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Nýjar tölur um umfang reykinga  á Íslandi fyrir árið 2010 sýna að tíðni daglegra reykinga fullorðinna held-ur áfram að lækka. Hún var 14,2% á árinu 2010 en var 15,4% árið 2009.

Elva Hrönn Guðbjartsdóttir breytti um lífsstíl fyrir sex árum og léttist um sextíu kíló á einu ári.

Ákvað að hætta í megrun
É g hef alltaf verið í þykkari kantinum, alveg frá því að ég var krakki. Ég var alltaf rokkandi í þyngd. Prófaði alla megrunarkúrana, tók töflur, herbalife, nupolétt og svelti mig til að grennast. Árangurinn var alltaf einhver en um leið og ég slakaði á eða eitthvað kom upp á hlóðust kílóin á mig,“ segir Elva Hrönn Guðbjartsdóttir sem ákvað fyrir sex árum að breyta um lífsstíl. „Ég var þá orðin um 130 kíló og hafði aldrei verið þyngri. Ferming fyrsta barnsins stóð fyrir dyrum og ég hugs-aði með mér: Ó boj, ég verð að gera eitthvað. Þá ákvað ég að breyta um lífsstíl og hætta í megrun.“
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Margar pestir að ganga
Nokkrar niðurgangspestir 
og öndunarfærasýkingar 
hafa lagst á börn 
undanfarið.
allt 2

Við stýrið í 90 ár
Bifreiðastöð Reykjavíkur 
fagnar stórafmæli á árinu.
tímamót 16 

Frjór á nýju ári
Krummi Björgvinsson 
stefnir á að gefa út tvær 
plötur á þessu ári.
fólk 30

HVESSIR SV-TIL   Gengur í stífa SA-
átt suðvestanlands síðdegis með 
slyddu og síðan rigningu í kvöld. 
Hægari og úrkomulítið NA-lands. 
Hlánar víða í nótt.
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UMHVERFISMÁL Fiskistofa hyggst 
framvegis ganga hart fram vegna 
ólöglegra framkvæmda við og í 
veiðivötnum. Sveitar- og veiðifé-
lög, verktakar og landeigendur 
hafa um árabil staðið fyrir ýmiss 
konar framkvæmdum án þess að fá 
til þess tilskilin leyfi. 

Handvömm við lagasetningu árið 
2006 varð til þess að til lítils hefur 
verið að kæra slíkar framkvæmd-
ir en úr því var bætt með lagasetn-
ingu í árslok 2009. Helsta áhyggju-
efnið er stórtæk malartekja úr ám 
sem getur haft alvarlegar afleið-
ingar fyrir viðgang fiskistofna. 

Fiskistofa hefur sent fram-
kvæmdaaðilum, sveitarfélögum 
og landeigendum bréf þar sem þeir 
eru minntir á réttindi og skyldur 
í lögum og reglum um lax og sil-

ungsveiði. Tilefnið er að sumarið 
2010 urðu eftirlitsmenn Fiskistofu 
víða varir við framkvæmdir í og 
við veiðivötn sem í mörgum tilfell-
um voru án lögboðinna leyfa. Þar 
hafa sveitarfélög meðal annars 
verið að verki, en þau bera stjórn-
sýslulega ábyrgð í þessum málum 
samkvæmt lögum. 

Árni Ísaksson, forstöðumaður 
lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu, 
segir að samkvæmt lögum þurfi að 
leita eftir heimild Fiskistofu vegna 
allra framkvæmda við ár og vötn. 
„Það er meiningin að fá menn til að 
virða lögin en eftir lagabreytingu 
árið 2009 er þetta refsivert athæfi. 
Tilgangur bréfsins er að hnykkja á 
því hvað það þýðir að ganga illa um 
og framkvæma í leyfisleysi.“

Bjarni Júlíusson, formaður 

Stangveiðifélags Reykjavíkur, 
segir það alltof algengt að farið sé 
í malarnám í veiðiám eða við þær. 
Afleiðingarnar geti orðið skelfileg-
ar. „Þegar möl er tekin úr áreyri 
sem hefur legið óhreyfð í hundr-
uð ára þá er stundum eins og allt 
breytist. Í næsta flóði eða vor-
leysingum höfum við séð hundruð 
tonna af möl fara af stað og jafn-
vel fylla og eyðileggja veiðistaði 

sem liggja þar fyrir neðan.  Ég hef 
séð fallega veiðistaði hverfa eftir 
að þjóðvegur var færður til og það 
tók veiðistaðinn mörg ár að verða 
að einhverju aftur.“ Bjarni segir 
að ef illa tekst til þá geti hrygning 
laxfiska misfarist og hrygningar-
staðir eyðilagst, en dæmi um slíkt 
eru þekkt hér á landi.

Árni segir það ekki síst tilefni 
til að minna á lögin að undanfarin 
ár hefur verið mikil ásókn í möl og 
framkvæmdaaðilar tilbúnir til að 
greiða hátt verð fyrir hana. Land-
eigendur hafi því verið undir mikl-
um þrýstingi frá verktökum og 
jafnvel opinberum aðilum að selja 
möl úr áreyrum.

Viðurlög vegna ólöglegra fram-
kvæmda við ár og vötn eru greiðsla 
skaðabóta.     - shá

Gleymdist að setja viðurlög
Fiskistofa hefur sent fjölda aðila bréf þar sem viðurlög við ólöglegum framkvæmdum við ár og vötn eru 
kynnt. Lengi vel þýddi lítið að kæra brot þar sem það fórst fyrir að tiltaka refsingu við lagasetningu 2006.

Tilgangur bréfsins er 
að hnykkja á því hvað 

það þýðir að ganga illa um 
og framkvæma í leyfisleysi.

ÁRNI ÍSAKSSON 
FORSTÖÐUMAÐUR LAX- OG 

SILUNGSVEIÐISVIÐS

KOMDU FAGNANDI Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tók vel á móti Björk Guðmundsdóttur í gær en þá afhenti söngkon-
an tæplega 50 þúsund undirskriftir Íslendinga sem vilja hnekkja sölunni á HS Orku og blása til þjóðaratkvæðagreiðslu um fram-
tíð orkuauðlindanna. Á fundi þeirra, ásamt Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra, fékkst stuðningur ráðherranna við málefnið 
sem Björk og hennar fólk fagnar sem áfangasigri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AUÐLINDAMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra tók við 
tæplega fimmtíu þúsund undir-
skriftum úr hendi Bjarkar Guð-
mundsdóttur söngkonu í gær. 
Þar er skorað á stjórnvöld að 
koma í veg fyrir söluna á HS 
Orku til Magma Energy og að 
láta fara fram þjóðaratkvæða-
greiðslu um eignarhald á orku-
auðlindum Íslands og nýtingu 
þeirra.

Jóhanna sagði á Alþingi í gær 
að það kæmi til greina að gripið 
verði til eignarnáms vegna 
sölunnar á HS Orku en skyn-
samlegra væri að fara samn-
ingaleiðina, svo ekki komi til 
skaðabótakröfu.

Jóhanna og Björk funduðu 
með Steingrími J. Sigfússyni 
fjármálaráðherra og öðrum 
aðstandendum undirskrifta-
söfnunarinnar. Björk sagð-
ist ánægð með fundinn en þó 
greini menn á um til hvaða 
aðgerða rétt sé að grípa.  - shá

Björk skilar undirskriftum:

Jóhanna íhug-
ar eignarnám

LÖGREGLUMÁL Ívar Guðjónsson, 
fyrrverandi forstöðumaður eigin 
fjárfestinga Landsbankans, var lát-
inn laus úr gæsluvarðhaldi í gær. 
Yfirheyrslum yfir honum er lokið 
í bili og þess vegna taldi sérstak-
ur saksóknari ekki þörf á að halda 
honum lengur á bak við lás og slá.

Héraðsdómur úrskurðaði Ívar í 
vikulangt varðhald á föstudaginn. 
Sigurjón Þ. Árnason, fyrrverandi 
bankastjóri, var sama dag úrskurð-
aður í varðhald til 25. janúar. Hann 
situr enn inni. Þá hefur Halldór J. 
Kristjánsson, sem var bankastjóri 
við hlið Sigurjóns, verið úrskurð-
aður í farbann til 25. janúar.

Ívar og Sigurjón kærðu báðir 
gæsluvarðhaldsúrskurðina til 
Hæstaréttar. Veittur var frestur til 
dagsins í dag til að skila Hæstarétti 

greinargerðum. Í kjölfar þess mun 
Hæstiréttur í kjölfarið úrskurða 
um hvort Sigurjón skal sitja áfram 

inni. Halldór kærði ekki farbanns-
úrskurðinn, og sagði það alltaf hafa 
staðið til að dvelja á landinu eins 
lengi og saksóknari vildi.

Alls hafa um 40 manns verið 
yfirheyrðir vegna rannsóknar emb-
ættisins á málefnum Landsbankans 
síðan ráðist var í umfangsmiklar 
aðgerðir fyrir helgi með húsleitum 
og handtökum. Að sögn Ólafs Þórs 
Haukssonar, sérstaks saksóknara, 
verður yfirheyrslum haldið áfram 
næstu daga og þá mun fjölga enn 
í hópnum.

Rannsóknin snýr að umfangs-
mikilli markaðsmisnotkun á árun-
um 2003 til 2008 og kaupum Lands-
bankans á verðlausu lánasafni 
dótturfélagsins í Lúxemborg. Skila-
svik og umboðssvik eru meðal ætl-
aðra brota sakborninga.  - sh

Um fjörutíu yfirheyrðir vegna rannsóknar á Landsbankanum og þeim mun fjölga:

Ívari sleppt úr gæsluvarðhaldi

ÍVAR GUÐJÓNSSON Var leiddur fyrir 
dómara á föstudag og úrskurðaður í 
vikulangt varðhald. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

Japanar teknir í nefið
Íslenska landsliðið fór 
á kostum á HM 
í handbolta í 
gærkvöldi.
sport 24-26
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ALÞINGI Það er ófært og ólíðandi að Samtök atvinnu-
lífsins (SA) blandi áformum stjórnvalda um að endur-
skoða löggjöf um stjórn fiskveiða inn í viðræður um 
kjarasamninga, sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra á Alþingi í gær.

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, sagði það veruleikafirringu hjá forsætisráðherra 
að halda að aðilar vinnumarkaðarins gangi frá kjara-
samningum meðan uppnám og óvissa sé um stjórn 
fiskveiða, grundvallaratvinnugreinar landsmanna. 
Hann sagðist undrast að forsætisráðherra auki sífellt 
á óvissu um málið. Meðan ekki fæst niðurstaða tefjist 
mikilvægar nýjar fjárfestingar í sjávarútvegi. 

Jóhanna sagði að skuldavandi hrjáði sjávarútveginn 
fremur en töf á fjárfestingu. Endurskoðun stjórnar 
fiskveiða sé eitt stærsta verkefni Alþingis á þessu ári 
og vonandi náist víðtæk sátt um það mál. Verkalýðs-
hreyfingin hafi ekki tekið undir áherslur atvinnurek-
enda á að niðurstaða um stjórn fiskveiða eigi að vera 
forsenda kjarasamninga. Ríkisstjórnin leggi áherslu 

á þau mál sem verkalýðshreyfing og atvinnurekend-
ur leggi sameiginlega áherslu á.  - pg

Endurskoðun fiskveiðistjórnar eitt meginverkefni þessa árs, segir forsætisráðherra:

Ófært og ólíðandi að SA dragi 
kvótann inn í kjarasamninga

SJÁVARÚTVEGUR Krafa atvinnurekenda um að tengja kjara-
samninga við endurskoðun á stjórn fiskveiða er fráleit, sagði 
forsætisráðherra á Alþingi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAÍTÍ, AP Jean-Claude Duvalier, 
jafnan nefndur „Baby Doc“, sneri 
óvænt aftur til Haítí á sunnu-
dag, nærri aldarfjórðungi eftir að 
almenningur í landinu gerði bylt-
ingu gegn honum.

Hann var einræðisherra á Haítí 
frá 1971-86, tók við ríkinu af 
föður sínum, Francois „Papa Doc“ 
Duvalier, sem þótti reyndar hálfu 
verri en sonurinn.

Óvissa ríkir um fyrirætlan-
ir hans núna. Óttast er að endur-
koma hans flæki stjórnarkreppuna 
í landinu og torveldi allt uppbygg-
ingarstarf eftir jarðskjálftann 
mikla, sem varð fyrir ári. - gb

Fyrrverandi einræðisherra:

Sneri óvænt 
aftur til Haítí

„BABY DOC“ DUVALIER Ásamt vinkonu 
sinni á flugvellinum í Port-au-Prince.

NORDICPHOTOS/AFP

Helga, er þetta gott klapp á 
kollinn?

„Jú, við tókum kollhnís af gleði.“

Helga Sigurbjarnadóttir og Kristín Alda 
Guðmundsdóttir innanhússarkitektar 
urðu hlutskarpastar í samkeppni um 
hönnun húsgagna í tónlistarhúsið 
Hörpuna. Meðal þess sem þær hönnuðu 
fyrir Hörpu eru kollar fyrir börn.

DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis er 
aftur komin í hart við svokallaða 
sjömenningaklíku Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar í New York, þrátt 
fyrir að dómari hafi vísað málinu 
frá að uppfylltum skilyrðum. Það 
eru einmitt þau skilyrði sem nú er 
tekist á um fyrir dómnum.

Þegar dómarinn Charles E. 
Ramos vísaði málinu frá dómi um 
miðjan desember, með þeim orðum 
að málið ætti heima fyrir íslensk-
um dómstólum, setti hann tvö skil-
yrði fyrir frávísuninni:

Annars vegar að stefndu gæfu 
skriflega yfirlýsingu þess efnis 
að þeir myndu ekki mótmæla lög-
sögu íslenskra dómstóla yfir sér 
og mættu sjálfviljugir fyrir dóm-
inn, og hins vegar að þeir myndu 
ekki grípa til neinna varna ytra ef 
til þess kæmi að gera ætti eigur 
þeirra í New York upptækar að 
gengnum dómi í málinu. Stefndu 
kváðust fyrir dómi fallast á þessi 
skilyrði.

Undanfarnar vikur hafa lögmenn 
stefndu og slitastjórnarinnar reynt 
að koma sér saman um nákvæma, 

skriflega útfærslu þessara skil-
yrða. Á miðvikudaginn í síðustu 
viku varð ljóst að samkomulag um 
útfærsluna myndi ekki nást. Í yfir-
lýsingu sem slitastjórnin hefur sent 
til dómstólsins segir að viðræðurn-
ar hafi strandað á því að lögmenn 
slitastjórnarinnar hafi viljað mun 
vægari skilyrði en slitastjórnin 
telur rétt með hliðsjón af orðum 
dómarans.

Vegna þessa var ákveðið að 
koma á símafundi með dómaran-
um á föstudaginn var til að reyna 
að leiða deiluna til lykta. Áður en af 
fundinum varð sendu sjömenning-
arnir hins vegar sína eigin útfærslu 
af skilyrðunum inn til dómsins – 
útfærslu sem slitastjórnin hafði 
alls ekki getað fellt sig við.

Í þeirri útfærslu sverja sjömenn-
ingarnir að ef sótt verður að eign-
um þeirra í New York muni þeir 
ekki nota þrjár tilteknar máls-
ástæður til að verjast aðför; að 
réttarhöldin á Íslandi hafi verið 
hlutdræg, að dómstólarnir hafi 
ekki haft lögsögu yfir þeim eða að 
Ísland hafi verið rangur vett-

vangur fyrir réttarhöldin. Slita-
stjórnin mótmælir þessu harðlega 
í bréfi sínu til dómsins og telur að 
með þessu opni sjömenningarnir á 
þann möguleika að grípa til varna 
á öllum öðrum forsendum en þess-
um þremur. Það sé á skjön við það 
sem fram kom í máli dómarans við 
frávísunina í desember.

Líklegt er að það verði dómar-
ans að taka endanlega ákvörðun 
um útfærslu skilyrðanna.

  stigur@frettabladid.is

Áskilja sér rétt til að 
verja eigur sínar ytra
Slitastjórn Glitnis telur svokallaða sjömenningaklíku Jóns Ásgeirs Jóhannessonar 
hafa gengið á bak orða sinna við útfærslu skilyrða fyrir frávísun málsins í New 
York. Sjömenningarnir vilja víðtækan rétt til að verja erlendar eignir sínar aðför.

ÞORSTEINN 
JÓNSSON

JÓN 
SIGURÐSSON, 

INGIBJÖRG 
PÁLMADÓTTIR

PÁLMI 
HARALDSSON

HANNES 
SMÁRASON

LÁRUS 
WELDING

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í máli 
nímenninganna sem ákærðir eru 
fyrir árás á Alþingi í mótmælun-
um 8. desember 2008 hefst í dag í 
Héraðsdómi Reykjavíkur og tekur 
þrjá daga. 

Leidd verða fyrir réttinn vitni 
auk þess sem bæði ákæruvald og 
verjendur flytja mál sitt. Í dag og 
á morgun stendur málflutning-
ur frá klukkan 9.15 til 17.15, en á 
miðvikudag frá 9.00 til 17.00.

Fjöldi fólks hefur mótmælt 
ákærunum og lýst stuðningi við 
nímenningana. Forseta Alþingis 
var færður listi 700 manna sem 
kröfðust þess að vera einnig 
ákærð fyrir sömu sakargiftir.  - óká

Mál nímenninga á dagskrá:

Aðalmeðferð 
tekur þrjá daga

HAFRANNSÓKNIR Dröfn RE, skip 
Hafrannsóknastofnunar fór í gær 
til síldarrannsókna í Breiðafirði. 
Markmiðið er að kanna útbreiðslu 
stofnsins þar, magnmæla hann og 
síðast en ekki síst að meta sýk-
inguna sem herjað hefur á stofn-
inn frá árinu 2008 og valdið mikl-
um afföllum bæði í ungsíld sem 
og veiðistofninum. 

Eins og undanfarna tvo vetur 
hefur verið fylgst með þróun sýk-
ingarinnar yfir alla vertíðina, 
og er þessi rannsóknarleiðangur 
liður í því. 

Áætlað er að Dröfnin verði við 
mælingar í fimm daga að þessu 
sinni og svo aftur í fimm daga á 
sömu slóðum undir lok febrúar.

  - shá

Hafró í Breiðafirði:

Kanna ástand 
og magn síldar

BRASILÍA, AP Að minnsta kosti 655 
manns hafa látist í flóðum og aur-
skriðum í Brasilíu að undanförnu. 
Auk þess er óttast um afrif 120 
manna. Þá hafa yfir 13 þúsund 
manns misst heimili sín.

Sjö hundruð brasilískir her-
menn voru sendir á hamfarasvæð-
in í gær til að reyna að bjarga 
nauðstöddum íbúum afskekktra 
héraða í nágrenni Rio de Janeiro 
og aðstoða þá sem eru einangraðir 
frá mat og vatni.

Hamfarnirar eru þær verstu 
sinnar tegundar í landinu frá 
upphafi og mikil hætta talin á 
útbreiðslu sjúkdóma.  - sh

13.000 á vergangi í Brasilíu:

650 látnir í flóð-
um og skriðum

ÓTTAST SJÚKDÓMA Lík liggja á víð og 
dreif á flóðasvæðunum og vinna her-
menn að því að fjarlægja þau.
 NORDICPHOTOS / AFP

SVEITARSTJÓRNARMÁL Álftanes hefur 
lýst yfir skuldajöfnuði vegna rift-
unar Orkuveitunnar á fjögurra 
ára gömlum samningi um kaup, 
uppbyggingu og rekstur fráveit-
unnar á Álftanesi.

Samkvæmt Orkuveitunni 
hefur Álftanes ekki staðið skil á 
stofngjöldum fyrir árin 2008 til 
2010 auk þess sem öll fráveitu-
gjöld nýliðins árs eru í vanskil-
um. Með riftun samningsins falli 
öll ábyrgð á fráveitunni á Álfta-
nesi aftur á sveitarfélagið sem 
nú skuldi Orkuveitunni rúmar 89 
milljónir króna auk þess sem von 

sé á 20 milljóna 
króna reikningi 
frá Ístaki.

Pálmi Þór 
Másson, bæjar-
stjóri á Álfta-
nesi, segir hins 
vegar í bréfi til 
Orkuveitunnar 
að fyrirtækið 
hafi ekki staðið 
við sinn hluta 

samningsins með því að fresta 
uppbyggingu á fráveitunni. Með 
því hafi fyrirtækið nú sparað sér 
tæpar 72 milljónir króna í vaxta-

kostnað. Sveitarfélagið krefst 
þess að þessari upphæð verði 
skuldajafnað á móti kröfu Orku-
veitunnar. Þess utan vill Álftanes 
að sömuleiðis verði skuldajafn-
að vegna tíu milljóna króna sem 
Orkuveitan átti samkvæmt kaup-
samningi að greiða til uppbygg-
ingar Menningar- og náttúruset-
urs eða til umhverfisfræðslu á 
Álftanesi.

Þá mótmælir Álftnes riftuninni 
sem ólögmætri og kveður fráveit-
una áfram á ábyrgð Orkuveitunn-
ar. Einnig áskilur sveitarfélagið 
sér rétt til skaðabóta.  - gar

Álftanes mótmælir riftun Orkuveitunnar á holræsissamningi og gerir gagnkröfur:

Vilja skuldajafna í deilu um fráveitu

PÁLMI MÁSSON

DÓMSTÓLAR Héraðsdómur Vest-
fjarða hefur úrskurðað fisk-
vinnsluna Eyrarodda á Flat-
eyri gjaldþrota í gær. Stjórn og 
umsjónarmaður nauðasamninga 
félagsins lögðu beiðni þess efnis 
fram í gær. Í lok október var 
öllum 42 starfsmönnum fyrirtæk-
isins sagt upp störfum.
 „Það eru stjórn Eyrarodda mikil 
vonbrigði að ekki hafi tekist að 
tryggja áframhaldandi rekstur á 
Flateyri,” segir stjórnarformað-
urinn Teitur Björn Einarsson í til-
kynningu. 

Héraðsdómur úrskurðar:

Fiskvinnslan 
Eyraroddi í þrot

SPURNING DAGSINS

BRIDS
SKÓLINN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byrjendur ...  24. janúar ... átta mánudagar frá 20-23
Framhald ...   26. janúar ... átta miðvikudagar frá 20-23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 • Fyrir hvern? Flestir kunna á spilin, en meiri þekkingu þarf
  ekki til að vera gjaldgengur á byrjendanámskeiði. Framhaldið  
  hentar breiðum hópi, bæði þeim sem hafa nýlokið byrjenda-
  námskeiði og eins reyndari spilurum sem vilja læra Standard- 
  kerfið vel. 

 • Þú getur mætt stök/stakur og æskilegur aldur er 18-90 ára.

 •   Námskeið skólans fara fram í Síðumúla 37 í Reykjavík. 

 • Nánari upplýsingar á Netinu undir bridge.is/fræðsla.
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

  Uppl. og innritun í síma 898-5427 frá 13-18 daglega.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦



„Já...sæll !“

á enn betra verði !
Vegna nýrra laga um vörugjöld sem tóku gildi um áramótin eru umhverfisvænir

bílar á betra verði. Allir bílar frá Chevrolet hafa lækkað í verði.
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Chevrolet

100 ára

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 Sérfræðingar í bílum

Chevrolet Aveo, 5 dyra
LS, 1400 cc. - beinskiptur Kr. 2.295 þús.
LS, 1400 cc. - sjálfskiptur Kr. 2.495 þús.

Ár slaufunnar

Chevrolet Spark, 5 dyra - 5 sæta
L   1000 cc. - beinskiptur Kr. 1.695 þús.
LS 1200 cc. - beinskiptur Kr. 1.895 þús.

Chevrolet Cruze, 4 dyra
Cruze LS 1800 cc. - beinskiptur Kr. 2.990 þús.
Cruze LS 1800 cc. - sjálfskiptur Kr. 3.390 þús.
Cruze LT 2000 cc. Dísel - beinskiptur Kr. 3.590 þús.

Chevrolet Captiva
LT, Tau 2000 cc. Dísel, 5 sæta - sjálfskiptur Kr. 5.540 þús.
LT, Leður 2000 cc. Dísel, 7 sæta - sjálfskiptur Kr. 5.990 þús.
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ICESAVE Ef Icesave-deilunni verður 
ekki lokið með samkomulagi er fyr-
irsjáanlegt að Bretar og Hollending-
ar munu mögulega hefja málsókn 
og halda því meðal annars fram að 
ríkisstjórn eða ráðherrar hafi gefið 
bindandi yfirlýsingar um að greiða 
fjárhæðir sem þeir innleystu til 
reikningseigenda. Að auki mun ESA 
(eftirlitsstofnun EFTA) að öllum lík-
indum fara af stað með samnings-
brotamál gegn Íslandi. Þá er líklegt 
að Bretar og Hollendingar (og jafn-
vel aðrar þjóðir) muni halda uppi að 
minnsta kosti svipuðu andófi gegn 
Íslandi og íslenskum hagsmunum 
og hingað til. Það hefur birst í and-
stöðu þeirra við lánveitingar og 
aðra fyrirgreiðslu, til dæmis hjá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Evr-
ópska framkvæmdabankanum og 
fleiri aðilum.

Þetta kemur fram í umsögn fjög-
urra lögfræðinga, Stefáns Más Stef-
ánssonar prófessors, Benedikts 
Bogasonar héraðsdómara, Dóru 
Guðmundsdóttur aðjúnkts og Stef-
áns Geirs Þórissonar héraðsdóms-
lögmanns um Icesave-frumvarpið 
sem þingið hefur til meðferðar. 

Lögfræðingarnir eru ekki á einu 
máli um líklega niðurstöðu af dóm-
stólaleiðinni. Versta niðurstaðan 
fyrir Ísland yrði að kröfur Breta 
og Hollendinga yrðu teknar til 
greina að öllu leyti. Ólíklegt teljist 
að dómur um fulla endurgreiðslu 
gangi, þótt ekki sé hægt að útiloka 
það. 

Sú niðurstaða kynni einnig að 
fást að kröfur Breta og Hollend-
inga yrðu ekki teknar til greina og 

að ríkið þyrfti ekki að borga neitt.
Að nokkrum kostum samantekn-

um segja lögfræðingarnir að kost-
irnir við að halda málaferlum til 
streitu séu helstir þeir að við það 
fáist lögfræðileg úrlausn sem hugs-
anlega hefði þau áhrif að íslenska 
ríkið þyrfti ekki að greiða. Ókost-
irnir séu aftur á móti þeir að málið 
gæti tapast sem myndi að öllum lík-

indum setja Ísland í verri samnings-
stöðu en nú er fyrir hendi og gæti 
leitt til óhagstæðari niðurstöðu. 

Í niðurlagi umsagnarinnar segir 
að auk þeirrar áhættu og óhagræðis 
sem fjallað er um kunni sanngirnis-
mat og siðferðilegar skyldur í sam-
skiptum siðmenntaðra ríkja að ráða 
einhverju þegar endanleg afstaða er 
tekin í málinu.   bjorn@frettabladid.is

Sótt yrði að Íslandi 
úr nokkrum áttum
ESA, Bretar, Hollendingar og mögulega aðrar þjóðir munu líklega hefja mál-
sókn og halda uppi andófi gegn Íslandi ef Icesave-deilunni verður ekki lokið 
með samkomulagi. Þetta er mat lögmanna sem unnu álitsgerð fyrir Alþingi. 

STEFÁN MÁR 
STEFÁNSSON

MÓTMÆLT Samningi sem fyrir lá sumarið 2009 var mótmælt harðlega. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BENEDIKT 
BOGASON

DÓRA 
GUÐMUNDSDÓTTIR

STEFÁN GEIR 
ÞÓRISSON

LÖGREGLUMÁL Ekkert hafði spurst 
til Matthíasar Þórarinssonar síð-
degis í gær, en hans hefur verið 
saknað síðan fyrir áramót. 

Bifreið Matthíasar, grænn 
rússajeppi, fannst brunninn í 
malarnámu nærri Esjunni fyrir 
nokkrum dögum. Björgunar-
sveitarmenn leituðu mannsins 
um helgina þar í nágrenninu, en 
án árangurs. Talið er líklegt að 
Matthías, sem er 21 árs, um 180 
sentimetrar á  hæð og ljósskol-
hærður, haldi til einhvers staðar 
á Suðurlandi.  

Þeir sem geta gefið upplýsing-
ar um ferðir hans eru beðnir um 
að hafa samband við lögreglu í 
síma 444-1000 - jss

Leit bar ekki árangur:

Matthías hefur 
ekki fundist

BÍLLINN Rússajeppinn fannst í malar-
námu.

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.

16°

9°

6°

3°

8°

9°

3°

3°

21°

6°

18°

6°

23°

-2°

9°

15°

1°
Á MORGUN 

Vaxandi SV-átt.
FIMMTUDAGUR

8-15 m/s.
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VÆTUSAMT 
SYÐRA  Það verða 
breytingar í veðri er 
líður á daginn en 
það hvessir með 
slyddu og síðan 
rigningu suðvest-
an til í fyrstu. Vægt 
frost í öðrum 
landshlutum í dag 
en það hlánar víð-
ast hvar í nótt. Stíf 
sunnanátt á morg-
un með mikilli 
rigningu syðra. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

TUNNUSLÁTTUR Mótmælendur börðu 
í tunnur til að vekja athygli á málstað 
sínum. 

MÓTMÆLI Á fjórða hundrað manns 
voru samankomin við Alþingis-
húsið síðdegis í gær þegar þing 
kom saman að nýju eftir jólahlé.
Mótmælin fóru friðsamlega fram 
en lögregla hafði girt þinghús-
ið af. 

Ásta Hafberg, einn skipuleggj-
enda mótmælendanna, sagði í 
samtali við Vísi að krafa mót-
mælenda væri sú að stjórnvöld 
reyni að finna lausn á skulda-
vanda heimilanna. Hún kvaðst þó 
ekki búast við að Alþingi yrði við 
þeirri kröfu. 

Mannsöfnuður á Austurvelli:

Börðu tunnur 
við Alþingi

LÖGREGLUMÁL Karlmaður réðst 
á dyravörð á skemmtistaðnum 
Hvíta húsinu á Selfossi aðfaranótt 
sunnudags.

Tildrög málsins eru þau að 
maðurinn lenti í átökum og 
þurftu dyraverðir að skakka leik-
inn. Það mislíkaði manninum 
eitthvað og stangaði hann einn 
dyravörðinn í andlitið. 

Hann var handtekinn og færð-
ur á lögreglustöð í kjölfarið. 
Dyravörðurinn meiddist lítils 
háttar í átökunum.  - jss 

Árásarmaður á lögreglustöð:

Stangaði dyra-
vörð í andlit

GENGIÐ 17.01.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 211,217
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 116,65  117,21

 185,38  186,28

 154,83  155,69

 20,78  20,902

 19,866  19,982

 17,347  17,449

 1,41  1,4182

 180,04  181,12

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

Tuttugu stolnir lampar
Við húsleit í Hveragerði í liðinni viku 
fann lögreglan á Selfossi tuttugu 
gróðurhúsalampa. Rúmlega helmingi 
þeirra hafði verið stolið í innbroti í 
Garðyrkjustöð Ingibjargar í Hvera-
gerði. Ekki er vitað hvaðan hinum 
lömpunum var stolið.  

Innbrot í verslun upplýst
Lögreglan á Selfossi upplýsti á dögun-
um innbrot í verslunina TRS við Eyra-
veg. Þaðan hafði verið stolið flatskjá 
með innbyggðri tölvu. Ungur maður 
hefur játað brotið og vísaði hann á 
skjáinn sem hann faldi utandyra. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

FLUG Samhæfingarstöð almanna-
varna var virkjuð í gær eftir að 
lýst var yfir hættuástandi um 
borð í flugvél Air France um 
hádegisbil. Flugstjórinn hafði 
veikst skyndilega á leiðinni frá 
París til New York með 232 far-
þega í vélinni.

Viðbragðsáætlun flugslysa 
fyrir Keflavíkurflugvöll var 
virkjuð, skip Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar kölluð út ásamt 
þyrlum Landhelgisgæslunnar. 
Flugvélin lenti heilu og höldnu í 
Keflavík klukkan 13.16. - sh

Flugmaður veiktist í háloftum:

Viðbúnaður 
vegna veikinda

DÓMSMÁL Þrír karlmenn voru í 
gær handteknir í tengslum við 
rannsókn lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu á fólskulegri lík-
amsárás í Kópavogi aðfaranótt 
sunnudags. Um er að ræða þrjá 
karlmenn sem eru á þrítugs- og 
fertugsaldri. Fyrr í gær voru 
karlmaður og kona úrskurðuð í 
gæsluvarðhald að kröfu lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu 
til 21. janúar vegna þessa sama 
máls. Þau eru bæði á þrítugsaldri. 
Þau sæta gæsluvarðhaldi á grund-
velli rannsóknarhagsmuna. 

Mennirnir þrír sem handteknir 

voru í gær eru grunaðir um þátt-
töku í líkamsárásinni hrottalegu 
þar sem gengið var í skrokk á 
karlmanni á fimmtugsaldri og 
meðal annars sparkað ítrekað i 
höfuð hans. Hann slasaðist mjög 
alvarlega og hefur notið aðhlynn-
ingar á Landspítala.

Ekki er með öllu ljóst hvað varð 
til þess að fimmmenningarnir réð-
ust á manninn. Þó er vitað að einn 
úr hópnum þekkti hann frá fyrri 
tíð og taldi sig eiga eitthvað van-
talað við hann.

Þeir sem handteknir voru í gær 
sættu yfirheyrslum fram eftir 

kvöldi. Ekki var ljóst hvort þeim 
yrði sleppt að þeim loknum þegar 
Fréttablaðið fór í prentun. - jss

FIMM MANNS Lögregla hefur handtekið 
fimm manns vegna líkamsárásarinnar.

Fimm grunaðir um að hafa ráðist á manninn í Kópavogi og stórslasað hann:

Þrír til viðbótar handteknir
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TÚNIS, AP Mohammed Ghannouchi 
verður forsætisráðherra áfram í 
nýrri þjóðstjórn í Túnis, sem tók 
við völdum í gær, aðeins fáeinum 
dögum eftir að Zine al-Abidine Ben 
Ali forseta var steypt af stóli.

Ghannouchi hefur verið forsæt-
isráðherra síðan 1999 og náinn 
bandamaður Bens Ali forseta, 
sem flúði land um helgina eftir að 
almenningur gerði uppreisn gegn 
honum.

Ghannouchi segir að nú verði 
teknir upp lýðræðislegir stjórnar-
hættir. Öllum stjórnmálaflokkum 
verði leyft að starfa, fjölmiðlafrelsi 
verði virt og pólitískir fangar verði 
látnir lausir. Samkvæmt stjórnar-
skrá verða forsetakosningar haldn-
ar innan tveggja mánaða.

Fréttir bárust af því í gær að 
þrír stjórnarandstæðingar, þeir 
Ahmed Ibrahim, Mustafa Ben 
Jafaar og Sidi Amamou, yrðu með 
í nýju stjórninni. 

Ben Ali, sem hafði stjórnað land-
inu í 23 ár, fór sínu fram af hörku 
og leyfði enga opinbera gagnrýni. 
Hann var sagður reka landið eins 
og fjölskyldufyrirtæki, algerlega 
eftir eigin duttlungum.

Uppreisn almennings gegn 
honum hófst í desember eftir að 
atvinnulaus stúdent, Moham-
ed Bouazizi, stytti sér aldur með 
því að kveikja í sér eftir að yfir-
völd höfðu bannað honum að selja 
grænmeti úti á götu.

Mótmælin hófust í heimabæ 
hans, Sidi Bouzid, og bárust smám 
saman út um landið. Þegar stjórn-
völd brugðust við af hörku og skutu 
á mótmælendur magnaðist reiði 
almennings, sem hafði hvort eð er 
fyrir löngu fengið nóg af spillingu 
og ofríki stjórnarinnar.

Líklegt þykir að uppljóstranir á 
vef Wikileaks í síðasta mánuði, þar 
sem fram komu upplýsingar um 
spillingu stjórnvalda, hafi átt sinn 
þátt í að ýta undir óánægjuna.

Óvíst er hvort mótmælendurn-
ir munu sætta sig við að helstu 
ráðherrar fyrri stjórnar, svo sem 
utanríkisráðherrann, varnarmála-
ráðherrann og innanríkisráðherr-
ann, verði áfram við völd ásamt 
forsætisráðherranum Ghann-
ouchi.

Margir stjórnarandstæðingar 
komu þó saman á götum úti til að 
fagna breytingunni og lýsa yfir 
von um að ekki verði horfið aftur 
til einræðisfyrirkomulags fráfar-
andi forseta.

Óvíst er einnig hvort þessi bylt-
ing í Túnis, sem gengið hefur 
óvenju hratt fyrir sig, hefur áhrif 
víðar í arabaheiminum, þar sem 
almenningur er ekki alls staðar 
sáttur við ólýðræðislega stjórnar-
hætti. gudsteinn@frettabladid.is

© GRAPHIC NEWS

18.-20. des: Lögreglan í 
Sidi Bouzid beitir táragasi á 
mannfjölda sem er að mótmæla 
atvinnuleysi og dýrtíð.

24. des: Óróinn breiðist út. 
Lögreglan skýtur á mótmælendur 
í Menzel Bouzaiane.

28. des: Mótmæli hefjast í 
höfuðborginni, Túnis, með hvatn-
ingum á Twitter og Facebook.

8.-10. jan: Tugir manna láta 
lífið þegar lögreglan skýtur á 
mótmælendur í Thala, Kasserine 
og Regueb.

12. jan: Mohammed Ghann-
ouchi forsætisráðherra rekur 
innanríkisráðherrann.

14. jan: Zine al-Abidine Ben 
Ali forseti flýr land eftir 23 ára 
harðstjórn. Herinn tekur við 
öryggismálum.

15. jan: Fouad Mebazaa tekur 
við sem bráðabirgðaforseti.

16.-17. jan: Átök brjótast 
út milli hersins og lausahers 
hliðhollum Ben Ali. Tala látinna 
komin yfir 100.

Óróinn undanfarinn mánuð
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L Í B Í A17. des:
Sidi Bouzid: 
Mohamed Bou-
azizi, atvinnulaus 
stúdent, kveikir í 
sjálfum sér til að 
mótmæla rang-
látri vinnulöggjöf.

Biezerte

Thala
Kasserine

Regueb

SfaxMenzel 
Bouzaiane

Douz

100 km

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands

Leyndarmál jökla og fegurð 
landslags á myndakvöldi FÍ

Næsta myndakvöld Ferðafélags Íslands er í dag miðvikudaginn 17. febrúar 
í sal Ferðafélagsins í Mörkinni 6 og hefst kl. 20.00 að vanda. 

Myndakvöldið er að þessu sinni í umsjá hjónanna Helga Björnssonar jökla-
fræðings sem sýnir ljósmyndir af íslenskum jöklum og fjallar um hið sýnilega 
og ósýnilega landslag sem jöklarnir búa yfir. Bók Helga, Jöklar á Íslandi sem 
kom út fyrir síðustu jól hefur hvarvetna vakið aðdáun enda um stórvirki að 
ræða.  Jöklar á Íslandi fékk hin íslensku bókmenntaverðlaun í flokki fræðirita. 

Eftir hlé heldur Þóra Ellen Þórhallsdóttir líffræðingur fyrirlestur um fegurð 
landslags en Þóra hefur gert tilraunir til þess að meta fegurð landslags með 
vísindalegum aðferðum og eru niðurstöðurnar allfróðlegar.

Aðgangseyrir kr. 600. Innifalið kaffi og meðlæti

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands

LIFANDI MYNDIR 
Í MÖRKINNI 6

Ferðafélag Íslands heldur bíómyndakvöld í Mörkinni 6 
miðvikudag kl. 20.00. 

Sýndar verða tvær kvikmyndir eftir Pétur Steingrímsson sem ekki 
hafa verið sýndar opinberlega áður.

Sú fyrri er tekin í göngu á Hvannadalshnúk  í einmuna veðri 
vorið 2010. Einstakar myndir af hæsta fjalli Íslands.

Eftir hlé verður sýnd mynd úr gönguferð 
um Jökulsárgljúfur sumarið 2004.

Popp og kók. 

Aðgangseyrir: 1000. kr.

Stjórnarandstaðan 
fær að vera með
Þjóðstjórn tekur við völdum í Túnis. Lofar að efla frelsi í stjórnmálum og fjöl-
miðlum. Pólistískir fangar látnir lausir. Flestir helstu ráðherrar fyrri stjórnar 
halda embættum sínum, en nokkrir stjórnarandstæðingar fá ráðherrastól.

KJARAMÁL Samninganefnd Starfs-
greinasambandsins ákvað á fundi 
í gær að vísa kjaradeilu sam-
bandsins við Samtök atvinnulífs-
ins til ríkissáttasemjara. Að mati 
samninganefndarinnar hefur 
hægt miðað og því sé mikilvægt 
að þrýsta á um markvissari við-
ræður sem leiddar verði af ríkis-
sáttasemjara. Er það von Starfs-
greinasambandsins að það skili 
kjarasamningi aðila í höfn frekar 
fyrr en síðar.

Björn Snæbjörnsson, formaður 
samninganefndar Starfsgreina-
sambandsins, segir að nú sé það 

sáttasemjara að stjórna áfram-
haldi viðræðna á milli Starfs-
greinasambandsins og Samtaka 
atvinnulífsins. „Framhaldið er 
í verkstjórn sáttasemjara. Eitt-
hvað hefur þetta þokast en við 
viljum hraða þessu þar sem lang-
ur tími er síðan samningar voru 
lausir. Það er ekki þar með sagt 
að þetta komi bara einn, tveir og 
tíu,“ segir Björn.

Rætt hefur verið um samræmda 
launastefnu á vinnumarkaði, eða 
að verkalýðshreyfingin fari með 
sameiginlega kröfugerð á hendur 
atvinnurekendum. Eins og Frétta-

blaðið skýrði frá í gær telja for-
svarsmenn einstakra verkalýðsfé-
laga að slíkt komi ekki til greina. 
Samkvæmt heimildum blaðs-
ins eru félög tilbúin til að draga 
samningsumboð Starfsgreina-
sambandsins til baka verði slík 
leið valin.

Björn segir að þessi hugmynd 
hafi verið rædd á fundinum í gær 
en ákveðið hafi verið að hvert 
og eitt félag ræði þetta í sínum 
röðum áður en ákvörðun verður 
tekin. Samninganefndin fundar 
aftur á föstudaginn þar sem málið 
verður tekið fyrir að nýju. - shá

Starfsgreinasambandið vísar kjaradeilu við atvinnurekendur til ríkissáttasemjara:

Þrýst á markvissari viðræður

VINNANDI MENN Innan SGS eru 19 
aðildarfélög með um 53 þúsund félags-
menn. SGS er stærsta landssamband 
ASÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
sagði á Alþingi í gær að eignarnámsleiðin væri ein 
tiltækra leiða til að vinda ofan af kaupum Magma 
Energy á HS Orku. 

Nefnd sem er að vinna í málinu á grundvelli álykt-
unar ríkisstjórnarinnar frá í sumar skilar niður-
stöðu á næstu dögum. Jóhanna sagði enga ákvörðun 
hafa verið tekna um eignarnám. Eðlilegt sé að ganga 
fyrst til samninga og opna á að opinberir aðilar geti 
komið að kaupum á hlut Magma í HS Orku og að 65 

ára afnotatími fyrirtækisins að auðlindum á Reykja-
nesi verði styttur.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sagði orð Jóhönnu benda til að ríkis-
stjórnin vinni að því að ógilda eina stóra fjárfesting-
arverkefni undanfarinna missera. 

Sigmundur kvaðst hafa verið á móti samningi 
Magma á sínum tíma. „Ríkistjórnin hafði langan 
tíma til að stíga inn í þennan samning. Það var ekki 
gert,“ sagði hann.   - pg

Forsætisráðherra vill samning um að vinda ofan af kaupum Magma á HS orku:

Eignarnám kemur til greina

EIGNARNÁM? Sigmundur Davíð segir orð forsætisráðherra á Alþingi í gær benda til að unnið sé að ógildingu eina stóra fjárfest-
ingarverkefnisins hér á landi síðustu misseri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN

Telur þú að úrræði vegna skuld-
settra heimila muni duga til að 
leysa skuldavandann?
Já 24%
Nei 76%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú þörf á að endurskoða 
meðferð nauðgunarmála í 
réttarkerfinu?

Segðu skoðun þína á Visir.is.
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NÁM SEM EYKUR STARFSMÖGULEIKA 

HÉRLENDIS OG ERLENDIS

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Diplomanám í forritun
282 stundir - Verð: 399.000.- 

Markmiðið með þessu námi er að svara vaxandi þörf atvinnulífsins fyrir 

starfsfólk til að vinna við forritun.  Val kennslugreina miðast við að mæta 

þörfinni þar sem hún er mest með því að kenna hlutbundna forritun 

(C#.NET, ADO.NET) og nota Visual Studio þróunarumhverfið frá Microsoft.

Að námi loknu eiga nemendur að hafa öðlast góða undirstöðuþekkingu og 

yfirsýn yfir þær aðferðir sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð.

Námið byggir að miklu leiti á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og 

að námi loknu eiga nemendur að vera færir um að taka eftirfarandi

alþjóðleg próf:  070-316, 070-502 og 070-561.

Kennslan fer fram í formi fyrirlestra og mikið er af verklegum æfingum.

Gera þarf ráð fyrir heimanámi (8-10 klst. á viku) og vinnu utan skólatíma

í tengslum við lokaverkefni.

Inntökuskilyrði: Þeir sem hyggja á þetta nám þurfa að hafa stúdentspróf,

hliðstæða menntun eða reynslu og góða enskukunnáttu því allar bækur

eru á ensku.  Einnig góða almenna tölvukunnáttu.

Leitið til NTV varðandi frekari námsráðgjöf, annað hvort með því að koma

í heimsókn eða hafa samband við okkur í síma 544-4500.

In a survey of the top ten „best“ jobs in the United States, Money magazine listed Software Engineer as the top job. Reasons include good pay, number of annual openings, and ten year projected growth in jobs (46%).

Kvöldnámskeið:
Hefst: 8. febrúar – lýkur: 31. maí
Þriðjud. og fimmtud. 18-22 og laugard. 13-17

Helstu námsgreinar:

Kynning á forritun (36 stundir)
Viðmótshönnun (12 stundir)
Gagnagrunnsfræði (36 stundir)
Forritun með C# (66 stundir)
Gluggaforritun (60 stundir)
Gagnagrunnsforritun (36 stundir)
Lokaverkefni (36 stundir)

Atvinnulausir fá 25% styrk frá NTV 
af auglýstu staðgreiðsluverði  
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Álag í umferðinni

Tillitsleysi annarra ökumanna

Skortur á notkun stefnuljósa

Of hægur akstur

Farsímanotkun ökumanns

Akstur á vinstri akrein

Of hraður akstur

Hegðun bifhjólamanna

Hegðun hjólreiðamanna

Hegðun fótgangandi vegfarenda

0 10 20 30 40 50 60 70 80

71,8%
66,5%
64,6%
37,8%
37,0%
35,8%
13,2%
9,7%
7,2%

Hvaða hegðun annarra velur þér álagi við akstur?

Heimild: Capacent Gallup

KÖNNUN Tæplega þrír af hverj-
um fjórum ökumönnum hafa verið 
undir álagi í umferðinni undanfar-
ið samkvæmt könnun sem Capacent 
Gallup gerði fyrir Umferðarstofu 
í nóvember síðastliðnum. Tæpur 
þriðjungur segist oft eða stundum 
vera undir álagi.

Álagið virðist fara vaxandi. Nú 
segjast ríflega 72 prósent vera ein-
hvern tímann undir álagi, en síðla 
árs 2007 voru tæplega 53 prósent 
í þeirri stöðu. Þeim fækkar hins 
vegar sem segjast oft vera undir 
álagi við akstur. Um tólf prósent 
sögðust vera í þeirri stöðu síðla árs 

2007, en nú aðeins um sex prósent. 
Þegar þeir sem sögðust vera undir 
álagi voru spurðir hvað hafi valdið 
því voru þrjú atriði nefnd af meiri-
hluta þátttakenda. 

Flestir, um 72 prósent, nefndu 
tillitsleysi annarra ökumanna sem 
ástæðu fyrir álagi þeirra við akstur. 
Um 67 prósent nefndu skort á notk-
un stefnuljósa, og um 65 prósent of 
hægan akstur annarra ökumanna. 
Rúmur þriðjungur nefndi svo eitt 
eða fleiri af eftirtöldu: farsíma-
notkun ökumanna, akstur á vinstri 
akrein og of hraðan akstur. 

 - bj

Þrír af hverjum fjórum ökumönnum segjast hafa verið undir álagi í akstri nýlega samkvæmt könnun:

Tillitsleysi í umferðinni pirrar flesta

FRÉTTASKÝRING
Hvaða áherslur endurspeglast í drögum að nýrri 
orkustefnu sem gerð hafa verið opinber?

Lagt er til að vatns- og jarðvarmaauðlindir 
landsins verði ekki leigðar út til lengri tíma 
en 25 til 30 ára í drögum að nýrri orkustefnu 
sem nú hefur verið gerð opinber. 

Þetta er mun styttri tími en talað hefur 
verið um hingað til, til dæmis fékk HS Orka 
nýtingarrétt á jarðvarmaauðlindum á Suður-
nesjum til 65 ára, með möguleika á framleng-
ingu til 65 ára til viðbótar.

Í drögum að orkustefnu, sem unnin voru að 
frumkvæði iðnaðarráðherra, segir að með til-
komu samkeppni og aðkomu einkafyrirtækja 
að orkuvinnslu sé enn mikilvægara en áður að 
setja skýrar reglur um leigu á vatns- og jarð-
hitaréttindum.

Í drögunum eru útlistuð ýmis markmið í 
þeim efnum, og er þar efst á blaði það mark-
mið að orkuauðlindir á svæðum í eigu ríkis- 
og sveitarfélaga verði áfram í opinberri eigu. 
Þjóðin, eða ríkissjóður í hennar umboði, eigi 
að hafa sanngjarnan arð af auðlindunum.

Enn fremur eigi að gera eignarhaldið skýrt 
og einfalt, til dæmis með því að koma orku-
auðlindum, sem beint eða óbeint eru á for-
ræði ríkisins, í sérstakan auðlindasjóð eða 
auðlindastofnun. Sjóðurinn eða stofnunin hafi 
svo það verkefni að leigja út orkuauðlindirnar 
með samræmdum hætti.

Lagt er til í drögum að orkustefnu að virkj-
anakostum verði forgangsraðað. Þá er lagt 
til að virkjanakostir í nýtingarflokki verði 
rannsakaðir á kostnað ríkisins, ekki þeirra 
sem vilji leigja auðlindina. Sá kostnaður verði 
síðan endurgreiddur af þeim sem á endanum 
virkjar á svæðinu.

Þá er lagt til að skýrar kröfur verði gerð-
ar um umgengni um auðlindirnar, náttúru og 
umhverfi.

Vinnsla jarðvarma verður að haldast í hend-
ur við varma- og vökvastreymi hvers svæðis 
svo svæðið haldist í jafnstöðu til lengri tíma, 

að mati þeirra sem vinna nú að nýrri orku-
stefnu. Nýta verði jarðvarmann með lágmarks 
áhrifum á náttúru og umhverfi svo vinnslu-
geta sé tryggð til fyrirsjáanlegrar framtíð-
ar.

Lágmarka áhættu á áföllum
Í drögum að orkustefnu er lagt til að sett verði 
skýr markmið um að vinnslufyrirtæki í eigu 
opinberra aðila ráðist aðeins í virkjanafram-
kvæmdir sem séu hagkvæmar. Virkjanirnar 
verði að skila samfélagslegum ábata og eðlileg-

um arði til almennings. Lágmarka verði áhætt-
una af því að áföll í verkefnum fyrir stórnot-
endur komi niður á orkuverði og orkuöryggi 
almennra notenda.

Í drögunum er lagt til að gert verði skylt 
að leggja mat á umhverfiskostnað þegar mat 
á umhverfisáhrifum er unnið. Þannig verði 
skoðað hvert verðmæti þeirra náttúruverð-
mæta verði sem þurfi að fórna vegna fram-
kvæmda. Ef til útboðs á virkjanakostum kemur 
ætti umhverfiskostnaðurinn að vera hluti af 
auðlindagjaldinu. brjann@frettabladid.is

Auðlindir verði að hámarki 
leigðar út til 25 eða 30 ára
Í drögum að nýrri orkustefnu er lagt til að orkuauðlindum verði safnað í stofnun eða sjóð ríkisins. Vilja að 
ríkið láti sjálft rannsaka nýja virkjunarkosti. Gera verður skýrar kröfur um umgengni við auðlindirnar.

HELLISHEIÐI Meta á svokallaðan umhverfiskostnað af virkjunarframkvæmdum og rukka þá sem virkja um þann 
kostnað, að mati höfunda draga að nýrri orkustefnu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Olíubirgðir hér 
minni en í 
ríkjum ESB

Leita ætti leiða til að draga 
eins og hægt er úr nýtingu á 
innfluttu eldsneyti á borð við 
olíu og bensín, að mati þeirra 
sem vinna að gerð orkuáætl-
unar. Á árinu 2009 var flutt 
inn eldsneyti fyrir um 51 millj-
arð króna, sem var um tólf 
prósent af öllum innflutningi 
til landsins það árið.

Draga mætti úr eldsneyt-
isnotkun með því að hvetja 
til þess að almenningur og 
fyrirtæki keyptu sparneytn-
ari bíla, og með því að efla 
almenningssamgöngur. Þá 
má nota skatta og gjöld á 
bíla, skip og eldsneyti til að 
draga úr notkun.

Í drögum að orkuáætlun 
er bent á að hér á landi eru 
að jafnaði til birgðir af olíu 
og bensíni sem duga til 30 
til 45 daga. Það er umtals-
vert minna en birgðir ríkja 
Evrópusambandsins, sem 
eru skuldbundin til að eiga 
á hverjum tíma birgðir til að 
minnsta kosti 90 daga. 

Í drögunum segir að leita 
eigi leiða til að auka endingu 
eldsneytisbirgðanna, semja 
við önnur lönd eða stofnanir 
um aðgang, eða jafnvel setja 
kvaðir um lágmarks birgða-
stöðu á olíufélögin. Þá er lagt 
til að gerð verði viðbragðs-
áætlun um forgangsröðun 
notkunar og skömmtun á 
bensíni og olíu truflist inn-
flutningur.

Bent er á að nægt magn af 
bensíni og olíu sé forsenda 
öryggis á fjölmörgum sviðum, 
þar með talið fæðuöryggis. 
Eldsneytið sé nauðsynlegt 
bændum og útgerðarmönn-
um til framleiðslu á mat, til 
innflutnings á matvöru og 
vörudreifingar innanlands. 

VAXTALAUST LÁN
Í ALLT AÐ 12 MÁN.

Við léttum þér kaupin á nýjum vetrardekkjum!Við léttum þér kaupin á nýjum vetrardekkjum!
Þú færð dekkin undir strax og 
borgar þau á tólf mánuðum!

Reykjanesbæ

Reykjavík

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - 561 4110 / Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - 420 3333

Í stað þess að aka um á slitnum dekkjum og vonast eftir mildum vetri er 
skynsamlegt að vera búinn undir allar aðstæður. Við bjóðum hágæða 
vetrardekk á vaxtalausu láni til allt að 12 mánaða.

VEISTU SVARIÐ?

1 Hve mikið atvinnuleysi var á 
Íslandi í desember?

2 Hvar tekur breskt orkufyrirtæki 
yfir orkustöð?

3 Hvað heita fyrrverandi banka-
stjórar Landsbankans?

SVÖR

1. Átta prósent. 2. Á Hrísmóum við Húsa-
vík. 3. Sigurjón Þ. Árnason og Halldór J. 
Kristjánsson.



Gildir til 23. janúar á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

199kr/stk

1.726kr/kg.

LAXABITAR MEÐ 
ROÐI, FROSNIR

Merkt verð 2.157.-

671kr/kg.

FISKBOLLUR
FROSNAR

Merkt verð 959.-

732kr/kg.

SALTFISKBOLLUR
SMÁAR, FROSNAR

Merkt verð 1.220.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
40%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%

HOLLUR HEIMILISMATUR

SPENNANDI SALATBAR

 á frábæru verði!

Sjáðu úrvalið!
Yfir 40 spennandi réttir t.d.

• Vorrúllur
• Kjúklingavængir
• Surimi salat

• Hrísgrjónanúðlur
• Marinerað svínakjöt
• Rifinn kjúklingur

• Grænmetisbollur
• Quinoa
• Blómkálsmuffins

NÝTT
NÝTT
NÝTT

NÝTT • Ferskir ávextir
• Pasta
• Ferskar salatblöndur

Fjörostur
Aðeins 9% fita
ríkur af mysu próteini

Gæðabökur
3 tegundir

Framandi blöndur í boostið!Jógúrtsósur

Lífrænt ræktað ítalskt salat
3 tegundir

Eat Natural
heilsustykki

Frosnir avocado bitar Leppin formúlur sem virka

NÝTT

NÝTT

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%
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Virðing
Réttlæti

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK
S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Hefur þú áhuga á að 
starfa í forystu VR?
Samkvæmt 20. gr. laga VR auglýsir kjörstjórn eftir einstaklingsframboðum í 
stjórn VR. Jafnframt auglýsir kjörstjórn eftir einstaklingsframboðum á lista 
uppstillinganefndar í trúnaðarráð félagsins. 

Um er að ræða formann félagsins, 7 aðalmenn í stjórn, 3 varamenn í stjórn og 82 
í trúnaðarráði.

Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda inn skriflegt erindi til 
kjörstjórnar á skrifstofu VR.

Skrifleg meðmæli 50 félagsmanna þarf vegna framboðs til formanns, 10 vegna 
framboðs til stjórnar og 5 vegna framboðs til trúnaðarráðs.

Framboðsfrestur er til kl. 12:00 á hádegi fimmtudaginn 3. febrúar 2011.

Frambjóðendum er bent á að kynna sér nánari upplýsingar á heimasíðu VR, 
www.vr.is.

Kjörstjórn

ÓÁNÆGÐIR
2,7% 

HVORKI NÉ
6,8% 

Samkvæmt nýrri þjónustukönnun eru 
meira en 90% viðskiptavina okkar ánægðir 
með þjónustuna.

Komdu við í útibúum okkar eða hringdu 
og kannaðu hvers vegna viðskiptavinir 
okkar eru svona ánægðir.

DÆMI UM UMMÆLI
ÚR ÞJÓNUSTUKÖNNUNINNI

„Fólkið er frábært og yndislegt.“

„Mæli með ykkur og veit að sumt af 
mínu fólki hefur komið til ykkar.“

„Æðisleg þjónusta.“

„MP er frábær banki. Takk fyrir mig.“

VIÐSKIPTAVINA 
ÁNÆGÐIR 

Þjónustukönnunin var gerð af Capacent fyrir MP banka í september Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is
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SJÁÐU ALLT UM HM Á VISIR.IS

ÍSRAEL, AP Ehud Barak, 
innan ríkisráðherra Ísraels, 
hefur sagt sig úr Verka-
mannaflokknum og stofn-
að nýjan þingflokk. Barak 
verður áfram ráðherra, en 
búast má við því að Verka-
mannaflokkurinn segi sig 
úr stjórnarsamstarfi með 
Benjamin Netanjahú for-
sætisráðherra.

Verkamannaflokkurinn 
hefur verið eini hóf semd-
arflokkurinn í ríkisstjórninni. 
Aðrir flokkar stjórnarinnar eru 

með sterkar trúarlegar 
eða þjóðernisáherslur og 
andvígir því að gefa eftir í 
mikilvægum málum í frið-
arviðræðum við Palestínu-
menn.

Friðarviðræður hafa 
legið niðri frá því seint í 
september, aðeins fáeinum 
vikum eftir að þær hófust, 
vegna þess að ríkisstjórn-
in hefur ekki viljað stöðva 
framkvæmdir ísraelskra 

landtökumanna á herteknu svæð-
unum.  - gb

Ehud Barak segir sig úr Verkamannaflokknum:

Stofnar nýjan þingflokk

EHUD BARAK 

REYKJAVÍKURBORG Andrey Tsygan-
ov, sendiherra Rússlands á Íslandi, 
gekk á fund Jóns Gnarr borgar-
stjóra í desember og sýndi honum 

uppdrætti að 
kirkjubygg-
ingu og safnað-
arheimili sem 
rússneska rétt-
trúnaðarkirkjan 
hyggst reisa á 
Bræðraborgar-
stíg og Bakka-
stíg.

Stefnt er að 
því að undirrita 

samningana um kirkjulóðina upp 
úr miðjum febrúar á hátíðisdegi 
innan rússneska safnaðarins. Af 
því tilefni er væntanlegur hátt-
settur fulltrúi rússnesku kirkj-
unnar í Moskvu, að því er sendi-
herra Rússlands hefur tilkynnt 
borgaryfirvöldum.

Í vegi fyrir því að lóðamálið 
sé leitt til lykta stendur þó meðal 
annars að Rússar hafa enn ekki 
sent inn teikningar að kirkjunni.

Páll Hjaltason, formaður skipu-
lagsráðs Reykjavíkur, sat áður-
nefndan fund sem borgarstjóri 
átti með Tsyganov sendiherra og 
fylgdarliði 16. desember síðastlið-
inn. Á fundinum voru Rússarnir 
með möppu með uppdráttum af 
kirkjunni fyrirhuguðu og sýndu 
fulltrúum borgarinnar. Þeir vildu 
ekki skilja möppuna eftir en boð-
uðu að þeir myndu senda teikning-
ar á tölvutæku formi síðar. Eftir 
því sem næst verður komist hafa 
teikningarnar þó enn ekki skilað 
sér.

„Við fyrstu sýn sýndist mér að 

þetta væri alveg á þeim forsend-
um sem voru gefnar fyrir þessari 
lóð. Eigi að síður þurfum við fyrr 
eða síðar að fá teikningar af þessu 
húsi og fara yfir þær,“ segir Páll 
við Fréttablaðið. Hann kveðst eiga 
von á að uppdrættirnir skili sér í 
tæka tíð svo hægt verði að ganga 
frá lóðamálinu í febrúar.

En skortur á teikningum er ekki 
það eina sem tefur málið. Ágúst 
Jónsson, skrifstofustjóri fram-
kvæmda- og eignasviðs Reykja-
víkur, segir að ekki sé komið end-
anlegt form á lóðasamninginn.

„Í venjulegum hefðbundnum 
lóðaleigusamningum segir að 
byggingar á lóðum séu að veði 
fyrir fasteignagjöldum og öðrum 
opinberum gjöldum. En söfnuður 
Moskvu-patríarkans er með regl-
ur þar sem segir að bannað sé að 
veðsetja kirkjulegar eignir,“ nefn-
ir Ágúst sem dæmi um mál sem 
strandað hafi aðeins á og þurfi að 
leysa. Þá sé til skoðunar að láta lít-
inn skika úr borgarlandinu, sem 
ekki tilheyri lóðunum tveimur, 
verða hluta kirkjulóðarinnar. „Við 
vinnum bara að þessu í kristileg-
um kærleika.“   gar@frettabladid.is

Hafna að setja 
kirkju að veði 
fyrir gjöldum
Borgin og rússneska rétttrúnaðarkirkjan vilja und-
irrita lóðasamning í febrúar. Skipulagið hefur ekki 
séð teikningar. Rússar neita að veðsetja kirkjuna.

PÁLL HJALTASON

VESTURBÆR Á Bakkastíg 8 á að reisa safnaðarheimili og íbúð prests rússnesku rétt-
trúnaðarkirkjunnar. Kirkja safnaðarins á að standa á Bræðraborgarstíg 2. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Söfnuður Moskvu-
patríarkans er með 

reglur þar sem segir að bann-
að sé að veðsetja kirkjulegar 
eignir.

ÁGÚST JÓNSSON
SKRIFSTOFUSTJÓRI FRAMKVÆMDA- OG 

EIGNASVIÐS REYKJAVÍKURBORGAR.



ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

Skiptidýnur,
útlitsgallaðar dýnur og

sýningardýnur.
Lök, hlífðardýnur, pífur,
sængurverasett og fleira.

(Gildir ekki
með öðrum tilboðum)

Leður hægindasófi 3 sæta 
Svefnsófi
Hægindastóll

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Fyrstur kemur 

fyrstur fær
Takmarkað magn

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900
SAGA Queen rúm, nú aðeins 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 

Hágæða heilsudýnur

IQ-CARE heilsudýnum



12  18. janúar 2011  ÞRIÐJUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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

Í 
vikunni sem leið birtist hér í Fréttablaðinu áskorun frá nítján 
einstaklingum þess efnis að innanríkisráðherra skipi rannsókn-
arnefnd sem fari yfir ferli nauðgunarmála innan réttarvörslu-
kerfisins. 

Í áskoruninni er bent á að á árunum 2006 til 2009 hafi rúm-
lega 70 prósent kærðra nauðgana verið felld niður hjá embætti ríkis-
saksóknara sem er mun hærra hlutfall en á við um kærur vegna 
annarra hegningarlagabrota. 

Nítjánmenningarnir benda einnig á að á undanförnum mánuð-
um hafi tveir menn sem gegna 
lykilstöðum varðandi opinbera 
meðferð kynferðisbrotamála tjáð 
sig opinberlega um málaflokkinn; 
yfirmaður kynferðisbrotadeildar 
lögreglunnar og ríkissaksóknari. 
Um hafi verið að ræða ummæli 
sem lýstu ekki bara þekkingar-
leysi á stöðu brotaþola í kynferð-

isbrotamálum heldur einnig fordómum í þeirra garð. Báðir tveir sitji 
enn í embættum sínum. Annar var raunar fluttur til í starfi að eigin 
ósk en tók aftur við fyrra starfi þremur mánuðum síðar án þess að 
til kæmi skýring önnur en að til hans ríkti fullt traust.

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra segist taka skilaboð nítj-
ánmenninganna alvarlega en kveðst ekki munu verða við áskorun 
þeirra um að skipa rannsóknarnefnd. Ráðherrann tekur undir sjón-
armið þeirra um að kerfið eigi að þjóna þeim sem órétti eru beittir. 
Hann telur þó ekki lausnina á vanda kerfisins liggja í rannsóknar-
skýrslum heldur viljanum til að taka á því sem augljóst sé, að óþægi-
lega fáar kærur eru leiddar til lykta í réttarvörslukerfinu.

Kjarni málsins er þó þegar upp er staðið að yfirvöld hljóta að vilja 
tryggja brotaþolum, og þá ekki síst brotaþolum í svo viðkvæmum 
brotaflokki og kynferðisbrot eru, réttarvörslukerfi sem enginn þarf 
að efast um. Ekki verður séð að sú sé staðan nú.

Yfirlýsingar bæði yfirmanns kynferðisbrotadeildar og saksóknara 
sem nítjánmenningarnir vísa til eru þess eðlis að þrátt fyrir að þessir 
menn séu bæði góðir og flinkir embættismenn þá er ekki annað hægt 
en að efast um heilindi þeirra gagnvart þolendum kynferðisofbeldis. 
Það er ekki nóg að þeir njóti trausts yfirmanna sinna, þeir verða að 
njóta víðtækara trausts, trausts þeirra sem til réttarvörslukerfisins 
þurfa að leita vegna kynferðisbrota.

Það er rétt hjá ráðherra að enginn vandi er leystur með skýrslu-
gerð í sjálfu sér. Hins vegar er ekki fullnægjandi farvegur að þau 
málefni sem tekin eru til í áskorun nítjánmenninganna séu skoðuð af 
ráðherra og í ráðuneyti og að vilji sé til að hækka hlutfall sakfellinga 
í kynferðisbrotum. 

Krafan hlýtur að vera sú að málaflokkurinn allur verði yfirfarinn 
(í rannsóknarnefnd eins og nítjánmenningarnir leggja til) með form-
legum og faglegum hætti og skýrum markmiðum um það með hvaða 
hætti megi bæta úr. Sú yfirferð myndi væntanlega skila skýrslu en 
þó fyrst og fremst raunverulegum og áþreifanlegum úrbótum til 
handa brotaþolum í nauðgunarmálum.

HALLDÓR

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Við trúum því flest að loftið á Íslandi 
sé hreint og tært. Landið er fámennt 

og við þurfum hvorki kol né olíu til að 
hita húsin okkar. Hér eru 
kjöraðstæður. Þess vegna 
ætti að vera sjálfsagt að aug-
lýsa Reykjavík sem heilsu-
borg, eins og gert hefur verið 
síðustu misserin. Þó er einn 
galli á gjöf Njarðar. Trúin á 
hreina loftið stenst ekki nán-
ari skoðun. Mælingar sýna að 
loftið í Reykjavík er heilsu-
spillandi 20 daga á ári vegna 
svifryksmengunar.

Rúmar tvær vikur eru liðn-
ar af árinu 2011 og svifryks-
mengun hefur þegar farið 6 
sinnum yfir heilsuverndar-
mörk. Samkvæmt nýrri reglu-
gerð má það gerast 7 sinnum 
allt árið. Talið er að um 50% 
svifryks í Reykjavík stafi 
af malbiki sem nagladekk-
in spæna upp. Norskir sérfræðingar 
segja að nagladekkin framleiði hundrað 
sinnum meira svifryk en venjuleg dekk. 
Reykjavíkurborg þarf árlega að endur-
nýja 10 000 tonn af malbiki vegna þeirra 

tæpu 40 prósenta ökumanna sem keyra 
hálft árið á nagladekkjum. Kostnaður 
er talinn nema 150 til 200 milljónum á 

ári. Hann leggst jafnt á alla, 
líka þá fjölmörgu sem keyra 
aldrei á nöglum og þá sem 
kjósa bíllausan lífsstíl. 

Svifrykið fer ofan í lungu 
á fólki. Foreldrum er ráðlagt 
að hafa börn sín inni þegar 
svifryksmengun er mest. Það 
er talið vont að fá mikið svif-
ryk ofan í óþroskuð lungu. En 
auðvitað ætti þetta að vera 
öfugt, eins og Andri Snær 
Magnason benti á um daginn, 
það á að halda negldu dekkj-
unum inni, mengunarvaldin-
um, en ekki börnunum. 

Umhverfis- og samgöngu-
ráð borgarinnar samþykkti 
samhljóða um daginn að láta 
kanna hvort rétt sé að leggja 
gjöld á þá sem kjósa að keyra 

um götur borgarinnar á nöglum. Það er 
skynsamlegt. Enn betra og réttara væri 
að banna nagladekk á götum borgar-
innar. Þau eru óþörf. Góð heilsársdekk 
nægja.

Naglar og lungu
Loftgæði

Hjálmar 
Sveinsson
varaborgarfulltrúi, 
situr í umhverfis- 
og samgönguráði

Mælingar 
sýna að loftið 
í Reykjavík 
er heilsuspill-
andi 20 daga 
á ári vegna 
svifryks-
mengunar.

Fara fleiri?
Úrsögn Karólínu Einarsdóttur, for-
manns VG í Kópavogi, úr flokknum er 
býsna athyglisverð. Í stuttu máli telur 
hún flokkinn vera ómögulegan. Hvetur 
hún aðra sem misst hafa trú á honum 
til að yfirgefa skútuna og finna baráttu 
sinni nýjan vettvang. Fróðlegt verður 
að sjá hvort einhverjir – og þá hverjir 
– fylgja Karólínu. Eins verður fróðlegt 
að sjá hvort til verði nýr flokkur eða 
félagsskapur á vinstri væng stjórn-
málanna. Nöfn þremenninganna, 
svonefndu, í þingliði VG koma 
óneitanlega upp í hugann. Miðað 
við yfirlýsingar þeirra og það sem 
á undan er gengið hljóta þeir að 
geta skrifað undir hvert orð í 
úrsagnarbréfi Karólínu. 

Góð kveðja
Fundarmönnum á fundi VG og 
Samfylkingarinnar um sjávarútvegs-
mál um helgina barst góð kveðja 
– baráttukveðja – frá Sigurjóni 
Þórðarsyni og félögum í Frjálslynda 
flokknum. Voru fundarmenn hvattir 
til dáða í baráttunni gegn „óréttlátu 
kvótakerfi“ eins og það var orðað og 

um leið var varað við því að 
sérhagsmunaöfl láti 
festa núverandi kerfi 
í sessi. „Meingallað 
kvótakerfi er ekki 
á vetur setjandi,“ 
sagði enn fremur 
í hvatningu 

Frjálslyndra. 

Sess
Þetta er auðvitað gott og blessað og 
rétt að andstæðingar kvótakerfisins 
hvetji hver annan til dáða í barátt-
unni. Orðalag Frjálslynda flokksins 
er hins vegar athyglisvert. Hann lítur 
ekki svo á að kvótakerfið sé fast í 
sessi en virðist telja að það sé alveg 
að fara að festast í sessi. Og það að 
undirlagi „sérhagsmunaafla“. Ekki 

verður í fljótu bragði séð hvað á 
að verða til þess að kvótakerfið 
festist enn frekar í sessi en nú 
er því það er bara grundvallað 
á lögum sem hægt er að breyta 

hvenær sem er, standi vilji 
meirihluta þingsins til þess. 

bjorn@frettabladid.is

kreditkort.is

Hafðu samband. Við hjálpum þér að velja rétta kortið.

MASTERCARD
HJÁ KREDITKORTI

FÁÐU ÞÉR

30 ÁRA REYNSLA AF KORTAÚTGÁFU

Ráðherra bregst við áskorun um að rannsóknar-
nefnd fari yfir ferli nauðgunarmála.

Betur má 
ef duga skal
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Í siðuðum samfélögum eru 
rammar og umferðarreglur 

sem allir þekkja, og flestir gang-
ast undir. Þessar samfélagsregl-
ur eiga að tryggja öryggi almenn-
ings og um leið greiða leið að því 
sem lífið snýst að miklu leyti um, 
afkomu, menntun, heilsugæslu, 
löggæslu, samgöngur, fjölbreytt 
menningarumhverfi og öflugt 
atvinnulíf.

Í lýðræðisríkjum kjósa menn 
þá sem þeir treysta best til að 
standa vörð um hagsmuni sína, 
velferð og öryggi. Við það val er 
dómgreindin ekki alltaf vel upp-
lögð, eins og dæmin sanna. Þetta 
á bæði við um val á einstakl-
ingum og flokkum. Það gerist 
óþarflega oft, að fólki, sem veit 
ekki hvað það veit ekki, er treyst 
fyrir viðfangsefni sem varðar 
þjóðarhag. Fólki sem gerir ekki 
greinarmun á eigin sérvisku og 
almannahag. En það er ekki við 
það að sakast, heldur þá sem 
völdu þá til valda.

Höft og bönn
Vandaður og úthugsaður samfé-
lagsrammi er uppistaða sam-
félagsins. Allir rata um hann 
og vita hvað má og hvað ekki. 
Þegar fólki er treyst fyrir sjálfu 
sér, eflist athafnalíf og velmeg-
un. Þegar hið opinbera þrengir 
rammann smátt og smátt, dreg-
ur það bæði úr framtakssemi og 
farsæld. Þegar þeir sem stjórna 
landinu trúa því í einlægni að 
það sé almenningi fyrir bestu að 
hafa ekki of mikið svigrúm, laun 
eða umsvif, þá er silkiklæddur 
kúgunarhanski ekki langt undan. 
Þegar við bætist að stjórnarliðið 
rær hvert í sína áttina, en alltaf 
með yfirlæti og sjálfhól á vörum, 
þá er ekki nema von að almenn-
ingur sé ráðvilltur.

Fyrir mörgum árum var mér 
sagt frá virtum manni í viðskipta-
lífinu, sem fékk leyfi til að kaupa 
sér bifreið frá útlöndum á þeim 
tíma sem innflutningur á bifreið-
um var ekki leyfður. Ekki fyrir 
hvern sem var. En þeir sem fengu 

þessi leyfi gátu sótt um að kaupa 
nýja bifreið á nokkurra ára fresti. 
Þegar að því kom að þessi höft 
voru leyst og allir sem höfðu ráð 
á því gátu keypt sér bifreið, varð 
þessi maður mjög áhyggjufull-
ur. Þetta kynni ekki góðri lukku 
að stýra. Það væri hreint ekki 
fyrir alla að keyra bíl og hann sá 
fyrir sér slys og öngþveiti ef þetta 
færi í gegn. Sá sem sagði mér 
frá þessu var vinur mannsins. 
Sagði hann hafa verið heiðarleg-
an mann og góðgjarnan, en orðinn 
svo samdauna forræði ríkisins og 
höftum, að hugsun um opið hag-
kerfi og sjálfræði einstaklinga 
hefði hrætt hann og komið honum 
úr jafnvægi.

Ekki með langtímahugsun
Þó að ríkisstjórnin okkar leggi 
sig alla fram og skrópi ekki í 
vinnunni, þá held ég að þessi 
almenningur sem hún er alltaf 
að tengja sig við, finni ekki mikið 
fyrir þakklæti í hennar garð, 
og viti eiginlega ekki hverju og 
hverjum á að treysta. Margir 
hafa á tilfinningunni að stefnt 
sé að því að draga allt undir hið 
opinbera. Reynslan kennir að 
með niðurskurði og skattlagn-
ingu, boði og bönnum, dregur 
smám saman úr vilja til verka 
og á endanum fær ríkið óskorað 
foreldravald. 

Góður gestur í Silfri Egils um 
helgina, sagði að við Íslending-
ar værum ekki með langtíma-
hugsun, og það er dálítið til í 
því. Við erum ýmist í augnablik-
inu eða fortíðinni. Við erum líka 
þrasgefin, sjálfumglöð og frek. 
Um leið erum við hugmyndarík 
og lítið fyrir að gefast upp. En 
ef við ætlum ekki að láta draga 
úr okkur frumkvæði og fram-
taksvilja á næstu misserum og 
árum, verðum við að vera vak-
andi.

Glaðvakandi.

Lýðræði eða 
ríkisræði
Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG

Þegar hið 
opinbera þrengir 

rammann smátt og 
smátt, dregur það bæði 
úr framtakssemi og far-
sæld

Um alla Evrópu starfar leigu-
markaður með íbúðarhús-

næði. Nema á Íslandi. Víðast í Evr-
ópu gengur þetta vel. Maður getur 
leigt sér húsnæði til langs tíma – 
og verið nokkuð tryggur með það, 
jafnvel alla ævi. Nokkuð öruggur. 

Á Íslandi leggja mjög margir út 
í að kaupa sér íbúð, t.d. pör sem 
eru að hefja búskap. Um leið er 
parið að taka á sig skuldabagga – 
ok sem það ber alla ævi. Áhyggjur 
af slíkum skuldabagga sliga fólk 
og skaða, óvíst að hjónabönd þoli 
slíkt, jafnvel þótt ástin sé mikil.

Auðvitað skaða miklar fjárhags-
áhyggjur hamingju fólks. Tjónið 
bitnar á fleiri fjölskyldumeðlim-
um. Slík fjárhagsbinding virkar 
líka sem fjötur.

Maður heyrði framámenn stjórn-
málaflokka segja að það væri í eðli 
Íslendingsins að vilja eiga það hús-
næði sem hann byggi í! Þessi speki 
er ekki fengin á djúpmiðum. 

Leiguhúsnæði kæmi sér vel 

fyrir: ungt fólk að hefja sambúð, 
stúdenta, fráskilið fólk, gamalt 
fólk, fólk sem misst hefur maka 
sinn, fyrir utan venjulegar vísi-
tölufjölskyldur. 

Í eðli Íslendingsins! Og afleiðing-
arnar: fullt af ofbyggðu húsnæði, 
sumt hálfbyggt; hins vegar ótal 
fjölskyldur að missa sitt húsnæði, 
sem er allt annað en gaman. 

Var nokkur spilling í dæminu? 
Með leigumarkað á Íslandi væru 

húsnæðisskuldir landsmanna við-
ráðanlegri.

Í öllum borgum Evrópu er leigu-
markaður stöðugur og víða með 
hóflegu verðlagi. Á svo að segja 
okkur að þetta sé ekki hægt á 
Íslandi ! Eðli Íslendingsins … hvert 
var það nú aftur? 

Hinir sérstöku Íslendingar … 
búnir undraverðum eiginleikum 
… geta þeir þetta þá ekki? 

Leigumarkaður
Pólitík á Íslandi

Valgarður Egilsson
læknir

Í öllum borgum 
Evrópu er leigu-

markaður stöðugur og 
víða með hóflegu verð-
lagi.

Tenerife
1. febrúar í 14 nætur

frá 87.900 

Heimsferðir bjóða einstök tilboð 
til Tenerife þann 1.febrúar.
Veðurfarið er einstaklega milt og notalegt sem og 
allt umhverfi , hvort sem dvalið er við amerísku 
ströndina, á Costa Adeje eða í Los Cristianos.  Nú 
fer hver að verða síðastur að panta sér þessa ferð 
til Tenerife, því það eru fá sæti laus.
- Ekki missa af þessari ferð! 

Frá kr. 129.900 – Hotel Adonis Isla Bonita **** 
með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í 
fjölskylduherbergi.  Innifalið er fl ug, gisting, skattar og „allt 
innifalið“ þjónusta. Verð kr. 154.900  á mann m.v. tvo í 
herbergi. Aukagjald fyrir einbýli kr. 29.380.

Ekki missa af þessum 
einstöku tilboðum í sólina 

 -   bókaðu strax! 

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði – verð getur hækkað án fyrirvara!

Frá kr. 87.900 – Atlandita *** 
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í smá-
hýsi m/1 svefnherbergi. Netverð kr. 106.900 á mann í tvíbýli 
í smáhýsi m/1 svefnherbergi.

Frá kr. 159.900 – Iberostar Bouganville **** 
með hálfu fæði 
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi í 14. nætur.  
Aukagjald fyrir einbýli kr. 43.880. Sértilboð 1. febrúar.  

Í Kjós
Í sveitasetrinu við Laxá í Kjós 
er stór og vandaður veislu-
salur sem tekur allt að 100 
manns í sæti og með gistingu 
fyrir allt að 40 manns. Aðeins 
25 mín. frá Reykjavík. 

Í Borgarfirði
Í sveitasetrinu við Grímsá er 
glæsilegur salur sem tekur 
allt að 70 manns í sæti og 
gisting fyrir allt að 36 manns. 
Í húsinu er gufubað og heitur 
pottur svo hægt er að slaka 
vel á eftir góðan dag. Aðeins 
50 mín. frá Reykjvaík.

Nánari upplýsingar í 618 0083 & 437 0083 eða jon@grimsa.is
www.hreggnasi.is

NÝTT ÁR - NÝ MARKMIÐ
FUNDIR  -  MÓTTÖKUR  -  VE ISLUR

Ef halda á fund, móttöku, veislu, námskeið eða hópefli eru fáir staðir skemmtilegri en sveitasetrið 
við Grímsá og sveitasetrið við Laxá í Kjós. Við tökum að okkur allar tegundir af veislum og 
uppákomum. Bæði húsin taka allt að 40 manns í gistingu sem leigjast með eða án þjónustu.
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Margt er mér minnisstætt úr 
kennslustundum Gísla heit-

ins Jónssonar, fyrrum íslensku-
kennara við Menntaskólann á 
Akureyri. Ekki síst yfirferð 
hans um Njálssögu. Í þeirri sögu 
taldi hann að finna mætti stystu 
mannlýsingu Íslendingasagn-
anna. Kafli 47 hefst svo: „Otkell 
hét maður. Hann var Skarfsson 
Hallkelssonar.“ Í næstu máls-
grein segir ennfremur: „Skamm-
kell hét maður. Hann bjó að Hofi 
öðru. Hann átti vel fé. Hann var 
maður illgjarn og lyginn, ódæll 
og illur viðureignar. Hann var 
vinur Otkels mikill.“ Þarflaust 
að fara fleiri orðum um Otkel 
þennan.

Þetta kom mér í hug þegar 
ég hljóp á grein Guðmund-
ar Andra Thorssonar í Frétta-
blaðinu í dag, 10. janúar 2011. 
Honum finnst augljóslega brýnt, 
eins og ýmsum fleiri mannvits-
brekkum úr fjölmiðlaflóru höf-
uðborgarinnar að koma höggi á 
„afdaladrenginn“ Ásmund Einar 
Daðason, alþingismann. Bersýni-
lega kannast Guðmundur Andri 
við stílbragð Njáluhöfundar. 
Hann telur upp meinta samherja 
Ásmundar Einars og ekki er 
fríður flokkurinn, maður minn; 
Jón Valur Jensson, Páll Vil-
hjálmsson, Styrmir Gunnarsson 
og Davíð Oddsson!! Steingrím-

ur J. Sigfússon, Árni Þór Sig-
urðsson, Katrín Jakobsdóttir og 
Svandís Svavarsdóttir eru hins 
vegar ekki samherjar Ásmundar 
Einars. (Skyldu þau vera félagar 
í Heimssýn?) Ég les það á milli 
línanna að þau séu hins vegar 
samherjar Guðmundar Andra 
Thorssonar enda mun geðþekk-
ari hópur en Jón Valur Jensson 
og co.

Mér er spurn. Er þetta það 
sem fylgjendur aðildar Íslands 
að Evrópusambandinu kalla svo 
ákaft eftir og nefna „upplýsta 
umræðu“? eða „að lyfta umræð-
unni á hærra plan“. Ef við vilj-
um temja okkur „rökræður“ af 
þessu tagi getum við sem best 

haldið áfram og talið upp nokkra 
liðsmenn Guðmundar Andra 
Thorssonar. Við gætum t.d. byrj-
að á því að nafngreina nokkra 
„útrásarvíkinga“ sem ólmir 
vildu/vilja inn í Evrópusamband-
ið. Nokkrir fyrrverandi banka-
stjórar myndu ekki óprýða flokk-
inn né heldur helstu eigendur og 
aðstandendur Fréttablaðsins. Og 
svo framvegis.

Nei, ég læt vera að nafngreina 
fólk og spyrða saman eins og 
Guðmundur Andri gerir. Það 
gæti bara orðið kafli 2 í sögunni 
endalausu.

Af virðingu
VG

Þórarinn 
Magnússon
bóndi Frostastöðum

Bersýnilega kann-
ast Guðmundur 

Andri við stílbragð Njálu-
höfundar.

Þær reytast nú ein af annarri 
skrautfjaðrirnar úr hatti 

okkar Íslendinga. Hamingju-
sama þjóðin í hreina ferðamanna-
landinu, efnaða og vel menntaða 
þjóðin í óspillta samfélaginu finn-
ur nú sjálfsmynd sína bráðna og 
afmyndast. Síðasta uppákoman, 
afhjúpun Fréttablaðsins á losun 
díoxínefna frá sorpbrennslu á 
Ísafirði birtir landsmönnum enn 
og aftur afdrifarík afglöp í stjórn-
sýslu og opinberum ákvörðun-
um. Almenningur á erfitt með 
að skilja hvað veldur. Hvernig 
stendur á því að opinber stjórn-
sýsla er svona illa haldin hér á 
landi? Heilu stofnanirnar ýmist 
kútveltast úti á þekju eða eru á 
harðahlaupum frá ábyrgð. Ef 
svona væri komið í tilveru ein-
staklings væri það til marks um 
að viðkomandi hafi misst stjórn á 
lífi sínu og lent á glapstigum. 

Íslenskt samfélag á sannarlega 
betra skilið en þá stjórnsýslu sem 
hefur afhjúpast okkur undanfarna 
daga og misseri. Díoxínmengunin 
á Ísafirði sýnir okkur séríslenskt 
getuleysi stofnana gagnvart orðn-
um hlutum en málið á sér rætur 
mun lengra aftur, allt til þess er 
ákvörðun var tekin um að stefna 
sorpmálum byggðarlagsins inn á 
þessa braut. Sú ákvörðun er næst-
um 20 ára gömul. Málið sýnir 
okkur svart á hvítu að óvandað-

ar ákvarðanir, ekki síst á sviði 
umhverfismála, elta menn uppi 
þótt um síðir sé. 

Málið er mér lítilsháttar skylt 
því á þeim tíma þegar ákvörðun 
var í deiglunni þar vestra starfaði 
ég við umhverfisráðgjöf og gerði 
mér ferð á Ísafjörð sumarið 1992 
til að kynna fyrir forsvarsmönn-
um sveitarfélagsins valkosti við 
hugmyndir um sorpbrennslu. Ísa-
fjörður var og er eitt helsta sjáv-
arpláss á Íslandi, næsta löndunar-
höfn við ein fengsælustu fiskimið 
þjóðarinnar og lengi vel var þar 
umfangsmikil fiskvinnsla í landi. 
Undirritaður var á þeim tíma 
talsvert haldinn þeirri hugmynd 
að óheppilegt væri fyrir lítinn bæ 
sem byggir afkomu sína á mat-
vælaframleiðslu að starfrækja 
sorpbrennslu. Vitað var strax á 
þeim tíma að sorpbrennsla er ein 
helsta uppspretta díoxínmeng-
unar í umhverfinu auk þess sem 
ýmis önnur erfið mengunarefni 
eins og þungmálmar, losna við 
sorpbrennslu og verða skaðlegir 
í umhverfinu. Allt eru þetta þrá-
virk mengunarefni og skaðinn af 
losun þeirra út í umhverfið óaft-
urkræfur. Var það virkilega rétt 
fyrir bæjarfélag eins og Ísafjörð 
að stíga þetta skref og binda sig 
við svo áhættusama og dýra lausn 
í sorpmálum til næstu áratuga?

Sveitarstjórnarmenn á Ísa-
firði virtust á því. Brennsla hlyti 
að vera besta lausnin, hún leysti 
urðunarvandamálin og gjarna 
var viðkvæðið: „Já en hvað segir 
ráðuneytið?“ Þá var umhverfis-
ráðuneytið til þess að gera nýkom-
ið til sögunnar. Þangað litu menn 
gjarna eftir leiðsögn. Þetta var jú 

ár Ríó ráðstefnunnar og umhverf-
isráðuneytið þar í heilmikilli 
útrás eins og jafnan síðar á ráð-
stefnum og fundum um víða ver-
öld. Sjálfbær þróun og Ríó voru 
á hvers manns vörum og mikill 
gangur í umhverfismálum. 

Frammi fyrir raunverulegum 
viðfangsefnum hér heima var 
annað uppi á teningnum. Drungi 
og úrræðaleysi, þessir eiginleikar 
stjórnsýslunnar sem um síðir átti 
eftir að opinberast öllum lands-
mönnum svo eftirminnilega, voru 
ráðandi einkenni. Kannski skildu 
yfirvöld ekki hugtakið sjálfbær 
þróun. Hvernig sem því var hátt-
að var enga forystu né leiðsögn að 
sækja þangað á þessari ögurstund 
í umhverfismálum vestur á fjörð-
um. Þegar raunveruleg tækifæri 
til sjálfbærrar þróunar gáfust 
reyndust yfirvöld einfaldlega ren 
í sortinni, sjálfbær þróun var öll í 
gæsalöppum og eitthvað til að tala 
um á ráðstefnum. Yfirvöld sögðu 
PASS þegar kom að veruleikanum 
á Fróni. Frammi fyrir svo öflugri 
opinberri yfirlýsingu stóð eitt 
bæjarfélag vestur á fjörðum ber-
skjaldað og aðstöðulítill umhverf-
isráðgjafi forviða. 

Þannig héldu sveitarstjórna-
menn á Ísafirði sínu striki og und-
irbjuggu af kappi nýja og „full-
komna sorpbrennslu“ þ.e. meira 
af því sama. Því sorpbrennslu 
höfðu Ísfirðingar áður haft, á 
Skarfaskeri utan við Hnífsdal. 
Sú hafði þó verið bæjaryfirvöld-
um til mikils ama og lengi verið 
uppspretta óánægju og gremju 
meðal íbúa á Hnífsdal. Sömuleiðis 
virtist ekki skipta ísfirska sveit-
arstjórnarmenn neinu höfuðmáli 

Díoxín og þrávirk afglöp
Mengunarmál

Björn Guðbrandur 
Jónsson
umhverfisfræðingur

Árangur þinn er okkar takmark
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Mikil umræða á sér nú stað um 
hugsanlega vegtolla á Vestur-

landsveg, Reykjanesbraut og Suður-
landsveg. Fáir virðast nú hrifnir og 
í sambandi við þetta hafa t.d. íbúar 
á Suðurlandi bent á að það sé ólíku 
saman að jafna aðstöðunni á Suður-
landi annars vegar og á Vesturlandi 
hins vegar. Íbúar Vesturlands geti 
valið um hvort þeir aki fyrir Hval-
fjörð eða fari um Hvalfjarðargöng 
með tilheyrandi gjaldtöku. Þeir 
segjast hins vegar ekkert slíkt val 
eiga varðandi Suðurlandsveg.

En er það raunverulega svo að 
íbúar Vesturlands, Vestfjarða og 
Norðurlands eigi raunverulegt val 
um það hvort þeir aki Hvalfjarð-
argöng eða fyrir Hvalfjörð? Ætli 
þeir taki slíka ákvörðun áður en 
þeir leggja af stað t.d. suður? Eða 
ætli þeir staldri við vegamót Vest-
urlandsvegar nr. 1 og Hvalfjarðar-
vegar nr. 47 og velti fyrir sér hvort 
þeir eigi nú í þetta skiptið að fara 
göngin eða fyrir fjörðinn?

Ef þetta væri raunverulegt val, 
hvað myndum við þá ætla að marg-
ir vegfarendur myndu fara göng-
in með tilheyrandi gjaldtöku í stað 
fjarðar? Helmingur? Eða kannski 
60%? Kannski myndu jafnvel 75% 
ákveða að jafnaði að fara göngin 
sem væri reyndar býsna hátt hlut-
fall ef vegurinn fyrir Hvalfjörð 
væri raunverulegur kostur.

Staðreyndin er sú að 4,2% saman-

lagðrar heildarumferðar undir og 
fyrir Hvalfjörð fóru fyrir Hvalfjörð 
árið 2009 samkvæmt upplýsingum 
Vegagerðarinnar. Það hlýtur að 
þýða það að 95,8% heildarumferð-
arinnar nota Hvalfjarðargöng í stað 
þess að aka fyrir fjörðinn. Og það 
þrátt fyrir gjaldtökuna.

Skýringin á þessu er ekki nema 
ein. Sá kostur að aka fyrir Hvalfjörð 
er ekki boðlegur kostur. Og líklegt 
er að þeir sem halda því fram að 
vegurinn fyrir Hvalfjörð 
sé raunverulegur kostur 
hafi ekki ekið fyrir Hval-
fjörð síðan árið 1998 þegar 
göngin voru opnuð og séu 
búnir að gleyma hvernig sá 
vegur er.

Segja má að teningnum 
hafi verið kastað þegar 
Vegagerðin ákvað á sínum 
tíma að vegurinn um Hval-
fjarðargöng yrðu hluti 
hringvegar nr. 1 sem hefur 
nú varla verið sjálfgefið. En 
til viðbótar má nefna eftir-
farandi atriði:

1) Hvalfjarðarvegur er 
60,59 km en Hvalfjarð-
argöng eru 5,76 km. Heildarstytt-
ing við að aka göngin er 41,35 km 
þegar búið er að taka tillit til vega-
lengdanna frá gangamunnunum að 
gamla Hvalfjarðarveginum. Jafn-
vel bílstjóra sem kemur alla leið frá 
Akureyri munar verulega um rúm-
lega 40 km styttingu, hvað þá íbúa 
sem nær búa.

2) Sannleikurinn er sá að enda 
þótt Hvalfjarðarvegur nr. 47 sé 
lagður bundnu slitlagi er hann forn-
eskjuvegur með einbreiðum brúm 
og afskaplega erfiðu vegstæði inn-
arlega í Hvalfirði. Enda er hraðinn 

á Hvalfjarðarvegi tekinn þrisvar 
sinnum niður í 70 km með skilt-
um sem gefa til kynna leiðbeinandi 
hraða. Hann er fjórum sinnum tek-
inn niður í 60 km hraða. Og hann 
er einu sinni tekinn niður í 50 km 
hraða. Þetta segir sína sögu. Veg-
urinn fyrir Hvalfjörð er í raun 
stórhættulegur og uppfyllir enga 
nútímastaðla.

3) Sá sem ákveður að vetrarlagi 
að beygja inn á Hvalfjarðarveg 

nr. 47 í stað þess að aka 
Hvalfjarðargöng er kom-
inn inn í annan heim. Á 
meðan hringvegur sunn-
an Hvalfjarðarganga 
er í þjónustuflokki 1 
hjá Vegagerðinni (allri 
hálku eytt um leið og hún 
myndast) og hringvegur 
norðan Hvalfjarðarganga 
í þjónustuflokki 2, þá er 
Hvalfjarðarvegur í þjón-
ustuflokki 3.  Það er gríð-
arlegur munur á þjón-
ustuflokki 2 og 3, hvað 
þá 1 og 3.

Ég skora á þá sem 
halda því fram að Hval-

fjarðarvegur nr. 47 sé raunveruleg-
ur kostur fyrir íbúa Vesturlands, 
Vestfjarða og Norðurlands að aka 
fyrir Hvalfjörð næst þegar þeir eiga 
erindi t.d. upp á Skaga eða í Borg-
arfjörðinn. Þá átta þeir sig á því að 
stór hluti íbúa Íslands hefur neyðst 
til þess að borga veggjald í göngin 
síðastliðin tólf ár og hefur í raun 
ekki átt neitt val í þeim efnum.

Það er fallegt í Hvalfirði og 
gaman fyrir ferðamenn að aka fyrir 
Hvalfjörð. Þeir mættu gera meira 
af því. En sem samgönguleið er sá 
vegur ekki boðlegur.

Göng eða fjörð
Vegtollar

Einar Örn 
Thorlacius
fyrrv. sveitarstjóri 
Hvalfjarðarsveitar

95,8% heild-
arumferðar-
innar nota 
Hvalfjarðar-
göng í stað 
þess að aka 
fyrir fjörð-
inn.  

að sorpbrennslan var örugglega 
langdýrasti kosturinn sem þeir 
áttu í stöðunni. 

Ég er nú kominn að kjarna og 
innstu furðum þessa máls. Þær 
birtast mér í eftirfarandi spurn-
ingum: Hvernig má það vera að 
sveitarstjórnamenn á Ísafirði 
hafi tekið þá ákvörðun á fyrri 
hluta tíunda áratugar síðustu 
aldar að byggja sorpbrennslu 
sem í okkar samtíma er sannan-
lega ein helsta uppspretta mjög 
eitraðra og þrávirkra mengunar-
efna? Hvernig má það vera að í 
bæjarfélagi sem byggir afkomu 
sína á matvælavinnslu og sölu 
afurða á háþróaða og kröfuharða 

neytendamarkaði sé slík ákvörð-
un tekin þegar ljóst er að í þokka-
bót er um að ræða dýrasta hugs-
anlega valkost þeirra um úrræði 
í sorpmálum? Auk þess kemur 
ákvörðunin í kjölfar afar óynd-
islegrar reynslu bæjaryfirvalda 
og íbúa af sorpbrennslu í hérað-
inu allmörg ár þar á undan. Voru 
aðrir valkostir bæjarfélagsins svo 
slæmir að þessi ákvörðun reynd-
ist nauðsynleg?

Að framan lýsti ég hvernig 
umhverfisyfirvöld í landinu virt-
ust kæra sig kollótt um aðkallandi 
viðfangsefni á sviði umhverfis-
mála hér heima og ekki skeytt 
um að veita leiðsögn þegar Ísfirð-
ingar stóðu frammi fyrir sinni 

ákvörðun á öndverðum tíunda 
áratugnum. Ákvörðunin um 
skipan sorpmála á Ísafirði var 
þó fyrst og fremst heimamanna. 
Hér var um skattpeninga Ísfirð-
inga að ræða, þeirra byggða-
hagsmunir og þeirra heimahag-
ar undir. Þó var þessi ákvörðun 
aldrei alfarið þeirra einkamál. 
Ímynd Íslands alls er að sjálf-
sögðu einnig í húfi. Fordæmið 
var einnig augljóst. Í kjölfar þess 
að brennslan reis á Ísafirði komu 
svo nokkrar brennslur til viðbótar 
á öðrum stöðum á landinu. Gjarna 
á stöðum sem gera út á ferðaþjón-
ustu og hreint land, fagurt land. 
Við vitum að þær sorpbrennslur 

eru einnig uppspretta þrávirkra 
mengunarefna í sínu umhverfi.

Um þetta mál er margt ósagt 
enn. Umhverfisráðherra hefur 
ákveðið að skipa rannsóknar-
nefnd um aðdraganda hneykslis-
ins á Ísafirði og sú á að skoða mál 
allt aftur til ársins 2003 þegar 
Íslendingar kríuðu fram undan-
þágur frá ESB reglum. Gott og 
vel, en má ég benda henni á að 
skoða málið frá byrjun þ.e. frá 
því að ákvörðunin var tekin um 
sorpbrennsluna Funa í Engidal 
í Skutulsfirði. Niðurstaðan af 
þeirri skoðun getur orðið okkur 
landsmönnum öllum afar lær-
dómsrík og við eigum heimtingu 
á að vita.

Íslenskt samfélag á sannarlega betra skil-
ið en þá stjórnsýslu sem hefur afhjúpast 
okkur undanfarna daga og misseri.

Hvort sem þú vilt leggja fyrir til skemmri eða lengri tíma, fjárfesta af öryggi eða einfaldlega 

eiga góðan varasjóð er fyrsta skrefið að kynna sér möguleikana sem eru í boði hjá Arion banka. 

Saman metum við þarfir þínar og finnum leið sem hentar markmiðum þínum.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar og kynntu þér það sem við höfum upp á að bjóða.
Við tökum vel á móti þér. 

Það eru margar  
leiðir til að spara.  
Byrjaðu hjá okkur.

Hafðu samband

 Sjóðir

 Einkabankaþjónusta

 Sparnaðarreikningar

 Lífeyrissparnaður

Sjóðir  –  Sparnaðarreikningar  –  Lífeyrissparnaður
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timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1896 Röntgen-myndavél er sýnd í fyrsta sinn.
1919  Bentley-bílaverksmiðjan er stofnuð.
1969 Leigubílstjóri finnst myrtur í Reykjavík.
1969 Eldur kemur upp á Korpúlfsstöðum og miklar skemmdir 

verða á húsum.
1998 Upp kemst upp ástarsamband Bills Clinton Bandaríkjafor-

seta og Monicu Lewinsky.
2005 Airbus A380, stærsta farþegaflugvél veraldar, er afhjúpuð 

í Toulouse í Frakklandi.

Hótel Borg við Pósthússtræti tók til starfa þenn-
an janúardag fyrir 81 ári, þegar veitingasalir voru 
opnaðir með nýársfagnaði, en gistihúsið opnaði 
í maí sama ár. 
Hótelið reisti glímukappinn Jóhannes Jósefsson 
í tilefni væntanlegrar gestakomu, mikillar og 
virðulegrar, til Alþingishátíðarinnar 1930. Húsið 
teiknaði Guðjón Samúelsson í art deco-stíl.
Aðalsalur hótelsins, kallaður Gyllti salurinn, var 
með handmáluðum freskum á veggjum og 
í lofti, en þar var vinsælt að halda dansleiki, 
skemmtanir og fínni veislur.

Við opnun Borgarinnar bauð Jóhannes 
útvöldum bæjarbúum í veitingasali hótelsins 

þar sem gesti skorti orð vegna glæsileikans sem 
við blasti, og höfðu sumir á orði að þeim þætti 
þeir staddir í útlöndum. Borgarstjórinn Knútur 
Zimsen hélt ræðu og þakkaði Jóhannesi fyrir 
rausn hans og skörungsskap, en í ræðuhöldum 
dagsins kom fram hversu Jóhanni var hugleikið 
að verða þjóð sinni til sóma og nú hefði hann 
sýnt sama hug með þessum góða verustað og 
viðurgjörningi, því eftir gistihúsum og mót-
tökum yrði þjóðin dæmd. Einnig yrði sam-
kvæmislífi bæjarins betur borgið með tilkomu 
Hótels Borgar sem byði skemmtilegri og betri 
húsakynni en nokkurt heimahús. 

Hótelið kostaði með öllu eina milljón króna.

ÞETTA GERÐIST:  18. JANÚAR 1930

Hótel Borg tekur til starfa

56 LEIKARINN KEVIN COSTNER  er 56 ára

„Ég trúi einlægt á drauma, en því miður eru draumar oft það fyrsta sem 
við glötum í lífinu. Flestir gefast upp á þeim í skiptum fyrir veruleikann.“

AFMÆLI

PÁLL RÓSIN-
KRANS söngvari 
er 37 ára.

HELGI SELJAN 
sjónvarpsmaður 

er 32 ára.

STÍGUR STEIN-
ÞÓRSSON leik-
myndahönnuð-
ur er 51 árs.

JÓN KARL 
HELGASON 

bókmennta-
fræðingur er 

46 ára.

Bifreiðastöð Reykjavíkur er 90 ára um 
þessar mundir, en hún var stofnuð af 
tólf mektarmönnum í janúar 1921.

„Allt í kringum reksturinn var ævin-
týri í þá daga, enda komu bílar á undan 
vegum og þótt stærstu ár hafi verið 
brúaðar var ekki svo um læki og oft 
sem þurfti út að ýta. Þá nutu bílstjórar 
framan af öldinni virðingar á við flug-
stjóra í seinni tíð,“ segir Guðmundur 
Börkur Thorarensen, framkvæmda-
stjóri BSR, en afi hans, Óskar Thorar-
ensen, var einn tólfmenninganna stór-
huga 1921. BSR komst síðar í einkaeign 
Óskars, en eftir að hann lést 1953 tók 
Eggert sonur hans við stöðinni.

„Bílaflotinn 1921 samanstóð af sex 
Ford T bifreiðum, fyrsta færibands-
framleidda bíl heimsins. Þá voru innan 
við þrjátíu bílar á Íslandi og því kær-
komið fyrir fólk að geta ferðast um 
lengri veg í leigubíl. Mikilla vinsælda 
nutu lautarferðir til Þingvalla og lengri 
ferðir á sveitaböll, allt fram yfir 1960,“ 
segir Guðmundur Börkur, en í seinni 
tíð hafa erlendir ferðamenn tekið við 
útsýnisferðum um landið í leigubíl.

„Á 90 árum hefur starf leigubílstjóra 
breyst mikið. Í gamla daga var að vísu 
líka farið í styttri ferðir en mikið fast-
ar ferðir austur fyrir fjall, eins langt 
og vegir náðu, og var BSR fyrst allra 
til að kaupa rútur til hópferðaflutn-
inga. Þá tók BSR upp á þeirri nýlundu 
að hafa fastar ferðir á hálftíma fresti 
frá Lækjartorgi að sundlaugunum í 
Laugardal, sem var fyrsta tilraun til 
að koma upp almenningssamgöngum, 
og stundaði strætisvagnaakstur til 
Hafnarfjarðar, sem og mjólkurflutn-
inga frá Kjalarnesi og Álftanesi,“ segir 
Guðmundur Börkur.

Hann segir BSR hafa fengið bæði 
vind í fangið og meðbyr á 90 árum. 
„Fyrirtækið er ekki að upplifa kreppu 
í fyrsta sinn nú, enda fer þjóðfélags-
ástandið alltaf upp og niður. Við berum 
okkur mjög vel miðað við marga sem 
upplifa mun meiri samdrátt og erum 
bjartsýn á framtíðina, en velgengnina 
þakka ég fyrst og fremst góðum við-
skiptavinum,“ segir Guðmundur, og 
þótt BSR sé orðið gamalt í hettunni 
hefur fyrirtækið ávallt verið framsýnt 
og meðal annars fyrsta stöðin sem tók 
upp talstöðvarkerfi og á móti rafræn-
um greiðslum um borð.

„Við erum á undan okkar samtíð en 
höfum ávallt gætt hófs, því það tvennt 
þarf að fara saman. Við trúum á að 
farsælast sé að halda í gömlu gild-
in, reisum okkur ekki hurðarás um 
öxl og erum ætíð heiðarleg; störfum í 
þeim anda og förum fram á að starf-
menn okkar standi undir því gagnvart 
stöðinni og viðskiptavinum okkar,“ 
segir Guðmundur Börkur sem hefur 
150 manns í vinnu á BSR, sem er 
næst stærsta leigubílastöð landsins.

„Verkefnin eru fjölbreytt og 
skemmtileg. Bílstjórar hafa þagnar-
skyldu gagnvart farþegum og við-
skiptavinir njóta trúnaðar, svo fremi 
það stangist ekki á við lög. Það gerist 
nefnilega margt í leigubílum og ekkert 
tiltökumál, en fólk þarf að vera öruggt 

og geta treyst bílstjórum, eins og þeim 
sem sækja leikskólabörn fyrir for-
eldra eða keyra barnapíur heim eftir 
miðnætti,“ segir Guðmundur Börkur 
sem hóf barnungur hóf störf á BSR 
við ýmislegt snatt fyrir pabba sinn og 
að dæla bensíni á bíla. Sjálfur á hann 
fjóra syni sem gætu fetað sömu braut í 
brátt aldargömlu fjölskyldufyrirtæki, 
en sá elsti vinnur á síma BSR meðfram 
námi og líkar vel.

„En það hefur aldrei verið hægt að 
panta „góðan bíl“ hjá BSR, nema fólk 
hafi viljað fá til sín gljáandi fínan 
Benz, og brennivínssala ávallt verið 
brottrekstrarsök. Enda störfum við 
eingöngu eftir gömlum, góðum og heið-
arlegum gildum.“  
 thordis@frettabladid.is

BIFREIÐASTÖÐ REYKJAVÍKUR:  SETUR 90 KERTI Á AFMÆLISKÖKUNA Í ÁR 

Rómantísk ævintýri í leigubíl

VIÐ STÝRIÐ Í 90 ÁR Guðmundur Börkur Thorarensen í afmælisskapi við skínandi svartan BSR-
Benz. Þegar stöðin var stofnuð 1921 voru símanúmerin 715 og 716, en 1948 breyttust þau 
í 1720 og svo aftur í 11720. Þegar símanúmer urðu sjö stafa á landsvísu var svo ákveðið að 
skipta yfir í 56 1000. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur hlýhug og samúð við 
fráfall okkar elskulega,

Halldórs Bjarnasonar
frá Uppsölum, Skagafirði,
Hjúkrunarheimilinu Mörk.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki á Vífilsstöðum 
og í Mörkinni fyrir frábæra umönnun undanfarin tvö ár.
 
 Bjarni H. Johansen
Sigurlaug Halldórsdóttir
Helga Halldórsdóttir
Anna Björk Bjarnadóttir  Tómas Holton
Guðrún Harpa Bjarnadóttir  Erlendur Pálsson
Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir
Halldór Heiðar Bjarnason  Lilián Pineda
Guðjón Már Magnússon
Sigrún Ásta Magnúsdóttir  Steinar Már Sveinsson
Hákon Örn Magnússon

langafabörn og systkini hins látna.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Sólveig Karvelsdóttir 

lést 15. janúar á heimili sínu. Jarðarförin fer fram frá 
Háteigskirkju, föstudaginn 28. janúar kl. 13.00.

Sigurður Pálsson
Páll Daníel Sigurðsson    Linda Sjöfn Þórisdóttir
Edda Huld Sigurðardóttir    Þorlákur Már Árnason
Eggert Sigurðsson     Ásta Björk Lundbergsdóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
mér samúð og hlýhug við andlát og 
útför elskulegs eiginmanns míns

Ólafs Matthíassonar
Sléttuvegi 3, Reykjavík.

Ég vil þakka öllum á deild 13e fyrir góða umönnun.
Sérstakar þakkir færi ég starfsfólki á gjörgæsludeild 
Landspítalans við Hringbraut og einnig starfsfólki á 
Lungnadeild Landspítalans í Fossvogi.

Guð blessi ykkur öll.

Helga Káradóttir

Elsku faðir okkar og afi,

Kristjón Haraldsson

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju miðvikudaginn 
19. janúar kl. 15.00.

Ragnheiður M. Kristjónsdóttir 
Agnes Amalía Kristjónsdóttir
Andri Pétur Magnússon
Haraldur Ari Stefánsson 
Kristín Amalía Arnþórsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir 
okkar, tengdamóðir og amma,

Aðalheiður 
Finnbogadóttir 
Brattholti 3,  Mosfellsbæ,

lést á Líknardeild LSH Kópavogi, 15. janúar 2011.

Svavar T. Óskarsson 
börn, tengdabörn og barnabörn.
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Nýjar tölur um umfang reykinga  
á Íslandi fyrir árið 2010 sýna að tíðni 
daglegra reykinga fullorðinna held-
ur áfram að lækka. Hún var 14,2% á 
árinu 2010 en var 15,4% árið 2009.

Elva Hrönn Guðbjartsdóttir breytti um lífsstíl fyrir sex árum og léttist um sextíu kíló á einu ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ákvað að hætta í megrun

É
g hef alltaf verið í þykkari 
kantinum, alveg frá því að 
ég var krakki. Ég var alltaf 
rokkandi í þyngd. Prófaði alla 

megrunarkúrana, tók töflur, herbalife, 
nupolétt og svelti mig til að grennast. 
Árangurinn var alltaf einhver en um 
leið og ég slakaði á eða eitthvað kom 
upp á hlóðust kílóin á mig,“ segir Elva 
Hrönn Guðbjartsdóttir sem ákvað 
fyrir sex árum að breyta um lífsstíl. 
„Ég var þá orðin um 130 kíló og hafði 
aldrei verið þyngri. Ferming fyrsta 
barnsins stóð fyrir dyrum og ég hugs-
aði með mér: Ó boj, ég verð að gera 
eitthvað. Þá ákvað ég að breyta um 
lífsstíl og hætta í megrun.“
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Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00     laugard.11:00 - 16:00

ÚTSALA
 ALLT AÐ 70 %

 AFSLÁTTUR

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
    Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

rúm
rúmgaflar
kojur

borðstofuhúsgögn
skrifstofuhúsgögn

sófar
tungusófar

sófasett
hornsófar

stakir sófar
relax stólar / sófar
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HVAÐ ER STUÐNINGSSTÖNGIN?
Hjálpar tæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig á aðra.

Auðveld í uppsetningu
Engar skrúfur eða boltar
Tjakkast milli lofts og gólfs
Hægt að nota við hallandi loft, timburloft og mikla lofthæð
Margir aukahlutir í boði

Falleg og nútímaleg hönnun
Passar allsstaðar og tekur lítið pláss
Viðurkennd af Tryggingastofnun ríkisins

10 ÁR Á ÍSLANDI

STUÐNINGS
STÖNGIN

Hjálparsessan lyftir 

70% af þinni þyngd

ins

Er erfitt að 

standa upp?



Baðhúsið  stendur fyrir sex vikna flamenco námskeiði ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið hefst í lok 
janúar en kennari er Minerva. Þessi fallegi dans verður kenndur á einfaldan hátt. Flamenco-dansinn 
kemur upprunalega frá Austurlöndum en sígaunar fluttu hann til Spánar frá Arabíu og Indlandi.

Frá þessu greinir í könnun sem 5.000 mæður svöruðu og birt er á vefsíðunni Netmums. 
Ástæðan fyrir þessum hvítu lygum eru taldar vera þær miklu kröfur sem gerðar eru til mæðra 
um að vera fullkomnar. Fáar konur telji sig standa undir kröfunum.
Rúmlega sextíu prósent kvennanna sögðust hafa sagt öðrum mæðrum ósatt um heimilislíf sitt, 
og helmingur þeirra sagði ósatt til að leyna fjárhagsáhyggjum. Um fjórðungur mæðra lét sem 
sjónvarpsáhorf barna þeirra væri minna en það raunverulega var.  
Vefsíðan Netmums stendur nú fyrir átaki þar sem mæður eru hvattar til að viðurkenna og sætta 
sig við raunveruleikann í stað þess að líða illa yfir að standast ekki óraunhæfar kröfur.

Hvítar lygar mæðra
MÆÐUR LJÚGA TIL UM HVE MIKIÐ BÖRNIN HORFA Á SJÓNVARP OG SPILA TÖLVULEIKI, HVAÐ ÞÆR ELDA 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA OG HVE MÖRGUM GÆÐASTUNDUM ÞÆR VERJA MEÐ BÖRNUM SÍNUM.

Töluvert hefur borið á öndunar-
færasýkingum og uppkasts- og 
niðurgangspestum í börnum und-
anfarnar vikur. Þórólfur Guðnason, 
yfirlæknir á sóttvarnasviði Land-
læknisembættisins, segir mikið um 
hitapestir og í sumum tilfellum erf-
itt að greina hvort um inflúensu eða 
aðrar veirusýkingar er að ræða.

„Það eru að minnsta kosti þrjár 
gerðir af niðurgangspestum að 
ganga hérlendis um þessar mund-
ir og líka sýkingar sem leggjast 
á öndunarfæri og foreldrar hafa 
verið að koma með ung börn sín 
til lækna af þeim ástæðum. Eitt-
hvað af þessu eru inflúensur myndi 
maður halda, en þar sem ekki eru 
tekin sýni í nærri öllum tilfellum 
er erfitt að skera úr um það,“ segir 
Þórólfur.

Hann tekur fram að ekki séu 
meiri veikindi umfram það sem 
eðlilegt telst á þessum árstíma. Þó 
sé full ástæða til að vera á varð-
bergi gagnvart inflúensu sem er 
búin að stinga sér niður hérlendis. 
Þannig hafi alls tíu einstaklingar 
greinst með inflúensu síðustu vikur 
sem hefur verið staðfest með sýna-
töku og þar af átta með svínainflú-
ensu. Hann telur að tilvikum eigi 
eftir að fjölga eitthvað á næstunni. 
„Það eru auðvitað ákveðnar líkur 
á því, enda ekki langt síðan skól-
arnir tóku aftur til starfa,” segir 
hann og hvetur alla sem ekki voru 
bólusettir gegn svínaflensunni á 
síðasta ári að láta verða af því sem 
allra fyrst.

„Það hversu fá tilfelli af svína-
flensu hafa greinst á landinu síð-
ustu mánuði miðað við undan-
gengnar spár, má líklegast rekja 
til þess hversu vel hefur gengið 
að bólusetja gegn henni. Á síðasta 
ári var þannig búið að bólusetja í 
kringum 150.000 Íslendinga og 
bóluefnið verndar gegn svínainflú-
ensunni sem nú gengur. Í þeim til-
fellum sem menn hafa veikst alvar-
lega af völdum svínaflensunnar 
hafa þeir ekki verið bólusettir við 

henni,“ segir hann og hafnar því 
alfarið að bólusetning hafi valdið 
alvarlegum veikindum. „Það hafa 
verið á kreiki sögusagnir um tengsl 
milli bólusetningar og drómasýki 
en mér sýnist mjög ólíklegt að ein-
hver tengsl séu þar á milli.“

Að sögn Þórólfs eru einkenni 
inflúensu oft svipuð og í veirusýk-
ingum, svo sem höfuðverkur, bein-

verkir, kvef, hósti og fleira. Ástæða 
sé til að leita til læknis ef einkennin 
dragast á langinn eða valda áhyggj-
um. „Það er ágætt í öryggisskyni 
þar sem afleiðingarnar geta orðið 
alvarleg veikindi,“ segir hann og 
bendir á að hægt sé að fylgjast með 
framgangi inflúensunnar á vefsíð-
unni influensa.is.

 roald@frettabladid.is

Gott að vera á varðbergi
Hið minnsta þrjár gerðir niðurgangspesta og fjórar öndunarfærasýkingar hafa lagst á börn undanfarið. 
Yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknis segir ástæðu til að vera á varðbergi gagnvart inflúensu.

Þórólfur hvetur foreldra til að láta bólusetja börn sín gegn svínainflúensu á næstu 
heilsugæslustöð. Bólusetja má börn niður í sex mánaða aldur. NORDICPHOTOS/GETTY

Slys og veikindi barna

Námskeiðsgjald: 6.500 kr. á mann en 5.000 krónur ef maki eða 
eldra systkini tekur líka þátt. 

Leiðbeinandi er Sigrún Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur.
Innifalin eru námskeiðsgögn og þátttökuskírteini. 

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur 

Skráning er til 14.mars

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið
Slys og veikindi barna 14. og 15. febrúar kl. 18-21 í 
Hamraborg 11, 2 hæð.

Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og
orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri.
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu
tagi, endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna
á sjúkrahús o.fl.

Frekari upplýsingar fást í síma 554 6626 eða
með tölvupósti á kopavogur@redcross.is.

Skráning er til 8. febrúar.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðið og 
félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið fá 10% afslátt.

Viltu breyta mataræðinu
til batnaðar á einfaldan og öfgalausan hátt?
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti D.E.T. kennir ykkur hve
einfalt það getur verið að bæta mataræðið og hvaða ráð hún hefur til þess.

FARIÐ VERÐUR MEÐ EINFÖLDUM HÆTTI YFIR:
• Hverju er hægt að skipta út og hvað kemur þá í staðinn
• Hvernig hægt er að þekkja muninn á hollri og skaðlegri fitu
• Hvernig þú getur haldið fullri orku allan daginn og losnað
   við sykurþörf og þreytuköst

ÞETTA ER EKKI FLÓKIÐ! Inga er búin að halda yfir
    40 fyrirlestra um efnið enda nálgunin einföld, skýr og
        hentar öllum sem áhuga hafa á breyttum lífsháttum.

Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl.19:30 - 22:00

Þriðjudaginn 25. Janúar kl. 19:30

Innifalið er mappa með
uppskriftum og fróðleik.
Verð: 4.400 kr. Nánari
upplýsingar og skráning í síma
8995020 eða á eig@heima.is

www.heilsuhusid.is

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is
Vertu vinur

FRÁBÆR Í RÆKTINA, 
GÖNGTÚRINN OG 

HVAÐ ÞAÐ NÚ ER...

teg ACTIVE - fæst með spöngum 
og án í D,DD,E,F,FF,G,GG,H skálum 

á kr. 7.760,-

Hringdu núna í síma 
907 1020 og þú styrkir 
HM liðið okkar
um 2.000 kr.

TÖKUM HÖNDUM
SAMAN OG STYÐJUM

TIL SIGURS!
STRÁKANA OKKAR
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Elva Hrönn hefur haldið árangrinum við í fimm ár. Hún vinnur nú hjá Curves þar sem saga hennar vekur ávallt athygli.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elva hrönn segir undirbún-
inginn skipta mestu þegar ráðist 
sé í meiri háttar lífsstílsbreyt-
ingu. Sjálf gaf hún sér tvo mán-
uði til að venjast tilhugsuninni 
og ákveða hvernig hún ætlaði 
að lifa lífinu. „Ég setti mér dag-
setninguna 23. janúar sem var 
sunnudagur, en áður hafði ég allt-
af byrjað í megrun á mánudög-
um,“ segir Elva en fyrsti dag-
urinn byrjaði ekki vel. „Ég átti 
fulla skápa af nammi. Ég át það 
allt og var enn þá svöng,“ segir 
Elva hlæjandi en bætir við að 
síðan hafi farið að ganga betur. 
„Ég hafði að mörgu leyti danska 
matarræðið til hliðsjónar án 
þess að ég færi 100 prósent eftir 
því,“ segir Elva sem mætti ekki 
á fundi heldur steig á vigtina 
heima og lét heimilisfólkið lesa af 
henni. „Ég hefði ekki haft kjark 
til þess að gera það sjálf,“ útskýr-
ir Elva sem léttist um sextíu kíló 
á einu ári.

En tók það ekki á líkamann að 
missa kílóin svona hratt? „Nei, 
læknirinn minn tók blóðprufur 
þrisvar eða fjórum sinnum á 
þessu ári því hann hafði áhyggjur 
af hvað ég horaðist hratt. En þær 
voru 100 prósent í lagi,“ segir 
Elva og bætir við að læknirinn 
taki hana oft sem dæmi þegar 
hann ræði við aðra sjúklinga sína 
í ofþyngd. „Því ég var konan sem 
hafði átt í þessari baráttu við 
aukakílóin alla tíð.“

Í þessum mánuði eru fimm 

ár liðin síðan Elva náði tak-
marki sínu og hún hefur hald-
ið árangrinum við. Hún borðar 
aldrei nammi eða kökur, vigtar 
enn matinn sinn og passar að 
borða fjórum sinnum á dag. 
„Þetta er samt ekkert harðlífi, ég 
borða allan mat, hvort sem það er 
kjötbúðingur eða hakk. Ég leyfi 
mér í dag að fá mér hamborgara, 
pitsur og fara út að borða,“ segir 
hún en sykurinn lætur hún alveg 
vera og segist í raun vera sykur-
fíkill. „Ég fékk oft að heyra þegar 
ég var búin að ná þó nokkrum 
árangri hvort þetta væri nú ekki 
orðið gott hjá mér, hvort ég vildi 

ekki fá mér smá kökusneið eða 
nammibita. Þá spurði ég oft fólk 
hvort það hefði boðið mér sjúss ef 
ég hefði staðið mig vel eftir með-
ferð,“ segir Elva sem gerir sér 
grein fyrir að hún er ýkt í þessum 
málum. „En þetta er lífið og dauð-
inn fyrir mér,“ segir hún.

Blaðamanni er spurn hvað Elva 
geri á tyllidögum. „Ég leyfi mér 
spari að fá mér bláberjaosta-
köku með kaffi,“ segir hún. Og 
er ekki erfitt að fara í fermingar 
og kökuboð? „Nei, mér finnst það 
ekkert mál og langar ekkert í,“ 
svarar hún og bætir við að hún 
hafi unnið í 20 mánuði í bakaríinu 
Hagabakstri en hafi aldrei langað 
í sætabrauð. 

Elva hefur einnig verið konum 
fyrirmynd. „Í Hagabakstri kynnt-
ist ég sem dæmi konu sem var að 
versla hjá mér. Hún endaði heima 
hjá mér í spjalli og ég hjálpaði 
henni að missa tíu kíló,“ segir 
Elva hlæjandi en fleiri konur hafa 
tekið hana sér til fyrirmyndar 
og sérstaklega vekur saga henn-
ar athygli á núverandi vinnustað 
hennar Curves, líkamsræktarstöð 
fyrir konur í Mjóddinni. „Konurn-
ar eru gapandi yfir minni fortíð 
því þær halda að ég hafi verið í 
líkamsrækt alla tíð,“ segir Elva 
hlæjandi. 

En hvað var það besta við 
að grennast? „Það er miklu 
skemmtilegra að fara út í búð og 
kaupa föt,“ svarar Elva brosandi 
og mælir með að konur hætti í 
megrun og breyti þess í stað um 
hugarfar.  solveig@frettabladid.is

Fyrir sex árum var Elva Hrönn orðin 130 
kíló. Þá ákvað hún að nóg væri komið af 
megrun og breytti algerlega um lífsstíl.

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Heilnæm 
safahreinsun
Hefur þú prófað Beutelsbacher safana?
Safarnir frá Beutelsbacher eru framleiddir undir ströngustu gæðastöðlum í lífrænni 
ræktun. Grænmetissafarnir eru mjólkursýrðir og við þá vinnslu myndast mikilvægir 
L+ gerlar sem eru sérstaklega góðir fyrir meltinguna og gegna því hlutverki að jafna 
sýrustig líkamans. Allt hráefni sem notað er í safana frá Beutelsbacher er sérvalið út 
frá hreinum jarðvegi.

Engin kemísk rotvarnarefni,
litarefni eða sætuefni. Engar
erfðabreyttar afurðir.

afsláttur af detox 
kassanum 

15% með lífrænum söfum 
frá Beutelsbacher 

Detox
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Framhald af forsíðu
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„Þetta er algerlega það skemmti-
legasta sem ég geri,“ segir Þor-
björg Sólbjartsdóttir sem kenn-
ir börnum allt niður í tveggja ára 
að leika listir í Lágafellslauginni 
með stuðningi foreldra. Ánægj-
una segir hún einkum felast í því 
að fylgjast með þeim framförum 
sem börnin taki, þrátt fyrir að vera 
aðeins 45 mínútur á viku í laug-
inni. „Ég fer með þeim í æfingar 
og leiki og það skilar sér ótrúlega 
vel. Þau skynja fljótt hvað þau eiga 
að gera til að halda sér á floti. Með 
ákveðinni öndunartækni ná þau til 
dæmis fljótt að fljóta á bakinu. Svo 
nýti ég mér foreldrana líka í sýni-
kennslu, með því að láta þá gera 
æfingar,“ lýsir Þorbjörg sem er að 
ljúka námi í íþrótta- og heilsufræði 
á Laugarvatni.

Hvert námskeið stendur í tíu 

vikur. Börnunum er skipt í hópa 
eftir aldri, tveggja og þriggja ára 
eru saman og fjögurra til sex ára 
saman. Foreldrarnir eru í laug-
inni með börnum í yngri hópnum 
en flestir halda sig á bakkanum 
eða í heita pottinum meðan eldri 
börnin busla. Sjálf kveðst Þor-
björg alltaf vera ofan í lauginni. 
Þegar hún talar við börnin eru 
þau yfirleitt annaðhvort í hring 
eða uppi við bakkann og helst 
vill hún að þau haldist í hend-
ur. „Báðir aldurshóparnir fara í 
gegnum sama grunn en ég byrja 
að kenna þeim eldri sundtök, 
bæði bringusund og skriðsund. 
Þau bjarga sér ótrúlega í vatninu 
um leið og þau læra tökin.“ 

Foreldrar sem hafa farið með 
börn sín í ungbarnasund koma 
gjarnan með þau á námskeið 

Heilsuakademíunnar. Einnig ef 
vatnshræðslu gætir hjá ungvið-
inu. Þorbjörg segir botn Lága-
fellslaugarinnar vera upphækk-
anlegan og því finni börnin fljótt 
að ekkert sé að óttast. „Þegar þau 
átta sig á að þau ná upp úr finna 
þau til öryggis og fara að njóta 
sín.“ 

 Þorbjörg segir að sum börn 
komi á þrjú til fjögur námskeið í 
röð. „Ég var að taka á móti einni 
dömu í gær í eldri hópinn en hún 
var búin að taka þrjú námskeið í 
röð í yngri deildinni,“ nefnir hún 
sem dæmi og lýsir ánægju með 
foreldra sem viðhalda því sem 
börnin hafa lært á námskeiðun-
um. „Það er mikilvægt að kunn-
áttunni sé haldið við og byggt 
ofan á grunninn.“ 

gun@frettabladid.is

Börnin finna fljótt að 
ekkert er að óttast
Lítið fólk á leikskólaaldri á góða stund með foreldrum sínum á sundnámskeiðum sem Heilsuakademían 
stendur fyrir í Lágafellslaug í Mosfellsbæ. Kennarinn er Þorbjörg Sólbjartsdóttir.  

Þægilegt að vera bara farþegi. 

Nærveran við foreldrana skiptir miklu máli. Þorbjörg bendir þeim stutta á athyglisvert atriði á bakkanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skipholti 29b • S. 551 0770Rýmingarsala hafin 40-70% afsláttur

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR

HEILSUDREKINN ¦ SKEIFAN 3J ¦ SÍMI: 553 8282 ¦ heilsudrekinn@heilsudrekinn.is ¦ www.heilsudrekinn.is  

(KUNG-FU)

Taijiquan fyrir byrjendur
mánudaga, miðvikudaga kl. 18:15
og laugardaga kl. 9:15

WUSHU

QI GONG

TEYGJUR

TAICHI

Changquan fyrir byrjendur
mánudaga og miðvikudaga kl. 19:15

NÝTT!
Sjálfsvarnarnámskeið 
fyrir konur

Hveitikím

Fæst í flestum 
   matvöruverslunum

Inniheldur 28% prótein% prnihe eiheld tein8%r 2828

Ríkt af andoxunarefnum oxunareRíkt a umfn
og Omega-3 fitusýrumýruma-3 fitusýruog Om mm

Einstaklega trefjaríktga tEinsta arfj

Eykur uppbyggingu nguuppbyggingguEykurE
vöðvavövöðv

Bætir meltingunanætiætir m ngunaBæ lt

Frábær og auðveld 
viðbót í heilsuboostið

Próteinrík og 
heilnæm fæða 
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Inniskautasvell var útbúið á 
Egilsstöðum um helgina. Sam-
félagssjóður Alcoa í Bandaríkj-
unum og Egilsstaðabær styrktu 
framkvæmdina.

Gamli „Bragginn“ sem áður var 
Korngeymsla Sláturhússins á 
Egilsstöðum hýsir nú skautasvell. 
Nítján sjálfboðaliðar frá Alcoa 
Fjarðaáli og fjölskyldur þeirra 
unnu að því að hreinsa til í hús-
inu um helgina og leggja plastdúk 
yfir gólfin. Vatni var svo sprautað 
á dúkinn og bekkjum raðað með-
fram svellinu. 

Nú er vonast til þess að frost 
haldist í nokkra daga svo svell-
ið frjósi í gegn en til stendur að 
stofna skautafélag Austurlands á 
fimmtudaginn kemur.

Samfélagssjóður Alcoa í Banda-
ríkjunum styrkti verkefnið um 
450 þúsund krónur og Bæjar-
stjórn Egilsstaða lánar húsið og 
bekki fyrir gesti.  - rat

Skautasvell í gömlum bragga

Gamla korngeymsla Sláturhúss Egilsstaða hefur fengið nýtt hlutverk sem skautahöll.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Fæðingarþjónusta Landspítala 
verður nú kynnt verðandi foreldr-
um á myndböndum á internet-
inu. Um leið verður þeirri þjón-
ustu hætt að foreldrar geti komið 
í heimsókn á fæðingardeild og 
Hreiður fyrir komu barns.

Verðandi foreldrar geta nú fræðst 
um fæðingarþjónustu Landspít-
ala á upplýsingavef spítalans en 
níu myndbönd hafa verið útbúin 
til kynningar á þjónustunni. Síð-
ustu árin hefur þessi kynning 
farið þannig fram að fólki hefur 
gefist kostur á að heimsækja fæð-
ingardeild og Hreiðrið á svoköll-
uðu „opnu húsi“ en fræðslumynd-
böndin eiga að koma í stað þeirrar 
þjónustu.

Myndböndin níu hafa að geyma 
mismunandi fræðslu, í einu þeirra 
er farið í gegnum hvernig fæðing 
byrjar, annað lýsir staðsetningu 
kvennadeildanna og fræðslu um 
valkosti sem bjóðast til verkja-
stillingar í fæðingu er að finna 
á einu myndskeiðinu. Þá er farið 
yfir hvað gott er að hafa meðferð-
is í fæðingu og sérstakt mynd-
skeið er ætlað aðstandendum.   

Stefnt er að því að myndböndin 
verði einnig til á ensku og pólsku. 
  - jma

Hætt við heimsóknir 
verðandi foreldra

Á myndböndunum er farið yfir ýmsa 
þætti er tengjast fæðingu og dvöl 

mæðra á fæðingardeild eða Hreiðri að 
fæðingu lokinni.

Námskeið um uppeldi barna með ADHD hefst 

þriðjudaginn 8. febrúar í Þroska- og hegðunarstöð, 

Þönglabakka 1. Tilgangur námskeiðs-

ins er að fræða foreldra um áhrif 

ADHD á tilveru barna og styðja þá 

við að tileinka sér uppeldisaðferð-

ir sem henta. Foreldrar eru studd-

ir til að skoða núverandi stöðu, gera 

áætlanir og framfylgja þeim til að taka á eða fyrir-

byggja ýmsan vanda sem algengt er að komi upp.

www.heilsugaeslan.is

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Miðvikudaga

www.heilsuhusid.is

Námskeiðsgjald kr. 5.900 kr. (LÆKKAÐ VERÐ!)
Skráning og nánari upplýsingar á www.30.is og í síma 864 9155.
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Davíð tekur einnig að

sér einstaklingsráðgjöf,

mælingar og aðhald

á fimmtudögum.

með Davíð Kristinssyni næringar- og lífsstílsþjálfara.
Innifalið í námskeiði er uppfærð handbók með öllum

upplýsingum sem þú þarft og 30 daga framhaldsmatseðli.
Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl. 20:15 - 22:00

Fimmtudaginn 27. Janúar kl. 20:15

30 daga hreinsun
á mataræði!

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

ENSKA
Enska II
Enska III
Enska VI
Enska tal og les

DANSKA
Danska I - II

Tungumálanámskeið
Kennt er í byrjenda – framhalds – og talæfingaflokkum

NORSKA
Norska I – II
Norska framhald

SÆNSKA 
Sænska I - II
Sænska framhald

FRANSKA 
Franska I
Franska framhald

ÍTALSKA 
Ítalska I
Ítalska II

SPÆNSKA
Spænska I
Spænska II
Spænska tal og les

Námskeiðin eru 20 kennslustundir
og standa í 10 vikur

Íslenska fyrir útlendinga I - IV
60 kennslustundir
Icelandic for foreigners I – IV
60 class hours
Kurs jezyka Islandzkiego 
dla obcokrajowcow I - IV
60 godzin lekcyjnych

Fjöldi annarra námskeiða 
eru í boði t.d. 
í matreiðslu, garðyrkju, 
prjóni, hekli, saumum, 
förðun 
og fleiri spennandi námskeið.



BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ TILBOÐ Toyota Avensis S/D 
Sól 07/2007 ek 124 þ.km sjálfskiptur, 
vel hirtur bíll í góðu ásikomulagi verð 
aðeins 1780 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Nissan Double Cab 
DIESEL

Árgerð 07/2006, ekinn 114þ.km, bsk, 
góður bíll! Er á staðnum. Ástandsskoðun 
til. Frábært verð aðeins 1.590.000kr! 
Raðnúmer 151238. Nánari upplýsingar 
á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

ARCTIC CAT F 1000. Árgerð 2007, ek. 2 
þ.km Tilboðsverð 990þ áhvl. 400þ afb.
Mjög gott verð !! Rnr.129343 Sleðinn er 
á staðnum tilbúinn út að leika.....

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

CADILLAC ESCALADE LUXURY, árg. 
2007, ek. 68þús.km, sjálfsk, Vel búinn 
bíll, Frábært eintak sem lítur mjög 
vel út, DVD, krókur omfl, Ásett verð 
7990þús.kr, bíllinn er í salnum hjá 
okkur,

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

Góður og gott verð
Skoda Octavia 2.0 bensín ekinn 159 þ 
km 5 gíra CD vetrardekk grænn skoð-
aður 2011 verð 750.000- góður bíll ath 
skipti á ódýrari uppl. í síma 861-7600.

ÚTSALA ÚTSALA 145þ.
Hyundai Accent árg 97‘ 1500 beinsk. 
skoðaður ‚11 uppl. 891 9847.

Suzuki Balena 4X4 1.6 5 gíra ‚97 árg. 
11 mánaða. Ekinn 150þ.km V. 200 þús. 
S. 616 2597.

VW Golf 4x4 ‚98 árg. 1.6 Ek. 115þ.km. 
S. 616 2597.

Ford Transit sendibíll árg. ‚04 á vsk 
númerum. Ný sk. Verð 670 þús. Uppl. 
í s. 567 0840.

Opel Vectra árg. ‚99, ek. 147 þús. Vél 
1,6, sjsk. S. 616 2597.

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. Lækkað verð 
á mörgum bílum eftir tollabreytingar. 
Útvegum á betri verð 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. Toyota Tacoma 
sýningarbílar á milljóna afslætti. 
Hundruð ánægðra viðskiptavina. www.
islandus.com - Sími 5522000

Skoda Felicia árg. ‚99 sk. 08/‘11. Ek. 
112 þús. km. Nýlegar tímakeðjur, ný 
nagladekk, nýir bremsudiskar að fram-
an. Lélegt lakk. V. 225 þús. Uppl. í s. 
777 5266.

Til sölu Suzuki Baleno árgerð 2002 
ekinn 63.000 km. Ný vetrardekk og 
sumardekk á felgum fylgja með. 
Skoðaður 2012. Upplýsingar í síma 
6928634/ 5542904

 0-250 þús.

4x4 jepplingur á 150 þús!
Suzuki Vitara 4x4 árg.‘97 ek.195 þús,3ja 
dyra,sjálfskiptur,skoðaður 2011,fín heil-
sársdekk,búið er að bletta í bílinn! 
TILBOÐ 150 ÞÚS! (ekkert prútt!) s.841 
8955.

 Bílar óskast

!!! 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.

ÓSKA EFTIR BÍL 
Á 0-150 ÞÚS STGR!

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

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota, 
Nissan, Honda eða MMC. Árg. 1998-
2003. Vil helst bíl í góðu standi, en má 
þarfnast lagfæringa. Get borgað 100-
350 þúsund. Uppl. 772-5450.

Jepplingur /station óskast. Lítið ekinn 
og í góðu standi og sparneytinn. Verð 
max 200þ. s. 691 6993.

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

Vantar bíl, 0-200 staðgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

Bílalyfta
Tveggja pósta bílalyfta til sölu árg. 2006 
AGM glussa verð 490.000- með vsk 
lyftan er í notkun og í toppstandi uppl. 
í síma 861-7600 er í Keflavík.

 Bílaþjónusta

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4000.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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.

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.

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.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97. 
kaupi bíla til niðurrifs. Partasala smiðju-
vegi 11 sími 661 5270.

 Viðgerðir

Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar - 
Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar 
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar 
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1) 
Sími 567 0840.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Garðyrkja

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm. 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s. 848 9600.

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur  
sími 697 8588.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum bætt 
við okkur verkefnum, tilboð eða tíma-
vinna. S. 697 8356.

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

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til 
sölu. Sjáið myndir á www.parketplank-
ar.is Uppl í s. 772 8100

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

 Tölvur

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

 Nudd

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.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

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

BEST MASSAGE!!!WITH TWO OR FOUR 
HANDS!!! 693 75 97

Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive whole 
body massage in down town. S. 
6922126

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, 

draumar. 

Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

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

Nýársspá, ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 
552 4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverk-
taki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf.

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Rafvespurnar komnar!
Eingönug örfáar eftir af nýju send-
ingunni. Sama verð og síðast. Verð 
139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Tilboð
Dömustígvél úr leðri með hlýju fóðri 
Stærst: 42 Tilboðsverð: 14.500.- litir: 
svart og brúnt. Misty skór Laugavegi 
178, s: 551 2070

Ódýrt - 82 fm. Geymsla - skýli - reyk-
tjald - stækkun á lager. Verð 799 þús. 
S. 849 2302.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar 
og ísskápar. Tökum bilaðar vélar uppí. 
Varahlutir á góðu verði. Opið alla daga 
12:00 - 17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 
108 Rvk 847 5545.

Ísskápar, frystiskápur, þvottavélar, þurrk-
arar, uppþvottavélar, sjónvörp,borð-
tölva,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

 Til bygginga

 Verslun

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN !! Allt að 
90% afsláttur.
Emilía, Bláu húsin Faxafeni s: 588-
9925 emilia.is

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

 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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl. í 8916447 
Óli

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Útsaumsnámskeið. Silkiborðasaumur. 
Uppleystur ul larsaumur. 
Þrívíddarsaumur. Cruwel saumur. 
Kunstbroderi og fleira. Inga gefur uppl. 
og innritun í S. 892 4250.

Námskeið í tælenskri matargerð 19.-20. 
Jan. á aðeins 3.990 kr. Allt innifalið. 
Náranir upplýsingar í Topon í hagkaup 
smáralind eða í síma 868 8359.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Sófi á 10þ. Borð og stólar á 1 -3þ. 
Borðtölva á 35 þ. S. 896 8568.

 Dýrahald

Til sölu ættbókafærðir Pomeranian 
rakkar tilbúnir til afhendigar S:861 
0460.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Savage Mod. 10, 308 með Simmons 3 
- 9 x 40 kíki til sölu. Lítið notaður. Verð 
95.þ kr Uppl í 897-2298

Mosin nagant 91/30 og Schmidt Rubin 
K11 herrifflar á góðu verði. Rifflar í góðu 
standi Sjá veidibudin.is

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

ROOM f/RENT w/FURNITURE 108 
RVK NEAR KRINGLA AND IN 109/111 
BREIÐHOLT 8973611

Nám

Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun 
í Fréttablaðinu mánudaga

Íþróttahelgin gerð 
upp í Fréttablaðinu

Allt sem þú þarft...
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 Húsnæði í boði

Til leigu huggulegt 11 fm herb. í íbúð 
m. húsgögnum nálægt Kringlunni. Fyrir 
reglusaman einstakling. Einka tölva, 
sjónvarp og DVD. Aðgengi að eldhúsi, 
baði og þvottavél. Leiga aðeins 35 þús. 
kr. á mán. Uppl. sendist Fréttablaðinu 
fyrir 22. janúar merkt „Reglusamur ein-
staklingur“.

Til leigu um 40 ferm. íbúð við 
Lækjargötu, Reykjavík. Uppl. í síma 
861 8304.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hressingarskálinn og Bjarni Fel Sportbar 
óska eftir fólki í hlutastarf/fullt starf. 
Umsóknir á staðnum, Austurstræti 20.

Óskum eftir að ráða mótasmiði til starfa 
á höfðuborgarsvæðinu. Umsóknir með 
upplýsingar um fyrri störf sendist á 
tm.vinna@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Gagnkvæm erótísk afþreying á netinu. 
Frítt myndspjall. Myndir, vídeó, o.fl. 
PurpleRabbit.eu

Spjalldömur 908 5500

Erum við meira enn áður.

Samkynhneigðir karlmenn auglýsa 
sífellt meira á Rauða Torginu Stefnumót. 
Til að hlusta/svara: 905-2000 og 535-
9920. Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Djarfar konur auglýsa núna mikið á 
Rauða Torginu Stefnumót. Til að 
hlusta/svara: 905-2000 og 535-9920. 
Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Góð kona á góðum aldri vill kynn-
ast góðum manni með góða hluti í 
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8964.

56 ára karlmaður,sk. btn, vill kynnast 
sér yngri manni með spennandi btn. 
samband í huga. Augl. hans er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8648.

Karlmaður, líklega nálægt fertugu, sem 
er btn. af nautn og gerir annað vel, 
vill kynnast karlmanni sér til skemmt-
unar. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8437.

Ný frásögn: Vinkonur! Í Sögum Rauða 
Torgsins má nú heyra nýja frásögn 
ungrar konu sem kynnist skólasystur 
sinni mjög náið. Síminn er 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort). 
Upptökunúmer er: 8772.

Þarftu að selja fasteign? 
Seldu fasteignina hjá okkur!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

Fasteignir

Fasteignir

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Tilkynningar

Ævintýragjarn sjúkraflutningsmaður.
Óskast til starfa á Grænlandi. 
Um tvær stöður er að ræða í tveimur námum.

Vinnutilhögum: Unnið er í sex vikur 
og frí í þrjár.

Allar ferðir og uppihald er greitt.
Laun allt að 37.500DKK á mánuði.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á Ensku, til
Nick.hall@angelmining.com
Vinnutilhögun og starfsupplýsingar verða sendar 
til baka.

Atvinna

Óskast til leigu

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst



Fisk á diskinn minn!
FERSKIR ÝSUBITARFEFERERRSSKIKIRIR ÝSÝSSUBUBBITITATARAR

1.198kr/kg

áður 1.498 kr/kg

  m
ar

kh
on

nu
n.

is
 

 23%
afsláttur

FFERERRSSKIKIRIR ÞÞOORRSSKKBBITITATARAR

999kr/kg

áður 1.298 kr/kg

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

RRAAAUÐUÐÐSSPPRRETETTTTUUFFLLÖKÖK 
FFRRYYST

699kr/kg
áður 998 kr/kg

FFRARA FFLLURUR 
1 KKG

HVÍTLAUKSBRAUÐHVHVVÍTÍTLTLLA BRARAAUÐUÐ
11775 G

gildir meðan birgðir endast
birtist með fyrirvara um prentvillur

STEINBÍTSBITARAAR
EIMILIÐ

FRYSTIVARA

779kr/kg

áður 1.198 kr/kg
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AÐÐIRIR
KBBITITATAAR

HHEEIIMMIILLIIÐ

698kr/kg

Tilboðsverð!
899kr/pk.

áður 1.198 kr/kg

399kr/pk.

Frábært verð!

MMIILLIIÐ 35%
afsláttur

 30%
afsláttur 20%

afsláttur

 25%
afsláttur

99kr/stk.

Líttu á verðið!

899kr/kg
áður 1.098 kr/kg

FFFF RSERSKIREERSKKIR ÝÝÝSUBITARS BBITITATARAR
RR BEINLAOÐOÐ-Ð- OOG B LAAUUSISIRIR

D

LLLAAAXAXAABBITITATAAR

399kr/pk.

áður 798 kr/pk.

 50%
afsláttur
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Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Bryndís Tómasdóttir
Jökulgrunni 7, Reykjavík,

lést laugardaginn 15. janúar.

Eiríkur Eiríksson  Marie M. Eiríksson
Auðunn Eiríksson  María Sighvatsdóttir

og fjölskyldur.

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma

Ingveldur Eyvindsdóttir
Hamrahlíð 21,

lést á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund föstudaginn 
31. desember 2010. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu. Þökkum samúðarkveðjur og 
innilegar þakkir til starfsfólks V4 á Grund.

Sigurður Ólafur Sigurðsson Guðrún Lilja Ingvadóttir
Katrín Guðrún Sigurðardóttir Gísli Ólafsson
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jóhann Einar Bjarnason
húsgagnabólstrari,
Hvassaleiti 56,

lést á Landakotsspítala 3. janúar sl. Útför hans hefur 
farið fram í kyrrþey. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð. Þökkum starfsfólki á Landakotsspítala fyrir 
frábæra umönnun og hlýtt viðmót í veikindum hans.

Una G. Aradóttir
Helgi Örn Jóhannsson                  Jónína Hörgdal
Magnea Jóhannsdóttir                  Jón Ólafsson
Einar Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
amma og langamma 

Helga Þorsteinsdóttir
andaðist þann 12. janúar síðastliðinn á Hrafnistu 
Hafnarfirði. Útför hennar fer fram frá Kópavogskirkju 
miðvikudaginn 19. janúar kl. 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Arthur Stefánsson
Áslaug Arthursdóttir  Oddgeir Þór Árnason
Nanna Arthursdóttir     Guðbergur Þorvaldsson 
Þorsteinn Arthursson    Guðrún Petra Guðnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
frænka

Helga Guðmundsdóttir

lést í Boston sunnudaginn 2. janúar. Bálför hefur farið 
fram.

Erna Íris Ólafsdóttir   Frank Scalero
Jón Páll Ólafsson   Brooke Lombardy

Andréwe Jens Scalero
Nikolas Rimond Scalero

Tómás Helgason frá Hnífsdal.

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

Jón M. Bjarnason
rafvirkjameistari, Kríuási 15,
Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
miðvikudaginn 19. janúar kl. 13.00.

Kristín Árnadóttir
Arna H. Jónsdóttir      Guðmundur Vignir Óskarsson
Guðríður Jónsdóttir       Konráð Jónsson
Katrín Jónsdóttir            Björn J. Brandsson
Kolbrún Jónsdóttir         Þorgeir Haraldsson

barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, 

Steindór Hjörleifsson
Breiðuvík 18, Reykjavík,

lést á lungnadeild Landspítalans í Fossvogi þann 
6. janúar sl. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 21. janúar kl. 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Krabbameinsfélagið.

Unnur Hjartardóttir og fjölskylda

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Sigurveig Jónsdóttir 
áður til heimilis að Þinghólsbraut 77, 
Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, laugardaginn 
8. janúar sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar fyrir 
einstaka umönnun.

Jón Sigurðsson   Sólrún Ástþórsdóttir
Hallsteinn Sigurðsson   Erla María Vilhjálmsdóttir
Þorgerður Sigurðardóttir  Árni Ólafsson
Stefán B. Sigurðsson   Kristín S. Þórðardóttir
Guðrún H. Sigurðardóttir  Reynir Ámundason
barnabörn og barnabarnabörn

Hugheilar þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur hlýhug, samúð 
og ómetanlegan stuðning við andlát 
og útför elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa

Hauks Halldórssonar
Stuðlaseli 29, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka umönnun 
og hlýtt viðmót.

Ástríður Björk Steingrímsdóttir
Davíð Hauksson   Vilborg Helga Harðardóttir
Heba Hauksdóttir
Emil Davíðsson    Steinunn Ásta Davíðsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Ingimar Þorláksson 
Skálarhlíð Siglufirði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar fimmtu-
daginn 13. janúar. Útför fer fram frá Siglufjarðarkirkju 
laugardaginn 22. janúar kl. 11.00. Blóm eru vinsamlega 
afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Kvenfélagið Von.

Erla Ingimarsdóttir Konráð Baldvinsson
Guðfinna Ingimarsdóttir  
Þórdís Ingimarsdóttir Ragnar Ragnarsson
Jóhanna Ingimarsdóttir Sveinn Einarsson
Sólrún Ingimarsdóttir                  Oddur Óskarsson
Björn Ingimarsson                        Lukrecija Bokan   
 Daníelsdóttir
Birgir Ingimarsson                          Pálína Kristinsdóttir
Bylgja Ingimarsdóttir                    Guðbrandur Skúlason
Rakel Björnsdóttir                          Thomas Fleckenstein
Baldvin Kristjánsson                      Jóna Heiðdal.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi

Guðmundur Þorsteinsson
löggiltur skjalaþýðandi
Drekavöllum 42, Hafnarfirði, 

lést í faðmi fjölskyldunnar að morgni sunnudagsins 
16. janúar. Útför hans verður auglýst síðar.

Ásthildur Kristín Þorkelsdóttir
Margrét S. Guðmundsdóttir   Þórir I. Friðriksson
Þorkell Þ. Guðmundsson   María E. K. Kjartansdóttir
G. Steinar Guðmundsson Katrín Heiðar
Ósk Guðmundsdóttir    Lars Jóhann Imsland
Dögg Guðmundsdóttir   Ólafur Þ. Rafnsson
og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför eiginmanns míns og 
föður okkar

Páls Gíslasonar 
læknis,
Árskógum 8, Reykjavík.

Soffía Stefánsdóttir og börn

Ljósmyndasamkeppni 
meðal nemenda og starfs-
manna Háskóla Íslands 
verður hleypt af stokkunum 
í dag en tilefnið er aldaraf-
mæli Háskóla Íslands. Þema 
keppninnar er háskólalíf en 
myndefnið verður að tengj-
ast Háskóla Íslands á ein-
hvern hátt. 

Tekið er við ljósmyndum 
frá og með deginum í dag til 
8. febrúar næstkomandi en 
einnig er leyfilegt að skanna 
inn framkallaðar myndir og 
senda í keppnina. Myndirn-
ar mega vera frá hvaða tíma 

sem er en taka skal fram 
hvaða ár þær eru teknar 
og óheimilt er að senda inn 
myndir sem ekki eru teknar 
af sendanda.

Forvalsnefnd velur fimm-
tíu myndir og að því loknu 
verður kosið um myndirnar 
þar sem allir tengdir Uglu-
notendur hafa kosningarétt 
og fer rafræn kosning fram 
21.-28. febrúar. Þær þrjár 
myndir sem oftast verða 
kosnar fá vegleg verðlaun. 
Netfangið sem senda skal 
myndirnar á er ljosmynda-
keppni@hi.is.  - jma

Háskólinn í 
myndakeppni

HÁSKÓLINN FYRR OG NÚ Ljósmyndasamkeppni þar sem þemað er 
háskólalíf hefst í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Atlantsolíudagur
Í dag veitir dælulykill Atlantsolíu 5 króna 
afslátt fram til miðnættis. Lykillinn er ókeypis. 

Aukaafsláttur dagsins bætist ekki ofan 

á önnur afsláttarkjör.

Fáðu þér dælulykil á www.atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2, 220 Hafnarfirði - Sími 591 3100 - atlantsolia@atlantsolia.is 
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BAKÞANKAR 
Bergsteins 

Sigurðs-
sonar

1

6 7 8
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14
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. vefnaðarvara, 6. hvort, 8. járn-
skemmd, 9. sefa, 11. í röð, 12. 
framrás, 14. fet, 16. org, 17. angra, 18. 
nafar, 20. á fæti, 21. rænuleysi.

LÓÐRÉTT
1. land í S-ameríku, 3. skammstöfun, 
4. gagn, 5. svelg, 7. skref, 10. struns, 
13. púka, 15. bylta, 16. hljóðfæri, 19. 
slá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. efni, 6. ef, 8. ryð, 9. róa, 
11. tu, 12. útrás, 14. skref, 16. óp, 17. 
ama, 18. bor, 20. il, 21. óráð. 

LÓÐRÉTT: 1. perú, 3. fr, 4. nytsemi, 
5. iðu, 7. fótspor, 10. ark, 13. ára, 15. 
fall, 16. óbó, 19. rá. 

Og mundu að 
þú mátt ekki 

fara of nálægt. 
Við viljum ekki 
hafa þetta eins 
og í fyrra þegar 

slökkviliðið 
þurfti að 

slökkva í þér.

Sam-
mála.

Gott að við getum 
aðeins talað saman, 
Kamilla. Þetta er búið 
að vera eins og finnsk 
sjónvarpsmynd hérna 
undanfarið. Rólegt og 
þungt.

Og mér hefur 
liðið eins og ég sé 
kjarnorkuúrgangur. 
Hef ég gert eitthvað 
vitlaust?

Nei, nei, 
nei!

Ég lít ekki 
út eins og 

vatna-
buffali?

Gamall 
krabbi?

Nei
Nei!

Nei!

Er einhver 
annar í 
spilinu?

Hæ Palli. Sara var ánægð 
með jólagjöfina 

frá þér.
Ég er 

ánægð 
með þig.

Er hún skyggn 
eða hvað?

Úff, þetta var 
sko erfiður 

dagur!

Það var risastór kassi með 
kleinuhringjum í fundarher-
berginu og þegar fundirnir 

mínir voru búnir var ég 
búinn að borða sex stykki!

Svo steig ég á 
vigtina og ég 
var búinn að 
léttast um eitt 
og hálft kíló.

Þar höfum við 
það. Guð er 
karlmaður.

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

Aðeins

1.900 kr.

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

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

FERSKT & ÞÆGILEGT

Hringdu núna í síma 907 1020
og þú styrkir HM liðið okkar 
um 2.000 kr.

TÖKUM HÖNDUM SAMAN
OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR

TIL SIGURS!

Það þarf ekki hallamál til að sjá hversu 
skökk umræðan hefur verið um tæplega 

fjögurra ára gamlan pistil Höllu Gunnars-
dóttur um staðgöngumæðrun, sem fjölmiðl-
ar dustuðu rykið af fyrir helgi. Það sem 
hefur farið fyrir brjóstið á mörgum er sú 
fullyrðing Höllu að staðgöngumæðrun gegn 
greiðslu sé undarlega samsuða vændis og 
barnasölu. 

PISTILL Höllu er afdráttarlaus, ögrandi og 
inniheldur áleitin rök. Ég man þó ekki til 
þess að hann hafi vakið sérstaka athygli 
þegar hann birtist upphaflega í apríl 2007. 
Helsta ástæðan fyrir því að hann gerði það 
núna var sú að í frásögnum netmiðla var 
hann settur í persónulegt og pólitískt sam-
hengi; málinu stillt upp eins og Halla, vondi 
vinstri sinnaði femínistinn, hefði skrifað 
greinina í tilefni af fréttum af hjónunum 
sem leituðu til staðgöngumóður á Indlandi, 
auk þess sem dylgjað var um að vegna skoð-
ana sinna hafi Halla beitt sér persónulega 
gegn því sem aðstoðarmaður ráðherra að 
hjónin kæmust með drenginn sinn heim. 

VIÐBRÖGÐIN létu ekki á sér standa. 
Fyrir utan slöttólfinn sem hótaði að 

nauðga Höllu fóru ansi margir á 
límingunum yfir þessum tæp-

lega fjögurra ára gamla pistli. Á 
Facebook varð ég til dæmis var 
við dagfarsprúðasta fólk lýsa 

því að það ætti ekki nógu ljót orð í orða-
forða sínum til að lýsa áliti sínu á Höllu; 
hún var kölluð heimsk, geðveik, öfgafull, 
hrokafull og síðast en ekki síst: femínisti. 

HVORT sem maður er sammála pistli Höllu 
Gunnarsdóttur eða ekki er það engum 
vafa undirorpið að staðgöngumæðrun er 
siðferðilegt álitamál og þarf að ræða sem 
slíkt. Slík umræða á auðvitað ekki að úti-
loka samkennd með þeim sem geta af ein-
hverjum ástæðum ekki eignast börn á hefð-
bundinn hátt. Réttur þeirra til að eignast 
börn á hins vegar ekki að vera útgangs-
punkturinn, heldur hitt hvort hægt sé að 
koma í veg fyrir að staðgöngumæðrun 
verði enn eitt úrræðið fyrir hina betur 
settu til að nýta sér neyð annarra. 

ÞÓTT TIL SÉU ýmis góð rök með staðgöngu-
mæðrun hef ég enn ekki séð neinn gera til-
raun til að tefla þeim markvisst fram gegn 
þeim sjónarmiðum sem Halla setti fram í 
grein sinni. Þeir sem eru ósammála henni 
láta sér flestir nægja að úthúða persónu 
hennar. Það er í sjálfu sér vísbending um 
hvort staðgöngumæðrun ætti að vera gerð 
leyfileg hér á landi. Samfélag sem getur 
ekki rætt ákvarðanir sínar og horfst í augu 
við mögulegar afleiðingar þeirra er lík-
lega ekki í stakk búið til að taka þær. Áður 
en lengra er haldið ættum við kannski að 
íhuga staðgönguumræðu.

Vel með farið leg til leigu  
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hættu nú alveg

www.lyfja.is

- Lifið heil

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

Reykingamenn sem ætla að sigrast á fíkninni eiga 
bandamann í Lyfju. 
Við viljum leggja okkar af mörkum til að hjálpa þeim 
sem ætla að losa sig við reykinn og bjóðum allar gerðir 
og stærðir af Nicorette með 15% afslætti í janúar.

Aðstoð við þá sem vilja hætta
Í Lyfju Lágmúla býðst þér stutt viðtal við lyfjafræðing 
eða lyfjatækni sem veitir þér stuðning og hollráð til að 
hætta að reykja. Þú getur fengið heilsufarsmælingar, 
t.d. á blóðþrýstingi og blóðfitu. Við veitum 30% afslátt 
af heilsufarsmælingum fyrir þá sem kaupa Nicorette. 

Við minnum á reyksímann: 800 6030 og reyklaus.is

     Lyfja býður öll lyfjaform Nicorette.

15% afsláttur í janúar

Nicorette Whitemint 
tyggigúmmí 
2 mg / 210 stk. 
5.669 kr.  
4.819 kr.

Nicorette
+ innsogslyf 
10 mg / 42 rör  
5.099 kr.  
4.329 kr.

Nicorette 
nefúði 
10 mg / 10 ml  
4.570 kr.  
3.885 kr.

Nicorette Invisi 
forðaplástur 
25 mg / 16 klst.  / 7 stk. 
4.081 kr.  
3.469 kr.

Nicorette 
Microtab Lemon 
tungurótartöflur 
2 mg / 20 stk. 
868 kr.  
738 kr.

Nicorette Freshdrops 
munnsogstöflur 
2 mg / 24 stk. 
1.132 kr.  
959 kr.

Leikhús  ★★★★

Fjalla-Eyvindur
Höfundur: Jóhann Sigurjónsson. 
Leikstjóri: Marta Nordal.
Leikarar: Edda Björg Eyjólfsdóttir, 
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, 
Valdimar Örn Flygenring og Bjartur 
Guðmundsson. 

Leikhópur sem kallar sig Aldrei 
óstelandi sýnir Fjalla-Eyvind í 
nýjum búningi í Norðurpólnum.

Æ, æ, á nú að fara að skjálfa 
uppi á heiði í ógnardramatík nítj-
ándu aldarinnar, hugsar máske 
einhver þegar tilkynnt er að Halla 
og Fjalla-Eyvindur séu risin upp og 
það á Norðurpólnum. Það er ekkert 
að óttast. Textinn er ofinn inn í frá-
bæran leik sem vissulega gerist að 
hluta til uppi á heiði en leikmyndin 
er innra með hverjum og einum í 
því hráa rými sem leikið er í. 

Jón Múli Árnason leiðir okkur 
inn í bæinn og við fáum í upphafi 
að heyra margar þekktar radd-
ir úr gamalli útvarpsleikgerð um 
mektarkonuna Höllu og vinnu-
manninn Kára í nábýlinu við Björn 
hreppstjóra. Marta Nordal velur 
hér eins konar collage-aðferð eða 
fléttuaðferð þar sem hún teygir 
sig í þjóðararfinn úr útvarpsleik-
gerð og hjálpar okkur að framkalla 
innri myndir og við það tengir hún 
þetta nútímafólk sem þó er aldrei 
orðað að sé neitt nútímafólk, held-
ur aðeins fólk með tilfinningar sem 
talar og þjáist og elskast. 

Persónurnar eru fjórar. Halla, 
vinnumaðurinn og stóra ástin Kári, 
útilegumaðurinn Arnes og Björn 
bóndi. Hér eru mjög skýrar línur 
dregnar, engu við bætt en leikritið 
þó flutt í heild þrátt fyrir að það er 
auðvitað vel þétt. Að rjúka til fjalla 
á hestum eða hlaupandi, sýna leik-
arar í frábærum skrefadansi, eins 
konar línudans, og eins er brugð-
ið á það ráð að taka sporin svona 
greitt þegar þeir Arnes og Eyvind-
ur voru að vinna einhver útiverk 
uppi í fjöllunum. Lokasenan og 
samtal þeirra Höllu og Eyvind-
ar þar sem hún hættir allt í einu 
að svara, var sterk og Björn Elvar 
Sigmarsson sem skrifaður er fyrir 
lýsingunni vinnur þar óskaplega 
vel með myrkrið og þá agnarlitlu 
birtu sem hefur það hlutverk eitt 
að við fáum að sjá útlínur þessarar 
deyjandi persónu um leið og í þess-
ari mynd felst líka staðfestingin á 
því að nú er öllu lokið. Vel unnið 
myndskeið. Nokkrar setningar 
eru eftir, lífið er að fjara út. Hann 
segir grimmu orðin, þau halda í 
henni lífinu en þau elskast engu að 
síður. Þetta er alger rjómi. 

Textinn stendur hér vel fyrir 
sínu. Björn sem Valdimar Flyg-
enring léði lífi var skýrmæltur og 
ógeðugur án þess að um nokkurn 
yfirleik væri að ræða. Guðmundur 

Ingi Þorvaldsson fer með hlutverk 
Kára og farnast honum það vel. 
Þetta afskiptaleysi hans gagnvart 
Höllu, sem fórnar öllu fyrir hann, 
sem fer svo í taugarnar á Arnesi 
sýnir Guðmundur vel án þess að 
vera í raun og veru að sýna nokk-
urn skapaðan hlut. Hann hefur 
sterka líkamlega nærveru og talar 
skýrt. Edda Björg Eyjólfsdótt-
ir leikur Höllu og nálgun henn-
ar er trúverðug. Kona við þessar 
aðstæður er ekki mjög hvatvís og 
ber í raun og veru ekki tilfinning-
ar sínar á torg. Að halda aftur af 
sterkustu tilfinningunum og hálf-
partinn bæla þær niðri er hennar 

aðalsmerki. Edda Björg á þó til að 
skeiða svolítið áfram í textaflutn-
ingi sem rjátlast líklega af við 
fleiri flutninga. Arnes í meðför-
um Bjarts Guðmundssonar verður 
eins og kornungur drengur mikil 
andstæða hjónanna og kannski ein-
hvern veginn of ungur í hlutverkið 
en lék þó og dansaði fantavel. 

Marta Nordal hefur hér 
náð áhugaverðu sjónarhorni á 
glimr andi góðan texta sem aldrei 
varð hjákátlegur né gamaldags.

Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Texti sem stendur fyrir 
sínu, og vel með hann farið!

Allt fyrir ástina 

HALLA OG KÁRI Guðmundur Ingi Þorvaldsson og Edda Björg Eyjólfsdóttir í hlutverk-
um Höllu og Kára. 

Hringdu núna í síma 
907 1020 og þú styrkir 
HM liðið okkar
um 2.000 kr.

TÖKUM HÖNDUM
SAMAN OG STYÐJUM

TIL SIGURS!
STRÁKANA OKKAR
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The Social Network og Glee 
voru sigurvegarar kvölds-
ins á Golden Globe-hátíð-
inni í Los Angeles. 

Kvikmyndin The Social Network 
og sjónvarpsþátturinn Glee hlutu 
flest verðlaun á Golden Globe-
verðlaunahátíðinni sem var hald-
in í Los Angeles. The Social Net-
work, sem fjallar um upphaf 
Facebook-síðunnar, hlaut fern 
verðlaun: sem besta dramamynd-
in, fyrir bestu leikstjórn, besta 
handritið og fyrir tónlistina. Glee 
hlaut þrenn verðlaun, þar á meðal 
sem besti söngva- eða gamanþátt-
urinn.

Bretinn Colin Firth var kjör-
inn besti dramaleikarinn fyrir 
hlutverk sitt í The King´s Speech, 
eins og búist hafði verið við. Þetta 
voru einu verðlaunin sem mynd-
in hlaut, þrátt fyrir sjö tilnefning-
ar. Það kom heldur engum á óvart 
þegar Natalie Portman hlaut Gull-
hnöttinn sem besta dramaleikkon-
an fyrir frammistöðu sína sem 
ballerína í Black Swan. Portman, 
sem á von á barni, þakkaði for-
eldrum sínum fyrir að hafa hjálp-
að sér í heiminn og gefið sér eins 
yndislegt líf og raun ber vitni.

The Kids Are All Right, sem 
fjallar um lesbískt par sem hitt-
ir föður táningsstúlku þeirra, var 
kjörin besta söngva- eða gaman-
myndin og Boardwalk Empire 
besti dramaþátturinn í sjón-
varpi. Þá var Toy Story 3 
kjörin besta teiknimynd-
in. 

Grínistinn Ricky Gerv-
ais var kynnir hátíðar-
innar annað árið í röð. 
Hann hóf kvöldið á því að 
gera grín að Charl-
ie Sheen, Hugh 
Hefner, stofn-
anda Playboy, 
og þrívídd-
armyndum. 
„Það virð-
ist allt hafa 
verið í þrí-
vídd í ár, 
nema per-
sónurnar í 
The Tour-
ist,“ sagði 
hann og skaut 
þar á kvikmyndina 
með Johnny Depp 
og Angelinu Jolie 
í aðalhlutverkum 
sem hefur hlotið 
slaka dóma. 

Leikarinn Robert De Niro fékk 
hlýjar móttökur þegar hann tók 
á móti verðlaunum fyrir ævi-
framlag sitt til leiklistarinnar og 
áhorfendur stóðu upp og klöppuðu 
þegar Michael Douglas afhenti 

síðustu verðlaun kvöldsins. 
„Það hlýtur að vera til betri 
aðferð til að vera hylltur á 
þennan hátt,“ grínaðist leik-
arinn, sem er að jafna sig 
eftir meðferð við krabbameini 
í hálsi.

Það eru samtök 
erlendra blaða-
manna sem veita 
Golden Globe-
verðlaunin á ári 
hverju. Verð -
launin þykja gefa 
vísbendingu um 
hverjir hljóta 
Óskarsverð-
launin, sem 
verða afhent 

27. febrúar.
freyr@frettabladid.is

Facebook-mynd með fernu

DAVID FINCHER Leik-
stjóri The Social Net-
work þakkaði fyrir sig.

Ertu skráður 
sem nemi en 
ert orðinn 
forstjóri?

-er svarið

Árlega fletta Íslendingar 100 milljón sinnum upp á Já.is 
og Símaskráin kemur út í 150 þúsund eintökum.

Ef þú vilt breyta skráningu þinni hafðu þá 
samband við þjónustufulltrúa okkar í síma 
522 3200, farðu inn á Já.is eða sendu 

tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningum í Símaskrána
lýkur 31. janúar.
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Gildir ekki í  Lúxus
700

700

700

950

950

950 950

 Í 3-D OG 2-D

MEÐ ÍSLENSKU TALI Í 3-D

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

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
BURLESQUE kl. 8 - 10.10 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 6
THE TOURIST kl. 10 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 8
LITTLE FOCKERS kl. 6

L
L
12
L
12

Nánar á Miði.is
BURLESQUE kl. 5.20 - 8 - 10.35
BURLESQUE LÚXUS kl. 5.20 - 8 - 10.35 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 3.30
THE TOURIST kl. 5.40 - 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
LITTLE FOCKERS Kl. 8 - 10.20
GAURAGANGUR KL. 5.50
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 3.40
NARNIA 3 3D KL. 3.30

L
L
L
12
L
12
7
L
7

BURLESQUE kl. 8 - 10.30
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 6
THE TOURIST KL. 5.40 - 8 - 10.20
GULLIVER´S TRAVELS 3D KL. 5.50
DEVIL KL. 10.20
GAURAGANGUR KL. 5.50 - 8 - 10.10
NARNIA 3 2D KL. 8

L
L
12
L
16
7
7

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SAW 3D - ÓTEXTUÐ 8 og 10 16

ALFA OG ÓMEGA 3D - ISL TAL 6 L

THE TOURIST 8 og 10.10 12

GULLIVER’S TRAVELS 3D 6 L

LITTLE FOCKERS 6 og 8 L

DEVIL 10 16

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar dagsins.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D

gleraugu seld sérgleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

V I P

14

L

L

L

L

L

LL

10

10

10

14

12

1212

12

12

12

14

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:20
ROKLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20
HEREAFTER kl. 5:30 - 8 - 10:40
HARRY POTTER kl. 5:20 - 8
LIFE AS WE KNOW IT kl. 10:40

KLOVN - THE MOVIE kl. 5 - 7 - 8 - 9 - 10:20
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5:50

ROKLAND kl. 5.30 - 8 og 10.30
KLOVN: THE MOVIE kl. 5.30 - 8 og 10.15
HEREAFTER kl. 8 og 10.40
TRON: LEGACY-3D kl. 8 og 10.40
GUILIVERS TRAVEL-3D kl. 5.30
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 5.30

HERE AFTER kl. 5:50
YOU AGAIN kl. 8
ROKLAND kl. 10:10
KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:10

Nýjasta 
meistarverk 

Clint Eastwood

�����
„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

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

**GILLDIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLELENENSNSSKAKARAR 
MYMYNYNDIR,R, GILDLDIR EEKKKKIKI Á 33D NEMAMA 

Í EGEGILLSSHÖHÖÖLLLL

ÞÞRRIÐIÐJÐJUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í DADAGAG

950 kr.950 kr.
á 3D í Egilshöll
á 3D í Egilshöll

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.

700 kr.
TilboðTilboð

700 kr.
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Elíza Geirsdóttir Newman hefur sent frá sér 
þriggja laga EP-plötu sem kemur út í 
stafrænu formi um allan heim. Platan 
inniheldur lögin Ukulele Song For You, 
Eyjafjallajökull, sem sló í gegn þegar 
Elíza flutti það á fréttastöðinni Al Jaz-
eera, og áður óútgefið lag sem nefnist 
Out of Control. 

EP-platan er gefin út til að kynna 
síðustu plötu Elízu, Pie in the Sky, 
sem kemur út erlendis í lok mars. 
Breska tónlistartímaritið Word Mag-
azine hefur valið lagið Eyjafjallajökul 
á plötu sem fylgir blaðinu í febrúar þar 
sem það kynnir efnilega tónlistarmenn 
til að fylgjast með á nýja árinu. 

Popparinn apl.de.ap úr hljóm-
sveitinni Black Eyed Peas er 
nánast blindur vegna sjaldgæfs 
augnsjúkdóms. Rapparinn og 
upptökustjórinn, sem heitir réttu 
nafni Allan Pienda Lindo, hefur 
frá barnæsku verið með sjúk-
dóminn nystagmus sem veldur 
því að augun tina og hann sér allt 
í þoku. „Ég hef það ágætt,“ sagði 
hann við The Sun. „Ég á erfitt 
með að lesa, jafnvel þótt letrið 
sé stórt. Ég hélt að ekkert yrði 
úr mér, en þegar ég uppgötvaði 
hiphop breyttist margt. Þegar 
ég dansa, ímynda ég mér sjálfan 
mig á gólfinu. Ég efaðist lengi um 
mig en núna hef ég vanist því að 
hafa nánast enga sjón.“

Hálfblindur 
poppari

BLACK EYED PEAS apl.de.ap (lengst til 
hægri) ásamt félögum sínum í Black 
Eyed Peas.

Leikkonan Scarlett Johansson mun hafa leitað hugg-
unar hjá söngvaranum Justin Timberlake eftir að 
hún skildi við eiginmann sinn, leikarann Ryan Reyn-
olds. 

Parið kynntist þegar Johansson lék í tónlistar-
myndbandi við lag Timberlakes, What Goes Around, 
Comes Around, og voru þau sögð hafa átt í stuttu 
ástarsambandi um það leyti. Samkvæmt heimildar-
mönnum er núverandi kærasta Timberlakes, leikkon-
an Jessica Biel, ekki alls kostar sátt við að Johansson 
og Timb erlake séu aftur farin að tala saman. „Scarl-
ett og Justin áttu í eldheitu ástarsambandi rétt áður 
en hún kynntist Ryan og nú þegar Scarlett er aftur 
orðin einhleyp er Jessica hrædd um að það eigi eftir 
að hitna í kolunum hjá þeim Justin,“ sagði heimild-
armaðurinn. „Jessica hefur leyft Justin að haga sér 
eins og hann vill til að fæla hann ekki frá, en nú er 
hún hrædd um að missa hann fyrir fullt og allt.“ 

Leitar huggunar hjá Timberlake

Frumsýningu söngleiks um 
köngulóarmanninn á Broadway 
hefur verið frestað fram í miðjan 
mars. Að sögn framleiðandans, 
Michaels Cohl, þurfti að fínpússa 
ýmislegt, þar á meðal nýjan endi. 
Söngleikurinn hefur lent í mikl-
um hremmingum síðan æfing-
ar hófust. Fjórir leikarar hafa 
meiðst, auk þess sem aðalleik-
konan, Natalie Mendoza, hætti 
við verkefnið á síðasta ári. Bono 
og The Edge úr U2 semja tónlist-
ina við söngleikinn.

Lóa frestað 

Elíza með EP-plötu

Twilight-leikkonan Kristen Stew-
art er forsíðustúlka febrúarheft-
is bandaríska Vogue. Í viðtali við 
tímaritið viðurkennir Stewart að 

hún kunni illa við frægð-
ina. „Það er ekki hægt 
að segja þetta á penan 
hátt, en ég get ekki 

lengur farið í versl-
unarmiðstöðina 

eins og venjulegt 
fólk. Það pirr-
ar mig að ég 
skuli ekki geta 

farið út eins oft 
og mig langar til. 

Það pirrar mig líka 
að ég mun aldrei aftur 
geta verið bara ein-
hver stelpa. Sá tími er 
löngu liðinn.“ 

Þolir ekki 
frægðina

OF FRÆG Kristen Stewart 
kann illa við frægðina og 
reynir að fara eins lítið út 
og hún getur. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

ELÍZA Elíza Geirsdótt-
ir Newman hefur 
gefið út þriggja 

laga EP-plötu.

GÓÐIR VINIR 
Leikkonan Scarl-
ett Johansson 
hefur leitað 
huggunar hjá 
Justin Timber-
lake eftir að 
hún skildi við 
eiginmann sinn. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

 Skráning í

áheyrnarprufur
á morgun kl. 16:15
Við efnum til hæfileikadaga þar sem við leitum 

að krökkum til að taka þátt í uppfærslu á Galdra-

karlinum í Oz sem frumsýnt verður næsta haust. 

Við leitum að krökkum sem geta leikið, dansað eða 

sungið – eða hvað annað sem sem kemur sér vel á 

ferðalaginu til Oz.

Allir á aldrinum 8–18 ára geta tekið þátt. Prufurnar 

sjálfar fara fram dagana 24. janúar til 14. febrúar.

Skráning fer fram í Borgarleikhúsinu á morgun kl. 

16.15–17.30. Hlökkum til að sjá ykkur!

Skráningablað og nánari upplýsingar á borgarleikhus.is
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sport@frettabladid.is

ÍSLAND OG AUSTURRÍKI   mætast í kvöld í þriðja sinn á einu ári. Liðin gerðu 37-37 jafntefli á EM í Austurríki fyrir 362 dögum síðan 
þar sem austurríska liðið skoraði þrjú mörk á síðustu 55 sekúndum leiksins. Austurríki vann síðan í októberlok 28-23 sigur í leik liðanna í 
undankeppni EM 2012.  Austurríkismennirnir hafa unnið seinni hálfleikina með samtals sjö marka mun (36-29) í þessum tveimur leikjum. 

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is

Nissan Qashqai hefur farið sigurför um Evrópu og verið mest seldi bíllinn í sínum flokki undan-
farin misseri. Nú er komin glæný og mikið endurnýjuð útgáfa af þessum frábæra sportjeppa, sem
líka má fá í 7 manna útfærslu, Qashqai+2. Komdu við hjá okkur í dag, kynntu þér magnaðan
fjölskyldubíl og mátaðu hvor útgáfan af Nissan Qashqai hentar þér betur.

Nánari upplýsingar á www.nissan.is

NISSAN JUKE
Framhjóladrifinn, sjálfskiptur, 1.6 bensín, 
eyðsla 6,3 l/100km, CO2 losun 145 g/km.

3.850.000 kr. / 44.221 kr. pr.mán.*

NISSAN QASHQAI
5 manna 4WD, sjálfskiptur, 2.0 bensín, 
eyðsla 8,2 l/100km, CO2 losun 189 g/km

4.990.000 kr. / 57.227 kr. pr. mán.*

NISSAN QASHQAI+2
7 manna 4WD, sjálfskiptur, 2.0 bensín, 
eyðsla 8,2 l/100km, CO2 losun 194 g/km

5.390.000 kr. / 61.790 kr. pr. mán.*

*Mán.greiðsla m.v. 30% útb. og bílasamning í 84 .mán. ,

Verð frá: 
4.990.000
Eyðsla: 8.2 l/100 km
CO2 losun: 189 g/100 kmÓBREYTT
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Iceland Express-deild karla
KFÍ-Grindavík  64-74
Stig KFÍ: Marco Milicevic 16/5 fráköst, Craig Scho
en 13, Carl  Josey 10/4 fráköst, Nebojsa Knezevic 
8, Darco Milosevic 7, Richard McNutt 4/9 fráköst,
Ari Gylfason 3, Pance Ilievski 3. 
Stig Grindavíkur: Ryan Pettinella 17/4 fráköst/3 
varin skot, Páll Axel Vilbergsson 16/4 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 13/6 fráköst, Ólafur Ólafsson 
9/4 fráköst, Guðlaugur Eyjólfsson 9, Ómar Örn 
Sævarsson 6/9 fráköst, Helgi Jónas Guðfinns
son 2, Helgi Björn Einarsson 1, Björn Steinar 
Brynjólfsson 1.
Keflavík-Snæfell  112-89 (62-44)
Stig Keflavíkur: Thomas Sanders 30/5 stolnir, 
Hörður Axel Vilhjálmsson 17/5 fráköst/11 
stoðsendingar/5 stolnir, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 16/7 fráköst/4 varin skot, Þröstur 
Leó Jóhannsson 16/9 fráköst, Jón Nordal 
Hafsteinsson 11/6 fráköst, Gunnar Einarsson 
9/5 fráköst, Gunnar H. Stefánsson 6, Almar 
Stefán Guðbrandsson 5/4 fráköst, Halldór Örn 
Halldórsson 2.
Stig Snæfells: Jón Ólafur Jónsson 28/13 fráköst, 
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 20/7 fráköst, Sean 
Burton 15/7 fráköst/7 stoðsendingar, Emil Þór 
Jóhannsson 7, Atli Rafn Hreinsson 7/4 fráköst, 
Sveinn Arnar Davíðsson 5/4 fráköst, Egill Egilsson
 3, Daníel A. Kazmi 2, Kristján Andrésson 2.
KR - Hamar  97-87 (59-48)
Stig KR: Marcus  Walker 19, Pavel Ermolinskij 
17/17 fráköst/16 stoðsendingar, Brynjar Þór 
Björnsson 16, Fannar Ólafsson 16/5 fráköst, 
Finnur Atli Magnússon 15/4 fráköst, Hreggviður 
Magnússon 9, Ólafur Már Ægisson 5. 
Stig Hamars: Svavar Páll Pálsson 14/4 fráköst, 
Kjartan Kárason 14, Andre Dabney 13/5 stoð
sendingar, Darri Hilmarsson 13/6 fráköst, Nerijus 
Taraskus 13, Ellert Arnarson 11/5 stoðsendingar, 
Snorri Þorvaldsson 5, Ragnar Á. Nathanaelsson 
4/7 fráköst. 

STAÐAN
1. Snæfell 13 11 2 1282-1180 22
2. Grindavík 13 11 2 1130-1000 22
3. Keflavík 13 9 4 1187-1104 18
4. KR 13 9 4 1260-1113 18
5. Stjarnan 13 7 6 1136-1133 14
6. Haukar 13 6 7 1104-1148 12
7. Tindastóll 13 6 7 1048-1095 12
8. Hamar 13 5 8 1050-1100 10
9. ÍR 13 4 9 1161-1237 8
10. Fjölnir 13 4 9 1154-1192 8
11. Njarðvík 13 4 9 1020-1102 8
12. KFÍ 13 2 11 1116-1244 4

Sænska úrvalsdeildin
Boraas Basket - Uppsala Basket 64-78
Helgi Már Magnússon var með 12 stig, 11 fráköst 
og 3 stoðsendingar í góðum útisigri Uppsala.

ÚRSLIT

HANDBOLTI HM 2011 Gott gengi 
íslenska landsliðsins á HM hélt 
áfram í gær. Strákarnir sýndu 
þá hinum snöggu Japönum hvað 
raunverulegur hraði er þegar þeir 
keyrðu yfir þá á fullu gasi. Loka-
tölur 36-22 eftir að Ísland hafði 
leitt með fjórtán mörkum, 22-8, í 
hálfleik.

Það var vitað mál fyrir leik að 
þessi leikur yrði hættulegur. Jap-
anar spila óhefðbundinn hand-
bolta og það þarf gott lið til þess að 
valta yfir Austurríki. Þess vegna 
tóku allir leikinn gegn Japan mjög 
alvarlega.

Það mátti líka sjá á andlitum 
strákanna í upphafi sem voru 
geysilega einbeittir og grimmir. 
Undirbúningur liðsins var rétt eins 
og venjulega, framúrskarandi, því 
íslenska liðið átti svar við öllu frá 
Japönum og sló vopnin úr höndum 
þeirra frá fyrstu mínútu.

Strákarnir spiluðu hreint út sagt 
stórkostlegan varnarleik þar sem 
vinnsla leikmanna og einbeitni 
var með hreinum ólíkindum. Þeir 
náðu boltanum hvað eftir annað og 
keyrðu miskunnarlaust hraðaupp-
hlaup í andlitið á ráðlausum Jap-
önum. Þegar þurfti að stilla upp 
í sókn voru strákarnir líka með 
lausnir. Þeir voru búnir að kort-
leggja japanska liðið í öreindir og 
það skilaði heldur betur sínu.

Eftir fimmtán mínútur var stað-
an 15-2 fyrir Ísland. Ótrúlegar 
tölur. Strákarnir slökuðu ekkert á 
klónni þó svo þeir væru með góða 

forystu. Keyrðu á fullum hraða 
allt til enda hálfleiksins og leiddu 
í leikhléi með 14 marka mun. 22-
8 og dagskránni í raun formlega 
lokið. Síðari hálfleikur var forms-
atriði.

Guðmundur gat því haldið áfram 
að dreifa álaginu í síðari hálfleik 
en hann hefur rúllað liðinu ein-

staklega vel á þessu móti. Liðs-
heildin er líka að skila sínu og 
þeir sem koma af bekknum gera 
það iðulega mjög vel.

Hornamennirnir Guðjón Valur 
og Þórir voru magnaðir í hraða-
upphlaupunum og Alexander virð-
ist hreinlega ekki stíga inn á hand-
boltavöll án þess að eiga stórleik. 
Japanar réðu ekkert við hann og 
Guðmundur gat því leyft sér að 
hvíla Ólaf Stefánsson sem var 
engu að síður klár í slaginn. Hvíld-
in gerði honum þó klárlega gott. 
Markverðirnir báðir voru einnig 
góðir sem og allt liðið. 

Þetta var í einu orði sagt stór-
kostlega fagmannleg frammistaða 
hjá strákunum sem sýnir enn og 
aftur hversu langt þetta lið er 
komið og hversu gott það er. Þeir 

taka alla leiki alvarlega, bera virð-
ingu fyrir andstæðingnum og und-
irbúa sig af kostgæfni fyrir hvert 
verkefni. Það er enginn hroki í 
gangi og allir eru meðvitaðir um 
að árangur næst með mikilli vinnu 
og samheldni. Strákarnir eru því 
sem fyrr með fullt hús á toppi B-
riðils og með álíka frammistöðu 
gegn Austurríki í dag mun sigur-
gangan örugglega halda áfram.

Íslenska hraðlestin á fullri ferð
Strákarnir okkar völtuðu yfir ráðlausa Japana í Linköping í gær. Strákarnir slógu öll vopn úr höndum Jap-
ana í byrjun leiks og eftirleikurinn varð næsta auðveldur. Ísland eitt með fullt hús á toppi B-riðils.

ÞVÍLÍK EINBEITING Guðjón Valur Sigurðsson skoraði níu mörk fyrir Ísland í gær og hefur nú skorað 20 mörk í síðustu tveimur 
leikjum Íslands á HM. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ísland - Japan 36-22 (22-8)
Mörk Íslands (Skot): Guðjón Valur Sigurðsson 9 (11), Þórir Ólafsson 7(7), Alexander 
Petersson 5 (7), Snorri Steinn Guðjónsson 4/1 (6/1), Vignir Svavarsson 3 (4), Aron 
Pálmarsson 1 (1), Ingimundur Ingimundarson 1 (1), Sverre Jakobsson 1 (1), Róbert 
Gunnarsson 1 (1), Sigurbergur Sveinsson 1 (3), Kári Kristjánsson 1 (3), Ásgeir Örn 
Hallgrímsson 1 (4), Arnór Atlason 1 (4).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson  10/1 (18/1, 56%), Hreiðar Levy Guðmundsson 
14/2 (28/5, 50%).
Hraðaupphlaupsmörk: 16 (Guðjón Valur 6, Þórir 4, Vignir 2, Ingimundur, Snorri 
Steinn, Alexander, Sverre). Fiskuð víti 1 (Róbert).  Brottvísanir: 14 mínútur.
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HANDBOLTI Danska landsliðið í 
handbolta varð fyrir áfalli í gær 
þegar í ljós kom að leikstjórn-
andinn Thomas Mogensen verð-
ur ekki meira með liðinu á HM 
í Svíþjóð. Mogensen meiddist á 
hné þegar Danir unnu Rúmena í 
fyrrakvöld og verður frá keppni 
næstu sex vikurnar.

Hinn nítján ára Rasmus Lauge 
hefur verið kallaður í hópinn í 
hans stað en Mogensen skoraði 
níu mörk í tveimur fyrstu leikjum 
Dana í keppninni. - esá

Áfall fyrir danska landsliðið:

Mogensen úr 
leik á HM
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HANDBOLTI Spánn er með fullt 
hús stiga í A-riðli eftir sigur á 
Þýskalandi, 26-24, í gær. Leik-
urinn var kaflaskiptur en þegar 
rúmar tíu mínútur voru til leiks-
loka hafði Johannes Bitter mark-
vörður lokað þýska markinu og 
þeir þýsku orðnir þremur mörk-
um yfir.

Þá tóku Spánverjar til sinna 
ráða og skoruðu næstu átta af 
tíu mörkum leiksins. Arpad 
Sterbik varði vel í spænska 
markinu á þessum leikkafla og 
þeir spænsku gengu á lagið og 
kláruðu leikinn örugglega.

Danskir dómarar leiksins vís-
uðu sextán sinnum leikmönnum 
af velli í leiknum. Lars Kauf-
mann og Sebastian Preiss fengu 
báðir að líta rauða spjaldið. - esá

Mikilvægur leikur í A-riðli:

Spánverjar 
lögðu Þjóðverja

FAGNAÐ Alberto Entrerrios skoraði tvö 
mörk fyrir Spán í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Norðmenn og Ung-
verjar eru komnir með fjögur 
stig eftir sigra í gær. Norðmenn 
komu sterkir til baka eftir tapið 
á móti Ungverjum og unnu 33-27 
sigur á Austurríki en Ungverjar 
unnu tólf marka sigur á Brasil-
íu, 36-24.

Norðmenn breyttu stöðunni úr 
0-3 í 9-5 á níu mínútna kafla og 
voru með gott forskot eftir það en 
þeir voru 16-11 yfir í hálfleik. 

Håvard Tvedten skoraði tíu 
mörk fyrir Norðmenn. Hann 
klikkaði tvisvar á úrslitastundu á 
móti Ungverjum en byrjaði þenn-
an leik á því að skora fimm af 
fyrstu sjö mörkum norska liðsins.

Austurríska liðið mætir því 
í leikinn á móti Íslandi á morg-
un með tvö töp í röð á bakinu því 
liðið tapaði einnig á móti Japan á 
laugardaginn.  - óój

Norskur og ungverskur sigur:

Tvö töp í röð 
hjá Austurríki

KÖRFUBOLTI Keflavík endaði 9 leikja 
sigurgöngu Snæfells með 112-89 
sigri í Keflavík í gær en toppliðið 
úr Hólminum var ekki búið að tapa 
deildarleik síðan á móti Njarðvík 
í október.

Keflvíkingar höfðu undirtök-
in í leiknum eftir að hafa átt frá-
bæran annan leikhluta. „Við töp-
uðum frákastabaráttunni í öðrum 
leikhluta og þeir nýttu sér það vel, 
skoruðu úr helmingi þeirra,“ sagði 
Ingi Þór Steinþórsson þjálfari 
Snæfells. „Svo missum við Ryan 
Amaroso út af meiddan og Kefla-

vík spilar mjög vel í þessum leik. 
Thomas Sanders reyndist herslu-
munurinn, þeir fá tvær körfur 
frá honum á mikilvægum tíma og 
hann átti stórkostlegan leik.  Það 
hefur verið fín mótivering fyrir 
þá að ætla að hefna fyrir tapið í 
fyrra en við ætlum ekki að dvelja 
við það,“ sagði Ingi. 

„Þetta var góður sigur, við töp-
uðum fyrir þeim í fyrra og í fyrri 
umferðinni og við ætluðum ekki 
að leyfa því að gerast aftur,“ sagði 
Hörður Axel Vilhjálmsson, leik-
maður Keflavík. 

„Við erum komnir með hel-
víti gott lið núna og við ætluðum 
okkur að sýna það, það eru mikl-
ar breytingar frá liðunum í fyrra, 
svo muna allir eftir leiknum í 
fyrra og við ætlum ekki að leyfa 
liði að koma hingað og spila svona 
aftur. Við erum að spila mun betri 
vörn þó þeir séu að skora 89 stig, 
við erum að taka nóg af fráköstum 
og erum búnir að fá snöggan leik-
mann til að nýta okkur það,“ sagði 
Hörður Axel. Snæfell er þó enn 
með tveggja stiga forustu á toppn-
um þrátt fyrir tapið. - kpt

Keflvíkingar enduðu níu leikja sigurgöngu Snæfells með sannfærandi sigri í Iceland Express-deild karla í gær:

Sanders fór á kostum í Keflavíkurliðinu

HÖRÐUR AXEL VILHJÁLMSSON 
Var með 17 stig og 11 stoðsend-
ingar í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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HM í handbolta
A-RIÐILL
Spánn - Þýskaland 26-24
Frakkland - Barein 41-17
Túnis - Egyptaland 23-27

STAÐAN
Frakkland 3 3 0 0 101-55 6
Spánn 3 3 0 0 80-64 6
Þýskaland 3 2 0 1 92-69 4
Egyptaland 3 1 0 2 71-81 2
Túnis 3 0 0 3 60-80 0
Barein 3 0 0 3 57-112 0

B-RIÐILL
Ungverjaland - Brasilía 36-24
Noregur - Austurríki 33-27
Ísland - Japan 36-22

STAÐAN
Ísland 3 3 0 0 102-74 6
Noregur 3 2 0 1 91-82 4
Ungverjaland 3 2 0 1 88-79 4
Austurríki 3 1 0 2 91-90 2
Japan 3 1 0 2 84-101 2
Brasilía 3 0 0 3 74-104 0

C-RIÐILL
Króatía - Ástralía 42-15
Rúmenía - Alsír 14-15
Danmörk - Serbía 35-27

STAÐAN
Danmörk 3 3 0 0 121-69 6
Króatía 3 3 0 0 95-51 6
Serbía 3 2 0 1 87-77 4
Alsír 3 1 0 2 54-65 2
Rúmenía 3 0 0 3 65-81 0
Ástralía 3 0 0 3 45-124 0

D-RIÐILL
Slóvakía - Argentína 18-23
Pólland - Síle 38-23
Svíþjóð - Suður-Kórea 30-24

STAÐAN
Svíþjóð 3 3 0 0 96-64 6
Pólland 3 3 0 0 97-79 6
Suður-Kórea 3 1 1 1 86-77 3
Argentína 3 1 1 1 71-67 3
Slóvakía 3 0 0 3 73-96 0
Síle 3 0 0 3 63-103 0

LEIKIR KVÖLDSINS
D-riðill: Síle - Slóvakía kl. 15.15
B-riðill: Japan - Ungverjaland kl. 16.00
D-riðill: Suður-Kórea - Pólland kl. 17.15
B-riðill: Noregur - Brasilía kl. 18.10
D-riðill: Svíþjóð - Argentína kl. 19.15 
B-riðill: Austurríki - Ísland kl. 20.30

ÚRSLIT

HM 2011 Guðjón Valur Sigurðsson, 
tók við fyrirliðabandinu af Ólafi 
Stefánssyni fyrir Brasilíuleikinn á 
laugardagskvöldið og endurskrif-
aði síðan HM-sögu Íslands í leikn-
um. Guðjón skoraði nefnilega ell-
efu mörk og varð fyrsti fyrirliði 
Íslands frá upphafi sem nær því að 
brjóta tíu marka múrinn í úrslita-
keppni HM.

Guðjón Valur setti nýtt met 
þegar hann skoraði úr hraðaupp-
hlaupi og kom íslenska liðinu í 26-
21 í leiknum. Guðjón Valur skoraði 
mörkin sín ellefu á móti Brasilíu 
úr þrettán skotum en sjö þeirra 
komu úr hraðaupphlaupum. 

Guðjón Valur bætti þarna átta 
ára met Dags Sigurðssonar í 
leiknum en Dagur skoraði níu 

mörk í 33-29 sigurleik á móti Pól-
landi á HM í Portúgal 2003. Dagur 
skoraði 9 mörk úr 14 skotum en átta 
markanna skoraði hann með lang-
skotum og eitt kom úr vítakasti.

Dagur rak af sér slyðruorðið í 
þessum leik á móti Portúgal en 
hann hafði „aðeins“ skorað sam-
tals 7 mörk í fyrstu fimm leikjum 
Íslands á mótinu. 

Dagur hafði á sínum tíma bætt 
met Geirs Sveinssonar sem skor-
aði þrisvar sinnum sjö mörk í leik 
á HM þar sem hann bar fyrirliða-
bandið. Geir náði þessu á þrem-
ur heimsmeistarakeppnum í röð 
en enginn leikmaður hefur borið 
fyrirliðabandið í fleiri HM-leikj-
um en einmitt Geir.

Ólafur Stefánsson hefur þrisvar 
sinnum skorað meira en tíu 
mörk í leik á móti en hefur ekki 
náð að brjóta tíu marka múrinn 
síðan hann tók við fyrirliða-
bandinu af Degi. Ólafur hefur 
mest skorað átta mörk með fyr-
irliðabandið en það gerði hann 
í tvígang á HM í Þýskalandi 
2007.

 - óój

Guðjón Valur Sigurðsson tók við fyrirliðabandinu gegn Brasilíu og setti nýtt íslenskt met á HM:

Fyrsti fyrirliðinn yfir tíu marka múrinn

GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON Setti met 
á móti Brössum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flest mörk fyrirliða í leik á HM
11  Guðjón Valur Sigurðsson á móti Brasilíu á HM 2011
9/1  Dagur Sigurðsson á móti Póllandi á HM 2003
8/2  Ólafur Stefánsson á móti Túnis á HM 2007
8/2  Ólafur Stefánsson á móti Spán á HM 2007
7/3  Ólafur Stefánsson á móti Rússlandi á HM 2007
7  Geir Sveinsson á móti Danmörku á HM 1993
7  Geir Sveinsson á móti Suður-Kóreu á HM 1995
7  Geir Sveinsson á móti Noregi á HM 1997
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Baráttukveðjur 
frá VÍS!
Strákarnir okkar eru svo skemmtilega 
ólíkir og okkur þykir óskaplega vænt 
um þá alla. VÍS er stoltur styrktaraðili 
íslenska landsliðsins á HM í Svíþjóð.

HM 2011 Danir unnu sinn þriðja 
sigur á Heimsmeistaramótinu í 
handknattleik þegar þeir báru 
sigurorð af Serbum í Malmö í 
gærkvöldi. Sigurinn var mikil-
vægur því líklegt er að bæði lið 
fari áfram í milliriðla sem þýðir 
að Danir taka stigin tvö sem þeir 
fengu í gærkvöldi með sér þang-
að. Leikurinn var jafn lengst af 
en Danir yfirleitt skrefi á undan. 
Í seinni hálfleik voru Serbar í 
stökustu vandræðum gegn fram-
liggjandi vörn Dana sem gengu á 
lagið og náðu þægilegri forystu 
sem þeir héldu til enda. Lokatölur 
35-27 þar sem Mikkel Hansen var 
besti maður Dana og skoraði 10 
mörk.   - sjj

Danmörk - Serbía:

Mikilvægur sig-
ur Danmerkur

STÖÐVAÐUR Mikkel Hansen verst gegn 
Nenad Vuckovic í gær. NORDIC PHOTOS/AFP

HM 2011 Hornamaðurinn Þórir 
Ólafsson átti sannkallaðan stór-
leik fyrir íslenska landsliðið gegn 
Japan í gær. Hann skoraði sjö mörk 
úr sjö skotum og virðist vart geta 
klúðrað skoti.

„Við vorum undirbúnir fyrir 
hraðann þeirra en við vorum enn 
grimmari en þeir. Sóttum á þá 
og sýndum hvað við getum. Við 
brut um sóknirnar þeirra fljótt 
niður. Ef þeir fá að spila eins hratt 
og þeir vilja þá eru þeir hættuleg-
ir. Við hleyptum þeim aldrei í sinn 
hraða,“ sagði Þórir og mælti rétti-
lega. Japan komst aldrei í að spila 
sinn leik og strákarnir refsuðu með 
frábærum hraðaupphlaupum.

„Bjöggi og Hreiðar vörðu líka 
vel og þessi vörn og markvarsla 
skilaði okkur 14 marka forskoti í 
hálfleik. Þó svo við hefðum slakað 
aðeins á klónni í síðari hálfleik var 
sigurinn aldrei í hættu. Menn voru 
aðeins að spara sig enda erfiður 
leikur fram undan,“ sagði Þórir en 
Guðmundur þjálfari var augljós-
lega búinn að undirbúa liðið vel.

„Við vorum undirbúnir og vorum 
ekki heldur að vanmeta þá. Það 
má ekki leika sér að eldinum eins 
og Austurríki fékk að kynnast,“ 
sagði Þórir en Ísland mætir ein-
mitt Austurríki í dag.

„Það verður allt öðruvísi leikur 
og við þurfum að vera góðir enda 
ekki spilað nógu vel gegn þeim í 
síðustu leikjum. Nú er kominn tími 
á að vera rétt stemmdir gegn Aust-
urríki,“ sagði Þórir en ætlar hann 
ekki að klúðra skoti á mótinu? „Það 
er svo leiðinlegt að klúðra að ég 
nenni ekkert að vera í því,“ sagði 
Þórir léttur.

Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari var að vonum 

himinlifandi með sína menn eftir 
leikinn.

„Þetta var frábærlega vel spil-
að. Varnarleikurinn var frábær 
og það er magnað að spila svona 
framarlega á lið eins og Japan og 
sjá að við erum jafnvel sneggri en 
þeir. Allt liðið á mikið hrós skil-
ið fyrir alla þætti í dag en það 
klikkaði ekkert hjá okkur,“ sagði 
Guðmundur kátur en hann veit 
að í dag bíður mjög erfiður leik-

ur gegn Austurríki sem valtaði 
yfir íslenska liðið í október á síð-
asta ári.

„Sá leikur verður gríðarlega 
erfiður og við verðum að mæta 
líka vel undirbúnir í þann leik. 
Við förum því beint upp á hótel 
að undirbúa okkur því það er lítill 
tími til stefnu. Þetta verkefni gekk 
vel en við munum ekki dvelja við 
þennan leik.“

 henry@frettabladid.is

Við vorum vel undirbúnir
Þórir Ólafsson og Guðmundur Guðmundsson voru afar sáttir við leik íslenska 
liðsins í gær. Þjálfarinn sagði magnað að sjá íslenskt lið vera hraðara en Japan.

GLÆSILEG FRAMMISTAÐA Þórir skoraði sjö mörk úr sjö skotum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MAGNAÐ TVÍEYKI Alexander Petersson 
var með fimm mörk og tíu stoðsending-
ar og Björgvin varði tíu skot af átján sem 
hann fékk á sig. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM 2011 Íslenska handboltalands-
liðið vann í gær sigur á Japan í 
þriðja leik sínum á HM í Svíþjóð 
og hélt þar með í þá hefð sína 
að vinna alltaf þriðja leik sinn á 
heimsmeistaramóti. 

Ísland hefur unnið þriðja leik 
sinn í HM-keppni á undanförnum 
átta heimsmeistarakeppnum eða 
allt síðan að liðið tapaði á móti 
Júgóslavíu á HM í Tékkóslóvakíu 
1990.   -óój

Þriðji leikur Íslands á HM:

Taplausir í 21 ár
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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 SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu 
Gísladóttur. Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Hrafnaþing Við skoðum ótrúlega 
grósku í kvikmyndagerð.      

21.00 Svartar tungur Þremenningarnir 
eru komnir á kaf í þingstörf.      

21.30 Græðlingur Gurrý og co.      

13.40 Sony Open in Hawaii (2:4) 

17.10 Golfing World (1:240)

18.00 Golfing World (2:240) Skjár Golf 
sýnir daglegan fréttaþátt, alla virka daga, þar 
sem fjallað er um allt það nýjasta úr heimi 
golfsins.

18.50 PGA Tour - Highlights (2:45) 

19.45 Dubai World Championship (4:4) 

00.15 Golfing World (2:240) 

00.30 Golfing World (2:240)

01.20 ESPN America 

06.00 ESPN America 

08.00 Remnants of Everest: The 1996 
Tragedy

10.00 Gosi

12.00 The Cable Guy

14.00 Remnants of Everest: The 1996 
Tragedy

16.00 Gosi

18.00 The Cable Guy

20.00 Romance and Cigarettes

22.00 Cake: A Wedding Story

00.00 The Love Guru

02.00 Next

04.00 Cake: A Wedding Story

06.00 December Boys 

16.00 Íslenskir tónar - Árni Egilsso

16.50 Þýski boltinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Friðþjófur forvitni (19:20) 

18.23 Skúli skelfir (24:52) 

18.34 Kobbi gegn kisa (10:13) 

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.35 Kastljós 

20.05 Skólaklíkur (1:12) Bandarísk þátta-
röð um systkinin Rusty og Casey Cartwright 
og fjörugt félagslíf þeirra í háskóla. 

20.55 Myndheimur raunveruleik-
ans (2:5) Þáttaröð um íslenska ljósmyndun 
eins og hún birtist á sýningum á Listahátíð í 
Reykjavík vorið 2010. 

21.25 Návígi Viðtalsþáttur Þórhalls Gunn-
arssonar. Gestir þáttarins eru um margt ólíkir 
og koma alls staðar að úr samfélaginu. 

22.00 Tíufréttir 

22.10 Veðurfréttir 

22.15 Dauðir rísa (5:12) Breskur saka-
málaflokkur um Peter Boyd og félaga hans í 
þeirri deild lögreglunnar sem rannsakar eldri 
mál sem aldrei hafa verið upplýst. 

23.10 Árekstur (1:5) Harður margra bíla 
árekstur verður á hraðbraut og breytir lífi allra 
sem í honum lenda. (e)

00.00 Kastljós (e)

00.30 Fréttir (e)

00.40 Dagskrárlok 

08.00 Dr. Phil (93:175) 
08.45 Rachael Ray (169:175) 
09.30 Pepsi MAX tónlist 
15.50 90210 (11:22) 
16.35 Dr. Phil (94:175) 
17.20 Rachael Ray (170:175) 
18.05 Got To Dance (2:15) 
18.55 Real Hustle (13:20) 
19.20 America‘s Funniest Home 
Videos (26:50) 

19.45 Whose Line is it Anyway? (15:39) 

20.10 Survivor (7:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf 
að þrauka í óblíðri náttúru og keppa inn-
byrðis þar til aðeins einn stendur eftir sem 
sigurvegari.

21.00 How To Look Good Naked 
(9:12) Bresk þáttaröð þar sem lögulegar línur 
fá að njóta sín. 

21.50 Seven Ages of Marriage 
Skemmtilegur þáttur þar sem breska sjón-
varpskonan Cherry Healey hittir sjö ólík-
ar konur með sjö ólíkar sögur og viðhorf til 
hjónabands. 

22.45 Jay Leno (181:260) 

23.30 CSI (1:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas.

00.20 Flashpoint (12:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar.

01.05 Worlds Most Amazing Videos 
(7:13) 

01.50 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.10 The Amazing Race (6:11) 

10.55 Total Wipeout (6:12) 

11.55 Monk (16:16)

12.40 Nágrannar

13.05 So You Think You Can Dance (4:23) 

14.30 So You Think You Can Dance (5:23)

15.15 Sjáðu

15.45 Ben 10

16.05 Barnatími Stöðvar 2

17.10 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons

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 (6:24)

19.45 The Big Bang Theory (6:17) 

20.10 Modern Family (8:24) Modern Fa-
mily fjallar um líf þriggja tengdra en ólíkra nú-
tímafjölskyldna.

20.30 Two and a Half Men (13:22) Sjö-
unda sería þessa bráðskemmtilega þáttar um 
bræðurna Charlie og Alan. 

20.55 Chuck (10:19) Chuck Bartowski er 
mættur í þriðja sinn hér í hörku skemmtileg-
um og hröðum spennuþáttum. 

21.40 Burn Notice (5:16) Þriðja serían 
af þessum frábæru spennuþáttum þar sem 
hasarinn og húmorinn er linnulaus allt frá 
upphafi til enda. 
22.25 Daily Show. Global Edition
22.50 Gossip Girl (10:22)
23.35 Hawthorne (7:10)
00.20 Medium (16:22)
01.05 Nip:Tuck (14:19)
03.40 Chuck (10:19)
04.25 Modern Family (8:24)
04.50 Monk (16:16)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.15 Gossip Girl (20:22) Þriðja þátta-
röðin um líf ungra og fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Glee (10:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.

22.35 Undercovers (7:13) Skemmtileg-
ir spennuþættir um Bloom-hjónin sem eru 
fyrrverandi CIA-njósnarar og reka nú litla 
veisluþjónustu í Los Angeles.

23.20 The Deep End (5:6) Áhrifarík 
þáttaröð um fimm unga og ákafa lögfræð-
inga og þeirra baráttu í að ná árangri á virtri 
lögfræðistofu.

00.05 Tripping Over (1:6) Áhrifamiklir og 
ævintýralegir þættir um þrjá vini sem búa í 
London og tvo vini sem búa í Sydney, hvor-
ugur hópurinn þekkir hinn en foreldrar þeirra 
þekkjast. Vinahóparnir ákveða að ferðast hvor 
til annars lands en hittast fyrst í Bangkok þar 
sem ákveðin atburðarás breytir lífi þeirra.

00.55 The Bill Engvall Show (6:8) 

01.20 Gossip Girl (20:22)

02.05 The Doctors

02.45 Sjáðu

03.10 Fréttir Stöðvar 2 

04.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Ísland - Japan

14.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

14.50 Spánn - Þýskaland

16.25 Ísland - Japan

18.00 HM - Þorsteinn J og gestir

19.00 HM - Þorsteinn J og gestir Þor-
steinn J. fær til sín handboltasérfræðinga og 
aðra góða gesti til að hita upp fyrir leiki dags-
ins á HM í handbolta.

20.20 Ísland - Austurríki Bein útsending 
frá leik Íslands og Austurríkis í B-riðli.

22.00 HM - Þorsteinn J og gestir Þor-
steinn J. og gestir hans fara yfir gang mála á 
HM í handbolta í Svíþjóð.

23.00 Man. City - Leicester

00.45 European Poker Tour 6 - 
Pokers

01.35 Ísland - Austurríki

03.00 HM - Þorsteinn J og gestir

15.55 WBA - Blackpool Útsending frá 
leik West Bromwich Albion og Blackpool í 
ensku úrvalsdeildinni.

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

18.35 Bebeto Bebeto er enginn aukvisi en 
þessi fyrrverandi heimsmeistari með brasil-
íska landsliðinu 1994 og 1998 verður minnst 
með hlýhug enda frábær knattspyrnumaður. 
Ferill Bebeto verður skoðaður ofan í kjölinn 
og skyggnst verður á bak við tjöldin.

19.00 Liverpool - Everton Útsending 
frá leik Liverpool og Everton í ensku úrvals-
deildinni.

20.45 Tottenham - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik Tottenham og Manchester United 
í ensku úrvalsdeildinni.

22.30 Ensku mörkin 2010/11

23.00 Chelsea - Blackburn

> James Gandolfini
„Ég er leikari. Ég fer í vinnuna 
og fer heim. Af hverju hef-
urðu áhuga á mér? Þú ferð 
ekki og spyrð vörubílstjóra 
um vinnuna hans.“
James Gandolfini leikur gift-
an verkamann sem er sendur 
í útlegð í kjölfar framhjáhalds 
í söngleikjamyndinni Romance 
and Cigarettes sem er á Stöðvar 
2 Bíó í kvöld kl. 20.

Cherry Healey er bresk fjölmiðlakona 
sem hefur síðastliðin ár getið sér gott 
orð fyrir heimildarþætti sína sem allir 
hefjast á orðunum Seven Ages of … 
eða sjö kynslóðir. Þar tekst Cherry 
á við hin ýmsu málefni á borð við 
drykkju, óléttu, stefnumótamarkað-
inn og hjónabandið. Hún talar við sjö 
ólíkar konur, á ólíkum aldri sem eru 
á mismunandi stöðum í lífinu um 
þessi málefni og hvernig þær takast 
á við lífið. 

Þættirnir eru framleiddir fyrir BBC 
Three en Skjár 1 hefur sýnt þættina 
undanfarið og á hrós skilið enda 
um alveg þrusufína þætti að ræða. 

Cherry ræðir við konurnar á þeirra 
forsendum, sýnir þeim enga fordóma 
og oftar en ekki tvinnar hún sitt eigið 
líf og sína eigin reynslu inn í myndina. 

Fyrst kynntist ég Cherry þar sem 
hún var full að þvælast með allt 
frá fjórtán ára unglingum og upp 
í áttræðum hefðarfrúm í Seven 
Ages of Drinking. Næst þegar ég leit 
hana augum var hún ófrísk að gera 
heimildarmynd um ólíka upplifun 
kvenna á öllum aldri af meðgöngu. 
Þá var það stefnumótamarkaðurinn 
sem hún tók föstum tökum, en eftir 
á ég að sjá hvernig hún tekst á við 
hjónabandið. 

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR FYLGIST MEÐ CHERRY HEALEY

Sjö kynslóðir fullar, ófrískar og á stefnumóti
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á góðu verði

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

09.00 New Tricks 09.50 QI 10.20 Waterloo Road 
11.10 EastEnders 11.40 Doctor Who 12.30 Deal 
or No Deal 13.05 Deal or No Deal 13.40 QI 14.10 
QI 14.40 Only Fools and Horses 15.10 Only Fools 
and Horses 15.40 Doctor Who 16.30 New Tricks 
17.20 Deal or No Deal 17.55 Deal or No Deal 
18.30 Only Fools and Horses 19.00 Only Fools 
and Horses 19.30 The Catherine Tate Show 20.00 
Last of the Summer Wine 20.30 Monarch of the 
Glen 21.20 Catterick 21.50 QI 22.20 QI 22.50 
New Tricks 23.40 EastEnders 00.10 The Catherine 
Tate Show 

12.00 Dig og mig 12.30 Den lille forskel 13.00 
Solens mad 13.30 Verdens vildeste o 14.00 DR 
Update - nyheder og vejr 14.05 Aftenshowet 
15.00 Noddy 15.10 Rasmus Klump 15.15 Babar 
15.30 Lille Nørd 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 
Det søde liv 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.05 Aftenshowet 19.00 Kender du typen 
19.30 Undercover chef - Rentokil 20.00 TV Avisen 
20.25 Kontant 20.50 SportNyt med VM Håndbold 
21.10 Irene Huss. Den knuste Tang-hest 22.40 
Robin Hood 

12.00 NRK nyheter 12.05 Aktuelt 12.35 Urix 
13.00 NRK nyheter 13.05 Puls 13.35 Perspektiv. 
Og nå. Reklame! 14.00 NRK nyheter 14.10 Dallas 
15.00 NRK nyheter 15.10 Kjendisbarnevakten 
15.50 Filmavisen 1960 16.00 NRK nyheter 16.10 
På tro og are 16.40 Oddasat - nyheter på samisk 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 
Distriktsnyheter 18.45 Ut i naturen 19.15 Det første 
steget 19.45 Extra-trekning 19.55 Distriktsnyheter 
20.30 Snøballkrigen 21.10 The Pacific 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Lennon avkledd 23.40 Skavlan  

13.35 Polarprinsessa 14.10 Gomorron Sverige 
15.00 Rapport 15.05 En idiot på resa 15.30 På 
spåret 16.30 Sverige idag 16.55 Sportnytt 17.00 
Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala nyh-
eter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Kören 20.00 Monica Zetterlund - Underbart 
är kort 21.30 Den kubanske översten, den ryske 
generalen... 22.25 Oss torpeder emellan 00.00 
Svenska Idrottsgalan 2011

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 Eyðieyjan 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Meykóngur, sögufróð kerling og niðursetningur 
14.03 Hendingar 15.03 Útvarpssagan: Höll minn-
inganna 15.25 Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Friðhelgi 21.20 Tríó 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.20 Fimm fjórðu 23.05 Matur er fyrir 
öllu 00.05 Næturútvarp Rásar 1

„Strákarnir okkar“ eiga erfiðan leik 
fyrir höndum þegar þeir mæta Austur-
ríki á HM í handbolta í dag. Liðin voru 
einnig saman í riðli á EM í fyrra þar 
sem Austurríkismenn voru á heima-
velli. Þá lauk leiknum með jafntefli, 
37:37. Austurríki lagði svo Ísland að 
velli í undankeppni EM í október.

STÖÐ 2 SPORT KL. 20.20
Ísland - Austurríki
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„SuZushii-staðurinn í 
Kringlunni. Þar er besta sushi í 
bænum, ótrúleg fjölbreytni.“

Erna Hrönn Ólafsdóttir, söngkona.

Menningarafurðastöðin Havarí hættir starfsemi í 
Austurstræti 6 laugardaginn 29. janúar. „Leigusamn-
ingurinn rennur út um mánaðamótin. Þetta vofði alltaf 
yfir,“ segir Svavar Pétur Eysteinsson í Havaríi, en til 
stendur að opna hótel þar sem Havarí stendur núna.

Sautján mánuðir eru síðan Havarí opnaði og á þeim 
tíma hefur heilmikið verið um að vera. „Þetta er búið 
að vera mjög skemmtilegt. Okkur hefur tekist að halda 
virku menningarstarfi þarna með myndlistarsýning-
um og tónleikum í hverri viku,“ segir Svavar Pétur. 
„Þetta er búið að vera mjög krefjandi og ágætt að fá 
smá hvíld yfir svartasta skammdegið, fara inn í hýðið 
og horfa í kringum sig og sjá hvað við viljum gera. 
Við viljum opna aftur í einhverri mynd á einhverjum 
stað.“ Líklegt er að það verði annars staðar í miðbæn-
um í vor.

Spurður um hvernig reksturinn hefur gengið segir 
Svavar: „Þetta er engin gullnáma en þetta ber sig, þótt 
ótrúlegt megi virðast. Þetta átti fyrst að vera þriggja 
mánaða tilraunaverkefni en við héldum alltaf áfram. 
En við verðum að játa að ferðamennirnir yfir sumar-
tímann hafa gert okkur kleift að halda þessu úti yfir 
svörtustu vetrarmánuðina.“

Kveðjuhátíð verður haldin næstu tvær vikurnar með 
tilheyrandi útsölu. Lokatónleikarnir verða 29. janúar 
kl. 16 þegar Prinspóló og FM Belfast spila.  - fb 

Havarí víkur fyrir hóteli 

Í HAVARÍ Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Häsler í versl-
uninni Havaríi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Maður var svona meira að sá 
á síðasta ári en árið í ár verður 
meiri uppskera,“ segir Krummi 
Björgvinsson, oftast kenndur við 
Mínus. Hann verður með tvær 
plötur í ár eftir að hafa látið lítið 
fyrir sér fara á því síðasta. 

Þar ber fyrst að nefna fyrstu 
hljómplötu rokksveitarinnar 
Mínus í þrjú ár. Mínus fór mik-
inn á rokksviðinu þá en hefur 
haft hægt um sig enda hafa orðið 
ýmsar mannabreytingar, Frosti 
Logason, gítarleikari og ein aðal-
sprauta sveitarinnar á sínum tíma, 
er til að mynda orðinn virðulegur 
stjórnmálafræðinemi og útvarps-
maður og Þröstur Jónsson bassa-
leikari er á sjó. Krummi upplýs-
ir að nýjustu plötunni hafi verið 

gefið nafnið Kol og að hún sé 
væntanleg í allar betri plötubúðir 
snemma á þessu ári. 

Það er ýmislegt fleira sem á 
eftir að gleðja Krumma-aðdá-
endur á þessu ári því hann stefn-
ir einnig á plötuútgáfu með raf-
hljómsveitinni Legend en hún 
þótti standa sig vel á síðustu Air-
waves-hátíð. „Ég er eiginlega 
alveg pottþéttur á því að sú plata 
komi einnig út á þessu ári. Alveg 
hundrað prósent,“ segir Krummi 
en með honum í Legend er Hall-
dór Björnsson sem sér um píanó-
leik en Halldór og Krummi voru 
saman í kántrísveitinni Esju. 

Krummi hefur augljóslega í 
hyggju að vera frjór á þessu ári 
því hann hefur stofnað blús-sveit-

ina The Bad Habits ásamt Bjarna 
Sigurðssyni, félaga sínum úr 
Mínus og fleiri góðum mönnum. 
Sú sveit hyggur hins vegar ekki á 
útgáfu alveg strax „Hún er hugs-
uð sem svona bar-sveit. Við ætlum 
að taka þessa gömlu blús-slagara 
og setja þá í nýjan búning. Við 
erum eiginlega bara að sefa þenn-
an blús-þorsta sem við erum allir 
svo hrjáðir af.“

Krummi hefur að mörgu að 
hverfa þegar síðustu „bítin“ eru 
slegin í rokkinu því hann hefur 
undanfarin tvö ár verið að skrifa 
ljóð sem hann langar að gefa út 
seinna meir. „En það er ekkert að 
fara að gerast á næstunni, ég gríp 
svona í þetta þegar ég hef tíma.“
 freyrgigja@frettabladid.is

KRUMMI BJÖRGVINSSON: MÍNUS-PLATAN HEITIR KOL

Stefnir á tvær plötur í ár

MÖRG JÁRN Í ELDINUM Krummi Björgvinsson hefur í nógu að snúast um þessar mundir. Hann hyggst gefa út tvær plötur á þessu 
ári, eina með Mínus og aðra með Legend. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM   

„Það var aðeins of margt á föstudaginn og 
staðnum var lokað,“ segir Ægir Dagsson, 
rekstrarstjóri Kaffibarsins.

Kaffibarnum, English Pub, Risinu og 
Live Pub var lokað um síðustu helgi þar 
sem fjöldi gesta var allt of mikill miðað 
við leyfi staðanna. Ófeigur Friðriksson, 
formaður Félags kráareigenda, kvartar 
undan aðgerðum lögreglunnar í samtali 
við Vísi og segir lögregluna vera með allt 
niður um sig þegar kemur að löggæslu í 
miðborginni. Þessu mótmælir lögreglan. 

Ægir á Kaffibarnum segir ágætt að 
fá ábendingar frá lögreglunni og öðrum 
eftir litsaðilum og ítrekar að á Kaffibarn-
um séu menn ávallt fljótir að bregðast við 
slíkum ábendingum. Hann hefði þó kosið 
að staðnum hefði ekki verið lokað á föstu-

dag heldur leyft að „tappa af“ í staðinn. 
„Það er erfitt að telja inni á stöðum þar 
sem fólk er á hreyfingu,“ segir hann.

Arnar Þór Gíslason á English Pub tekur 
í sama streng og viðurkennir að fjöldi 
gesta á staðnum hafi verið of mikill þegar 
lögreglan mætti á svæðið. „Í þessu tilfelli 
vorum við sekir,“ segir hann. „Það var 
búið að gefa ákveðin fyrirmæli og það var 
ekki alveg farið eftir þeim, þannig að við 
urðum að bíta í þetta súra epli. Það er ekk-
ert að sakast við lögregluna. Það er fínt að 
fá spark í rassinn.“  - afb

Skemmtistaðir fá spark í rassinn

MISTÖK Skemmtistaðaeigendur eru auðmjúkir í 
garð aðgerða lögreglunnar. Arnar Þór á English 

Pub viðurkennir að of margir hafi verið inni á 
staðnum þegar lögreglan lokaði honum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Fr
á 990 Kr./kg.Kr./kg.

Allir fiskréttirAllir fiskréttir

Súr hvalurSúr hvalur

HM TILBOÐ

Fiskfars 550 kr.kg
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Mest lesið

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Skemmtileg ábreiða
Mögnuð útgáfa Ragnars Sólberg 
á laginu Whip My Hair gengur nú 
manna á milli á netinu. Það væri 
ekki í frásögur færandi nema fyrir 
þá staðreynd að Whip My Hair er 
poppslagari hinnar tíu ára gömlu 
Willow Smith, sem er 
dóttir Hollywood-hjón-
anna Will Smith og Jödu 
Pinkett. Ragnar setur 
lagið í þungarokksbún-
ing sem er talsvert 
frábrugðinn slípaðri 
útgáfu hinnar barn-
ungu Smith.

Jóhanna snýr aftur
Margir bíða spenntir eftir end-
urkomu Jóhönnu Guðrúnar 
Jónsdóttur í Eurovision um næstu 
helgi með lagið Nótt. Höfundarnir 
eru þrír, þar á meðal María Björk 
Sverrisdóttir sem hefur starfað sem 
umboðsmaður Jóhönnu. Texta-
smiður er hinn reyndi Magnús Þór 
Sigmundsson. Nótt er ástarballaða 
með ABBA-legu viðlagi og hlýtur að 

teljast líklegt til að komast 
áfram í úrslitin. Sú trú 
sem landsmenn hafa 
á Jóhönnu eftir annað 

sætið í Moskvu 2009 
á ekki heldur eftir 

að skemma fyrir 
möguleikum 
hennar.  

Sælir, Ari …
Körfuboltalið KR kom saman á 
101 hóteli á laugardagskvöld og 
skemmti sér saman. Á svæðinu var 
einnig leikstjórinn Ari Alexander, 
en liðsmönnum KR fannst hann 
líkjast nýstirninu Nilla, sem er með 
vinsæla vefþætti á Mbl.is. Leikarinn 
Hilmir Snær var einnig á svæðinu 
og heyrði af samlíkingu körfubolta-
mannanna og beið ekki 
boðanna, heldur vatt 
sér upp að Ara og sagði 
hann alveg eins og Nilla, 
en viðbrögð Ara voru 
dræm. Hilmir hélt þó 
áfram og spurði 
loks: „Ertu kannski 
pabbi hans?“   - fb

EXTRA ÚTSALA

LAUGAVEGI 66 –– 101 REYKJAVÍK ––  S. 565 2820

GK HERRASKYRTUR 16.900,-

9.900,-
GK DÖMUJAKKI 25.900,-25.900,-16.900,-

GK JAKKAFÖT 59.900,-

29.900,-
T 59.900,

GK DÖMUBUXUR 13.900,-

GK DÖMUSKYRTUR 16.900,-

9.900,-
16.900,

-50%

NÝTT KORTATÍMABIL
FILIPPA K
RÜTZOU
SPORTMAX
DESIGUAL

JEFFREY CAMPBELL
BRUUN & STENGADE
FROST BIRGENS
DAVID ANDERSEN

SNEAKY FOX
LINDBERG
LEE
SENSI

9.900,- 3.900,-

L -15%

-20%

-20%-40%

-40% -40% -40%

-40% -40%

-40% -40% -40%

AUKASÝNINGAR!
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

568 8000 | borgarleikhus.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Líkir málflutningi Landsbanka-
manna við Nürnberg-réttarhöldin 

2  Íslensk hljómsveit handtekin í 
Þýskalandi 

3  Davíð Oddsson fagnar afmæl-
inu á dapurlegasta degi ársins 

4  Reifst við konu og var laminn 
til óbóta 

5  Forsetinn vill afsökunarbeiðni 
frá Brown
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