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Jana Maren Óskarsdóttir, verslunarstjóri í Gyllta kettinum, er sparidama.

Elskar allt loðið
É g er svolítið sparileg, alltaf í kjólum og háum hælum og elska allt sem er loðið, pelsa  og loð-húfur,“ segir Jana Maren Óskarsdóttir, verslun-arstjóri í Gyllta kettinum, þegar Fréttablaðið 
forvitnast um fatastíl hennar. Á myndinni klæðist hún 
gamalli slá sem búið er að hressa upp á.„Þetta var gólfsíð slá sem við fundum uppi á lofti. 
Hún var stytt og rúnnuð til og bætt á hana hettu og 
skinni og breyttist við það í æðislega flík. Mjög spari-
leg, fyrir leikhúsferð eða fínt út að borða. Svo er ég í 
kjól frá Gyllta kettinum innan undir.“Spurð um uppáhaldsbúðir segist Jana helst nota tæki-
færið þegar hún ferðast til útlanda til að kaupa föt. Top 
Shop og Primark eru meðal hennar uppáhaldsverslana 
og svo kaupir hún mikið af „second hand“-fatnaði.„Ég þræði „vintage“-verslanir bæði í útlöndum og 
hér heima. Það er til dæmis alltaf gaman að gramsa í 
Kolaportinu.“ 

heida@frettabladid.is
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Pakistanskt í tíu ár
Aamir Uz-Zaman hefur átt 
og rekið veitingastaðinn 
Shalimar í áratug.
tímamót 28

Opið til 21
í kvöld

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík   
Sími 5880500

Við höfum enga stjórn á veðrinu. En við 
getum skaffað hita á rétta verðinu! 2000W 
hitablásari með hitastilli. Áður kr 4.990  

Yfir 400 útsöluvörur á rafha.is 

ÚTSALASPARAÐU SVIMANDI UPPHÆÐIR

OPIÐ ALLA NÆSTU HELGI

Við höfum enga stjórn á veðrinu. En við 

OPIÐ ALLA

Verð nú 40%
 2.990

AFSLÁTTUR

Hitablásari

Róbert Örn Hjálmtýsson:

Semur lag fyrir 
strákana okkar
FÓLK Róbert Örn Hjálmtýs-
son, forsprakki hljómsveitar-
innar Ég, hefur samið HM-
lag til íslenska landsliðsins 
í handbolta. Þar gefur hann 
landsliðinu góð ráð hvern-
ig þeir geti náð yfirburða-
stöðu á vellinum en lagið 
verður frumflutt í þætti 
Loga Bergmanns á föstu-
dagskvöld. 

Róbert á sér sjálfur for-
tíð í handboltaheiminum, 
lék með yngri flokkum ÍR 
og fékk nýverið að kynnast 
kröftum Ingimundar 
Ingimundarsonar lands-
liðsmanns í áramótaleik 
félagsins.  - fgg / sjá síðu 46

Spáð velgengni
BBC spáir Árna Hjörvari 
Árnasyni og hljómsveit hans 
góðu gengi á þessu ári.
fólk 40

SLÆMT NA-TIL  Í dag verða víða 
norðan 10-18 m/s. Éljagangur 
N- og A-lands en bjart syðra. 
Hvassviðri eða stormur NA- og A-til 
í nótt. Frost 5-15 stig. 

VEÐUR 4

-8

-8
-10

-10

-11

UMHVERFISMÁL Strangar reglur Evr-
ópusambandsins um sorpbrennslu 
má meðal annars rekja til kröfu-
gerðar íslenskra stjórnvalda um 
takmarkanir við losun eiturefna 
árið 1992. Þegar tilskip-
un ESB var innleidd 
hér árið 2003 fengu 
stjórnvöld undanþágu 
frá reglunum að kröfu 
sveitarfélaganna. 

Magnús Jóhannes-
son, ráðuneytisstjóri í 
umhverfisráðuneytinu, 
segir að á alþjóðaráð-
stefnu um umhverfi og 
þróun sem haldin var í 
Rio de Janeiro árið 1992 
hafi Ísland haft frum-
kvæði að því að koma 
á alþjóðlegum reglum. 
Ísland hafi því í raun 
fengið undanþágu frá 
ströngum reglum sem 
stjórnvöld hafi barist 
fyrir að yrðu settar.

Kostnaður við að uppfylla skil-
yrðin um sorpbrennslu var ástæða 
þess að sótt var um undanþáguna. 
„Sveitarfélögin sem í hlut áttu 
og Samband sveitarfélaga sóttu 
það fast að slík undanþága feng-
ist,“ segir Magnús. Hann bend-
ir jafnframt á að strangt reglu-
verk ESB sé fyrir margfalt stærri 
sorpbrennslur en eru hér. Smæð 
sorpbrennslnanna hérlendis hafi 
verið grundvöllur þess að fallist 
hafi verið á beiðni Íslendinga um 
undanþágu. 

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, segir 
að síðustu tvo áratugi hafi íslensk 

stjórnvöld lagt mikla áherslu á 
alþjóðlegt samstarf til að draga 
úr mengun sjávar af völdum þrá-
virkra lífrænna efna á borð við 
díoxín og fúran. „Í aðdraganda Ríó-

ráðstefnunnar árið 1992 
lagði Ísland mjög mikla 
áherslu á að ná fram 
ákvæði um alþjóðleg-
ar aðgerðir gegn meng-
un frá landstöðvum, 
sem þá var talin nema 
um 70-80 prósentum af 
þeirri mengun sem berst 
til sjávar. Einkum lagði 
Ísland áherslu á að gert 
yrði lagalega bindandi 
samkomulag á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna um 
bann við losun þrávirkra 
lífrænna efna, þar með 
talið díoxín. Í ljósi þessa 
er afar einkennilegt að 
stjórnvöld hafi sótt um 
undanþágu frá strang-

ari ákvæðum ESB fyrir mengun 
frá sorpbrennslustöðvum.“

Umhverfisstofnun kom upplýs-
ingum til ráðuneytisins eftir að nið-
urstöður díoxínmælinga lágu fyrir. 
Magnús segir að ráðuneytið hafi 
ekki íhugað að greina almenningi 
frá niðurstöðum mælinganna þar 
sem Umhverfisstofnun hafi ekki 
gert neinar tillögur þar um. Sem 
sérfræðistofnun ráðuneytisins hafi 
það verið í þerra verkahring. 

Kristín Linda Árnadóttir, for-
stjóri UST, sagði í viðtali við Rúv í 
gær að vel megi halda því fram að 
umhverfisráðuneytið, sem og stofn-
unin sjálf, hafi brugðist í málinu.   
 - shá / sjá síðu 12

Ísland stóð 
ekki undir 
eigin kröfum
Rekja má strangar reglur ESB um sorpbrennslu til 
baráttumáls Íslendinga frá 1992. Þrýstingur sveitar-
félaga varð til þess að stjórnvöld fengu undanþágu 
frá reglunum þegar tilskipunin var innleidd hér.

Í ljósi þessa er 
afar einkenni-
legt að íslensk 
stjórnvöld hafi 
sótt um undan-
þágu …

ÁRNI FINNSSON 
FORMAÐUR 

NÁTTÚRUVERNDAR-
SAMTAKA ÍSLANDS

SÖGULEGT KJÖR Á ÍÞRÓTTAMANNI ÁRSINS Alexander Petersson sést hér með 
styttuna eftir að hann var kosinn íþróttamaður ársins í gær. Alexander átti frábært ár, 
bæði með íslenska landsliðinu og með liðum sínum í Þýskalandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍÞRÓTTIR Handboltamaðurinn Alex-
ander Petersson var í gær kjörinn 
íþróttamaður ársins 2010 í veg-
legri athöfn á Grand Hóteli en 
þetta er í 55. sinn sem kjörið fór 
fram. Kjör Alexanders var sögu-
legt því hann er fyrsti íþrótta-
maður ársins frá upphafi sem er 
af erlendu bergi brotinn. Alexand-
er fæddist í Lettlandi árið 1980 en 
hefur verið íslenskur ríkisborgari 
frá árinu 2004. 

„Þetta er bara frábært og kom 
mjög mikið á óvart. Ég bjóst alls 
ekki við þessu. Ég er enn að átta 
mig á þessu og því að allir séu að 
óska mér til hamingju með að vera 
íþróttamaður ársins. Þetta er stór-
kostleg stund í mínu íþróttalífi,“ 
sagði Alexander. 

Kosningin var mjög jöfn og 
munaði aðeins 24 stigum á Alex-
ander og knattspyrnumanninum 
Gylfa Þór Sigurðssyni sem varð 
annar. Hópfimleikakonan Íris Mist 
Magnúsdóttir varð síðan í þriðja 

sæti sem er besti árangur fim-
leikakonu frá upphafi í kjörinu. 

Alexander átti stóran þátt í 
því að íslenska landsliðið vann 
brons á EM í Austurríki og þá 
hefur hann farið fyrir liði Füch-
se Berlin sem er í öðru sæti þýsku 
úrvalsdeildarinnar og búið að slá 
topplið deildarinnar út úr þýsku 
bikarkeppninni. 

Alexander er hinn fullkomni 
liðsfélagi, frábær varnarmaður 
sem lætur verkin tala inni á vell-
inum og er ávallt tilbúinn að fórna 
bæði skrokknum og sviðsljósinu 
fyrir velgengni liðsins. 

„Þetta er stórkostlegt fyrir 
mig að fá svona titil og klapp á 
bakið. Ég get núna sýnt strákun-
um mínum að ég var einu sinni 
íþróttamaður ársins. Ég er samt 
ekki að fara að hætta núna því ég 
ætla að gera meira og nú er bara 
að setja stefnuna á að vinna titilinn 
aftur,“ segir Alexander.

 - óój / sjá íþróttir síðu 42

Íþróttamaður ársins var útnefndur í 55. sinn í gær:

Alexander sá besti

Í tómu rugli
Bæði Liverpool og Chelsea 
töpuðu leikjum sínum í gær.
sport 42
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Jón Laxdal Arnalds, fyrrver-
andi dómari og ráðuneytis-
stjóri, andaðist á heimili sínu 
síðastliðinn 
sunnudag. 
Hann var 
fæddur í 
Reykjavík 28. 
janúar 1935, 
sonur hjón-
anna Guðrún-
ar Jónsdóttur 
Laxdal, kaup-
konu í Reykjavík, og Sigurð-
ar Arnalds, útgefanda og stór-
kaupmanns. 

Jón starfaði sem héraðs-
dómslögmaður og síðar hæsta-
réttarlögmaður. Hann gegndi 
starfi ráðuneytisstjóra í sjáv-
arútvegsráðuneytinu frá stofn-
un þess árið 1970 til ársins 
1985 og starfaði eftir það sem 
borgardómari og dósent við 
lagadeild Háskóla Íslands.

Jón lætur eftir sig eiginkonu 
og tvö börn af fyrra hjóna-
bandi.

Jón Laxdal 
Arnalds látinn

Þorbjörg, var það lán í óláni 
að þú fórst í lögfræðina?

„Já, það var að minnsta kosti lán 
gegn óláninu hjá LÍN.“

Þorbjörg Inga Þorsteinsdóttir laganemi 
kærði ákvörðun Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna um að synja henni um 
námslán vegna lögfræðináms. Þorbjörg 
vann málið.

FÓLK Íslenskur karlmaður liggur nú lamaður neðan 
mittis á sjúkrahúsi á Austurríki eftir að hafa gengið 
fram af snjóhengju á gamlárskvöld.

Maðurinn heitir Pétur Kristján Guðmundsson og 
er 24 ára trésmiður og snjóbrettakappi. Pétur var 
í hlíðum Innsbrück ásamt félaga sínum á gamlárs-
kvöld þegar slysið varð. Þeir höfðu verið að fylgjast 
með flugeldasýningu í borginni.

„Pétur gekk fram af snjóhengju og féll um 
tuttugu metra niður bratta brekku áður en hann 
hrapaði fimm eða sex metra fram af þverhnípi,“ 
segir Guðmundur Geir Sigurðsson, faðir Péturs. 
Mæna Péturs skaddaðist við tólfta hryggjarlið.

Að sögn Guðmundar er unnusta Péturs einnig 
ytra. Móðir Péturs býr að sögn Guðmundar ekki 
langt undan og er nú einnig við hlið sonar síns. Þá 
hafa vinir og vandamenn stofnað síðu á Facebook til 
að lýsa stuðningi við hann.

Til stendur að flytja Pétur heim til Íslands hið 
fyrsta. Guðmundur segir það dálítið flækja málið að 
ferðaslysatrygging Péturs hafi verið útrunnin.

Guðmundur segir son sinn sveiflast milli vonar og 
algerrar örvæntingar. „Læknavísindin segja að hann 

stígi aldrei í fæturna aftur en maður veit ekki hvað 
verður,“ segir faðirinn sem nú undirbýr heimkomu 
sonar síns. - gar

Ungur Íslendingur slasaðist alvarlega í Austurríki á gamlárskvöld:

Féll fram af snjóhengju og lamaðist

NÁTTÚRA Þrjú tilvik um dularfull-
an dauða þúsunda spörfugla hafa 
verið tilkynnt að undanförnu. 

Fyrsta atvikið átti sér stað í 
Arkansas-ríki í Bandaríkjunum á 
nýársdagsmorgun, þar sem meira 
en þrjú þúsund svartþrestir féllu 
af himnum ofan í bænum Beebe. 
Næsta dag rak um hundrað þús-
und dauða fiska á land í Arkans-
as-á, rúmum 150 kílómetrum frá 
Beebe. 

Sjónarvottar í Arkansas segja 
að þeir fáu fuglar sem lifðu fall-
ið af hafi ráfað um líkt og ölvaðir 
og flogið á hvað sem fyrir þeim 
varð.

Annað tilvikið varð í Louisiana-
ríki þremur dögum síðar, þar sem 
um 500 dauðir spörfuglar fundust 
dauðir á þjóðvegi. Nýjasta tilvik-
ið var tilkynnt í Svíþjóð á þriðju-
dagskvöld, þegar um 100 krákur 
fundust liggjandi á víð og dreif í 
bænum Falköping, en fræðimenn 
hafa úrskurðað að þeir hafi orðið 
fyrir fyrir höggi og að vörubíll 
hafi ekið á hópinn. 

Bandarískir sérfræðingar 
segja atvikin afar óvenjuleg 
og ekki er vitað um sambæri-
leg atvik. Nokkrar tilgátur eru 
á lofti, en talið er að fuglarnir í 
Arkansas hafi annaðhvort fengið 
blóðtappa eða hjartaáfall. Engar 
kenningar eru á lofti um það 
hvernig fiskarnir drápust þar á 
sama tíma. 

Fuglarnir í Louisiana eru tald-
ir hafa flogið á rafmagnslínu og 
þaðan fallið á þjóðveginn þar sem 
keyrt hafi verið yfir þá. Ekkert 
af þessu hefur þó verið staðfest 
og standa rannsóknir á fuglun-
um yfir. 

Fjöldadauði fugla í Bandaríkj-

Dularfullur fugladauði 
veldur heilabrotum 
Þúsundir dauðra spörfugla hafa fallið af himnum ofan á síðustu dögum í 
Bandaríkjunum og Svíþjóð. Atvikin eru þrjú og telja vísindamenn þau ótengd. 
100 þúsund dauðum fiskum skolaði á land nálægt einum staðnum á sama tíma. 

FUGLARNIR KRUFNIR Dr. Brandon Doss yfirdýralæknir rann-
sakar fuglana á fuglarannsóknarmiðstöðinni í Arkansas. 

Útiloka kulda og flugelda sem orsök
„Þetta er alveg stórfurðulegt. Ég hef aldrei heyrt um 
svona lagað,“ segir Þór Jakobsson veðurfræðingur, sem 
hefur starfað við rannsóknir á sviði veðurfræði í hálfa 
öld. Veturinn hefur verið óvenju kaldur í Svíþjóð, þar 
sem 100 krákur drápust á þriðjudagskvöld, en þó segir 
Þór afar ólíklegt að fuglar drepist á þennan hátt vegna 
kulda eða annarra veðurhræringa. Hann man ekki eftir 
neinu á sínum ferli sem veðurfræðingur sem getur 
mögulega skýrt atvik síðustu daga í Svíþjóð og Banda-
ríkjunum. 

Ólafur Nielsen, fuglafræðingur hjá Náttúrufræði-
stofnun, telur útilokað að heill hópur fugla hafi drepist á sama tíma vegna 
hræðslu við flugelda, en fyrstu tilgátur sérfræðinga í Arkansas á fugladauð-
anum voru á þá leið. Ólafur sagði í samtali við RÚV í gærdag að hann þekkti 
engin dæmi þess hér á landi að svo margir fuglar hefðu fyrirvaralaust fallið 
dauðir af himnum ofan. 

Hann sagðist hafa lesið um atvik erlendis þar sem hópar af fuglum hefðu 
lent í vondum veðrum og drepist vegna þess, en engar vísbendingar eru um 
illviðri á þeim svæðum þar sem fuglarnir féllu niður. 

unum er ekki óþekkt fyrirbæri. 
Síðan í júní 2009 hafa verið skráð 
fimm atvik þar sem fleiri en þús-
und fuglar deyja í einu, þar af 
eitt atvik þar sem 4.000 vaðfugl-

ar drápust vegna veirusýking-
ar í Minnesota-ríki. Þeir fuglar 
drápust þó á eins og hálfs mán-
aðar tímabili. 
 sunna@frettabladid.is

DAUÐUR SVARTÞRÖST-
UR 3.000 dauðir svart-
þrestir féllu til jarðar í 
bænum Beebe í Ark-
ansas-ríki á nýársdag 
og um 500 í Louisiana-
ríki þremur dögum 
síðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STUÐNINGSSÍÐA Á FACEBOOK  Vinir og vandamenn Péturs 
Kristjáns hafa sett upp facebooksíðu þar sem honum er óskað 
góðs bata. 

Kristján Péturs-
son látinn
Kristján Pétursson, fyrrver-
andi deildarstjóri Tollgæsl-
unnar á Keflavíkurflugvelli, 
andaðist á 
Landspít-
alanum á 
þriðjudag, 80 
ára að aldri. 
Kristján 
fæddist l7. 
maí l930 
að Steini á 
Reykjaströnd 
í Skagafjarðarsýslu, sonur 
hjónanna Péturs Lárussonar 
bónda og Kristínar Danivals-
dóttur húsmóður. Kristján 
lætur eftir sig eiginkonu og 
sex börn.

Kristján starfaði lengst af 
hjá Tollgæslunni á Keflavík-
urflugvelli. Hann var þekkt-
ur fyrir brautryðjendastörf 
við rannsóknir og kynningar 
á fíkniefnamálum og fyrir 
vinnu að lausn ýmissa stórra 
sakamála. Kristján skrifaði 
fjölmargar greinar í dagblöð 
og tímarit, auk þess sem hann 
skrifaði tvær bækur.

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti 
í gær úrskurð Héraðsdóms 
Reykjavíkur um framsal á pólsk-
um manni til heimalands síns.

Maðurinn hafði þar gerst 
sekur um líkamsárás ásamt 
öðrum manni, en kom eftir það 
til Íslands. Auk þess hótaði hann 
tveimur mönnum lífláti og að 
kveikja í húsi þeirra. 

Maðurinn var upphaflega 
dæmdur í tíu mánaða skilorðs-
bundið fangelsi en ákveðið var 
að hann skyldi sitja af sér dóm-
inn vegna þess að hann greiddi 
ekki brotaþola skaðabætur sem 
honum var gert að greiða.  - jhh

Hæstiréttur staðfestir framsal:

Ofbeldismaður 
sendur úr landi

LÖGREGLUMÁL Meintum skatta-
lagabrotum vegna rekstrarkostn-
aðar FL Group á árinu 2007 verð-
ur vísað til efnahagsbrotadeildar 
ríkislögreglustjóra að því er fram 
kom í fréttum Stöðvar 2 í gær.
Rekstrarkostnaður fyrirtækisins 
vakti athygli en hann nam um 6,2 
milljörðum króna árið 2007.

Málið snýst meðal annars um 
kostnað vegna hlunninda starfs-
manna, en eftir bankahrun tapaði 
félagið 350 milljörðum króna.

Fyrirtækið heitir nú Stoðir og 
er í eigu kröfuhafa.   - þj

Rannsaka rekstrarkostnað:

FL Group sent 
ríkissaksóknara

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók í gær-
kvöld tvítugan karlmann vegna 
tilraunar til bankaráns í útibúi 
Arion í Hraunbæ í gærmorgun. 
Maðurinn játaði þátttöku sína í 
ráninu við yfirheyrslur í gær-
kvöld og gisti fangageymslur, 
samkvæmt fésbókarsíðu lögreglu. 

Lögreglan hafði fyrr um dag-
inn handtekið þrjá menn vegna 
rannsóknarinnar. Þeim var 
sleppt að skýrslutöku lokinni. 

Maðurinn fór með hulið andlit 
inn í útibúið. Hann grýtti steini 
í afgreiðslubás og heimtaði pen-
inga af gjaldkera. Þegar ekki var 
orðið við kröfu hans lét hann sig 
hverfa. Hann gaf sig svo sjálfur 
fram við lögreglu í gærkvöld.  

Tvítugur maður handtekinn:

Játaði tilraun 
til bankaráns

DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis hefur enn ekki 
ákveðið hvort frávísunarúrskurði dómarans 
Charles Ramos í Glitnismálinu í New York 
verði áfrýjað. Slitastjórnin fær að líkindum 
eins mánaðar áfrýjunarfrest eftir að skrifleg-
ur úrskurður liggur fyrir en sá úrskurður er 
hins vegar enn ekki tilbúinn.

Ramos vísaði málinu frá dómi um miðjan 
desember með þeim orðum að með réttu ætti 
að höfða það á Íslandi.

Hann setti það hins vegar sem skilyrði 
fyrir frávísuninni að stefndu féllust á að 
íslenskir dómstólar hefðu lögsögu í mál-
inu og að eignir þeirra í útlöndum yrðu 
aðfararhæfar ef þeir töpuðu því.

Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slita-
stjórnarinnar, segir að tafirnar á útgáfu 
skriflegs úrskurðar skýrist af því að nú 
vinni dómarinn að því að útfæra skilyrð-
in með formlegum hætti. Við þá vinnu sé 

haft samráð við lögmenn bæði slitastjórn-
arinnar og stefndu.

Í málinu stefndi slitastjórnin þeim 
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Ingibjörgu 
Pálmadóttur, Lárusi Welding, Pálma 
Haraldssyni, Hannesi Smárasyni, Jóni 
Sigurðssyni og Þorsteini M. Jónssyni 
til greiðslu tveggja milljarða dala 
fyrir að hafa rænt bankann að innan.
 - sh

Dómari í New York hefur ekki klárað skriflegan frávísunarúrskurð í máli Glitnis:

Ákvörðun um áfrýjun bíður enn

STEINUNN 
GUÐBJARTSDÓTTIR

SPURNING DAGSINS



RAFTÆKI
ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

NÝÁRS 
ÚTSALA

S ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS 

NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝ

ALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA

S ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS 

NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝ

ALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSAL

RS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS

EKKI MISSA AF ÞESSU!

3.990,-
6.990,-

Frystiskápur
Frigor, 165 ltr.
1805493

59.900,-
79.900,-

LJÓS
ALLT AÐ

50% 
AFSLÁTTUR

Loftljós Doretea
Hvítt/króm.
6000766

20% 
AFSLÁTTUR 

af allri 

innimálningu

NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA N

ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS ÚT

NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA N

S ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS Ú

NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA N

S ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA  NÝÁRS Ú

 NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA N

S ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS ÚTSALA NÝÁRS Ú

37.500,-
37.500,-
37.500,-

46.900,-
46.900,-
46.900,37.500,

37.50

3.990,-

6.990,-3.990,
.99 LJÓS

20-50% 

AFSLÁTTUR

NÝÁRS 

ÚTSALA

11.9
95,-

11.9
95,-

115.995,-1.995,
1.995

20% 
AFSLÁTTUR 

af öllum 

líkamsræktar- 

tækjum

5.595,-

6.995,-5.595,
5.595

10 ltr.

20% 
AFSLÁTTUR 

af allri 

inimálningu

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 komið út!

Hjólsög
1100W, 170 mm blað.
5246023

RAFMAGNS-

VERKFÆRI 

ALLT AÐ

25% 
AFSLÁTTUR

11.995,-
15.995,-

úTIVISTAR-

FATNAÐUR 

ALLT AÐ

50% 
AFSLÁTTUR

11.990,-
14.990,-5.595,-

6.995,-5.595,5.59
10 ltr.

3ja stafa
Eik Structure PS
146395

20% 
AFSLÁTTUR

af Weitzer 

Parketi

30% 
AFSLÁTTUR
af undirlagi og 

parketlistum

4.990kr/m
2

6.290kr/m
2

Úlpa
með loðkraga
5869948

6.990,-
16.990,-

1.790,-
2.990,-

Búsáhöld 

allt að

50% 
AFSLÁTTUR

1.999,-
3.999,-

Verð frá

Gartex öndun
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Bókun Vinstri grænna í borgarstjórn 
á þriðjudag varðandi ákvörðun 
meirihlutans um stjórnsýsluúttekt 
vegna bankahrunsins var lögð fram 
af Þorleifi Gunnlaugssyni en ekki 
Sóleyju Tómasdóttur eins og sagt 
var í blaðinu í gær. Sóley var ekki á 
fundinum.

LEIÐRÉTTING

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.

18°

3°

1°

2°

4°

3°

1°

1°

22°

4°

16°

4°

19°

-2°

9°

12°

1°
Á MORGUN 
13-20 m/s.

LAUGARDAGUR
Stíf NA-átt allra 

austast annars hægari.

-6

-10

-11
-9

-8

-8

-6

-10
-4

-6

-15

8

17

11

16

7

13

10

10

14

13

12

-6 -4

-2

-2
-3

-7

-6

-6

-5

-5

KULDALEG OG 
HVÖSS KORT  
Veður fer heldur 
versnandi er líður 
á daginn einkum 
norðaustan til á 
landinu en þar og 
víða annars staðar 
verður afl eitt ferða-
veður fram að laug-
ardag. Veður batnar 
hvað úrkomu og 
vind varðar um 
helgina en áfram 
verður talsvert 
frost.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

BESSASTAÐIR Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, tók í 
gær við minnispeningi og heið-
ursviðurkenningu úr hendi 
sendiherra Rússlands.

Dimitrí Medvedev, forseti 
Rússlands, og sérstök minning-
arnefnd um síðari heimsstyrj-
öldina veita þessa viðurkenn-
ingu vegna stuðnings Ólafs 
Ragnars við viðburði og athafn-
ir sem tengjast varðveislu sögu 
Rússlands í stríðinu.

Forseti Íslands átti þátt í að 
hér á landi var haldið þing um 
rússneskar skipalestir sem fóru 
um Norður-Atlantshaf í stríð-
inu. Þá stuðlaði forseti að því 
að reistur var minnisvarði í 
Reykjavík um þá sem fórust á 
þessari leið. - þj

Rússnesk viðurkenning:

Forseti heiðrað-
ur af Rússum

VIÐURKENNING TIL FORSETA Sendiherra 
Rússlands, Andrey V. Tsyganov, afhenti 
forseta Íslands minnispening og heiðurs-
viðurkenningu.

JAPAN Metverð fékkst fyrir tún-
fisk á Tsukiji-fiskmarkaðnum í 
Tókýó í vikunni. Einn fiskur, sem 
vó 342 kíló, var seldur á 46 millj-
ónir króna. Kílóverðið var því um 
135 þúsund krónur.

Það voru veitingastaðir í Tókýó 
og Hong Kong sem keyptu fiskinn 
í sameiningu og verður fiskurinn 
notaður í sushi-rétti. Aukin eftir-
spurnar eftir túnfiski í Kína hefur 
hækkað verð á túnfiski mjög und-
anfarin misseri. Fiskurinn dýri 
var veiddur úti fyrir ströndum 
Hokkaido-eyju í Japan. - th

Metverð fyrir túnfisk í Tókýó:

Fiskur seldur á 
46 milljónir

STJÓRNMÁL „Við vorum fyrst og 
fremst að fara yfir stöðuna almennt 
og fara yfir grundvöllinn og stjórn-
arsamstarfið og fá niðurstöðu í það 
til þess að það væri ekkert kjaft-
æði í gangi um það,“ sagði Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 

Vinstri grænna, 
að loknum þing-
flokksfundi í 
gærkvöldi.

Á fundinum 
ræddu þing-
menn Vinstri 
grænna meðal 
annars þá sam-
starfsörðugleika 
sem upp hafa 
komið í flokkn-
um undanfarið. 

Þeir endurspegluðust meðal ann-
ars í því að þrír þingmenn flokks-
ins, þau Atli Gíslason, Ásmundur 
Einar Daðason og Lilja Mósesdótt-
ir, sátu hjá við afgreiðslu fjárlaga 
fyrir jól.

 Steingrímur sagði að nú gleðjist 
eflaust margir sem hafi haft mikl-
ar áhyggjur af heilsu ríkisstjórn-
arinnar undanfarna daga. Þeir 
geti nú tekið gleði sína á ný sem 
vilji stjórninni vel og að hún nái að 
vinna úr þeim ágreiningi sem uppi 
hafi verið. 

„Við erum komin vel á veg í 
þeim efnum, og til þess þurfum við 
sterka og starfhæfa ríkisstjórn. Ég 
tel að niðurstaðan sé skýr í þeim 
efnum eftir daginn í dag, að stjórn-
in er það,“ sagði Steingrímur.

Hann sagði niðurstöðu fund-
arins skýra. Engin breyting hafi 
orðið á stöðu Vinstri grænna sem 
ríkisstjórnarflokks, allir þingmenn 
flokksins styðji ríkisstjórnina.

„Við ætlum að halda áfram 
að funda og ræða þau stóru við-
fangsefni sem við vitum að við 
erum ýmist með í höndunum eða 

við vitum að eru fram undan. Við 
ætlum að reyna að gefa okkur 
meiri tíma til að þétta raðirnar og 
tala saman, reyna að bæta okkar 
vinnubrögð hvað það snertir,“ sagði 
Steingrímur.

Hann sagði umræðuna sem hafi 
komist á flug í samfélaginu eftir 
afgreiðslu fjárlaganna hafa næst-
um verið barnalega. Ekkert tilefni 
hafi verið til að ætla að breytingar 
yrðu á stjórnarsamstarfi Vinstri 

grænna og Samfylkingarinnar.
Spurður hvort þingmennirnir 

þrír sem ekki studdu fjárlög ríkis-
stjórnarinnar njóti trausts hjá 
öðrum þingmönnum flokksins 
sagði Steingrímur: „Já, við treyst-
um hvert öðru, og ræðum það þá 
ef við þurfum að jafna einhvern 
ágreining, eða þurfum að gera 
athugasemdir við verk hver ann-
ars þá bara gerum við það. Það er 
okkar stíll.“

Hann segir ýmsan ágreining 
hafa verið jafnaðan á fundinum í 
gær, þó margt sé enn óleyst. Áfram 
verði fundað til að ræða þau stóru 
viðfangsefni sem nú blasi við.

Spurður hvort þremenningarnir 
muni áfram sitja í nefndum Alþing-
is fyrir hönd flokksins sagði hann 
það ekki hafa verið rætt á þessum 
fundi. Það verði mögulega rætt 
þegar nær dragi þingsetningu.

 brjann@frettabladid.is

GENGIÐ 05.01.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

208,4613
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,63  116,19

180,39  181,27

153,16  154,02

20,55  20,67

19,621  19,737

17,149  17,249

1,4080  1,4162

178,10  179,16

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Vinur við veginn

KAFFIMÁL 
OG ÁFYLLING 
ALLT ÁRIÐ 
2.290 KR.

Kaffimálinu fylgir 
áfylling á kaffi á 
öllum Olís-stöðvum 
út árið 2011.
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WASHINGTON, AP Repúblikanar tóku 
í gær við stjórnartaumunum í full-
trúadeild bandaríska þingsins á ný, 
eftir kosningasigur fyrir tveimur 
mánuðum. John Boehner settist í 
stól forseta fulltrúadeildarinnar 
í stað demókratans Nancy Pelosi, 
sem var fyrst kvenna til að taka 
við embættinu.

Búist er við átökum á komandi 
misserum þar sem nýr meirihluti 
mun gera það að sínu fyrsta verki 
að leggja til að ný heilbrigðislög-
gjöf verði lögð af. 

Það mun þó aldrei verða annað 
en málamyndagjörningur þar sem 

slíkt mun aldrei komast í gegnum 
öldungadeildina því demókratar 
héldu meirihluta þar.

Margir repúblikanar eru í hinum 
svokallaða Teboðs-hópi og gætu 
orðið Boehner erfiðir í mörgum 
umdeildum málum þar sem þörf 
verður á málamiðlunum.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti sagðist búast við því að nýr 
meirihluti myndi fyrst um sinn 
reyna að höfða til harðlínumanna. 

„En ég er viss um að þeir átta 
sig á því að okkar hlutverk er að 
stýra landinu og skapa störf fyrir 
landsmenn.“ - þj

Repúblikanar aftur við stjórnvölinn í fulltrúadeild Bandaríkjaþings:

Búist við átakaþingi vestanhafs

VIÐ STJÓRNVÖLINN John Boehner er nýr 
forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Segir alla styðja stjórnina
Samstarfsörðugleikar innan þingflokks Vinstri grænna voru ræddir á þingflokksfundi í gær. Formaður VG 
segir alla þingmenn flokksins styðja ríkisstjórnina. Hann segir enn ýmis mál óleyst innan þingflokksins.

FUNDAÐ Hvorki Atli Gíslason né Lilja Mósesdóttir, sem bæði sátu hjá við afgreiðslu 
fjárlagafrumvarpsins, vildu tjá sig við fjölmiðla að loknum þingflokksfundi í gær-
kvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég mun verja ríkisstjórnina komi 
fram vantrauststillaga og styð rík-
isstjórnina, en menn þurfa að kafa 
ofan í Evrópusambandsmálin og 
finna þeim annan farveg,“ sagði 
Ásmundur Einar Daðason, þing-
maður Vinstri grænna, að loknum 
þingflokksfundi í gærkvöldi.

Spurður hvort það þýði að hann 
styðji ríkisstjórnina að uppfylltum 
skilyrðum sagði Ásmundur: „Það 
er verið að fara ofan í þessi mál, 
það er ljóst að þeim fjölgar sem 
telja að ferlið sé komið í annan 
farveg en að var stefnt.“

Ásmundur sagði fundarmenn 
hafa rætt málin opinskátt, þar 
með talið hjásetu hans og tveggja 
annarra þingmanna VG við 
afgreiðslu fjárlaga. „Við höfum lýst 
því yfir að við styðjum þessa ríkis-
stjórn en viljum ákveðnar áherslu-
breytingar, ég bind vonir við að 
það verði skoðað í framhaldinu.“

Spurður hvort eðlilegt sé að 
þrír þingmenn í 35 þingmanna 
meirihluta geti krafist slíkra breyt-
inga á stefnu ríkisstjórnarinnar 
segir hann: „Það sem menn hafa 
verið að tala um eru málaflokkar 
sem hafa verið að skekja Vinstri 
græna. Það sem var verið að tala 
um í þessum hópi var að það 
þarf að fara yfir þessi mál, bæði 
hvað varðar efnahagsstefnuna og 
alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hvað 
tekur við þegar hann fer, og þessi 
Evrópusambandsmál sem hafa 
verið að skekja miklu fleiri heldur 
en bara þrjá þingmenn.“

Ekki náðist að klára umræðu 
um þessi mál, og verður fundar-
höldum haldið áfram á þingflokks-
fundi næstkomandi mánudag.

Ríkisstjórnin þarf að 
skipta um farveg

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Við ætlum að halda 
áfram að funda og 

ræða þau stóru viðfangsefni 
sem við vitum að við erum 
ýmist með í höndunum eða 
við vitum að eru fram undan. 

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FORMAÐUR VINSTRI GRÆNNA



Flíspeysur frá 1.500 kr.

Softshell jakkar frá 3.000 kr.

Dúnúlpur 9.900 kr.

20% afsláttur á barnavörum

Allar vörur undir 10.000 kr.



6  6. janúar 2011  FIMMTUDAGUR

TÆKNI Gæti þeir sem kaupa net-
tengingar hjá Símanum ekki að 
sér og breyti sjálfgefnum still-
ingum í beini (e. router) er hægur 
leikur að brjótast inn á þráðlaus 
net þeirra. Þannig gætu ókunnug-
ir notað nettengingu þeirra til net-
vafurs, eða til að hlaða vafasömu 
efni af netinu.

Nálgast má lykilorð læstra net-
tenginga hjá Símanum á opinni vef-
síðu eða með ókeypis reikniforriti. 
Með því að slá inn númer á net-
tengingum sem hefjast á nöfnun-
um „SpeedTouch„ eða „Síminn“, á 
vefsíðuna www.NickKusters.com, 
fá notendur uppgefna svokallaða 
WEP-aðgangslykla, en með þeim 
er hægt að opna þráðlausa netið.

Björn Davíðsson, þróunarstjóri 
hjá netþjónustunni Snerpu, stað-
festir að gallinn sé fyrir hendi á 
mjög stórum hluta þeirra beina 
sem Síminn afhendir viðskipta-
vinum sínum. Hann segir málið 
þó ekki hafa farið hátt innan tölvu-
samfélagsins.

„Þeim sem hafa vitað um þetta 
hefur ekki þótt neinn akkur í því að 
hafa þetta opinbert,“ segir Björn. 
„En ég held að þessi þekking sé nú 
komin á það stig að það sé rétt að 
ítreka það fyrir því fólki sem hefur 
þessi tilteknu nöfn á netinu hjá sér, 
að lagfæra það.“ 

Hrafnkell Gíslason, forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar, 
segir nauðsynlegt að skoða málið. 
„Við tökum málið upp og munum 
vekja athygli á því,“ segir hann. 
„Við erum sífellt að vinna að því 
að byggja upp varnir og hérna 
þarf hugsanlega að skoða málin 
betur.“ 

Hrafnkell segir að þessi tiltekni 
öryggisgalli sé þess eðlis að ein-
beittur brotavilji einstaklings 
þurfi að vera fyrir hendi til þess 
að hægt sé að brjótast inn á net-
tengingar annarra. Þetta sé ekkert 
sem gerist fyrir slysni. 

„Það er þekktur öryggisveik-
leiki að hægt sé að hakka sig inn 
á þessi box ef viðkomandi hakkari 
hefur einbeittan brotavilja,“ segir 
Hrafnkell. „Öll íslensk fjarskipta-
fyrirtæki, ekki síst Síminn, hafa 
sýnt að þau eru öll af vilja gerð til 
þess að bæta öryggi notenda. Við 
munum ræða þessi mál við þá.“ 

Hrafnkell segir að sá sem hakkar 
sig inn á læstar nettengingar geti 

að minnsta kosti nýtt sér hana til 
einkanota. En hins vegar sé alltaf 
sá möguleiki að hægt sé að nálg-
ast gögn og upplýsingar í tölvum 
notenda. 

„Ef menn eru með slíkan brota-
vilja og næg þekking er til staðar 
hjá viðkomandi, er hugsanlegt að 
menn komist í gögn og upplýsingar 
sem liggja í heimilistölvum,“ segir 
hann.  sunna@frettabladid.is

Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans, segir 
gallann þekktan á þessum tilteknum beinum, en Síminn 
sé hættur að kaupa þá. Með beinunum hafi fylgt leið-
beiningar um að framkvæma þá breytingu til að tryggja 
öryggi notenda, það er að segja hvernig breyta eigi 
heitinu á þráðlausa netinu. „Við höfum sent viðskiptavin-
um upplýsingar um að gera þessar breytingar en sú vísa 
verður aldrei of oft kveðin,“ segir Margrét. „Óprúttnir aðil-
ar hafa á undanförnum árum fundið leiðir til að hakka 
sig inn í flestar tegundir beina og því er það mikilvægt 
að viðskiptavinir séu vel upplýstir um netöryggi og átti sig á því að þráðlaust 
net er aldrei 100 prósent öruggt.“ Margrét bendir einnig á að þegar menn 
hakka sig inn á þráðlaus net, þá eru þeir að brjóta lög. 

Leiðbeiningar fylgdu hjá Símanum

Mun ríkisstjórnin sitja út kjör-
tímabilið?
Já 31,7%
Nei 68,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Styður þú upptöku vegtolla á 
leiðum sem liggja að höfuð-
borgarsvæðinu?

Segðu þína skoðun á visir.is

ÁSTRALÍA Ástralar hafa falið hershöfðingja 
að stýra endurreisnarstarfinu í kjöl-
far flóðanna miklu í Queensland-fylki 
undanfarnar vikur.

Queensland er miðstöð kolavinnslu í 
landinu en vegna flóðanna hefur þurft að 
loka flestum kolanámum fylkisins, yfir 
fjörutíu talsins, og ólíklegt er að starfsemi 
geti hafist þar aftur fyrr en eftir marga 
mánuði. Þetta hefur þegar haft mikil áhrif 
á markaði með kol um heim allan.

Flóðin hafa einnig eyðilagt uppskerur 
og valdið miklum skemmdum á sam-
göngumannvirkjum. Yfir 1.200 heimili á 
svæðinu hafa verið kaffærð af flóðunum 

og tæp ellefu þúsund til viðbótar eru 
skemmd.

Að loknum neyðarfundi í stjórn fylkisins 
í gær tilkynnti fylkisstjórinn Anna Bligh 
að hershöfðingjanum Mick Slater hefði 
verið falið að leiða endurreisnarstarfið.  
Hún sagði að þar til svæðið þornaði væri 
erfitt að meta tjónið af flóðunum. „En ef 
allt er talið, frá kostnaði íbúa, kostnaði 
við að endurreisa heimili og innviði sam-
félagsins og tap hagkerfisins, held ég að 
það fari vel yfir fimm milljarða markið,“ 
sagði Bligh. Fimm milljarðar ástralskra 
dala jafngilda um tæpum 600 milljörðum 
króna.  - sh

Hershöfðingja hefur verið falið að leiða endurreisnina á flóðasvæðinu í Queensland í Ástralíu:

Tjónið af flóðunum minnst 600 milljarðar

MIKIÐ TJÓN Ferja hefur þurft kengúrur af umflotnum svæðum yfir á 
þurrt land með bátum. FRÉTTABLAÐIÐ / AP

 
Húsnæðið verður til sýnis föstudaginn 07.01.11 frá kl. 14:00 til 17:00.

Upplýsingar gefur Sigfús í síma 696 7002.

SPRAUTUKLEFI    BÍLALYFTA
Atvinnuhúsnæði til leigu að Smiðshöfða 12, Rvk. 296 fm að stærð.

Í húsnæðinu er sprautuklefi, bílalyfta og loftpressa.

STJÓRNSÝSLA „Við vorum sammála 
um að halda viðræðunum áfram 
undir handleiðslu ríkissátta-
semjara og hann féllst á það,“ 
segir Guðmundur Ármann Pét-
ursson, framkvæmastjóri Sól-
heima, um samningaviðræður við 
sveitar  félagið Árborg um rekstur 
stofnunarinnar.

Forsvarsmenn Sólheima eru 
eins og kunnugt er óánægð-
ir með ákvörðun Alþingis um að 
flytja málefni fatlaðra frá ríkinu 
til sveitarfélaga um nýliðin ára-
mót. Þeir telja að sveitarfélög ráði 
vart við slíkt verkefni. Milli jóla 
og nýárs var gerður samningur 
milli Árborgar og Sólheima um 

reksturinn í janúar til að skapa 
svigrúm til að leysa málið.

Fyrsti formlegi fundurinn aðil-
anna hjá ríkissáttasemjara verður 
á morgun.

„Það hefur verið talað um að 
vinna þetta mjög hratt og leggja 
áherslu á að klára þetta í janúar. 
Það er staðan þar til annað kemur 
í ljós. Við göngum inn í þetta með 
von um að málið leysist,“ segir Guð-
mundur. Hann kveður viðræðurnar 
nú ákveðinn prófstein á getu sveit-
arfélaganna í þessum málaflokki.

„Þetta er fyrsta verkefnið sem 
mun í raun skera um hvort þær 
yfirlýsingar eru réttar að sveit-
arfélögin ráði við yfirfærsluna,“ 
segir framkvæmdastjóri Sólheima.
 - gar

Fulltrúar Árborgar og Sólheima funda á föstudag um rekstur stofnunarinnar:

Ríkissáttasemjari að máli Sólheima

GUÐMUNDUR ÁRMANN PÉTURSSON
Framkvæmdastjóri Sólheima segir 
komandi viðræður við Árborg skera 
úr um getu sveitarfélaga til að annast 
málefni fatlaðra sem flutt voru til þeirra 
um áramót.

Þráðlaus net Símans 
liggja vel við höggi
Hægt er að brjótast inn á þráðlausar nettengingar hjá Símanum með því að 
fletta upp lykilorði á vefsíðu eða með tölvuforriti. Póst- og fjarskiptastofnun 
ætlar að skoða málið. Gallinn liggur í fjarskiptabúnaði viðskiptavina Símans.

Létta verkum af bæjarstjóra
Hafnarstjórn Grundarfjarðar hefur 
ráðið núverandi hafnarvörð sem 
hafnarstjóra Grundarfjarðarhafnar. 
Fulltrúi minnihlutans í hafnarstjórn 
lagðist gegn þessu. „Hingað til hefur 
bæjarstjóri gegnt störfum hafnarstjóra 
og sé ég ekki hagræðingu í því að 
hafnarvörður verði jafnframt hafnar-
stjóri,“ bókaði Ásgeir Valdimarsson.

GRUNDARFJÖRÐUR

Hætti í Sunnlenskri orku
Hróðmar Bjarnason, bæjarfulltrúi 
Ö-lista, leggur til að sveitarfélagið 
Ölfus losi sig við eignarhlut sinn í 
Sunnlenskri orku. „Það markmið 
sveitarfélagsins að friða Reykjadal og 
Grændal og nærumhverfi samrýmist 
ekki áformum Sunnlenskrar orku 
um að afla rannsóknarleyfis og hefja 
rannsóknarboranir í Grændal í beinu 
framhaldi af því,“ segir í bókun Hróð-
mars í bæjarstjórn.

ÖLFUS

FARTÖLVUR Auðvelt er að finna aðgangskóða 
á þá beina Símans sem enn bera uppruna-
legu heitin „SpeedTouch“ eða „Síminn“, 
með notkun tölvuforrits eða á vefsíðunni 
NickKusters.com  MYND/ÚR SAFNI

Til þess að komast hjá því 
að hægt sé að brjótast inn á 
nettengingar sem bera heitið 
SpeedTouch eða Síminn með 
lykilorði uppgefnu á vefsíðu 
eða í forriti, er nauðsynlegt 
fyrir eigendur beinanna að 
breyta lykilorðinu eða nafninu 
á tengingu sinni. Það gerir það 
að verkum að ekki er hægt 
að brjótast inn á netið með 
þessum leiðum. Ekki er flókið 
að lagfæra þessi atriði, en 
notendum er bent á að hafa 
samband við Símann til þess 
að fá tæknilega aðstoð, sé 
þess þörf. 

Innbroti forðað

WASHINGTON Bandaríska utanríkis-
ráðuneytið hefur kallað sendi-
herra sinn í Líbíu, Gene Crantz, 
heim til Washington.

Í danska dagblaðinu Politiken 
segir að hann verði líklega flutt-
ur til í starfi vegna upplýsinga 
sem fram komu í  skjölum sem 
Wikileaks birti á netinu. Utanrík-
isráðuneytið staðfestir það ekki 
en segir að framtíð sendiherrans 
sé til skoðunar.

Í skeyti sem Wikileaks birti 
fjallaði sendiherrann ítarlega 
um Ghaddafi Líbíuforseta og fór 
mörgum orðum um persónu for-
setans og meint samband hans 
við 38 ára úkraínskan hjúkrun-
arfræðing sem fylgir Ghaddafi á 
öllum ferðalögum.   -pg

Wikileaks hefur áhrif:

Kalla berorðan 
sendiherra til 
Washington

KJÖRKASSINN



ÚTSALA

Gildir til 12 september.

250-3000KR.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR

það gerist varla betra...
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1 Hvar í Ástralíu eru nú mikil flóð?

2 Hver er eigandi Baðhússins?

3 Hverjir skipa Klovn-tvíeykið?

SVÖR:

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært rúmlega fimmtugan mann 
fyrir Héraðsdómi Suðurlands 
fyrir líkamsrás. Manninum er 
gefið að sök að hafa stungið 
annan mann í bakið með hnífi.

Atvikið, sem flokkað er undir 
sérstaklega hættulega líkamsár-
ás, átti sér stað framan við póst-
húsið á Dalvík í ágúst á síðasta 
ári. 

Maðurinn sem varð fyrir 
stungunni hlaut djúpan skurð á 
baki. Hann krefst skaðabóta upp 
á tæplega eina milljón króna. - jss

Sérstaklega hættuleg árás:

Stunginn með 
hnífi í bakið

1. Queensland fylki. 2. Linda pétursdótt-
ir. 3. Frank Hvam og Casper Christensen

Borgarferðir
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Nánari upplýsingar 
á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Golfferðir

Golf í vor
Express ferðir bjóða pakkaferðir við allra hæfi á tvo 

frábæra golfvelli á Spáni, Bonalba og La Sella. Í boði eru 

7 og 9 daga ferðir. Spilaðu golf við bestu aðstæður og 

njóttu lífsins í sólinni á Spáni!

Skelltu þér á www.expressferdir.is/golf eða hringdu 

í 5 900 100 og kynntu þér kostina.

Verð á mann í tvíbýli, frá

149.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, frítt fyrir golfsettið 
í flug, 7 gistinætur með hálfu fæði, akstur til og frá flugvelli, fararstjórn 
og ótakmarkað golf.

FRÉTTASKÝRING
Hvað líður sölunni á Icelandic Group?

Stefnt er að því að ljúka í þessum 
mánuði viðræðum Framtakssjóðs 
Íslands og norður-evrópska fjár-
festingarsjóðsins Triton um kaup 
þess síðarnefnda á hlut í Iceland-

ic Group. Finn-
bogi Jónsson, 
framkvæmda-
stjóri Framtaks-
sjóðsins, segist 
gera ráð fyrir 
að málið skýrist 
á næstu tveim-
ur vikum. „Við 
eigum í viðræð-
um um hugsan-
legt samstarf 
og sölu á hlut, en 

það er ekki komin nein niðurstaða 
í það hversu stór sá hlutur kynni 
að verða. Það er mjög jákvætt að 
finna þann áhuga sem er á félag-
inu sem staðfestir þá trú sem við 
höfum á framtíðarmöguleikum 
þess,“ segir hann. 

Á morgun, 7. janúar, rennur út 
tilboð kanadíska fisksölufyrir-
tækisins High Liner Foods um 
viðræður um kaup á IG. Líkt og 
fram kemur í frétt blaðsins í gær 
er fyrirtækið, með fyrirvara um 
áreiðanleikakönnun, tilbúið að 
greiða sem nemur 52 milljörðum 
króna fyrir erlenda starfsemi IG. 

Mat greinenda er að gengju 
slík kaup í gegn myndi Fram-
takssjóðurinn hagnast umtals-
vert á sölunni, en IG er eitt þeirra 
fyrirtækja sem fylgdu í kaupum 
sjóðsins á Vestia, eignarhaldsfélagi 
Landsbankans.

Miðað við skuldastöðu IG, eins 
og hún birtist í síðasta uppgjöri 
félagsins í júní 2010 og það verð 
sem sjóðurinn lét fyrir Vestia, 
herma heimildir blaðsins að áætla 
megi að Framtakssjóðurinn hafi 
keypt IG á rúma fjörutíu milljarða 
króna. Verð á borð við það sem 
kanadíska fyrirtækið nefnir gæti 
því þýtt fimmtán til tuttugu pró-
senta arðsemi Framkvæmdasjóðs-
ins af sölunni. 

Finnbogi áréttar hins vegar 
að enn liggi ekkert fyrir og allar 
upphæðir geti breyst að aflok-
inni áreiðanleikakönnun. Þá sé 
enn stefnt að því að skrá félagið 
á markað þegar seldur hafi verið 
kjölfestuhlutur eða erlend starf-
semi út úr félaginu. „En stefnan er 
að halda sölukerfi félagsins í meiri-
hlutaeigu Íslendinga,“ segir hann.

Sumir viðmælenda blaðsins 
hafa gagnrýnt að Framtakssjóður-
inn skyldi ekki efna til formlegra 
og opnara tilboðsferlis í sölunni á 
Icelandic Group. Um leið er ljóst 
að sjóðnum ber engin skylda til að 
fara slíka leið.

Finnbogi áréttar að töluverð-
ur áhugi hafi verið meðal fjár-
festa á Icelandic Group og vísar á 

bug gagnrýni um ógagnsæi. „Frá 
því í september hefur legið fyrir 
að við vildum fá með okkur sam-
starfsaðila,“ segir hann og kveður 
því alla hafa setið við sama borð 
í þeim efnum. „Í kjölfar þeirrar 

yfirlýsingar gáfu margir aðilar 
sig fram og við ákváðum í kjölfar-
ið að taka upp viðræður við Trit-
on og gefa okkur hæfilegan tíma 
til þess,“ segir hann og áréttar 
að fyrir Framtakssjóðnum vaki 
tvennt, annars vegar að hámarka 
verðmæti og hins vegar að verja 
íslenska hagsmuni við sölu sjávar-
afurða. 

Þá telur Finnbogi alls ekki hægt 
að draga þá ályktun að Landsbank-
inn hafi leikið af sér með því að 
selja frá sér Icelandic Group. „Við 
höfðum alveg hugsað okkur að eiga 
félagið til margra ára og það eitt 
breytir samningsstöðu og kann að 
hækka verð. Landsbankinn á tæp-
lega 30 prósenta hlut í Framtaks-
sjóðnum og nýtur þess því ef gott 
verð fæst fyrir hluta af eignum 
félagsins nú.“ olikr@frettabladid.is

FINNBOGI 
JÓNSSON

TIL SJÓS Framtakssjóður Íslands, sem er í eigu sextán lífeyrissjóða, á í viðræðum við 
evrópska fjárfestingarfélagið Triton um sölu á eignarhlut í Icelandic Group. Á meðan 
ræðir sjóðurinn ekki við aðra fjárfesta. FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Salan á IG skýrist 
í þessum mánuði
Miðað við verðhugmyndir gæti Framtakssjóður Íslands hagnast töluvert á söl-
unni á erlendum hluta Icelandic Group (IG). Sjóðurinn ræðir nú við fjárfesting-
arsjóðinn Triton. Ætlar að hámarka arðsemi og verja íslenska hagsmuni.

Mat sérfræðinga á markaði er að 
sá áhugi sem fjárfestar sýni kaup-
um á IG sé jákvæður og til marks 
um góðan árangur Framtakssjóðs-
ins. Þá virðist staða IG sterkari en 
margur hafði ætlað, með vaxtaber-
andi skuldir upp á 204,5 milljónir 
evra og lausafé sem nemur 32 
milljónum. Nettó vaxtaberandi 
skuldir félagsins samsvara því 26 
milljörðum íslenskra króna.

Skuldastaða IG

DÓMSMÁL „Málið er til skoðunar 
hjá mér og ég get ekkert tjáð mig 
um efni þess eða framgang.“

Þetta segir Guðjón Ólafur Jóns-
son hæstaréttarlögmaður spurður 
um framgang kærumáls Hannes-
ar Smárasonar gegn ríkissaksókn-
ara og saksóknara efnahags-
brotadeildar Ríkislögreglustjóra. 
Guðjón Ólafur er settur saksókn-
ari í málinu.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að Hannes hefði kært ofan-
greinda saksóknara fyrir brot 
gegn þagnarskyldu eftir að gögn 
tengd rannsókn efnahagsbrota-

deildar á viðskiptum FL Group 
voru afhent fulltrúa eins af stærri 
hluthöfum í fyrirtækinu. Upplýs-

ingar úr gögnunum voru síðar til 
umfjöllunar hjá fjölmiðlum. Sak-
sóknari efnahagsbrotadeildar leit-
aði óformlegs álits ríkissaksókn-
ara á afhendingu gagnanna áður 
en til hennar kom. Ríkissaksókn-
ari kvaðst ekki hafa forsendur til 
að meta málið.

„Ég staðfesti að kæran var send 
þar sem þarna voru afhent gögn 
sem við teljum að ekki hefði átt 
að afhenda,“ sagði Gísli Guðni 
Hall hrl., lögmaður Hannesar, 
við Fréttablaðið í gær. Gísli Guðni 
kvaðst ekki vilja tjá sig frekar um 
málið að sinni.  - jss

GUÐJÓN ÓLAFUR 
JÓNSSON

Settur saksóknari tjáir sig ekki um efni kærumáls á hendur tveim saksóknurum:

Kæra Hannesar til skoðunar

Fjárfestingarsjóðurinn Triton leggur áherslu á viðskiptaþróun á neytenda-
markaði, viðskiptalausnir og framleiðslu á Norðurlöndunum og þýskumæl-
andi landsvæðum. Sjóðurinn er sagður hafa mikla reynslu af því að vinna 
með stjórnendum að því að efla rekstur og auka verðmæti fyrirtækja sem 
fjárfest hefur verið í. Sjóðurinn stýrir alls fjórum milljörðum evra fyrir hönd 
norrænna og alþjóðlegra fjárfesta. Umfang einstakra fjárfestinga sjóðsins er 
yfirleitt sagt á bilinu 50 milljónir evra til einn milljarður evra. Sjóðurinn hefur 
starfsstöðvar í Stokkhólmi, Frankfurt og London.  

Sjóðurinn stýrir fjórum milljörðum evra

DANMÖRK Danska matvæla-
stofnunin hefur ávítað samtök 
mjólkuriðnaðarins fyrir að ýkja 
hollustu mjólkurafurða í auglýs-
ingaherferð.

Evrópusambandið borgar um 
helming af 300 milljóna króna 
kostnaði við auglýsingaherferð 
danska mjólkuriðnaðarins sem 
nú stendur sem hæst. 

Í auglýsingunum er staðhæft 
að mjólkurvörur séu góðar fyrir 
tannheilsu og að fituskert mjólk 
geti stuðlað að lægri blóðþrýst-
ingi. Danska matvælastofnunin 
segir að vegna þessara og fleiri 
staðhæfinga sé auglýsingaher-
ferðin villandi og í andstöðu 
við lög, samkvæmt vef danska 
ríkisútvarpsins. - pg

Mjólkurframleiðendur ávíttir:

Villandi áróður 
fyrir mjólk

219 teknir á Hringbraut
219 ökumenn voru staðnir að 
hraðakstri á Hringbraut í gær. Lög-
regla mældi hraða 887 ökutækja 
og ók því fjórðungur ökumanna yfir 
afskiptahraða. Meðalhraði hinna 
brotlegu var 65 kílómetra hraði á 
klukkustund en þarna er 50 kíló-
metra hámarkshraði. Nokkuð hefur 
verið um umferðaróhöpp á þessum 
vegarkafla og þannig er vöktun lög-
reglunnar tilkomin. Lögregla verður 
við hraðamælingar á fleiri stöðum á 
næstu dögum og vikum. 

Löghlýðnir í göngunum
Einungis tveir ökumenn af rúmlega 
hundrað ökumönnum voru staðnir að 
hraðakstri í átaki lögreglu í Hvalfjarð-
argöngum á þriðjudag. Hinir brotlegu 
mældust á 80 og 91 kílómetra hraða 
á klukkustund. Hámarkshraði í göng-
unum er 70 kílómetrar á klukkustund.

LÖGREGLUMÁL

HANNES 
SMÁRASON

VEISTU SVARIÐ?
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– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

ÍS
L
E
N
S
K
A
/S

IA
.I
S

/L
Y

F
 5

28
29

 1
2/

10

Omeprazol Actavis 20 mg 
14 stk. Áður: 1.190 kr. Nú: 1.071 kr.

28 stk. Áður: 2.350 kr. Nú: 2.115 kr. *Gildir til 10. janúar 2011.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

ÍTALÍA Heimsmarkaðsverð á mat 
hefur aldrei mælst hærra en í 
desember síðastliðnum, sam-
kvæmt mælingum Matvæla- og 
landbúnaðarstofnunar Samein-
uðu þjóðanna. Verðið er nú hærra 
en það var árið 2008, þegar upp-
þot brutust út í nokkrum löndum 
vegna verðhækkana á mat.

Vísitala sem notuð er til að 
mæla breytingar á mjólkur-
vörum, kjöti, sykri, kornvör-
um og öðrum matvælum stóð að 
meðaltali í 214,7 stigum í desem-
ber. Vísitalan hækkaði talsvert 
frá mánuðinum á undan, þegar 
hún var að meðaltali 206 stig, 
segir í frétt BBC.

Í júní 2008 stóð vísitalan í 
213,5 stigum. Þá brutust út fjöl-
menn mótmæli og uppþot í kjöl-
far þeirra í Egyptalandi, Haítí 
og Kamerún vegna hækkandi 
matarverðs. 

Mótmæli og óeirðir vegna mat-
vælaverðs voru raunar algeng á 
árunum 2007 til 2008. Háu hveiti-
verði var mótmælt á Ítalíu og 
Marokkóbúar mótmæltu þegar 
verðið á brauði hækkaði.

Óstöðugt veðurfar gæti haft 
slæm áhrif á kornverð, sem er 
áhyggjuefni, segir Abdolreza Abb-
assian, hagfræðingur hjá Mat-
væla- og landbúnaðarstofnun SÞ, 
í samtali við BBC.

Hann telur þó aðstæður nú tals-
vert aðrar en árið 2008, til dæmis 
standi framleiðsla í fátækari ríkj-
um heims betur en þá, sem dragi 
úr líkum á að fólk láti óánægju 
sína í ljós með jafn áþreifanlegum 
hætti og þá.

Abbassian varar við því að 
verð á matvælum gæti enn hækk-
að. Þar geti aðstæður í mikil-
vægum framleiðsluríkjum haft 
mikil áhrif. Til dæmis geti flóðin 
í Ástralíu, kuldarnir í Evrópu og 

þurrkar í Argentínu haft neikvæð 
áhrif á matvælaverð.

„Það er vel mögulegt að verðið 
hækki mikið frá því sem nú er, til 
dæmis ef ekki fer að rigna í Arg-
entínu og kuldinn í Evrópu fer 
að drepa plöntur,“ sagði Abbass-
ian í viðtali við breska blaðið The 
Guardian.

Búist hafði verið við lækkun á 
heimsmarkaðsverði vegna góðr-
ar uppskeru í mörgum af fátæk-
ari ríkjum heims. Það hefur þó 
ekki ræst þar sem óútreiknan-
legt veður fór illa með hveitifram-
leiðslu í Rússlandi.

Heimsmarkaðsverð á sykri og 
kjöti hefur aldrei verið hærra, og 
verð á korni, þar á meðal hveiti, er 
svipuð og árið 2008.

Flóðin í Ástralíu eru þegar 
farin að hafa áhrif á verð á helstu 
útflutningsvörum Queensland, 
þess héraðs sem flóðin hafa mest 
áhrif á. Útflutningur þaðan er 
mikilvægur fyrir markaði í Asíu, 
sér í lagi Indland, Bangladess og 
Japan.

Spár um sykurútflutning frá 
Ástralíu gera nú ráð fyrir að hann 
verði 25 prósentum minni en búist 
var við. Einnig er talið að hveiti-
útflutningur verði umtalsvert 
minni. brjann@frettabladid.is

Matvælaverð 
aldrei hærra
Heimsmarkaðsverð á matvælum náði nýjum hæð-
um í desember þrátt fyrir spár um verðlækkanir. 
Óstöðugt veðurfar veldur framleiðendum vandræð-
um. Verðið gæti enn hækkað segir sérfræðingur.

KAFFI Starfsmenn kaffiframleiðanda í Níkaragva flokka kaffibaunir til útflutnings. 
Verð á kaffi mun líklega hækka vegna ákvörðunar stjórnvalda í Brasilíu um að tak-
marka útflutning til að hækka verð fyrir afurðirnar. NORDICPHOTOS/AFP

Það er vel mögulegt 
að verðið hækki 

mikið frá því sem nú er, til 
dæmis ef ekki fer að rigna í 
Argentínu og kuldinn í Evrópu 
fer að drepa plöntur.

ABDOLREZA ABBASSIAN
HAGFRÆÐINGUR HJÁ MATVÆLA- OG 

LANDBÚNAÐARSTOFNUN SÞ

APAKATTATALNING Kate Sanders, 
starfsmaður Lundúnadýragarðsins, 
hafði í nógu að snúast í gær þegar 
árleg talning hófst í garðinum. Skepn-
ur garðsins eru um 16 þúsund.  
 NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur handtekið 
tvo menn sem reyndust hafa á sam-
viskunni innbrot í tólf fyrirtæki og 
geymslustaði verktaka í Hafnarfirði 
og Garðabæ. Talsverð eignaspjöll 
voru unnin á mörgum innbrotsstað-
anna sem allir eru í sama hverfinu.  

Mikið af þýfi fannst hjá mönnun-
um og telur lögregla að hún hafði 
náð mestöllu af því sem þeir stálu. 
Verðmæti þess er áætlað í kring-
um sex milljónir króna, að sögn 
lögreglu.

Mennirnir tveir sem báðir eru 
komnir undir þrítugt brutust inn 
í fyrirtækin og geymslustaðina á 

tveggja mánaða tímabili. Þar létu 
þeir greipar sópa og virðast ekki 
hafa valið úr. Þannig fundust hjá 
þeim skærbleikar snyrtitöskur í 
bland við rándýr verkfæri. Þýfið 
höfðu þeir falið í skúrum og geymsl-
um sem þeir höfðu aðgang að. Því 
hefur að mestu leyti verið komið í 
hendur eigenda.

Mönnunum var sleppt að yfir-
heyrslum loknum og telst málið 
upplýst. Þeir hafa komið við sögu 
hjá lögreglu áður, einkum þó 
annar þeirra, vegna fíkniefna- og 
þjófnaðarmála.  - jss

STÁLU ÖLLU STEINI LÉTTARA Mennirnir 
stálu öllu sem hönd á festi, mest þó 
verkfærum. Mynd úr safni.

Brutust inn í tólf fyrirtæki og geymslustaði verktaka í Hafnarfirði og Garðabæ:

Tveir milljónaþjófar handteknir
GRÆNLAND Breska olíufélagið 
Cairn Energy hefur leigt tvo olíu-
borpalla og ætlar að bora fjór-
ar tilraunaholur undan ströndum 
Grænlands í sumar. Annar bor-
pallurinn ber heitið Leifur Eiríks-
son. Áformin munu þó háð leyfi 
frá grænlensku heimastjórninni.

Félagið hefur útvegað sér lán-
alínu upp á 900 milljónir dollara 
frá nokkrum bönkum til að standa 
straum af kostnaðinum. Cairn 
Energy fann olíu og gas undan 
Diskó-eyju við vesturströnd 
Grænlands síðastliðið haust.

Olíuleit við Grænland:

Leifur Eiríksson 
borar eftir olíu
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FRÉTTASKÝRING: Mengun frá sorpbrennslu

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík- Flúðum
Vestmannaeyjum

Úlpa með hettu + flíspeysu

kr. 12.990
Varúðarvesti

kr. 890

Flísjakki með hettu

kr. 6.450Polo bolur

kr. 2.190

Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunar-
fræðingur hjá Umís ehf. Environice, segir 
að díoxín og fúrön hafi töluverða sérstöðu 
meðal algengustu mengunarefna vegna 
þess hversu alvarleg og langvinn áhrif þau 
geti haft á lífríkið og heilsu fólks. „Í raun 
geta menn alls ekki leyft sér að umgangast 
þessi efni og vísbendingar um óhóflegan 
styrk þeirra með viðlíka léttúð og ef um 
önnur og minna eitruð efni væri að ræða. 
Því þykir mér það mjög sláandi og reyndar 
ógnvekjandi hversu lítið virðist hafa verið 
gert með þessar niðurstöður úr díoxínmælingun-
um frá 2007. Sjálfsagt geta sérfræðingar rökrætt 
um það hver séu eðlileg viðmiðunarmörk fyrir 
díoxín. Skoðun mín er einfaldlega sú, að ef díoxín 
og fúrön mælast einhvers staðar yfir viðmiðunar-

mörkum verður að grípa til aðgerða þegar 
í stað, hvort sem styrkur efnanna er rétt 
yfir viðmiðunarmörkum eða tvítugfaldur.“ 

Stefán telur að eðlilegt hefði verið að 
krefjast þegar í stað annarrar mælingar 
til að staðfesta niðurstöðurnar og grípa 
í framhaldinu þegar í stað til róttækra 
aðgerða til úrbóta.

„Mér finnst eðlilegt og algjörlega nauð-
synlegt að velta fyrir sér og fara vel ofan 
í saumana á því hvernig hægt var að láta 
þrjú aðgerðarlaus ár líða frá því að niður-

stöðurnar frá 2007 lágu fyrir. Fljótt á litið sýnist 
mér veilan liggja fyrst og fremst í regluverkinu, 
þar sem ekki virðist vera gert ráð fyrir að neitt 
sérstakt ferli fari tafarlaust í gang við aðstæður 
sem þessar.“

Sérfræðingur í umhverfismálum telur að UST hefði átt að bregðast við:

Regluverkið er meingallað

STEFÁN GÍSLASON

Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, segir að 
síðustu tvo áratugi hafi íslensk 
stjórnvöld lagt mikla áherslu á 
alþjóðlegt samstarf til að draga 
úr mengun sjávar af völdum þrá-
virkra lífrænna efna á borð við 
díoxín og fúran. 

„Í aðdraganda Ríó-ráðstefn-
unnar árið 1992 lagði Ísland 
mjög mikla áherslu á að ná fram 
ákvæði um alþjóðlegar aðgerðir 
gegn mengun frá landstöðvum 
sem þá var talin nema um 70-80 
prósentum af þeirri mengun sem 
berst til sjávar. Einkum lagði 
Ísland áherslu á að gert yrði laga-
lega bindandi samkomulag á vett-
vangi Sameinuðu þjóðanna um 
bann við losun þrávirkra lífrænna 
efna, þar með talið díoxín.“ 

Að baki liggja gríðarlegir hags-
munir fiskútflutningsfyrirtækja, 
að sögn Árna, og því hefur barátta 

gegn mengun 
verið megin-
þema í utan-
ríkisstefnu 
Íslands. 

„Í ljósi þessa 
er afar ein-
kennilegt að 
íslensk stjórn-
völd hafi sótt 
um undanþágu 
frá strangari 

ákvæðum Evrópusambandsins 
fyrir mengun frá sorpbrennslu-
stöðvum í þeim tilgangi einum, 
að því er virðist, að forða sveitar-
félögum frá kostnaði af fullkomn-
ari mengunarvörnum. Enn fremur 
sætir furðu hversu óskýr hlutverk 
og valdheimildir Umhverfisstofn-
unar eru og að réttur almennings 
á Ísafirði til upplýsinga um meng-
un vegna starfsemi Funa var 
virtur að vettugi.“

Gengur gegn meginþema utanríkisstefnunnar:

Baráttumál Íslands

ÁRNI FINNSSON

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Stjórnvöld fengu undan-
þágu frá ströngum reglum 
um sorpbrennslu vegna 
þrýstings frá sveitarfélög-
unum. Umhverfisráðuneyt-
ið taldi enga umhverfisvá 
fylgja díoxíni 2007 þar sem 
Umhverfisstofnun gerði 
engar tillögur um aðgerðir.

Kostnaður við að uppfylla ströng 
skilyrði í reglum EES um sorp-
brennslu var ástæða þess að sótt 
var um undanþágu þegar regl-
urnar voru innleiddar hér á landi 
2003. Sveitarfélögin sem í hlut 
áttu og Samband sveitarfélaga 
sóttu það fast að slík undanþága 
fengist, segir Magnús Jóhannsson, 
ráðuneytisstjóri í umhverfisráðu-
neytinu. „Rök þeirra voru kostn-
aður við að breyta sorpbrennsl-
unum sem hafði verið fjárfest í 
tiltölulega skömmu áður.“ 

Magnús bendir á að lengi hafi 
sorp verið brennt á víðavangi og 
undanþágan geri ekki lítið úr þeim 
miklu framförum sem í reglu-
gerðinni hafi falist. „Brennslan á 
Ísafirði þegar hún hófst 1994 var 
hrein bylting. Þegar fjárfest var 
í sorpbrennslunum á tíunda ára-
tugnum voru engar reglur í gildi 
um díoxín og fleira.“

Kristín Linda Árnadóttir, for-
stjóri Umhverfisstofnunar, sagði 
í viðtali við Fréttablaðið að stofn-
unin hefði komið upplýsingum til 
umhverfisráðuneytisins eftir að 
niðurstöður díoxínmælinga lágu 
fyrir 2007. Eins og kunnugt er 
voru þær tugfalt yfir mörkum í 
sorpbrennslunum í Skutulsfirði, 
Vestmannaeyjum og á Kirkju-
bæjar klaustri, sem féllu allar 
undir undanþáguna. 

Spurður hvort ráðuneytið hefði 
ekki átt að greina almenningi frá 
niðurstöðum mælinganna svar-
ar Magnús að auðvelt sé að vera 
vitur eftir á. „En okkar mat var 
að þar sem Umhverfisstofnun, 
sem sérfræðistofnun okkar, gerði 
engar tillögur í því efni til okkar 
væri engin umhverfisleg hætta í 
þessu fólgin.“ 

Að því sögðu varar Magnús við 
því að umræða um díoxínmengun 
verði til þess að vekja upp óþarfa 
áhyggjur fólks og segir það nauð-
synlegt að bíða niðurstaðna úr 
sýnatökum. 

Magnús segir vissa kaldhæðni 
í því fólgna að á alþjóðaráðstefnu 
um umhverfi og þróun sem hald-
in var í Rio de Janeiro árið 1992 
hafi Ísland haft frumkvæði að 
því að koma á alþjóðlegum regl-
um. „Reglurnar um þetta voru 
settar að frumkvæði Íslands 
og urðu síðar til þess að harðar 

Sveitarfélögin sóttu undanþágu fast

MENGUN FRÁ FUNA Hér leggur reyk frá sorpbrennslunni Funa út fjörðinn og yfir Ísafjarðarbæ. Íbúar á svæðinu hafa árum saman 
reynt að leysa þennan vanda en án viðunandi árangurs. MYND/PÉTUR TRYGGVI

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, segir að bæj-
aryfirvöld hafi vitað af díoxíni 
í útblæstri frá sorpbrennslunni 
á staðnum síðan mæling var 
gerð árið 2007. „Við höfum verið 

að vinna að 
úrlausn þeirra 
mála síðan þá. 
Það bendir 
flest til þess að 
við séum búin 
að ná díoxín-
menguninni 
verulega niður 
og að íbúum 
hér stafi engin 
bráð hætta af 
mengun frá 

stöðinni. Aðalmálið er að hræða 
fólk ekki með þessari umræðu, 
eins og mér finnst sumir gera.“

„Það er alveg rétt að við 
megum bæta okkar verkferla í 
allri upplýsingagjöf til íbúa en 
þetta hefur allt verið uppi á borð-
um,“ segir Elliði, spurður um 
upplýsingaskyldu stjórnvalda til 
almennings og hans skyldur sem 
bæjarstjóra árið 2007 þegar nið-
urstöður lágu fyrir um mæling-
una í Eyjum. „Ég hef sest niður 
með íbúum og rætt um meng-
un. Íbúarnir, sumir hverjir, hafa 
áhyggjur af því að vera með sorp-
brennslu, vegna mengunar sem 

frá henni kemur. Það er okkar að 
bregðast við og takast á við þetta 
verkefni.“

Elliði segir að náin samvinna 
hafi verið við Umhverfisstofnun. 
„Það hefur verið ákveðið að mæla 
díoxín og tvö ár hafa verið gefin 
til að vinna að úrbótum. Ný stöð 
kostar allt að 500 milljónir, sem 
verður að hafa hugfast á sama 

tíma og verið er að skera niður 
grunnþjónustu.“

Elliði segir að gripið hafi verið 
til þess á undanförnum árum að 
bæta búnað sorpbrennslunnar. 
Flokkun á sorpi er mun meiri 
í Eyjum en var árið 2007, sem 
minnkar verulega brennslu á líf-
rænum úrgangi og þar með hættu 
á að díoxín myndist.

Bæjaryfirvöld í Eyjum vinna markvisst að því að draga úr mengun:

Þekktu niðurstöður mælingar

SORPBRENNSLA Í VESTMANNAEYJUM Sorpbrennslan í Eyjum stendur hátt á 
vindasömum stað og reykurinn sest ekki inn yfir byggðina eins og skapaði mesta 
vandann í Skutulsfirði. Í austanátt kvarta hins vegar Eyjamenn yfir mengun sem 
slær niður í byggðinni og áhyggjur af mengun hafa verið ræddar á fundum bæjar-
stjóra með íbúum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

ELLIÐI VIGNISSON

reglur voru settar hjá Evrópu-
sambandinu. Ísland fékk þannig 
undanþágu fyrir ströngum regl-
um sem við börðumst fyrir að 
yrðu settar.“ 

Magnús bendir jafnframt á að 

strangt regluverk ESB sé fyrir 
margfalt stærri sorpbrennslur en 
eru hér. Smæð sorpbrennslnanna 
hérlendis hafi verið grundvöllur 
þess að fallist hafi verið á beiðni 
Íslendinga um undanþágu. 

En okkar mat var að 
þar sem Umhverfis-

stofnun, sem sérfræðistofn-
un okkar, gerði engar tillögur 
í því efni til okkar, að þá væri 
engin umhverfisleg hætta í 
þessu fólgin.



útsala!
Gerðu frábær kaup

afsláttur60%Allt að

Búsáhöld

30-60%
afsláttur

Ljós og perur

30-60%
afsláttur

Jólavörur

50-60%
afsláttur

Flísar

20-60%
afsláttur

Hreinlætis- 
og blöndunartæki

15-50%
afsláttur

15-60%
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

afsláttur

Vinnufatnaður

20-50%
Handverkfæri

20-60%
afsláttur

 … OG YFIR 10.000 VÖRUR Á ÓTRÚLEGU ÚTSÖLUVERÐI!



ÁRIÐ BYRJAR BE
FYRIR N1 KORTH

SKÍÐAFERÐ 

FULLT VERÐ 168.920.

98.920 KR.*
+ 1.000 N1 PUNKTAR 

GULLTILBOÐ 1

Innifalið: Flug, flugvallaskattar, gisting á Hótel 
Shandrani, hálft fæði og íslensk fararstjórn.
Eingöngu fáanlegt á n1.is.

*Verð á mann. ATH. aðeins er hægt að bóka ferð fyrir tvo.

7 nætur, 29. jan.–5. feb.

x70
PUNKTAR 

GILDA

Skíðaferð til Val Di Fiemme á Ítalíu með VITA á frábæru tilboðsverði. 
Gisting á Hótel Shandrani sem er glæsilegt 4 stjörnu hótel með hálfu 
fæði í Val Di Fiemme dalnum.

SILFURTILBOÐ 2

DOSS HÁTALARI
MEÐ iPOD VÖGGU
· Viðurkennt fyrir iPod og iPhone
· Hleður og spilar iPod og iPhone
· Góður hljómur
· Fjarstýring
· Innbyggður snúningsmótor - frábært til 
  að horfa á myndbönd á iPod eða iPhone
· Innbyggt „hljóð inn“ tengi þannig að
  auðvelt er að tengja aðrar tegundir spilara
· Hátalarar 3,5W x 2   

FULLT VERÐ 14.990 KR.

9.990KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR 

SILFURTILBOÐ 1

FULLT VERÐ 14.990 KR.

9.990KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR 

MINI FLAKKARI
500GB
Lacie Rikiki Go flakkari sem 
er sá minnsti sinnar tegundar. 
Glæsileg hönnun!

· 500GB minni

· 33% meiri hraði með USB boost

· Örsmár, vegur aðeins 158g

· Þarf ekki straumbreyti

· Öryggis- og afritunarhugbúnaður

· Höggvarið og glæsilegt álhús

· Innbyggður USB kapall

· Í silfurlituðu burstuðu álhúsi

x5
PUNKTAR 

GILDA

FULLT VERÐ 
KR. 2.990

990 KR. 

+1.000 N1 PUNKTAR

Vr: A815 85060683

USB MINNISLYKILL 4GB

FULLT VERÐ 
KR. 2.990

990 KR.
+1.000 N1 PUNKTAR

N1TILBOÐ

N1TILBOÐ
Vr: A767 89930371

ENDALAUS
HOLLUSTA

Ð

S

. 2.990

90KR.

.000 N1 PUNKTAR

Uppskriftir að girnilegum 
söfum og þeytingum 
með upplýsingum um 
næringargildi og 
gagnsemi drykkjanna.

x2
PUNKTAR 

GILDA

4GB minnislykill sem hentar 
vel fyrir öll tölvugögn. 
Hægt að hengja á lyklakippu.

x2
PUNKTAR 

GILDA

N1TILBOÐ

N1TILBOÐ

FULLT VERÐ 
KR. 2.790

790 KR. PR. STK.

+1.000 N1 PUNKTAR

Vr: A312 89159449, 

A312 89159450 

DVD

FULLT VERÐ 
KR. 2.490

490 KR. PR. STK.

+1.000 N1 PUNKTAR

Vr: A312 83309138, 
A312 83309139

CD
· Diskóeyjan,
  diskó- og fönkbarnaplata.
· Duet II,
  Björgvin Halldórsson. Duet I fylgir.

· Karate Kid.
· The Other Guys.

x2
PUNKTAR 

GILDA

x2
PUNKTAR 

GILDA

WWW.N1.IS

FLUG OG GISTING 

Á 4 STJÖRNU HÓTELI 

OG HÁLFT FÆÐI

7 NÆTUR

x5
PUNKTAR 

GILDA

TAKMARKAÐ MAGN

TAKMARKAÐ MAGN

TAKMARKAÐ MAGN



TUR
AFA

SVONA NÝTIR 
ÞÚ ÞÉR TILBOÐIN

SALA HEFST Í DAG KL.12:00
Á N1.IS 

Gull- og silfurtilboð fást aðeins á N1.is

Innifalið: Flug, flugvallaskattar og 
gisting á Mint Hotel Westminister.

LONDON
GULLTILBOÐ 2

FULLT VERÐ 79.900 KR.

49.900 KR.*
+ 1.000 N1 PUNKTAR 

Helgarferð til London með Icelandair á frábæru tilboðsverði.

3 nætur, 11.–14. febrúar

Eingöngu fáanlegt á n1.is.

*Verð á mann. ATH. aðeins er hægt að bóka ferð fyrir tvo.

Frábær HEAD skíðapakki fyrir börn frá 
versluninni Everest: 70-90 sm skíði, SL45 
bindingar og Edge jr. 1 skór.

SILFURTILBOÐ 3

SKÍÐAPAKKI BARNA

N1TILBOÐ

FULLT VERÐ 
KR. 7.990

4.990 KR.
+1.000 N1 PUNKTAR

Vr: 1224 91095

PENN PÚLSMÆLIR

Púlsmælir sem mælir púls með 
brjóstbelti. Frábært fyrir þá sem 
vilja fylgjast með púlsinum við 
æfingar.

FULLT VERÐ 40.975 KR.
TILBOÐSVERÐ EVEREST 34.829 KR.

24.829KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR 

x3
PUNKTAR 

GILDA

SILFURTILBOÐ 4

BRETTAPAKKI BARNA
Frábær HEAD brettapakki fyrir börn frá versluninni Everest: Transit jr. bretti 
118-128-138 sm, Next One bindingar og Boa jr. skór.

FULLT VERÐ 74.985 KR.
TILBOÐSVERÐ EVEREST 59.988 KR.

49.988 KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR

KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR

HEAD skíðahjálmur fyrir börn, 
Viant Youth, frá versluninni Everest.

FULLT VERÐ 7.995 KR

3.995 KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR  

x4
PUNKTAR 

GILDA

SKÍÐAHJÁLMUR
BARNA

SILFURTILBOÐ 5

Gull- og silfurtilboð fást aðeins á heimasíðu okkar, www.n1.is. 
Þar er að finna allar nánari leiðbeiningar. ATH! Takmarkað 
magn í boði. N1 tilboðin fást á N1 um allt land.

URTILBBBBOOOOÐÐÐÐ 4

i j bretti

N1TILBOÐ

+ 1.000 N1 PUN

Þessi tilboð eru dæmi um þann ávinning sem fylgir tryggum 
viðskiptum við N1 enda eru N1 punktar skilyrði þess að hægt sé 
að nýta sér tilboðin. Sæktu um kort á N1.is til að komast í hópinn!

x30
PUNKTAR 

GILDA

FLUG OG
GISTING Á 
4 STJÖRNU 

HÓTELI

3 NÆTUR

RÓMANTÍSK VALENTÍNUSARHELGI

x10
PUNKTAR 

GILDA

x10
PUNKTAR 

GILDA

TAKMARKAÐ MAGN

TAKMARKAÐ MAGN

TAKMARKAÐ MAGN

TAKMARKAÐ MAGN
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hagur heimilanna

Reykjavíkurborg sparaði 
um 12 milljónir á síðasta ári 
með því að hætta að hirða 
upp jólatré við lóðamörk. 
Hægt er að panta þjónustu 
hjá sorphirðufyrirtækjum 
og íþróttafélögum gegn 
gjaldi. Ýmis bæjarfélög 
á landinu bjóða enn upp 
á þjónustuna íbúum að 
kostnaðarlausu. 

Íbúar Reykjavíkur þurfa að fara 
sjálfir með jólatré sín á endur-
vinnslustöðvar eftir hátíðarnar. 
Þó geta borgarbúar keypt þjón-
ustu hjá sorphirðufyrirtækjum 
og hinum ýmsu íþróttafélögum 
og verða þá trén sótt heim að lóða-
mörkum. Reykjavíkurborg hætti 
í fyrra að losa íbúana við jólatrén 
þeim að kostnaðarlausu og með 
því spöruðust um 12 milljónir 
króna.  

Gunnar Hersveinn, upplýsinga-
fulltrúi umhverfis- og samgöngu-
sviðs Reykjavíkurborgar, segir 
borgarbúa hafa tekið vel í breyt-
inguna á síðasta ári. 

„Þar sem þetta varð að telj-
ast lúxusþjónusta var ákveðið að 
hætta þessu í sparnaðarskyni,“ 
segir Gunnar. „Það er mikil vinna 
sem fer í þetta og vissulega geta 
borgarbúar auðveldlega gert þetta 
sjálfir eða þá keypt þjónustuna ef 
þeir vilja.“ 

Hin ýmsu íþróttafélög munu 
sækja jólatrén til að styrkja starf-
semi sína og einnig bjóða sorp-
hirðufyrirtækin Íslenska gáma-
félagið og Gámaþjónustan hf. upp 
á þjónustuna gegn gjaldi.  

Líkt og á síðasta ári verður 
Gámaþjónustan (www.gamar.is) 
með samstarf við Skógræktarfélag 
Reykjavíkur við söfnun jólatrjáa 
á höfuðborgarsvæðinu. Verðið á 
þjónustunni er 800 krónur og er 
gróðursetning á einu tré í Jóla-
skóginum í Heiðmörk innifalin. 

Jón Ísaksson, markaðsstjóri 
Gámaþjónustunnar, segir nálg-
unina „tré-fyrir-tré“ góða og í 
anda þeirra stefnu sem fyrirtækið 
standi fyrir.  

„Við erum bæði að halda kostn-
aði niðri en einnig að stíga stórt 
skref í því að gera skóginn sjálf-
bæran með því að skila trján-
um, sem eru höggvin í Heiðmörk 
fyrir jól, aftur til náttúrunnar,“ 

segir Jón. „Við munum halda 
áfram ótrauðir í þessu á komandi 
árum.“

Hægt er að panta þjónustuna hjá 
Gámafélaginu hf. á heimasíðunni 
www.gamar.is fyrir 10. janúar eða 
í síma 535 2510. Kostnaður við að 
sækja tré er 800 krónur. Íslenska 
gámafélagið er með slóðina www.
gamur.is og kostar þjónustan 650 
krónur.  sunna@frettabladid.is

Sum sveitarfélög sækja 
jólatrén ókeypis heim

LOSA SIG VIÐ JÓLATRÉ Íbúar Reykjavíkur og Ísafjarðar geta keypt sorphirðuþjónustu 
af íþróttafélögum og gámafyrirtækjum eða farið sjálfir með jólatrén sín til endur-
vinnslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Söfnun jólatrjáa á landinu
Staður  Hirða bæjaryfirvöld tré að kostnaðarlausu við lóðarmörk?
Akureyri  Já 6. til 11. janúar
Akranes  Nei
Álftanes  Nei
Borgarbyggð  Nei
Blönduós  Já 10. janúar
Fljótsdalshérað Já 10. til 11. janúar
Garðabær  Já 6. til 11. janúar
Hafnarfjörður Já 10. til 11. janúar
Ísafjörður  Nei - Skráning hjá Glímudeild Harðar. Kostar 500 krónur. 
Kópavogur  Já 10. til 11. janúar
Mosfellsbær  Já 10. til 11. janúar
Reykjanesbær Já 10. til 13. janúar
Reykjavík  Nei - Skráning hjá sorphirðufyrirtækjum eða íþróttafélögum.

Flest bæjarfélög munu hefja hirðingu jólatrjáa um næstu helgi. 

Þegar útsölur eru í verslunum er 
í flestum tilvikum  skylda veslun-
areigenda að merkja vörurnar með 
upprunalegu verði og hinu nýja 
útsöluverði. Til þess að leyfilegt sé 
að merkja vöru á útsölu er nauð-
synlegt að hún hafi á einhverjum 
tímapunkti verið boðin til sölu á 
upprunalegu verði. 

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðs-
stjóri hjá Neytendastofu, segir 
að í sumum tilvikum sé leyfilegt 
að veita prósentuafslátt yfir eitt 
svæði, svo sem á vegg eða fataslá, 
sé það merkt skýrt með skilti svo 
það fari ekki á milli mála. Versl-
anir eru þá skoðaðar af Neytenda-

stofu hver fyrir sig. Ekki er nóg 
að líma verðmiða með útsöluverði 
ofan á upprunalega verðið, heldur 
verður það einnig að vera vel sýni-
legt viðskiptavinum. 

Neytendastofu hafa borist kvart-
anir á síðustu dögum vegna skila-
réttar varðandi inneignanótur. Sé 
viðskiptavini veittur skilaréttur, 
er það í höndum hverrar verslun-
ar fyrir sig hvernig þeim reglum 
skuli hagað. Það er að segja hvort 
viðskiptavinir geti til að mynda 
keypt peysu á upprunalegu verði 
fyrir helgi, og skipt henni og feng-
ið tvær peysur þremur dögum 
seinna.  - sv

Vörur verða að hafa verið seldar á upprunalegu verði til að teljast til útsölu:

Tvær verðmerkingar nauðsyn

AFSLÁTTUR VIÐ KASSA Neytendastofa 
telur að í sumum tilvikum sé í lagi 
að merkja útsöluvörur með prósentu-
afslætti sé það vel sýnilegt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 

sími 551-1990  á skrifstofutíma mán-fim kl.13-17 og fös kl.13-16

BARNA- OG UNGLINGANÁMSKEIÐ 
w w w . m y n d l i s t a s k o l i n n . i s
NÁMSKEIÐ á vorönn

  INNRITUN  STENDUR  YFIR

www.myndlistaskolinn.is

k e r a m i k
mánud. 17.30-20.15     Leirkerarennsla. Guðbjörg Káradóttir
þriðjud. 17.30-20.15     Leirmótun og rennsla. Guðný Magnúsdóttir
miðvikud. 18:00-22:00     Grundvallaratriði í keramiki - KEV173  
          Guðný Magnúsdóttir og Guðbjörg Káradóttir

l j ó s m y n d u n
mán og lau   Ljósmyndun stafræn I.    Vigfús Birgisson
mán og lau   Ljósmyndun stafræn II.   Vigfús Birgisson
lau og þri      Ljósmyndun svart / hvít I.    Erla Stefánsdóttir-Vigfús Birgisson
lau og þri      Ljósmyndun svart / hvít II.   Erla Stefánsdóttir-Vigfús Birgisson

i n d e s i g n  -  p h o t o s h o p
þr-mi-fi-fö-lau tími breytilegur InDesign-Photoshop. Magnús V.Pálss.

2011

u n g t   f ó l k
föstud. 16.00-19.00     13-16 ára     Teikning - Málun
                Þorbjörg Þorvaldsd.og J.B.K.Ransú
föstud. 16.00-19.00     13-16 ára     Teikning og Leir.Guðný Magnúsdóttir
laugard. 10.00-13.00     13-16 ára      Myndasögur Myndskreyt.-Bókagerð
                Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir

fullbókað

f o r m  -  r ý m i  
mánud. 17:30-20:40     Form, rými og hönnun  
                 Þóra Sigurðardóttir-Sólveig Aðalsteinsdóttir-Guja Dögg Hauksd.
miðvikud. 17:30-20:40     Gróðurhús hugmyndanna. 
                 Hildigunnur Birgisdóttir-Hildur Steinþórsdóttir-Eygló Harðardóttir

NÝTT: 

3 - 5  á r a
laugard. 10:15-12:00     3  -  5 ára      Sigríður Helga Hauksdóttir
laugard. 12:30-14:15     3  -  5 ára      Sigríður Helga Hauksdóttir
þriðjud. 15.15-17.00     3  -  5 ára      Elsa Dórótea Gísladóttir
þriðjud.  15.15-17.00    4  -  5 ára      Guðrún Vera Hjartardóttir

fullbókað

fullbókað
fullbókað

6 - 9 ára / 10 - 12 ára  
mánud. 15:15-17:00     6 - 9 ára     Ína Salóme Hallgrímsdóttir
þriðjud. 15.15-17.00     6 - 9 ára     Ína Salóme Hallgrímsdóttir
miðvikud. 15.15-17.00     6 - 9 ára     Þorbjörg Þorvaldsdóttir
fimmtud. 15.15-17.00     6 - 9 ára     Kolbeinn Hugi Höskuldsson
fimmtud. 15.15-17.00     6 - 9 ára     Björk Guðnadóttir 
föstud. 15:15-17:00     6 - 9 ára     Anna Hallin
laugard. 10:15-12:00     6 - 9 ára     Ástr.Magnúsd.-Hildur Steinþórsd.
mánud. 15.15-17.00     8 -11 ára    Arkitektúr. Ástríður Magnúsdóttir
fimmtud. 15.00-17.15     8 -11 ára    Rennsla-mótun Guðbjörg Káradóttir
mánud. 15.00-17.15    10-12 ára    Myndasögur-Stuttmyndagerð     
                         Kolbeinn H.Höskuldsson-Þórey Mjallhvít Ómarsd.
miðvikud. 15.00-17.15    10-12 ára    Handverk-Hönnun-Myndlist  
                             Björk Guðnadóttir
miðvikud. 15.00-17.15    10-12 ára    Hreyfimyndir.Þórey M.Ómarsd.
fimmtud. 15.00-17.15    10-12 ára    Teikning - Málun. Katrín Briem
laugard. 10.00-12.15    10-12 ára    Leir-Skúlptúr.
          Guðbjörg Káradóttir-Anna Hallin

fullbókað

fullbókað
fullbókað

fullb.

fullb.

fullbókað

K O R P Ú L F S S T A Ð I R
6 - 9 ára / 10 - 12 ára / 13 - 16 ára

þriðjud. 15.15-17.00     6 - 9 ára Korpúlfsst.   Brynhildur Þorgeirsd.
miðvikud. 15.00-17.15   10-12 ára Korpúlfsst.   Brynhildur Þorgeirsd.
mánud. 16.30-18.45   13-16 ára Korpúlfsst    Teikning-Málun-Skúlptúr 
               Kristín Reynisdóttir

fullb.
fullb.

fullb.

ALMENN  NÁMSKEIÐ
t e i k n i n g

mánud. 09.00-11.45     Teikning 1 morguntímar. Eygló Harðardóttir
miðvikud. 17:30-21:30     Teikning 1. Sólveig Aðalsteinsdóttir
fimmtud. 09:00-11:45     Teikning 2 morguntímar. Þóra Sigurðardóttir
þriðjud. 17:30-21:30     Teikning 2.Sólveig Aðalsteinsdóttir
fimmtud. 17.30-21.30     Teikning 3.Þóra Sigurðard.Sigríður H.Hauksd.
m-þ-m-f 17.30-22.00     Módelteikning - 4 daga. Þóra Sigurðardóttir
mánud. 17:45-21:30     Módelteikn. Þorbjörg Þorvaldsd.-Þóra Sigurðard.
miðvikud. 17:45-20:30     Módelteikning framhald.Katrín Briem

fullbókað

l i t a s k y n j u n - m á l u n  -  v a t n s l i t u n
þriðjud. 17:30-21:00     Litaskynjun. Eygló Harðardóttir
fimmtud. 17:30-21:00     Litaskynjun framhald.
          Eygló Harðardóttir-Margrét H. Blöndal og gestur.
þriðjud. 14.30-17.00     Tilraunastofa í myndlist fyrir hreyfihamlaða.  
          Margrét H. Blöndal
föstud. 13.15-16.00     Frjáls málun. Sigtryggur B.Baldvinsson
föstud. 09.00-11.45     Málun 1 morguntímar. Þorri Hringsson
þriðjud. 17.30-20.15     Málun 1. Þorri Hringsson
fimmtud. 17.30-20.15     Málun 2. Sigtryggur B. Baldvinsson
föstud. 08.45-11.30     Málun 2 morguntímar. Sigtryggur B. Baldvinsson
miðvikud. 17:30-20:15     Málun 3. Einar Garibaldi Eiríksson 
laugard. 10.00-12.45     Málun 4 Módel- og Portrettmálun.
          Birgir Snæbj. Birgisson og Karl Jóhann Jónsson
miðvikud. 09.00-11.45     Vatnslitun -Teikning morgunt. Hlíf Ásgrímsdóttir
þriðjud. 17.30-20.15     Vatnslitun framhald. Hlíf Ásgrímsdóttir fullbókað

fullb.

fullbókað
fullbókað

fullb.

NÝTT: 

„Ætli verstu kaupin sem ég hef gert hafi ekki 
verið þegar ég keypti bíl fyrir ári og vélin fór 
í honum mánuði síðar,“ segir Grétar Mar 
Jónsson, skipstjóri á Valþóri og fyrrverandi 
þingmaður Frjálslynda flokksins. „Þetta var 
notaður Kia-pallbíll sem ég ætlaði að nota í 
kringum sjóinn. Vélin er ónýt og ég hef ekki 
fengið aðra í hann enn.“

Grétar er ekki eins viss um hver eru hans 
bestu kaup á lífsleiðinni. „Fyrir tveimur og 
hálfu ári keypti ég mér flottan bítlajakka úti 
í Liverpool og er helvíti ánægður með hann. 
Ég nota hann enn og passa í hann. Þetta er 

flottur kragalaus, kolsvartur bítlajakki,“ 
segir Grétar, sem var staddur í borginni 
til að berja augum síðustu tónleika 
Hljóma en brá sér einnig á tónleika með 
Paul McCartney. Að auki heldur Grétar 
með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. 
„Þannig að þetta var hálfgerð pílagríms-
ferð,“ segir hann.

„Mér dettur nú alltaf í hug 
jakkinn minn þegar Raggi 
Bjarni syngur um jakkann 
sinn: Flottur jakki, flottur 
jakki.“

NEYTANDINN: GRÉTAR MAR JÓNSSON SKIPSTJÓRI

Kragalaus, kolsvartur Bítlajakki

4.961 KRÓNUR ER SÚ UPPHÆÐ  sem 
meðalheimilið eyðir í gosdrykki, safa og 
vatn í hverjum mánuði samkvæmt upp-
lýsingum frá Hagstofu Íslands.
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Umsjón: nánar á visir.is 

Lykiltölur úr rekstri NTC*
Liðir 2009 2008 2007
Vörusala 2.144,3 2.072,0 1.965,5
Framlegð 980,3 1.016,7 945,0
Rekstrarhagnaður  106,4 164,4 143,4
Fjármagnsgjöld 150,9  910,3 57,9
Langtímaskuldir 1.424,6 1.202,8 732,0
Eigið fé -505,0 -493,6 214,9
Arðgreiðsla 0,0 100,0 50,0
Eiginfjárhlutfall -39,3% -23,2% 16,0%
Tap ársins -11,4 -608,5 89,3
 * Í milljónum króna

VIÐSKIPTI „Ekkert hefur breyst hjá 
okkur; ég er búin að bíða í fimmtán 
mánuði eftir því að bankinn semji 
við okkur en lítið þokast. Við eigum 
samt von á að það verði í þessum 
mánuði,“ segir Svava Johansen, 
stofnandi og eigandi tískuvöruveld-
isins NTC, einnar stærstu fatakeðju 
landsins sem meðal annars rekur 
Sautján-verslanirnar.

NTC tapaði 11,4 milljónum króna 
árið 2009 og bætist það við 604,5 
milljóna tap frá fyrra ári. Lang-
tímaskuldir, sem að nær öllu leyti 
eru í erlendri mynt, námu rúmum 
1,4 milljörðum. Þá er eigið fé nei-

kvætt um rúman hálfan milljarð og 
eiginfjárhlutfallið neikvætt um tæp 
40 prósent.

Svava segir aðspurð fyrirtækið 
yfirleitt hafa verið rekið með hagn-
aði í 34 ár eða frá stofnun þess. 
Síðasta ár líti ágætlega út, rekst-
urinn góður og rekstrarhagnaður 
enn góður, enda hafi verið mikið 
hagrætt. 

Í fyrirvara endurskoðenda við 
ársuppgjör NTC fyrir rekstrarárið 
2008 var bent á að skuldir voru 829 
milljónum króna umfram peninga-
legar eignir og leiki vafi á fram-

tíðarrekstrarhæfi fyrirtækisins. 
Fyrirvarinn er ítrekaður í síðasta 
uppgjöri.

Þá kemur fram að viðræður 
standi yfir við Landsbankann 
vegna afborgana lána auk þess sem 
viðræðurnar snúist um uppgjör á 
framvirkum gjaldeyrisskiptasamn-
ingi sem NTC gerði við Landsbank-
ann 2008. 

Svava bendir á að skuldir NTC 
séu komnar til vegna skilnaðar 
hennar við Bolla Kristinsson árið 
2005. Hún keypti hlut hans í fyrir-
tækinu og mæltu ráðgjafar gamla 
Landsbankans með því að hún tæki 
lán fyrir kaupunum í erlendri mynt. 
„Þessar skuldir hafa síðan stökk-
breyst,“ segir hún.

Þá er skiptasamningurinn sömu-
leiðis tilkominn vegna ráðgjafar 
úr gamla Landsbankanum. Svava 
man ekki hversu miklar fjárhæðir 
voru í spilunum en sér eftir því að 
hafa tekið ráðleggingum bankans. 
Hún hefur beðið lengi eftir því að 
Landsbankinn komi að endurskipu-
lagningu við að leiðrétta skulda-
stöðu NTC. En það hafi tafist, svo 
sem sökum tíðra mannabreytinga í 
bankakerfinu og ósamræmis innan 
bankans um leiðir. 

„Þetta er mjög óþægilegt, enda 
erfitt að vera með 160 til 200 manns 
í vinnu og vita ekki hver næstu 
skref eiga að vera,“ segir hún og 
vill sjá bankana vinna hraðar í 
endurskipulagningu fyrirtækja svo 
þau gefist ekki upp, ákveði að fara 
gjaldþrotaleiðina og skilji skuld-
ir eftir í bönkunum. „Þetta er leið 
sem ég myndi aldrei vilja fara,“ 
segir Svava.  jonab@frettabladid.is

Viðræður standa yfir um 
skuldamál NTC-veldisins
Tískuvöruveldi NTC skuldar tæpan einn og hálfan milljarð króna og er eigið féð neikvætt um tæp fjörutíu 
prósent. Forstjórinn Svava Johansen hefur beðið eftir aðgerðum viðskiptabankans í fimmtán mánuði en 
vonast til að sjá senn til sólar. Svava ætlar ekki að flýja skuldir fyrirtækisins og láta bankann taka skellinn.

Þetta er mjög óþægi-
legt, enda erfitt að 

vera með 160 til 200 manns 
í vinnu og vita ekki hver 
næstu skref eiga að vera.

SVAVA JOHANSEN
FORSTJÓRI NTC.

SVAVA OG MAÐUR HENNAR BJÖRN Svava Johansen sér eftir því að hafa tekið 
ráðleggingum bankamanna sem hún hafi ekki skilið.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Evrulöndin munu að 
öllum líkindum halda myntsam-
starfinu gangandi þrátt fyrir erf-
iðleika í kjölfar fjármálakrepp-
unnar. Ekki er þó útilokað að 
Grikkland lendi í greiðsluþroti 
og að einstök ríki lendi í frekari 
vandræðum. 

Þetta segir bandaríski hag-
fræðiprófessorinn Kenneth Rog-
off, fyrrverandi aðalhagfræð-
ingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Hann hefur um skeið varað við 
fjárhagsvanda evruríkjanna. 

Rogoff fjallaði um evruna í 
alþjóðlegu samhengi og vanda 
evruríkjanna á fundi norskra 

samtaka iðnaðarins í Osló í gær. 
Í erindi sínu fjallaði hann 

meðal annars um veika stöðu 
evrunnar gagnvart Bandaríkja-
dal og skuldavanda Íra, Portú-
gala og Spánverja. 

Rogoff telur ekki útilokað að 
löndin lendi í sömu vandræðum 
og Grikkland þrátt fyrir að gripið 
hafi verið til aðgerða til að koma 
í veg fyrir annað fjármálahrun. 
Þetta mun ekki duga til og verða 
stjórnvöld landanna að endur-
skipuleggja skuldir sínar, að mati 
Rogoffs, sem telur evrópskt fjár-
málakerfi munu komast á réttan 
kjöl árið 2017. - jab

Hagfræðiprófessor varar við skuldavanda evruríkja:

Telur evruna lifa af

920,4 ER UPPHAFSGILDI  Úrvalsvísitölunnar í byrj-
un árs. Við upphaf síðasta árs stóð vísitalan í 811 
stigum. Þetta jafngildir 13,5 prósenta hækkun.

VIÐSKIPTI Hólmfríður Einarsdóttir 
hefur verið ráðin markaðsstjóri 

Íslandsbanka.
Hólmfríður er 

38 ára viðskipta-
fræðingur frá 
Háskólanum í 
Reykjavík. Hún 
hefur starfað 
við markaðsmál 
fyrirtækja í um 
áratug, fyrst 
sem deildar-
stjóri markaðs- 

og vefdeildar Kaupþings og síðar 
sem forstöðumaður markaðsmála 
hjá Símanum.  

Hólmfríður hefur verið búsett 
í Hollandi undanfarin tvö ár, að 
því er segir í tilkynningu frá 
Íslandsbanka. - jab

Hólmfríður til Íslandsbanka:

Tekur við stöðu 
markaðsstjóra 

HÓLMFRÍÐUR 
EINARSDÓTTIR

VIÐSKIPTI Aflaverðmæti íslenskra 
skipa nam rúmum 101 milljarði 
króna á fyrstu níu mánuðum 
nýliðins árs samanborið við rúma 
86 milljarða á sama tímabili árið 
2009, samkvæmt upplýsingum 
Hagstofunnar. Þetta er fimmtán 
milljarða króna aukning á milli 
ára, eða 17,8 prósent. 

Mesta aflaverðmætið fékkst 
fyrir botnfisk, 70,8 milljarðar 
króna. Það er 19,4 prósentum 
meira en á fyrstu níu mánuðum 
2009. Aflaverðmæti þorskafla 
nam 33,3 milljörðum, sem er um 
27 prósenta hækkun á milli ára. 
Af öðrum tegundum nam afla-
verðmæti flatfisks 7,5 milljörð-
um króna, sem er 5,2 prósenta 
samdráttur.  - jab

Aflaverðmæti eykst milli ára:

Nam 101 millj-
arði króna

ÞORSKI LANDAÐ Aflaverðmæti íslenskra 
skipa jókst um fimmtán milljarða króna 
á fyrstu níu mánuðum síðasta árs 
miðað við sama tíma ári fyrr.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Fluttar voru út vörur fyrir 
tæpa 48,4 milljarða króna í nóvember og 
inn fyrir 37,9 milljarða króna. Vöruskiptin 
í nóvember voru því hagstæð um 10,4 millj-
arða króna. Þetta kemur fram á vefsíðu 
Hagstofunnar. 

Á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2010 voru 
fluttar út vörur fyrir 511,1 milljarð króna 
en inn fyrir tæpan 402,1 milljarð króna. 
Afgangur var því á vöruskiptunum við 
útlönd sem nam tæpum 109,0 milljörðum en 
á sama tíma árið áður voru þau hagstæð um 
75,1 milljarð á sama gengi. Vöruskiptajöfn-
uðurinn var því 33,8 milljörðum króna hag-
stæðari en á sama tíma árið áður. 

Fyrstu ellefu mánuði ársins 2010 var 
verðmæti vöruútflutnings 67,6 milljörðum 
eða 15,2 prósentum meira á föstu gengi en 
á sama tíma árið áður. Mest aukning varð 
í verðmæti útflutnings iðnaðarvara, aðal-
lega áls. Einnig varð aukning í útflutningi 
sjávarafurða.

Fyrstu ellefu mánuði ársins 2010 var verð-
mæti vöruinnflutnings 33,8 milljarðar eða 
9,2 prósentum meira á föstu gengi en á sama 
tíma árið áður. 

Aukning varð í innflutningi á hrá- og 
rekstrarvöru, fjárfestingarvöru og eldsneyti 
en á móti kom samdráttur í innflutningi á 
flutningatækjum.

Vöruskipti við útlönd fyrstu ellefu mánuði síðastliðins árs voru hagstæð:

109 milljarða króna afgangur á liðnu ári

KERSKÁLI NORÐURÁLS Mesta aukningin varð í verð-
mæti á útflutningi iðnaðarvara, aðallega áls.



998 KR.

Tolli: Landslag hugans. 
Listaverkabók Áður: kr.4990.-

Nú: kr. 2495 

Ath: Bónus Korputorgi / Garðabæ

Tolli:eftirprenntanir á striga

Nú: 5000 kr
verðlækkun



20  6. janúar 2011  FIMMTUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp til 
laga um sameiningu Landlæknisemb-

ættisins og Lýðheilsustöðvar. Til stóð að 
umrædd sameining gengi í gegn um ára-
mótin en henni hefur nú verið frestað 
að minnsta kosti til 1. mars. Full ástæða 
er til að staldra nú við, leggja áform um 
umrædda sameiningu á hilluna og huga 
þess í stað að víðtækari og árangursríkari 
sameiningu stofnana Velferðarráðuneyt-
isins.

Undir hið nýja ráðuneyti falla nokkrar 
nefndir og eftirlitsstofnanir um heilbrigð-
isþjónustu, ásamt stofnunum og ráðum sem 
sinna forvörnum og lýðheilsu. Sameiningu 
Landlæknisembættis og Lýðheilsustöðvar 
er ætlað að styrkja og efla starf þeirra, og 
leiða til hagræðingar í rekstri. Engin úttekt 
liggur þó fyrir um þessi áætluðu fjárhags-
legu samlegðaráhrif sameiningarinnar. En 
því er ekki lagt til að ganga lengra í sam-
einingarátt stofnana sem vinna á sama 
sviði? Betri nýting mannaflans, aukin sam-
vinna og hagræðing í rekstri yrði augljós-
lega enn meiri með víðtækari sameiningu 
stofnana, ráða og nefnda.

Í umsögn sinni um frumvarpið leggur 
stjórn FÍH til að það verði dregið til 
baka en þess í stað unnið að víðtækari 

sameiningu stofnana á sviði forvarna og 
lýðheilsumála, ásamt eftirliti með heil-
brigðisþjónustu. Stjórnin leggur til að 
unnið verði að sameiningu þeirra stofnana 
sem nú fjalla um þessi mál, í eina stofn-
un sem beri heitið Heilbrigðisstofa. Heil-
brigðisstofa skiptist í þrjú deildaskipt svið: 
(1) Eftirlit, en undir það falla Landlæknir, 
Lyfjastofnun og Geislavarnir; (2) Forvarn-
ir/lýðheilsa, en undir það falla Lýðheilsu-
stöð og Heyrnar- og talmeinastöð; og (3) 
Nefndir, en því sviði tilheyra Lyfjagreiðslu-
nefnd og Vísindasiðanefnd.

Stjórn FÍH leggur til að forstjóri veiti 
Heilbrigðisstofu forstöðu og að hann skuli 
vera menntaður á heilbrigðissviði og hafa 
menntun og/eða reynslu af stjórnun. Hverri 
deild stýri deildarstjóri og þannig geti 
hið 250 ára gamla heiti „landlæknir“ lifað 
áfram, en tilfinningatengsl margra við það 
starfsheiti virðast ráðandi afl í framlögðu 
frumvarpi. Stjórn FÍH fullyrðir að með 
stofnun og starfsrækslu slíkrar Heilbrigð-
isstofu fengist mikill faglegur ávinning-
ur í formi samvinnu sérfræðinga og sam-
þættingu verkefna. Auk þess næðist fram 
verulegur fjárhagslegur ávinningur með 
fækkun forstjóra og skilvirkari dreifingu 
verkefna.

Sameining stofnana
Velferðar-
kerfið

Elsa B. 
Friðfinnsdóttir
formaður 
Félags íslenskra 
hjúkrunar-
fræðinga

Ófagleg samheiti
Kristján L. Möller, fyrrverandi ráðherra 
vegamála, segir það ófagleg vinnu-
brögð hjá Félagi íslenskra bifreiðaeig-
enda að gagnrýna fyrirhugaða veg-
tolla umhverfis höfuðborgarsvæðið, 
enda standi síður en svo til að leggja 
þar á vegtolla – þetta heiti notenda-
gjöld. Gott og vel, við skulum glugga 
í orðabókina. Ein skilgreining 
orðsins tollur er á þessa leið: 
„afgjald, leiga (fyrir afnot)“. 
Tollur er sem sagt afgjald 
fyrir afnot, eða not-
endagjald. Þetta vissu 
raunar allir nema 
Kristján. En hann veit 
það þá núna.

Gjald fyrir notkun vegar
Ef við flettum upp orðinu vegatollur 
í Íslenskri orðabók verður þetta enn 
skýrara. Þar er vegatollur skilgreind-
ur sem „gjald sem er innheimt af 
vegfarendum (bifreiðastjórum) fyrir 
notkun vegar.“ Ef þessi skrif fara fram 
hjá Kristjáni ætti kollegi hans í þing-
flokki Samfylkingarinnar og ritstjóri 
orðabókarinnar, Mörður Árnason, 
að geta frætt hann um málið.

Svo skal böl bæta …
Áralöng þögn yfirvalda 
um tuttugufalda leyfi-
lega díoxínmengun frá 
sorpbrennslunni Funa 
í Skutulsfirði hefur að 

vonum vakið furðu. Halldór Halldórs-
son, sem var bæjarstjóri á Ísafirði 
þegar niðurstöður mælinga lágu fyrir, 
tekur undir að málið sé alvarlegt. Það 
beri hins vegar að ræða án upp-
hrópana, enda hafi mengunin verið 
margfalt meiri í Vestmannaeyjum 
og á Kirkjubæjarklaustri og myndi 
því kalla á margfaldar upphrópanir. 

Halldór er glöggur en þarna yfirsést 
honum mergur málsins. Það er 
ekki nákvæmt magn mengunar-

innar sem veldur hneykslan, 
heldur að mikilvægum upp-
lýsingum sem snerta hag 
almennings hafi svo gott 
sem verið stungið undir 
stól. stigur@frettabladid.is

Þ
að er einkennilegt að þjóð (eða stjórnvöld fyrir hennar 
hönd) sækist eftir undanþágu til þess að fá að hleypa eitr-
uðum reyk út í andrúmsloftið í meira magni en reglur sem 
þjóðin sjálf hefur undirgengist kveða á um. Það er þeim 
mun einkennilegra þegar um er að ræða samþykkt sem 

byggir að miklu leyti á frumkvæði þessarar sömu þjóðar. Þannig 
er þó málum háttað varðandi nokkrar sorpbrennslur sem starfa 
hér á landi og losa margfalt meira magn af eiturefninu díoxíni út í 
andrúmsloftið en kveðið er á um í reglum EES. 

Á það hefur vissulega verið bent að þrátt fyrir þetta hafi stórlega 
dregið úr losun díoxíns út í and-
rúmsloftið undanfarin ár. Það er 
auðvitað gott og blessað en samt 
sem áður ekki ásættanlegt að í 
nokkrum sveitarfélögum hér á 
landi sé losun díoxíns, eða hefur 
til skamms tíma verið, tugfalt 
yfir viðmiðunarmörkum. 

Það hljómar heldur einkenni-
lega úr munni sérfræðinga að losun díoxíns sé langt undir því sem 
hættulegt geti talist þegar losunin er yfir, og það meira að segja 
víðáttulangt yfir, viðmiðunarmörkum sem við höfum sjálf átt þátt 
í að setja. Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur bendir 
í fréttaskýringu í blaðinu í dag á sérstöðu díoxíns meðal algeng-
ustu mengunarefna vegna þess hversu alvarleg og langvinn áhrif 
þess eru á lífríkið og heilsu fólks. Því geti menn ekki leyft sér að 
umgangast efnið af léttúð. „Skoðun mín er einfaldlega sú, að ef 
díoxín og fúrön mælast einhvers staðar yfir viðmiðunarmörkum 
verður að grípa til aðgerða þegar í stað, hvort sem styrkur efnanna 
er rétt yfir viðmiðunarmörkum eða tvítugfaldur,“ segir Stefán. 

Til að bíta höfuðið af skömminni þá eiga reglur EES uppruna sinn 
í frumkvæði Íslendinga. Í fréttaskýringunni kemur fram bæði hjá 
Magnúsi Jóhannessyni, ráðuneytisstjóra umhverfisráðuneytisins, 
og Árna Finnssyni, formanni Náttúruverndarsamtaka Íslands, að 
Ísland hafi í tengslum við umhverfisráðstefnuna í Rio de Janeiro 
1992 átt frumkvæði að því að settar yrðu reglur um mengunarvarn-
ir sorpbrennsla, ekki síst vegna hagsmuna fiskútflytjenda. Magnús 
segir: „Reglurnar um þetta voru settar að frumkvæði Íslands og 
urðu síðar til þess að harðar reglur voru settar hjá Evrópusamband-
inu. Ísland fékk þannig undanþágu fyrir ströngum reglum sem við 
börðumst fyrir að yrðu settar.“ 

Ekki síst þess vegna er illásættanlegt að íslensk yfirvöld skuli 
hafa látið undan þrýstingi Sambands sveitarfélaga um að fá 
undanþágu frá reglum EES um sorpbræðslu. Sömuleiðis að Sam-
bandið og yfirvöld sveitarfélaganna sem um ræðir skuli hafa látið 
hagsmuni íbúa víkja vegna þess að það var of dýr biti að ganga frá 
sorpbrennslum, sem vissulega höfðu staðist reglur þegar þær voru 
byggðar, þannig að mengun frá þeim stæðist reglur.

Það þekkist í leikjum barna að sá minnsti fái að vera með en er 
þó ekki settur undir sömu reglur og reyndari þátttakendur. Svoleið-
is þátttakandi voru oft nefndur súkkulaði. Svo virðist sem Ísland 
hafi á mörgum sviðum ekki meiri metnað en svo í alþjóðlegum 
samskiptum en að vera súkkulaði; í þessu tilviki tilbúin að hugsa 
hnattrænt án þess að þó að fylgja því eftir með nauðsynlegum 
aðgerðum heima fyrir.

Íslendingar á undanþágu frá reglum sem þeir 
hafa sjálfir haft frumkvæði að því að setja:

Súkkulaði

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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Stjórnskipunarmálin eru nú 
í fastmótuðum farvegi skv. 

lögum, sem Alþingi setti um 
stjórnlagaþing á síðasta ári. For-
sagan er býsna löng. Þegar á 
árinu 1945, ári eftir samþykkt 
stjórnarskrárinnar í þjóðarat-
kvæðagreiðslu við lýðveldis-
stofnunina 1944, hófust umræður 
um nauðsyn þess að endurskoða 
stjórnarskrána, enda hafði 
hún verið sett aðeins til bráða-
birgða. Alþingi hefur þó ekki 
tekizt að vinna það verk þrátt 
fyrir umfangsmikið nefndar-
starf á vegum þingsins um lang-
an tíma. Þó tókst að bæta góðum 
mannréttindakafla inn í stjórn-
arskrána 1995. Ýmis önnur mál, 
sem varða mörkin milli fram-
kvæmdarvalds, löggjafarvalds og 
dómsvalds, hafa setið á hakanum. 
Stjórnmálaflokkarnir hafa ekki 
getað komið sér saman um ýmis 
atriði, sem varða þá sjálfa og 
valdið, sem stjórnarskráin færir 
þeim óbeint. Alþingi viðurkenndi 
þetta sjónarmið í verki eftir 
hrun með samþykkt laganna um 
stjórnlagaþingið. 

Þing og þjóð
Alþingi ákvað að fela þjóðinni að 
kjósa sér fulltrúa á stjórnlaga-
þing frekar en að skipa eina 
nefndina enn til að gera tillögur 
um endurbætur á stjórnarskránni 
eða nýja stjórnarskrá. Eftir því 
hlýtur að teljast eðlilegt, að til-
lögur stjórnlagaþingsins verði 
lagðar í dóm þjóðarinnar að loknu 
verki, en ekki í dóm Alþingis, 
svo sem eðlilegt hefði getað tal-
izt, hefði Alþingi skipað fulltrúa 
til setu á stjórnlagaþingi. Líklegt 
hlýtur því að teljast, að stjórnlaga-
þingið leggi til við Alþingi, að 
tillögur stjórnlagaþingsins verði 
bornar undir þjóðaratkvæði án 
efnislegra afskipta Alþingis af 
tillögunum. Til þess þarf ekki 
annað skv. stjórnarskránni en 
samþykkt Alþingis þar að lútandi, 
enda færi ekki vel á, að Alþingi 
fjallaði sjálft um tillögur, sem 
varða Alþingi og ýmsa aðra þætti 
stjórnskipunarinnar. Þjóðin setur 
sér stjórnarskrá til að reisa girð-
ingar og vernda almenning fyrir 
yfirvöldum. Stjórnarskránni er 
beinlínis ætlað að binda hendur 
Alþingis og annarra stjórnvalda 
með því að kveða á um valdmörk 
og mótvægi. 

Umboð stjórnlagaþingsins
Stjórnlagaþingið kemur saman 

15. febrúar og mun starfa skv. 
lögum í tvo mánuði með hugsan-
legri framlengingu í tvo mánuði 
til viðbótar. Þar sitja 25 fulltrúar, 
sem 84 þúsund kjósendur völdu 
úr hópi 523 frambjóðenda. Kjör-
sóknin var 37% borið saman við 
44% kjörsókn, þegar samning-
urinn um sambandslögin, sem 
færðu þjóðinni fullveldi 1918, var 
borinn undir þjóðaratkvæði. Eins 
og Guðmundur Ólafsson hag-
fræðingur og Hjörtur Hjartar-
son sagnfræðingur hafa bent á, 
má telja samanburðinn við kjör-
sóknina 1918 nærtækari en sam-
anburð við alþingiskosningar, 
þar sem stjórnmálaflokkar með 

fullar hendur fjár smala kjós-
endum á kjörstað. Fjölmargir, 
kannski langflestir frambjóðend-
ur til stjórnlagaþings höfðu sig 
lítt eða ekki í frammi fyrir kosn-
inguna og vörðu litlu eða engu 
fé til kynningar á framboðum 
sínum. Umboð rétt kjörins stjórn-
lagaþings á grundvelli laga frá 
Alþingi verður ekki vefengt með 
skírskotun til 37% kjörsóknar 
eða annarra atriða. Lýðræðislegt 
umboð stjórnlagaþingsins frá 
kjósendum er hafið yfir allan 
vafa. 

Landslag stjórnlagaþingsins
Ætla verður, að þeir, sem náðu 
kjöri til stjórnlagaþings, hafi 
hlotið kosningu fyrst og fremst 
á grundvelli þeirra sjónarmiða, 
sem þeir lýstu fyrir kosning-
una. Sjónarmið þeirra lágu fyrir 
t.d. í svörum þeirra við spurn-
ingum DV í nóvember, og þau 

virðast líkleg til að enduróma í 
tillögum stjórnlagaþingsins. Af 
25 kjörnum fulltrúum svöruðu 
23 spurningum DV, tveir svör-
uðu ekki. Fróðlegt er að skoða 
svör fulltrúanna við ýmsum 
lykilspurningum. 

Lítum yfir landslagið. Þegar 
svörin eru dregin saman, kemur 
í ljós, að 19 fulltrúar af 23 eru 
hlynntir því að breyta stjórnar-
skránni, 22 eru hlynntir ákvæði 
um auðlindir í þjóðareign, 18 
eru hlynntir málskotsrétti for-
setans, 21 er hlynntur þjóðarat-
kvæðagreiðslum, 16 eru hlynnt-
ir persónukjöri, 20 eru andvígir 
setu ráðherra á Alþingi, 23 eru 

andvígir því, að dómsmálaráð-
herra einn skipi dómara, 22 eru 
hlynntir jöfnu vægi atkvæða 
óháð búsetu, 14 eru hlynntir því, 
landið sé eitt kjördæmi, en fimm 
eru því andvígir, 17 eru hlynntir 
þingræði, 17 eru hlynntir opnum 
yfirheyrslum á Alþingi, og 18 
eru andvígir því, að ráðherra 
einn skipi í embætti. Átta eru 
hlynntir auknum valdheimildum 
forsetans, en fimm eru andvígir, 
14 eru hlynntir því að fækka 
þingmönnum, en sjö eru andvíg-
ir, 21 og 18 eru hlynntir því að 
takmarka, hversu lengi forseti 
og forsætisráðherra geta setið 
í embætti, og 20 fulltrúar eru 
hlynntir auknum rétti almenn-
ings til upplýsinga. Fimmtudag-
inn 20. janúar mun ég fara yfir 
sviðið í opinberum hádegisfyrir-
lestri í hátíðasal Háskóla Íslands 
kl. 12-13 og svara spurningum úr 
sal. Allir velkomnir. 

Hvernig landið liggur
Þorvaldur Gylfason
prófessor

Í DAG

Líklegt hlýtur því að teljast, að stjórnlaga-
þingið leggi til við Alþingi, að tillögur 
stjórnlagaþingsins verði bornar undir 

þjóðaratkvæði án efnislegra afskipta Alþingis af 
tillögunum. 

AF NETINU

Skortur á auðmýkt og sjálfsgagnrýni
Heimtufrekja og þöggun óþægilegra skoðana er skaðleg, við 
erum of sjálfhverf og eigum erfitt með að líta í eign barm. 
Sú hneykslunargirni sem hefur einkennt viðbrögð okkar við 
ábendingum erlendra aðila í aðdraganda Hrunsins segir allt 
um þetta. Sama má segja um ábendingar um að of margir 
hafi látið óskhyggju lýðskrumsins ráða för. Þeir sem bent 

hafa á annað hafa mátt sitja undir heiftúðlegri gagnrýni.
Fjölbreytileiki, ólík lífssýn og gildismat skapa vissulega ólíkar skoðanir en 

það er einmitt það sem styrkir samfélög ef þær fá að vera hluti af umræð-
unni. Stærsta vandamál Íslendinga er án nokkurs vafa yfirþyrmandi skortur 
á aga, auðmýkt og sjálfsgagnrýni. Afsakanir skortir ekki. Betur og betur er að 
koma í ljós að við vorum sjálfhverfar smásálir, ófærar um að líta í eigin barm.
gudmundur.eyjan.is
Guðmundur Gunnarsson

Ekki fer á milli mála að á Íslandi 
er áhugi á veðri og náttúru-

fari e.t.v. öllu meiri en í mörgum 
öðrum löndum og einkennir dag-
lega umræðu Íslendinga. Því vekur 
það ætíð furðu mína að veður-
upplýsingar fjölmiðla skuli vera 
jafn ónákvæmar – já og beinlínis 
hættulegar og raun ber vitni. Er 
ekki laust við að maður telji þetta 
meðal ástæðna fyrir óvarkárni 
fólks sem leggur illa búið af stað í 
ferðir innanlands og lendir síðan í 
hrakningum og vosbúð sem getur 
jafnvel orðið því að aldurtila. 

Þetta eru býsna þungar ásakanir, 
en orsök þeirra er sú að ólíkt flest-
um veðurfréttum erlendis er kæl-
ing ekki tilgreind í veðurfréttum 
hér á landi auk skyggnis, vindátt-
ar og úrkomu og hitastigs. Þessi 
samtíningur upplýsinga og vönt-
un á upplýsingum um áhrif þeirra, 

nefnilega kælingu, gefur því ófull-
komna mynd af veðráttu og áhrif-
um hennar á fólk. Raunar alranga 
ef aðeins er miðað við hitastig. 
Þannig er t.d. í dag, 4. janúar 2010 
þegar þetta er skrifað, hitastig í 
Reykjavík uppgefið af Veðurstofu 
Íslands -4°C og ekki þarf að efast 
um að þetta eru réttar upplýsing-
ar. En fari maður inn á útlendar 
veðurvefsíður eins og t.d. www.
yr.no sem er býsna góð norsk vef-
síða, þá sést að þetta hitastig ásamt 
vindinum myndar kælingu sem 
finnst sem -13°C. Á fimmtudag er 
á sömu vefsíðu spáð -8°C hitastigi 
í Reykjavík sem finnst sem -18°C 
kæling. 

Það er augljóst að íslenskir veður-
fræðingar eru jafn hæfir þeim 
norsku til að veita upplýsingar um 
kælingu, sem eru hagnýtar upp-
lýsingar fyrir fólk til þess að það 
viti hver eru áhrif veðurs á menn 
og skepnur. Hér með er skorað á 
íslenska veðurfræðinga og fjöl-
miðla að flétta birtingu á kælingu 
inn í veðurfréttir sínar og veður-
spár þannig að þetta verði hagnýt-
ar upplýsingar og stuðla þannig á 
ábyrgan hátt að því að fólk búi sig 
í samræmi við veðurfar.

Ábyrgð veðurfræðinga
Veður

Sigurður Jónsson
framkvæmdastjóri

l

Aðgang að fjölbreyttum tímum

Handklæði við hverja komu

Herða- og höfuðnudd í heitum pottum

Aðgang að Spa-svæði

Aðgang að vatnsgufum og sauna

Afslátt af þjónustu og námskeiðum

Persónulega þjónustu og hlýlegt viðmót
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Díoxínmengunin frá sorp-
brennslustöðinni Funa í Engi-

dal er þungt áfall fyrir íbúa Ísa-
fjarðarbæjar. Díoxín er meðal 
eitruðustu efna sem fyrirfinnast í 
umhverfinu. Það mældist tuttugu 
sinnum yfir viðurkenndum heilsu-
verndarmörkum frá Funa árið 
2007. Það var í fyrsta og eina skipt-
ið sem efnið hefur verið mælt, svo 
enginn veit hve mörg ár Ísfirðing-
ar höfðu andað eitrinu að sér fram 
að því. Langvarandi blámóða frá 
sorpbrennslunni vekur þó óneitan-
lega grunsemdir um að svo kunni 
að hafa verið nokkra hríð.

Fengu íbúar Skutulsfjarðar vitn-
eskju um þessa heilsufarsvá þegar 
hún lá fyrir? Nei.

Fengu kjörnir fulltrúar í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar vitneskju 
um þetta? Sú vitneskja virðist 
hafa verið bundin við örfáa ein-
staklinga í bæjarkerfinu, þáver-
andi ráðamenn bæjarins. Upplýs-
ingar um díoxínmengun frá Funa 
koma fyrst „upp á borðið“ í júlí síð-
astliðnum – þremur árum eftir að 
mæling var gerð.

Aldrei, á þessu þriggja ára tíma-
bili, þótti ástæða til þess að upplýsa 
bæjarbúa eða bæjarfulltrúa sér-
staklega um þá stöðu sem upp var 
komin: Tuttugufalda díoxínmeng-
un frá sorpbrennslustöð í næsta 
nágrenni við íbúðabyggð. Hefði þó 
verið full ástæða til. Þess í stað var 
umræðan vafin inn í vandræða-
gang um hvort búnaður uppfyllti 
starfsleyfisskilyrði, hvort hag-
kvæmara væri að flokka, urða eða 
flytja sorpið o.s.frv. Hinni aðsteðj-
andi heilsufarshættu var hins 
vegar haldið utan við umræðuna. 
Fullyrðingar fyrrverandi bæjar-
stjóra um að upplýsingar um mál-
efni Funa hafi „legið fyrir“ eru 
ekkert annað en hártogun – því 
yfirborðsleg umfjöllun er ekki það 
sama og raunverulegar upplýsing-
ar. Þvert á móti er einmitt hægt 
að drepa málum á dreif með þeim 
hætti að kaffæra staðreyndir í alls-
kyns orðavaðli um óskylda hluti. 
Það var einmitt gert í þessu til-
viki. Þeim sem vöruðu við og gagn-
rýndu starfsemi Funa var svarað 
út úr – jafnvel dregnir sundur og 
saman í háði. Minnisstæð eru mér 
þau ummæli einhvers spekingsins 
að blámóðan frá Funa væri „vatns-
dropar í lofti“. 

Þegar þessi orð eru skrifuð 
keppast þeir sem höfðu eftir-
lits- og upplýsingaskyldu við að 
vísa hver á annan og láta að því 
liggja að ekkert sé athugavert 
við aðgerðarleysið í málinu. Þeim 
hinum sömu væri sæmra að biðj-
ast afsökunar, því þeir brugðust 

hrapallega hlutverki sínu og trún-
aðarskyldu við umbjóðendur sína, 
íbúa Ísafjarðarbæjar. 

Það er grundvallarskylda stjórn-
valda að gæta almannaheilla. Aðrir 
hagsmunir, á borð við fjárhagslega 
hagsmuni sveitarfélags, einstakra 
stofnana eða fyrirtækja, mega ekki 
yfirskyggja almannahagsmuni á 
borð við heilsufarslegt öryggi og 
velferð íbúa. Því hefur verið hald-
ið fram að Umhverfisstofnun hafi 
ekki verið heimilt að loka Funa 
þegar díoxínmengun mældist þar 
tuttugufalt yfir mörkum vegna 
þess að fyrirtækið hafi þurft aðlög-
un og svigrúm áður en til lokunar 
kæmi. Þessi rök hafa holan hljóm 
enda þótt vísað sé í stjórnsýslulög. 
Hvers virði er rekstrarlegt „svig-
rúm“ sorpbrennslustöðvar saman-
borið við heilsufar þeirra sem anda 
að sér eiturefnum á sama tíma? 

Afleiðingar þessa grafalvarlega 
máls eru engan veginn fyrirsjáan-
legar á þessari stundu. Þyngstar 

áhyggjur hefur maður auðvitað 
af heilsufari þeirra sem hafa búið 
og starfað næst Funa. Augljóslega 
þarf að rannsaka heilsufar íbúanna 
í framhaldi af þessum atburðum. 
Það hvernig málið ber að kallar 
einnig á tafarlausa rannsókn á því 
hvernig eftirliti og umsýslu hefur 
verið háttað. Enn eru starfandi 
sorpbrennslustöðvar á Íslandi sem 
eru á sambærilegum undanþágum 
og Funi hafði. Hvernig er eftirliti 
með þeim háttað?  

Umhverfisnefnd Alþingis mun 
funda um þetta mál næstkomandi 
föstudag kl. 9.30. Á þann fund hafa 
m.a. verið boðaðir fulltrúar frá 
Umhverfisstofnun, matvælastofn-
un, bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar 
og heilbrigðiseftirlitinu. Ég ósk-
aði eftir þessum fundi til þess að 
nefndin geti farið heildstætt yfir 
aðdraganda málsins og áttað sig á 
því hvað fór úrskeiðis og hvernig 
hefði betur mátt standa að málum. 
Ég tel mikilvægt að þegar sú vitn-
eskja liggur fyrir verði tafar-
laust gerðar ráðstafanir til þess að 
skerpa á eftirlitsþættinum, stjórn-
sýslunni og jafnvel sjálfri löggjöf-
inni til þess að tryggja að annað 
eins og þetta geti ekki endurtek-
ið sig. Opinberir aðilar eiga ekki 
að geta skotið sér á bak við óljós-
an lagabókstaf þegar líf og heilsa 
almennings er í húfi.

Um aðrar afleiðingar á borð við 
heilsubrest, fjárhagslegt tjón mat-
vælaframleiðenda og umhverf-
isskaða er of snemmt að fjalla að 
svo stöddu. Þau vandamál bíða síns 
tíma í óræðri framtíð.

Mengunarhneykslið
Sorpbrennsla

Ólína 
Þorvarðardóttir
alþingismaður 
Samfylkingarinnar í 
Norðvesturkjördæmi

Þeir brugðust 
hrapallega hlut-

verki sínu og trúnaðar-
skyldu við umbjóðendur 
sína, íbúa Ísafjarðarbæjar.

Íslenska handboltalandsliðið 
mun leika sinn fyrsta leik á 

HM í handbolta annan föstu-
dag í beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport. Þá mun hefjast sannköll-
uð handboltaveisla sem stend-
ur yfir í tvær vikur. Íslensk-
ir handboltaunnendur geta 
hugsað sér gott til glóðarinn-
ar því óhætt er að fullyrða að 
aldrei fyrr hafa stórmótum í 
handbolta verið gerð betri skil 
í íslensku sjónvarpi. Aldrei 
áður hafa jafn margir leikir 
verið sýndir í beinni útsend-
ingu. Þorsteinn J. mun ásamt 
íþróttafréttamönnum okkar og 
hópi gesta gera mótinu góð skil 
daglega.

Áskrifendum stendur til boða 
að sjá heilt heimsmeistaramót í 
handbolta fyrir verð sem sam-
svarar tæplega einum miða á 
einn leik á HM í Svíþjóð. Víða 
erlendis er ekki hægt að kaupa 
áskrift nema til 12 mánaða í 
einu. Hér á landi nýtur öll fjöl-
skyldan þess að sjá leiki Íslands 
og annarra stórþjóða á mótinu í 

beinni útsendingu heima í stofu 
með einni mánaðaráskrift. Þar 
fyrir utan sýnir Stöð 2 Sport 
í janúar frá leikjum í ensku 
bikarkeppninni, efstu deild 
spænska boltans, golfmótum og 
NBA í körfubolta, svo fátt eitt 
sé nefnt.

Stöð 2 Sport mun sýna tvo af 
fimm leikjum Íslands í undan-
riðli í opinni dagskrá. Komist 
landsliðið í milliriðil verður 

einn leikur af þremur í opinni 
dagskrá og úrslitaleikurinn 
sömuleiðis, fari svo að liðið leiki 
til úrslita. Allt ítarefni um mótið 
verður sent út í opinni dagskrá. 
Til samanburðar verður HM í 
handbolta í heild sinni í læstri 
dagskrá á Norðurlöndunum, í 
Þýskalandi og víðar. 

Vert er að taka fram að það 
var Alþjóða handknattleikssam-
bandið sem seldi sjónvarpsrétt-
inn að HM í handbolta án skil-
yrða. Má ætla að þessi réttur 
sé dýrmætasta eign handbolt-
ans á heimsvísu og lykilatriði í 
fjármögnun sambandsins og þar 
með handknattleikssambanda 

viðkomandi landa sem síður 
en svo standa traustum fótum. 
Ef svo færi í framtíðinni að 
stjórnvöld skylduðu eigendur 
sjónvarpsréttar til að sýna frá 
mótum af þessu tagi í opinni 
dagskrá, ætla þau þá að bæta 
íþróttahreyfingunni upp lægri 
tekjur af sjónvarpsréttinum?

Er ekki eðlilegra að þeir sem 
hafa áhuga á sportinu greiði 
fyrir það hóflegt gjald, frekar 

en að þeir sem ekki hafa áhuga 
séu skattlagðir til að kaupa sýn-
ingarrétt að slíku efni? Er ekki 
nóg annað við skattpeningana 
að gera? 

Stöð 2 Sport mun á komandi 
heimsmeistaramóti styðja 
við tekjuöflun HSÍ og hvetja 
almenning og fyrirtæki í land-
inu í því mikilvæga verkefni. 
Handknattleikssambandið 
skortir fjármagn og stuðning og 
mun Stöð 2 Sport meðal annars 
láta hluta af andvirði af seldum 
áskriftum renna til HSÍ. Fram 
undan er spennandi heimsmeist-
aramót og við styðjum strákana 
okkar.

Við styðjum strákana okkar

Aldrei fyrr hafa stórmótum í handbolta 
verið gerð betri skil í íslensku sjónvarpi.

HM í handbolta

Pálmi 
Guðmundsson 
framkvæmdastjóri 
dagskrársviðs 365

Bergur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri þingflokks 

VG, og Einar Þorleifsson náttúru-
fræðingur fara mikinn í tveimur 
blaðagreinum um áliðnaðinn í 
Fréttablaðinu 17. og 29. desem-
ber sl.

Meginhluti greinanna snýr að 
báxítvinnslu og umhverfisáhrif-
um hennar. Fullyrðingar þær 
sem greinarhöfundar setja fram 
eru í besta falli mjög villandi og 
því rétt að benda þeim félögum 
á nokkrar staðreyndir um báxít-
vinnslu.

Báxítvinnsla er umfangslítil 
námavinnsla á heimsvísu. Um 160 
milljón tonn af báxíti eru unnin á 
ári hverju samanborið við t.d. um 
7 milljarða tonna af kolum og um 
1,5 milljarða tonna jarðefnis til 
koparvinnslu. Auðvelt er að nálg-
ast upplýsingar um vinnsluna en 
bæði Alþjóðasamtök álframleið-
enda og Evrópusamtök álfram-
leiðenda veita ítarlegar upplýsing-
ar um báxítvinnslu á heimasíðum 
sínum.

Í grein sinni halda Bergur og 
Einar því fram að stærstur hluti 
báxítvinnslu eigi sér stað í fátæk-
um ríkjum á borð við Gíneu og 
Jamaíka. Þetta er rangt. Stað-
setning báxítvinnslu ræðst af 
jarðfræði en ekki efnahagsleg-
um þáttum og fer langstærst-
ur hluti hennar fram í Ástralíu 
(40%) sem seint verður talin til 
fátækustu ríkja heims. Um 20% 
heimsframleiðslunnar fara fram 
í Gíneu og á Jamaíka.

Árlega eru um 30 ferkílómetr-
ar lands lagðir undir nýjar báx-
ítnámur, eða sem samsvarar um 
75% af flatarmáli Garðabæjar. 
Uppgræðsla á gömlum námum 
nemur svipaðri tölu á ári hverju 
og alls ná áætlanir námafyrir-
tækja um uppgræðslu til meira 
en 90% þess landsvæðis sem lagt 
hefur verið undir báxítvinnslu frá 
upphafi. Af ofangreindum 30 fer-
kílómetrum eru um 2-3 ferkíló-
metrar regnskóga lagðir undir 
báxítnámur á ári hverju. Meira 
en 97% þeirra eru ræktaðir upp 

í sömu mynd að námavinnslu lok-
inni. Hvað varðar áhrif báxít-
vinnslu á búsetu er rétt að taka 
fram að um 80% allrar báxít-
vinnslu eiga sér stað á landsvæð-
um þar sem íbúafjöldi í 10 kíló-
metra radíus frá námu er minni 
en 5 íbúar á hvern ferkílómetra, 
þar af um 40% þar sem íbúafjöldi 
á ferkílómetri er 1 eða færri.

Í grein sinni blanda Bergur og 
Einar með einstaklega ósmekk-
legum hætti áliðnaði saman við 
hryllileg mannréttindabrot her-
stjórnarinnar í Gíneu þann 28. 
september 2009 er 157 mótmæl-
endur voru skotnir til bana af 
hernum þar í landi. Mótmælend-
urnir voru að mótmæla herstjórn 

sem hrifsaði völd í landinu í árs-
lok 2008, en landið hafði verið 
undir stjórn einræðisherra allt 
frá því það hlaut sjálfstæði árið 
1958. Mótmælin leiddu á endan-
um til fyrstu lýðræðislegu kosn-
inganna í landinu frá sjálfstæði 
sem haldnar voru fyrr á þessu 
ári. Stjórnarandstaðan fór með 
sigur af hólmi og tók við völd-
um í nóvember síðastliðnum. Það 
að blanda áliðnaði inn í þessa 
atburðarás, hvað þá að fullyrða 
að áliðnaður viðhaldi herstjórn 
landsins, er fjarstæðukennt.

Greinarhöfundum finnst þó 
greinilega ekki nóg komið og 
halda rangfærslum sínum áfram. 
Þannig segja þeir allt að 30% alls 
áls sem framleitt er í heiminum 
fara til hergagnaiðnaðar, en segj-
ast þó ekki finna neinar heimild-
ir til stuðnings þeim fullyrðing-
um sínum. Á heimasíðu Samáls, 
www.samal.is, má finna upplýs-
ingar um helstu not áls í heimin-
um. Um 25% fara til framleiðslu 
ýmissa neytendavara svo sem 
húsgagna, húsbúnaðar, geisla-
diska o.s.frv. Um fjórðungur fer 
til framleiðslu ýmiss konar sam-
göngutækja svo sem bifreiða og 
flugvéla. Um 20% fara til bygg-
ingariðnaðar svo sem í glugga-

karma, klæðningar og fleira. Um 
20% eru notuð til framleiðslu 
ýmiss konar umbúða, svo sem 
álpappírs og dósa, og loks fara um 
10% til raforkuiðnaðar og þá helst 
til framleiðslu á raflínum. 

Ofangreind fullyrðing er því 
röng. Hergagnaiðnaður notar 
vissulega ál sem og stál, gler, 
plast, hugbúnað, örflögur, tölvur 
eða fjölmargar aðrar framleiðslu-
vörur eða þjónustu. Hvað það 
hefur með áliðnað að gera er hins 
vegar erfitt að sjá. Varla dytti 
nokkrum manni í hug að leggja 
til að við Íslendingar hættum að 
veiða fisk þar sem hluti hans væri 
borðaður af hermönnum.

Staðreyndin er sú að áliðnaður 

hefur ýmislegt gott til umhverf-
ismála að leggja. Þannig dregur 
notkun áls til að létta samgöngu-
tæki í Evrópu verulega úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Sam-
dráttur losunar vegna þessa er 
meiri en heildarlosun áliðnaðar í 
Evrópu, en um 30% áls sem fram-
leitt er í Evrópu eru notuð í sam-
göngutæki. Íslenskur áliðnaður 
kemur enn betur út í þessum sam-
anburði enda nemur heildarlosun 
hér á landi á hvert framleitt tonn 
af áli aðeins um 20% af heildar-
losun evrópsks áliðnaðar.

Álfyrirtækin hér á landi hafa 
lagt mikinn metnað í umhverf-
ismál, sem meðal annars má 
sjá í þeirri staðreynd að losun á 
hvert framleitt tonn hefur dreg-
ist saman um 75% frá 1990 og 
íslensk álfyrirtæki eru í farar-
broddi á heimsvísu hvað þetta 
varðar. Enn fremur hafa íslensk 
álfyrirtæki stutt við ýmiss konar 
verkefni í sviði umhverfismála 
svo sem endurheimt votlendis, 
skógrækt, Vatnajökulsþjóðgarð 
og svo mætti áfram telja. Íslensk-
ur áliðnaður er ávallt reiðubúinn 
til að ræða hvað betur megi gera 
í umhverfismálum. Við biðjum 
aðeins um að sú umræða sé mál-
efnaleg og byggi á staðreyndum.

Íslenskur áliðnaður kemur enn betur út 
í þessum samanburði enda nemur heild-
arlosun hér á landi á hvert framleitt 

tonn af áli aðeins um 20% af heildarlosun evrópsks 
áliðnaðar. 

Rangfært um áliðnað og umhverfi
Áliðnaður

Þorsteinn 
Víglundsson
framkvæmdastjóri 
Samtaka álfram-
leiðenda á Íslandi
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Sirrý Svöludóttir  heldur úti bloggsíðu um allt sem 
viðkemur heilsu og heilbrigði, svo sem hollt mataræði, 
umhverfisvænar snyrtivörur og lífrænan lífsstíl í skref-
um, svo fátt eitt sé nefnt. Vefslóðin að bloggi Sirrýjar 
er svoludottir.wordpress.com.

Jana Maren Óskarsdóttir, verslunarstjóri í Gyllta kettinum, er sparidama.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskar allt loðið
É

g er svolítið sparileg, alltaf í kjólum og háum 
hælum og elska allt sem er loðið, pelsa  og loð-
húfur,“ segir Jana Maren Óskarsdóttir, verslun-
arstjóri í Gyllta kettinum, þegar Fréttablaðið 

forvitnast um fatastíl hennar. Á myndinni klæðist hún 
gamalli slá sem búið er að hressa upp á.

„Þetta var gólfsíð slá sem við fundum uppi á lofti. 
Hún var stytt og rúnnuð til og bætt á hana hettu og 
skinni og breyttist við það í æðislega flík. Mjög spari-
leg, fyrir leikhúsferð eða fínt út að borða. Svo er ég í 
kjól frá Gyllta kettinum innan undir.“

Spurð um uppáhaldsbúðir segist Jana helst nota tæki-
færið þegar hún ferðast til útlanda til að kaupa föt. Top 
Shop og Primark eru meðal hennar uppáhaldsverslana 
og svo kaupir hún mikið af „second hand“-fatnaði.

„Ég þræði „vintage“-verslanir bæði í útlöndum og 
hér heima. Það er til dæmis alltaf gaman að gramsa í 
Kolaportinu.“ heida@frettabladid.is
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Natura Keratin er ný byltingar-
kennd stofumeðferð sem sléttar 
hár og virkar fyrir hið krullaðasta 
hár sem og allar hárgerðir og dugir 
í þrjá til fimm mánuði. Nokkrar 
hárgreiðslustofur hafa tekið þessa 
meðferð upp og þeirra á meðal er 
Salon Reykjavík á Grandagarði, en 
Keratin Islandia er umboðsaðili 
Natura Keratin. 

„Ólíkt því sem sléttunaraðferðir 
geta jafnan gert, að taka hárböndin 
í sundur og setja þau aftur saman, 
gerir meðferðin þveröfuga hluti 
fyrir hárið. Hún gerir það mjúkt, 
slétt og sterkara með hjálp fljót-
andi keratíns sem festist utan um 
hvert einasta hár og myndar þannig 
verndarhjúp,“ segir Arnar Tómas-
son hjá Salon Reykjavík. Arnar 
segir meðferðina vera afar vinsæla 
vestanhafs, í Bandaríkjunum sem 
og í Brasilíu.

Meðferðin getur tekið allt frá 
einni og hálfri upp í fimm klukku-

stundir. Keratín er sett í hvern ein-
asta lokk, hárið þurrkað með efn-
inu í og hver einasti lokkur hitaður 
með sléttujárni til að festa kerat-
ínið utan á hárinu. Síðan má ekki 

þvo hárið næstu þrjá daga á eftir. 
„Sléttunarmeðferðin kemur sér-
staklega vel út fyrir þá sem eru 
með þurrt, opið og slitið hár, þar 
sést mestur munur. Einnig gefur 
meðferðin fyllingu þannig að 
hárið hangir ekki lint niður. Þeir 
sem vilja svo fá liðina öðru hverju 
fram geta það vel, því meðferðin 
tekur liðina ekki alveg í burtu, það 
þarf að fara aðeins yfir með sléttu-
járninu á hverjum degi til að fá það 
alveg slétt,“ segir Arnar.

Kostinn við meðferðina segir 
Arnar meðal annars vera að engin 
rót kemur, líkt og í permanetti, 
heldur dofnar efnið smám saman 
úr hárinu. Meðferðin endist leng-
ur hjá meðhöndluðu hári en efna-
meðhöndluðu. „Það sem helst þarf 
að passa upp á eftir meðferð er 
að forðast sjampó með ákveðnum 
efnum í, súlfötum og natríumklór-
íði, en þessi efni leysa keratínið of 
hratt upp.“ juliam@frettabladid.is

Sléttunarmeðferð sem 
endist í nokkra mánuði
Krullhærðir vita að það getur farið illa með þurrt og hrokkið hár að slétta það. Natura Keratin er ný 
stofumeðferð sem sléttar hár án þess að taka hárböndin í sundur og endist í þrjá til fimm mánuði.

Arnar Tómasson hjá Salon Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Krullað hár fyrir Natura Keratin-meðferðina. Meðferðin er fyrir bæði kynin. Hárið orðið slétt tæpum tveimur tímum 
síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ung stúlka   smellir kossi á maltese-hundinn sinn á árlegu 
hundasýningunni The Tokyo International Dog Show í 
Tókýó í Japan á dögunum. Eigandi og hundur tóku þar 
þátt í sérstakri keppni um flottustu hundatískuna.

ÚTSALA

30% afsláttur af 
öllum barnavörum

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17

Útsalan
í fullum gangi

ÚTSALAÚTSALA

30 - 70% 
afsláttur
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Sumir hafa kannski vonast 
eftir bótoxgjafabréfi frá 
jólasveininum eða and-
litslyftingu og eru von-

sviknir yfir að hafa ekki fengið 
eða hafa hugsað sér að byrja 
nýja árið á því að leggja í stór-
vægilegar viðgerðir á framhlið-
inni. Áður en út í það er farið er 
þó rétt að staldra aðeins við og 
hugleiða hvort þetta sé nú nauð-
synlegt og hver áhættan er, því 
árangurinn er ekki alltaf eins og 
vonast er eftir í upphafi og erfitt 
að snúa við blaðinu ef illa fer. 

Nú segir svo frá að þessi tíska 
sé á undanhaldi. Meira að segja í 
Hollywood vilja leikstjórar ekki 
lengur leikkonur sem geta ekki 
sýnt eðlileg svipbrigði vegna 
bótox í andlitinu á þeim. Sú er 
nefnilega náttúra þessa efnis 
að lama vöðva og eftir því sem 
magnið er meira, því erfiðara er 
að hreyfa andlitsvöðvana eðli-
lega. Í dag er það afturhvarf til 
hins náttúrulega sem gildir eða 
þá að þær aðgerðir sem gerðar 
eru sjáist helst ekki. Þetta á til 
dæmis við um leiseraðgerðir (e. 
peeling) sem felast í því að húðin 
er meðhöndluð með þeim hætti 
að efstu lög hennar fara af. 

Svo er auðvitað hægt að halda 
sig við hrukkukremin, sem ekki 
eru eins róttæk fegrunaraðgerð, 

en því miður er það ekki alltaf 
hættulaust. Nú segja umhverfis-
sinnar þau uppfull af óæskileg-
um eða jafnvel eitruðum efnum 
sem safnist fyrir í líkamanum. 
Að auki hafa þau lítil sem engin 
áhrif á öldrun húðarinnar eða 
hrukkumyndun að sögn sumra, 
þrátt fyrir að verða sífellt dýr-
ari vegna þess að þau innihalda 
ný og áður óþekkt áhrifarík efni. 
Hins vegar segja hinir sömu 
fræðingar að best sé að nota 
olíur eins og Argane sem taka á 
inn eins og lýsið, eina matskeið 
á dag, en hún er rík af andox-
unarefnum. Talandi um lýsið, 
þá er það einnig talið gott fyrir 
húðina. 

Ég hitti einu sinni franska 
leikkonu sem sagði íslenskar 
konur svo unglegar af því að þær 
tækju inn lýsi. Einnig má nefna 
Rosier muscat (Rosa rubiginosa) 
en hana á að bera á hrukkurnar. 
til dæmis undir augun. Hún er 
hins vegar lengi að fara inn í 
húðina og betra að nota hana á 
kvöldin. Eins má nefna te gert 
úr Rooibos sem er drukkið heitt 
og á að viðhalda æskublómanum. 
Á endanum er það því innri feg-
urðin sem þykir best, í yngingar-
fræðum eins og öðru, í báðum 
merkingum þeirra orða. 
 bergb75@free.fr 

Ungur að eilífu

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Blóm voru áberandi á 
litskrúðugri tískusýningu 
sem haldin var í Taipei fyrir 
skemmstu.

Öllu var tjaldað til á alþjóðlegri 
blómasýningu sem fram fór í 
Taipei, höfuðborg Taívans, fyrir 
skemmstu. Þar var meðal annars 
haldin stór tískusýning þar sem 
margir af fremstu tískuhönnuð-
um Taívans sýndu föt og eins og 
sjá má á meðfylgjandi myndum 
léku blóm, stór og smá, þar stórt 
hlutverk.

Þess má geta að sýningin er 
einn stærsti viðburður sem hald-
inn hefur verið þar í borg síð-
ustu ár. Henni lýkur ekki 

fyrr en 25. 
apríl næst-
komandi.

Blómahaf
í Taívan

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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TT tímar í boði:
6:15 A mánu-, miðviku- og föstudagar

7:20 C mánu-, miðviku- og föstudagar

10:15 D mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun

12:05 F mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun

14:20 G mánu-, miðviku- og föstudagar

16:40 H mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun

17:40 I mánu- og þriðjud,  fimmtud 18:25 Barnapössun

18:40 J mánud, - miðvikud 19:25 og lau 8:30

18:25 TT3 Mánu- og miðvikud  -  (16-25 ára)

NÁMSKEIÐUM 
FYLGIR

FRJÁLS MÆTING
Í TÆKJASAL

Fundur fyrir alla flokka sunnudaginn 9. janúar kl. 17:00

TT-námskeið hefjast 9. janúar

telpurS onuK rtelpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

Viltu ná kjörþyngd og komast í form?

Síðustu innritunardagar 
sími 581 3730 - Örfá pláss laus!

ÁÐUR 12.800,-

NÚ 6.400,-
Stærðir 36–41

AUSTURSTRÆTI 8 • SÍMI 5340005

RISAÚ
TSALA 

RISAÚ
TSALA 

RISAÚTSALA AF SKÓM
Í GYLLTA KETTINUM 
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Jimmy Choo er sívinsæll. Þetta árið verður 
glamúrinn ríkjandi en í tilefni af fimmtán 
ára afmæli hans voru settir á markað skór 
alsettir kristöllum.

Skræpótt og 
stórt prent á 
flíkum verður 
áberandi. 
Spilar þar 
hin villtu dýr 
stóran þátt.

Fram undan 
í tískuheimi
Margir spá nú í tískuárið sem er fram undan. 
Tískutímaritið Elle hefur tekið saman það helsta 
sem mun verða vinsælt á árinu í tískuheiminum.

Sarah Burton, 
nýr listrænn 

stjórnandi tísku-
húss Alexanders 
McQueen, sló í 

gegn með vorlínu 
snni og því búist 

við miklu af henni 
á næstunni.

Margir tískuhönnuðir munu 
miða pilssídd rétt neðan 
við miðjan kálfa eins og 
var áberandi á tískusýningu 
Chloé, en Stella McCartney 
stendur að baki hönnuninni.

Ungstirni á borð við 
Willow Smith, tíu ára 
söngkonu og dóttur Wills 
nokkurs Smith, munu 
verða áberandi á árinu.

Hárgreiðsla sem Scarlett 
Johanson skartar nú, 
verður heitasta greiðslan 
árið 2011, telja tísku-
spekúlantar Elle.

Ný vara frá hönnunarfyrirtækinu Björg í bú kom nýlega á markaðinn, 
fjölnota ullarflík sem hefur fengið nafnið Peysuleysi. 

Peysuleysi er úr íslenskri ull, hönnuð og framleidd á Íslandi. 
Hönnuðirnir segja hugmyndina hafa verið að hanna margar flíkur í 

einni en hnappagöt og tölur gera það mögulegt að breyta henni í nokkrar 
tegundir af vestum, ermum, treflum, hettum og fleira.  

Peysuleysið er fáanlegt í sex litum og tveimur stærðum og er komið 
í verslanir, fæst meðal annars í Kirsuberjatrénu, Kraumi Aðalstræti, 
Textíl – Cafe Loka og Hrím á Akureyri. Nánar má forvitnast um hönnun 
Bjargar í bú á Facebook. - rat

Ekki bara ein flík

Sími 581 2141  •  www.hjahrafnhildi.is

Útsala
Kápur, úlpur, jakkar, 
kjólar, buxur, bolir, 
pils, skór, stígvél ...

Komdu og gerðu frábær kaup!

Samkvæmisdans - 
Barnadans - Freestyle - 
HipHop - Keppnisdans - 
Konusalsa - Parasalsa

Kennsla hefst 10. janúar
Kennslustaðir: Langholtsskóli - 
Grensásvegur 13 - Varmárskóli
Skráning og upplýsingar á 
www.dansskoliheidars.is 
eða í síma 896 0607



Það er mikil kúnst að geta klifrað 
upp veggi og stokkið á milli húsa 
eins og gert er í parkour. Því skipt-
ir öllu að vera vel undirbúinn að 
sögn Andra Más Birgissonar sem 
heldur utan um nýtt námskeið í 
þessari jaðaríþrótt í Heilsuaka-
demíunni í Egilshöll. Hann segir 
aðstöðuna vera þá bestu sem 
býðst.

„Bootcamp-salurinn hérna í 
Heilsuakademíunni, sem er meðal 
annars notaður í herþjálfun, hentar 
fullkomlega til iðkunar á parkour 
þar sem hann býr menn vel undir 
harðan veruleikann. Enda er hér 
ekki fyrir mörgum mjúkum dýnum 
að fara eins og algengt er í fim-
leikjasölum þar sem ég hef kennt 
þetta hingað til,“ útskýrir Andri, 
sem hefur æft parkour um nokkurt 
skeið og leiðbeint víða á landinu.

„Þátttakendur læra því ekki 
aðeins að fara yfir alls konar 
hindranir, sem jafnast á við raun-

verulegar aðstæður, á mettíma 
heldur að vara sig betur og eiga 
þannig á minni hættu að slasa 
sig,“ segir Andri og getur þess að 
reyndar verði færri slys í parkour 
en margan gæti grunað. „Það slas-
ast til dæmis fleiri í hópíþróttum 
eins og fótbolta en parkour enda 
reynir þar fyrst og fremst á sjálfan 
einstaklinginn.“

Hann viðurkennir að hafa 
sjálfur nokkra reynslu af slysum í 
gegnum tíðina, meðal annars hafi 
hann slitið sin og hlotið áverka á 
hné og baki. 

„Það er því gott að hafa varann 
á og mikilvægt að læra réttu hand-
tökin undir leiðsögn viðurkenndra 
aðila,“ segir hann og bætir við að 
af þeim sökum sé þess jafnframt 
krafist að krakkar undir sextán 
aldri mæti á námskeiðið með uppá-
skrifað leyfi frá foreldrum.

En þarf að kunna eitthvað fyrir 
sér til að geta mætt í tíma? „Nei, 
það er tekið tillit til getu hvers og 
eins. 

Byrjendur læra helstu undir-
stöðuatriðin og fyrir hinum sem 
hafa stundað parkour eru aðstæð-
urnar hérna fínasta tilbreyting,“ 
svarar hann og vísar á vefsíðu 
Heilsuakademíunnar  ha.is þar 
sem allar nánari upplýsingar er 
að finna.  roald@frettabladid.is

Aðstæður sem endurspegla
harðan veruleikann
Heilsuakademían í Egilshöll býður upp á námskeið í jaðaríþróttinni parkour í fyrsta sinn. Að sögn þjálfar-
ans, Andra Más Birgissonar, kemst aðstaðan sem næst raunveruleikanum og er sú besta sem völ er á.

Í parkour reynir á snerpu, þol og krafta og svo auðvitað útsjónarsemi.

Andri Már Birgisson ásamt félaga 
sínum Davíð Má Sigurðssyni. Báðir hafa 
stundað parkour um nokkurra ára skeið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Margir  strengja þess heit um áramót að taka sig á í ræktinni 
eða hætta að reykja. Fyrir 4.000 árum hafði fólk hins vegar minni 
áhyggjur af holdafarinu og var þá algengasta ármótaheitið að skila verk-
færum sem fengin höfðu verið að láni hjá nágrönnum á árinu. Sjá doktor.is

Höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð 

gengur út á að losa um spennu 

í bandvef og liðka til fyrir hreyf-

ingu höfuðbeina og spjaldhryggs 

sem hjálpar til við að losa um 

spennu í himnukerfi miðtaugakerf-

isins og leiðrétta skekkjur á beinum.

www.visindavefur.hi.is

ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA

Bæði námskeiðin hefjast 10. janúar
Fyrirlestur 8. janúar
Verð kr. 34.900

Skráning er hafin í síma 444-5090 
eða nordicaspa@nordicaspa.is

 Fimm tímar í viku – hreinsun, liðleiki og styrkur
 3 tímar – jóga, liðleiki og öndun 
 2 tímar – léttar styrktaræfingar í tækjasal 
 Tímar: 17:20 og 18:30
 Þjálfari er Sigríður Guðjohnsen

NORDICASPA

28 daga 
hreinsun

með mataræði
og hreyfingu

WWW.NORDICASPA.IS

Hjá okkur nærðu árangri! 

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
 3 öflugir brennslutímar
 2 styrktartímar í sal
 Vikulegar mælingar
 Ítarleg næringarráðgjöf
 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
 Takmarkaður fjöldi 
 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30
 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi. 
 

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem 
mest út úr holla matnum sem þú ert að borða. 
 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem 
mun hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 
 

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að 
verja líkamann á náttúrulegan hátt. 

Lúxusnámskeið
NORDICASPA

fyrir konur og karla

4 vikna

Á námskeiðinu hreinsum við líkamann af 
óæskilegum eiturefnum, aukum getu hans til að 
vinna rétt úr fæðunni, aukum liðleika og styrk og 
komum þér af stað í nýjan lífsstíl!

Ertu að glíma við:
 Mataróþol
 Matarfíkn og sykurlöngun
 Maga- og ristilvandamál
 Verki og bólgur í liðum
 Streitu, þreytu og svefnleysi
 Þunglyndi
 Aðra lífsstílssjúkdóma
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Góð húðkrem geta komið sér 
vel þegar kólnar í veðri og ekki 
verra ef þau eru laus við vatn, 
segir Hadda Björk Gísladóttir hjá 
GlaxoSmithKline.

Í kulda er mikilvægt að vernda 
húðina fyrir þurrki og öðru áreiti 
til dæmis með því að bera á hana 
góð krem. Hadda Björk Gísla-
dóttir hjá GlaxoSmithKline segir 
enn fremur mikilvægt að velja 
þá kuldakrem sem innihalda sem 
allra minnst af vatni.

„Ástæðan er sú að vatn býr 
yfir þeim eiginleika að frjósa og 
springa og af þeim sökum þykir 
sumum það ekki hentugt í krem 
sem vernda eiga húðina gegn 
kulda. Áhrifin verða nefnilega 
þveröfug þar sem húðkrem með 
vatni þurrka þá hreinlega húðina,“ 

útskýrir Hadda Björk og getur 
þess að mörg af þeim kremum sem 
þegar eru á markaði innihaldi vatn 
í einhverjum mæli.

Hadda Björk segir þá mun betra 
að verða sér úti um krem sem 
framleidd eru nánast eingöngu úr 
fituefnum og olíum. „Þannig helst 
rakastig húðarinnar í betra jafn-
vægi,“ segir hún og getur þess að 
ekki sé verra ef kremin eru laus 
við ilm- og litarefni og önnur efni, 
svo sem parabena, sem kunna að 
valda ofnæmi. Hún bendir á að 
kuldakrem í húðhirðulínu Ceridal, 
sem GlaxoSmithKline flytur inn, 
falli til dæmis í þann flokk.

„Slík krem koma útvistarfólki 
og sundfólki að góðum notum og 
sömuleiðis öðrum sem eru í mik-
illi snertingu við vatn, börnum eða 
þeim sem eru með viðkvæma eða 
bara venjulega húð.“ - rve

Vörn gegn kulda
Gott getur verið að hafa krem við höndina ef kuldaboli bítur í kinn.

Safnasvæðið er í 

útjaðri útivistarsvæðis 

Seltirninga og afmark-

ast af bæjarhólnum 

í Nesi og nánasta 

nágrenni. Þar er Nes-

stofa sem var reist 

á árunum 

1761 til 

1767 

sem emb-

ættisbústaður 

fyrsta landlækn-

isins, Bjarna Pálssonar, 

og hýsir nú sýningar 

Lækningaminjasafns-

ins. Fræðast má um 

sögu lyfjagerðar í 

Lyfjafræðisafninu og 

um lækningajurtir, 

sem voru nýttar til 

lyfjagerðar á tímabil-

inu 1760 til 1834, í 

Urtagarðinum.

www.laekninga-
minjasafn.is

Þorbjörg Ágústsdóttir margfaldur Íslands- 
og Norðurlandameistari í skylmingum:
„Ég vil þakka Saffran kærlega fyrir 
stuðninginn. Ég finn hvað maturinn frá 
Saffran gerir mér gott. Góður árangur í 
íþróttum er samtvinnaður góðri næringu. 
Ég er í engum vafa um að góð næring hafi 
átt stóran þátt í árangri mínum.“

Mark Wesley Johnson, bikarmeistari og í 
hópi 15 bestu stangastökkvara í Banda-
ríkjunum: „Sem atvinnumaður í íþróttum og 
þjálfari þekki ég mikilvægi þess að við-
halda fjölbreyttu og næringarríku mataræði.
Það byggir upp vöðva og minnkar um leið 
fitumagn, en að auki er það nauðsynlegt 
fyrir ákjósanlega andlega starfsemi.
Saffran er með mjög næringaríkan mat, án
þess að fórna bragði. Saffran er án efa 
uppáhalds heilsuveitingastaðurinn minn og 
hef ég prófað þá marga, alla leið frá San
Diego til Íslands.“

Lára Örlygsdóttir, þjálfari í Sporthúsinu:
„Ég hef nýtt mér veisluþjónustu Saffran
sem stóðst allar þær væntingar sem hægt er 
að gera og meira til. Ég ráðleggg öllum 
sem ég þjálfa að borða á Saffran og eru
allir sammála um að nú sé loksins hægt að 
fá hollan og næringarríkan „skyndibita“
sem hægt er að verða saddur af.“

Hólmfríður Magnúsdóttir, landsliðskona 
í fótbolta: „Það er mikilvægt fyrir mig 
sem afrekskonu í íþróttum að borða hollan 
mat sem er framleiddur úr fersku hráefni
og án aukaefna. Það fæ ég á Saffran, auk 
þess sem maturinn þar er líka framandi og 
bragðast einstaklega vel.“

Elvar Þór Karlsson, Íslandsmeistari í 
CrossFit 2010 og Lífstílsmeistari 2010:
„Saffran hefur hjálpað mér gríðarlega 
að ná inn þeirri hágæða næringu sem ég 
þarf til að stuðla að stífum æfingum og 
viðhalda hámarksþreki, þoli og styrk. Það 
besta er að matseðillinn er mjög góður og 
fjölbreyttur þannig að ég hlakka alltaf 
til máltíðarinnar. Saffran undirstrikar 
það að hollur matur ER góður.“

Elmar Freyr Elíasson, 3x Íslandsmeistari 
í júdó og verðlaunahafi í Fitness: „Ég
veit að á Saffran fæ ég næringuna sem ég 
þarf án þess að þurfa að hafa áhyggjur af 
því að þyngjast. Saffran bökurnar eru t.d.
að lágmarki um helmingi hitaeiningaminni
en venjuleg pizza út í bæ. Saffran býður 
upp á toppmáltíðir fyrir íþróttafólk á 
öllum aldri í öllum íþróttum.“

Magnús Bess á 31 Íslandsmeistaratitla í 
vaxtarækt og var Norðurlandameistari 
2008. Katrín Eva er Íslandsmeistari og 
vann Arnold Classic 2010: „Mataræðið
skiptir mjög miklu máli ef þú ætlar að 
ná árangri í Fitness og vaxtarrækt. 
Saffran sameinar hollan og mjög bragð- 
góðan mat. Við mælum tvímælalaust með 
Saffran við alla sem við þjálfum.“

Gunnleifur Gunnleifsson landsliðsmark-
maður í fótbolta: „Til að halda mér í 
fremstu röð í minni grein á Íslandi þarf 
ég að æfa mjög vel, vera í góðu andlegu
jafnvægi og huga vel að næringu. Ég hef 
vanið komur mínar á Saffran frá því að 
staðurinn opnaði á Dalvegi. Maturinn er 
mjög bragðgóður og að auki er hann virki-
lega næringaríkur sem hjálpar mér við það 
sem ég tek mér fyrir hendur.“

Kristín Ólafsdóttir, margfaldur Íslands- 
og bikarmeistari í frjálsum: „Það er 
mikilvægt að allir tileinki sér hollan 
lífstíl og þar með góðar matarvenjur. 
Maturinn á Saffran er hollur en hann er 
líka algjör veisla fyrir bragðlaukana!
Ég eyði mikið af mínum tíma í æfingar og 
finnst ekkert betra en að slappa af og 
borða mat frá Saffran eftir erfiða æfingu.“
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MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



BÍLAR &
FARATÆKI

Skoda Fabia Classic Árgerð ‚04/2006, 
ekinn 65þ.km, beinskiptur, flottur bíll 
sem eyðir litlu. Er á staðnum. Skipti 
möguleg á ódýrari! Frábært verð aðeins 
990.000kr. Raðnúmer 131077. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala 
í hjólum. Komdu við, láttu okkur 
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir 
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík

Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

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

 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.

Honda Jazz ‚05 TOPP EINTAK. Ekinn 
46þ., álfelgur, nagla+sumardekk. Verð 
1.600 þús. S. 698 4828.

Til sölu Honda CR-V skr. 13.02.2008. 
Ek. 40 þkm. 18“ Álfelgur, ný vetradekk. 
S. 690 8335 - 698 5454.

7 Manna Diesel!!!
Peugeot 406 HDi Diesel árg 2000 
ekinn 328 þ km, 5 gíra, 7 manna, 
eyðsla pr 100km 4-6L ,skoðaður 2011, 
krókur, nýleg sumar og vetrardekk, 
mikið endurnýjaður s.s. allt í bremsum, 
kúplingssett og svinghjól, tímareim og 
vatnsdæla, rafgeymir, CD, ný smurður, 
bíll í 100% standi og klár í akstur verð 
aðeins 590.000- möguleiki á Visarað. 
upplí síma 861-7600

Toyota Corolla 1,6 VVTI sport árg. 2004. 
Bsk. & ekinn 73 þ.km. Verð 1.350 þús. 
Nánari uppl. veitir Hálfdán í s. 696 
1007.

Mbens E260 4matic, sk, árg, 89, 
290.000km, bílinn er skoðaður og í 
góðu standi. Tilboð óskast, uppl. 699-
5595 milli 16:00 og 18:00.

 250-499 þús.

Jeppi á 350.000-
Jeep Grand Cherokee Limeted árg. ‚95 
ekinn 216 þ km 4.0 vél sjálfskiptur leður 
cruse skoðaður 2011 innflutttur nýr 
verð aðeins 350.000- stgr. Möguleiki á 
visarað. uppl. í síma 861-7600.

 1-2 milljónir

Renault Traffic van langur. Árgerð 
2002, 6 gíra beinskiptur,diselvél, ekinn 
102.000 km. Möguleg skipti á Opel 
Zafira eða bein sala.

 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.

ÓSKA EFTIR BÍL Á 
0-150 ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Grásleppunet - 
Grásleppunet

Ný sending af grásleppunetum. 
Flotteinar, blýteinar, flotkleinuhringir. 
Heimavík ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

 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

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, Galloper, Discovery, H1, Santa 
Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper, 
Ford 250,Clio 00,Megan Scenic 98, 
Freelander, Impreza 97, Baleno 96. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. S.864 
0984.

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.

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.

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

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 primera ‚98. Baleno Wagon 
‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon 
‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Corolla 
‚94 ,‘98, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 
& ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera 
‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, 
Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf 
‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. 
S. 896 8568.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Ræstingar

Jólahreingerningar- teppahreinsun 
Flutningsþrif- gólfbónum- gluggaþvott-
ur. S. 868 5599

 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

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 864 5920.

 Tölvur

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

 Nudd

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

Nudd í boði. S. 844 0253.

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

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

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

Símaspá og ræð einnig drauma. Ekkert 
mínútugjald. Tímapantanir í S. 891 
8727, Stella.

 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.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýlegt rafmagnsheilsurúm á 40 þ. Sófi 
á 10þ. Borða og stólar á 1 -3þ. S. 896 
8568.

 Dýrahald

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

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

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Þjónustuauglýsingar
Alla fimmtudaga

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Smurþjónusta og smáviðgerðir
Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

TOYOTA ÞJÓNUSTA

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda
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 Námskeið

Icelandic - Norska -
Norwegian I og II - Enska 

f. börn, Enska f. full-
orðna.

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30. 18-19:30 start: 17/1. Level II: 4 
w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 24/1. Level 
IV 4w: 16:00-17:30. st. 24/1. Level III 4 
w: Md to Fr; 14-15:30 st: 24/1, Level VIII 
st. Sat/Sun 10-11:30 st. 8/1. NORSKA: 
4 vikur, mán til fös; stig I; 19:45-21:15, 
stig II lau/sun 16-17-30: byrjar 17/1. 
ENSKA f. BÖRN 8 vikur; 5-8 ára; fös 
16:30-17:30, byrjar 21/1 og 9-12 ára; 
mán 16:30-17:30, byrjar 24/1. ENSKA 
f. FULLORÐNA 4 vikur mán til fös kl 16-
17:30. byrjar 24/1. Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881169. Sjá einnig: www.
namskeid.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar, upp-
þvottavélar, sjónvörp, rafmagnsheils-
urúm með nuddi, borðtölva,stór 
ljósritunarvél, stólar, borð, varahlutir, 
hjólbarðar og felgur á ýmsa bíla. S. 
896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

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

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

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

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

 Verslun

Tilboð
Dömuskór úr leðri, stærðir 36 - 42 
Verð: 3.500.- Misty skór, Laugavegi 178, 
sími 551 2070

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

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

Til leigu 107 fm íbúð í nýlegu raðhúsi 
í Hveragerði. V. 100 þús. Laus 1. feb. 
Uppl. í s. 892 4370 & 864 3736.

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.

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.

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

 Húsnæði óskast

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

 Geymsluhúsnæði

!! Geymslusvæði !!
Geymslusvæði til leigu, 250 kr ferm. 
Upplýst og vaktað. Upplýsingar 694-
3899.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar fólk í úthringistarf á kvöldin. Góð 
laun. Uppl gefur Baldvin í síma 822-
9899 eða baldvin@tmi.is

Kornið
Afgreiðslukonur vantar 

í Borgartún 
Vinnutími 08 - 13 og 13 - 18. 

Einnig vantar í Ögurhvarf 
Vinnutími 13 - 18. 

Verða að geta byrjað strax! 
Íslenskukunnátta 
algjört skilyrði.

Upplýsingar í síma 864 1593 
Jón

Saga Film óskar eftir 
heimilum, 

par eða raðhús.

Til að nota í sjónvarps-
seríuna PRESSA

Sanngjörn greiðsla í boði

Upplýsingar í síma 822 2504 
eða á sveinnvidar@hive.is

Óskar eftir að ráða vana menn við 
skipaafgreiðslu/löndun og einnig vana 
lyftaramenn. Í boði eru bæði framtíðar 
og hlutastörf á stór reykjavíkursvæðinu. 
Áhugasamir sendi umsókn á kjartan@
kletturskip.is s:564-6900; www.klett-
urskip.is

Atvinna í boði..!
Starfskraftur óskast í verslun sem sér-
hæfir sig í skinn vörum. Starfshlutfall 
er 70 - 80 % eða eftir samkomu-
lagi Stundvísi og góð framkoma algert 
skilyrði fyrir væntanlegu samstarfi. 
Æskilegur aldur 25 + Reynsla við 
verslunarstörf æskileg. Ráðið verður 
í stöðuna strax . Áhugasamir vinsam-
legast sendið mail á zircon@simnet.
is Meðmæli og upplýsingar um fyrri 
störf æskileg

Meðalstórt matvælafyrirtæki í Kópavogi 
óskar eftir starfsmanni til að sjá um 
hráefna- og umbúðalager, þ.m.t. pant-
anir og móttöku vöru, bókanir og til-
tekt - auk annarra verka. Mikilvægt 
er að viðkomandi starfsmaður hafi 
gott vald á íslensku og sé sjálfstæður 
og skipulagður. Lyftarapróf er skilyrði. 
Áhugasamir sendi umsóknir til smá-
auglýsingadeildar Fréttablaðsins (thjon-
usta@365), merkt „Birgðir 200“ .

TILKYNNINGAR

 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.

Virðulegt og fallegt 321,3 fm einbýlishús á eftirsóttum stað í Þingholtunum. 
Húsið er teiknað af Pétri Ingimundarsyni árið 1930 og er það í svokölluðum 
skipstjóravillustíl. Lóðin er um 1020 fm og er eignarlóð. Húsið er á þremur 
hæðum auk rislofts og í hluta kjallara er lítil sér íbúð með sérinngangi. 

Húsið er laust strax. Óskað er eftir tilboðum. Allar nánari upplýsingar veitir 
Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093.

Fjölnisvegur - virðulegt einbýli

Fasteignir

Umsóknarferli fyrir árið 2011

Kraumur tónlistarsjóður auglýsir eftir umsóknum fyrir 
verkefni á sviði íslenskrar tónlistar sem ráðgert er að eigi 
sér stað árið 2011. 

Tónlistarmenn og hljómsveitir úr öllum geirum tónlistar 
geta sótt um stuðning fyrir sín verkefni.

Umsóknarferlið er einnig opið fyrir viðburði og fræðslu-
verkefni. Umsækjendum er bent á að kynna sér markmið 
og samþykktir sjóðsins, og frekari upplýsingar um 
umsóknarferlið, á vefsíðu hans. Framkvæmdastjóri 
Kraums veitir frekari upplýsingar og ráðgjöf er varðar 
umsóknarferlið.

Kraumur er sjálfstæður sjóður og starfsemi á vegum 
Auroru velgerðasjóðs. Kraumur hefur það meginhlutverk 
að efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi 
og faglegri aðstoð við unga listamenn, auðvelda þeim 
að vinna að listsköpun sinni og koma verkum sínum á 
framfæri innanlands sem utan. 

Allar umsóknir skulu innihalda
• Yfirlit yfir verkefnið og markmið þess
• Fjárhagsáætlun og upphæð sem sótt er um
• Æskileg fygigögn: tónlist og ferilskrá 

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar.

Umsóknum skal skila bréfleiðis:
Kraumur tónlistarsjóður
PO Box 124, 121 Reykjavík
Frekari upplýsingar: www.kraumur.is

Tilkynningar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook geta 
unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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timamot@frettabladid.is

Veitingastaðurinn Shalimar hefur 
verið langlífur í Austurstræti 4. 
Meðan aðrir veitingastaðir hafa komið 
og farið, breytt um nafn og eigendur 
hefur Shalimar verið fastur punktur í 
bæjarmyndinni í tíu ár. 

Eigandi og stofnandi staðarins er 
Aamir Uz-Zaman sem kom hingað til 
lands frá Pakistan árið 1997. „Ég vann 
þá á nokkrum veitingastöðum þangað 
til ég ákvað að opna minn eigin hinn 
10. janúar 2001,“ segir Aamir, sem er 
sjálflærður í kokkalistinni. 

„Það var ekki mikið um kokka-
skóla í Pakistan þegar ég var að alast 
upp þótt það sé eitthvað breytt í dag. 
Maður lærði bara af reynslunni, á því 
að vinna á veitingastöðum og hótelum 

og svo bara af því að elda heima,“ 
upplýsir Aamir. 

Á Shalimar er boðið upp á bæði 
pakistanskan og indverskan mat, 
sem Aamir segir mjög heilsusamleg-
an. „Enda notum við ýmis krydd og 
efni í matinn sem einnig er að finna 
í lyfjum. Til dæmis túrmerik,“ segir 
Aamir glaðlega. Hann segir pakist-
anskan og indverskan mat mjög svip-
aðan, þá megi fá bæði sterka og milda, 
mikið sé um grænmetisrétti en einnig 
kjötrétti. 

Shalimar byrjaði ekki með látum. 
„Ég byrjaði smátt, auglýsti ekkert 
þegar ég opnaði og því komu fáir. En 
það hefur breyst og margir þekkja 
Shalimar í dag,“ segir Aamir og 

bendir á að staðurinn hafi við opnun 
verið og sé enn eini pakistanski 
veitingastaðurinn á landinu. 

Í upphafi eldaði Aamir ávallt 
sjálfur allan matinn, þó með dygg-
um stuðningi fjölskyldunnar, bróð-
ur síns og mágkonu. Yngri bróðir 
Aamirs er lærður tandoori-kokkur 
en hann kom til landsins fyrir ári. 
„Hann er aðalkokkur staðarins í dag. 
Ég elda nú aðeins tvo daga vikunn-
ar,“ segir Aamir ánægður á þessum 
tímamótum.

Í tilefni af afmælinu býður Aamir 
upp á tilboð. Allir réttir á matseðlin-
um kosta 999 krónur, hvort sem borð-
að er á staðnum eða tekið er með heim.
 solveig@frettabladid.is 

VEITINGASTAÐURINN SHALIMAR:  ER TÍU ÁRA

PAKISTANSKAN ILM LEGGUR 
UM ALLT AUSTURSTRÆTIÐ

EIGANDINN Aamir opnaði veitingastaðinn Shalimar fyrir tíu árum. Þar býður hann upp á pakistanska og indverska rétti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

37 ÞÓRUNN LÁRUSDÓTTIR leikkona er 37 ára í dag.

„Tungan er hljóðfæri leikarans.“

Þennan dag árið 1838 tókst Samuel Morse, 
samstarfsmanni hans Alfred Vail og Leonard 
Gale að senda út fyrstu morse-skila-
boðin í gegnum ritsíma. Það 
var þó ekki fyrr en fimm 
árum síðar að yfirvöld í 
Bandaríkjunum fengust loks 
til að strengja ritsímalínu 
á milli Washington og 
Baltimore. Fyrstu skilaboðin 

sem send voru um línuna voru „What hath God 
wrought“ eða „Hversu mikla hluti hefir Guð 

gjört!“. 
Morse-kóðinn er samskiptamáti 

þar sem mislöng hljóð, ljósmerki 
eða önnur tákn eru notuð í stað 

bókstafa og tölustafa. Samuel 
Morse fann kóðann upp 
og var hann nefndur eftir 
honum.

ÞETTA GERÐIST:  6. JANÚAR 1838

Ritsíminn kynntur til skjalanna
Merkisatburðir

1612 Axel Oxenstierna verður ríkiskanslari í Svíþjóð. 
1902 Í Reykjavík er haldinn grímudansleikur í fyrsta sinn og 

þótti góð skemmtun. 
1923 Halldór Laxness gerist meðlimur hinnar heilögu kaþólsku 

kirkju og er fermdur og skírður fullu nafni Halldór Kiljan 
Marie Pierre Laxness í Clervaux-klaustri í Lúxemborg. 

1947 Enski togarinn Lois strandar á Hraunsfjörum austan 
Grindavíkur. Björgunarsveitin Þorbjörn bjargar fimmtán 
skipverjum með fluglínutækjum. Einn skipverja, skipstjór-
inn, ferst þegar hann reynir síðastur manna að komast í 
björgunarstólinn. 

1949  Fæðingardeild Landspítalans og Ljósmæðraskólinn flytja í 
nýtt hús við Landspítalann. 

1968 Rannsóknastöð Hjartaverndar er tekin í notkun. Fyrsti yfir-
læknir hennar var Ólafur Ólafsson, síðar landlæknir. 

1986 Íslenska skipafélagið Hafskip er lýst gjaldþrota.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, vinur, 
afi og langafi

Halldór Rósmundur 
Helgason
Pósthússtræti 3, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2. janúar.

Magnea Halldórsdóttir              Kristján Ingi Helgason
Ragnar Helgi Halldórsson         Þórunn Friðriksdóttir
Halldóra Halldórsdóttir            Erlingur Rúnar Hannesson

Guðrún Bjarnadóttir
afa- og langafabörn

Elskuleg tengdamóðir, amma og 
langamma,

Ólafía Katrín 
Hjartardóttir (Lóa)
frá Fremri-Hrafnabjörgum, Dalabyggð,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 28. desember síðast-
liðinn. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 
7. janúar kl. 15.00. Jarðað verður í Snóksdal hinn 
8. janúar.

Ólafía Bjargmundsdóttir
Ólafía M. Hinriksdóttir
Halldóra G. Hinriksdóttir Páll Sigurðsson
Bjargey Una Hinriksdóttir Róbert E. Jensson
Hinrik Ingi Hinriksson
og langömmubörn

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

Páll Gíslason 
læknir, Árskógum 8, Reykjavík,

lést á Landspítalanum, Fossvogi laugardaginn 
1. janúar síðastliðinn. Jarðarför hans fer fram frá 
Hallgrímskirkju mánudaginn 10. janúar kl. 15. Blóm 
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Blindrafélag Íslands eða önnur 
líknarfélög. 

Soffía Stefánsdóttir
Rannveig Pálsdóttir          Guðbjörg Pálsdóttir
Svana Pálsdóttir               Sigurður Geirsson
Gísli Pálsson                    Dagný Björk Pjetursdóttir
Soffía Pálsdóttir                Halldór Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og 
langafa,

Guðna Ágústssonar
Keilufelli 20, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Taugadeildar B2 
Landspítala Fossvogi fyrir góða umönnun.

Ólafía Þorsteinsdóttir
Magnús Guðnason   Birte Nielsen
Þorsteinn Guðnason   Ósk Árnadóttir
Bjarni Guðnason   Elínbjörg Kristjánsdóttir
Kristín Guðnadóttir               Bragi Sveinsson
Þórný Guðnadóttir   Lúðvík Helgason
Ágúst Guðnason   Drífa Geirsdóttir
Gísli Guðnason
Halla Guðnadóttir      Borgþór Hjörvarsson
Þórdís Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Arngrímur Magnússon
Víkurási 4, Reykjavík,

andaðist 28. desember. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju föstudaginn 7. janúar kl. 13.00.

Ásta Björk Arngrímsdóttir Guðmundur Sigurbjörnsson
Magnús Arngrímsson       Katrín Inga Geirsdóttir
Kjartan Arngrímsson    Karen Anna Sævarsdóttir   
 Michelsen
barnabörn og barnabarnabörn.



„Sko Steingrím!“

SPARK
er nú ennþá  

skynsamlegri kostur !

Verð nú aðeins kr. 1.695 þús.
Kr. 19.304 pr. mán.

Vegna nýrra laga um vörugjöld sem tóku gildi um áramótin eru umhverfisvænir 
bílar á betra verði. Allir bílar frá Chevrolet hafa lækkað í verði.

- Chevrolet SPARK er 5 dyra og 5 sæta
- Fjögurra stjörnu öryggi
- CO2 útblástur 119 g/km
- Eldsneytisnotkun: 5,1 l/100 km
- GM verksmiðjuábyrgð
- Bílar til afgreiðslu strax

Chevrolet

-Gæðamerki í 100 ár-

CHEVROLET SPARK L, bsk., verð áður kr. 1.990 þús.

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 - www.benni.is
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3300

Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Mánaðarleg greiðsla m.v. 30% útborgun og bílasamning í 84 mán. 
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Sérfræðingar í bílum

300.000 kr.

 lækkun - 15%
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Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Ingibjörg Vagnsdóttir
Vesturgötu 2,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 15. desember. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Elísabet Bradley  Villiam Bradley
Helga María Bragadóttir
Bragi Þór Bragason  Valentina Frolov
barnabörn og langömmubörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Þórunn K. Helgadóttir
Ölduslóð 9, Hafnarfirði,

sem lést miðvikudaginn 29. desember á hjúkrunar-
heimilinu Holtsbúð í Garðabæ, verður jarðsungin frá 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði, í dag, fimmtudaginn 
6. janúar kl. 13. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Þóra Guðrún Sveinsdóttir   Arnór Egilsson
Þórdís Helga Sveinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jakobína S. G. 
Hafliðadóttir
Drekavogi 20,

lést á Landspítalanum v/ Hringbraut að morgni 
24. desember. Útför hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu. Við viljum færa öllum þeim sem 
önnuðust hana á Blóðlækningadeild og göngudeild, 
einlægar þakkir fyrir. Einnig færum við Brynjari 
Viðarssyni lækni og Elísu innilegar þakkir. Þökkum 
auðsýnda samúð.

Sveinn Óskarsson  Dadda G. Ingvadóttir
Helga Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi

Jón Laxdal Arnalds
Fjólugötu 11a, Reykjavík,

lést á heimili sínu sunnudaginn 2. janúar. Útför hans 
fer fram frá Dómkirkjunni laugardaginn 8. janúar 
kl. 14.00.

Ellen Júlíusdóttir
Eyþór Arnalds   Dagmar Una Ólafsdóttir
Bergljót Arnalds   Páll Ásgeir Davíðsson
Anna Stella Karlsdóttir  Arne Tronsen
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, 
fyrirmynd og vinur okkar allra

Guðmundur Einarsson
Úthlíð 5, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 25. desember. 
Jarðarförin fer fram í Háteigskirkju föstudaginn 
7. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast Guðmundar 
er bent á félag Krabbameinssjúkra barna.

Fríða Björk Einarsdóttir
Kristjana Margrét Guðmundsdóttir
Þórhildur Bryndís Guðmundsdóttir
Einar Hafsteinn Guðmundsson
Margrét Jónsdóttir
Einar Kjartansson   
Þórhildur Gísladóttir
Þorsteinn Bergmann Einarsson      Ester Grímsdóttir
Hrefna Einarsdóttir                           Gylfi Jóhannesson 
Hansína Bjarnfríður Einarsdóttir     Jón Rafn Högnason 
Bryndís Einarsdóttir                           Vigdís Rasten
Guðrún Agnes Einarsdóttir
Einarína Einarsdóttir                          Stefán Reynisson 
Gunnar Jens Elí Einarsson                Margrét Gígja   
 Rafnsdóttir 
Pálmi Einarsson                                Oddný Björnsdóttir 
Olga Soffía Einarsdóttir   Brynjar Björn 
 Gunnarsson 

Faðir okkar, tengdafaðir, fósturfaðir, 
bróðir og afi 

Valtýr Jóhannsson 
frá Hömrum Akurgerði 3b, Akureyri, 

lést í Sjúkrahúsi Akureyrar laugardaginn 1. janúar.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 
10. janúar kl. 13.30.

Elís Valtýsson
Rósa Valtýsdóttir
Rannveig Ósk Valtýsdóttir         Óskar Halldór Tryggvason
Guðrún Eyvindsdóttir                 Jónas Baldursson
María Sigríður Jóhannsdóttir
og barnabörn

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

Sigrún Vilbergsdóttir
Háagerði 43,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 
3. janúar sl. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 11. janúar kl. 15.00. 

Jóhanna Ögmundsdóttir
Sigurbjörg Svavarsdóttir  Eyþór Örlygsson
Sylvía Svavarsdóttir   Ragnar Björnsson
barnabörn og barnabarnabarn.

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

Hafdís Guðmundsdóttir
Miðvangi 16, Hafnarfirði,

lést á St. Jósepsspítala í Hafnarfirði þriðjudaginn 
4. janúar. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 12. janúar kl. 13.

Hilmar Ægir Arnórsson 
Kristín Halla Hilmarsdóttir   Fróði Jónsson
Ásthildur Hilmarsdóttir   Anders Egriell
Guðmundur Hilmarsson   Sigríður Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Bróðir minn og mágur

Richard Axelsson 
lést á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg 
þann 31. desember sl.

Guðbjörg Axelsdóttir    Skarphéðinn Guðmundsson

Eiginkona mín, móðir okkar og systir

Arnheiður Þórðardóttir
Gýgjarhólskoti,

lést 2. janúar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Útför 
hennar fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 
8. janúar kl. 14.00.

Eiríkur Jónsson
Ögmundur, Jón Hjalti, Þjóðbjörg og Skírnir Eiríksbörn
Guðrún og Svava Þórðardætur.

Grafarvogsbúar taka hönd-
um saman og efna til þrett-
ándagleði síðdegis í dag. 

Álfadrottning, álfakóng-
ur, Grýla, jólasveinar og 
aðrar kynjaverur leiða blys-
för frá Hlöðunni í Gufunesi 
klukkan 17.40 eftir að þátt-
takendur hafa yljað sér þar 
á kakói, hlýtt á Skólahljóm-
sveit Grafarvogs og tekið 
sér kyndla í hönd. Leiðin 
liggur að brennu í nágrenn-
inu sem kveikt verður í og 
þar tekur við fjöldasöngur 
og ýmis skemmtilegheit. 

Gestir eru hvattir til að 

taka afganga af flugeldum 
og stjörnuljósum frá gaml-
árskvöldi með sér á brenn-
una en þeir eru líka hvatt-
ir til að meðhöndla þá af 
fyllstu varúð og fjarri 
öðrum gestum svo ekki 
hljótist slys af. Íslenska 
gámafélagið mun svo sjá 
um flugeldasýningu sem 
það nefnir því skothelda 
nafni Skot.

Að baki samkomunni 
standa fjölmörg félög og 
stofnanir í Grafarvogi. Bíla-
stæði eru við Gylfaflöt og 
Bæjarflöt.

Þrettándagleði
BLYSFÖR Grafarvogsbúar brenna út jólin að gömlum sið.

MYND/HEIÐA HELGADÓTTIR

Félagar í Lionsklúbbnum 
Fjörgyn afhentu Barna- og 
unglingageðdeild Landspít-
alans tvær bifreiðar af gerð-
inu Renault Trafic og Ren-
ault Clio til eignar í gær en 
klúbburinn hefur haft þær á 
rekstarleigu undanfarin þrjú 
ár. Við sama tækifæri afhenti 
Fjörgyn fartölvu, skjávarpa 
og sýningartjald að gjöf. 

Bifreiðarnar verða nýttar 
í starf með inniliggjandi 

börnum og unglingum og fyrir 
vettvangsteymi göngudeild-
ar. Klúbburinn ætlar jafn-
framt að veita árlegt framlag 
til að standa undir almennum 
rekstrarkostnaði þeirra í þrjú 
ár, meðal annars í samvinnu 
við N1, Sjóvá og Bifreiðar og 
landbúnaðarvélar. 

Stórtónleikar Fjörgyns í 
nóvember ár hvert, hafa verið 
helsta fjáröflun Lionsklúbbs-
ins til stuðnings BUGL. 

BUGL fær tvo bíla

KOMA SÉR VEL Bifreiðarnar verða nýttar í starf með inniliggjandi 
börnum á BUGL.
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Allt sem þú þarft...

Taktu þátt í kosningu á bestu skopmynd Halldórs Baldurssonar frá árinu 2010. 
Heppnir þátttakendur vinna skemmtileg verðlaun með myndum Halldórs. 
Kíktu á visir.is/halldor og vertu með í valinu!

Veldu skopmynd ársins
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BAKÞANKAR 
Charlotte
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jájá, ég veit að 
þú heyrðir í okkur 

fram á gang! 
Þetta er nafnlaus 

styrktarfundur 
þeirra sem sjúga 
loftið úr helíum-
blöðrum! Knapa- 

klúbburinn er 
hérna við hliðina.

LÁRÉTT
2. báru að, 6. í röð, 8. skip, 9. farfa, 
11. tveir eins, 12. líkja eftir, 14. glaður, 
16. hvað, 17. athygli, 18. beita, 20. 
tveir eins, 21. ær.

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. ógrynni, 4. sjúkdóm-
ur, 5. ískur, 7. beitiland, 10. hreinn, 
13. hluti kynfæra, 15. flóki, 16. merki, 
19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. komu, 6. áb, 8. far, 9. lit, 
11. gg, 12. stæla, 14. hress, 16. ha, 17. 
gát, 18. agn, 20. rr, 21. kind. 

LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. of, 4. magasár, 
5. urg, 7. bithagi, 10. tær, 13. leg, 15. 
strý, 16. hak, 19. nn. 

Takk fyrir að koma 
myrku vinir! Nú vil 
ég gjarnan fá að 
eiga rólega stund 
einn með Master 

Disaster!

Við skilj-
um það. 

Vertu 
sterkur 
Dio!

Jæja litli 
vinur. Þá 
erum það 
bara við 

tveir!

En þetta er 
ekki kveðju-
stund Master 
Disaster, þú 
munt alltaf 
fylgja mér!

FLOTTUR!

Er til meira 
hnetusmjör 
mamma?

Haha! Þú 
hélst það 
ekki út 
lengur?

Ha? Þögla með-
ferðin! Við 
höfum ekki 

talað saman í 
tvo daga!

Ekki segja 
mér að þú 
hafir ekki 
tekið eftir 

því!

Jújú, ég 
tók eftir 

því.

En ég skildi það sem 
svo að okkur kæmi 
vel saman svona 

einu sinni.

RAKA! RAKA!
RAKA!

RAKA! RAKA!

RAKA!
RAKA!
RAKA!

RAKA!
RAKA!

RAKA! RAKA!
RAKA!

Úff!

Fimm-
hundr-
uðkall 
takk!

Fyrir 
fjögur 
lauf?

Við ættum 
kannski að 
bera áburð 

á þetta 
tré.

Seinni partinn á gamlársdag á ég mér 
hefð. Þá gef ég mér alltaf tíma til að 

setjast niður og velti fyrir mér árinu sem 
er að líða og árinu sem er að koma. Og ég 
skrifa hjá mér af einlægni og heiðarleika 
hvað ég vil halda áfram að gera vel á nýju 
ári og hverju ég vil sleppa.

Á árinu sem var að líða setti ég upp ein-
leiks-kabarettinn Þetta er lífið… og nu er 
kaffen klar, þar sem ég syng dönsk dæg-
urlög og velti fyrir mér tilgangi lífsins á 

íslensku. 

UNDIRBÚNINGUR sýningarinnar 
var spennandi tími. Á hverjum degi 
hittumst við píanóleikarinn og spil-
uðum og sungum um allt það sem 

skiptir okkur manneskjurnar máli. Á 
milli laga spjölluðum við… eða það 

er að segja, ég spjallaði – píanó-
leikarinn sagði fátt. Ég talaði 

um ástina, núið, hamingjuna, 
börn og allt það sem fyllir 
hjarta mitt, huga og heims-
mynd.

EINHVERN daginn þegar ég 
var í djúpum pælingum leit 
hann upp frá hljóðfærinu og 
sagði: „Hefurðu einhvern-
tíma spáð í að skrifa pistla?“ 

Ég var rétt að venjast því að heyra rödd 
hans og svaraði: „Nei, það hefur mér 
aldrei dottið í hug.“

„ÞÚ ættir að gera það,“ lauk hann sam-
talinu.

VAR hann einfaldlega kominn með nóg af 
því að hlusta á mig og hugsaði með sér að 
ef ég færi að skrifa væri hann laus?

EN ég fór að skrifa og naut þess í botn. Ég 
skrifaði um núið, ástina, hamingjuna, það 
að falla í stafi, dugleg-fasisma og – tal-
andi um núið, þá átti þessi pistill að fjalla 
um það hverju ég ætlaði að halda áfram á 
nýju ári og hverju ég ætlaði að sleppa.

ÉG hef ákveðið að sleppa því að skrifa 
fleiri pistla. Allt sem mér liggur á hjarta 
er komið á blað, ég hef einfaldlega ekki 
meira að segja um lífið – í bili.

ÉG ætla að halda áfram að sýna kabar-
ettinn, vegna þess að það er dásamlegt 
að syngja fullum hálsi nokkrum sinnum 
í viku og vegna þess að hann gefur salt í 
grautinn. Ef einhver saknar þess að lesa 
pistlana mína, er alltaf hægt að koma á 
sýninguna. Ekki búast samt við því að 
heyra eitthvað nýtt, því sýningin er í 
rauninni pistlarnir mínir „live“.

Nýársheit

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐföstudagur

– fylgir Fréttablaðinu á morgun

–  Telma Þormarsdóttir hefur unnið sem fyrirsæta í 
15 ár og starfað með mörgum af þekktustu nöfnum 
í tískuheiminum.

Lumar á nokkrum góðum sögum 
úr tískubransanum

Ekki bein leið heldur bugðótt
– Páll Ragnar Pálsson, sem áður mundaði gítarinn 
í rokksveitinni Maus, stundar nú doktorsnám í 
tónsmíðum við eistnesku tónlistarakademíuna.

Allt sem þú þarft …



Loke Auriga Modular Las Vegas

Aves NikitaCatwalk Selene

Opið:
Mánudag til föstudag frá kl. 10 - 18
Laugardag frá kl. 11 - 16
Sunnudag frá kl. 12 - 16
www.rafkaup.is

Úrval ljósa á betra verði

10-70% afsláttur
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Skráning í fjórða ljóðaslamm Borgarbókasafns Reykja-
víkur er hafið. Ljóðaslammið verður haldið á Safna-
nótt, föstudaginn 11. febrúar, og er þemað að þessu 
sinni „sjálfstæði“. 

Ljóðaslammið er ætlað ungu fólki frá aldrinum 14 
ára og er skilgreint á afar opinn hátt sem eins konar 
ljóðagjörningur. Að sögn Úlfhildar Dagsdóttur, bók-
verju á Borgarbókasafninu, er áherslan ekki síður lögð 
á flutninginn en á ljóðið sjálft. „Hefðbundinn ljóða-
upplestur telst þannig ekki til ljóðaslamms, heldur er 
áherslan á ljóðaflutning sem sviðslist. Eina krafan er 
sú að flutt sé frumsamið ljóð eða stuttur prósi og það 
sett í ákveðinn búning.“ Hún segir dagskrár síðustu 
þriggja ára hafa einkennst af mikilli hugmyndauðgi og 
frumleika, þar sem þátttakendur hafi sýnt dansverk, 
örleikþætti og rappað svo fátt eitt sé nefnt, en þemu síð-
ustu ára hafa verið „spenna“, „hrollur“ og „væmni“.

Fimm manna dómnefnd velur þrjú bestu atriðin. Í 
dómnefnd sitja auk Úlfhildar þau Tinna Bjarnadóttir 
tónlistarkona, Stefán Máni rithöfundur, Guðlaug Elísa-

bet Ólafsdóttir leikkona og Óttarr Proppé tónlistar-
maður. 

Skráningarfrestur er til föstudagsins 28. janúar 
2011. Nánari upplýsingar má finna á ljodaslamm.is og 
á Facebook-síðu ljóðaslammsins.

Skráning hafin í fjórða ljóðaslammið  

Bók Áhugaleikhúss atvinnumanna, 2010 
lárétt rannsókn, kom nýverið út. Hún er 
gefin út í tengslum við örverk leikhússins 
sem sýnd voru mánaðarlega á síðasta ári 
og fylgjast mátti með í gegnum netið, en 

leikhúsið er fyrsta net-
leikhús Evrópu. 

Í bókinni eru viðtöl 
við leikara leikhússins 
um listina og hlutverk 
leikhússins í sam-
tímanum, umfjöllun 
Steinunnar Knútsdótt-
ur, listrænnar ráðs-
konu, um bakgrunn 
örverkanna og vinnu-
aðferðir leikhópsins og hugleið-

ingu Unu Þorleifsdóttur, aðjúnkts í sviðslistum við 
LHÍ, um Áhugaleikhús atvinnumanna í samfélaginu 
og þýðingu örverkanna fyrir samtímann. Þess má 

geta að örverkin voru öll viðbrögð 
við samtímaviðburðum.

„Okkur fannst mjög mikilvægt að 
búa til heimild um hvernig við hugs-
um um leikhús. Það er mikilvægt að 
eiga til þessa samtímasýn því yfir-
leitt breytist túlkun á atburðum 
þegar litið er til baka,“ segir Stein-
unn. Hún bendir á að sambærilegar 
bækur séu gefnar út erlendis þó að 
ekki hafi slík útgáfa verið fyrirferðar-
mikil hér á landi. „Helsta samtíma-
skráning á listum fer fram í fjölmiðl-
um sem fjalla þó ekki um allt, okkur 
fannst vanta skráningu á því af hverju 
við gerum það sem við gerum.“

Bókin, sem gefin er út í takmörkuðu 
upplagi, fæst í versluninni Útúrdúr í Austurstræti 
og í Tjarnarbíói. Örverkin má sjá á heimasíðunni 
www.herbergi408.is. - sbt

Heimild um hvernig við hugsum

ÞAÐ BESTA VIÐ ÍSLAND Fjallkonan var umfjöllunarefni örverks júnímánaðar sem bar heitið Það besta við Ísland. Lára Sveinsdóttir 
er hér í hlutverki fjallkonunnar.

GREITT TIL HLIÐAR PLÚS TVEIR Sigruðu í ljóðaslammi 2010 
með atriðinu Hlölli.

STEINUNN 
KNÚTSDÓTTIR 

Sigga Heimis iðnhönnuð-
ur og Ásdís Olgeirsdótt-
ir lóðsa gesti um sýningu 
á verkum Siggu í Hönn-
unarsafninu á sunnudag. 
Þær munu spjalla saman 
um verk Siggu og velta 
upp ýmsum spurning-
um um umhverfisvitund 
í hönnun og framleiðslu. 
Sigga hefur á síðustu 

árum átt samstarf við 
þekkt framleiðslufyr-
irtæki og söfn á sviði 
hönnunar. 

Senn líður að lokum 
sýningarinnar og því 
eru síðustu forvöð fyrir 
áhugafólk og fagfólk í iðn-
aði og hönnun að sjá sýn-
inguna í fylgd með hönn-
uðinum á sunnudaginn.

Spjallað við Siggu Heimis

Öxin og jörðin eftir Ólaf Gunn-
arsson fær lofsamlega dóma í 
Frakklandi. Skáldsagan fjallar 
um örlög Jóns Arasonar biskups 
sem var tekinn af lífi árið 1550. 
Hún kom út á Íslandi 2003 en var 
nýlega gefin út í Frakklandi á 
vegum bókaforlagsins Gaia.  

Gagnrýnandi La Liberté 
segir Öxina og jörðina frábæra 
bók sem sé í raun miklu meira 
en söguleg skáldsaga. Í dómi 
France Catholique er því fagnað 
að frönskumælandi lesendur fái 
tækifæri til þess að kynnast Jóni 
Arasyni. Les Affiches-Moniteur 
segir söguna óð til sjálfstæðis og 
frelsis þjóðar, en jafnframt stór-
kostlega samfélagslýsingu. 

Ólafur lofaður 
í Frakklandi

TANGÓ Í GERÐUBERGI  Tónlistarhópurinn Fimm í tangó spilar íslenskan og finnskan tangó 
í Gerðubergi á laugardaginn klukkan 14. Enginn tónlistarhópur á Íslandi hefur áður spilað þessa 
tegund tónlistar að staðaldri. Flytjendur eru Ágúst Ólafsson, Ástríður Alda Sigurðardóttir, Íris Dögg 
Gísladóttir, Kristín Lárusdóttir og Vadim Fedorov á harmóníku. Aðgangseyrir er 2.000 krónur. 
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Almanak Háskóla Íslands 2011 
Þorsteinn Sæmundsson

Konur eiga orðið 2011 
Ýmsir höfundar

Ísfólkið 36 - Galdratungl
Margit Sandemo

Prjónadagar 2011
Kristín Harðardóttir

Fiskur
Stephen C. Lundin

Hver er ég?
Gunnlaugur Guðmundsson

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

29.12.10 - 04.01.11

Almanak þjóðvinafélagsins
Ýmsir höfundar

Stafræn ljósmyndun á Canon 
EOS - Þórhallur Jónsson

Eyjafjallajökull
Ari Trausti/Ragnar TH.

Harðskafi - kilja
Arnaldur Indriðason

SIGRÍÐUR 
HEIMISDÓTTIR

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
Morgunhanarnir Heimir og Kolla vakna eldhress í bítið 
með fjölbreyttan dægurmálaþátt á léttum nótum. 
Fylgstu með fréttum og taktu púlsinn á þjóðmálunum, 
íþróttunum og öllu hinu strax í bítið.



B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

DÍSIL, 197 HESTÖFL

Fjölmargar nýjungar er að finna í nýjum Hyundai Santa Fe en þær merkustu leynast 
undir vélarhlífinni. Þar situr splunkuný, 197 hestafla dísilvél, sem eyðir ekki nema 
tæpum sjö lítrum á hverja hundrað km! Útlit bílsins hefur allt verið uppfært, en sem 
fyrr er Santa Fe rúmgóður og öruggur fjölskyldubíll sem þekktur er fyrir áreiðanleika 
og gæði. Líttu til okkar og kynntu þér glæsilegan jeppa á góðu verði. 

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

* Þar sem nýr Santa Fe fellur í lægri tollaflokk (mengar minna) en eldri gerðir er hann nú á betra verði en áður.

Verð 6.490.000 kr.*

Komdu
og reynslu-aktu nýjum Santa Fe 

í dag!

Santa Fe

ix35 er nýr sportjeppi sem er að slá öll sölumet í Evrópu.

Verð 4.990.000 kr.
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Þegar maður lítur til baka yfir tónlistarárið 2010 
þá koma ekki margar snilldarplötur upp í hugann 
og árslistar tónlistartímaritanna staðfesta þá til-
finningu að þetta hafi ekki verið sérstaklega gott 
tónlistarár. Það var ekki mikið að gerast.

Arcade Fire-platan The Suburbs er plata 
ársins ef maður tekur meðaltal af listum 

helstu tónlistarmiðla. Það segir sitt. 
Ágæt plata, en Neon Bible var töluvert 
betri. Sama á við um margar aðrar 

plötur sem skora hátt. LCD Sound-
system platan This Is Happening 

er t.d. fín og James Murphy fær 
hrós fyrir að hjakka ekki í sama far-
inu, en síðasta plata, Sound of Silver, 
var mikið betri. Svipaða sögu er að 
segja af plötum Sufjans Stevens, 
Vampire Weekend og Gorillaz. Og 
svo eru nýrri nöfnin, Beach House, 
Sleigh Bells, Janelle Monáe, John 
Grant, Gonjasufi – ekki vond tónlist, 
en maður er ekkert að missa jafn-
vægið af geðshræringu yfir henni. 
Er ekki kominn tími á endurnýjun? 
Eitthvað nýtt og klikkað?

Ég var reyndar í mestu vandræð-
um með plötu ársins lengst af. Hvaða 
plata gat eiginlega staðið undir þeim 
titli? Það var ekki fyrr en Kanye 
West kom með My Beautiful Dark 
Twisted Fantasy sem svarið við 

spurningunni var komið. Og þar voru 
engar væntingar. Síðasta plata Kanye, 
808‘s & Heartbreak, var algjörlega mis-
heppnuð. Svo vond að það verður gaman 
að skella henni í tækið eftir tuttugu ár 
til að hlæja að henni. En nýja platan 
er hreinasta snilld. Alvöru stórvirki. 

Hvert lagið öðru betra og einhver galdur 
í gangi hvað útsetningar og sánd varðar. 
Það má því segja að Kanye Omari West 
hafi bjargað árinu.

Kanye bjargaði árinu

YFIRBURÐAPLATA My Beautiful Dark Twisted 
Fantasy með Kanye West var besta platan á 
slöku poppári, 2010. NORDICPHOTOS/GETTY

Fimmta og síðasta plata 
The Streets, Computers and 
Blues, er væntanleg í næsta 
mánuði. Forsprakkinn Mike 
Skinner er orðinn þreyttur 
á bandinu og vill feta nýjar 
slóðir í lífinu. 

Mike Skinner, maðurinn á bak 
við The Streets, hefur lýst því 
yfir að næsta plata sveitarinnar, 
Computers and Blues, verði sú síð-
asta. Hún kemur út í næsta mán-
uði og verður sú fimmta sem The 
Streets gerir fyrir útgáfufyrir-
tækið Warner. Þrátt fyrir mikl-
ar vinsældir undanfarin tíu ár er 
Skinner búinn að fá nóg og ætlar 
að snúa sér að öðrum verkefnum.

„Ég hef verið að þessu í tíu 
ár og hef reynt að gera eitthvað 
alveg nýtt á hverri plötu. Sumar 
hafa fengið frábærar viðtökur en 
aðrar ekki og núna er ég uppis-
kroppa með efni,“ sagði Skinner 
í viðtali við breska sunnudags-
blaðið The Observer og bætti því 
við að þetta væri síðasta stóra 
viðtalið sem hann myndi gefa.

Hinn 32 ára Skinner sló í gegn 
með fyrstu plötu sinni Original 
Pirate Material árið 2002. Þar 
blés hann ferskum vindum inn 
í hiphop-heiminn með öðruvísi, 
sér-breskum hljómi þar sem hann 
söng á skondinn hátt um líf sitt á 
götum ensku borgarinnar Birm-
ingham. Biðraðir eftir kebab-
skyndibita, grasreykingar og 
kvennafar komu meðal annars 
við sögu. „Ég get ekki notfært 
mér dramatíkina í kringum morð 
og ofbeldi eins og rappið gerir. 
Þess vegna reyni ég að búa til eitt-
hvað dramatískt úr engu,“ sagði 
Skinner um textagerð sína.

Önnur plata The Streets, A 
Grand Don’t Come for Free, 
hlaut einnig góðar viðtökur og 
sér í lagi smáskífulagið Dry Your 
Eyes. Platan fór á toppinn í Bret-
landi, rétt eins og sú næsta, The 
Hardest Way to Make an Easy 
Living. Síðasta plata The Streets, 

Everything Is Borrowed, náði á 
hinn bóginn aðeins sjöunda sæt-
inu í Bretlandi, þó svo að viðtök-
ur gagnrýnenda hafi verið fremur 
jákvæðar.

Núna er svo komið að Skinner 
vill breyta til, leggja The Streets á 
hilluna og gera eitthvað allt annað. 
„Ég hef ekki áhuga á The Streets 
lengur. Ég hefði átt að breyta til 
fyrir löngu,“ sagði hann og bætti 
við að með nýju plötunni væri hann 

að kveðja fyrirtækið Warner. „Ég 
skrifaði undir fimm platna samn-
ing. Það hefði verið asnalegt að 
hætta með The Streets eftir fjórðu 
plötuna og gera síðan eina í viðbót 
bara til að uppfylla samninginn.“

Computers and Blues þykir á 
meðal hans bestu verka og lítur því 
allt út fyrir að The Streets muni 
hverfa af sjónarsviðinu með stæl 
en um leið mikilli eftirsjá tónlistar-
áhugamanna.  freyr@frettabladid.is

Skinner kveður The Streets

THE STREETS Mike Skinner er maðurinn á bak við The Streets, sem gefur út sína 
fimmtu og síðustu plötu í næsta mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY
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LAGALISTINN
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Sæti Flytjandi Lag

 1 Dikta ......................................................................Goodbye
 2 Björgvin Halldórsson & Mugison ................... Minning
 3 Hjálmar ....................................................Gakktu alla leið
 4 Bruno Mars ..................................Just The Way You Are
 5 Katy Perry .............................................................Firework
 6 Rihanna .......................................Only Girl In The World
 7 Jón Jónsson ...................................When You’re Around
 8 P!nk .........................................................Raise Your Glass
 9 Tinie Tempah ................................. Written In The Stars
 10 Coldplay ................................................ Christmas Lights

Sæti Flytjandi Lag

 1 Jónsi ..................................................................................Go
 2 Elly Vilhjálms .......................................... Heyr mína bæn
 3 Páll Rósinkranz ...........................................Ó hvílík elska
 4 Spilverk þjóðanna ........................................... Allt safnið
 5 Sigurður Guðmunds og Memfism.  ......Nú stendur...
 6 Ýmsir .................................................................Pottþétt 54
 7 Bubbi ..................................Sögur af ást, landi og þjóð
 8 Blaz Roca ............................. Velkomin til KópaCabana
 9 Baggalútur ..........................................................Næstu jól
 10 Ólafur Gaukur ......................................Syngið þið fuglar

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Smekkleysa plötubúð, Havarí, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

> Plata vikunnar
Kalli - Last Train Home

★★★

„Huggulegt kántrí sem Kalli 
syngur af mikilli yfirvegun.“ - FB

> Í SPILARANUM
Duran Duran - All You Need is Now
Gerry Rafferty - City to City
Mogwai - Hardcore Will Never Die, But You Will
Cake - Showroom Of Compassion
Tennis - Cape Dory

Skoski tónlistarmaðurinn 
Gerry Rafferty er látinn, 
63 ára gamall, eftir 
langvarandi veikindi. 
Hann var þekktastur 
fyrir lögin Baker Street 
og Stuck in the Middle 
With You sem hljómaði í 
kvikmynd Quentins Tar-
antino, Reservoir Dogs, 
sem kom út 1992. Baker 
Street var valið eitt af 
hundrað bestu gítarlögum 
allra tíma í lesendakönn-
un tímaritsins Rolling Stone árið 2008.

Rafferty, sem var einnig þekktur fyrir 
lögin Right Down the Line, Get It Right 

Next Time og Don’t 
Give Up On Me, var 
lagður inn á sjúkrahús í 
Bournemouth á Englandi 
vegna lifrarvandamála.

Hann fæddist í bænum 
Paisley, skammt frá Glas-
gow, og náði lengst sem 
sólótónlistarmaður á átt-
unda áratugnum. Vinsæl-
ustu plöturnar hans voru 
City to City sem kom út 
1978 og Night Owl sem 
kom út ári síðar. Raffer-

ty, sem barðist lengi við áfengisfíkn, gaf 
út sína síðustu plötu, Another World, árið 
2000.  

Gerry Rafferty látinn

GÓÐUR MAÐUR KVEÐUR Gerry Rafferty 
var þekktastur fyrir lögin Baker Street og 
Stuck in the Middle With You.

NORDICPHOTOS/GETTY
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folk@frettabladid.is

Halle Berry segir að hún myndi gefa upp kvikmynda-
leik fyrir dóttur sína. Óskarsverðlaunaleikkonan 
á tveggja ára dóttur með fyrrverandi kærasta, 
Gabriel Aubry, en hún segir að forgangsröðunin hafi 
breyst þegar hún varð móðir og að hún einbeiti sér 
ekki að ferlinum lengur. „Börn breyta forgangsröð-
uninni og núna hef ég tilgang í lífinu. Ég nýt þess 
að gera bíómyndir en ég myndi gefa það allt upp á 
bátinn til þess eins að vera með dóttur minni, ef til 
þess kæmi.“

HÆTT SAMAN Macaulay 
Culkin og Mila Kunis eru 
hætt saman eftir átta ára 
samband. 

Rapparinn Kanye West segir að 
ný plata með honum og Jay-Z, 
Watch The Throne, komi út eftir 
nokkra daga. West hélt þessu 
fram í partíi með Jay-Z á nætur-
klúbbi í Las Vegas á gamlárs-
kvöld. Í október síðastliðnum 
sagði West að það myndi ekki 
fara langur tími í gerð plötunn-
ar. „Við ætlum til suðurhluta 
Frakklands í lok þessa mánaðar 
til að taka upp nokkrar hugmynd-
ir. Við klárum plötuna örugglega 
á einum degi eða eitthvað 
svoleiðis,“ sagði hann.

Rapprisar 
með plötu

ELSKAR MÓÐURHLUTVERKIÐ Halle Berry segir að 
hún myndi gefa leiklistina upp á bátinn til þess að 

sinna móðurhlutverkinu, ef til þess kæmi.

Barnastjarnan fyrrverandi, Macaulay 
Culkin, og leikkonan Mila Kunis eru hætt 
saman eftir átta ára samband. Talsmað-
ur parsins segir að sambandsslitin hafi 
þó átt sér stað fyrir nokkrum mánuðum 
en að þau hafi reynt að halda þeim leynd-
um á meðan Kunis kynnti nýjustu mynd 
sína, Black Swan, en myndin hefur hlot-
ið mikið lof ytra. „Við hættum saman í 
góðu og ætlum að vera góðir vinir,“ hafði 
Kunis sjálf að segja um slitin.

Mila Kunis á lausu

1.725.000.000 íslenskra króna hefur Nicole Murphy, fyrrverandi eiginkona Eddie Murphy, 
eytt á fjórum árum. Hún fékk féð frá Murphy þegar þau skildu. Hún er blönk í dag og vill meira.

Fann tilgang í lífinu

Bandaríska söngdívan vakti mikla 
athygli ljósmyndara í New York þegar 
hún klæddist stálslegnum leggings frá 
íslenska tískuvörumerkinu E-label. 
Á eftir að auka áhugann á merkinu, 
segir einn eigandi E-label.

„Þetta er náttúrulega frábær auglýsing fyrir 
okkur og heimsóknarfjöldinn inn á heimasíðu 
okkar á eftir að margfaldast við svona kynn-
ingu,“ segir Ásta Kristjánsdóttir, annar eig-
enda íslenska tískuvörumerkisins E-label. 
Breska blaðið Daily Mail birti flennistóra mynd 
af söngkonunni á heimasíðu sinni þar sem hún 
var mynduð af paparazza-ljósmyndurum í New 
York undir fyrirsögninni: „Beyoncé spókar sig 
í kynþokkafullum stál-leggings“. 

Á vefsíðu Daily Mail kemur fram að Bey-
oncé sé þekkt fyrir ögrandi fatastíl og mikið 
sjálfstraust þegar kemur að fatavali. „Bey-
oncé sýndi enn og aftur að hún er í fremstu 
röð þegar kemur að tísku þegar hún gekk um 
New York í silfruðum svörtum leggings. Til 
að fullkomna útlitið klæddist Beyoncé svört-
um skóm, hvítum stuttermabol og svörtum leð-
urjakka og var þannig bæði flott og einstök,“ 
skrifar blaðamaður Daily Mail um klæðaburð 
söngkonunnar sem er ein sú allra vinsælasta 
í poppheiminum um þessar mundir og er gift 
rapparanum Jay-Z.

Ásta upplýsir að þessar heavy-metal leggings 
séu uppseldar hjá E-label og séu ekki væntan-
legar aftur í bráð en þær voru hannaðar af fata-

hönnuðinum Ása fyrir tískumerkið. Það vakti 
síðan mikla athygli í fyrra þegar Beyoncé kynnti 
sína eigin leggings-línu en hún þótti óþægilega 

lík hönnun E-label. Beyoncé virðist hins vegar 
hafa valið íslensku hönnunina fram yfir sína 
eigin í þetta skiptið. freyrgigja@frettabladid.is

Beyoncé mynduð í leggings frá E-label
SMART PÍA
Beyoncé þykir 
hafa einstaka 
tilfinningu fyrir 
tískunni og þessar 
íslensku leggings 
þóttu sanna það 
ágætlega þegar 
ljósmyndarar náðu 
af henni myndum 
í New York. Ásta 
Kristjánsdóttir hjá 
E-label segir þetta 
vera feikilega góða 
auglýsingu fyrir 
fyrirtækið. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Spennumyndin The Tourist, ævin-
týramyndin Gulliver´s Travels og 
nýjasta mynd Clints Eastwood, 
Hereafter, verða frumsýndar 
hérlendis á morgun.  

The Tourist er endurgerð 
franska tryllisins Anthony Zimm-
er frá árinu 2005 sem lítið fór 
fyrir í kvikmyndahúsum. Túr-
istinn fjallar um Frank (Johnny 
Depp), bandarískan ferðamann 
sem ferðast um Ítalíu þar sem 
hann heillast af Elise (Angelina 
Jolie). Frank eltist við hana en 
fljótlega kemur í ljós að þau hitt-
ust ekki fyrir tilviljun. Fyrr en 
varir eru þau á flótta í Feneyjum, 
flækt í leynimakk og hættuspil á 
hæsta stigi. Myndin hlaut nýver-
ið þrjár tilnefningar til Golden 
Globe-verðlaunanna. Leikstjóri 

er Florian Henckel von Donners-
marck sem sló í gegn með verð-
launamyndinni Das Leben der 
Anderen.

Gulliver´s Travels er ný þrí-
víddarútgáfa af ævintýrinu um 
Gúllíver í Putalandi. Seinhepp-

inn ferðatextahöfundur, Lemu-
el Gulliver (Jack Black), tekur að 
sér verkefni í Bermúda en endar á 
eyjunni Lilput þar sem hann gnæf-
ir yfir smávaxna íbúa eyjarinnar. 
Auk Blacks fara með helstu hlut-
verk þau Jason Segel, Emily Blunt, 
Amanda Peet og Billy Connolly.  

Í Hereafter leikur Matt Damon 
bandarískan náunga sem býr yfir 
miðilsgáfu en vill ekkert með hana 
hafa lengur. Hinum megin á hnett-
inum lendir frönsk blaðakona í 
náttúruhamförum og rétt sleppur 
lifandi. Þegar ungur skólastrák-
ur í London missir manneskjuna 
sem er honum nánust fer af stað 
atburðarás sem leiðir þessar þrjár 
manneskjur saman vegna trúar 
þeirra á það sem gerist eftir að 
þessu lífi lýkur.

Túristar, Gúllíver og miðilsgáfa

THE TOURIST Angelina Jolie og Johnny 
Depp leika aðalhlutverkin í The Tourist.

Bassaleikarinn Árni Hjörvar 
Árnason og félagar í bresku hljóm-
sveitinni The Vaccines eru í þriðja 
sæti á lista breska ríkisútvarpsins 
BBC yfir heitustu hljómsveitir árs-
ins 2011. BBC birtir ný nöfn á list-
anum vikulega, en aðeins annað og 
fyrsta sæti er eftir.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu á dögunum er annasamt ár 
fram undan hjá Árna og félögum í 
The Vaccines. Hljómsveitinni, sem 
var stofnuð í fyrra, er spáð miklum 
frama og fyrsta platan er væntan-
leg í mars. The Vaccines er bókuð 
á tónleika fram í október, verður á 
tónleikaferðalagi breska blaðsins 
NME í febrúar og er ein af heit-
ustu nýju hljómsveitum ársins 
samkvæmt MTV.

BBC birtir listann árlega, en 
hann er settur saman af 160 gagn-
rýnendum, tónlistarbloggurum og 
fjölmiðlamönnum. Á meðal hljóm-
sveita sem komust á listann áður 
en þær slógu í gegn eru MGMT, 
Kaiser Chiefs, Vampire Weekend 
og Klaxons. Þá komust listamenn 
á borð við Lady Gaga, Duffy og 
Mika á listann áður en þau urðu 
alþjóðlegar ofurstjörnur.

Það er þó alls ekki gefið að slá í 
gegn þrátt fyrir að komast á lista 
BBC. Það hafa til að mynda fáir 
heyrt um hljómsveitina Kubb sem 
var á listanum árið 2006. Hljóm-
sveitin Passion Pit bíður einnig 
eftir því að slá í gegn, en hún var 
á listanum árið 2009.

  - afb

Árni og félagar heitir á lista BBC

STÓRT ÁR FRAM UNDAN Árni Hjörvar er 
bassaleikari bresku hljómsveitarinnar 
The Vaccines, en henni er spáð miklum 
frama í Bretlandi á árinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýjustu plötur Jónsa og 
Ólafar Arnalds eru á meðal 
tólf platna sem hafa verið 
tilnefndar til Norrænu tón-
listarverðlaunanna 2010. 

Go með Jónsa og Innundir skinni 
með Ólöfu Arnalds eru á meðal 
tólf platna sem hafa verið til-
nefndar til Norrænu tónlistar-
verðlaunanna 2010. 

Tíu íslenskar plötur voru fyrir 
áramót valdar í lokaúrtakið af 
þeim 25 sem voru upphaflega til-
nefndar. Go með Jónsa varð efst 
í því vali og komst hún því sjálf-
krafa inn á tólf platna lokalistann, 
rétt eins og sex plötur frá hinum 
Norðurlandaríkjunum. Á meðal 
þeirra er nýjasta verk sænsku 
söngkonunnar Robyn, Body Talk, 
og Magic Chairs með dönsku 
hljómsveitinni Efterklang.

Það var síðan blaðamaðurinn 
Arnar Eggert Thoroddsen og 
fjórir norrænir kollegar hans 
sem völdu fimm plötur til við-
bótar og náði Innundir skinni 
þangað inn. „Ég var mjög sátt-
ur við þessar tvær plötur og að 
Ólöf færi þarna inn líka. En ég 
var hundfúll að Hjaltalín skyldi 
ekki fara inn,“ segir Arnar Egg-
ert, sem spáir því að Jónsi hreppi 
Norrænu tónlistarverðlaunin.

Alþjóðleg dómnefnd hefur 
umsjón með valinu á bestu nor-
rænu plötunni og verða verð-
launin afhent á norsku tónlistar-
hátíðinni By:Larm 18. febrúar á 
næsta ári, þar sem Arnar Eggert 

verður einmitt viðstaddur. Hann 
hafði mjög gaman af því að taka 
þátt í dómnefndinni. „Þetta var 
mikil reynsla og gaman að sjá 
hvernig svona norræn samvinna 
virkar.“

Hugmyndin á bak við tónlistar-
verðlaunin er að búa til hlið-
stæðu við Mercury-verðlaunin 
í Bretlandi þar sem plötur eru 
valdar út frá innihaldi frekar en 
vinsældum. freyr@frettabladid.is

Tvær íslenskar tilnefningar

JÓNSI Arnar Eggert spáir 
því að Jónsi hljóti Norrænu 

tónlistarverðlaunin fyrir 
plötuna Go. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dungen - Skit i allt 
Paleface Helsinki 
– Shangri-La
Frisk Frugt - Dansktopp-
en møder Burkina Faso i 
det himmelblå rum hvor 
solen bor, suite
Susanne Sundfør - The 
Brothel
Robyn - Body Talk
Jónsi - Go
Efterklang - Magic Chairs
Serena Maneesh - S-M 2: 
Abyss in B Minor
The Radio Dept. - Cling-
ing to a Scheme
Ólöf Arnalds - Innundir 
skinni
Kvelertak - Kvelertak
First Aid Kit - The Big 
Black & The Blue

TÓLF TILNEFNDAR PLÖTUR

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. 10.20
LITTLE FOCKERS Kl. 5.30 - 8 - 10.20
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. 5.30 - 8 - 10.30

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. 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!
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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. 5:50 - 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

kl. 5.30 - 8 - 10.20 - 11
HEREAFTER Sjónarhólssýning kl. 7
TRON: LEGACY-3D  kl. 5 - 8 og 10.40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5
LITTLE FOCKERS kl. 5.30 - 8 og 10.20





 6. janúar 2011  FIMMTUDAGUR42

sport@frettabladid.is
7 

DAGAR

HANDBOLTAMENN  hafa verið áberandi í kjöri á íþróttamanni ársins undanfarin ár en Alexander 
Petersson er sjötti handboltamaðurinn á níu árum sem kjörinn er íþróttamaður ársins. Fjórir leikmenn 
úr bronsliðinu frá EM í Austurríki voru síðan á meðal þeirra sex efstu í kjörinu í ár.

Íþróttamaður ársins
Þessir fengu atkvæði í kjörinu:
1. Alexander Petersson,  handbolti 307 stig
2. Gylfi Þór Sigurðsson, knattspyrna  283
3. Íris Mist Magnúsdóttir, hópfimleikar 171
4. Aron Pálmarsson, handbolti  123
5. Arnór Atlason, handbolti  105
6. Ólafur Stefánsson, handbolti   102
7. Hlynur Bæringsson, handbolti  65
8. Helga M. Þorsteinsdóttir, frjálsar  62
9. Hólmfríður Magnúsd., knattspyrna  61
10. Hrafnhildur Lúthersdóttir, sund  47
11. Ásdís Hjálmsdóttir, frjálsar  40
12. Róbert Gunnarsson, handbolti  30
13.-14. Þóra B. Helgad., knattspyrna  25
13.-14. Birgir Leifur Hafþórsson, golf  25
15. Helena Sverrisdóttir, körfubolti  19
16. Grétar Rafn Steinsson, knattspyrna  17
17. Anna Ú. Guðmundsd., handbolti  13
18. Ragna Ingólfsdóttir, badminton  9
19. Alfreð Finnbogason, knattspyrna  8
20. Björgvin Páll Gústavsson, handbolti  5
21. Ragnheiður Ragnarsdóttir, sund  4
22. Jón Margeir Sverrisson, sund  3
23.-24. Sölvi Geir Ottesen, knattspyrna  2
23.-24. Jakob Jóhann Sveinsson, sund  2
25.-26. Björgvin Björgvinsson, skíði  1
25.-26. Auðunn Jónsson, kraftlyftingar  1

FÓTBOLTI Landsliðskonan Dóra 
María Lárusdóttir, sem var valin 
besti leikmaður Pepsi-deildar 
kvenna síðasta sumar, mun ekki 
ganga í raðir spænska liðsins 
Rayo Vallecano.

Dóra María hafnaði tilboði 
spænska félagsins en þetta stað-
festi umboðsmaður hennar við 
Stöð 2. Annað spænskt félag var 
einnig á eftir Dóru Maríu en hún 
náði ekki heldur samkomulagi við 
það félag.

Dóra hefur verið ein besta 
knattspyrnukona landsins og 
eftirsótt af mörgum félögum. 
Hún hefur þrátt fyrir það ekki 
enn ákveðið að reyna fyrir sér 
erlendis.

Ekki er þó útilokað að hún fari 
út því hún er einnig með tilboð í 
höndunum frá liði í Skandinavíu.
 - hbg

Dóra María Lárusdóttir:

Hafnaði Rayo 
Vallecano

Íþróttamenn ársins
2010:  Alexander Petersson
2009:  Ólafur Stefánsson
2008:  Ólafur Stefánsson
2007:  Margrét Lára Viðarsdóttir
2006:  Guðjón Valur Sigurðsson
2005:  Eiður Smári Guðjohnsen
2004:  Eiður Smári Guðjohnsen
2003:  Ólafur Stefánsson
2002:  Ólafur Stefánsson
2001:  Örn Arnarson
2000:  Vala Flosadóttir
1999:  Örn Arnarson
1998:  Örn Arnarson
1997:  Geir Sveinsson
1996:  Jón Arnar Magnússon
1995:  Jón Arnar Magnússon
1994:  Magnús Scheving
1993:  Sigurbjörn Bárðarson
1992:  Sigurður Einarsson
1991:  Ragnheiður Runólfsdóttir
1990:  Bjarni Friðriksson
1989:  Alfreð Gíslason
1988:  Einar Vilhjálmsson
1987:  Arnór Guðjohnsen
1986:  Eðvarð Þór Eðvarðsson
1985:  Einar Vilhjálmsson
1984:  Ásgeir Sigurvinsson
1983:  Einar Vilhjálmsson
1982:  Óskar Jakobsson
1981:  Jón Páll Sigmarsson
1980:  Skúli Óskarsson
1979:  Hreinn Halldórsson
1978:  Skúli Óskarsson
1977:  Hreinn Halldórsson
1976:  Hreinn Halldórsson
1975:  Jóhannes Eðvaldsson
1974:  Ásgeir Sigurvinsson
1973:  Guðni Kjartansson
1972:  Guðjón Guðmundsson
1971:  Hjalti Einarsson
1970:  Erlendur Valdimarsson
1969:  Guðmundur Gíslason
1968:  Geir Hallsteinsson
1967:  Guðmundur Hermannsson
1966:  Kolbeinn Pálsson
1965:  Valbjörn Þorláksson
1964:  Sigríður Sigurðardóttir
1963:  Jón Þ. Ólafsson
1962:  Guðmundur Gíslason
1961:  Vilhjálmur Einarsson
1960:  Vilhjálmur Einarsson
1959:  Valbjörn Þorláksson
1958:  Vilhjálmur Einarsson
1957:  Vilhjálmur Einarsson
1956:  Vilhjálmur Einarsson

FÓTBOLTI Þó svo að Man. Utd hafi 
ekki spilað í gær þá fögnuðu leik-
menn liðsins eflaust í sófanum því 
allir helstu andstæðingar liðsins 
misstigu sig í gær. United er því 
enn á toppnum og á leiki á næstu 
lið.

Stórleikur gærkvöldsins var við-
ureign Arsenal og Man. City. Leik-
urinn stóð ekki undir væntingum 
því honum lyktaði með markalausu 
jafntefli. Úrslit sem bæði lið áttu 
erfitt með að sætta sig við.

Talsvert líf vantaði í leikinn 
en þeir Pablo Zabaleta og Bacary 
Sagna sýndu mesta lífið undir 
lokin er þeir stungu höfðum saman 

og fengu báðir reisupassann fyrir 
vikið. Tottenham missteig sig einn-
ig gegn Everton og Chelsea tap-
aði á neyðarlegan hátt gegn Úlf-
unum en það ætlar ekki að ganga 
hjá Chelsea að vakna til lífsins. 
Eina mark leiksins var klaufalegt 
sjálfsmark hjá José Bosingwa á 5. 
mínútu. Úlfarnir vörðu þetta eina 
mark og fengu öll stigin. Það er því 
heitt undir Carlo Ancelotti, stjóra 
Chelsea.

„Félagið stendur við bakið á 
mér á hverjum degi og ég hef ekki 
yfir neinu að kvarta. Ég þarf samt 
greinilega að standa mig betur í 
starfi því það sem ég er að gera 

virðist ekki duga til. Þetta er erfið 
staða en við megum ekki gefast 
upp,“ sagði Ancelotti.

Enn hitnar undir Roy Hodgson 
eftir eitt tapið enn í gær. Liverpool 
var kafsiglt framan af og lengi vel 
leit út fyrir stórsigur hjá Black-
burn. Leikmenn Liverpool sýndu 
líf undir lokin. Gerrard minnk-
aði muninn en klúðraði svo víti og 
gerði út um allar vonir liðsins um 
stig.   - hbg

Dapurt gengi Liverpool og Chelsea hélt áfram í gær og markalaust jafntefli varð í stórleik gærkvöldsins:

Gott kvöld fyrir Man. Utd í sófanum heima

RÁÐALAUSIR Steven Gerrard og félagar 
vita ekki hvað þeir eiga að gera. Gerrard 

klúðraði víti í gær.
   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Handboltamaðurinn 
Alexander Petersson var í gær 
kosinn íþróttamaður ársins og 
endurskrifaði um leið 55 ára sögu 
kjörsins með því að verða fyrsti 
íþróttamaður ársins sem er af 
erlendu bergi brotinn en Alex-
ander er búinn að vera íslenskur 
ríkisborgari í sex ár. 

„Þetta er bara frábært og kom 
mjög mikið á óvart. Ég bjóst alls 
ekki við þessu. Ég er enn að átta 
mig á þessu og því að allir séu að 
óska mér til hamingju með að vera 
íþróttamaður ársins. Þetta er stór-
kostleg stund í mínu íþróttalífi,“ 
sagði Alexander strax eftir kjörið 
greinilega hrærður að hafa fengið 
styttuna stóru í hendurnar.

Alexander er sjötti handbolta-
maðurinn á síðustu níu árum sem 
er kosinn Íþróttamaður ársins en 
alls hefur handboltamaður hlot-
ið þennan heiður ellefu sinnum. 
Kosningin var mjög jöfn og munaði 
aðeins 24 stigum á Alexander og 
knattspyrnumanninum Gylfa Þór 
Sigurðssyni sem varð annar. Hóp-
fimleikakonan Íris Mist Magnús-
dóttir varð síðan í þriðja sæti sem 
er besti árangur fimleikakonu frá 
upphafi í kjörinu.

Alexander tekur við styttunni 
af Ólafi Stefánssyni sem hefur 
varðveitt hana tvö síðustu ár. „Ég 
horfði mikið upp til Óla og núna tíu 
árum seinna fæ ég að fylgja eftir í 
hans fótspor og fá þessi verðlaun. 
Það er mjög skemmtilegt,“ sagði 
Alexander.

Sá mikilvægasti í landsliðinu
Ólafur hrósaði líka Alexander í 
gær. „Alex á þetta svo sannarlega 
skilið af því að það er frábært 
að hann skuli fá viðurkenningu 
fyrir alla þá vinnu sem hann er að 
leggja á sig. Mér líður ennþá betur 
með að hann fái þetta. Oft þegar 
ég kem á landsliðsæfingar þá hálf 
skammast ég mín fyrir að vera að 
halda stöðunni frá honum því hann 
er það góður í henni. Skotin hans 
eru mögnuð og sprengikrafturinn 
er mikill,“ segir Ólafur og heldur 
áfram: „Hann er okkar mikilvæg-
asti leikmaður að mínu mati því 
að landsliðið fer allt í einu gang 
þegar hann byrjar að mæta. Hann 
er líklega töframaðurinn í allri 
velgengni liðsins. Hann er lítillát-
ur og karakterinn er allur falleg-
ur og góður. Hann tekur þessu öllu 
með sinni ró og virðist vera stoltur 
af því að vera Íslendingur,“ segir 
Ólafur.

Alexander átti stóran þátt í því 
að íslenska landsliðið vann brons á 
EM í Austurríki en hann var einn 
af bestu varnarmönnum móts-
ins og skoraði að auki 3,6 mörk 
að meðaltali í leik. Það mun eng-
inn heldur gleyma því þegar hann 
bjargaði marki Pólverja úr hraða-

upphlaupi á úrslitastundu í leikn-
um um þriðja sætið.

„Þetta var rosalega gott ár og 
það sem meira er það var allt eitt-
hvað nýtt og jákvætt að gerast. 
Það verður erfitt að toppa þetta 
ár,“ segir Alexander og bætir við: 
„Það var frábær byrjun á árinu 
að vinna bronsið á EM og það gaf 
mér mikið sjálfstraust inn í árið. 
Ég ætlaði líka að gera allt sem 
ég get og sýna hvað í mér býr. Ég 
er búinn að horfa nokkrum sinn-
um á þetta myndband frá leikn-
um á móti Póllandi og það hvetur 
mig alltaf áfram að sjá það,“ segir 
Alexander.

Fram undan er HM í handbolta 
og þar vonast Alexander til að geta 
hjálpað landsliðinu áfram. „Ég 
vona að HM verði skemmtilegt 
mót og það væri gaman ef ævin-
týrið héldi bara áfram hjá mér. 
Þetta síðasta ár er búið að vera 
þannig að það er alltaf eitthvað 
nýtt og skemmtilegt að gerast,“  
segir Alexander.

Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari var stoltur af 
sínum manni. 

„Mér finnst þetta frábært og 
hann er vel að þessu kominn. 

Hann er frábær liðsmaður og 
allt það sem var sagt um hann í 
kringum kjörið er satt og rétt og 
það var ekkert verið að ýkja eða 
gera þetta eitthvað betra en það er. 
Hann hefur staðið sig frábærlega 
fyrir íslenska landsliðið,“ segir 
Guðmundur sem segir Alexander 
alltaf gefa sig hundrað prósent í 
öll verkefni. 

Víkingablóð í honum
„Hann hefur oft spilað hálfmeidd-
ur en harkað af sér. Hann er 
hörkutól og við verðum stundum 

að passa upp á hann að hann geri 
ekki of mikið því hann kvartar 
aldrei. Það er hörku víkingseðli 
og víkingablóð í honum,“ segir 
Guðmundur.

„Þetta er stórkostlegt fyrir mig 
að fá svona titil og klapp á bakið. 
Ég get núna sýnt strákunum 
mínum að ég hafi verið einhvern 
tímann íþróttamaður ársins. Ég er 
samt ekki að fara að hætta núna 
því ég ætla að gera meira og nú er 
bara að setja stefnuna á að vinna 
þetta aftur,“ segir Alexander. 
Hann er giftur Eivoru Pálu Blön-
dal og eiga þau synina Lúkas og 
Tómas. Eivor var mætt í hófið en 
strákarnir sátu heima. Alexand-
er vissi þó af þeim fyrir framan 
sjónvarpið. 

„Ég veit að strákarnir mínir 
voru að horfa á þetta í sjónvarp-
inu. Eldri strákurinn er orðinn 
sex ára og hann er alveg með það 
á hreinu hverjir eru bestir. Hann 
verður örugglega mjög glaður að 
geta farið í skólann á morgun og 
sagt: Pabbi minn er besti íþrótta-
maður ársins. Þetta verður örugg-
lega mjög stórt fyrir hann,“ segir 
Alexander að lokum.

 ooj@frettabladid.is

Stórkostleg stund í mínu íþróttalífi
Alexander Petersson varð í gærkvöldi fyrsti íþróttamaður ársins í sögunni sem er af erlendu bergi brotinn. 
Hann kom til Íslands fyrir tólf árum en hefur fyrir löngu unnið hug og hjörtu íslensku þjóðarinnar með 
frammistöðu sinni enda sannur víkingur inni á velli og frábær liðsmaður í vörn sem sókn.

EIVOR ÁNÆGÐ MEÐ SINN MANN Eivor Pála Blöndal sést hér dást að eiginmanni sínum og nýkrýndum íþróttamanni ársins 2010, 
Alexander Peterssyni, eftir að kjörið hafði verið kunngjört í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég veit að strákarnir 
mínir voru að horfa 

á þetta í sjónvarpinu. Eldri 
strákurinn er orðinn sex ára 
og hann verður örugglega 
mjög glaður að geta farið í 
skólann á morgun og sagt: 
Pabbi minn er besti íþrótta-
maður ársins. 

ALEXANDER PETERSSON 
NÝKRÝNDUR ÍÞRÓTTAMAÐUR 

ÁRSINS 2010
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HANDBOLTI Topplið Akureyrar 
hefur orðið fyrir miklu áfalli því 
stórskyttan unga Geir Guðmunds-
son mun líklega ekki spila meir 
með liðinu á þessari leiktíð vegna 
alvarlegra veikinda.

„Þegar hann fór að æfa með 
ungmennalandsliðinu uppgötvaðist 
að ekki væri allt með felldu. Sem 
betur fer náðist að greina hann rétt 
áður en hann fór út með liðinu. Það 
er engu að síður ljóst að hann spil-
ar ekki með okkur á næstunni og 
alls óvíst hvort hann verður eitt-
hvað meira með í vetur,“ sagði Atli 
Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, en 

þetta er töluvert áfall fyrir Akur-
eyrarliðið enda hefur Geir leikið 
geysivel í vetur.

Þegar Geir var rannsakaður 
kom í ljós að hann var með blóð-
tappa á frumstigi í hendinni og 
er kominn á blóðþynningarlyf. 
Meiðslin þýða að hann má hlaupa 
og hreyfa sig en má ekki taka á því 
og lenda í samstuðum. Hann þarf 
því að fara sér hægt og spilar eðli-
lega ekki handbolta á meðan hann 
er að jafna sig.

Geir er aðeins sautján ára gam-
all og er ekki algengt að menn á 
þessum aldri lendi í slíku. Hann 

getur komist yfir þessi veikindi 
en kunnugir segja að Geir hafi 
verið heppinn að þau uppgötvuð-
ust áður en hann fór út með lands-
liðinu. U-21 árs liðið fer utan til 
Serbíu í dag þar sem það tekur þátt 
í undankeppni HM.

„Hann er ungur og sterkur og 
það hjálpar honum. Honum líður 
ágætlega og er í höndum góðra 
manna. Við óskum honum alls 
hins besta og vonandi kemst hann 
á fullt fyrr frekar en síðar,“ sagði 
Atli en Akureyringar hafa ekki 
enn ákveðið hvort þeir reyni að fá 
nýjan leikmann í hans stað. - hbg

Geir Guðmundsson fékk blóðtappa á byrjunarstigi og þarf að hvíla sig:

Geir spilar líklega ekki meir í vetur

LENGI FRÁ Geir glímir við erfið veikindi og spilar ekki handbolta á næstunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SÆVAR

Enska úrvalsdeildin:
Arsenal-Man. City   0-0
Rauð spjöld: Pablo Zabaleta, Man. City (89.), 
Bacary Sagna, Arsenal (89.)
Aston Villa-Sunderland   0-1
0-1 Phillip Bardsley (80.).
Rauð spjöld: Emile Heskey, Aston Villa (67.), 
Boudewijn Zenden, Sunderland (86.)
Newcastle-West Ham   5-0
1-0 Leon Best (17.), 2-0 Leon Best (38.), 3-0 
Kevin Nolan (44.), 4-0 Leon Best (59.), 5-0 Peter 
Lövenkrands (62.)
Wolves-Chelsea    1-0
1-0 José Bosingwa, sjm (5.).
Blackburn-Liverpool     3-1
1-0 Martin Olsson (32.), 2-0 Benjani Mwaruwari 
(38.), 3-0 Benjani Mwaruwari (57.), 3-1 Steven 
Gerrard (81.)
Bolton-Wigan   1-1
1-0 Rodrigo (53.), 1-1 Ronnie Stam (80.)
Everton-Tottenham    2-1
1-0 Louis Saha (3.), 1-1 Rafael van der Vaart (11.), 
2-1 Seamus Coleman (74.)

STAÐAN:
Man. United 20 12 8 0 43-19 44
Man. City 22 12 6 4 33-16 42
Arsenal 21 12 4 5 42-22 40
Tottenham  21 10 6 5 31-25 36
Chelsea 21 10 5 6 36-19 35
Sunderland 22 8 9 5 25-22 33
Bolton  22 7 9 6 34-29 30
Newcastle  21 8 4 9 34-31 28
Blackburn  22 8 4 10 29-35 28
Stoke City 21 8 3 10 26-26 27
Everton 21 5 10 6 23-25 25
Liverpool 20 7 4 9 24-27 25
Blackpool 19 7 4 8 27-32 25
Fulham 21 4 10 7 22-24 22
Birmingham  20 4 10 6 20-25 22
WBA 21 6 4 11 26-39 22
Aston Villa 21 5 6 10 23-38 21
West Ham  22 4 8 10 22-38 20
Wigan  20 4 8 8 17-32 20
Wolves 20 5 3 12 20-34 18

IE-deild kvenna:
Haukar-Keflavík   62-72
Haukar: Kathleen Patricia Snodgrass 19/8 
fráköst/6 stoðsendingar, Gunnhildur Gunnars-
dóttir 12/5 fráköst, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 
10/14 fráköst, Íris Sverrisdóttir 9, Helga Jónas-
dóttir 5/5 fráköst, Guðrún Ósk Ámundardóttir 3, 
María Lind Sigurðardóttir 2, Sara Pálmadóttir 2. 
Keflavík: Jacquline  Adamshick 23/22 fráköst/5 
stolnir, Bryndís Guðmundsdóttir 18/7 fráköst, 
Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 14/5 stoðsendingar, 
Pálína Gunnlaugsdóttir 8/7 fráköst, Telma Lind 
Ásgeirsdóttir 4, Ingibjörg Jakobsdóttir 3, Hrund 
Jóhannsdóttir 2/4 fráköst.
Grindavík-Njarðvík    88-80
Grindavík: Crystal Ann Boyd 28/6 fráköst, Agnija  
Reke 16/5 fráköst/6 stoðsendingar/7 stolnir, 
Helga Hallgrímsdóttir 15/14 fráköst, Berglind 
Anna Magnúsdóttir 11/4 fráköst, Alexandra Marý 
Hauksdóttir 8, Harpa Hallgrímsdóttir 6/10 fráköst, 
Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir 4. 
Njarðvík : Shayla Fields 25/14 fráköst/6 stoð-
sendingar, Anna María Ævarsdóttir 14/4 fráköst, 
Ólöf Helga Pálsdóttir 11/6 fráköst, Ína María Ein-
arsdóttir 10, Dita Liepkalne 10/8 fráköst, Árnína 
Lena Rúnarsdóttir 6, Erna Hákonardóttir 4.
Fjölnir-Snæfell    57-79
Fjölnir: Natasha Harris 23/10 fráköst/6 stoðsend-
ingar/6 stolnir, Inga Buzoka 22/12 fráköst/3 varin 
skot, Birna Eiríksdóttir 10, Erla Sif Kristinsdóttir 
2/4 fráköst. 
Snæfell : Monique Martin 30/15 fráköst/3 varin 
skot, Berglind Gunnarsdóttir 18, Helga Hjördís 
Björgvinsdóttir 10/10 fráköst, Hildur Björg Kjart-
ansdóttir 7/6 fráköst, Björg Guðrún Einarsdóttir 7, 
Ellen Alfa Högnadóttir 4, Alda Leif Jónsdóttir 2,

STAÐAN:
Hamar 12 12 0 956-809 24
Keflavík 12 11 1 1040-733 22
KR 12 7 5 832-757 14
Haukar 12 6 6 771-802 12
Njarðvík 12 4 8 867-891 8
Snæfell 12 4 8 772-891 8
Fjölnir 12 2 10 728-971 4
Grindavík 12 2 10 706-818 2

ÚRSLIT
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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 
Gísladóttur. Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

06.00 ESPN America
12.00 Golfing World 
12.50 Ryder Cup 2010 (4:4)
18.15 Golfing World 
19.05 Inside the PGA Tour (1:42) 
19.30 PGA Tour Yearbooks (8:10) 
Samantekt á því besta sem gerðist á 
PGA Tour árið 2007. 
20.30 PGA Tour Yearbooks (9:10)
21.15 PGA Tour Yearbooks (10:10)
22.05 Inside the PGA Tour (1:42)
22.30 Tournament of Champions 
(1:4) Maui er ein Hawaii-eyjanna sem 
oft hefur verið nefnd Mekka golfsins í 
Kyrrahafi. Allir keppnisdagarnir á þessu 
fyrsta móti PGA-mótaraðarinnar verða í 
beinni útsendingu á SkjáGolfi.
03.00 ESPN America

08.00 Zoolander
10.00 National Lampoon‘s Christmas 
Vacation
12.00 Wayne‘s World
14.00 Zoolander
16.00 National Lampoon‘s Christmas 
Vacation
18.00 Wayne‘s World
20.00 Bourne Identity
22.00 The Lodger
00.00 The Godfather 1
02.50 The Prophecy 3
04.15 The Lodger
06.00 12 Men Of Christmas

20.00 Hrafnaþing Hvernig verður árið 
2011?      

21.00 Undir feldi Örlagaár í sjálfstæðis-
sögu eyjunnar bláu.      

21.30 Rokk og tjatjatja Tónlistarflóran 
á eyjunni bláu er engu lík.     

07.00 Arsenal - Man. City 

14.20 Blackburn - Liverpool 

16.05 Wolves - Chelsea 

17.50 Premier League Review 2010/11

18.45 Newcastle - West Ham 

20.30 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu 
og skemmtilegum hliðum.

21.00 Football Legends Næstur í röðinni 
er hinn magnaði Raul, leikmaður Real Madr-
id á Spáni. Ferill Rauls verður skoðaður og 
skyggnst verður á bak við tjöldin á ferli þessa 
frábæra leikmanns.

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

21.55 Premier League Review 2010/11

22.50 Everton - Tottenham 

16.45 Álfareiðin
17.20 Heilabrot (8:8)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Bombubyrgið (13:26) (Blast Lab)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós

20.15 Bræður og systur (87:87) 
(Brothers and Sisters) 

21.00 Aðþrengdar eiginkonur (Despe-
rate Housewives) Bandarísk þáttaröð 
um nágrannakonur í úthverfi sem eru 
ekki allar þar sem þær eru séðar. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.

21.45 Tíu mínútna sögur – Hundalíf 
(6:11) (Ten Minute Tales) Flokkur þögulla 
breskra stuttmynda þar sem úrvalsleikar-
ar og leikstjórar leiða saman hesta sína.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Sporlaust (18:24) (Without a 
Trace) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar 
að týndu fólki. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

23.05 Dorrit litla (3:8) (Little Dorrit) 
Breskur myndaflokkur byggður á sögu 
eftir Charles Dickens.e.

00.00 Kastljós

00.30 Fréttir

00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.25 Dr. Phil
17.10 Rachael Ray
17.55 Single Father - NÝTT! (1:4) (e)
18.55 Real Hustle (10:20)
19.20 Family Guy - Lokaþáttur (14:14) (e)
19.45 Whose Line is it Anyway? (12:39)

20.10 The Office (19:26) Bandarísk 
gamansería um skrautlegt skrifstofulið. 

20.35 30 Rock (5:22) Bandarísk gaman-
þáttaröð. Nýi leikarinn mætir til starfa 
og Tracy og Jenna íhuga að breyta fram-
komu sinni í kjölfarið. 

21.00 House (19:22) Bandarísk þátta-
röð um skapstirða lækninn dr. Gregory 
House og samstarfsfólk hans. 

21.50 CSI: Miami (14:24) Bandarísk 
sakamálasería um Horatio Caine og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunn-
ar í Miami. 

22.40 Jay Leno

23.25 The L Word (3:8) (e)

00.15 Flashpoint (4:18) (e)

01.00 Worlds Most Amazing Videos 
(2:13) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

19.50 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.35 Unhitched (1:6) Framleiðendur 
Unhitched eru hinir frumlegu Farrelly bræð-
ur sem m.a. gerðu There‘s something about 
Mary og Dumb and Dumber. Þessir frábæru 
grínþættir segja frá vinum á fertugsaldri sem 
allir eru nýlega orðnir einhleypir og reyna að 
fóta sig í nýjum aðstæðum.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Gossip Girl (9:22) Fjórða þátta-
röðin um líf fordekraða unglinga sem búa í 
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tón-
list enda mikið lagt upp úr útliti og stíl aðal-
sögupersónanna. Líf unglinganna ætti að 
virðast auðvelt þar sem þeir hafa allt til alls 
en valdabarátta, metnaður, öfund og fjöl-
skyldu- og ástarlíf þeirra veldur þeim ómæld-
um áhyggjum og safaríkar söguflétturnar 
verða afar dramatískar.

22.35 Hawthorne (6:10) Dramatísk 
þáttaröð sem fjallar um hjúkrunarfræðinga á 
Richmond Trinity-spítalanum í Virginíu.

23.20 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. 

00.05 Nip:Tuck (13:19)

00.50 Unhitched (1:6)

01.15 The Doctors

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

18.00 NBA körfuboltinn: L.A. Lakers - 
Miami Útsending frá leik Los Angeles Lakers 
og Miami Heat í NBA.

19.50 PGA Tour 2010 – Year in Review 
Upprifjun á öllu því helsta sem gerðist á 
bandarísku atvinnumannamótaröðinni í golfi 
árið 2010.

20.40 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

21.30 European Poker Tour 6 – Pokers

22.20 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker 2010 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

23.15 Til síðasta manns (8:8) Raun-
veruleikaþáttaröð þar sem fylgst er með hópi 
ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í ólíkum 
bardagalistum. Í þáttunum heimsækja þeir af-
skekkta staði víðs vegar um heiminn þar sem 
þeir kynnast nýjum bardagaaðferðum og etja 
kappi við frumbyggja.

> Mike Myers 
„Fyrir mér er Evrópa ungt fólk sem 
reynir að líta út fyrir að vera miðaldra 
og miðaldra fólk sem reynir að líta út 
fyrir að vera ungt.“
Mike Myers leikur hinn nautheimska 
Wayne sem stjórnar litlum sjónvarps-
þætti ásamt vini sínum Garth, 
en þátturinn fær tækifæri frá 
vinsælli sjónvarpsstöð í kvik-
myndinni Wayne‘s World sem 
er á Stöð 2 Bíói í kvöld kl. 18.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Sjálfstætt fólk 
11.00 Gilmore Girls
11.45 The Mentalist (1:23) 
12.35 Nágrannar
13.00 The O.C. 2 (15:24) 
13.45 Matarást með Rikku (4:10) 
14.15 La Fea Más Bella (294:300) 
15.00 La Fea Más Bella (295:300) 
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.10 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (14:21) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (1:24) 

19.45 The Big Bang Theory (2:23) 

20.10 Masterchef (1:13) Stórskemmtilegur 
matreiðsluþáttur sem sló fyrst í gegn í Bret-
landi. Það er Gordon Ramsay sem leiðir 
keppnina.

20.55 NCIS. Los Angeles (20:24) 
Spennuþættir sem gerast í Los Angeles og 
fjalla um starfsmenn systurdeildarinnar í 
höfuðborginni Washington.

21.40 Human Target (10:12) Ævintýraleg-
ir spennuþættir um mann sem er hálfgerð 
ofurhetja og tekur að sér erfið verkefni sem 
enginn annar getur leyst.

22.25 Life on Mars (6:17) Lögreglu-
varðstjórinn Sam lendir í bílslysi í miðri 
morðrannsókn og vaknar upp sem lögreglu-
maður snemma á 8. áratugnum.
23.10 Hlemmavídeó (10:12)
23.35 Chase (1:18)
00.20 Numbers (10:16)
01.10 Mad Men (5:13)
02.00 My Zinc Bed
03.25 Johnny Was
05.00 NCIS: Los Angeles (20:24)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

Bæjarlind 16 - Kópavogur - s: 553 7100 - linan.is
Opið mán til fös 12 - 18 laug 11 - 16  sunn 13 - 16áður kr. 347.900  - nú kr. 243.500

áður kr. 248.500  - nú kr. 173.900

Hattahilla 
nú kr. 9.920

Skóhilla
nú kr. 12.600

áður kr. 153.200 - nú kr. 122.560

TILBOÐSDAGAR
6 - 24 janúar

30%afsláttur

30%afsláttur

20%afsláttur

25%afsláttur
af öllum sófaborðum

20%afsláttur

Ég á fremur slæmar minningar um klassíska tónlist frá 
barnæsku. Einhvern tíma í kringum 1980 var stutt stef úr 

verki eftir Mozart ætíð spilað í morgunútvarpi RÚV. Í hvert 
sinn sem ég kom fram í eldhúsið í blokkinni okkar og sá 
ekki gular flísarnar á eldhúsbekknum fyrir stírum var stefið 
í fullu svingi. Ég man ekki hvað verkið heitir en í hvert 
sinn sem ég heyri það tengi ég það við kókópöffs og 
mjólk. 

Þessi upplifun varð til þess að ég lét klassíska 
tónlistarheiminn afskiptalausan fast undir þrítugt ef 
frá eru taldar einhverjar plötur sem komu út á níunda 
áratugnum undir merkjum Classic Rock eða eitthvað 

þvíumlíkt og skilja lítið eftir sig nema aulahroll. 
Ég varð því heldur betur undrandi sem ég sat í bíln-

um á mánudagskvöld og rambaði fyrir tilviljun á end-
urflutning frá nýársdegi á útvarpsþættinum 9 og 1/2 

sinfónía, sem fjallaði um hundrað ára ártíð austurríska tónskáldsins 
Gustavs Mahler. Ég man ekki eftir því að hafa nokkru sinni hlustað 
á verk hans. Ef frá eru skildar leiðindatuggur um togstreitu innri afla 
tónskáldsins sem eiga að greina andans auðjöfra frá hugarangri 
venjulegs fólks var það einn viðmælenda sem heillaði mig mest. 
Sá viðurkenndi að hafa byrjað að grúska í klassískri tónlist eftir 
fermingu og byrjað kerfisbundið að kaupa verk Mahlers frá fyrstu 
sinfóníunni til þeirrar níundu. Viðmælandinn viðurkenndi að hann 
hefði á unglingsárum lokað sig af inni í herbergi og komist í 
mikið stuð við að hlusta á fimmtu sinfóníuna þegar jafnaldrar 
hans hlustuðu á það sem vinsælast var hverju sinni. Þótt þessi 
unglingspiltur hafi átt yndislega æsku og verið til fyrirmyndar 
á unglingsárum leið mér undarlega. Mér leið svolítið eins og 
ég hefði læðst undir glugga að herbergi unglings og kíkt inn 
um rúðuna. Þetta var einfaldlega ekki hlutur sem ég myndi 
viðurkenna, hvað þá fyrir alþjóð.

VIÐ TÆKIÐ JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON UPPLIFÐI ÖÐRUVÍSI TÁNINGAVEIKI

Leit inn um glugga hins fullkomna unglings
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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

11.00 Whose Line Is It Anyway? 11.25 EastEnders 
11.55 Lark Rise to Candleford 12.45 Fawlty Towers 
13.20 Only Fools and Horses 13.50 QI 14.20 MDA 
14.50 Lark Rise to Candleford 15.40 Lark Rise to 
Candleford 16.30 The Weakest Link 17.20 Deal or 
No Deal 17.55 Deal or No Deal 18.30 Only Fools 
and Horses 19.00 Live at the Apollo 19.45 Live 
at the Apollo 20.30 MDA  21.00 QI 21.30 The 
Weakest Link 22.20 Fawlty Towers 22.55 Fawlty 
Towers 23.25 EastEnders 23.55 Only Fools and 
Horses 00.30 Live at the Apollo 01.15 Live at 
the Apollo

11.30 Min italienske drøm 12.30 Chris på 
Skolebænken 13.00 Vores Liv 13.30 Kender du 
typen 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.05 
Aftenshowet 15.00 Noddy 15.10 Rasmus Klump 
15.15 Babar 15.30 Skæg med bogstaver 15.50 
Polis, polis 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 Det 
søde liv 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet 19.00 I Afrikas vulkaner 
20.00 TV Avisen 20.25 SportNyt 20.30 Ken 
Folletts Jordens søjler 22.15 Onsdags Lotto 22.20 
OBS 22.25 Lykke 23.25 Godnat 

11.00 DR Update - nyheder og vejr 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 danskere 
19.30 Verdens vildeste ørkentur 20.00 TV Avisen 
20.25 SportNyt 2011 20.30 Ken Folletts Jordens 
søjler 22.15 Klodens kræfter 23.05 Godnat

10.20 Skidor: Världscupen Cortina 12.25 Inför 
Idrottsgalan 2010 12.50 Skidor: Världscupen 
Cortina 14.00 Inför Idrottsgalan 2010 14.10 Hipp 
Hipp 14.40 Rapport 14.45 Bandy: Elitserien 16.55 
Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 
Regionala nyheter 17.15 Det goda livet 18.00 
Kronprinsessparets resa till Frankrike 18.30 Rapport 
18.55 Regionala nyheter 19.00 Trettondagsshow 
på Berwaldhallen 20.00 Alfredson och söner 
21.00 Varg 22.35 Nurse Jackie 23.05 Hundår 
00.25 Tillbaka till Cranford 01.55 Bernard och 
Doris 

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13 Litla 
flugan 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Leiftur um nótt 14.00 Fréttir 14.03 Á tón-
sviðinu 15.03 Útvarpssagan: Höll minninganna 
15.25 Miðdegistónar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 50 ára söngafmæli Helenu Eyjólfsdóttur 
20.35 Ber er hver að baki 21.30 Bjart er yfir 
bókaþjóð! 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Útvarpsraddir: Stefán Jón Hafstein 23.05 Nú 
er glatt í hverjum hól 00.05 Næturtónar

Kjaftfori kokkurinn Gordon 
Ramsay er mættur aftur með 
stórskemmtilegan matreiðsluþátt 
þar sem áhugakokkar fá tækifæri 
til að sanna sig. Þetta er bandarísk 
útgáfa þáttanna sem slógu fyrst 
í gegn í Bretlandi og hafa síðan 
farið sigurför um heiminn.

STÖÐ 2 KL. 20.10
MasterChef
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Núna er ég að horfa á allt 
Supernatural. Ég hef alltaf verið 
mikið fyrir hryllingsmyndir og 
þessir þættir eru hæfileg blanda 
af spennu og hryllingi. Þættirnir 
eru góð og strákaleg útgáfa af 
Charmed.“

Emmsjé Gauti, rappari.

„Ég átti von á þeim fyrr en það kom eitthvað upp 
á hjá þeim úti. En jú, ég reikna með því að hitta 
þá þegar þeir koma,“ segir Gestur Valur Svansson 
leikstjóri. Eins og Fréttablaðið greindi frá í gær er 
Klovn-tvíeykið væntanlegt til Íslands í dag til að 
kynna kvikmynd sína Klovn: The Movie. Gesti Val 
og Casper Christensen varð ágætlega til vina síðasta 
sumar þegar þeir fóru saman á fund Adams Sandler 
í Los Angeles til að kynna nokkrar hugmyndir að 
kvikmyndum sem Gestur hafði sett niður á blað. 

Gestur Valur er reyndar búinn að sjá Klovn-
myndina, fór út til Danmerkur á forsýningu hennar 
14. desember síðastliðinn og var síðan með Klovn-
dúettinum í eftirpartíi. Forsýningin var ansi skraut-
leg því samkvæmt dönskum fjölmiðlum sprönguðu 
fáklæddar stúlkur um ganga kvikmyndahússins 
og hláturtaugarnar voru rækilega kitlaðar þegar 

þeir Frank og Casper stigu á svið og sögðu frá 
uppákomum við tökur kvikmyndarinnar. 

Leikstjórinn, sem frumsýnir leikna 
þáttaröð á RÚV þegar Eurovision hefur 
runnið sitt skeið, er síðan á leiðinni til 
Los Angeles síðar í þessum mánuði þar 
sem hann mun sitja fjóra fundi með ein-
hverjum stórlöxum úr kvikmyndaborg-
inni. Hann vildi ómögulega upplýsa hverjir 
ættu eftir að sitja þennan fund en sagð-
ist ætla að nýta tækifærið og heim-
sækja tökustað Baltasars Kor-
máks í New York sem þá verður 
byrjaður á Contraband með 
Mark Wahlberg og Kate Beck-
insale í aðalhlutverkum. 
 - fgg

Á bókaða fjóra fundi í Hollywood

Á ÚTLEIÐ Gestur Valur 
Svansson er á leiðinni til 
Los Angeles. Hann ætlar þó 
fyrst að hitta góðvini sína 
úr Klovn-tvíeykinu sem eru 
væntanlegir til landsins í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég fagna því á þessum krepputímum að við skul-
um fá fimm milljónir inn í Airwaves,“ segir Grím-
ur Atlason, framkvæmdastjóri tónlistarhátíðar-
innar Iceland Airwaves. 

Hátíðin fékk í sinn hlut fimm milljónir króna úr 
ríkissjóði á fjárlögum 2011 sem voru ákveðin fyrir 
jól. Þetta er í fyrsta sinn sem hátíðin fær styrk úr 
ríkissjóði en undanfarin ár hefur hún fengið styrk 
frá Reykjavíkurborg, sem á síðasta ári 
nam sex milljónum króna.

„Allar sambærilegar hátíðir á 
Íslandi hafa verið á fjárlögum í 
dálítinn tíma. Það var eitt af fyrstu 
verkefnum mínum að sækja um 
þetta og leiða að því sjónir að þessi 
hátíð væri að skila það miklu að 
það væri mikilvægt að mynd-
arlegir styrkir kæmu frá hinu 
opinberlega til hennar,“ segir 
Grímur. „Auðvitað erum við 

þakklát fyrir þetta en þetta eru engar stór-
ar upphæðir í heildarsamhenginu. Það er 
alltaf gott að fá eitthvað sem tryggir ein-
hvers konar lágmarksrekstur. Styrkurinn 
frá Reykjavíkurborg og þessi styrkur eru 
mjög góðir fyrir okkur.“
Lengi hefur verið barist fyrir því að stjórn-

völd veiti meiri styrki til Airwaves. Leiða má 
að því líkur að jákvæð skýrsla Tóm-

asar Young um þá miklu veltu 
sem hefur skapast í kringum þá 
erlendu gesti sem koma á hátíð-
ina hafi átt sinn þátt í að opna 
augu stjórnvalda og um leið 
budduna. 

„Þetta er svo mikilvægt, 
því að þetta skilar sér. Þarna 
er verið að fjárfesta aura og 
græða tugi króna,“ segir 
Grímur. - fb 

„Ég er búinn að semja lagið og 
það verður frumflutt í þættinum 
hans Loga Bergmanns á föstu-
dagskvöldið,“ segir Róbert Örn 
Hjálmtýsson, forsprakki hljóm-
sveitarinnar Ég. Hann hefur 
samið nýtt lag fyrir íslenska 
landsliðið í handbolta sem á að 
blása strákunum okkar baráttu-
anda í brjóst þegar þeir leika 
fyrir hönd þjóðarinnar í Svíþjóð. 
Róbert segir lagið vera samið af 
þekkingu um íþróttina en sjálfur 
á hann „glæstan“ feril að baki í 
íþróttinni.

En fyrst að laginu. Róbert veit 
ekki hvort það sé hægt að lýsa 
laginu sem stuðlagi en síðasta 
lag landsliðsins, Gerum betur, 

var vissulega stuðlag enda eftir 
Stuðmanninn Valgeir Guðjóns-
son. „Lagið er eins og að spila 
handbolta, það er „aggressívt 
með mikilli snilld í, gítarsólóum 
og öðru slíku,“ útskýrir Róbert. 

Í textanum vildi hann svo ausa 
úr sínum viskubrunni; það sé til 
að mynda gott að vippa yfir mark-
manninn því þá fari hann úr stuði. 
„Og svo vildi ég útskýra fyrir 
mönnum hvað samskeytin eru og 
að vörnin er besta sóknin. Þetta 
er svona attitjúd-lag um hvernig 
maður eigi að vinna handbolta-
leik; að berja á andstæðingnum 
og vera snjall.“

Róbert á sjálfur leynda fortíð 
í handboltanum. Hann var liðs-

maður feikiöflugs ÍR-liðs í yngri 
flokkunum sem varð Íslands-
meistari á sínum tíma en þar 
mátti finna kempur á borð við 
Sverri Þór Sverrisson, Sveppa, 
og Ólaf Örn Josephsson, betur 
þekktan sem Stafrænan Hákon, 
fyrrverandi landsliðsmanninn 
Ragnar Óskarsson og núver-
andi silfurdreng, Ingimund 
Ingimundarson. 

„Ingimundur var svona trölla-
barn. Og ég spilaði einmitt ára-
mótaleik um daginn á móti honum 
með ÍR um daginn og þá komst ég 
að því að hann er ómennskur. Ég 
er ansi hræddur um að hann sé 
búinn til inni á einhverri tilrauna-
stofu.“  freyrgigja@frettabladid.is

RÓBERT ÖRN HJÁLMTÝSSON: INGIMUNDUR ER TRÖLLABARN

HLJÓMSVEITIN ÉG SEMUR 
HM-LAG FYRIR LANDSLIÐIÐ

HM-LAG Róbert Örn Hjálmtýsson í hljómsveitinni Ég hefur samið HM-lag fyrir íslenska landsliðið. Hann á sjálfur „glæstan“ feril að 
baki í handboltanum með ÍR. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Airwaves fær fimm milljónir

GRÍMUR ATLASON Framkvæmdastjóri Iceland 
Airwaves er ánægður með milljónirnar fimm.

SKAPANDI  SKRIF 
 me  orvaldi orsteinssyni (Skilabo askjó an, Blí finnsbækurnar,  
   Vasaleikhúsi , Vi  fótskör meistarans, And Björk of Course…) 

 
Aukanámskei in í 
október og nóvember   
seldust strax upp! 

   Umsagnir átttakenda; 
 “Frábært nesti til lífstí ar.” 
 “Meiriháttar upplifun, - opnar óendanlega möguleika.” 
 “Fær mann til a  hugsa upp á n tt.” 
 “Hvort sem ú ert a  feta ín fyrstu skref e a hefur reynslu     
    af skrifum, á er etta námskei  sem n tist ér.” 
 
Nánari uppl singar hjá  gg@ropeyoga.com og  í síma 8223699 

 
SKRÁ U IG NÚNA  á  kennsla.is 
Athugi  a  námskei um fer fækkandi. 

  “Ófyrirgefanlega gaman og nærandi fyrir sálina!” 

 Enn á örfá sæti laus  

10. janúar 

 

ÚTSALA
Laugavegur 20B, við Klapparstíg  551 5070  hanna.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Eftirvæntingin hefur aldrei verið meiri enda verða yfir 30 leikir í beinni útsendingu
á Stöð 2 Sport. Umfjöllun í umsjón Þorsteins Joð verður betri og ítarlegri en nokkru 
sinni. Áhorfendur heima í stofu geta tekið þátt í umræðunni í gegnum Facebook. 
Tryggðu þér áskrift og misstu ekki af þessum stórviðburði í janúar!

ÍSLAND Á HM Á STÖÐ 2 SPORT

ALLIR LEIKIR ÍSLANDS SÝNDIR Í HD!

13. jan. Opnunarleikur mótsins

14. jan. Ísland – Ungverjaland

15. jan. Ísland – Brasilía

17. jan. Ísland – Japan

18. jan. Ísland – Austurríki

20. jan. Ísland – Noregur

22.–25. jan. Leikið í milliriðlum

28. jan. Undanúrslitaleikir

30. jan. Úrslitaleikur um bronsverðlaunin

30. jan. Úrslitaleikur um heimsmeistaratitilinn



Mest lesið

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ólafur syngur með Palla
Karókívélarnar verða ræstar í 
Norræna húsinu og víða um land 
klukkan 15 í dag að frumkvæði 
söngkonunnar Bjarkar Guðmunds-
dóttur. Eins og fjölmiðlar hafa 
greint frá ætlar hún að taka lagið 
með Ómari Ragnarssyni á ein-
hverjum af dögunum þremur sem 
karókíveislan stendur yfir. Annað 
ólíklegt tvíeyki, poppkóngurinn Páll 
Óskar og handboltahetjan Ólafur 
Stefánsson, ætla að syngja saman 
og krefjast þess þannig að auðlind-

ir landsins verði framvegis 
í lögsögu almennings. 
Óvíst er hvaða lag verð-
ur fyrir valinu hjá þess-
um miklu meisturum, 
en á meðal íslensku 
laganna sem eru í 

boði eru Sódóma, 
Reyndu aftur 

og All Out of 
Luck.

Ú t s ö l u r !

K R I N G L U N N I  5 3 3  4 2 4 2

NÝTT ÍSLENSKT

www.gosogvatn.is

Fréttablaðið er nú með 187% 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.

1  Sonurinn lamaður fyrir neðan 
mitti – „Hrikalegt áfall“ 

2  Þekkið þið ræningjana 

3  Ríkissaksóknari: „Mér finnst 
þetta forkastanlegt“ 

4  Reyndi að ræna Arion banka 
vopnaður grjóti 

5  Meintur nauðgari flutti til út-
landa – rannsókn á lokastigi 

6  Sat saklaus í fangelsi í 30 ár 

Setur markið hátt
Áramót eru tími fagurra fyrirheita 
og hafa flestir einhvern tíma 
lofað bót og betrun á nýju ári. 
Ekki eru þó allir eins metnaðar-
fullir og Illugi Jökulsson, sem 
tilkynnti á Facebook-síðu sinni að 
hann stefndi á að hlaupa New 
York maraþonið sem fram fer í 
nóvember. Illugi hefur stundað 

ræktina með hléum 
undanfarið en nú 
er runninn upp 
tími alvörunnar. 
Á síðunni sinni 
segist hann eiga 

nokkurt verk fyrir 
höndum en hann 

hafi þó enn 
nægan tíma. 

 - afb, þj
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