 2010 sýndu að losun 
efna, svo sem ryks og þung-
málma, var yfir leyfilegum mörk-
um samkvæmt starfsleyfi. 

■ Funa-sorpbrennslu var sent bréf í 
mars um áformaða áminningu og 

krafa gerð um úrbætur. 
■ Ísafjarðarbær sendi bréf í mars 

þar sem tilkynnt var að ekki yrði 
farið út í að leggja fjármagn í 
endurbætur á stöðunni í ljósi þess 
að fara ætti í útboð með sorpmál 
bæjarins. 

■ Umhverfisstofnun veitti Funa-
sorpbrennslu áminningu í maí og 
gaf frest til úrbóta til 1. september 
2010. Jafnframt var farið fram á að 
Funi-sorpbrennsla léti framkvæma 
mælingar í byrjun september. 

■ Umhverfisstofnun sendi bréf 8. 
september þar sem tilkynnt var að 
stofnunin hygðist panta og láta 
framkvæma mælingar á kostnað 
Funa-sorpbrennslu, þar sem það 
hafði ekki verið gert að frumkvæði 

sorpbrennslunnar eins og farið 
hefði verið fram á. Mælingar fóru 
fram 3. desember en þær drógust 
vegna þess að brennsla lá niðri 
um tíma og tæknibúnaður hjá 
Nýsköpunarmiðstöð var ekki 
aðgengilegur. 

■ Umhverfisstofnun sendi Funa-
sorpbrennslu bréf 16. desember 
þar sem tilkynnt var um áform-
aða sviptingu starfsleyfis, kæmi 
í ljós að losun efna væri enn yfir 
leyfilegum mörkum í mælingunni 
sem framkvæmd var 3. desember. 
Niðurstöður úr þeim mælingum 
eru væntanlegar í janúar. 

■ Fram hefur komið opinberlega 
að rekstri sorpbrennslunnar hefur 
verið hætt. 

Umhverfisstofnun og sorpbrennslan Funi í Skutulsfirði



MIÐVIKUDAGUR  5. janúar 2011 11

Árið 2003 voru innleiddar 
hertar reglur um sorp-
brennslur í gegnum EES-
samninginn en undanþága 
fengin af hálfu íslenskra 
stjórnvalda fyrir eldri sorp-
brennslur sem þá voru starf-
andi. Meðal þess sem eldri 
sorpbrennslum var veitt 
undanþága fyrir var losun 
díoxíns. 

Í undanþágunum var sett 
skilyrði um að díoxín skyldi 
mælt hjá eldri sorpbrennsl-
um. Var það gert 2007 og nið-
urstöður lágu fyrir 2008. Þar 
kom í ljós að díoxín mældist 
verulega yfir þeim mörkum 
sem gilda fyrir nýjar sorp-
brennslur sem tóku til starfa 
eftir 2003. - shá

Umhverfisstofnun tók saman 
skýrslu árið 2010 um losun 
ýmissa þrávirkra lífrænna 
efna þar sem meðal annars 
kemur fram að dregið hefur úr 
heildarlosun díoxíns á Íslandi 
um 66 prósent frá 1990 til árs-
ins 2008 og um 82 prósent í 
sorpbrennslu og úrgangsmeð-
höndlun. Heildarlosun árið 
1990 var þrefalt meiri en árið 
2008. 

Ástæðan fyrir því að heildar-
losun hefur dregist saman er 
fyrst og fremst að mörgum 
opnum og eldri sorpbrennslum 
hefur verið lokað og einnig 
hertari reglur um sorp-
brennslur, frá árinu 2003. - shá

Díoxín á Íslandi:

Losun mun 
minni en 1990

Eldri sorpbrennslur:

Undanþága frá 
tilskipun EES

Helsti geymslustaður díoxína 
og fúrana í umhverfinu er jarð-
vegur. Þaðan berast þau síðan 
inn í fæðukeðjuna og með fæð-
unni í menn. Talið er að yfir 90 
prósent af því díoxíni og fúrani 
sem maðurinn fær í sig berist 
með fæðunni. 

Efnin geta borist í matvæli 
úr umhverfinu. Þau hafa ekki 
áhrif á heilsu okkar samstund-
is, en geta valdið vandamálum 
ef þau berast í líkamann í tals-
verðu magni yfir langt tímabil. 
Mest fær fólk úr matvælum 
sem innihalda mikið af dýra-
fitu eins og mjólk, kjöti, fiski og 
eggjum (og matvælum unnum 
úr þeim). Þó eru þessi efni í 
snefilmagni í öllum matvælum. 
 Heimild: Umhverfisstofnun

Berst úr fæðu í menn:

Díoxín og fúran 
er víða að finna

UMHVERFISMÁL „Við verðum að vita hvað er í 
gangi í dýrunum áður en við leggjum mat á 
mannfólkið,“ segir Haraldur Briem sóttvarna-
læknir um niðurstöður úr sýnatökum úr mjólk 
og fituvef dýra. Þær ákvarða hvort íbúar á Ísa-
firði og nágrenni verði skoðaðir sérstaklega 
með tilliti til díoxínmengunar. Hann er bjart-
sýnn á að þess gerist ekki þörf. 

Haraldur sat upplýsingafund í gær með 
fulltrúum Umhverfis- og Matvælastofnunar, 
Vinnueftirlitinu og Kristínu Ólafsdóttur, líf- 
og eiturefnafræðingi frá HÍ. Niðurstaða þess 
fundar var að fyrsta skref til að kanna umfang 
og áhrif díoxínmengunar væri að mæla díoxín-
magn í búfjárafurðum og fóðri í námunda við 
sorpbrennsluna. 

Matvælastofnun vinnur að slíkum mælingum 
en vænta má niðurstaðna úr þeim í lok jan-
úar. Samkvæmt upplýsingum umhverfisráðu-
neytinu hafa læknar á Ísafirði ekki orðið varir 
við nein einkenni hjá fólki sem rekja má til 
þessarar mengunar.

„Það ber ekki á neinum einkennum enda 
er ekki við því búist. Það má sjá á mengunar-
slysum erlendis að mannfólkið hefur mun 
meira þol gegn díoxíneitrun en dýr,“ segir 
Haraldur. 

Hann segir að sem sóttvarnalæknir, sem 
komi að öllum málum sem varða lýðheilsu, líti 
hann díoxínmengun alvarlegum augum. Hann 
hvetur fólk hins vegar til þess að hafa ekki of 
miklar áhyggjur.   - shá

Upplýsingafundur um díoxínmengun frá sorpbrennslunni Funa á Ísafirði haldinn í gær:

Læknar ekki fundið einkenni hjá fólki
Umhverfisstofnun fundaði með 
embættismönnum úr umhverf-
isráðuneytinu í gær og lagði 
þar fram tillögu um að eldri 
sorpbrennslustöðvar fengju 
tvö ár til þess að uppfylla skil-
yrði sem gilda fyrir nýjar 
sorpbrennslur þar sem meðal 
annars er tekið mið af losun 
díoxíns. 

Umhverfisstofnun hefur 
unnið að því að undanförnu að 
auka upplýsingagjöf til almenn-
ings í samræmi við nýja upplýs-
ingastefnu. Meðal annars verða 
allar eftirlitsskýrslur birtar 
opinberlega. 

Uppfærsla á vefsvæði stofn-
unarinnar stendur yfir og verð-
ur þar fleiri upplýsingum miðl-
að en áður og með aðgengilegri 
hætti. Má þar nefna upplýsing-
ar um hættuleg efni í vörum 
sem og mengun frá iðnaði. - shá

Uppfylla skal skilyrði:

Eldri brennslur 
fái næstu tvö ár

HARALDUR BRIEM
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HALLDÓR

Það er sagt að ríkisstjórnin sé 
veik. Hundrað sinnum hafa 

birst myndir af atkvæðaskjánum 
í þinginu sem sýnir þrjátíu og tvo 
og þrjátíu og einn. Þessar mynd-
ir líta út eins og  fjárlögin hafi 
verið afgreidd með eins atkvæðis 
meirihluta. Og alls konar spóa-
leggir sem eru spurðir álits í fjöl-
miðlum tala eins og það sé kjarni 
málsins: Eins atkvæðis meiri-
hluti. En þetta er rangt og aftur 
rangt: Fjárlögin voru afgreidd 
með þrjátíu og tveimur SAM-
HLJÓÐA atkvæðum. Þrjátíu og 
einn greiddi ekki atkvæði – þrjá-
tíu og einn sat hjá. Þessi minnihluti nær 
ekki saman. Hann situr hjá um fjárlögin.

Staðreyndin er sú að ríkisstjórnin hefur 
komið öllum sínum málum í gegnum þing-
ið. Forsetinn breytti að vísu farvegi Icesa-
ve-málsins; um það mun undirritaður fjalla 
síðar. En ríkisstjórnin kom Icesave-málinu í 
gegnum þingið með venjulegum meirihluta. 
Það er kjarni þess máls.

Hvað eftir annað hafa ríkisstjórnir stað-
ið knappar en þessi ríkisstjórn sem nú situr. 
Stundum valt vantraust á einu atkvæði, stund-
um réð varaþingmaður úrslitum og tryggði 

stjórn meirihluta. Allar upphróp-
anirnar núna um tæpan þingmeiri-
hluta eru ýktar og tilefnislausar. 

Ríkisstjórnin situr og það bend-
ir ekkert til annars en hún sitji út 
kjörtímabilið; það eina sem gæti 
breytt því er stjórnarliðið sjálft. 
Að það gefist upp á lokasprettin-
um. Enginn stjórnarliði vill þó enn 
láta það um sig spyrjast að hann/
hún hafi stytt líf þessarar ríkis-
stjórnar. Sá stjórnarliði sem gefst 
upp við verkefnin hefur enn ekki 
gefið sig fram.

Verkefnin fram undan eru vissu-
lega erfið, en léttari en áður. Það 

er styttra í land. Icesave-málið klárast. 
Matarbiðraðirnar verða að hverfa. Efnahags-
lífið þarf að rífa upp. Kjarasamningar þurfa 
að takast. 

Ríkisstjórn sem kemur öllum sínum málum 
í gegnum þingið á tveimur erfiðustu árum 
lýðveldisins er sterk ríkisstjórn. Hún verður 
hins vegar veik ef talsmenn hennar trúa því 
að stjórnin sé veik. Það er heldur ekki endi-
lega til bóta að ráðherrarnir haldi áfram að 
líkja þingmönnum hins stjórnarflokksins við 
húsdýr. 

Annars lítur árið vel út.

Sterk stjórn eða veik?
Stjórnmál

Svavar 
Gestsson
fyrrverandi 
ráðherra

Hvað eftir 
annað hafa 
ríkisstjórnir 
staðið knapp-
ar en þessi 
ríkisstjórn 
sem nú situr.

Að tækla án dóms
Þjóðin hefur komist að mörgum 
niðurstöðum eftir hrun. Ein er sú að 
bankarnir hafi verið fullir af fyrrver-
andi íþróttamönnum sem að sínum 
sið espuðu hver annan upp í vitleys-
unni, bjuggu til liðsanda – öðru nafni 
hjarðeðli – og léku sér að því að 
snúa á þá sem áttu að hafa hemil 
á öllu saman. Menn voru „frekar 
viljugir til að þróa túlkun á regl-
um“ eins og innri endurskoðandi 
Landsbankans komst að orði í 
skýrslutöku hjá rannsókn-
arnefnd Alþingis. „Svona 
eins og í fótbolta, menn 
reyndu að tækla án þess 
að vera dæmdir.“

Bæði til varnar og sóknar
Framkvæmdastjóri samtaka fjármála-
fyrirtækja lýsti Sigurjóni Árnasyni 
þannig í skýrslutöku hjá rannsóknar-
nefndinni að hann hefði verið mikill 
keppnismaður og kappsfullur. Og 
hélt áfram: „Hreiðar Már, svona klár 

strákur líka og snarpur, ef maður 
notar eitthvað íþróttalíkingamál, 
og óhræddur við kýla á hlutina 
og þá bæði til sóknar en líka til 
varnar […] maður þekkti líka 

Bjarna Ármanns og 
hann auðvitað 
bjó líka yfir 
þessu keppi-
nauta-
blóði.“ 

Ótrauður Alfreð
Flestir vonuðu að þetta heyrði sögunni 
til. En ekki Þýsk-íslenska viðskiptaráðið 
og Alfreð Gíslason. Alfreð ætlar nefni-
lega að halda erindi á hádegisverð-
ar fundi ráðsins á föstudag og ræða 

„hvernig hægt er að nýta 
aðferðafræði íþrótta við 
rekstur fyrirtækja“. Hann 
mun einnig koma inn á 
„uppbyggingu liðsanda, 

leiðina að árangri, 
hvatningu í hóp og 
hvernig hægt er að 
halda sér á toppnum 
þrátt fyrir gríðarlega 
harða samkeppni“. 

 stigur@frettabladid.isF
lugeldaæðið sem rennur á landsmenn um hver áramót á sér 
bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Flestum finnst gaman 
að horfa á flugelda og sumum finnst gaman að hafa mikil 
læti og háa hvelli. Þetta flugeldabrjálæði Íslendinga er 
eitt af þjóðarsérkennunum og hefur vaxandi aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn, svona eins og nautahátíðin í Pamplona á Spáni sem 
þykir víst feikna skemmtileg þrátt fyrir misþyrmingar á dýrum, 
mörg slys og nokkur dauðsföll í áranna rás. Síðast en ekki sízt er 
flugeldasalan aðaltekjulind björgunarsveitanna okkar og mörg-

um finnst þeim fyrir vikið bera 
skylda til að verja háum fjárhæð-
um í flugeldakaupin, jafnvel þótt 
þeir séu hálfvolgir í skotæðinu.

En flugeldar eru líka stór-
hættulegir. Það er ekki að ástæðu-
lausu, sem þeir falla undir vopna-
lögin og bannað er að nota þá eða 
selja 355 daga á ári. Alltof mörg 

dæmi eru um að fólk kunni ekki með þá að fara og um hver einustu 
áramót verða alvarleg slys vegna rangrar meðferðar eða gallaðra 
flugelda. Því miður hafa stundum orðið banaslys. Það bætir ekki 
úr skák að einmitt það kvöld ársins sem einna flestir eru undir 
áhrifum áfengis er megninu af flugeldunum skotið upp. 

Þá eru ótaldir minni háttar hvimleiðir fylgifiskar sprengjuæðis-
ins, eins og ótímabær flugeldaskot allan sólarhringinn, sturluð og 
týnd húsdýr, mengun, sóðaskapur og kjánaleg karlmennskukeppni 
fullorðinna manna sem stundum halda heilu götunum í herkví með 
sprengikrafti sem lítil herdeild gæti verið fullsæmd af.

Víða í nágrannalöndunum eru reglur um meðferð flugelda mun 
strangari en hér og öll meðferð þeirra bönnuð án sérstaks leyfis. 
Í Noregi hefur til dæmis verið lagt til, vegna tíðra slysa, að sala 
á stórum rakettum til almennings verði bönnuð en í staðinn taki 
sveitarfélögin að sér að efna til flottra flugeldasýninga.

Hér á landi hafa umræður um takmörkun á flugeldasölunni 
stundum hafizt í kjölfar flugeldaslysanna um áramót og síðan logn-
azt fljótlega út af. Þau rök hafa vegið þungt að björgunarsveitirnar 
séu háðar flugeldasölunni og svo hefur líka verið bent á að skotæðið 
sé menningarfyrirbrigði sem eigi rétt á sér, jafnvel þótt það kosti 
nokkur slys um hver áramót.

Ein leið gæti verið fær til að björgunarsveitirnar fái eftir sem 
áður sínar tekjur af flugeldaskothríðinni og flugeldarnir haldi 
áfram að gleðja augað um áramótin, en öryggið verði samt í 
fyrirrúmi. Það er að þeir sem vilja kaupi sér einfaldlega tertu eða 
rakettu sem björgunarsveitarmenn taka svo að sér að skjóta upp á 
gamlárskvöld, allsgáðir og af fullri fagmennsku. 

Undanfarin ár hefur fólk vanizt því að gefa í jólagjafir brunna, 
geitur, bólusetningar og ýmislegt fleira gagnlegt, sem það fær 
aldrei í hendur en hjálparsamtök sjá um að koma til skila til fátæks 
fólks í þróunarlöndunum. Gætu ekki björgunarsveitirnar boðið upp 
á sambærilegan kost; að kaupa af þeim flugelda, sem þær skytu 
síðan upp í þágu góðs málefnis af fyrirfram ákveðnum stöðum á 
meðan kaupendurnir horfðu á úr öruggri fjarlægð? 

Hugmynd að því hvernig má halda áfram að 
kaupa flugelda án þess að leggja sig í hættu:

Geit, brunnur, 
raketta

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

• Tíu vikur - 25 þúsund
• Styrkt af starfsmenntasjóðum
Þú ert velkomin/n í heimsókn og tekur ákvörðun eftir 
fyrsta tíma hvort þú viljir taka þátt

Skráning stendur yfir alla helgina í síma 891 7576 og 
erlaara@gmail.com
Sumarið 2011 verður boðið upp á námsferðir til Englands 
fyrir unglinga og fullorðna. Nánar á enskafyriralla.is

Enskuskóli Erlu Ara 
auglýsir enskunám í 

Hafnarfirði fyrir 
byrjendur og lengra 

komna með
áherslu á tal
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Nýlega hafa borist fréttir af 
því að Landsvirkjun og Car-

bon Recycling International 
(CRI) hafi undirritað viljayfir-
lýsingu um að meta hagkvæmni 
þess að reisa metanólverksmiðju 
í nágrenni jarðvarmavirkjun-
ar Landsvirkjunar við Kröflu 
á Norðausturlandi. Samkvæmt 
heimasíðu Landsvirkjunar myndi 
verksmiðjan hreinsa koltvísýr-
ing úr útblæstri Kröflustöðvar 
og breyta honum í metanól með 
hjálp raforku og vatns. Hugsanleg 
orkuþörf verksmiðjunnar er 50-60 
MW og myndi hún þá framleiða 
50-100 milljónir lítra af metanóli 
á ári með hliðsjón af þeirri fram-
leiðsluaðferð sem yrði notuð.

Miðað við miðgildi þessara 
talna á að nýta 55 MW sem sam-
svarar um 440 GWh af raforku 
til þess að framleiða 75 milljónir 
lítra af metanóli. Það þarf því um 
6 KWh af raforku til framleiðslu 
á hverjum lítra af metanóli. Orku-
innihald metanóls er 15,8 MJ á 
lítra eða með öðrum orðum eru 
4,4 KWh í hverjum lítra. Spyrja 
má sig hverjum komi í hug að fjár-
festa fyrir tugi milljarða til þess 
að breyta raforku í efnaorku með 
nýtni sem er aðeins 75% á sama 
tíma og 80% af raforku heimsins 
eru framleidd með því að brenna 
efnaorku, einkum jarðgas og kol. 
Til þess að loka hringnum má 
hugsa sér að flytja metanólið út 

þar sem það yrði brennt í raforku-
veri og út kæmi um 1,5 KWh af 
raforku. Þannig hringavitleysa 
nýtist til þess að flytja út raf-
orku með 25% nýtni og hefur þó 
ekki verið tekið tillit til orkunn-
ar sem þarf til þess að flytja met-
anólið út. Sæstrengur væri nær-
tækari en metanól til útflutnings 
á raforku.

Spyrja má sig hvers vegna valið 
sé að framleiða metanól. Metan-
ól, öðru nafni tréspíri, er eitrað 
alkóhól með orkuinnihald sem 
er aðeins um 45% af orku bens-
íns miðað við vikt. Fyrir utan það 
að vera eitrað þá er metanól mjög 
tærandi fyrir ál og því ekki væn-
legt að brenna því í venjulegum 
bílvélum sem flestar eru úr áli.

Metanól er einkum framleitt 
úr jarðgasi og stærstu notin eru í 
efnaiðnaði. Það er einn hlekkur í 
framleiðslukeðju efnaiðnaðarins 
sem nýtir sér jarðgas og jarðolíu 
til framleiðslu á þúsundum efna-
vara, allt frá plasti til lyfja.

Verð á metanóli, fob Rotterdam, 
var að meðaltali € 254 á hvert tonn 
á þessu ári. Að teknu tilliti til eðl-
isþyngdar metanóls er verðið ISK 
31 á hvern lítra. Söluverðmæt-
ið er því ISK 5,20 á hverja KWh 
raforku. Frá þeirri upphæð þarf 

að draga flutningskostnaðinn frá 
Kröflu til Evrópu. Hvar er sam-
keppnisforskot Íslands í þessum 
ferli?

Metan (jarðgas) er mest nýtti 
orkugjafinn í Evrópu og í öðru 
sæti í Norður-Ameríku á eftir 
olíu. Verð á metani, einkum í 
Norður-Ameríku, er aðeins brot 
af verði olíu. Metan er þess vegna 
mikilvægasta eldsneytið við raf-
orkuframleiðslu í mörgum lönd-
um. Metan er jafnframt í flestum 
tilvikum hráefnið sem notað er til 
framleiðslu á metanóli. Orkunýt-
ingin við að breyta metani í met-
anól er mun betri en við fram-
leiðslu á rafmagni úr metani. Af 
þessu sökum er það sóun á orku og 
verðmætum að keppa við metan 
með rafmagni við framleiðslu á 
metanóli.

Hugmyndin um framleiðslu 
á metanóli með rafgreiningu á 
vetni og koltvísýringi er ekki ný. 
Orkustofnun gaf út skýrslu árið 
1980 sem bar heitið Framleiðsla 
eldsneytis á Íslandi. Þar var m.a. 
skoðuð sú hugmynd að framleiða 
metanól úr rafgreindu vetni og 
kolefni. Niðurstaðan þá eins og 
hún hlýtur að vera nú er að ekki sé 
hagkvæmt að framleiða metanól á 
Íslandi.

Í skammdeginu sækja menn í 
ljósið en það er villuljós að hugsa 
sér að breyta raforku í efnaorku 
á sama tíma og meirihluti raf-
magns í heiminum er framleidd-
ur með brennslu jarðefna. Bíðum 
róleg með frekari ákvarðanir um 
metanólframleiðslu þar til til-
raunaverksmiðja Carbon Recyc-
ling International í Svartsengi 
hefur sannað sig fjárhagslega og 
tæknilega.

Villuljós í orkumálum
Orkumál

Gunnlaugur H. 
Jónsson
eðlisfræðingur

Niðurstaðan þá 
eins og hún hlýt-

ur að vera nú er að ekki 
sé hagkvæmt að fram-
leiða metanól á Íslandi.

Gunnarshólmi þýddur

Sól skein yfir landi á sum-
ardegi og glæsti silfurblá-

an Eyjafjallatind gullrauðum 
loga seint á degi. Sú hin mikla 
mynd gnæfir við austur, hátt 
yfir sveit, og svalar björtu höfði 
í fagurtærri lind himinblámans. 
Beljandi foss hjalar við hamra-
búann á hengiflugi undir jök-
ulrótum, þar sem að Frosti og 
Fjalar geyma gullið, en hinum 
megin standa Tindafjöll föstum 
fótum, búin blásvörtum feldi og 
girð grænu belti í dalamótum. 
Þau horfa, með skyggnda hjálm-
inn, líkan hvítri mjöll, yfir bláu 

heiðarvötnin sem falla niður 
fagran Rangárvöll.

Þannig lítur upphaf kvæðisins 
Gunnarshólma út leyst úr bönd-
um: texti eins og upphaf á rit-
gerð, ekki fjarri talmáli, þó dálít-
ið upphafinn – og líklega vekur 

þessi texti ekki athygli fyrir feg-
urðar sakir. En fegurð Gunnars-
hólma eins og Jónas orti, hrífur 

marga. Hrynjandi kvæðisins, 
beiting stuðla og höfuðstafa, og 
rímið, breyta hér öllu, gefa kvæð-
inu fegurð, sem óbundni textinn 
hefur ekki. En fyrir óbundið mál 
hefði Jónas auðvitað valið orðin 
talsvert öðruvísi en dæmið að 
ofan sýnir. 

Það má samt spyrja hvort 
byggingarlist málsins hafi nokk-
uð verið fullnýtt í ljóðagerð. 

Háttur kvæðisins færir því 
hrynjandi, næstum söng. 

Er nokkur að tala um þjálf-
un brageyrans?  Eða varðveislu 
menningararfs? 

Ljóðsmíð hafa mest iðkað menn 
ættaðir úr Borgarfirði / Breiða-
firði. Aðrir rekja sig helst til 
Eyjafjarðar, þar á meðal Jónas 
Hallgrímsson náttúrufræðingur 
og skáld; hann þýddi líka kennslu-
bók í bringusundi sem gefin var 
út árið 1836. Fyrir Jónasi var 
mikilvæg lífsnautnin frjóva.

Pistill

Valgarður 
Egilsson
læknir

Hrynjandi kvæð-
isins, beiting 

stuðla og höfuðstafa, og 
rímið, breyta hér öllu, 
gefa kvæðinu fegurð, sem 
óbundni textinn hefur 
ekki

Tilboð kr.: 24.900
Verðlistaverð kr.: 33.200

Vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele Tango Plus

Miele ryksugurnar eru traustar og kraftmiklar, með 
stillanlegu röri og úrvali fylgihluta. Þær hafa hlotið 

hæstu einkunn hjá neytendasamtökum í Þýskalandi.
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Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristrún Sigurrós Á. 
Lund

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 29. desember. 
Jarðsungið verður frá Landakotskirkju, föstudaginn 7.  
janúar kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent 
á minningarkort Hrafnistu eða kaþólsku kirkjunnar.

Stefán Lund
Gunnar Lund
Marianne Hamlin
Lucia Lund   Ragnar Helgi Róbertsson
Thorben Lund    Marion Herrera

Ástkær dóttir mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Dóróthea Antonsdóttir
frá Vík í Mýrdal,

sem lést laugardaginn 1. janúar, verður jarðsungin frá 
Stórólfshvolskirkju, Hvolsvelli, föstudaginn 7. janúar 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Sjálfsbjargarheimilið Hátúni 12.

Fyrir hönd aðstandenda,
Charlotte Guðlaugsson

Anton Karl Þorsteinsson    Hanna Valdís Garðarsdóttir
Helga Þorsteinsdóttir   Baldur Þór Bjarnason
Þorbjörg Sif Þorsteinsdóttir   Hreimur Örn Heimisson
og barnabörn.

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

Olga Guðmundsdóttir
Njarðarvöllum 6 Njarðvík, áður 
Smáratúni 9 Keflavík

lést á Landspítalanum Fossvogi, 1. janúar. Útförin 
fer fram frá Keflavíkurkirkju, föstudaginn 7. janúar 
kl:13:00.

Árni Guðgeirsson
Erna Árnadóttir   Þorsteinn Geirharðsson
Guðgeir Smári Árnason Rebekka Jóna Ragnarsdóttir
 Halldóra Ásgeirsdóttir
Þröstur Árnason                Victoría Solodovnychenko
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug Sigríður 
Jónsdóttir
fv. borðstofuráðskona á Landspítala, 
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést á Skjóli sunnudaginn 2. janúar. Jarðarförin fer 
fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 10. janúar 
kl. 15.00.

Jón Sigurjónsson   Kristrún Sigurðardóttir
Svala Sigurjónsdóttir  Lárus Örn Óskarsson 
Björn Ágúst Sigurjónsson  Vilborg Anna Jóhannesdóttir
börn og barnabörn.

Eiginmaður minn elskulegur, okkar 
góði faðir, bróðir og mágur,

Brjánn Árni Ólason
fyrrv. sjómaður, Lindasmára 7, 
Kópavogi,

andaðist á krabbameinsdeild Landspítalans á 
gamlársdag. Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
fimmtudaginn 6. janúar kl. 15.

 Valdís (Dísa) Þórðardóttir
Jón Hjörtur Brjánsson   
Gunnar Óli Dagmararson
Árni Ólason 
Margrét Valgerðardóttir   Leifur Aðalsteinsson
Ragnheiður Helga Óladóttir    Elías Sveinsson 
Hermann Ólason 
Guðrún Kr. Óladóttir    Björn Valdimar Gunnarsson 
Hrólfur Ólason

Minningarathöfn um ástkæran föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Björn Jónsson
frá Geitavík Borgarfirði eystri,

verður í Fossvogskapellu fimmtudaginn 6. janúar 
kl. 11.00. Jarðsungið verður frá Bakkagerðiskirkju 
Borgarfirði eystri laugardaginn 8. janúar kl. 14.00.

Jón Björnsson   Guðlaug Kristjánsdóttir Kröyer
Svavar Halldór Björnsson  Líneik Haraldsdóttir
Guðrún Björnsdóttir   Gunnar Guðjónsson
Birgir Björnsson 
Axel Andrés Björnsson  Lilja Kristín Einarsdóttir
Þorbjörn Bjartmar Björnsson  Jóhanna Eydís Vigfúsdóttir
Geirlaug Gunnfríður Björnsdóttir  Ólafur Jakobsson
Ásdís Björnsdóttir    Arnar Margeirsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ár er liðið frá því forseti Íslands, Ólafur Ragn-
ar Grímsson, synjaði lögum um ríkisábyrgð 
vegna Icesave-skuldbindinga staðfestingar. 
Hann kvaðst vonast til að synjunin leiddi til 
varanlegra sátta og farsældar fyrir Íslendinga 
um leið og hún legði grunn að góðri 
sambúð við allar þjóðir. Sagði hann skoð-
anakannanir, undirskriftir og áskoranir frá 
þingmönnum meðal annars hafa haft áhrif á 

ákvörðunina. Þá sagði hann þjóðaratkvæða-
greiðslu forsendu farsællar lausnar, sátta og 
endurreisnar.

Stjórnmálamenn í Bretlandi og Hollandi 
voru harðorðir í garð Íslendinga þegar 
ákvörðun forsetans varð ljós.

Ríkisstjórnin lýsti vonbrigðum með 
ákvörðunina og óttaðist að hún kynni að 
setja endurreisn Íslands í uppnám.

ÞETTA GERÐIST: 5. JANÚAR 2010

Forsetinn synjar lögum um Icesave

TÓMAS GUÐMUNDSSON  skáld (1901-1983) fæddist þennan dag.

„Menn geta dottið án þess að þekkja þyngdarlögmálið.“

Tuttugu ár eru síðan Gagnaeyðing hóf 
starfsemi í bakhúsi í Ármúlanum en 
fyrirtækið var það fyrsta sinnar tegund-
ar á Íslandi. „Það tók fyrsta árið að koma 
viðskiptunum vel af stað enda þurfti að 
ganga á milli manna og sannfæra þá 
um að það væri í lagi að senda trúnað-
argögn til eyðingar. Þegar viðskiptin 
fóru að glæðast þurftum við hins vegar 
fljótt að stækka við okkur,“ segir Rúnar 
Már Sverrisson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, beðinn um að rifja upp 
fyrstu árin og heldur áfram: „Við flutt-
um okkur inn í Skútuvog 13 og byggðum 
upp aðstöðu sem við töldum að væri góð 
til framtíðar. Við þurftum hins vegar að 
þreifa okkur áfram með búnað, sem var 
erfitt fyrir ungt fyrirtæki, og má segja 
að það hafi tekið okkur tíu ár að ná jafn-
vægi á markaði. Í dag er starfsemin til 
húsa að Bæjarflöt 4. Húsnæðið er inn-
réttað þannig að það uppfyllir kröfur 
NAID-samtakanna og fékk vinnuferlið 

og aðstaðan vottun þeirra árið 2008.“
En hvers vegna ákveður fólk að senda 

gögn til eyðingar? „Í langflestum tilfell-
um er það magnið sem verður til þess 
að fólk ákveður að nýta þjónustu okkar, 
enda reynist tímafrekt að setja mikið 
magn í litla tætara. Þá vill fólk að hlut-
irnir séu afgreiddir með endanlegum 
hætti, sem það getur gengið að sem vísu 
hjá okkur.“ Rúnar Már tekur dæmi: „Ef 
fólk vill losna við harðan disk og efnið 
inni á honum er ekki endilega nóg að ýta 
á delete. Við tætum slíka hluti í heilu 
lagi og á það sama við um tölvur, ljós-
ritunarvélar og annað í þeim dúr. Í raun 
tökum við að okkur að eyða öllu sem 
hefur að geyma einhverjar upplýsingar 
og geta það verið farsímar, segulbönd, 
filmur, teikningar og ýmislegt annað. 
Þá tökum við að okkur að eyða öðrum 
verðmætum og jafnvel húsgögnum sem 
fólk vill ekki að fari í umferð.“

Níutíu og sex prósent af því efni sem 

kemur til gagnaeyðingar eru endurunn-
in og er allur pappír tættur niður, sett-
ur í innsiglaða gáma og fluttur til end-
urvinnslu á erlendri grund. Málmar og 
önnur efni eru sömuleiðis endurnýtt. 

Rúnar Már segir fyrirtækið þjóna 
öllum geirum samfélagsins og marg-
ir nýti sér reglubundna þjónustu. „Hjá 
mörgum fyrirtækjum er það ekki leng-
ur tilfallandi aðgerð að senda gögn til 
eyðingar heldur er það orðið reglulegur 
hluti af starfseminni.“

Í tilefni afmælisins verður ljósmynda-
sýning opnuð í húsakynnum Gagna-
eyðingar í dag. „Við fengum listakon-
una Önnu Maríu Sigurjónsdóttur í lið 
með okkur til að gera ýmiss konar lista-
verk úr munum sem búið var að farga. 
Á sýningunni eru ljósmyndir af verk-
unum sem varpa ljósi á fjölbreytnina í 
því sem við erum að gera,“ segir Rúnar. 
Sýningin mun standa opin út afmælis-
árið. vera@frettabladid.is

GAGNAEYÐING:  FAGNAR TUTTUGU ÁRA AFMÆLI MEÐ LJÓSMYNDASÝNINGU

Tæta heilu tölvurnar niður

HEFUR FEST SIG Í SESSI Orðið gagnaeyðing kom inn í málið með tilkomu fyrirtækisins fyrir tuttugu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Þ
etta var stórkostleg upp-
lifun. Alveg óviðjafn-
anlegt að standa þarna 
uppi á hæstu tindum og 

horfa á fegurðina allt um kring,“ 
segir Stefanía Skarphéðinsdóttir, 
sem skellti sér ásamt eiginmanni 
sínum, Aðalsteini Sveinssyni, í 
ævintýralega gönguferð í Nepal á 
dögunum.

Stefanía og Aðalsteinn höfðu 
lengi haft augastað á Nepal og 
ákváðu að grípa tækifærið þegar 
þau sáu auglýsta þangað ferð á 
vegum bresku ferðaskrifstof-
unnar Exodus. „Boðið var upp á 
gönguferð í fimmtán manna hópi 

með fararstjórn í Sagarmatha-
þjóðgarðinum, friðlandi umhverf-
is Everest og við slógum bara til,“ 
lýsir Stefanía en þau Aðalsteinn 
voru einu Íslendingarnir í hópn-
um. Hitt voru Bretar sem tóku 
hjónunum vel, matreiðslumenn og 
innfæddir sem báru farangurinn.

Hópurinn ferðaðist yfir tæpa 
200 kílómetra um þjóðgarðinn á 
samfleytt átján dögum. Á leið-
inni gengu ferðalangarnir meðal 
annars yfir þrjú þekkt fjalla-
skörð, Kongma La, Cho La og 
Renjo La og á fjöll sem eru í yfir 
5.000 metra hæð. Þeirra á meðal 
Kala Pattar sem er 5.645 metrar 

og álitinn vera besti útsýnis-
staðurinn yfir Everest. Víða var 
nöturlegt um að litast og oft fór 
hitastigið niður fyrir frostmark. 
„Það gat orðið sérstaklega kalt á 
nóttunni þegar við sváfum í tjöld-
um í allt að 10 stiga frosti; þá kom 
sér sko vel að vera með íslenskan 
ullarfatnað,“ segir Stefanína og 
viðurkennir að oft hafi ferðalagið 
tekið verulega á. „Maður getur 
orðið mjög þreklítill eftir að hafa 
gengið lengi í mikilli hæð, enda 
veiktust velflest okkar á ein-
hverjum tímapunkti í ferðinni.“

Hjónin Stefanía Skarphéðinsdóttir og Aðalsteinn Sveinsson fóru í ævintýralega gönguferð í Nepal.

Brúðkaupsafmæli
í 5.000 metra hæð

3

Haraldur Magnússon  osteópati heldur erindið 
„Mataræði mannsins, það sem hefur ávallt virkað“ 
í Manni lifandi við Borgartún 11. janúar. Þar fjallar 
Haraldur meðal annars um grundvallaratriði heilbrigðs 
mataræðis. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni www.
madurlifandi.is.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

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

12 kg
Þvottavél
og þurrkari



Frá og með 1. janúar ræðst það 
af magni útblásturs koltvísýrings 
(CO2), ekki vélarstærð, hversu 
hátt vörugjald á bifreið er. Um 
grundvallarbreytingu er að ræða 
og vonast stjórnvöld til að hún 
verði til þess að innflutningur á 
umhverfisvænum bílum aukist á 
kostnað bensínhákanna. 

Um tíu gjaldflokka er að ræða 
og hækkar vörugjaldið eftir því 
sem bíllinn gefur frá sér meira 
CO2. Ekkert vörugjald er lagt á 
bifreiðar sem skila frá sér minna 
en 80 grömmum af CO2 á hvern 
ekinn kílómetra, en rafmagns- og 
vetnisbílar falla í þennan flokk, 
svo dæmi séu tekin. Í næsta flokki 
þar fyrir ofan eru bílar sem skila 
á bilinu 80 til 100 g CO2/km og er 
lagt á þá tíu prósenta vörugjald. 
Þannig gengur þetta koll af kolli 
uns að dýrasta flokknum er komið 
en í honum eru bílar sem losa yfir 
250 g CO2/km. Í ár verða gjöldin 
á þá 52 prósent, 59 prósent árið 

2012 og loks 65 prósent frá og með 
2013. 

Þetta þýðir að sumir bílar lækka 
í verði á meðan aðrir hækka. 
Hummer-jeppar koma til dæmis 
til með að verða dýrari, og þarf 
það ekki að koma nokkrum á óvart. 
Tvinnbílar, eins og Toyota Prius, 
og smáir dísilbílar lækka aftur 
á móti í verði. Gert er ráð fyrir 
tveggja ára aðlögunartímabili með 
afslætti á útblásturs frekari bíla og 
taka breytingarnar ekki gildi að 
fullu fyrr en árið 2013. 

Bifreiðagjöld verða innheimt 
eftir sama fyrirkomulagi, og mið-
ast einnig við útblástur koltvísýr-
ings. Enn og aftur koma sparneytn-
ari bílar betur út, en ljóst er að 
breytingin getur reynst bygging-
ariðnaðinum erfið, sem og öðrum 
atvinnugreinum sem treysta á 
þungavinnuvélar og stærri bíla. 

Hægt er að nálgast upplýsingar 
um breytta gjaldskrá á www.fib.
is. tryggvi@frettabladid.is

Gjöld lækka á 
vistvænum bílum
Ný gjaldskrá yfir innflutnings- og bifreiðagjöld tók gildi 1. janúar. 
Hætt verður að miða við þyngd og vélarstærð heldur verður horft 
til útblásturs koltvísýrings, sem á að ýta undir notkun vistvænni bíla.

Umhverfisvænni bílar munu lækka í verði vegna breyttra innflutningsgjalda. Þeir hafa 
lengi staðið bensínhákunum langt að baki er kemur að aksturseiginleikum, en þetta 
er liðin tíð og er nú enginn eðlismunur á að keyra tvinnbíl og bíl með bensínvél. 
Þriðja kynslóð Toyota Prius er gott dæmi um þetta. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fyrsti bíllinn kom til Íslands 

árið 1904. Kaupmaðurinn 

Ditlev Thomsen flutti þýska bifreið 

af gerðinni Cudell til að sann-

reyna hvort mótorvagnar kæmu 

hér að gagni. Hann var þá þegar 

nokkurra ára gamall og úreltur að sumra mati. Bíllinn 

reyndist illa og var sendur til Danmerkur árið 1908.

visindavefur.is

GB ferðir  bjóða í vor upp á ferðir á golfhótel 
í London, Manchester, Liverpool, Edinborg og 
Wales. Ferðatímabilið er frá mars til júní. Hægt er 
að afla sér allar frekari upplýsinga og bóka ferðir 
á vefsíðu GB ferða, www.gb.ferdir.is.

KAUPMANNAHÖFN - LA VILLA
Guesthouse á besta stað í bænum.Stúdíoíbúðir 

og herbergi. Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. GSM. 0045 2848 8905

M eirapró f

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

Nýtt námskeið hefst 12. janúar.

ÚTSALA
20-60% afsláttur
af öllum vörum

Sendum frítt 
úr vefverslun
www.lindesign.is



skólar & námskeið
MIÐVIKUDAGUR 5. JANÚAR 2011

NORDICPHOTOS/GETTY

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507  

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda -
framhalds – 
og talæfingaflokkum

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2011

ENSKA 
DANSKA   
NORSKA
SÆNSKA 
FRANSKA 
ÍTALSKA 
SPÆNSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - IV
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir

Icelandic
for foreigners I - IV
10 weeks courses
60 class hours

Kurs jezyka islandzkiego 
dla obcokrajowcow I - IV
Kurs10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Verklegar greinar
Að gera upp gömul húsgögn
Bókband
Frístundamálun
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður

Saumanámskeið
Fatasaumur/
Barnafatasaumur

Skrautsaumur
Baldering
Skattering
Þjóðbúningur - 
saumaður

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Almennt tölvunám
Almennt tölvunám II
Að nota internetið og tölvupóst
FACEBOOk fyrir þig
Verslað á netinu

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta –
og grænmetisréttir
Frönsk matargerð
heimilismatur með 
suðrænu ívafi 
Hráfæði
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð 
fyrir karlmenn 

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið
Trjáklippingar
Trjárækt í
sumarbústaðalandinu

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Prjón  og Hekl
Prjónanámskeið
Frágangur á prjóni
Hekl
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Menntunarstaða Íslendinga 
er lakari en að meðaltali innan 
OECD-ríkjanna og mun verri 
en á hinum Norðurlöndunum. 
Hún fer þó batnandi.

Menntunarstaða Íslendinga er 
verri en að meðaltali innan OECD-
ríkjanna og enn verri en í hinum 
Norðurlöndunum, að því er kemur 
fram í nýrri skýrslu OECD um 
menntamál sem birtist í haust. 
Samkvæmt henni er ljóst að fleiri 
ljúka ekki prófi eftir grunnskóla 
og færri ljúka prófi á bæði fram-
halds- og háskólastigi á Íslandi en 
á Norðurlöndunum. Góðu fréttirn-
ar eru hins vegar þær að staðan 
hefur batnað á síðustu tíu árum.

Skýrslan sem ber heitið Educat-
ion at a Glance hefur verið gefin út 
árlega síðan 1996 en hún nær til 
33 aðildarlanda OECD. Íslending-
ar hafa tekið þátt frá upphafi og 
byggja íslensku tölurnar á gögn-
um frá Hagstofu Íslands. „Skýrsl-
an nær til fjölmargra þátta en 
flestir hafa áhuga á að bera saman 
menntunarstöðu á milli landa en 
hún gefur til kynna hversu stór 
hluti fólks á aldrinum 25-64 ára, 
eða á svo kölluðum vinnumarkaðs-
aldri, hefur lokið prófi á grunn- 
framhalds- og háskólastigi,“ segir 
Gunnar Árnason, sérfræðingur hjá 
menntamálaráðuneytinu.

Við samanburðinn miðar OECD 
við hlutfall þeirra sem hafa að 
minnsta kosti lokið framhalds-
skólaprófi á aldursbilinu 25-34 
ára. Hlutfallið á Íslandi var 69 pró-
sent árið 2008 sem er 11% undir 
meðaltali OECD-landa. Þegar lönd-
unum er raðað upp eftir árangri 
lendir Ísland í 29. sæti. Þau lönd 
sem lenda í næstu sætum fyrir 
neðan Ísland eru Ítalía og Spánn 
en Grikkland er í næsta sæti fyrir 
ofan með 6% hærra hlutfall. 

Gunnar segir skýrsluna afar 
viðamikla og að Ísland komi mis-
jafnlega út eftir því við hvað er 
miðað. „Okkar nemendur eru til 
dæmis oftar eldri í framhalds- og 

háskólum. Við virðumst taka lengri 
tíma í námið og koma jafnvel aftur 
inn í nám eftir 25 ára aldur sem 
er sjaldgæfara í samanburðarlönd-
unum og á það sérstaklega við um 
starfsnámið.  

Þrátt fyrir að Ísland komi illa út 
í samanburði við önnur lönd hefur 
staðan sem fyrr segir batnað. Árið 
2008 hafði 31 prósent Íslendinga á 
aldrinum 25-64 ára lokið háskóla-

prófi, 33 prósent lokið framhalds-
skólaprófi og 36 prósent ekki lokið 
framhaldsskóla. Árið 1998 höfðu 
hins vegar einungis 21 prósent 
lokið háskólaprófi, 34 prósent 
framhaldsskólaprófi og 45 prósent 
ekki lokið framhaldsskóla. Skýrsl-
an gefur hins vegar til kynna að 
munur á menntunarstöðu kynj-
anna sé meiri hér en víða ann-
ars staðar og er sá munur körl-
um í óhag í yngri aldursflokkum. 
Munur á meðaltekjum háskóla-
menntaðra karla og kvenna er 
auk þess meiri hér á landi en í því 
sambandi hallar á konur.

Gunnar segir skýrsluhöfunda 
hafa það að markmiði að kanna 
hvaða áhrif menntun hefur á 
efnahag ríkja og hver ávinning-
ur einstaklinga og samfélags sé 
af menntun. „Þeir varpa ljósi á 
hversu vel fjárfesting í menntun 
skilar sér út í hagkerfið en beina 
síður sjónum að gæðum menntunar 
eða skólastarfs.“ - ve

Menntun Íslendinga 
undir meðaltali OECD

Tæp sjötíu prósent Íslendinga á aldrinum 25 til 34 ára hafa lokið framhaldsskóla-
prófi, sem er ellefu prósentum undir meðaltali OECD-landa. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Lífsleikni, sjálfsmyndir og farsæld er ný námsleið til 
M.Ed. eða MA-prófs í Háskóla Íslands á næstu önn. 
Sömuleiðis önnur sem ber titilinn Lýðræði, jafnrétti 
og fjölmenning. Báðar leiðirnar tilheyra uppeldis-og 
menntunarfræðideild HÍ.

Á hugvísindasviði HÍ má nefna nýtt þverfræðilegt 
nám til MA-prófs sem nefnist Menning, bókmenntir 
og miðlun. 

Til doktorsprófs (180 eininga rannsóknarnáms) eru 
nýjungarnar fólgnar í annarsmálsfræðum, dönsku, 
frönskum fræðum, spænsku og þýsku. Ritlist til 
meistaraprófs er nýjung líka, svo og skjalfræði sem 
er aukagrein á BA-stigi. 

Nokkrar nýjar námsleiðir voru í boði við Háskóla 
Íslands í haust. Má þar nefna meistaranám í talmeina-
fræði, kennslufræði framhaldsskóla, Norðurlanda-
fræði, nytjaþýðingar, ráðstefnutúlkun og menningar-
fræði (í samstarfi við Háskólann á Bifröst.)

Að sögn Sveins Klausen, ritstjóra Kennsluskrár 
Háskóla Íslands er ekki öruggt að kennsla hefjist í 
öllum þeim greinum sem ráðgerðar eru kennsluárið 
2011-2012, sökum lakrar fjárhagsstöðu skólans. Hann 
telur að í mörgum tilvikum víki eldri námsleiðir 
fyrir nýjum og í heildina megi reikna með að náms-
framboð dragist saman.

Lífsleikni og farsæld

Í mörgum tilvikum víkja eldri námsleiðir fyrir nýjum í Háskóla 
Íslands og reikna má með að námsframboð dragist saman 
vegna bágrar fjárhagsstöðu nú um stundir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

Gunnar segir skýrslu OECD afar viða-
mikla og að Ísland komi misjafnlega út 
eftir því við hvað er miðað. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

● REKSTRARNÁM Í FJARNÁMI  Háskólinn á Bifröst býður upp á 
rekstrarnám í fjarnámi fyrir konur á 11 vikna námskeiði sem hefst með 
vinnuhelgi á Bifröst, 25.-26. febrúar. Námskeiðið kallast Máttur kvenna og 
kennsla fer eftir það fram í fjarnámi, með fyrirlestrum á netinu og verk-
efni sem hægt er að vinna heiman frá þegar hentar. Náminu lýkur svo 
með annarri vinnuhelgi og útskrift. Engar sérstakar forkröfur eru gerðar 
fyrir námið en nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Háskólans á 
Bifröst, bifrost.is.  - jma 

 » 10 vikna barnanámskeið

 » 8 vikna fullorðinsnámskeið

NÝTT  »  „Út frá þér“, 10 vikna unglinganámskeið 

NÝTT  »  „Skapandi samvera“, listræn upplifunar-
námskeið fyrir foreldra og börn (4–8 ára)

Kennt er í Engjaskóla v/Vallengi (neðan við Borgarholtsskóla) 
Námskeið hefjast 17. janúar.
Innritun í síma 698-1998 og 567-6550 (Ingibjörg): Frekari uppl. á 
myndlistarskoligrafarvogs.is og myndlistarskoligrafarvogs@gmail.com

býður upp á skemmtilegt listnám
fyrir alla aldurshópa

Frístundakort

10% afsláttur fyrir eldri borgara 

10% systkinaafsláttur

●NÝJUNGAR HJÁ OPNA HÁSKÓLANUM  „Þrjár nýjar 
námslínur verða í boði hjá Opna háskólanum núna strax í janúar. Við-
skipti um vefinn er ætlað frumkvöðlum sem vilja nýta þau sóknarfæri 

sem liggja á netinu, ekki bara sem mark-
aðstæki heldur einnig til viðskipta,“ út-
skýrir Guðrún Högnadóttir, fram-
kvæmdastjóri Opna háskólans. Á nám-
skeiðinu verða kenndir tæknilegir þættir 
og hönnun sem og markaðssetning, 
rekstur og stjórnun.

„Önnur ný námslína heitir Lífsviðhorf, 
lífsstíll og lífsgæði. Hún byggir á rann-
sóknum Gallup á því hvað gerir það 
að verkum að fólk nær árangri, er sátt 
og býr við lífsgæði. Þessir þættir snúa 
að lifnaðarháttum okkar, samskiptum, 
andlegri og líkamlegri vellíðan, atvinnu 

og tómstundum, fjárhagslegu öryggi og samfélagslegri ábyrgð. Á 
námskeiðinu fær hver og einn þátttakandi tíma með markþjálfa. Einnig 
bjóðum við upp á öflugt nám að alþjóðlegri fyrirmynd, ætlað milli-
stjórnendum og tekur á alhliða færni á sviði markaðsmála, fjármála, 
starfsmannamála og forystu og að lokum verður í boði námsbraut í 
rekstrarstjórnun á háskólastigi, ætluð stjórnendum í millistórum fram-
leiðslu- og iðnaðarfyrirtækjum sem vilja bæta við sig háskólaeiningum.“ 
Nánari upplýsingar er að finna á www.opnihaskolinn.is.



 Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 565 7272   www.verkefnalausnir.is

LEIÐBEINENDUR:

NÁMSKEIÐSDAGSKRÁ:

Hugarflug

Grunnæfingar

Tölulegar upplýsingar

Gerð skipurita

Fundarstjórnun

Ritgerðasmíð og skýrslugerð

Verkefnastjórnun og skipulagning

Samspil Outlook og MindManager

Kynningar

Stjórnun upplýsinga

MindManager
HRAÐFERÐ 

kl. 9.00–17.00

20. janúar
23. febrúar
Forkröfur:
Að vera vel tölvufær

FORSKOT OG FRAMI 
Í NÁMI 
Ætlað framhalds- og 
háskólanemum.

kl. 17.00–19.00

13.  jan
18.  jan

Hvað er MindManager?
ÓKEYPIS KYNNING

kl. 9.00–10.00

14. janúer
  2. febrúar
11. mars

Helstu námskeiðsþættir:

MindManager
GRUNNUR 
+ FRAMHALD

kl. 9.00–13.00

8.-9. febrúar
15.-16. mars

El ún

Forskot á nýju ári
með MindManager

24.  febrúar

NÝJUNG

HELSTU
NÁMSKEIÐSÞÆTTIR
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Kastljósinu verður beint að stjórn-
arskrám ríkja, meðal annars þess 
íslenska á nýju fjögurra kvölda 
námskeiði hjá Endurmenntun Há-
skóla Íslands sem hefst 31. janúar. 
Kennari er Hafsteinn Þór Hauks-
son lektor sem nýlega stundaði nám 
í Bandaríkjunum um stjórnarskrár 
og stjórnskipun ríkja. 

„Nú er nokkuð ætlast til þess af 
íslenskum almenningi að hann taki 
afstöðu til þess hvort eigi að breyta 
stjórnarskrá Íslands og þá hvernig 
og verið er að kalla saman stjórn-
lagaþing sem er skipað fólki sem 
á að vera þverskurður af þjóðinni. 
Því fannst okkur tilvalið að taka til 
skoðunar þá hugmyndafræði sem 
býr að baki stjórnarskrám yfirleitt 
og átta okkur á því hvað núgildandi 

stjórnarskrá Íslands felur í sér, 
hvaða gildi stendur hún vörð um 
og hvernig hefur hún reynst,“ 
segir hann og bætir við. „Þá erum 
við betur í stakk búin til að taka af-
stöðu til þess hvort ástæða sé til að 
breyta henni og þá hvernig.“  

Hafsteinn Þór segir stjórnar-
skrár eiga upptök sín í byltingum 
í Bandaríkjunum og Frakklandi í 
lok átjándu aldar. 

„Þó hugmyndin hafi farið al-
gera sigurför um heiminn og 
stjórnarskrár séu að dreifast um 
allt þá eru líka sterk dæmi um 
ríki sem ekki hafa stjórnarskrá,“ 
segir hann og bendir á Breta sem 
dæmi um þjóð með enga stjórnar-
skrá, þó þeir styðjist við ákveðnar 
stjórnskipunarvenjur. - gun

Rýnt í stjórnarskrána

„Okkur fannst tilvalið að taka til skoðunar þá hugmyndafræði sem býr að baki 
stjórnarskrám,“ segir Hafsteinn Þór. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í úrskurði máls laganema gegn 
LÍN vekur athygli að úthlutun-
arreglur buðu upp á mismun-
un námsmanna til margra ára.

„Ég varð fyrir misrétti og brot-
ið var á lögvörðum hagsmunum 
mínum, en eftir stend ég sem sig-
urvegari, vonandi öðrum til hags-
bóta,“ segir Þorbjörg Inga Þor-
steinsdóttir, laganemi við Há-
skólann í Reykjavík. Nýverið var 
úrskurðað í máli Þorbjargar gegn 
Lánasjóði íslenskra námsmanna 
(LÍN) eftir að hún kærði synjun 
um námslán á grundvelli ólög-
legra úthlutunarreglna. 

„Eftir nám í hjúkrunarfræði 
við Háskóla Íslands hóf ég meist-
aranám í lögfræði, og fékk náms-
lán fyrir hvoru tveggja. Meistara-
gráða ein og sér veitir ekki lög-
mannsréttindi, svo ég sótti um 
grunnnám til BA-prófs í lögfræði 
en var þá synjað um námslán þrátt 
fyrir að skólakerfið byði upp á 
þessa leið. Hefði ég farið hina leið-
ina, byrjað á grunnnámi og síðan 
farið í meistaranám, hefði ég um-
svifalaust fengið námslán,“ segir 
Þorbjörg sem ákvað að halda sínu 
striki og fara í grunnnám, en til 
þess þurfti hún að segja upp leigu-
íbúð, auka við sig vinnu og flytja 
aftur inn á foreldra sína.

„Ég lagðist yfir úthlutunar-

reglur LÍN og komst að því að 
þær standast ekki lög sem kveða 
á um að allir eigi sama rétt til 
námslána. Því kærði ég synjun-
ina og fékk úrskurðað að reglurn-
ar brjóti á lögvörðum rétti náms-
manna og standist hvorki reglu-
gerðir né lög. Þannig er stjórn 
LÍN ekki stætt á að setja reglur 
sem skerða réttindi námsmanna, 
án þess að þær hafi stoð í lögum,“ 
segir Þorbjörg sem eftir úrskurð-
inn fékk námslán sín greidd aftur 
í tímann.

„Þetta órétti hefur viðgengist 
árum saman og margir sem feng-
ið hafa synjanir á grundvelli út-
hlutunarreglna sem standast ekki 
lög. Því þarf nú að endurskoða 
þær í samræmi við lög og reglu-
gerðir,“ segir Þorbjörg sem í máli 
sínu vísaði á samnemanda sinn í 
hjúkrunarfræði sem fór beint í 
grunnnám lögfræði og síðan í 
meistaranám, en þær nutu ekki 
sömu lánaréttinda hjá LÍN þar 
sem samnemandinn fékk náms-
lán allan tímann. 

„Synjunin var því ómálefna-
leg og stenst ekki jafnræðisregl-
ur stjórnsýslulaga. Synjanir um 
námslán geta breytt áformum ein-
staklinga á þann veg að viðkom-
andi þurfi að hætta námi. Það er 
slæmt, ekki síst nú þegar margir 
eru á atvinnuleysisbótum og 
kerfið ætti að hvetja fólk til náms. 

Þarna eru hagsmunir í húfi fyrir 
einstaklinga sem hafa áhuga á að 
klára sitt nám og fá starfsréttindi, 
en í reglunum eru allskyns hindr-
anir og þröskuldar sem samræm-
ast ekki leiðum sem skólakerfið 
býður upp á í dag.“

Guðrún Ragnarsdóttir er fram-
kvæmdastjóri LÍN, en stofnunin 
bíður nú endanlegrar ákvarðana-
töku frá menntamálaráðuneytinu.

„Úthlutunarreglur síðustu 
tveggja áratuga hafa verið á 
þann veg að námslán eru veitt 
til fimm ára burtséð frá á hvaða 

námsstigi háskólanám er. Svo er 
hægt að sækja um önnur fimm ár 
fyrir framhaldsnám og var synj-
unin byggð á þeim reglum,“ segir 
Guðrún og útskýrir að málið snú-
ist um lög, og svo reglugerðir og 
úthlutunarreglur LÍN, sem eru 
jafnvígar lagalega séð því bæði 
séu undirritaðar af ráðherra.

„En svo kom í ljós, öllum að 
óvörum, að misræmi var í reglu-
gerð og lögum LÍN, og þá nýtur 
borgarinn vafans, eins í ofan-
greindu tilfelli; jafnvel þótt vilji 
löggjafans og ráðuneytisins sé að 

túlkunin verði áfram á þann hátt 
sem verið hefur og nú sé verið 
að ljúka endurskoðun reglugerð-
arinnar þar sem hnykkt verður 
á þeim reglum og skilningi sem 
verið hefur til framkvæmda til 
þessa,“ segir Guðrún sem enn 
hefur ekki endanlega reglugerð 
ráðuneytisins í höndum, svo enn 
getur brugðið til beggja vona 
fyrir námsmenn í sömu stöðu 
og Þorbjörg var. „En eftir úr-
skurðinn hefur verið vilji allra 
aðila að framkvæmd síðustu ára-
tuga verði staðfest, þótt seinna 
komi til greina að endurskoða 
úthlutunarreglurnar.“ 

Hefði umrætt ósamræmi ekki 
verið til staðar á milli reglugerð-
ar og laga hefði Þorbjörg Inga 
ekki unnið mál sitt gegn LÍN.

„Okkur þykir eðlilegast að 
samræma reglugerð við fram-
kvæmd til að tryggja jafnræði 
og sanngirni gagnvart öðrum 
nemendum sem hafa fengið synj-
un á sambærileg mál. Erfitt er 
að segja hversu marga ósam-
ræmið hefur snert og hversu af-
dráttarmikil áhrif það hefur haft 
á þeirra ákvarðanatöku, en þeir 
eru klárlega einhverjir og vissu-
lega mun staðfesting ráðuneytis-
ins á vinnubrögðum LÍN koma í 
veg fyrir að þeir geti tekið upp 
þráðinn aftur.“ 
 -  þlg

Úthlutunarreglur LÍN úrskurðaðar ólöglegar

Guðrún Ragnarsdóttir, framkvæmda-
stjóri Lánasjóðs íslenskra námsmanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þorbjörg Inga Þorsteinsdóttir nemandi í 
lagadeild Háskólans í Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



 

Fræðsla-Heilbrigði-Fegurð
www.beautyworld.is

Magnetic Naglaskólinn 
Kringlunni 1
Frábært nám
Frábær kennsla
Frábærar vörur
Skólinn kostar 329,900 krónur. Innifalið eru  námsgögn og 
glæsilegur vörupakki

Raðgreiðslur visa/euro

Verið velkomin í heimsókn til okkar að skoða glæsilega 
aðstöðu naglaskólans.

Erum á facebook!

Tekið er við umsóknum í skólann í síma 510-8080 eða á 
skoli@beautyworld.is 

Beautyworld Kringlan 1, 103 Reykjavík Sími 510-8080 www.beautyworld.is

Make up skóli
Beautyworld. 
Skólinn hefst 7. febrúar nk.

Hvert námskeið er 14 vikur.

Kennt verður á hinar frábæru Bobbi Brown förðunarvörur

Kennt 4 daga í viku mánudaga-fimmtudaga, 4 tíma í senn

Morgun og kvöld hópar

Skólinn kostar 429,900 krónur. Innifalinn er glæsilegur 
vörupakki ásamt airbrush vörum.

Skólastjóri skólans er Eygló Ólöf Birgisdóttir förðunarmeistari.

Tekið er við umsóknum í skólann í síma 510-8080 eða á 
skoli@beautyworld.is
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www.tskoli.is

Nám í rekstri 
og stjórnun
fyrir framsækna nemendur!

Flugrekstrarfræði 45 ein.
Námið er sniðið að þörfum starfsmanna í f lugtengdum rekstri og 

tekur tvö ár í dreifnámi með staðbundnum lotum. 

Útvegsrekstrarfræði 45 ein.
Námið er sniðið að þörfum sjávarútvegarins og tekur tvö ár í 

dreifnámi með staðbundnum lotum. Útvegsrekstrarfræði hentar 

þeim sem hafa starfsmenntun og reynslu úr sjávarútvegi. 

Rekstur og stjórnun, almenn lína 45 ein. 
Námið er opið öllum sem lokið hafa starfsmenntun eða sambæri- 

legri menntun og hafa reynslu úr atvinnulíf inu. Námið tekur tvö ár í 

dreifnámi með staðbundnum lotum.

Allar námslínurnar eru þróaðar af Tækniskólanum í samstarfi 

við Háskólann í Reykjavík og er til viðurkenndra háskóla- 

eininga. Inntökuskilyrði eru starfsmenntun, stúdentspróf eða 

sambærilegt nám. 

Nánari upplýsingar fást í Endurmenntunarskólanum, 
s. 514 9601 eða á ave@tskoli.is 

Innritun stendur yf ir!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
UMRÆÐA

Tveir nýir skólar tóku til starfa á 
landinu árið 2010. Menntaskól-
inn á Tröllaskaga í Ólafsfirði og 
Dalskóli í Reykjavík. Stjórn-
endur skólanna segja fyrstu 
önnina fara vel af stað.

Nýr framhaldsskóli, Menntaskól-
inn á Tröllaskaga tók til starfa 
síðastliðið haust í Ólafsfirði. Alls 
hófu 70 nemendur nám við skól-
ann og var fyrsti stúdentinn út-
skrifaður nú fyrir jól. Einkunn-
arorð skólans eru frumkvæði, 
sköpun og áræði og segir Lára 
Stefánsdóttir þessa fyrstu önn 
hafa gengið vel.

„Við fengum fleiri nemendur 
strax á haustönn en við höfðum 
búist við. Á vorönn verða nem-
endur 83. Við útskrifuðum einn-
ig okkar fyrsta stúdent fyrir jólin 
en hann hafði áður stundað nám á 
Akureyri.“

Menntaskólinn á Tröllaskaga 
vinnur samkvæmt breyttri náms-
skrá frá árinu 2008. Breytingarn-
ar felast í auknum sveigjanleika 
í skólastarfinu til að sinna áhuga-
sviði nemenda og ólíkum þörfum.

„Við leggjum áherslu á að skól-
inn taki þátt í umhverfi sínu. Nem-
endur settu til að mynda upp mynd-
listarsýningu og héldu íþróttamót. 
Einnig héldu nemendur styrktar-
tónleika til handa Barnaspítala 
Hringsins og sáu um allt skipulag 
sem hluta af náminu.“

Áætlað er að Menntaskólinn á 

Tröllaskaga geti tekið við 120 til 
150 nemendum í allt. Tíu starfs-
menn eru við skólann í dag og 
segir Lára menntunarstig kennara 
við skólann hátt, flestir séu með 
mastersgráðu eða að ljúka mast-
ersnámi. Hún segir skólann hafa 
breytt miklu fyrir samfélagið.

„Foreldrar geta haldið betur 
utan um börnin sín, þar sem þau 
geta sótt nám í heimabyggð. Fyrir 
marga hafði einnig verið óviðráð-
anlegt kostnaðarlega að senda 
börnin burtu til náms.“

Dalskóli að Úlfarsbraut í 
Reykjavík tók til starfa síðastliðið 

haust. Þar eru undir sama hatti 
leikskóli, grunnskóli og frístunda-
heimili. Nemendur á leikskólaaldri 
voru 51 þessa fyrstu önn og 32 á 
grunnskólaaldri. „Starfið fer mjög 
vel af stað, við erum eins og stór 
fjölskylda,“ segir Hildur Jóhanns-
dóttir, skólastjóri Dalskóla. „Við 
lítum á þetta sem einn skóla, einn 
starfsmannahóp og einn barnahóp 
og vinnum markvisst að því að 
mannauðurinn nýtist öllum. Leik-
skólakennarar, grunnskólakenn-
arar og frístundakennarar koma 
allir með sína sérþekkingu og við 
lærum hvert af öðru.“

Hildur segir nemendur einnig 
hafa gagn af samvinnunni, grunn-
skólabörnin lesi fyrir leikskóla-
börnin og allur hópurinn samein-
ist í söng. Skólastarfið sé bæði gef-
andi og skemmtilegt. „Við fáum 
einnig mikið af gestum bæði frá 
skólum hér í Reykjavík, og frá 
sveitarstjórnum  utan af landi sem 
vilja kynna sér starfið þar sem hér 
er mikið flæði á milli.“ - rat 

Nýir skólar fara vel af stað

Ánægja er með að nemendur geti sótt framhaldsnám í heimabyggð í nýjum mennta-
skóla í Ólafsfirði. MYND/GÍSLI KRISTINSSON

Hildur 
Jóhannsdóttir 

Listaháskólinn býður upp á fjölda 
opinna fyrirlestra á hverri önn. 
Flestir eru tengdir hönnunar- og 
arkitektúrdeild en auk þess er tón-
listardeild með röð fyrirlestra. Nú 
í vor hefst síðan fyrirlestraröð á 
vegum myndlistardeildar Lista-
háskóla Íslands í Laugarnesi. Hún 
hefur hlotið nafnið Viðbyggingin og 
kemur í beinu framhaldi af hinum 
vel sóttu bakherbergjum sem voru 
opnuð í LHÍ í haust en þar leiddu 
myndlistarmenn viðstadda að upp-
sprettum verka sinna. 

Í fyrirlestraröðinni munu ein-
staklingar úr ólíkum  áttum fræða-
samfélagsins leggja við hlustir, 
finna sameiginlega fleti og mynda 
óvænta skurðpunkta milli fræða og 
lista.  Heimspekingurinn Markus 
Steinweg ríður á vaðið mánudag-
inn 17. janúar og fjallar um skurð-
punkt heimspeki og lista.  

Þá er stefnt að því að opna 
fyrirlestra á vegum listkennslu-
deildar að minnsta kosti einu sinni í 
mánuði. Fyrsti fyrirlesturinn verð-
ur í janúar og munu gestakennar-
ar frá myndlista- og kennaradeild 
Roveniemi-háskólans í Lapplandi 
ríða á vaðið.

Opnir fyrirlestrar í LHÍ

Opnir fyrirlestrar LHÍ gefa innsýn inn í 
gróskumikið listalíf.

Í Dalskóla er leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili undir einu þaki.

Lára Stefánsdóttir

● LJÓSMYNDUN  Í Mynd-
listaskólanum í Reykjavík eru 
haldin námskeið í ljósmyndun, 
bæði á filmuvél ásamt fram-
köllun í myrkraherbergi og í 
stafrænni ljósmyndun, ásamt 
myndvinnslu í tölvu. Myndað er 
úti í vettvangsferðum og í stúd-
íói. Bæði námskeiðin eru fyrir 
byrjendur og lengra komna. 
Kennarar eru Erla Stefánsdóttir 
og Vigfús Birgisson.

Markmið námskeiðanna er að 
nemendur bæti við tæknilega 
kunnáttu og listræna getu enda 
eru þau góður grunnur fyrir þá 
sem ætla sér 
í frekara 
listnám.

 - gun
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Komdu í hóp með þeim sem ná árangri. Þjálfun Dale Carnegie vísar þér leiðina til að njóta þín betur á meðal fólks, hafa góð áhrif á aðra og til að 
nýta hæfileika þína til fullnustu, hvort sem er í starfi eða í einkalífi. Á hverjum degi heyrir þú af fólki sem skarar fram úr í athafnalífinu, í stjórnsýslu, 
íþróttum, fjölmiðlum og á sviði menningar og lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. 

EINSTAKLINGAR – VORÖNN 2011
Fyrir hvern: Fyrir þig sem vilt ná því besta fram í fari þínu, verða sterkari leiðtogi, verðmætari starfsmaður og farsælli einstaklingur. 

Ávinningur: Þér gengur betur að byggja upp traust sambönd, takast á við áskoranir, tjá þig á skýran og ákveðinn hátt, efla sjálfstraust o.fl.

Fyrirkomulag:  Þér stendur til boða að sækja Dale Carnegie námskeið kvölds eða morgna og ljúka þeim á 12 vikum, 8 vikum eða 3 dögum. 
  Á 8 og 12 vikna námskeiðum er þjálfunin einu sinni í viku, 4 stundir í senn.

AKUREYRI
16. mars.
8 vikna Dale Carnegie námskeið kl. 16:00–19:30, einu sinni í viku. 
Verð:  120.000 kr.*

UNGT FÓLK
Fyrir hverja:  Ungt fólk sem vill ná árangri í lífinu.
Ávinningur:  Meira sjálfstraust, sterkari sjálfsímynd, geta tjáð sig á skýran  
  hátt og jákvætt viðhorf.
  13 – 15 ára  17. janúar kl. 17:00 – 21:00
  16 – 20 ára  18. janúar kl. 18:00 – 22:00
  21 – 25 ára  19. janúar kl. 18:00 – 22:00
Fyrirkomulag: Einu sinni í viku, í 10 vikur, 4 klst. í senn.
Verð:  89.900 kr.*

  10 – 12 ára   26. febrúar kl. 10:00 – 12:30
Fyrirkomulag: Einu sinni í viku, í 8 vikur, 2,5 klst. í senn.
Verð:  45.900 kr.*

FYRIRTÆKJANÁMSKEIÐ – VORÖNN 2011

REYKJAVÍK:
Áhrifaríkar kynningar  20. janúar
Sölustjóraþjálfun   1. febrúar
Árangursrík sala   22. febrúar
Stjórnendaþjálfun  8. mars
Þjónusta á heimsmælikvarða 21. mars
Stjórnun viðskiptatengsla  30. mars
Þjálfun fyrir þjálfara  7. apríl

AKUREYRI:
Stjórnendaþjálfun  16. mars

REYKJAVÍK
17. janúar, 1. febrúar og 10. mars. 
12 vikna kvöldnámskeið kl. 18:00–22:00, einu sinni í viku. 
Verð: 139.900 kr.*

23. febrúar. 
12 vikna námskeið kl. 08:30–12:30, einu sinni í viku.  
Verð: 139.900 kr.*

3. mars. 
12 vikna kvennanámskeið kl. 18:00–22:00, einu sinni í viku. 
Verð: 139.900 kr.*

2. mars. 
8 vikna kvöldnámskeið kl. 18:00–22:00, einu sinni í viku. 
Verð: 120.000 kr.*

8.–10. apríl.
Þriggja daga námskeið kl. 08:30–16:00. 
Verð: 117.000 kr.*

ERLEND TUNGUMÁL
14. febrúar.
8 vikna Dale Carnegie námskeið á ensku kl. 18:00–22:00, 
einu sinni í viku. 
Verð: 120.000 kr.*

8.–10. apríl. 
Þriggja daga Dale Carnegie námskeið á pólsku kl. 08:30–16:00. 
Verð: 117.000 kr.*

SKRÁÐ
 Ný námskeið 
Fáðu lykilinn að farsælli framtíð hjá Dale Carnegie. 

* Ath.: Stéttarfélög og starfsmenntasjóðir niðurgreiða Dale Carnegie þjálfun.



Ármúla 11, 108 Reykjavík
Sími: 555 7080 ı Fax 555 7081

www.dale.is

ÐU ÞIG!
að hefjast

555 70 80
Hringdu núna

„Eftir að hafa verið við hliðina á mér um nokkurt skeið stimplaði ég mig inn í lífið að nýju með því að fara á Dale 
námskeið. Mér fannst ég vera búin að vera gangandi ísskápur í fæðingarorlofi en strax í fyrsta Dale tímanum fann 
ég að þetta yrði mín stund, tími til að eiga samskipti við sjálfa mig, kafa inn á við og setja mér krefjandi markmið. 
Dale varð svo sannarlega minn tími og á útskriftardaginn fann ég einnig að ég var komin með enn fleiri tól fyrir 
lífið í verkfærabeltið.“

Andrea Róberts,
forstöðumaður þjónustu- og sölusviðs Tals.

KOMDU Í ÓKEYPIS KYNNINGARTÍMA 
Í KVÖLD, 5. JANÚAR. 

FULLORÐNIR KL. 20:00
UNGT FÓLK 16–25 ÁRA KL. 20:00
UNGT FÓLK 10–15 ÁRA KL. 19:00

Komdu í Ármúla 11 og upplifðu Dale Carnegie á 60 mínútum.

Þín velgengni er í þínum höndum.

FYRIR HVERJA ER DALE CARNEGIE?
• Fyrir alla sem vilja ná fram því besta í fari sínu og verða sterkari leiðtogar
• Fyrir þá sem þurfa að takast á við flóknar áskoranir
• Fyrir þá sem vilja fleiri og betri hugmyndir
• Fyrir þá sem vilja byggja upp traust sambönd
• Fyrir þá sem vilja koma fyrir af fagmennsku
• Fyrir þá sem vilja vera virkir á fundum
• Fyrir þá sem vilja stjórna eigin lífi og taka ákvarðanir
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Fyrir um öld var algengast 
að starfsstéttirnar bændur, 
prestar og sýslumenn vermdu 
þingsætin á Alþingi. Síðustu 
árin var prestum og bændum 
skipt út fyrir lögfræðinga, sem 
hefur svo fækkað síðustu árin 
um leið og hagfræðingum og 
sagnfræðimenntuðum 
þingmönnum hef-
ur fjölgað. 

Nær flestir þingmenn hafa lokið 
frekara námi eftir grunnskóla-
próf, eða 61 af 63 sitjandi þing-
mönnum. Eftir grunnskóla lá leið 
þeirra víða, flestir fóru í mennta-
skóla og algengast er að þingmenn 
hafi stundað nám í Menntaskólan-
um í Reykjavík, en 21 er með stúd-
entspróf úr þeim skóla, eða þriðj-
ungur þingmanna. Aldursforset-
arnir í hópi MR-stúdentanna eru 
þeir Pétur H. Blöndal, Sjálfstæð-
isflokki og Jón Bjarnason, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
sem báðir útskrifuðust úr MR 
árið 1965. Yngsti 
MR-stúdent-
inn á Alþingi 
er Sigmundur 
Davíð Gunn-
laugsson, Fram-
sóknarflokki. 
Fimm þingmenn 
menntuðu sig 
í  M e n nt a -
skólanum við 
Hamrahlíð en 
þess ber að 
geta að for-
skot MR má 
að einhverju leyti rekja til þess að 
margir mennta- og fjölbrautaskól-
ar voru ekki stofnaðir þegar þing-
menn hófu nám eftir grunnskóla-
próf. Menntaskólinn við Hamra-
hlíð var til að mynda stofnaður 
árið 1966 og Menntaskólinn við 
Sund árið 1969. Sitjandi mennta-
málaráðherra, Katrín Jakobsdótt-
ir og fyrrverandi menntamálaráð-
herra, Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir, eru báðar stúdentar frá 
MS.

HAGFRÆÐINGAR SÆKJA Á
Þrátt fyrir að lögfræð-

ingar hafi í seinni tíð 
verið ófáir á þingi 
eru þeir færri á Al-

þingi í dag en þeir 
voru til að 

mynda 
árið 

2007. 
Þá 

voru þeir þrettán en eru níu 
talsins í dag. Af þeim má nefna 
Atla Gíslason, þingmann Vinstri 

grænna, Árna 
Pál Árnason , 
efnahags- og 
viðskiptaráð-
herra, og Ólöfu 
Nordal, þing-
mann Sjálf-
stæðisflokks. 

Hagfræð-
ingum 
á þi ng i 
hefur 
fjölg-
að  og 
eru nú 
næst-
um orðnir jafnmargir og lögfræð-
ingar, en þeir þingmenn sem hafa 
menntað sig í greininni eru sjö 
talsins. Af þeim má nefna Illuga 
Gunnarsson og Tryggva Þór Her-
bertsson, Sjálfstæðisflokki, Lilju 
Mósesdóttur, Vinstri grænum og 
Þór Saari, Hreyfingunni. Þá eru 
alþingismenn sem hafa menntað 
sig í stjórnmálafræði níu talsins. 
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hjá 
Vinstri grænum er ein þeirra, með 
BA-próf í sagnfræði og stjórn-
málafræði úr Harvard-háskóla 
í Bandaríkjunum en auk þess er 
hún með M. Phil.-próf í heimspeki 
frá Cambridge-háskóla í Bret-
landi. Þá er Þórunn Sveinbjarnar-
dóttir, formaður þingflokks Sam-
fylkingar, stjórnmálafræðingur 
frá Háskóla Íslands og Guðlaugur 
Þór Þórðarson, Sjálfsstæðisflokki, 
er með BA-próf í stjórnmálafræði 
frá sama skóla.

HUGVÍSINDIN 
FYRIRFERÐAR
MIKIL
Þónokk-
uð marg-
i r  þ i ng -
menn hafa 
menntað 
sig í sögu 

en einir 
sex þing-
menn 
lögðu 
stund á 
sagn-
fræði. 
Fyrr-
ver-

andi viðskiptaráðherra, Björgvin 
G. Sigurðsson, er með BA-próf í 
sögu og heimspeki, Eygló Harð-
ardóttir, Framsóknarflokki, er 
með Fil.kand.-próf í listasögu frá 
Stokkhólmsháskóla og Ögmundur 
Jónasson er með MA-próf í sagn-
fræði og stjórnmálafræði.

Tungumála- og bókmenntanám 
er ekki síður algengt meðal þing-
manna en þeir eru átta talsins sem 
menntuðu sig á því sviði. Má þar 
nefna að framsóknarmaðurinn 
Guðmundur Steingrímsson tók 
BA-próf í íslensku og heimspeki 
auk þess að vera með meistarapróf 
í heimspeki, bæði frá Uppsalahá-
skóla í Svíþjóð og Oxford-háskóla 
í Bretlandi. Menntamálaráðherra, 
Katrín Jakobsdóttir, tók frönsku 
sem aukagrein til BA-prófs í ís-
lensku en hún er með meistara-
próf í íslenskum bókmenntum.      

Ólína Þorvarðardóttir, Samfylk-
ingu, er Dr.Phil í íslenskum bók-
menntum frá Háskóla Íslands og 
Svandís Svavarsdóttir er með BA-
próf í almennum málvísindum og 
íslensku. Enginn þingmaður Sjálf-
stæðisflokks hefur lagt menntun 
af því tagi fyrir sig. 

IÐNMENNTUN OG BÚFRÆÐI
Þrír þingmenn eru með skipstjórn-
arpróf: Sjálfstæðismennirnir Ás-
björn Óttarsson og Kristján Þór 

Einungis tveir þingmenn eru iðnmenntaðir, annar
Siglufjarðar.

Af núverandi þingmönnum hefur 21 þeirra stundað nám í Menntaskólanum í Reykjavík, eða þriðjungur þingmanna.

Fjölbreyttur skóli á þingi

Frístundakor t

Tónlistarnám fyrir þig

Ástvaldur Traustason
skólastjóri Tónheima

„Láttu drauminn rætast
...spilaðu eftir eyranu“

Allir velkomnir!

Upplýsingar og skráning á tonheimar.is 
og í síma 846 8888

Vorönn hefst 17. janúar

Tónheimar - Fákafeni 9 - tonheimar@tonheimar.is

Píanó eftir eyranu 

Djasspíanó (kennari Agnar Már Magnússon)

Ukulele (kennari Svavar Knútur)

Lagasmíðar (kennari Guðmundur Jónsson, Sálinni)

Kassagítar/partýgítar

Rafmagnsgítar

Nýtt

blús djass sönglögpopp

Hefur barnið þitt brennandi áhuga á hestum?   
En vantar hestinn og aðstöðuna?   

Reiðklúbbur fyrir börn sem hittist einu sinni í 
viku með leiðbeinendum. Mikil áhersla er 
lögð á að börnin læri hvað felst í því að eiga 
hest og að hverju þurfi að huga í umhirðu 
hesta.  
 
Byrjendur verða á laugardögum frá kl. 12-14. 
Framhaldsstig á sunnudögum frá kl. 12-14. 

VIÐ HÖFUM LAUSNINA! 

 

Reiðklúbbar Íshesta í vetur  

Við erum að byrja aftur með hinn 
geysivinsæla reiðklúbb Íshesta sem verður á 
sunnudögum frá kl. 11-14:00.  
  
Leiðbeinandi verður Svandís Dóra 
Einarsdóttir leikkona, sem er vinsæll 
fararstjóri í sumarferðum Íshesta.  
 
Þetta er frábært tækifæri fyrir þá sem vilja 
njóta hestamennskunnar en hafa ekki tíma til 
að eiga hesta sjálfir.  

 

Nánari upplýsingar;  
Íshestar-Sörlaskeið 26-220 Hafnarfjörður  

S: 555-7000.  info@ishestar.is  - www.ishestar.is  
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Júlíusson auk Björns Vals Gísla-
sonar úr Vinstri grænum. Að 
lokum má nefna nokkra sem eru 
„stakir í sinni grein“ á þingi. Jón 
Gunnarsson, þingmaður Sjáfstæð-
isflokks, er með próf úr málmiðn-
aðardeild Iðnskólans í Reykjavík en 
annar þingmaður sem er iðnskóla-
menntaður er Kristján L. Möller, 
með próf frá Iðnskóla Siglufjarð-
ar. Kristján er einnig með íþrótta-
kennarapróf. Pétur H. Blöndal lauk 
prófi í tryggingafræði og hagnýtri 
stærðfræði og varði svo doktors-
ritgerð sína í líkindafræði. Össur 
Skarphéðinsson er doktor í lífeðl-
isfræði með fiskeldi sem sérgrein 
og Þráinn Bertelsson  er með próf 
í leikstjórn og kvikmyndafram-
leiðslu. Að lokum má geta að tveir 

þingmenn eru bú-
fræðimennt-

a ð i r,  J ó n 
Bjarnason 
og Ásmund-
u r  E i n a r 
Daðason, sem 

jafnframt er 
yngsti þing-

maður-
inn. - jma

r úr Iðnskólanum í Reykjavík og hinn úr Iðnskóla 

●VERKEFNA- OG VIÐBURÐASTJÓRNUN HJÁ KEILI  Nýtt nám í verkefna- 
og viðburðastjórnun hefst hjá Keili nú eftir áramótin en námið, sem kallast Tromp, þykir 
óvenjulegt hvað kennslu og uppbyggingu varðar. 

Námið snýst um allt er viðkemur verkefna- og viðburðastjórn, hvernig hugmyndir 
verða til, eru þróaðar og þeim hrint í framkvæmd. Hönnun námsins tekur meðal annars 
mið af niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur ýmissa fyrirtækja á Íslandi.  

Meðfram bóklegu námi vinna nemendur í hópum við raunveruleg verkefni og 
viðburði fyrir samstarfsfyrirtæki Trompsins. Farið er yfir árangurinn með viðkomandi fyrir-
tækjum og fólki úr atvinnulífinu í lok verkefnanna og er sú vinna hugsuð til að nemendur 
öðlist praktíska reynslu. 

Meðal þess sem farið er yfir í náminu er stjórnun verkefna og viðburða, markaðssetn-
ing, margmiðlun, samskipti við fjölmiðla og gerð fréttatilkynninga, stofnun fyrirtækja, 
fjármálastjórnun, líkamsbeiting, tjáning og margt fleira.  

Námið er blanda af fjarnámi og staðarnámi og stendur yfir í þrjár annir. - jma

Allar hljóðbækur Námsgagnastofnunar 
eru aðgengilegar til niðurhlaðs af

www.nams.is

Lesum og skoðum orð Málfarsmolar Fjaran og hafið Lestur og stafsetning

Leikur að íslenskum orðum Stafaleikir Búa Margt skrýtið hjá Gunnari Kynfræðsluvefurinn

Fuglavefurinn Rumur í Rauðhamri Iceland in English Prósentur

Lífsleikurinn Fingrafimi Orðaleikir Ritfærni

Íslensku húsdýrin Think about it Vogin Lestur er leikur

NÁMSGAGNASTOFNUN

LEIKUR OG NÁM
og Unglingasíðum Námsgagnastofnunar?

Við hvetjum alla sem hafa áhuga á því námsefni sem er í boði 
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Rakarastofuseptett, svívirð-
andi kór og sá sem tekur á sig 
alla sök eru dæmi um embætti 
og hópa innan skólafélaga 
menntaskólanna.

M enntskælingar eru þekkt-
ir fyrir allt annað en hug-
myndaleysi þegar kemur 

að félagslífinu. Hér eru nokkur 
dæmi um hugmyndaauðgina og 
gróskuna í nemendafélögunum.

AF SÖNGVUM OG NÍÐSTÖNGUM
Klúbbarnir sem starfræktir eru 
innan Menntaskólans við Sund 
kallast svið. Þar hefur mörg 
vitleysan farið fram, en fyrir 
áratug eða svo var meðal annars 
stofnað svið um reisn níðstangar 
gegn nemendum Verslunarskóla 
Íslands. Nemendur virðast öllu 
rólegri nú og hafa svið eins og sjó-
sundssvið, gamla mynda svið og 
svokallað rakarasvið.

„Við erum sjö strákar sem 
komum saman og stofnuðum bar-
bershop-septett sönghóp fyrr í 
vetur. Okkur hefur alltaf langað að 
gera þetta því þetta er bara svo fá-
ránlega skemmtilegt,“ segir Unn-
steinn Árnason, einn sjö meðlima 
sviðsins. „Við komum fram á hæfi-
leikakeppninni og unnum hana, 

sungum í sjötugsafmæli og svo eru 
einhver fleiri verkefni í vetur.“

ALMENNUR NÖRDASKAPUR
MR-ingar eiga sér ekki ósvipaðan 
hóp, nema öllu stærri og með öllu 
afmarkaðri tilgangi. Um karlakór 
er að ræða sem hefur þann tilgang 
einan að hrella busa fyrstu skóla-
dagana með drungalegri tónlist, 
sérstaklega samdri fyrir tilefnið. 

Ekki eru allir félagshópar 
Mennskælinga í Reykjavík svo 
harðir, eins og Nördaráð ber 
fagurt vitni um. „Ráðið sér um 

að efla „nördaskap“ MR-inga,“ 
segir Einar Lövdahl Gunnlaugs-
son, inspector scholae. „Það felst 
meðal annars í því að lesa ævin-
týrabækur, spila tölvuleiki í takt 
við það, hafa vit á Pokémon og svo 
framvegis.“

„ÞETTA ER ALLT MÉR AÐ KENNA“
Sá sem gegnir furðulegasta, en um 
leið ef til vill þarfasta, embættinu 
hjá Skólafélagi Menntaskólans við 
Hamrahlíð hreppir hnossið, því 
hann sinnir undarlegasta embætti 
allra nemendafélaga. Embættið 

kallast blóraböggullinn og eins og 
nafnið gefur til kynna tekur hann 
á sig sökina fyrir allt það sem úr-
skeiðis fer hjá nemendafélaginu. 

„Ef illa gengur í Morfís eða 
Gettu betur þá er það mér að kenna 
og ég tek á mig sökina opinberlega,“ 
segir Atli Jasonarson, sem hlaut 
þann vafasama heiður að vera 
blóraböggullinn í ár, fyrstur allra 
reyndar því embættið var stofn-
að nýlega. „Ég hef ekki haft mikið 
að gera en allar keppnirnar byrja 
á næstu önn svo ég býst við að þá 
verði allt vitlaust.“

Atli telur ekki loku fyrir það 
skotið að hann fari út í atvinnu-
mennsku, enda telur hann ríkis-
stjórnina og bankana sárlega þurfa 
á blóraböggli að halda. Atli myndi 
ekki fúlsa við að fá greitt fyrir 
að bæta á sektarkenndina sem 
nú þegar þjakar hann. „Það þarf 
sterkt bak til að vera ég,“ segir 
Atli. „En ég þoli þetta allt.“

Þeim sem vilja nýta sér þjónustu 
Atla, hvort sem um alþingismenn 
eða ótrúa eiginmenn er að ræða, er 
bent á að hafa samband við nem-
endafélag MH. tryggvi@frettabladid.is 

Furðulegir félagshópar og undarleg embætti

Rakarasvið Menntaskólans við Sund er eini starfandi rakaraseptett landsins, að því 
talið er.

Atli Jasonarson tekur hér á sig sökina. Hann ætti að þola það, enda ekki hægt að vera 
reiður við mann með þetta andlit lengi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sáðmaðurinn nefnist ný námskeiða-
röð við endurmenntunardeild Land-
búnaðarháskólans á Hvanneyri sem 
ætluð er fróðleiksfúsu jarðræktar-
fólki. Um átta stutt námskeið er 
að ræða sem hægt er að taka með 
fullri vinnu. Það fyrsta er 14. til 15. 
janúar í ár en það síðasta í mars 
2012. 

Þar verður farið í gegnum allt 
ræktunarferlið með það að mark-
miði að bæta uppskeruna, að 
sögn Ásdísar Helgu Bjarnadóttur 
verkefnastjóra. 

Hún segir þá grasstofna sem gefi 
mesta og næringarríkasta uppskeru 
oft hverfa hratt úr túnum en eldri 
tegundir úr náttúrunni spretta upp 
sem ekki séu jafn kraftmiklar. Því 
þurfi að umbylta túnum reglulega 
og sá í þau upp á nýtt. 

Meðal þess sem kennt verður er 
hvernig jarðvinnutæki eru valin 
og stillt, með tilliti til notagildis 
og orkueyðslu, fjallað um gæði og 
mat á jarðveginum og fólki kennt 
að lesa út úr jarðvegs- og fóður-
efnagreiningum. Í framhaldi af 
því er skoðað hvaða grastegundir 
henta og hvernig áburðurinn nýtist 
best. 

„Þátttakendur eiga líka að móta 
verkefni í tengslum við eigin rækt-
un,“ segir Ásdís Helga sem býst 
ekki bara við bændum á námskeið-
ið heldur líka verktökum sem sinna 
jarðvegsvinnu. „Þeir sem taka alla 
röðina ganga fyrir en við munum 
opna eitt og eitt námskeið ef laus 
sæti verða og þeir sem koma inn 
fá afslátt af jarðvegs- og heyefna-
greiningu,“ tekur hún fram. - gun

Sáðmaður gekk út að sá

„Við munum opna eitt og eitt námskeið ef laus sæti verða,“ segir Ásdís Helga Bjarna-
dóttir, verkefnastjóri í Endurmenntunardeild LBHÍ. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Stærðfræðikennarar Mennta-
skólans við Sund og Langholts-
skóla hafa tekið höndum 
saman í skemmtilegu sam-
starfsverkefni.

É g fékk þessa hugmynd árið 
2009 á árlegu þingi stærð-
fræðikennara á grunn- og 

framhaldsskólastigi,“ segir Gísli 
Þór Sigurþórsson stærðfræði-
kennari við Menntskólann við 
Sund. „Hugmyndin var að kanna 
grundvöllinn fyrir því að fá nítján 
ára unglinga og sex ára börn til að 
vinna saman að stærðfræðiverk-
efnum. Þannig ynnu þau að sama 
verkefninu en með mismunandi 
hugtök.“

Gísli komst í samband við tvo 
kennara í Langholtsskóla í sumar, 
þær Önnu Guðrúnu Harðardóttur 
og Aldísi Sveinsdóttur, sem leist 
vel á þetta tilraunaverkefni.

„Við erum nú með 63 sex ára 
börn og bjuggum til hóp í MS af 
unglingum á þriðja ári á nátt-
úrufræðibraut. Við vonumst til 
að vera með einn ungling á móti 
hverjum þremur börnum,“ útskýr-
ir Gísli  og segir fyrsta fund hóp-
anna hafa gengið mjög vel. „Við 
hittumst fyrir jólin og gerðum 
saman lítið klippiverkefni. Þessi 
stund var stórkostleg og lá við að 

ég fengi tár í augun að fylgjast 
með börnum og unglingum í sam-
vinnu,“ segir Gísli og brosir. 

En hvað fæst með slíku sam-
starfi? „Við vonumst til að litlu 
börnin fái betri skilning á stærð-
fræðinni á sínu plani. Kannski 
geta unglingarnir gefið krökkun-
um eitthvað sem við kennararn-
ir eigum erfiðara með og mögu-
lega geta litlu börnin opnað ungl-
ingunum einhverja sýn. Þetta er 
auðvitað bara tilraun og nokkurs 

konar óvissuferð,“ svarar Gísli 
glaðlega. Hann segir verkefnið 
vel til þess fallið að fá ungling-
ana til að eiga samtal um stærð-
fræði sem sé oft erfitt að gera. „Í 
þessu verkefni þurfa þau að tala 
um stærðfræði við litlu krakkana 
og geta ekki bara grafið sig ofan 
í bækurnar.“

Hóparnir ætla að hittast tvisv-
ar til þrisvar í vetur. Fyrsta verk-
efnið verður að vinna með rúm-
mál. „Þá pæla litlu börnin í hug-

tökunum stærra og minna, meðan 
unglingarnir vinna að afleiðu-
reikningum og heildun,“ segir 
Gísli sem telur allt of litla sam-
vinnu vera milli skólastiga. 

„Það eru allt of háir veggir 
milli grunnskólastigs og fram-
haldsskólastigs annars vegar og 
framhaldsskólastigs og háskóla-
stigs hins vegar,“ segir hann og 
vonar að þetta verkefni sé aðeins 
byrjunin að einhverju stærra.

 - sg

Uppgötva undur stærðfræðinnar saman

Andri og Finnur Hugi brjóta blað í þrí-
hyrning. MYND/HAFSTEINN ÓSKARSSON

Andrea Magdalena og Hanna María sýndu snilldartakta með skærin.
 MYND/HAFSTEINN ÓSKARSSON

Í risinu í Langholtsskóla eiga börnin margar góðar stundir. Hér er Gísli Þór með þeim 
Önnu Guðrúnu, Aldísi og Arnbjörgu, kennurum í Langholtsskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úrval námskeiða hjá Mími símenntun er talsvert en alls eru 120 nám-
skeið í boði á vorönn. Skráning á námskeiðin er hafin og hefjast fyrstu 
námskeiðin 17. janúar.

Meðal nýjunga í frístundanámskeiðum má nefna rússneskt hekl, 
bjölluhekl og origami. Einnig verður boðið upp á sérnámskeið fyrir 
karlmenn – byrjendur í prjóni. Í flokknum Menning verður Þórunn 
Erlu Valdimarsdóttir rithöfundur með námskeið-
ið Bak við bókina og einnig verður nám-
skeið í smásagnagerð hjá Ágústi Borgþóri 
Sverrissyni.

Í flokknum útivist verður haldið 
námskeið um viðhald reiðhjóla undir 
heitinu Haltu hjólinu gangandi og 
byrjendanámskeið í fjallgöngu hjá 
Hjálparsveit skáta í Reykjavík.

Kíktu í snyrtibudduna  er nýtt 
námskeið í flokknum Lífsstíll, lík-
ami og sál og þar má einnig finna 
námskeiðið Andlitslyfting með æfing-
um.

Þá eru tvö ný námskeið í boði fyrir 
börn, námskeið í origami og í norsku en talað mál á norsku er einnig 
í boði fyrir fullorðna.

Frekari upplýsingar um framboð námskeiða er að finna á vefnum, 
www.mimir.is - rat

Nýjungar í vor hjá 
Mími símenntun 

Byrjendanámskeið í prjóni fyrir 
karlmenn er meðal nýjunga á 
námsskrá Mímis á vorönn.

● NÁMSTÆKNI VIÐ LESTUR  Hér eru nokkur ráð sem geta aukið 
einbeitingu við lestur:
- Lærðu á sama staðnum. Fólk tengir staði oft ákveðinni hegðun. Því er 
til dæmis ekki gott að lesa uppi 
í rúmi heldur ættum við að stilla 
okkur inn á að læra alltaf við 
skrifborð eða á öðrum stað sem 
bara er ætlaður til lærdóms.
- Reyndu að verða fyrir sem 
minnstri truflun. Ekki er til mikils 
gagns að læra í miklum hávaða.
- Settu tímamörk. Lestu í 
stuttum tímabilum. Gott er að lesa í 30 til 45 mín og taka hlé í 10 til 15 
mínútur.
- Lærðu mest þegar það hentar þér best. Ekki læra þegar þú ert illa upp-
lagður, finndu þann tíma dagsins þar sem þú ert hressastur.

Smáratorgi 1 Kópavogi + Sími: 580-0000 + sala@a4.is + www.a4.is

Heklnámskeið Heklnámskeið Njálu námskeið

Skráning fer fram í síma 580-0000 eða í verslun Smáratorgi 1.  
Námskeiðin fara fram hjá A4 skrifstofu og skóla Smáratorgi 1 Kópavogi. 

Námskeið vetur 2011

Greiða þarf fyrir námskeiðin við skráningu.

Hekluð húfa
Húfa hekluð úr Dale Freestyle garni.

Innifalið í námskeiði er garn  
og heklunál.

1. febrúar 19.30-22.00
Verð: 5.900 kr.

Hekluð blóm
Lærðu að hekla ýmsar útgáfur 

af blómum. Innifalið í námskeiði 
eru tvær heklunálar og garn.

25. janúar 19.30-22.00
Verð: 4.900 kr.

Heklnámskeið (framhald)
2 kvöld

Lært að lesa úr uppskriftum
18. janúar 19.30-22.00
19. janúar 19.30-22.00

Verð: 8.900 kr.

Hekluð hálsmen
Heklaðar tvær tegundir af 

hálsmenum. Innifalið í námskeiði er 
garn, heklunál, keðja og festing

26. janúar 19.30-22.00
Verð: 5.900 kr.

Hekluð spöng
Spöng hekluð úr garni með blómi.

Innifalið í námskeiði er garn, 
heklunál og spöng.

8. febrúar 19.30-22.00
Verð: 4.900 kr.

Heklaðir vettlingar
Vettlingar heklaðir úr tvöfaldri  

Dale Baby ull. Innifalið í námskeiði 
er garn og heklunál. 

2. febrúar 19.30-22.00
Verð: 5.900 kr.

Lífsleikni Njálu
Arthúr Björgvin Bollason

rýnir í siðfræði Njálu út frá 
breytni persóna sögunnar, 

fjallar um uppbyggingu
bókar sinnar Lífsleikni Njálu,

hvaða siðfræðileg 
umhugsunarefni bókin færir
okkur og hvernig best sé að
takast á við þau. Innifalið í

námskeiði er bókin, kaffi o.fl. 
24. janúar 14.00-17.00

Verð: 8.800 kr.





WilliamBounds

ÚTSALA
Ofnar, helluborð og háfar með allt að 50% afsl.

Mikið úrval kæliskápa frá Candy, Blomberg og Severin á frábæru verði

Sjálfvirkar kaffivélar frá  Saeco – verð frá kr. 49.990

Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti

Kitchenaid hrærivélaaukahlutir með 20% afslætti og 
pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 30% afslætti

Severin smátæki með
allt að 33% afslætti

Hljóðlátar hágæða Panasonic 
þvottavélar á frábæru verði

Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15
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Stefanía segir að til allrar 
hamingju hafi þau Aðalsteinn 
verið búin að að búa sig vel undir 
ferðalagið. „Við hlaupum og lyft-
um allt árið um kring og síðustu 
mánuðina fyrir brottför hjól-
uðum við og gengum vikulega 
á Esjuna. Svo má segja að við 
höfum fengið smjörþefinn þegar 
við gengum á Mont Blanc og Kili-
manjaro um árið. Gangan var 
líka tilgangurinn með þessari 

ferð og eins til að fagna því Aðal-
steinn verður sextugur á árinu.“

Hjónin höfðu þó fleiri ástæður 
til að fagna, því miðju í ferða-
lagi í tæplega 5.000 metra hæð 
bar brúðkaupsafmælið upp. „Við 
höfðum sagt einhverjum í hópn-
um frá því áður að við ættum 
34 ára afmæli en urðum heldur 
betur hissa þegar kokkurinn 
reiddi fram dýrindis súkkulaði-
köku þarna lengst uppi í óbyggð-
um. Það þarf ekki að spyrja að 
því að allir voru okkur mjög 
þakklátir,“ lýsir Stefanía og 
segir varla hægt að óska sér 
betra brúðkaupsafmæli.

Ferðalaginu var þó ekki nærri 
lokið eftir gönguna í Nepal, 
því hjónin höfðu viðkomu í 

Katmandú og í Delí á Indlandi 
og hvíldu þar lúin bein fyrir 
heimkomu. Stefanía segir þau 
reyndar hafa orðið svo heilluð af 
náttúrufegurð, þjóð og menningu 
í Nepal að þau langi að fara þang-
að aftur þegar færi gefst. „Þá 

gæti verið mjög gaman að fara 
aðra leið, til dæmis Annapurna-
hringinn, sem er álitin vera ein 
fegursta og fjölbreytilegasta 
gönguleið í heimi,“ segir hún og 
eftivæntingin leynir sér ekki í 
röddinni. roald@frettabladid.is

Þröng á þingi á einni af mörgum hengibrúm á leiðinni.
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Sími 568 9009 
gaski@gaski.is
www.gaski.is

Tilboð 
í líkamsrækt
12 mánaða kort á 

24.900 kr.
gildir til 31. janúar 2011

Frír tími með sjúkraþjálfara 
sem setur upp æfingaráætlun

Gáski sjúkraþjálfun er til 
húsa á eftirfarandi stöðum: 
Bolholti 8, Reykjavík
Þönglabakka 1, Reykjavík

„Við urðum heldur betur 
hissa þegar kokkurinn 
reiddi fram dýrindis 
súkkulaðiköku þarna lengst 
upp í óbyggðum.“

Framhald af forsíðu

Dansskóli Jóns Péturs og Köru  býður upp á fjölbreytt nám-
skeið fyrir ólíka aldurshópa á vorönn. Má þar nefna nýjungina 
Zumba, sem byggir á suður-amerísku dönsum og hiphop, 

freestyle, break, Michael Jackson-dansa og margt fleira. 
Nánar á www.dansskoli.is.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Ford F150 SVT Raptor, 2010 Ekinn 
46þús. Tvískipt leður, Fox Racing tvö-
falt demparakerfi, Rafstillanleg 5 þrepa 
sjálfsk, 7“ breyðari en venjulegur F150. 
Ásett Verð 9.800.000.-

Infiniti FX35 3.5 V6, 2005 Ekinn 98þús. 
Ssk, Leður, Bose Hljóðkerfi ofl. Ásett 
Verð 3.990.000.- Möguleiki á allt að 
90% láni.

Chrysler PT Cruiser 2.4, ‚05/2007 Ekinn 
45þús. Ssk, Ásett Verð 2.390.000.- 
Áhvílandi lán 1.325.000.- TILBOÐSVERÐ 
1.990.000.-

VORTEX Heithúðun á allar gerðir pallbíla 
og fleira. Upplýsingar hjá Bílaryðvörn í 
síma S: 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með mögu-

leika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

NISSAN X-TRAIL Árgerð 2002. Ekinn 
150 þ.km Nýskráður 1/2002. Næsta 
skoðun 2011 Verð kr. 990.000.

BMW 545I Árgerð 2004. Ekinn 141 
þ.km Nýskráður 2/2004. Næsta skoðun 
2011 Verð kr. 2.990.000.

HYUNDAI TERRACAN GLX Árgerð 
2007. Ekinn 46 þ.km Nýskráður 
2/2007. Næsta skoðun 2011 Verð kr. 
3.950.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nissan PATHFINDER SE 35“, árg. 
3/2007, dísel, sjálfskiptur, 35“ breyttur, 
Vel búinn og lítur mjög vel út, krókur 
omfl, Ásett verð aðeins 4990þús.kr, 
bíllinn er í salnum hjá okkur.

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 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

Toyota Corolla VVTI 1400 Hatchback, 
beinskiptur 06/2001 ek. 188, gott 
ástand, verð 480 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Ford Escape Limited 4x4 Árgerð 
07/2008, ekinn 117þ.km, sjálfskiptur, 
leður, fallegt eintak. Ástandsskoðun til 
og bíllinn er á staðnum! Skoðar skipti! 
Frábært verð aðeins 2.990.000kr! 
Raðnúmer 151202. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

CITROEN C4. Árg 2007, ekinn 80 þ.km, 
bensín, Sjálfskiptur. Verð 1.750. þús 
Rnr.152717

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX, raðnr. 
114871, nýskr 6/2005, ek aðeins 
79.000, sjálfsk, disel, einn eigandi, topp 
þjónustaður, ásett verð 4.950.000. 
A.T.H bill á staðnum.

CHEVROLET SILVERADO 2500, raðnr 
139089, nýskr 7/2007, ek 99.000, disel, 
6600cc, vel útbuinn bill, einn not-
andi, ásett verð 5.890.000. A.T.H bill 
á staðnum

HYUNDAI GETZ GLS, raðnr 273204,nýskr 
6/2008, ek 71.000, beinsk, möguleiki á 
allt að 90% fjármögnun, ásett verð 
1.290.000. A.T.H bill á staðnum

OPEL ASTRA STATION DISEL, raðnr 
138966, nýskr 4/2008, sjálfsk disel, 
ek 74.000, möguleiki á allt að 90% 
fjármögnun, ásett verð 2.190.000. A.T.H 
bill á staðnum

POLARIS SPORTSMAN X2 500, raðnr. 
137652, nýskr. 10/2007, ek. aðeins 
1930km , sjálfsk, 4x4, ásett verð 
1.390.000 en tilboð 1.050.000, A.T.H 
hjólið er á staðnum.

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI, 
raðnr. 230932, nýskr. 10/2003, sjálfsk, 
ek. 114.000, ásett verð 990.000. A.T.H 
bill á staðnum.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL TURBO 
DIESEL, raðnr 138969, nýskr 5/2004, 
beinsk, disel, ek 175.000, ásett verð 
1.590.000. A.T.H bill á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX, raðnr. 
114817, nýskr. 7/2006, sjálfsk, disel, 
ek. 127.000, aðeins einn eigandi,gott 
eintak, ásett verð 7.490.000. A.T.H bill 
á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 90 LX 35“,raðnr. 
114828, nýskr 11/1999, sjálfsk, disel, ek. 
aðeins 156.000, ásett verð 1.690.000. 
A.T.H bill á staðnum.

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD, raðnr 
139019, nýskr 10/2001, ek 129.000, 
4x4, beinsk, möguleiki á allt að 90% 
fjármögnun, ásett verð 990.000. A.T.H 
bill á staðnum.

VW GOLF VARIANT COMFORTLINE 
8V, raðnr. 139093, nýskr 9/2000, ek. 
191.000, beinsk, ásett verð 390.000. 
A.T.H bill á staðnum.

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 33“, 
raðnr. 139119, nýskr 4/2003, ek. 
149.000, sjálfsk ,disel, 33“, leður, 7 
manna, ásett verð 3.590.000. A.T.H bill 
á staðnum.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

 Bílar til sölu

Toyota Tacoma með milljóna afslætti. 
Útvegum á betri verðum fólksbíla, 
jeppa og pallbíla frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW 
og öðrum helstu framleiðendum. Nú 
færðu HYBRID bíla sem eyða 40% 
minna eldsneyti á lægra verði. Meira 
en milljón bílar á söluskrá. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Ford F350 King Ranch 2008 með öllu. 
Góð 37“ dekk og fallegar felgur, bretta-
kantar, pallhús og margt fleira. Ekinn 
46000 km. Bíll í toppstandi og nýskoð-
aður. Ásett verð er kr. 5.400.000,-Ekkert 
áhvílandi og skipti koma til greina. 
Uppl. í s. 821 6386.

Toyota Land Cruiser VX árg‘92 dies-
el, sjálfskiptur, ekinn 170þús.km., vél 
og skipting 55 þús.km., ný 46“ dekk, 
Bedlock felgur, aukamilligír, úrhleyp-
ingabúnaður, Webasto miðstöð, 4 T 
Warn-spil, sterkari öxlar, stærri F-hás-
ing, serkari S-skipting, aflmeiri túrbína, 
og fl. o.fl. Bíll í algjörum sérflokki, sjón 
er sögu ríkari, verð kr. 6,3 m. Uppl. s. 
821-6292.

Toyota Hiace 
langur 2.5 dísel 

SJÁLFSKIPTURToyota
Hiace Dísel SJÁLFSKIPTUR nýskráður 
11.10.2002 ekinn 178.000 Nýskoðaður 
2011,6 hurðar, álfelgur og dráttarkrókur. 
Er á góðum vetrardekkjum. Verð 1.390 
þúsund, skoða skipti. Upplýsingar í 
síma 693-5053. p.s möguleiki á auka 
bekk fyrir 3 með beltum.

Til sölu Toyota Corolla 4x4 árg. 1996 
Skoðaður í góðu lagi ekinn 230 þús. 
verð 340 þús. uppl. simi 892 3761.

VW Golf ‚96. Nýskoðaður. Nagladekk. 
Verð 165 þús. Uppl. í síma 697 3297.

Volkswagen Caddy sendibíll árg. ‚00. 
390þ. Uppl. í s. 692 8159.

Audi A4 1,8T 2007 ekinn aðeins 19 þús. 
Svartur, toppl, leður, flottur bíll. Verð 4,2 
millj. Uppl. í síma 8403355

Skoda Felicia árg. ‚99 sk. 08/‘11. Ek. 112 
þús. km. Nýlegar tímakeðjur, ný nagla-
dekk, nýir bremsudiskar að framan. V. 
245 þús. Uppl. í s. 777 5266.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl sem þarfnast viðgerðar 
á verð bilinu 30-250þ. Uppl. í s. 893 
5517.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Varahlutir

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

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

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-02 
carvan97 neon01 mondeo98 jeep grand 
00 kia sportage 99 mazda323 96 m.benz 
e 1980 almera 99 terrano 01 vectra 99 
twingo 99 felisia97 swift 05-2010 xl7 
05yaris 05 vw lt 35 98 kango 99 primera 
diesel 99 fiesta 98.balleno 99 caddy 02 
Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200.

VW, Skoda, Audi,
 varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, 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.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. 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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is
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 Tölvur

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

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Líkamsnudd !
Frábær þjónusta. Tilboð í dag. S. 693 
0348 eða 661 8272.

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ 
 S. 823 8280 

Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f. 
2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín og næringar-
ráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. 
Opið 12-18 mán-lau.

 Spádómar

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

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

50% afsláttur af öllum jóla og áramóta-
vörum. Partýbúðin Faxafeni 11.

 Til sölu

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Með settinu fylgir aukalega 
reykskynjari og annar hreyfiskynjari.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

 Óskast keypt

Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

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.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Verslun

Útsalan er hafin í Gula Húsinu, Þessi 
frábæra Saiko úlpa á aðeins 4990 kr. 
var 7990 kr. Gula Húsið Faxafeni 8.“

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Perfect massage with two or four 
hands 693 7597.

 Námskeið

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Hreinræktaður labrador
Hreinræktaðir HRFI labradorhundar til 
sölu. Tilbúnir til afh. 15. jan. Frábærir 
fjölskyldu- og veiðihundar. Áhugasamir 
hafi samband í S.856-0074

 Leigumiðlanir

Leigumiðlun-Leigumiðlun
Vegna mikillar eftirspurnar vant-
ar allar tegundir húsnæða á skrá á 
Höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. 
Við erum sanngjörn og skilvirk. 
Leigumiðlun.com - Lögfræðistofa, 
Hamraborg 1, 200 Kópavogi Sími 445 
3500 leigumidlun@leigumidlun.com

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Við Hlemm
18 fm stúdíóherbergi. wc, 

sturta, lítil eldhúsinnrétting, 
örbylgjuofn og dyrasími.

Sérinngangur frá stigagangi. 
Upplýsingar á eilin@simnet.is

Skrifstofuaðstaða til leigu
Innifalið: Stóll, skrifborð, internet teng-
ing og aðgangur að fundarherbergi. 
Leiga er 28.000 kr. án vsk á mánuði. 
Upplýsingar gefur Hörður í síma 534-
4200.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í 
Iðnskólann og bónus. S. 892 5309.

Til leigu nýuppgerð 2ja herb. 45 fm íbúð 
á sv. 111. Leigist aðeins mjög rólegum 
og reykl. einstakl. eða pari. Leiga 68 
þús. Rafm. og hiti innif. Leigusamn. 
Laus strax. Uppl. í s. 663 9103.

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

Stór 3ja herb. svöl íbúð til leigu í 
Breiðholti. 120 þús. á mán. Trygging 
300 þús. S. 661 9480.

3ja herb. nýuppgerð íbúð á 
Marbakkabraut í Kóp. Sér inng., garður, 
langtímaleiga. V. 130 þús. Uppl. í s. 662 
0219 & asor@hive.is

Til leigu í Seljahverfi (109) mjög góð 
3ja. herbergja íbúð á jarðhæð um 
90 fermetrar. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefn-
herbergi, geymslu, baðherbergi með 
sturtu og þvottaaðstöðu. Íbúðin er á 
jarðhæð í einbýli, með sérinngangi 
og sérbílastæði á lóð. Langtímaleiga. 
Aðeins reglusamt fólk kemur til greina. 
Verð 130þ. á mán. Laus 1. Feb. Uppl, í 
síma 664 8363.

 Húsnæði óskast

Vantar 4ra herbergja íbúð til langtíma-
leigu í Víkur - eða Staðahverfi Öruggum 
greiðslum heitið Upplýsingar í síma 
824 2356.

Óska eftir iðnaðarbili í höfuðb. til uppg. 
bíla, 80-120fm, 50-100þús á mán. 
S:847 2003.

 Fasteignir

Ástún- Kópavogi- 80 fm 
íbúð til sölu.

 Kjörið tækifæri að klára að gera 
upp.Frábært verð. Rúmgóð og björt 
3ja herberg. endaíbúð á efstu hæð. 
Vestursvalir. Laus strax. Ekkert áhvíl-
andi. Nýtt parket en vantar hurðir og 
innréttingar. Verð aðeins 13,9 millj s: 
895-2049.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca 25 m2 gott skrifstofuher-
bergi Akralind 4 Kópavogi upplýsingar 
í síma 6606600

TIL LEIGU 20 FM TIL 50FM VINNUSTUDIO 
I MIÐBÆ REYKJAVIK UPPL HANNES 660 
1050

Til leigu verslunarhúsnæði við 
Grensásveg ca. 200fm, leiguverð 
200þús. Uppl. s. 896 4013

Til leigu 50fm skrifstofuhúsnæði á ann-
ari hæð við Ármúla í RVK. Tvö sam-
liggjandi herb. Leiguverð 70þús + VSK. 
Uppl. s. 568 1171

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

 Gisting

 Atvinna í boði

Kornið
Afgreiðslukonur vantar í 

Borgartún 

Vinnutími 08 - 13 og 13 - 18. 

Einnig vantar í Ögurhvarf vinnu-
tími 13 - 18. 

Verða að geta byrjað strax! 

Íslenskukunnátta 
algjört skilyrði.

Upplýsingar í síma 864 1593 
Jón

Hármódel
Fudge á Íslandi leitar eftir módelum 
til að koma fram á sýningu 19. Janúar. 
Leitað er eftir karl og kvenkynsmódelum 
á aldrinum 16-30 ára með gott og heil-
brigt hár, má ekki vera litað svart. Svör 
með mynd sendist á har@kaupsel.is

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
í úthringistarf á kvöldin. Góðir tekju-
möguleikar. Uppl gefur Haraldur í síma 
553-6688 eða haraldur@tmi.is

Matráðskona óskast til að matreiða fyrir 
5-8 iðnaðarmenn. S. 893 4515.

Háseta, vélavörð og stýrimann vantar á 
200 tonna línubát sem er á suðvestur-
landi. Uppl í síma 8628188.

Hreingerningar og bón
Ræstingaþjónustan sf óskar eftir að 
ráða starfsmann í bón- og hreingern-
ingadeild. Hreint sakavottorð og góð 
íslenskukunnátta nauðsynleg. Nánari 
upplýsingar fást í síma 821 5050 á 
skrifstofutíma.

 Atvinna óskast

Bifvélavirki með mikla reynslu og með 
mjög góða þekkingu á tölvukerfum bíla 
og bíla rafmagni óskar eftir atvinnu. Get 
byrjað fljótlega. Allt kemur til greina. 
uppl. í s. 869 5941

 Tapað - Fundið

Ísl. fjárhundur,rauðgull á litinn, tík, týnd-
ist í Grafarvoginum um áramótin og er 
kölluð Birta. Vegleg fundarlaun. Uppl. í 
síma 899 1799

 Fundir

Ert þú hjúkrunarfræðingur? Vertu þá 
velkominn á fræðslufund varðandi 
vinnumöguleika í Egersund, Noregi! 
Kynningafundir í Odda, HÍ, herbergi 
205 og 206, fimmtudagur 06.01.11 kl. 
09.00 - 10.00 og kl. 18.00 - 19.00. 
Frekari upplýsingar er hægt að nálgast í 
síma 00 47 474 86846.

 Tilkynningar

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Erum við meira enn áður.

Útboð
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Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát 
og útför

Kristjönu Höskuldsdóttur
í Melaleiti.

Bestu þakkir færum við starfsfólki Droplaugarstaða, 
líknardeildarinnar á Landakoti og Sjúkrahúss Akraness 
og vinum og vandamönnum sem sýndu henni alúð og 
umhyggju í veikindunum.

Jón Kr. Magnússon
Solveig K. Jónsdóttir  Sigurður Á. Þráinsson
Salvör Jónsdóttir   Jón Atli Árnason
Áslaug Jónsdóttir   Vilhjálmur Svansson
Védís Jónsdóttir   Jón Erlingur Jónasson
og barnabörn.

Yndislegi pabbi okkar, sonur og bróðir

Hilmar Tómasson
Valagili 21, Akureyri,

sem lést af slysförum 27. desember, verður jarð sunginn 
frá Akureyrarkirkju föstudaginn 7. janúar, kl. 13.30. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á styrktarreikning sem 
opnaður hefur verið í nafni dætra hans, kt. 020599-
2869 reikningsnúmer 1145-05-251530.

Helena Dögg og Hildur Jana
S. Jóna Hilmarsdóttir  Ari Már Torfason
Tómas Leifsson   Sigríður Gunnarsdóttir
Árni Þór, Ragnheiður Tinna, Salome og Gunnar Elís. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Jóhannesdóttir
Kópavogsbraut 85,

lést á nýársdag á Dvalarheimilinu Grund. Jarðarförin 
verður auglýst síðar.

Gréta Pálsdóttir
Páll Pálsson   Margrét Yngvadóttir
Jóhannes H. Pálsson  Kristín Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum 
þeim sem heiðruðu minningu og sýndu 
okkur hlýhug við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Ástu Kristjánsdóttur 
Bjartmars
Hraunbúðum, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir fyrir hlýhug og góða umönnun til 
starfsfólks Hraunbúða og Sjúkrahúss Vestmannaeyja.

Fyrir hönd vandamanna,
Ingibjörg Ólafsdóttir Bjartmars Sigurður Þór Ögmundsson
Kristján G. Ólafsson         Magnúsína Ágústsdóttir
Edda G. Ólafsdóttir og  Ágúst V. Einarsson.

Móðir okkar,

Halldóra Hjartardóttir

lést að Uppsölum Fáskrúðsfirði 26. desember.
Útförin fer fram fimmtudaginn 6. janúar kl. 13.00 
frá Langholtskirkju.

Hörður Garðarsson
Þórður Garðarsson
Hjördís Garðarsdóttir
Guðni Garðarsson
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurbjörg Pálsdóttir
frá Laufskálum,

lést á Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi, laugardaginn 
1. janúar. Útförin fer fram frá Reykholtskirkju, 
Borgarfirði, laugardaginn 8. janúar kl. 14.00. 

Símon Aðalsteinsson     Þuríður Jóhannsdóttir
Erlingur Aðalsteinsson
Kári Aðalsteinsson         Eydís Sigvaldadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Kjartan Sölvi Einarsson
Hólavegi 39, Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar Siglufirði, 
sunnudaginn 2. janúar. Útförin fer fram frá 
Siglufjarðarkirkju, laugardaginn 8. janúar kl. 14.00.

Brynja Stefánsdóttir
Herdís Kjartansdóttir Guðmundur Þór Axelsson
Kristrún Kjartansdóttir Ingi Már Aðalsteinsson
Ása Fríða Kjartansdóttir Víglundur Pétursson
                             afabörn og langafabörn.

Elskulegi eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, sonur og afi,

Ottó Einar Jónsson
múrarameistari, Gunnlaugsgötu 12, 
Borgarnesi,

lést fimmtudaginn 30. desember á Sjúkrahúsi Akraness.

Guðleif B. Andrésdóttir
Andrés Ari Ottósson Ólöf G. Viðarsdóttir
Ragnhildur Edda Ottósdóttir  Haraldur Hreggviðsson
Jón Guðmundur Ottósson  Sigríður Anna Harðardóttir
Sigfríður Georgsdóttir
og barnabörn

Ástkær eiginmaður minn, sonur okkar, 
faðir, bróðir, fósturfaðir og afi,

Jón Bragi Bjarnason
prófessor,

er látinn.

Ágústa Guðmundsdóttir
Bjarni Bragi Jónsson  Rósa Guðmundsdóttir
Sigurrós Jónsdóttir   Kári Árnason
Sigríður Dröfn Jónsdóttir  Andrés Þór Gunnlaugsson
Bjarni Bragi Jónsson  Hólmfríður Hartmannsdóttir
Ólöf Erla Bjarnadóttir  Sigurður Axel Benediktsson
Guðmundur Jens Bjarnason  Vigdís Sigurbjörnsdóttir
Ingibjörg Ýr Pálmadóttir  Ásgeir Ásgeirsson
Anna Theodóra Pálmadóttir  Guy Aroch
Guðmundur Pálmason  Sigrún Gísladóttir

og barnabörn

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

Sigríður Jónsdóttir
Hrafnistu Hafnarfirði, áður 
Hringbraut 35, Hafnarfirði,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut aðfaranótt 
mánudagsins 27. desember, verður jarðsungin 
frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 7. janúar kl. 13.00.

Jón Rafn Einarsson
Húnbjörg Einarsdóttir       Garðar Gíslason
Hrefna Einarsdóttir           Þorleifur Guðmundsson
Kristín Ása Einarsdóttir
Guðrún Einarsdóttir          Pétur Árnason
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim, sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug vegna andláts móður okkar, 

Þuríðar Rögnu 
Jóhannesdóttur. 

Ólafur Jóhann Björnsson og fjölskylda, 
Gísli Halldór Magnússon og fjölskylda.

Elskulegur sonur okkar, bróðir, mágur 
og frændi,

Gunnar Ellertsson
Bjarnastöðum,

verður jarðsunginn frá Þingeyrakirkju, laugardaginn 
8. janúar kl. 14.00.

Ellert Pálmason   Vigdís Theodóra Bergsdóttir
Pálína Bergey Lýðsdóttir  Bjarni Kristinsson
Hekla Birgisdóttir
Pálmi Ellertsson
Oddný Rún Ellertsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur þeirra

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

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Þjóðskrá Íslands tók við 
þróun og rekstri vefsvæð-
isins Ísland.is um áramótin. 
Markmið Ísland.is er að auð-
velda aðgengi almennings 
að upplýsingum og þjónustu 
opinberra aðila á netinu. 
Vefurinn gegnir því lykil-
hlutverki í þróun og miðlun 
rafrænnar opinberrar þjón-
ustu. Þar er að finna upplýs-
ingar um hvers kyns opin-
bera þjónustu sem settar 
eru þannig fram að notendur 
þurfa ekki að vita hver veitir 
hana. Einnig er þar aðgang-
ur að stórum hluta eyðublaða 
opinberra aðila.

Forsætisráðuneytið sá 
áður um vefsvæðið en það 
verður nú fóstrað af Þjóð-
skrá Íslands sem heyrir 
undir nýtt innanríkisráðu-
neyti.

Forsætisráðuneytið mun 
áfram bera ábyrgð á stefnu-
mótun um rafræna stjórn-
sýslu og á vegum þess hefur 

verið settur á fót samráðs-
hópur með fulltrúum ráðu-
neyta og sveitarfélaga sem 
sér um að útfæra nánar 
stefnu um rafræna þjón-
ustu ríkis og sveitarfélaga 
á Ísland.is, í samvinnu við 
Þjóðskrá Íslands.

Þjóðskrá tekur 
við Ísland.is

VIÐ UPPHAFIÐ Vefurinn Ísland.is 
var opnaður árið 2007.
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BAKÞANKAR 
Sifjar Sig-

mars dóttur

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta

Ég get staðist allt nema freistingar,“ er 
haft eftir rithöfundinum Oscar Wilde. 

Nú þegar fara þarf að efna áramótaheitin 
eiga vafalaust margir eftir að uppgötva 
einmitt þennan veikleika í eigin fari (skrif-
ar undirrituð og teygir sig yfir ávaxtaskál-
ina sem fyllt var strax 1. janúar í konfekt-
kassann sem enn geymir dreggjar jólanna).

EFTIR nautnir hátíðanna sem fylla upp í 
mitti, hanga fast á mjöðmum og auka álag 
á buxnastrengi er vinsælt að lofa sjálfum 
sér bót og betrun í mataræði með snotrara 
holdafar að markmiði. Ráðleggingar um 
hvernig best sé að bera sig að í þeim efnum 
eru á hverju strái á þessum árstíma. Það er 
hins vegar hægara sagt en gert að greina 
milli þeirra sem eru áreiðanlegar – byggð-
ar á niðurstöðum traustra vísindarann-
sókna – og hinna sem runnar eru undan 
rótum hagsmunaaðila sem eru að reyna 
að selja manni eitthvað og studd eru 
„þykjustu“-rannsóknum.

UM áramótin birtu vísindamenn 
bresku samtakanna Sense About 
Science úttekt á þeim óvísindalegu 
dellum tengdum heilsu sem mest 
fór fyrir á liðnu ári og tiltóku fræga 
fólkið sem tók þátt í að halda þeim 
á lofti. Þar kom fram að söngkonan 
Cheryl Cole væri talsmaður matar-
æðis sem byggt væri á blóðflokk-
um, Naomi Campbell flaggaði 

„dítox“ lífsstílnum og verðandi drottning 
Breta, Kate Middleton, sæist oft með silí   kon-
armband sem auka ætti almenna hreysti.

ÞAÐ er auðvelt og skemmtilegt sport að 
hæðast að stjörnunum og trúgirni þeirra. 
Við nánari athugun kemur þó í ljós að fjöldi 
þeirra heilsufarsráða sem margir telja óve-
fengjanlegan sannleik er háður jafn annar-
legum hvötum markaðsafla og húmbúkkið 
að ofan.

HVER kannast ekki við hina gullnu reglu 
að manni beri að borða fimm skammta 
af ávöxtum og grænmeti á dag? Gamalt 
og gott heilræði sem hlýtur að vera stutt 
rökum, ekki satt? Rangt. Fullyrðingin 
sem farið hefur sem eldur um sinu um 
allan heim kemur frá ávaxta- og græn-
metisbændum Kaliforníu. Talan fimm var 
valin af handahófi. Í samfloti við Banda-
rísku krabbameinssamtökin var fullyrt að 
neysla skammtanna fimm minnkaði líkur 
á krabbameini. Árið 2010 var kynnt niður-
staða ýtarlegrar rannsóknar sem tók af 
allan vafa um að svo er ekki. En það skipti 
ekki máli. Heilaþvottinum var náð.

VERÐUM ekki fórnarlömb gylliboða og 
ódýrra lausna á nýju ári. Látum gagnrýna 
hugsun vera okkar fyrsta áramótaheit. Hjá 
mér verður heilsuátakið í boði ofangreinds 
Wilde: „Eina leiðin til að ráða bug á freist-
ingum er að láta undan þeim.“

Heilaþvottur og heilsuátakið

... konungur 
vínþrúgn-

anna.

TARZAN: Á efri árum...

Ég frétti að 
það hefði 
orðið slys 

með þvotta-
vélina.

Já, þetta var 
sorglegt. Hún 
laumaði sér 

með silkilakinu 
og nærfötun-

um.

Það er 
góð lykt af 

henni.

Hvaða mýk-
ingarefni 
notar þú?

Það heitir 
Morgundögg!

Ánægður 
með það?

Mjög, hæst-
ánægður!

Er það satt að þú 
strauir nærfötin þín?

Það er reyndar rétt! Þá losnar 
maður við krumpurnar sem 

annars sjást í gegnum...

NÓG UM 
ÞAÐ!

Palli! Þetta pastasalat átti að 
vera í kvöldmatinn!

Mér þykir þetta 
mjög, mjög, mjög, 
mjög, mjög, mjög 
leiðinlegt mamma.

Í alvöru? Alla vega eins 
leiðinlegt og 

þarf.

Hæ mamma. Ég ætla að kenna Lóu 
nokkur ný orð. Ókei?

Akkúrat 
núna??

Já... það er eiginlega 
neyðarástand.

Segðu eins og ég: 
Solla gerði það... 
Solla gerði það...

GBPTH

LÁRÉTT
2. strit, 6. spil, 8. hald, 9. yfirbreiðsla, 
11. ung, 12. tíðindi, 14. rusl, 16. ætíð, 
17. sjáðu, 18. til viðbótar, 20. hreyf-
ing, 21. afli.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. strit, 4. máski, 5. 
móða, 7. fiskur, 10. ílát, 13. loft, 15. 
hanga á, 16. dorma, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. baks, 6. ás, 8. tak, 9. lak, 
11. ný, 12. fregn, 14. drasl, 16. sí, 17. 
sko, 18. enn, 20. ið, 21. fang. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. at, 4. kannski, 
5. ský, 7. sardína, 10. ker, 13. gas, 15. 
loða, 16. sef, 19. nn. 

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

Aðeins

1.900 kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT & ÞÆGILEGT

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR 
BALDURSSON
Meiri Vísir.

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!
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Karl Lúðvíksson er hér mættur með 
fjórðu seríuna af þáttum sínum 
Veitt með vinum sem áður hafa 
verið sýndir í sjónvarpi.

Tök Karls á viðfangsefninu eru í 
senn örugg og dálítið fyrirsjáanleg. 
Hljómar ef til vill ekki spennandi 
en Karl veit hvað hann er að gera. 
Fókusinn er rétt stilltur og beinist 
fyrst og fremst að veiðinni sjálfri. 
Alveg eins og það á að vera.

Að þessu 
sinni eru þrjár 
magnaðar 
laxveiðiár í for-
grunni. Bætt er 
upp fyrir eldri 
veiðileysisþátt 
um Langá á 
Mýrum með 
nýrri heim-
sókn. Annað 

er uppi á teningnum í þetta skipti 
því veiðin er góð. Sömu sögu er að 
segja af Vatnsá í Mýrdal þar sem 
hver fiskurinn á fætur öðrum er 
dreginn á þurrt. Flottir þættir báðir 
tveir. Innlit í Stóru-Laxá í Hreppum 
ber hins vegar ekki tilætlaðan ávöxt 
því veiðin er engin. Sá þáttur er 
samt bæði skemmtilegur og upp-
lýsandi enda umhverfið frábært 
eins og menn vita.

Fyrir hefðbundna stangveiði-
menn má segja að í þessari seríu 
séu teknar hressilegar beygjur út 
fyrir alfaraleið. Í einum þættinum 
reynir Karl fyrir sér í sjóstangveiði 
og strandveiði suður með sjó. Í 
öðrum þætti er farið á gæs austur 
í sveitum. Fróðleg innsýn í þessa 
sportveiði.

Karl forðast pytt sem aðrir veiði-
myndahöfundar freistast gjarnan 
til að vaða beint út í. Hér er ekkert 
frægðarfólk sem lætur móðan 
mása út í eitt. Bara vinir sem Karl 
veiðir með. Fyrir vikið er fókusinn 
rétt stilltur sem fyrr segir: Á veiðina.
 Garðar Örn Úlfarsson 

Niðurstaða: Skemmtileg 
veiðimynd með forvitnilegum 
útúrdúrum en ávallt með veiðina 
í forgrunni. 

Mynddiskur  ★★★

Veitt með vinum 4: 
Karl Lúðvíksson

Beint að efninu

Íslenska Hreyfiþróunarsam-
steypan frumsýndi á dögun-
um dansverkið Kandíland, sem 
byggir á konungaverkum Willi-
ams Shakespeare. Verkið er annar 
hlutinn í þríleik sem byggir á 
verkum Shakespeares; sá fyrsti 
var sóttur í harmleikina en sá 
síðasti verður byggður á gaman-
leikjunum. 

Arna Ýr Sævarsdóttir, fram-
leiðandi sýningarinnar, segir sýn-
inguna fyrst og fremst byggjast 
á innblæstri úr verkunum. „Við 
reyndum ekki að búa til söguþráð 
með hliðsjón af verkunum. Þetta 
fjallar miklu frekar almennt um 

völd og valdaskipti, sem voru 
algeng í konungaverkunum, auk 
þess sem þarna má finna ákveðin 
karaktereinkenni konunganna.“ 

Katrín Gunnarsdóttir dansari 
segir hópinn ekki hafa lagt upp 
með að gera þríleik. 

„Þetta byrjaði sem almennur 
áhugi á harmleikjunum en fljót-
lega kviknaði sú hugmynd að fyrst 
við værum ekki að afmarka okkur 
við eitt verk gæti verið skemmti-
legt að leggja Shakespeare eins og 
hann leggur sig undir og gera þrí-
leik.“ Verkið verður sýnt fjórum 
sinnum næstu daga en sýningum 
lýkur á laugardag þar sem einn 

dansaranna er á leið til Brussel 
vegna annars verkefnis. 

„En það er aldrei að vita nema 
við setjum það aftur upp þegar 
allir eru á landinu,“ segir Katrín. 
„Við erum langt því frá orðin leið 
á því.“

Kandíland er sýnt í Kassanum 
í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Öll 
tónlist í verkinu er með hljómsveit-
inni Queen en um hljóðmynd sér 
Gísli Galdur Þorgeirsson. Víkingur 
Kristjánsson leikstýrir en flytjend-
ur eru auk Katrínar þau Melkorka 
Sigríður, Ragnheiður Bjarnarson, 
Vigdís Eva Guðmundsdóttir og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson. - bs 

Valdatafl í Kandílandi 

ÚR KANDÍLANDI Sýningin sækir innblástur í konungaverk Shakespeares en hin verkin 
í þríleik Hreyfiþróunarsamsteypunnar byggja á harmleikjunum og gamanleikjunum. 

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

MEIRI 
GLAMÚR
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta vinninga í 
hverri viku.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!
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Ragnar ZSolberg fer alla 
leið í hreinskilninni á nýrri 
sólóplötu. Hann býr nú í 
Svíþjóð ásamt unnustu sinni 
og er búinn að setja saman 
hljómsveit þar í landi.

„Ég veit ekki hvort það hafi breyst 
mikið í gegnum tíðina, en mér 
finnst textar og tónlist ekki koma 
eins vel út ef það er ekki 100% 
hreinskilni á bakvið,“ segir tón-
listarmaðurinn Ragnar ZSolberg. 
Og hann er ekki að grínast, eitt lag-
anna á nýju plötunni The Hanged 
Man fjallar til að mynda um það 
sem gerist inni í svefnherbergi 
Ragnars og unnustu hans. „Það er 
ekkert tabú – alls ekki. Ef eitthvað 
er þá er það bara gott fyrir sam-
bandið,“ segir hann.

The Hanged Man er þriðja sóló-
plata Ragnars. Hann byrjaði að 
vinna að plötunni í apríl og samdi 
fyrstu lögin þegar hann var fastur 
á Íslandi á meðan aska úr Eyja-

fjallajökli dreifðist yfir Evrópu. 
Platan er að mestu tekin upp í Sví-
þjóð, en þar býr Ragnar ásamt Sól-
eyju Ástudóttur unnustu sinni.

„Svo þurfti ég að koma til Íslands 
í jarðarför í haust og nýtti tækifær-
ið og trommaði yfir öll lögin,“ segir 
Ragnar. „Þá samdi ég líka seinasta 
lagið á plötunni sem heitir Fun-
erals. Þetta var nefnilega önnur 
jarðarförin sem ég fór á einum mán-
uði. Báðar ömmur mínar dóu.“

Platan er aðeins komin út á net-
inu á vefsíðu Ragnars og Gogoyoko. 
Hann hyggst láta prenta eintök og 

dreifa á Íslandi og í Svíþjóð, þar 
sem hann ætlar að fylgja plöt-
unni eftir með innfæddum tónlist-
armönnum. „Ég er kominn með 
band þarna úti og er að byrja að 
æfa með þeim strákum í janúar, 
febrúar,“ segir hann og játar að 
rætur þeirra liggi í þungarokkinu 
– rétt eins og hans eigin. „Það er 
svo æðislegt með metalhausana 
í Svíþjóð, allavega þessa sem ég 
þekki, að þeir geta líka sest niður 
og hlustað á Bítlana eða Abba. Þeir 
eru algjörlega fordómalausir.“

 atlifannar@frettabladid.is

100% hreinskilinn Ragnar
„Ég er byrjaður að skrifa nafnið mitt með Z og S. Það er ákveðið statement,“ 
segir Ragnar, sem var byrjaður að skrifa Sólberg með Z þegar hann var á 
fullu með hljómsveitinni Sign. „Á Circle-plötunni sem ég gerði árið 2008 var 
bara S í Sólberg – þá bakkaði ég út úr öllu Sign-tengdu og rokki. Tók nýjan 
pól í hæðina. Svo var ég farinn að sakna þess að rokka og fannst að ég ætti 
að gera það, þannig að ég tók upp Z aftur.“ Ragnar blandar saman hörðu 
rokki og melódísku á nýju plötunni og fannst því viðeigandi að bæta Z aftur 
við nafnið: Ragnar ZSólberg.

SAMEINAR MJÚKU OG HÖRÐU HLIÐARNAR

NÝ PLATA Ragnar ZSolberg blandar saman tónlistarstefnum á nýju plötunni sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rokksveitin Who Knew verður á faraldsfæti á næstu 
mánuðum og spilar meðal annars á tónlistarhátíð-
inni Freedom Festival í Pristina, höfuðborg Kosovo, 
í júní.

„Þetta er risafestival. Ég held að þetta verði alveg 
geðveikt,“ segir söngvarinn Ármann Ingvi Ármanns-
son. Hljómsveitin GusGus spilaði á sömu hátíð í fyrra 
ásamt bandaríska rapparanum Method Man. 

Næstu tónleikar Who Knew verða 
á Eurosonic-bransahátíðinni í Hol-
landi 13. janúar. Þar stíga einnig á 
svið Dikta, Ólöf Arnalds, Endless 
Dark og Lára, eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá. Til að safna 
peningum fyrir ferðalag-
inu og frekara tónleikahaldi 
erlendis heldur Who Knew 
styrktartónleika á Sódómu 
á laugardagskvöld ásamt 
Nolo og Sing for Me 
Sandra. „Við komumst 
ekki í Loftbrúna þannig 
að stærsti hængurinn fyrir 
okkur er að safna styrkj-
um til að komast út svo við 

getum spilað á mismunandi stöðum,“ segir Ármann. 
„Við þurfum að kynna okkur á nýjum mörkuðum.“

Fyrsta plata Who Knew, Bits and Pieces of a Major 
Spectacle, kom út síðasta vor bæði hér heima og í 
Þýskalandi, þar sem sveitin er með umboðsmenn. 
Þeir virðast vera að standa sig í stykkinu því tónleik-
ar eru einnig fyrirhugaðir í Hamborg, Berlín, London 
og á tónlistarhátíðunum By:Larm í Noregi og South by 

Southwest í Texas. Erlendar útgáf-
ur hafa sömuleiðis sýnt áhuga á 
Who Knew og líklega mun sveit-
in skrifa undir samning við fyr-
irtæki sem er með bækistöðvar 

í Japan og Taívan. Bandarísk-
ir risar hafa einnig gjóað aug-

unum til sveitarinnar, þar á 
meðal Universal og Atlantic 
Records, ásamt útgáfunni 
Red Ryder. - fb

Spilar á frelsishátíð í Kosovo

WHO KNEW Rokksveitin spilar 
á Freedom-hátíðinni í Kosovo í 
sumar.

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
LITTLE FOCKERS kl. 8 - 10
GAURAGANGUR KL. 5.50 - 8 - 10
NARNIA 3 3D KL. 5.50

12
7
7

Nánar á Miði.is
DEVIL kl. 8 - 10.10
LITTLE FOCKERS Kl. 5.30 - 8 - 10
LITTLE FOCKERS LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.20
GAURAGANGUR KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 3.40 - 5.50
NARNIA 3 3D KL. 4 - 10.20

16
12
12
7
L
7

SOMEWHERE kl. 6 - 8 - 10.10
LITTLE FOCKERS kl. 6 - 8 - 10.20
GAURAGANGUR KL. 6 - 8 - 10.10
NARNIA 3 3D kl. 5.30
FASTER kl. 8 - 10.10

L
12
7
7
16

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

 Í 3-D

-H.S, MBL-K.G, FBL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LITTLE FOCKERS 6, 8 og 10.10 L

DEVIL 8 og 10  16

MEGAMIND 3D - ISL TAL 6 L

THE NEXT THREE DAYS 5.40, 8 og 10.30 12

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

sýnd með íslensku og ensku tali

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
SHREK OG KUNG FU PANDA

EIN MAGNAÐASTA 
ÞRÍVÍDDARMYND ALLRA TÍMA!

�����
-  The People

“Lang
flottasta 
bíóuppli-
funin á öllu 
árinu. Það 
er loforð”
 – T.V. kvikmyndir.is

�����
„þetta er einfaldlega 
skemmtilegasta danska kvikmyndin 
sem ég man eftir að hafa séð“
- Extra Bladed

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á SAMBIO.IS - ATH. SELT Í NÚMERUÐ SÆTI Í KRINGLUNNI

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

L

L

V I P

10

10

10

16

14

L

10

14

L

10

10

14

12

L

10

14

12

MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 6
TRON  LEGACY-3D kl.  8 - 10:40
KLOVN - THE MOVIE kl.  5:50 - 8 - 10:10

KLOVN: THE MOVIE  kl. 5.30 - 8 - 10.10 - 11
TRON: LEGACY kl. 5.20 - 8 og 10.40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5.30
LITTLE FOCKERS kl. 5.30, 8 og 10.10
HARRY POTTER kl. 8

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 9:10 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
TRON  LEGACY kl. 6 - 8(3D) - 10:40(3D)
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
LIFE AS WE KNOW IT kl. 8
THE LAST EXORCISM kl. 10:40
HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30
DUE DATE kl. 5:50

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
TRON  LEGACY-3D kl. 5:30 - 8 - 10:10 - 10:30
LITTLE FOCKERS kl. 8
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 

WWW.SAMBIO.IS



Sex vikna námskeið hefjast 10. janúar

Konuátak 

Karlaátak 

konuátak Krefjandi 

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565-2212/565-2712 mottaka@hress.is

Nýtt ár - ný markmið 

•  Meiri árangur og hámarks brennsla
•  Vikulegur netpóstur
•  Vigtun og mælingar sem veita aðhald
•  Matarræði sem hreinsar, eykur bruna og gefur orku
•  Fjölbreytt þjálfunarmunstur
•  Þú kynnist m.a TABATA, Hot Yoga, Zumba, Les Mills tímum  
    og M&N-Training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Framhaldsnámskeið-hraðferð
•  Árangur á met tíma
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun, mælingar og matarræði sem veita strangt aðhald
•  Vikulegur netpóstur
•  Mjög fjölbreyttir tímar
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

•  Meiri orka, kraftur og styrkur
•  Hámarks brennsla
•  Vigtun og mælingar sem veita gott aðhald
•  Vikulegur netpóstur um bætt matarræði og 
    fræðslupunkta
•   Mjög fjölbreyttir tímar m.a stöðvaþjálfun, BodyPump,
    M&N-training
•  Ótakmarkaður aðgangur að fjórum stöðvum og sundi

Námskeið kl. 6.05, 9.15, 17.30, 3 x í viku og 16.30, 2 x í viku.

Námskeið kl. 6.05 og 18.30, 3 x í viku.

Námskeið kl. 18.30, 3 x í viku.

Verð fyrir átaksnámskeið

3 x í viku   kr. 21.990.- 
Korthafar kr. 12.990.-

2 x í viku   kr. 16.990.- 
Korthafar kr.    9.990.-
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DAGAR

DANIR  mæta til leiks á HM í Svíþjóð með afar sterkt lið en þjálfari liðsins, Ulrik Wilbek, reynir að draga úr væntingum heima-
manna fyrir mótið. Hann segir að Danir stefni á að verða meðal sjö efstu í mótinu sem tryggi um leið þáttökurétt í undan-
keppni Ólympíuleikanna. Hann segir önnur lið líklegri til að komast í undanúrslit en segir sitt lið samt hafa viljann til að ná langt.

Enska úrvalsdeildin:
Man. Utd-Stoke City   2-1
1-0 Javier Hernandez (27.) 1-1 Dean Whitehead 
(49.), 2-1 Nani (62.)
Blackpool-Birmingham   1-2
0-1 Alexander Hleb (24), 1-1 DJ Campbell (68.), 
1-2 Scott Dann (89.)
Fulham-WBA   3-0
1-0 Simon Davies (45.), 2-0 Clint Dempsey (56.), 
3-0 Brede Hangeland (65.)
STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man. United 20 12 8 0 43-19 44
Man. City 21 12 5 4 33-16 41
Arsenal 20 12 3 5 42-22 39
Tottenham  20 10 6 4 30-23 36
Chelsea 20 10 5 5 36-18 35
Sunderland 21 7 9 5 24-22 30
-----------------------------------------------------
Everton 20 4 10 6 21-24 22
Birmingham  20 4 10 6 20-25 22
WBA 21 6 4 11 26-39 22
Aston Villa 20 5 6 9 23-37 21
West Ham  21 4 8 9 22-33 20
Wigan  20 4 8 8 17-32 20
Wolves 20 5 3 12 20-34 18

IE-deild kvenna:
KR-Hamar   55-57
Stig KR: Margrét Kara Sturludóttir 14, Chazny 
Paige Morris 13, Signý Hermannsdóttir 8, Hafrún 
Hálfdánardóttir 7, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 6, 
Hildur Sigurðardóttir 3 (12 fráköst), Helga Einars-
dóttir 2 (10 fráköst), Þorbjörg Friðriksdóttir 2.
Stig Hamars: Jaleesa Butler 20 (9 fráköst), Slavica 
Dimovska 14, Kristrún Sigurjónsdóttir 9, Fanney 
Guðmundsdóttir 7, Guðbjörg Sverrisdóttir 5, Íris 
Ásgeirsdóttir 2.
STAÐAN:
Hamar 12 12 0 956-809 24
Keflavík 11 10 1 968-671 20
KR 12 7 5 832-757 14
Haukar 11 6 5 709-730 12
Njarðvík 11 4 7 787-803 8
Snæfell 11 3 8 693-834 6
Fjölnir 11 2 9 671-892 4
Grindavík 11 1 10 618-738 2

Sænski körfuboltinn:
Sundsvall-Örebro   96-82
Hlynur Bæringsson skoraði 9 stig og tók 10 
fráköst fyrir Sundsvall. Jakob Örn Sigurðarson 
bætti 5 stigum við og gaf 7 stoðsendingar. 
Sundsvall hefur unnið tíu leiki í röð og er í öðru 
sæti deildarinnar.

Enska C-deildin:
Bristol Rovers-Plymouth   2-3
Kári Árnason var í byrjunarliði Plymouth og var 
tekinn af velli undir lokin. Plymouth er í 19. sæti 
deildarinnar.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI KR-ingurinn Pavel 
Ermolinskij og Jaleesa Butler, leik-
maður Hamars, voru í gær valin 
bestu leikmenn Iceland Express 
deilda karla og kvenna. Tímabilið 
er nú hálfnað en keppni í kvenna-
boltanum hófst aftur í gær. Heil 
umferð fer fram í karladeildinni 
annað kvöld.

„Ég hlakka til átakanna sem 
eru fram undan. Ég á ekki von á 
því að ég skori eitthvað meira út 
af þessum verðlaunum en það er 
alltaf gaman að fá viðurkenningu,“ 
sagði Pavel í gær. 

Butler hefur átt frábært tíma-
bil með Hamri en liðið er enn með 
fullt hús stiga á toppi kvennadeild-
arinnar. „Það tók mig ekki langan 
tíma að aðlagast körfuboltanum á 
Íslandi enda er íþróttin eins sama 
hvar hún er spiluð,“ sagði hún. „Ég 
er ánægð í Hveragerði og líst vel 
á framhaldið. Þó svo að við séum 

enn ósigruð eru mörg lið í deild-
inni að styrkja sig núna og við 
tökum því alla leiki alvarlega. Við 
viljum bara halda áfram að vinna 
leiki.“

Þjálfarar toppliða deildarinnar 
voru valdir þeir bestu – Ingi Þór 
Steinþórsson hjá karlaliði Snæfells 
og Ágúst Björgvinsson hjá Hamri. 
Sigmundur Már Herbertsson var 
kjörinn besti dómarinn. - esá

Úrvalslið Iceland Express-deildanna í körfubolta:

Pavel og Butler best

ÚRVALSLIÐIÐ Bestu leikmenn og besti þjálfari Iceland Express deildar karla, fyrstu 
ellefu umferðirnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Úrvalsliðin í 1.-11. umferð
Iceland Express-deild karla:
Pavel Ermolinskij (KR), Ægir Þór Steinars-
son (Fjölnir), Hörður Axel Vilhjálmsson 
(Keflavík), Jón Ólafur Jónsson (Snæfell), 
Lazar Trifunovic (Keflavík).
Iceland Express-deild kvenna:
Pálína Gunnlaugsdóttir (Keflavík), Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir (KR), Margrét Kara 
Sturludóttir (KR), Bryndís Guðmundsdótt-
ir (Keflavík), Jaleese Butler (Hamar).

Vodafone Cup
Síðustu forvöð að skrá sig!
Fótboltamót áhugamanna, Vodafone Cup, verður 
haldið 7.-8. jan. í Fífunni. Sigurliðið vinnur ferð til 
Abu Dhabi og VIP miða á verðlaunahátíð Laureus 
samtakanna.

KÖRFUBOLTI Jaleesa Butler hélt 
upp á það í kvöld að vera valin 
besti leikmaður fyrri hluta Ice-
land Express-deildar kvenna með 
því að klára KR í fyrsta leik árs-
ins í kvennakörfunni. Hamar er 
því búið að vinna 12 leiki í röð í 
deildinni.

KR var ekki fjarri því að leggja 
Hamar fyrst allra en magnaður 
varnarleikur Butler sá til þess 
að sigurganga Hamars heldur 
áfram. KR var stigi yfir þegar 
skammt var eftir en Hamars-
stúlkur höfðu ekki sungið sitt 
síðasta í leiknum.

Guðbjörg Sverrisdóttir kom 
Hamri yfir, 55-56, með laglegu 
sniðskoti.

Í næstu sókn KR reyndi Hildur 
Sigurðardóttir skot en Butler 
gerði sér lítið fyrir og varði skot 
Hildar. 

Hamar klúðraði í kjölfarið 
tveim vítaskotum. KR fór aftur 
í sókn og fékk annað tækifæri 
til að klára leikinn. Það gekk 
ekki því Butler fór aftur illa með 
Hildi. Í þetta skiptið stal hún 
boltanum af henni.

Hamar skoraði svo úr einu víti 
á lokaandartökum leiksins og 
tryggði sér sætan sigur. - hbg

Iceland Express-deild kvenna:

Hamar með 
fullt hús

ÖFLUG Jaleesa Butler á ferðinni í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Man. Utd náði þriggja 
stiga forskoti á toppi ensku úrvals-
deildarinnar í gær þegar liðið vann 
frekar fyrirhafnarlítinn sigur á 
Stoke, 2-1. Bæði mörk United í gær 
voru af dýrari gerðinni.

Það vantaði Wayne Rooney í 
lið United í gær en hann var frá 
vegna meiðsla. Rio Ferdinand og 
Edwin van der Sar voru hvíldir. 
Hjá Stoke fékk Tuncay Sanli lang-
þráð tækifæri í byrjunarliðinu en 
Eiður Smári Guðjohnsen var ekki 
einu sinni í hópnum að þessu sinni. 
Dagar hans hjá Stoke augljóslega 
taldir.

Javier Hernandez skoraði ótrú-
lega huggulegt mark með hnakk-
anum gegn Stoke síðast er liðin 
mættust og hann hélt upptekn-
um hætti með glæsimörkin í gær. 
Hann kom þá United yfir í fyrri 
hálfleik með laglegri hælspyrnu 
eftir sendingu Nani sem kom aftur 
inn í lið United eftir meiðsli.

Yfirburðir United voru nokkr-
ir í fyrri hálfleik og Stoke virt-
ist aldrei líklegt til þess að skora. 
Eins og svo oft áður í vetur gekk 
United samt illa að bæta við mörk-
um og staðan í leikhléi, 1-0.

Stoke kom vel stemmt til síðari 
hálfleiks og liðið var búið að jafna 
leikinn eftir aðeins fimm mín-
útna leik í síðari hálfleik. Tuncay 
átti þá laglega sendingu í teiginn 
sem Dean Whitehead framlengdi í 
markið. Smekklega gert en dekkn-
ingin hjá varnarmönnum Unit-
ed var langt frá því að vera til 
fyrirmyndar.

Leikmenn United létu markið 
ekki slá sig út af laginu og hófu 
mikla sókn að marki Stoke. Sú 
orrahríð bar árangur er hálftími 
lifði leiks. Þá skiptust Nani og 
Hernandez á hlutverkum. Mexíkó-
inn gaf núna á Nani sem lét vaða 
fyrir utan teig og boltinn söng í 
horninu. Glæsilegt mark.

Stoke náði nákvæmlega ekkert 
að ógna marki United eftir þetta 

og toppliðið sigldi heim þremur 
góðum stigum.

Þá má geta þess að James Hurst, 
fyrrum leikmaður ÍBV, lék sinn 
fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni 
í gær en hann var í byrjunarliði 
WBA og lék allan leikinn í stórtapi 
gegn Fulham.

Sigurinn var afar mikilvægur 

fyrir Mark Hughes, stjóra Fulham, 
enda er heitt undir honum og talað 
um fyrir leikinn að hann yrði að 
skila sigri í þessum leik til þess að 
halda starfinu.

Hann fékk því líflínu í kvöld 
og Fulham verður að halda þessu 
áfram á næstu vikum svo Hughes 
verði öruggur. henry@frettabladid.is

Nani afgreiddi Stoke City
Portúgalinn Nani sneri aftur í lið Man. Utd í gær eftir meiðsli með stæl þegar 
hann skoraði sigurmark United gegn Stoke City og lagði upp fyrra mark liðsins.

GLÆSIMARK Javier Hernandez kemur hér United yfir með laglegri hælspyrnu. Annað 
glæsimarkið sem hann skorar gegn Stoke í vetur.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

20.00 Svavar Gestsson Svavar ræðir við 
Þórunni Sigurðardóttur.    

20.30 Alkemistinn Viðar Garðarsson og 
félagar tala um markaðsmálin.     

21.00 Harpix í hárið Öðruvísi þáttur um 
handbolta í aðventu HM.      

21.30 Segðu okkur frá bókinni Sigurður 
G. tekur á móti íslenskum höfundum.      

17.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Levante Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.

19.35 Muhammad and Larry 

20.30 FA bikarinn - upphitun Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í FA bikarkeppninni.

21.00 Skills Challenge Skemmtilegt golf-
mót þar sem fjögur tveggja manna lið eigast 
við í ýmsum golfþrautum. Liðin eru skipuð 
frábærum kylfingum sem þurfa að nota 
alla sína hæfileika til að sigra í þessu ein-
staka móti.

22.30 UFC Live Events 125 Útsending 
frá bardagamóti í Las Vegas. Aðalbardaginn 
er á milli Frankie Edgar og Gary Maynard um 
heimsmeistaratitil í léttvigt.

07.00 Man. Utd. - Stoke

15.35 Fulham - WBA

17.20 Blackpool - Birmingham

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

19.35 Arsenal - Man. City Bein 
útsending frá leik Arsenal og Manchester City 
í ensku úrvalsdeildinni. Á sama tíma er leik-
ur Blackburn og Liverpool á Sport 3, Wolves 
og Chelsea á Sport 4, Everton og Tottenham 
á Sport 5 og Newcastle og West Ham á 
Sport 6.

21.40 Blackburn - Liverpool Útsending 
frá leik Blackburn og Liverpool sem fram fór 
fyrr í kvöld.

23.25 Wolves - Chelsea Útsending frá 
leik Wolves og Chelsea sem fram fór fyrr í 
kvöld.

01.10 Everton - Tottenham Útsending 
frá leik Everton og Tottenham sem fram fór 
fyrr í kvöld.

19.25 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir 
framúrskarandi læknar – sérfræðingar á fjór-
um ólíkum sviðum – veita afar aðgengilegar 
og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufars-
mál sem hvað helst brenna á okkur

20.10 Falcon Crest (8:28) H.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Burn Up Seinni hluti hörkuspenn-
andi framhaldsmyndar sem gerist í heimi 
olíuviðskipta þar sem samsæri og svikráð eru 
daglegt brauð.

23.25 Modern Family (6:24) 

23.50 Chuck (8:19) Chuck Bartowski er 
mættur í þriðja sinn hér í hörku skemmtileg-
um og hröðum spennuþáttum. 

00.35 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. Ómissandi þáttur fyrir 
alla sem vilja vera með á nótunum og líka 
þá sem einfaldlega kunna að meta góðan og 
beinskeyttan húmor.

01.00 Falcon Crest (8:28)

01.50 The Doctors

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.10 Baby Mama

08.00 Speed Racer

10.10 The Naked Gun

12.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja

14.00 Speed Racer

16.10 The Naked Gun

18.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja

20.00 Baby Mama

22.00 Surrogates

00.00 Gladiator

02.30 Rocky Balboa

04.10 Surrogates

06.00 Bourne Identity

15.40 Sigurbjörn Einarsson biskup

16.30 Strákarnir okkar

17.20 Einu sinni var...lífið (15:26)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin

18.01 Fínni kostur (3:21) 

18.24 Sígildar teiknimyndir (15:42) 

18.30 Gló magnaða (14:19) (Kim 
Possible)

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Íþróttamaður ársins 2010 Bein 
útsending frá hófi Samtaka íþróttafrétta-
manna þar sem lýst er kjöri íþrótta-
manns ársins 2010.

21.10 Læknamiðstöðin (36:53) .

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Músíktilraunir 2010 Upptaka 
frá lokakvöldi Músíktilrauna í fyrravor. 
Við sögu koma allar hljómsveitirnar sem 
komust í úrslit. Eggert Gunnarsson sá 
um upptökustjórn, klippingu og dagskrár-
gerð.

23.15 Landinn

23.45 Kastljós

00.25 Fréttir

00.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.20 Lois and Clark. The New 
Adventure (19:21) 

11.10 Ameríski draumurinn (5:6) 

11.45 Grey‘s Anatomy (10:24)

12.35 Nágrannar

13.00 Pretty Little Liars (6:22)

13.50 Gossip Girl (19:22)

14.40 E.R. (10:22)

15.30 iCarly (19:25) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2

17.10 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons (13:23) 

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 (3:24) 

19.45 The Big Bang Theory (1:23) 

20.10 Gossip Girl (9:22) Fjórða þáttaröð-
in um líf fordekraða unglinga sem búa í Man-
hattan og leggja línurnar í tísku og tónlist.

20.55 Hawthorne (6:10) 

21.40 Medium (15:22) Sjötta þáttaröð 
þessa dulmagnaða spennuþáttar sem fjall-
ar um sjáandann Allison Dubois sem gegn 
eigin vilja sér í draumum sínum skelfilega 
glæpi sem hafa ekki enn verið framdir.

22.25 Nip:Tuck (13:19) 

23.10 Sex and the City (13:18) Stöð 2 
Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu 
og skemmtilegustu þáttaröð síðari tíma.

23.40 NCIS. Los Angeles (19:24)

00.25 December Boys

02.05 Cemetery Gates

03.40 Hawthorne (6:10)

04.25 Gossip Girl (9:22)

05.10 The Simpsons (13:23)

05.35 Fréttir og Ísland í dag

06.00 ESPN America
12.25 Golfing World
13.15 The Open Championship Offici-
al Film 2010
14.10 PGA Tour Yearbooks (8:10)
15.10 PGA Tour Yearbooks (9:10)
15.55 Ryder Cup Official Film 2010
17.10 ETP Review of the Year 2010
18.00 Golfing World
18.50 Inside the PGA Tour (1:42)
19.15 Dubai World Championship (4:4)
00.00 PGA Tour Yearbooks (10:10)

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

15.45 Seven Ages of Pregnancy (e)

16.40 Rachael Ray

17.25 Dr. Phil

18.10 How To Look Good Naked

19.00 Judging Amy (22:23)

19.45 Will & Grace (2:22)

20.10 Married Single Other - NÝTT! 
(1:6) Vandaðir breskir þættir í sex 
hlutum úr smiðju ITV sem fjalla um þrjú 
pör, þau Eddie og Lillie, Babs og Dicke 
og Clint og Abbey sem eiga í erfiðleikum 
með að skilgreina samband sitt. Eddie 
biður Lillie að giftast sér en hún segir nei 
líkt og síðustu fimmtán ár enda þarfnast 
samband þeirra að hennar mati ekki 
frekari staðfestingar á meðan glaumgos-
inn Clint sem venjulega stofnar ekki til 
sambands með konum fellur algerlega 
fyrir tálkvendinu Abbie.

21.00 Single Father - NÝTT! (1:4) Þess-
ir þættir í úr smiðju BBC fjalla um ein-
stæða föðurinn Dave sem reynir að ala 
upp börnin sín fjögur eftir sviplegt fráfall 
eiginkonu sinnar sem ferst í slysi.

22.00 The L Word (3:8) 

22.50 Jay Leno

23.35 CSI: Miami (13:24) (e)

00.25 Flashpoint (3:18) (e)

01.10 Will & Grace (2:22) (e)

01.35 Pepsi MAX tónlist

> Russell Crowe
„Fólk er endalaust að segja að ég sé 
hrokafullur. Ég er ekki hrokafullur, ég er 
einbeittur.“
Russell Crowe leikur rómverska skylminga-
þrælinn Maximus sem reynir að hefna fyrir 
morðið á fjölskyldu hans í kvikmyndinni 
Gladiator sem sýnd er á Stöð 2 Bíói í 
kvöld kl. 20. 

Ég elska janúar. Í janúar er ekkert nema 
gott fram undan. Sólin hækkar á lofti 

frá degi til dags og í kjölfarið verða 
morgnarnir kerfisbundið auðveld-
ari. Eftir aðeins nokkrar vikur fer 
að vora og svo kemur sumarið. 
Blessað sumarið.

Nýju ári fylgja líka fögur fyrir-
heit í sjónvarpi. Steindi Jr. snýr 
aftur, grínararnir í Mið-Íslandi 
vinna að nýrri þáttaröð sem 
klikkar varla, leikstjórinn Ragn-
ar Bragason og gengið á bak 
við vaktarþættina frumsýnir 

nýja þætti – fyrir utan Jón Gnarr 
auðvitað, nýr spurningaþáttur með 

Jóhanni G. Jóhannssyni, Eddu Björgu 
og Sólmundi Hólm hefst í janúar og 
svo er Popppunktur væntanlegur í 
sumar. Allt er þetta íslenskt og slef-
andi safaríkt.

Útlendingarnir láta ekki sitt eftir 
liggja. Dexter snýr aftur, 30 Rock 
heldur áfram eins og snilldarþættirnir 
um Michael Scott og félaga í banda-
ríska Office. Modern Family heldur líka 
áfram að vera snilld rétt eins og South 
Park er búið að vera óslitið síðustu ár.

2010 getur étið það sem úti frýs. 
2011 komið og það er óþarfi að horfa 
til baka. Nema auðvitað á endursýn-
ingar í sjónvarpi.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HORFIR TIL BJARTARI TÍMA

Slefandi safaríkt sjónvarp
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Heilbrigðistæknisvið Vistor verður sjálfstætt fyrirtæki og 

hefur hlotið nafnið MEDOR.

Við stofnun MEDOR verður til fyrirtæki sem býður fyrsta 

flokks lausnir og faglega þjónustu á sviði lækninga, hjúkrunar 

og rannsókna. Við tileinkum okkur nýjungar og framfarir og 

bjóðum vörur og þjónustu í samræmi við það.

Hjá MEDOR starfar vel menntað og þrautþjálfað fólk með 

150 ára samanlagðan starfsaldur í faginu.

Við heitum MEDOR
MEDOR býður vörur frá virtustu og þekktustu 
framleiðendum á sviði lækninga, hjúkrunar og 
rannsókna sem gerir MEDOR að ákjósanlegum 
samstarfsaðila fyrir breiðan hóp viðskiptavina.

– lausnir fyrir lífið
MEDOR ehf. Kirkjulundi 17

210 Garðabæ
Sími 412 7000
Fax 412 7099

medor@medor.is
www.medor.is

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐANLÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA 
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í margfalt betri upplausn en áður og með góðu aðgengi fyrir allar 
tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri 
virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á  nýjum Vísi.

Má bjóða ykkur meiri Vísi? m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og í iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á 
Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

09.45 QI 10.15 QI 10.45 Fawlty Towers 11.15 
EastEnders 11.45 Lark Rise to Candleford 12.40 
Fawlty Towers 13.10 Only Fools and Horses 13.40 
QI 14.10 QI 14.40 Lark Rise to Candleford 15.35 
Lark Rise to Candleford 16.25 The Weakest Link 
17.15 Deal or No Deal 17.50 Deal or No Deal 
18.30 Only Fools and Horses 19.00 Live at the 
Apollo 19.45 Live at the Apollo 20.30 QI 21.00 
MDA 21.30 The Weakest Link 22.20 Fawlty Towers 
22.55 Fawlty Towers 23.30 EastEnders 00.00 Only 
Fools and Horses 00.30 Live at the Apollo 01.15 
Live at the Apollo  

11.10 Natur til hele banden 11.30 Min italienske 
drøm 12.30 Chris på Skolebænken 13.00 Vores 
Liv 13.30 Undercover chef - TDC 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.05 Aftenshowet 15.00 Noddy 
15.10 Rasmus Klump 15.15 Babar 15.30 Cirkeline 
i Fandango 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 Det 
søde liv 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet 19.00 Forsvundne dans-
kere 19.30 Verdens vildeste ørkentur 20.00 TV 
Avisen 20.25 SportNyt 2011 20.30 Ken Folletts 
Jordens søjler 22.15 Klodens kræfter

12.00 NRK nyheter 12.05 Aktuelt 12.35 Urix 13.00 
NRK nyheter 13.05 Tour de Ski 14.55 Hoppuka 
15.00 NRK nyheter 15.05 Hoppuka 16.00 NRK 
nyheter 16.10 Filmavisen 1960 16.20 V-cup 
skiskyting 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 
Distriktsnyheter 18.45 FBI 19.15 Jordmødrene 
19.45 Vikinglotto 19.55 Distriktsnyheter 20.40 
House 21.25 Folk  22.00 Kveldsnytt 22.15 
Millionær i forkledning 23.05 The Pacific 00.35 
Svisj gull 02.00 Dansefot jukeboks m/chat 

10.50 Sångpärlor 11.00 Rapport 11.05 Rapports 
årskrönika 2010 12.05 Allsång på Skansen 13.05 
Skidor: Världscupen Toblach 15.00 Rapport 15.05 
Rebecca och Fiona 15.20 Take That igen 16.25 
The Seventies 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
med A-ekonomi 17.10 Music for One X-mas 
and Six Drummers 17.15 Det goda livet 18.05 
Minnenas television  18.30 Rapport 18.45 Herr 
och fru Papphammar 19.00 Fredriksdalsteatern 
2010 21.00 Nurse Jackie 21.30 The Pacific 22.20 
Åt skogen 23.20 Minuten 00.20 Inför Idrottsgalan 
2010  

11.10 Sjukehuset i Aidensfield 12.00 NRK nyheter 
12.05 Aktuelt 12.35 Urix 13.00 NRK nyheter 
13.05 Tour de Ski 14.55 Hoppuka 15.00 NRK 
nyheter 15.05 Hoppuka 16.00 NRK nyheter 16.10 
Filmavisen 1960 16.20 V-cup skiskyting 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.45 FBI 19.15 Jordmødrene 19.45 Vikinglotto 
19.55 Distriktsnyheter 20.40 House 21.25 Folk 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Millionær i forkledning 
23.05 The Pacific 00.35 Svisj gull   

Í kvöld mætast Arsenal og 
Manchester City í ensku úrvals-
deildinni í knattspyrnu og verður 
leikurinn sýndur í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport 2. Þegar liðin 
mættust í Manchester í október 
hafði Arsenal betur, 3-0.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 19.35
Arsenal - Man. City
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„Logi [Geirsson] er meiddur og 
getur ekki verið með landsliðinu 
en mun í stað þess vera tengilið-
ur milli landsliðsins og þjóðarinn-
ar enda þekkir hann hvern krók 
og kima hjá því, öll leikkerfi og 
getur jafnvel lesið í andlitsdrætti 
leikmanna,“ segir Þorsteinn J. Vil-
hjálmsson, umsjónarmaður HM-
stofu Stöðvar 2 Sport í handbolta. 
Hann hefur fengið til liðs við sig 
fjóra þjóðþekkta handknattleiks-
sérfræðinga á meðan HM fer 
fram í Svíþjóð en þetta eru auk 
Loga þau Guðjón Guðmundsson, 
Geir Sveinsson og Hafrún Kristj-
ánsdóttir. Mótið hefst 13. janúar 
næstkomandi.

Logi sjálfur er auðvitað hund-
svekktur að geta ekki verið með 
landsliðinu í Svíþjóð enda segir 
hann liðið nú vera einstakt, það 
geti unnið til verðlauna og slíku 
vilji enginn leikmaður missa af. 
„Ég var með svona atvinnumanna-
skóla fyrir yngstu kynslóðina í 
Kaplakrika milli jóla og nýárs og 
endaði skólann á því að sýna þeim 
myndbandið sem við horfðum á 
fyrir úrslitaleikinn gegn Frökkum 
á Ólympíuleikunum. Og það féllu 
alveg tár þegar maður rifjaði þetta 
upp,“ segir Logi, sem hefur verið 
að glíma við erfið meiðsl í öxl.

Logi hlakkar hins vegar til að 
takast á við sjónvarpsverkefnið og 
segist ætla að útskýra fyrir fólki 
alls kyns smáatriði sem varða leik 
landsliðsins og fólk skilur kannski 
ekki. „Til að mynda af hverju við 
spilum stundum 5-1 vörn, hvað 
leikkerfin ganga út á og hvernig 
þau eiga að ganga upp. Ég vona 
bara að ég komi þessu skemmtilega 
frá mér,“ segir Logi, sem hefur 
miklar væntingar til landsliðsins 
og telur að „strákarnir okkar“ geti 

barist um gullið ef allt gengur upp. 
„Það er einfaldlega kominn tími á 
sigur.“ - fgg

BESTI BITINN Í BÆNUM

„Við ætlum að fá til okkar konur 
sem þora að tjá sig,“ segir fjöl-
miðlakonan Björk Eiðsdóttir.

Björk stýrir nýjum spjallþætti 
ásamt Nadíu Banine sem hefur 
göngu sína á Skjá einum 15. 
febrúar. Þátturinn heitir Dyngjan 
og fjallar um konur, eða eins og 
Björk útskýrir: „Þetta á að vera 
spjallþáttur um konur og allt það 
sem við konur tölum um.“

Hvað talið þið um?
„Við tölum um allt. Við tölum 

um karlmenn, hjónabönd, sam-
bönd, börn, tengdamæður, vinn-
una, námið, aðrar konur og þar 
fram eftir götunum. Allt sem 

mæðir á okkur, það vantar vett-
vang þar sem konur fá að tala.“

Eruð þið að fylla í tómarúm?
„Já, mér finnst vanta vett-

vang þar sem konur láta ljós 
sitt skína og tala um það sem er 
stundum svolítið tabú að tala um. 
Eins og til dæmis hversu van-
þakklátt móðurhlutverkið getur 
verið á stundum, samskiptin við 
hitt kynið og það sem því við 
kemur.“

Þættir á borð við hina banda-
rísku The View og bresku 
Loose Women eru fyrirmynd-
ir Dyngjunnar sem mun leggja 
áherslu á málefni líðandi stundar 

út frá sjónarhóli kvenna. En 
verða konur einu viðmælend-
urnir?

„Við erum ekki búnar að 
ákveða það. Við ætlum að reyna 
að fá einhverja flotta karlmenn 
með smá innslög um hvað 
þeim finnst um það sem 
við erum að tala um – 
hver þeirra hlið er.“  
 - afb

Konur gera sjónvarpsþátt um konur

NÝR SPJALLÞÁTTUR Björk 
Eiðsdóttir og Nadía Ban-
ine stýra nýjum þáttum 

á Skjá einum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Jú, þeir eru að koma, lenda á fimmtudaginn og 
verða væntanlega fram yfir helgi,“ segir Sigurður 
Victor Chelbat hjá Sambíóunum. Klovn-tvíeyk-
ið, Frank Hvam og Casper Christensen, ætlar að 
sækja Ísland heim í vikunni og kynna myndina sína 
Klovn: The Movie. Myndin hefur fengið afbragðs-
góða dóma í dönskum fjölmiðlum, stefnir hraðbyri 
að aðsóknarmeti þar og svo hafa Íslendingar verið 
veikir fyrir þessari kolsvörtu kómík frá herraþjóð-
inni fyrrverandi. Sigurður Victor segir Frank og 
Casper ætla að vera viðstadda nokkrar sýningar 
enda séu þeir spenntir að sjá hvernig íslenska þjóð-
in taki myndinni. 

Það hefur mikið verið rætt og ritað um Klovn-tví-
eykið í íslenskum fjölmiðlum og sjálfir hafa þeir 
félagar lýst því yfir að vinsældir þeirra hér á landi 
séu ótrúlegar. Þeir hafa raunar bundist Íslending-
um miklum tryggðaböndum, Frank Hvam lék á móti 
Frímanni Gunnarssyni í sjónvarpsþáttunum Mér er 
gamanmál og saman komu þeir fram á mikilli uppi-
standssýningu í Háskólabíói á síðasta ári. Casper og 
eiginkona hans Iben Hjejle, sem leikur einnig í þátt-
unum, héldu jólin hér á landi fyrir tveimur árum og 
Iben var formaður dómnefndar RIFF, Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík.

Sigurður segist búast við því að þeir Frank og 
Casper ætli að mála bæinn rauðan og verið sé að 
leggja drög að teiti fyrir þá tvo. Þar komi Austur 
sterklega til greina. „Annars eru þeir miklir Dillon-
menn og fara þangað þegar þeir eru á annað borð á 
Íslandi.“ - fgg

Klovn-tvíeyki til landsins

Í SJÓNVARPIÐ Logi Geirsson er á leið í 
sjónvarpið en hann verður einn fjögurra 
sérfræðinga hjá Stöð 2 Sport á meðan 
HM í handbolta fer fram um miðjan 
janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Logi Geirs hefur 
störf í sjónvarpi

MÆTA Ekki var víst hvort Klovn-félagarnir kæmust til Íslands 
en nú hefur það verið staðfest. Þeir lenda á fimmtudaginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ætli það sé ekki Núðluhúsið. 
Þar fæ ég mér kjúklinganúðl-
urnar með sterkri chili-sósu.“

Jóhann G. Jóhannsson leikari.

„Við vorum búin að ræða þetta 
leikrit löngu áður en við vissum 
af Verzlunarskólanum, en vorum 
samt ekki búin að taka neina 
endanlega ákvörðum,“ segir Björg 
Brjánsdóttir, formaður Herranæt-
ur, leiklistarfélags Menntaskólans 
í Reykjavík, en skólinn frumsýn-
ir leikverk Shakespeares, Draum 
á Jónsmessunótt, hinn 25. febrú-
ar í húsi Norðurpólsins. Sú staða 
er komin upp að Verzlunarskóli 
Íslands frumsýnir söngleikinn 
Drauminn í Loftkastalanum hinn 
3. febrúar, en söngleikurinn er ein-
mitt byggður á fyrrnefndu verki 
Shakespeares. Það er því ljóst að 
söguþráður sýninganna verður 
með ansi svipuðu sniði. 

„Ég komst að þessu fyrir um 

þremur vikum. Það var mikill 
sorgardagur,“ segir Sigríður Dag-
björt Ásgeirsdóttir, formaður 
Nemendamótsnefndar Verzlunar-
skólans. Sigríður segir undirbún-
inginn löngu hafinn, og því hafi 
ekki komið til greina að skipta um 
sýningu. „Það er náttúrlega ekkert 
hægt að breyta um sýningu núna, 
það fer allt að verða tilbúið.“ 

Bæði Verzlunarskólinn og 
Menntaskólinn í Reykjavík eiga 
sér langa leiklistarsögu. Verzlun-
arskólinn hefur hins vegar alltaf 
sett upp söngleiki og verður engin 
breyting á því í ár. „Þar sem við 
erum með söngleik tel ég að okkar 
sýning verði töluvert meira fyrir 
augað,“ segir Sigríður Dagbjört. 
Björg hefur þó litlar áhyggjur 

af því að fólk muni frekar sækja 
sýningu Verzlunarskólans. „Mér 
finnst frekar áhugavert að sjá 
bæði leikrit og nútímasöngleik, 
byggða á sama leikverkinu, og ég 
vona að flestir vilji það líka.“ 

Aldrei áður hefur komið upp sú 
staða að tveir af stærri mennta-
skólum landsins taki upp sömu 
sýninguna. „Þetta er náttúrlega 
svolítið spes, en vonandi verður 
þetta okkur báðum til framdrátt-
ar. Við ætlum bara að halda okkar 
striki og láta þetta ekki hafa áhrif 
á okkur,“ segir Sigríður Dagbjört. 
Orri Huginn Ágústsson fer með 
leikstjórn Draumsins en það er í 
höndum Gunnars Helgasonar að 
leikstýra MR-ingum.

 kristjana@frettabladid.is

SIGRÍÐUR DAGBJÖRT: OKKAR SÝNING VERÐUR MEIRA FYRIR AUGAÐ 

Draumar breytast í 
martröð hjá Verzló og MR

BÆTIR Í RÍGINN Verzlunar-
skólinn og MR hafa 
lengi átt í erjum og eru 
þær Björg Brjánsdóttir, 
formaður Herranætur, 
og Sigríður Dagbjört 
Ásgeirsdóttir, 
formaður Nem-
endamótsnefndar 

Verzlunarskólans, 
ekki að draga úr 
þeim með því 

að setja upp 
nánast sömu 
sýninguna 
í febrúar.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EURO Panelofn 50x120 cm 

12.390
MARGAR STÆRÐIR

EURO handklæðaofn beinn 

hvítur 50x80 cm 

7.290

EURO handklæðaofn kúptur króm 

50x80 cm 

13.490
Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum - Flúðum

MARGAR STÆRÐIR
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eftir Bjarna Hauk Þórsson

Mán. 10/1 kl. 20     
Þri. 11/1 kl. 20  UPPSELT
Mið.  12/1 kl. 20  UPPSELT   
Fim.  13/1 kl. 20  UPPSELT 
Fös. 14/1 kl. 20  UPPSELT   
Lau. 15/1 kl. 20  UPPSELT
Sun.  16/1 kl. 20  UPPSELT   

Mið.  19/1 kl. 20  UPPSELT 
Fim.  20/1 kl. 20  UPPSELT 
Fös.  21/1 kl. 19  UPPSELT 
Fös.  21/1 kl. 22  aukasýning  
Lau.  22/1 kl. 19  UPPSELT
Lau.  22/1 kl. 22  aukasýning  
Sun.  23/1 kl. 20  örfá sæti

Mið.  26/1 kl. 20  UPPSELT   
Fim.  27/1 kl. 20  UPPSELT 
Fös.  28/1 kl. 19  örfá sæti
Fös.  28/1 kl. 22  aukasýning     
Lau.  29/1 kl. 19 
Lau.  29/1 kl. 22  örfá sæti 
Sun.  30/1 kl. 20

Frumsýning 14. janúar –  forsala hafin!

Miðasala | 568 8000
borgarleikhus.is

„Landsþekktur leikari 
með ofurskammt af 

Viagra gripinn í Grindavík“
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Tekur fram spurninga  
skóna
Logi Bergmann Eiðsson hyggst 
brjóta upp þættina sína Logi í 
beinni eilítið á nýju ári. Hann verð-
ur með sérstakan handboltaþátt 
á föstudaginn en eftir viku verður 
blásið til mikillar spurningakeppni 
þar sem þjóðþekktir einstaklingar 
keppa innbyrðis í tveggja manna 
liðum. Björn Jörundur Friðbjörns-
son og Guðmundur Steingrímsson 
skipa eitt liðið og þau Ilmur Kristj-
ánsdóttir og Þorsteinn Guðmunds-

son eru í öðru. Þriðja 
liðið er svo skipað 
veitingamanninum 
Jóhannesi 
Ásbjörnssyni og 

Naglbítnum Vil-
helm Antoni 

Jónssyni 
sem 
sjálfur 
stjórnar 
reyndar 
spurn-
inga-
þætti á 
Rás 2.

Önnum kafinn Bragi
Bragi Valdimar Skúlason hefur 
augljóslega fleiri klukkutíma í 
sólarhringnum en aðrir Íslend-
ingar. Fréttablaðið greindi frá 
því í litlum stúf að hann, ásamt 
Baggalútsfélögum sínum, semdi 
tónlistina við gamanleikinn Nei, 
ráðherra sem frumsýndur verður í 
Borgarleikhúsinu í næsta mánuði. 
Bragi setur það augljóslega ekki 
fyrir sig að vinna með höfuðand-
stæðingnum því hann 
er nú í hljóðveri með 
leikurum Þjóðleik-
hússins í Ballinu á 
Bessastöðum að 
taka upp lög fyrir 
þá sýningu ásamt 
Guðmundi Kristni 
Jónssyni, oftast 
kenndum við 
Hjálma. - fgg

ÓDÝRT 
FYRIR ALLA!

Í Baðhúsinu borgar þú aðeins 5.990* kr. á mánuði  
og færð aðgang í alla opna og LOKAÐA tíma.

Hot jóga - innifalið
Heilsuátak - innifalið
Tabata - innifalið
Afró - innifalið
Magadans - innifalið
Bollywood - innifalið
Les Mills tímar - innifalið
Salsaleikfimi - innifalið
Flamenco - innifalið
Tæbox - innifalið
o.mfl.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug,  
vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.

Baðhúsið - fyrir klárar konur
Vertu velkomin.

Má bjóða þér aðgang að öllum tímum, jafnt opnum sem lokuðum námskeiðum?
Í Baðhúsinu borgar þú aðeins 5.990* kr. á mánuði
og hefur aðgang að öllu þessu með þátttöku í KK klúbbnum. 
Klárar konur sjá hvaða leið er hagstæðust.

5.990* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, lágmarkstími 12 mánuðir. Hægt er að velja um 3 leiðir,  
Skólaáskrift, Grunnáskrift og Eðaláskrift.  Frír aðgangur að lokuðum tímum fylgir Grunn- og Eðaláskrift.

w w w. b a d h u s i d . i s
S í m i  5 1 5  1 9 0 0

Eitt verð - fyrir  klárar  konur

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk
Lj

ós
m

yn
da

ri 
Ve

ra
 P

ál
sd

.

Komdu strax í klúbbinn og byrjaðu að æfa,  
fyrsta greiðsla kemur ekki fyrr en í febrúar!
Kynntu þér úrval tíma í stundaskrá á www.badhusid.is

Fréttablaðið er nú með 187% 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ

20
09

 
29

,3%

74,7%

26%

20
10

20
09

 
71

,4% 20
10

Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.

1  Tók ljósmynd af morðingja 
sínum 

2  Dularfullt morðmál í Banda-
ríkjunum 

3  Fatarisinn H&M horfir til 
Íslands 

4  Lögreglan leitar að Birgittu 

5  Kínverjar skjóta niður gervi-
hnetti 
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