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Mercedes
SL600 bifreið
var á meðal
skreytt Swarovsk
þess sem fyrir
i-kristöllum
augu
Tokyo Auto
Salon um helgina. bar á bílasýningunni
Tókýó og er
stærsta bílasýning Hún fer árlega fram í
eru meira en
í heimi þar sem
600 breyttir
yfirleitt
og sérsmíða
ðir bílar til sýnis.

19. janúar 2011

MIÐVIKUD
AGUR

Sölufulltrúar:
Jóna María

3 SÉRBLÖÐ

eldhúsið 12 kg

Eldhúsið

MIÐV IKUDA

í Fréttablaðinu
Allt
Eldhúsið
Markaðurinn

skoðun 12

GUR 19.

JANÚAR

sérblað •
miðv

2011

Þvottavél
og þurrkari

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

ikudagur
19. janúar
2011

DALVEGI 16c ·
SÍMI 568 6411

201 KÓPAVOGI

· WWW.RAFVORUR.I

S

ÚTSALA
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Nú 3 flíkin

Borgar 2 og
tölublað – 7. árgangur

Opnunartími:

Byr

Opera þarf
meira pláss
Norska hugbúnaðarfy r i r tæk ið O pera
stefnir að því að þrefalda gagnaflutning
hingað á næstu árum.
Fyrirtækið rekur netvafra fyrir einkatölvur og farsíma og vistar farsímahluta Operavafrans í gagnaveri Thor

ódýrasta flíkin

Hækkun olíuverðs
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HELST Í ÚTLÖNDUM

Aftur í veikindaleyfi

er frí.

Steve Jobs, framkvæmdastjóri
Apple, er nú í veikindaleyfi í annað
sinn á tveimur
árum. Jobs er
55 ára og hefur
fengið krabbamein í bris og
gengist undir
lifrarígræðslu.
Jobs hefur gert
fyrirtækið að
einu því stæ t í töl
i

Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

Sprotafyrirtæki
laugard.11:00
- 16:00

Bonito
Faxafen
108 Reykjavík ehf. Friendtex
Þróun10, sem
, sími:
bítur
í 568 2870 - www.friendtex.is Sex atriði um
fjármögnun
skottið á sér
6-7

BÍTIÐ

Öðruvísi banki bíður
eftir græna ljósinu
M HEIMI
MEÐ

ALLA VIRKA
ALLA

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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R

frí

3 flíkin
fylgir frítt tölurnar...
Sögurnar...
fólkið...
með

mánud. - föstud.
kl. 11:00 - 18:00

Tveir bankar
bítast á

Á stíg dauð
ans

Þ

að er margt
Ameríku, undarlegt sett á diskana
en ég smakkaði
í Suðursem var hvarvetna
bara bólivískan
grillaður lifandi
naggrís
mann.
legt bragðið, Reyndar náði ég
fyrir framan
ekki
var,“ segir því ég var of meðvituð að skilgreina ógeðsKatrín
reist um Suður-AmHelga Skúladótt um hvað í munninum
ir, sem í
eríku með
Ósk Gunnarsd
æskuvinkonu vetur gerði víðsinni Andreu
eftir ár sem óttir. Katrín Helga
er
höfðu fyrir skiptinemi í Argentínu flugmælt á spænsku
margt löngu
, en þær Andrea
eftir stúdentsp
ákveðið að
Ósk
leggjast í
róf. Fyrsta
að strjúka
á sér magann kastið varð Katrín ferðalög
leysið var
Helga samt
ef hún varð
algert
svöng
„Sem skiptinemá báða bóga hjá skiptinem þar sem máli ferðaðist
afjölskyldunni.
fiskum sá
ég að ævintýrin ég lítið, en við
veiðar
Ameríku á
á píranaeigin forsendumbiðu mín ef ég færi
Aíres kveikti
um Suður. Mannlíf og
líka í mér,
menning Búenos
og dansar
tangó á götumen þar gengur fólk
um syngjand
úti,“ segir
i
Katrín Helga.

70 %

AFSLÁTTU
Miðvikudagur 19. janúar 2011 – 1.

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473 Þórdís
Vinkonurnar
Hermannsdóttir
Katrín Helga
thordish@365.is
Skúladóttir
og Andrea
512 5447
Ósk Gunnarsd
óttir héldu
á vit ævintýra
Suður-Ameríku:
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OG KOLLU

DAGA KL. 6.50

Nýr tilboðsbæklingur í dag

Unnið er að stofnun nýs banka sem
á engan sinn líka hér. Stofnendur leituðu ráða hjá fyrrverandi forstjóra VBS
og PricewaterhouseCoopers.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
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15. tölublað 11. árgangur
Sími: 512 5000

Vel nýtt um allan heim
Lögfræðiaðstoð Orator er
30 ára.
tímamót 14

Ekkert bandarískt skjól
Ekkert hefðbundið vestrænt
bandalag er í boði lengur
og ekkert bandarískt skjól
til að skríða í.
umræðan 13

Þær íslensku vinsælar

ÖRLAR AF DEGI Í REYKJAVÍK Útsýnið frá Hallgrímskirkju í gærmorgun minnir á að skammdegið getur verið ægifagurt. Ljósin lýsa upp
borgina en gufubólstrarnir frá Hellisheiði minna á hvaðan þægindi nútímamannsins eru ættuð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Yfir tvö þúsund manns hafa
séð Rokland í bíó og um tíu
þúsund Gauragang.
bíó 18

REI-athugun tafin í tvö ár
Athugun umboðsmanns Alþingis á REI-málinu hefur verið í salti síðan Reykjavíkurborg boðaði breytingar
á regluverki sínu fyrir 22 mánuðum. Umboðsmaður hefur ekkert heyrt síðan og hefur nú misst biðlundina.

veðrið í dag
3

3

STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður Alþing-

5
5
6
VÆTUSAMT SYÐRA Í dag verða
víða sunnan 8-13 m/s, en 10-18
SA-til. Stíf SV-átt í kvöld. Vætusamt
einkum SA-lands en úrkomulítið
NA-til. Hiti 1-8 stig.
VEÐUR 4

is sendi borgarstjórn Reykjavíkur
bréf um áramót þar sem hann
krefst svara við því „hvort teknar
hafi verið einhverjar ákvarðanir
eða gripið til einhverra viðbragða
sem eru til þess fallin að koma í
veg fyrir að sú staða sem kom upp
í [REI-málinu] endurtaki sig.“
Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, tók REI-málið til
athugunar haustið 2007, eftir að
harðvítug átök höfðu staðið um
það í borgarstjórn. Málið snerist
um samruna félagsins Reykjavík

meðal annars með þeim orðum að
til stæði að endurskoða regluverkið til fyrirbyggja að svona nokkuð
gæti endurtekið sig.
Í samræmi við starfsvenju ákvað
hann að bíða með að ljúka athuguninni til að gefa stjórnvöldum færi á
að ráðast í nauðsynlegar breytingar. Í desember 2008 sendi hann svo
enn bréf á borgarstjórn og spurðist fyrir um hvað málinu liði. Enn
virtist sú staða vera uppi að vafi
léki á um hvort OR starfaði á sviði
einkaréttar eða opinberrar stjórnsýslu. Ekkert hefði því breyst.

Þriggja marka sigur í gær og Ísland komið áfram:

Quarashi gengur aftur:

Strákarnir okkar í
heimsklassa í Svíþjóð

Lag í tveimur
kvikmyndum

Heimsmeistarakeppnin

Í HANDBOLTA 2011

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Energy Invest (REI), dótturfélags
Orkuveitunnar (OR), við Geysi
Green Energy, sem var í meirihlutaeigu FL Group og Glitnis, og
leiddi til mesta upplausnarástands í
sögu borgarstjórnar Reykjavíkur.
Tryggvi sendi í tvígang út
spurningalista vegna málsins; tólf
spurningar til allra eigenda OR í
október 2007 og sex spurningar til
borgarstjórnar í lok febrúar 2008
sem að stórum hluta snerust um
aðkomu Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, þá borgarstjóra, að málinu. Spurningunum var svarað,

Ísland er komið áfram í milliriðlakeppnina á HM í handbolta
eftir þriggja marka sigur á Austurríki, 26-23, í gær. Sigurinn var
sérstaklega sætur í ljósi þess að
þeir strákarnir okkar voru fimm
mörkum undir í hálfleik, 16-11.
Íslendingarnir sýndu hins
vegar hvað í þeim býr með
magnaðri frammistöðu í síðari
hálfleik. Björgvin Páll Gústavsson varði eins og berserkur

í markinu fyrir aftan risastóran
íslenskan varnarmúr.
„Þetta sýnir þann frábæra
karakter sem býr í þessu liði.
Ég trúi því varla sjálfur hvernig þetta fór á endanum. Á tímabili leið okkur Didda [Ingimundi
Ingimundarsyni] þannig að þeir
gætu ekki skorað gegn okkur,“
sagði varnarjaxlinn Sverre
Jakobsson við Fréttablaðið eftir
leik.
Ísland er nú með öruggt sæti
í milliriðlakeppninni eftir fjóra
sigra í röð. Liðið mætir Noregi í lokaleik riðlakeppninnar á
fimmtudag.
- esá, hbg / sjá síðu 48

FÓLK Lagið Stick ‘Em Up með

hinni sálugu Quarashi heyrist í
myndunum Death Race 2, sem
kom út í lok árs 2010, og The
Mechanic sem er væntanleg á
árinu.
„Ég vissi ekki af þessu fyrr
en ég sá þetta á Youtube, þar
eru menn greinilega fyrstir með
fréttirnar,“ segir Ómar Hauksson, rappari í hljómsveitinni áður
en hún hætti árið 2005. „Þetta
kemur á óvart, ég bjóst ekki við
þessu. Það er vonandi að þetta
skili sér inn á bankareikninginn
hjá manni.“
Lög Quarashi heyrðust víða
upp úr aldamótum þegar hljómsveitin hafði samið við útgáfurisann Sony.
- afb / sjá síðu 26

Því bréfi var svarað 5. mars
2009, efnislega á þann veg að vinnan stæði enn yfir. „Nú eru liðnir
tæplega 22 mánuðir frá bréfi
borgarstjóra Reykjavíkurborgar
til mín,“ skrifar Tryggvi í nýjasta
bréfi sínu. Á fundi sem hann átti
af öðru tilefni með borgarráði 18.
nóvember hafi aftur komið fram
að vinnan stæði enn yfir.
Nú vill umboðsmaður sem áður
segir vita hvort eitthvað hafi gerst
í málinu á þessum 22 mánuðum.
Hann óskar eftir að svar við því
berist fyrir 2. febrúar.
- sh

SPURNING DAGSINS
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Viðræðuáætlun SA og ASÍ um sameiginleg mál undirrituð:

Grunaður um nauðgun:

Beðið viðbragða frá stjórnvöldum

Situr áfram í
gæsluvarðhaldi

KJARAMÁL Samtök atvinnulífsins

Krummi, er þá allt í mínus
aftur?
„Já, það er komið í mínus en er allt
í plús.”
Tónlistarmaðurinn Krummi og félagar í
hljómsveitinni Mínus gefa út sína fyrstu
plötu í þrjú ár.

Forsætisráðherra á Facebook:

Réttarhöldin
dapurleg
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðar-

dóttir forsætisráðherra sagði á
Facebook-síðu sinni í gær að það
væri dapurlegt að einu réttarhöldin í tengslum við hrunið, sem
eitthvað kvæði að enn um sinn,
væru vegna nímenninganna svonefndu.
Aðalmeðferð í máli níumenninganna hófst í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.
Jóhanna segir jafnframt á síðu
sinni að það sé fráleitt að þetta
unga fólk hafi gegnt einhverju
lykilhlutverki í því erfiða ástandi
sem hér ríkti í kjölfar hrunsins
eða að aðgerðir þess hafi ógnað
stjórnskipan landsins.

Hæstiréttur staðfestir úrskurð:

Sigurjón verður
áfram í haldi
LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur stað-

festi í gær gæsluvarðhaldsúrskurð Héraðsdóms yfir
Sigurjóni Þ.
Árnasyni, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans. Hann
var úrskurðaður í gæsluvarðhald á föstudag
til 25. janúar
að kröfu sérSIGURJÓN Þ.
staks sakÁRNASON
sóknara vegna
rannsókna á
málefnum bankans.
Sigurjón kærði úrskurðinn til
Hæstaréttar, sem féllst á hann í
gær. Jón Steinar Gunnlaugsson
skilaði sératkvæði í málinu og
vildi hafna kröfunni.
Ívar Guðjónsson, fyrrverandi
forstöðumaður eigin viðskipta
bankans, var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald á föstudaginn en látinn laus í fyrrakvöld
þar sem yfirheyslum yfir honum
var lokið í bili.
- sh

(SA) og Alþýðusamband Íslands
(ASÍ) undirrituðu á mánudag viðræðuáætlun um sameiginleg mál,
en samkvæmt því skal ríkissáttasemjari taka að sér stjórn viðræðna vísi eitthvert aðildarsamtaka ASÍ kjaradeilu sinni til hans.
Í tilkynningu frá SA segir að
báðir aðilar bíði eftir svörum ríkisstjórnar varðandi aðkomu stjórnvalda að gerð nýrra kjarasamninga.
Starfsgreinasamband Íslands,
að undanskildum hinum svokölluðu flóafélögum, Eflingu, Verka-

lýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðsog sjómannafélags Keflavíkur og
nágrennis, hefur þegar vísað sinni
deilu við SA til sáttasemjara. Að
mati samninganefndarinnar hafði
viðræðum miðað hægt og var því
málum vísað til sáttasemjara til
að þrýsta á um markvissari viðræður.
Kjaramál hafa verið í brennidepli síðustu vikur þar sem flestallir samningar eru lausir og ber
nokkuð á milli samningsaðila. Þá
hafa einstök félög lýst sig andvíg
svokallaðri samræmdri launastefnu.
- þj

KJARADEILUR Kjaraviðræður eru að
komast á fullt og hafa ASÍ og SA undirritað viðræðuáætlun um sameiginleg
mál. Samtökin bíða viðbragða stjórnvalda.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Toppar í jólaveislu en
tölvuskeyti á óbreytta
Bæjarfulltrúum í Kópavogi og yfirmönnum var boðið ásamt mökum til kvöldverðar á Þorláksmessu. Aðrir bæjarstarfsmenn fengu ekki hefðbundna jólagjöf
frá bænum heldur aðeins tölvuskeyti. Veislukostnaðurinn liggur enn ekki fyrir.
KÓPAVOGUR Kostnaður vegna veislu

sem bæjarstjórn Kópavogs hélt á
Þorláksmessu fæst ekki uppgefinn á bæjarskrifstofnum. Að sögn
Örnu Schram upplýsingafulltrúa
liggja þessar upplýsingar enn ekki
fyrir.
Gunnar I. Birgisson, bæjarfullrúi minnihluta Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi bæjarstjóri,
bað um sundurliðaðan kostnað
vegna veislunnar á fundi bæjarráðs 6. janúar. Sagði hann um að
ræða veislu sem bæjarstjórnin
hefði haldið sjálfri sér í Molanum,
menningarmiðstöð bæjarins fyrir
ungt fólk.
„Mér fannst þetta óþarfi í ljósi
þess að starfsmenn fengu ekki einu
sinni jólakveðju frá bæjarstjórn og
bæjarstjóra nema í gegn um tölvupóst,“ segir Gunnar. „Með minni
fyrirspurn er ég bara að mótmæla
þessu bulli. Þetta er bara algjörlega úr takti við tímann.“
Hinn 7. janúar óskaði F réttablaðið
eftir upplýsingum frá Kópavogsbæ um veisluna.
Meðal annars var
spurt um reikninga og gestalista.
Sem fyrr segir er
engin svör að fá um

GUÐRÍÐUR
ARNARDÓTTIR

...það hefur alltaf farið
í taugarnar á mér að
drekka á kostnað skattborgaranna.
GUNNAR I. BIRGISSON
BÆJARFULLTRÚI SJÁLFSTÆÐISMANNA

málið á bæjarskrifstofum Kópavogs og Gunnari hefur heldur
ekki verið svarað. Hann segir að
gestir hafi verið bæjarfulltrúar og
helstu yfirmenn og makar þeirra. Í
ljósi efnahagsástandsins hafi hver
veislugestur borgað 2.500 krónur
upp í kostnaðinn.
„Menn geta ímyndað sér að
veisla sem stendur frá klukkan
sjö til eitt um nótt kostar nú örugglega meira en það,“ bendir Gunnar á og ítrekar að þegar vel árar

sé ekkert að því að launa framlag
bæjarfulltrúa og maka þeirra sem
mikið mæði á.
Gunnar segir að á árunum 1990
til 1996 hafi hver bæjarfulltrúi
komið með sitt eigið vín ef haldin
var veisla. Þegar hann var bæjarstjóri árið 2008 hafi hann boðið
bæjarfulltrúunum í mat og drykk
eftir gerð fjárhagsáætlunar.
„Svo snöpuðum við nú hvítvín
sem við áttum þarna en ég keypti
rauðvínið í veisluna. Það gerði ég
úr eigin vasa því það hefur alltaf
farið mikið í taugarnar á mér að
drekka á kostnað skattborgaranna.
Menn geta borgað það sjálfir og
sérstaklega þegar herðir að,“ undirstrikar Gunnar, sem ekki mætti í
veisluna á Þorláksmessu:
„Þegar við erum að skera allt
niður þá passar þetta ekki gagnvart starfsfólkinu okkar. Það hefur
alltaf fengið jólakort og litla
gjöf til að sýna því þakklæti fyrir vel unnin störf.
En þetta var haldið í staðinn. Ég bara mæti ekki í
svona rugl.“
gar@frettabladid.is

GUÐRÚN
PÁLSDÓTTIR

GUNNAR I.
BIRGISSON

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti
í gær gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir manni sem er grunaður um
að hafa nauðgað konu inn á salerni á skemmtistað í Reykjavík
um liðna helgi. Maðurinn sætir
gæsluvarðhaldi til 11. febrúar.
Atvikið átti sér stað aðfaranótt
sunnudags.
Rannsókn málsins er á lokastigi. Umræddur maður er
erlendur ríkisborgari en hefur
unnið hér á landi um skeið.
Maðurinn hefur ekki komið við
sögu hjá lögreglu áður.
- shá

Sigurjón
Brink látinn
Sigurjón Brink tónlistarmaður
varð bráðkvaddur á heimili
sínu í Garðabæ í fyrrakvöld.
Hann var
fæddur 29.
ágúst 1974.
Sigurjón
var ástríðufullur tónlistarunnandi og hafði
af tónlist
atvinnu síðastliðinn áratug. Hann samdi lög, söng og
lék á ýmis hljóðfæri og tók þátt
í sviðsuppfærslum. Hann var
einn stofnenda Vesturports
og samdi tónlist við leikritið
Brim. Haustið 2009 sendi hann
frá sér sólóplötuna Sjonni
Brink. Sigurjón tók nokkrum
sinnum þátt í Söngvakeppni
Sjónvarpsins og er lag hans
og eiginkonu hans á dagskrá
keppninnar á laugardag.
Eiginkona Sigurjóns er leikkonan Þórunn Erna Clausen.
Sigurjón lætur einnig eftir sig
fjögur börn á aldrinum tveggja
til fimmtán ára.

Úlfaveiðar hafnar í Svíþjóð:

Stjórn ESB varar
stjórnvöld við
SVÍÞJÓÐ Framkvæmdastjórn ESB

telur sænsk stjórnvöld brjóta
gegn lögum sambandsins með því
að heimila veiðar á úlfum annað
árið í röð.
Sænskir veiðimenn mega veiða
20 úlfa í ár, og hafa þegar fellt
fjórtán. Í fyrra voru 27 úlfar
veiddir, en fram að því höfðu
veiðar verið bannaðar í um hálfa
öld, að því er segir á vef BBC.
Talið er að um 200 úlfar séu í
Svíþjóð. Óttast er að í svo litlum
hópi sé ónóg fjölbreytni í genamengi dýranna. Rætt hefur verið
um að flytja úlfa frá öðrum löndum í Evrópu yfir til Svíþjóðar til
að auka fjölbreytileikann.
- bj

Óvissa um líf þjóðstjórnarinnar í Túnis eftir afsögn fjögurra ráðherra:

Mótmælendur kveikja í sér
Þvottavél og þurrkari
frá Siemens.

ATA R N A

Einstök gæði.
Góð þjónusta.
Þetta eru tækin
handa þér!

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

TÚNIS, AP Ungur atvinnulaus maður lést á sjúkrahúsi í Egyptalandi í gær. Hann hafði kveikt í sjálfum sér í hafnarborginni Alexandríu, augljóslega
að fyrirmynd annars ungs manns, Mohameds
Bouazizi, sem kveikti í sér í Túnis í desember og
hratt af stað uppreisn gegn stjórn forsetans þar í
landi.
Fleiri ungir menn hafa gripið til sama ráðs
í arabaheiminum undanfarið, þar á meðal þrír
aðrir í Egyptalandi, sem lifðu þó allir af. Mótmælendur í Máritaníu og Alsír kveiktu einnig í sér,
greinilega í von um að hrinda af stað uppreisn
áþekkri þeirri sem varð í Túnis.
Óvissa ríkir um líf þjóðstjórnarinnar í Túnis,
sem tók við völdum á mánudag eftir að harðstjórinn Zine El Abidine Ben Ali hrökklaðist frá völdum.
Mikil óánægja er í Túnis með þátttöku náinna
samstarfsmanna Ben Alis í nýju stjórninni. Í gær
sögðu fjórir andstæðingar Ben Alis af sér ráðherraembætti í nýju stjórninni, aðeins degi eftir
að hún tók til starfa. Ekki var ljóst í gær hvort
stjórnin væri þar með fallin.

MÓTMÆLI Í TÚNIS Maður með brauð í hendi borinn á höndum annarra mótmælenda.
NORDICPHOTOS/AFP

Efnt var til mótmæla í gær gegn RCD, flokki
Ben Alis, og hrópuðu sumir: „Við getum lifað á
brauði og vatni eingöngu, en ekki með RCD.“
- gb

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Korfu

GRIKKLAND

ADRÍAHAF

Korfu

Nýjung!

Gríska
draumaeyjan
Nýr og ómótstæðilegur
áfangastaður

Allt innifalið!

Louis Corcyra Beach er gott fjögurra stjörnu „allt innifalið“ hótel,
vel staðsett við ströndina í bænum Gouvia. Einungis um 5 mín.
göngufjarlægð frá miðbæ Gouvia.
Fallegt útsýni er yfir Gouvia-flóann og á hótelinu er barnaklúbbur og
skemmtidagskrá.

Flugsæti

Verð frá 155.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

Verð frá 79.900 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur, 18. júní.
Allt innifalið. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli:
184.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar.

og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug fram og til baka og
flugvallaskattar 28. maí.
* Verð án Vildarpunkta 89.900 kr.

BEINT
MORGUNFLUG
MEÐ

ICELANDAIR

Louis Corcyra Beach

*Verð án Vildarpunkta 165.900 kr. m.v. 2+2. Verð án Vildarpunkta 194.900 kr. m.v. 2.

Hálft fæði

Ipsos Beach
Ipsos Beach hótel er snyrtilegt þriggja stjörnu hótel , einungis 50 til
80 metrum frá ströndinni í Ipsos. Við hótelið er sundlaug, barnarlaug,
barnaleiksvæði og sólbekkir með ágætri aðstöðu.

Verð frá 119.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í 10 nætur, 18. júní.
Hálft fæði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli: 126.900 kr. og 15.000
Vildarpunktar.
*Verð án Vildarpunkta 129.900 m.v. 2+2. Verð án Vildarpunkta 136.900 m.v.. 2

Í ALLT SUMAR
Helion íbúðir

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 53089 01/11

Flugáætlun
28. maí
7. júní
18. júní
28. júní

9. júlí
23. ágúst
23. júlí
24. sept.
2. ágúst 1. okt.
13. ágúst

Helion íbúðagarðurinn samanstendur af sjö tveggja hæða byggingum
í stórum og snyrtilegum garði, sem liggur niður að strönd og er stutt
frá miðbænum í Gouvia. Gestamóttaka og smáverslun eru í sérhúsi og
í garðinum er sameiginlegt sundlaugarsvæði með sólbaðsaðstöðu og
snakkbar fyrir öll húsin.

Verð frá 120.190 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur, 18. júní
Verð á mann m.v. 2 í íbúð: 130.920 og 15.000 Vildarpunktar.

Ótal ﬂeiri gistimöguleikar á VITA.is

* Verð án Vildarpunkta 130.190 kr. m.v. 2+2. Verð án Vildarpunkta 140.920 kr. m.v. 2.

VITA er líﬁð
VITA | Skútuvogi 13a | Sími 570 4444 | VITA.is
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GENGIÐ 18.01.2011

Bandaríkjadalur

116,89

117,45

Sterlingspund

187,16

188,06

Evra

156,40

157,28

Dönsk króna

20,988

21,110

Norsk króna

20,026

20,144

Sænsk króna

17,540

17,642

Japanskt jen

1,4151

1,4233

SDR

181,13

182,21

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,072
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Þriggja milljarða kostnaður bætist við greiðslur ríkissjóðs vegna Icesave:

Sprengjuárás í Írak:

26 milljarðar koma til greiðslu í ár

Yfir fimmtíu
féllu í árás

ICESAVE Áætlanir um greiðslur
til Breta og Hollendinga vegna
Icesave-samningsins miða við
að 26 milljarðar króna komi til
greiðslu úr ríkissjóði í ár.
Af þeirri fjárhæð eru níu milljarðar króna vextir vegna áranna
2009 og 2010 og bætast þeir við þá
20 milljarða sem Tryggingasjóður
innstæðueigenda og fjárfesta (TIF)
á og borgar sjálfur. Sautján milljarðar eru vegna vaxtagreiðslna
þessa árs.
Greiðslur vegna Icesave verða
mestar á þessu ári og lækka síðan
jafnt og þétt fram til 2016 þegar

lokagreiðslan, 1,8 milljarðar,
verður innt af hendi.
Greiðsluáætlunin byggist á forsendum Icesave-samninganefndar
Íslands um endurheimtur úr þrotabúi Landsbankans, gengisþróun og
fleiru.
Auk vax takostnaða r þa rf
íslenska ríkið að greiða þrjá milljarða króna vegna útlagðs kostnaðar Breta og Hollendinga við
útgreiðslur til innstæðueigenda
á sínum tíma. Samdist um hlut
Íslendinga í þeim kostnaði.
Ekki er gert ráð fyrir greiðslum
ársins í fjárlögum. Í minnisblaði

26 milljarðar í ár

ÍRAK Yfir fimmtíu féllu í sjálfsmorðssprengjuárás í írösku
borginni Tikrit í gær. Auk þess
eru hundrað aðrir sárir en árásin var gerð fyrir utan lögreglustöð þar sem menn stóðu í biðröð
eftir atvinnuviðtali. Árásin er sú
mannskæðasta síðan í október
þegar yfir fimmtíu féllu eftir
árás fyrir utan kirkju í Bagdad.
Tikrit er heimabær Saddams
Hussein, fyrrverandi einvalds í
Írak, og hefur allt frá stríðsbyrjun verið miðstöð andófs gegn
hersetu í landinu.
- shá

Greiðsluáætlun fjármálaráðuneytis
2011
26,1 ma. kr.
2012
10,4 ma. kr.
2013
8,6 ma.kr
2014
7,0 ma.kr
2015
5,0 ma.kr
2016
1,8 ma.kr
Samtals
58,9 ma.kr

fjármálaráðuneytisins til fjárlaganefndar Alþingis kemur fram
að nauðsynlegt kunni að reynast
að leita sérstakrar lagaheimildar
vegna greiðslna ársins.
- bþs

Myndbútur að vali
þingvarðar í dómi
GULLDEPLA Sex skip eru við veiðar í

Grindavíkurdjúpi en lítið er að hafa.

Úr dómsalnum
Flug
„Ég flaug á vængjum ástarinnar.“
Jón Benedikt Hólm spurður um
hvernig hann hefði komist inn í
Alþingishúsið.

Óvissa
„Ég var mjög óviss um hvaða fyrirmælum ég væri að óhlýðnast.“

Yfirþingvörður í Alþingishúsinu valdi og geymdi myndbút úr öryggismyndavél,
sem nú er notaður sem sönnunargagn fyrir dómi. Þetta kom fram í aðalmeðferð
í máli nímenninganna í gær. Þeir neita að atvikið hafi verið skipulagt.

Kolbeinn Aðalsteinsson um þau
ummæli lögreglumanns að hann
væri að óhlýðnast fyrirmælum
lögreglu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

DÓMSMÁL Yfirþingvörður í Alþingis-

Sex skip í Grindavíkurdjúpi:

Lítið að hafa á
gulldeplunni
SJÁVARÚTVEGUR Lítið er að hafa af
gulldeplu á miðunum í Grindavíkurdjúpi. Sex skip stunda veiðarnar um þessar mundir.
Guðlaugur Jónsson, skipstjóri á
HB Granda skipinu Ingunni AK,
segir í frétt á heimasíðu fyrirtækisins að aflinn hafi verið frá
um 100 tonnum og upp í um 200
tonn eftir daginn. Gulldeplan er
aðeins veiðanleg yfir birtutímann
sem takmarkar sóknina.
Auk Ingunnar eru Vestmannaeyjaskipin Huginn VE, Sighvatur
Bjarnason VE og Kap VE að gulldepluveiðum en þar eru einnig
Hoffell SU og Bjarni Ólafsson
AK.
- shá

LEIÐRÉTTING
Í Fréttablaðinu 14. janúar um sorporkustöð á Kirkjubæjarklaustri sagði
að Skipulagsstofnun hefði veitt Skaftárhreppi undanþágu frá reglugerð um
úrgang þegar stöðin var byggð. Rétt
er að Skipulagsstofnun er ekki leyfisveitandi og veitir ekki undanþágur
frá reglugerðum. Umhverfisráðherra
veitti Skaftárhreppi undanþágu frá
ákvæði í heilbrigðisreglugerð 1. mars
1999, að fenginni umsögn Hollustuverndar ríkisins, heilbrigðisnefndar
Suðurlands og Skipulagsstofnunar.

húsinu ákvað upp á eigin spýtur
að velja og geyma stuttan kafla
úr öryggismyndavél, þar sem sjá
mátti nímenningana hópast inn í
Alþingishúsið 8. desember 2008.
Aðrar upptökur, fyrir og eftir
atburðinn, voru ekki varðveittar
og eyddust sjálfkrafa á viku til tíu
dögum.
Þetta kom meðal annars fram
við aðalmeðferð málsins á hendur nímenningunum í héraðsdómi
í gær. Þingvörðurinn, Guðlaugur Ágústsson, valdi sjálfur myndskeiðið sem geymt var, sýndi það
forsætisnefnd og það er nú notað
sem sönnunargagn í málinu.
„Það er slæmt að langstærstur
hluti myndbandsins skyldi vera látinn eyðast, því að það hefði getað
upplýst um atvik sem skiptu verulegu máli um sönnunarfærslu í
málinu,“ segir Brynjar Níelsson
hrl., verjandi tveggja sakborninga.
Hann bendir á að ákært hafi verið
fyrir brot sem hefðu átt að sjást
á því myndbandi, hefði það verið
fyrir hendi.
Gögn frá lögreglu, sem hafa að
geyma myndir og fingraför voru
lögð fram í gær í upphafi aðalmeðferðarinnar í máli þessara níu einstaklinga sem ákærðir eru fyrir
innrás á Alþingi. Lára V. Júlíusdóttir, settur saksóknari, lagði
fram gögnin.
Sakborningarnir níu voru sammála um sum atriði, svo sem að
þeir hefðu ekki farið inn í Alþingishúsið í heimildarleysi heldur hefðu
þeir verið í fullum rétti til þess að

Máttleysi
„Ég gerði mig algerlega máttlausan, en þeir drógu mig niður
stigann og öskruðu á mig allan
tímann að róa mig niður.“
Teitur Ársælsson um handtökuna í
Alþingishúsinu.

Minnisleysi
„Nei, en það sést á myndbandinu
að ég sagði: „Láttu mig í friði.“
Andri Leó Lemarquis spurður um
hvort hann myndi hvað hann hefði
sagt við þingvörð í atinu við útidyr
Alþingishússins.

Glefs

AÐALMEÐFERÐIN Dómsalur var þétt setinn við aðalmeðferð í máli nímenninganna,

„Það getur verið að ég hafi glefsað
í höndina á honum.“

sem sakaðir eru um að hafa ruðst inn í Alþingishúsið. Á myndinni má sjá nokkra
sakborninga, fjölskyldur þeirra og stuðningsfólk.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fara inn í húsið, enda hefði ekkert
gefið til kynna að þingpallar væru
lokaðir. Sumir þeirra neituðu að
svara spurningum saksóknara um
hvers vegna þeir hefðu farið inn.
Aðrir sögðust hafa farið inn til
þess að koma sjónarmiðum sínum
á framfæri og láta í sér heyra.
Í aðalmeðferðinni var sýnt
myndband úr öryggismyndavél af
því þegar hópurinn fór inn í þinghúsið. Þar mátti sjá að til stympinga kom milli einhverra nímenninganna og þingvarða, þegar hinir
síðarnefndu reyndu að stöðva fólksstrauminn inn. Sýning myndbandsins vakti töluverða kátínu í dómsal
og mátti heyra hlátrasköll þegar
það sýndi sem mestan atgang við
útidyr þinghússins. Myndbandinu

Andri Leó Lemarquis spurður hvort
hann hafi bitið lögreglumann.

lauk á því að lögreglumenn komu
þjótandi á vettvang.
Einn sakborninga vakti athygli
dómara á því að undarlegt væri að
atburðarásin væri einungis sýnd
þar til lögregla kom að húsinu en
ekki eftir að laganna verðir voru
komnir inn.
Sakborningarnir, sem vildu á
annað borð svara spurningunni um
hvort ætlunin hefði verið að raska
störfum þingsins, sögðu svo ekki
hafa verið. Þó kvaðst einn þeirra
hafa gert sér grein fyrir því að
þetta gæti haft í för með sér einhverja röskun á störfum Alþingis.
Saksóknari upplýsti að fram
hefði komið við skýrslutökur hjá
lögreglu að miðum hefði verið
dreift fyrir atburðina í Alþingis-

Hezbollah
„Fyrst ráðast þingverðir á okkur
með offorsi eins og Hezbollah
sé komið í allri sinni dýrð inn á
Alþingi.“
Þór Sigurðsson um atburðarásina í
Alþingishúsinu.

húsinu þar sem fólk hefði verið
hvatt til mótmælanna. Sakborningar ýmist neituðu að tjá sig um
það hvort mótmælin hefðu verið
skipulögð eða neituðu að svo hefði
verið. Þá kannaðist enginn við að
hafa lent í stympingum við þingverði eða lögreglu, né að hafa borið
vopn eða barefli af einhverju tagi.
jss@frettabladid.is
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RIGNING EÐA
SLYDDA Það
verða ekki miklar
breytingar á veðrinu til morguns
en það kólnar
lítið eitt einkum
norðan til. Víða
skúrir eða slydduél en úrkomulítið
norðaustanlands.
Úrkoma á vesturhelmingi landsins á 0
föstudag með hlýnandi veðri.
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Berlín

3°

Billund
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Frankfurt
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Friedrichshafen
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn
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FÖSTUDAGUR
5-10 m/s, hlýnandi.
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Las Palmas
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London
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Ósló
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París
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Á MORGUN
8-18 m/s.
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4°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

0°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Hvenær sagðir þú síðast við bílinn
þinn að þú elskaðir hann?
Reglubundin þjónustuskoðun Toyota
Bílaleiga Húsavíkur

KS Sauðárkróki

%¬ODWDQJLVDƪU¯L

Toyota Akureyri

Bílaverkstæði Austurlands

Bifreiðaverkstæðið Ásinn

Toyota Kópavogi
Toyota Reykjanesbæ
Bílageirinn

Toyota Selfossi

Reglubundin þjónustuskoðun - Bara lausnir

Komdu með bílinn þinn í reglubundna skoðun hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota.
Það eykur endingu hans og viðheldur söluverðmæti.

Vaxtalausar greiðslur

Þeir sem koma með bílinn í reglubundna þjónustuskoðun í janúar og greiða með greiðslukorti
eiga kost á því að dreifa greiðslum* á þrjá mánuði vaxtalaust frá og með 2. apríl.

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
*3% þjónustugjald
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KJÖRKASSINN

Áformaðar vegaframkvæmdir taka tuttugu ár í stað fjögurra ef ekki verða veggjöld: Ákærður fyrir eignaspjöll:

Bensín- og olíugjöld myndu lækka
Telur þú þörf á að endurskoða
meðferð nauðgunarmála í
réttarkerfinu?
Já

87,7%
12,3%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú Ísland standa framarlega í umhverfismálum á
heimsvísu?
Segðu skoðun þína á visir.is

SA M G Ö N G U M Á L Við upptök u
veggjalda, til að standa straum af
kostnaði af umfangsmiklum vegaframkvæmdum á suðvesturhluta
landsins, var ætlunin að lækka olíuog bensíngjöld.
Þetta kom fram í máli Kristjáns
L. Möller, þáverandi samgönguráðherra, í umræðum á Alþingi síðastliðið sumar.
Lýsti hann yfir að taka bæri upp
rafræna innheimtu í gegnum gervihnött. „Þá falla öll önnur gjöld niður,
eins og olíugjöld og bensíngjöld,
og verður aðeins um eitt gjald að
ræða,“ sagði hann í ræðunni.

Kristján,
sem fór fyrir
viðræðunefnd
stjórnvalda við
lífeyrissjóðina
um fjármögnun
framkvæmdanna, segir að
verði fallið frá
áformum um að
innheimta veg- KRISTJÁN L.
MÖLLER
gjöld á þeim
leiðum sem um ræðir, sé einsýnt að
framkvæmdir við þær taki tuttugu
ár eða meira en ekki fjögur. „Þessu
var stillt upp þannig að hægt yrði

að ráðast í þetta á þremur til fjórum árum með þessum hætti. Hinn
valkosturinn er að gera þetta á
sirka tuttugu til 25 árum.“
41 þúsund skrifuðu undir mótmæli FÍB gegn vegtollum.
Kristján kveðst vel skilja að svo
margir hafi skrifað undir. Sjálfur
hefði hann getað hugað sér að mótmæla vegtollum ofan á bensín- og
olíugjöld. „Það er hins vegar svo
að frjálslega er farið með ýmsar
staðreyndir í þessu máli, meðal
annars þessa. Það er grundvallaratriði að þessi gjöld lækki á móti
veggjaldinu.“
- bþs

Spreyjaði málningu á leikskóla
DÓMSMÁL Hálfþrítugur karlmaður hefur verið ákærður fyrir héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að
spreyja á vegg leikskóla.
Manninum er gefið að sök að
hafa aðfaranótt laugardagsins 17.
október 2009, úðað málningu með
spreybrúsa, á vegg leikskólans
Furuborgar í Reykjavík, þannig
að skemmdir hlutust af.
Í málinu gerir lögmaður kröfu
fyrir hönd Reykjavíkurborgar,
um að maðurinn verði dæmdur
til greiðslu skaðabóta að fjárhæð
24.996 krónur.
- jss

Kanna hvort lögregla
vissi um flugumann
Breskur lögreglumaður laumaði sér í raðir aðgerðasinna hér á landi árið 2005.
Innanríkisráðuneytið hyggst kanna hvort íslensk stjórnvöld eða lögreglan hafi
vitað að hann væri lögreglumaður. Ríkislögreglustjóri vill ekki tjá sig um málið.
LÖGREGLUMÁL Innanríkisráðu-
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DAGSKRÁ
Staðan í kjaramálum
Kröfur VM
Eftir hverju er verið að bíða?

neytið mun kanna hvort íslensk
löggæsluyfirvöld hafi vitað að
flugumaður breskra löggæsluyfirvalda hafi
komið hingað til
lands á fölskum
forsendum árið
2005.
Lögreglumaðurinn,
Mark Kenne dy, gekk undir
nafninu Mark
MARK KENNEDY
Stone á árunum
2003 til 2009. Þá var hann gerður út af breskum lögregluyfirvöldum til að blanda sér í ýmsa
hópa aðgerðasinna í Bretlandi og
víðar á fölskum forsendum. Hlutverk hans var að afla upplýsinga
um aðgerðasinnana með leynd, að
því er fram kemur í breska dagblaðinu The Guardian.
Kennedy kom til Íslands árið
2005 og tók þátt í mótmælum
Saving Iceland við álver Alcoa og
Kárahnjúkavirkjun. Ekki hefur
verið upplýst hvort íslensk stjórnvöld hafi vitað að Kennedy hafi í
raun starfað fyrir bresku lögregluna á þeim tíma.
The Guardian greindi frá því
fyrir helgi að Ögmundur Jónasson innan ríkisráðherra hygðist
láta rannsaka málið.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er það orðum aukið að
málið verði rannsakað formlega.
Til stendur að kanna innan ráðuneytisins og stofnana þess hvort
íslensk stjórnvöld eða lögregla
hafi vitað að Kennedy hafi í raun
verið breskur lögreglumaður.
Fréttablaðið sendi ríkislögreglustjóra fyrirspurn um mál

AÐGERÐIR Mark Kennedy tók þátt í mótmælum gegn Kárahnjúkavirkjun og álveri

Alcoa sumarið 2005. Hér beita meðlimir í Saving Iceland hliðstæðum aðferðum við
álver Norðuráls á Grundartanga árið 2007 og var beitt á Kárahnjúkum.
MYND/MAGNÚS MAGNÚSSON

Eins og ég skil þetta
er um að ræða forvirkar rannsóknir sem íslensk
lögregla hefur ekki heimild til
að stunda.
ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON
UTANRÍKISRÁÐHERRA

Marks Kennedy fyrir helgi. Í
svari frá ríkislögreglustjóra segir
aðeins að embættið hafi ekkert
um þetta mál að segja.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins vöruðu bresk löggæsluyfirvöld ríkislögreglustjóra við
því að í hópi erlendra mótmælenda sem kom hingað til lands
árið 2005 væru nokkrir afar harðskeyttir aðgerðasinnar, en ekki
kom fram hvernig breska lögreglan aflaði þeirra upplýsinga.

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra svaraði spurningum um
mál Kennedys í fyrirspurnatíma
á Alþingi á mánudag. Þar sagði
Össur ekki tilefni til viðbragða
af sinni hálfu vegna málsins fyrr
en niðurstaða væri fengin í innanríkisráðuneytinu.
„Hins vegar get ég lýst því sem
skoðun minni að þetta sé mjög
umdeilanleg aðferð sem þarna
er beitt,“ sagði Össur. „Eins og
ég skil þetta er um að ræða forvirkar rannsóknir sem íslensk
lögregla hefur ekki heimild til
að stunda.“
Í for vi rkum ra n nsók na raðgerðum felst að einstaklingar eða hópar eru rannsakaðir án
þess að rökstuddur grunur sé um
að ákveðinn glæpur hafi verið
framinn eða til standi að fremja
tiltekinn glæp. brjann@frettabladid.is

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir ýtir Öðlingnum 2011 úr vör í samstarfi við 365 miðla:

Karlmenn skrifa um jafnrétti
JAFNRÉTTISMÁL Karlmenn fá tæki-

VM

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

sími 575 9800

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
vupóst
með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

www.vm.is

færi til að taka þátt í umræðunni um jafnréttismál bæði í
Fréttablaðinu og á Vísi í árveknisátakinu Öðlingnum 2011. Átakið stendur í einn mánuð, hefst á
bóndadaginn, 21. janúar, og lýkur
á konudaginn, 20. febrúar.
Pistlar frá svokölluðum Öðlingum munu birtast daglega á Vísi og
jafnframt nokkrum sinnum í viku
í Fréttablaðinu. Öðlingsátakið var
stofnað í fyrra af Þórdísi Elvu
Þorvaldsdóttur, höfundi bókarinnar Á mannamáli, sem fjallaði
um kynbundið ofbeldi á Íslandi.
Þá beindist athyglin að einni tiltekinni birtingarmynd misréttis: ofbeldinu. Átakið leiddi meðal
annars til þess að Þórdís Elva var
tilnefnd til Samfélagsverðlauna
Fréttablaðsins.
„Ég vildi að átakið í ár yrði

með orðið að vopni vegna þess að
því meira sem við ræðum málin,
þeim mun meira ráðumst við á
þessa þögn sem hefur ríkt lengi
í kringum ýmsa anga jafnréttisbaráttunnar,“ útskýrir Þórdís
Elva.
„Mig grunar að ýmsir karlar
séu orðnir svolítið feimnir við að
kveðja sér hljóðs í þessum málaflokki vegna þess að hann hefur
verið yfirráðasvæði kvenna
undanfarin ár,“ segir Þórdís.
„Ég ákvað að kanna hver viðbrögðin yrðu ef ég byggði brú
fyrir karla yfir í þessa umræðu
– hvort þeir myndu vildu stökkva
um borð. Það reyndist vera og ég
er afskaplega þakklát fyrir það.
Ég tel það kveikja mikinn vonarneista um að jafnréttismál geti
tekið stórstígum framförum.“
- sh

ÞÓRDÍS ELVA Hópur karla mun skrifa í

Fréttablaðið og á Vísi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FJ
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FRÁ BYRJENDUM TIL SÉRFRÆÐINGA

KENN

Innritun hafin...
Vorönn 2011

Skrifstofuskólinn

Vefur, grafík og myndvinnsla

Skrifstofunám

Grafísk hönnun

Viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins. Nám fyrir fólk á öllum
aldri sem þarf að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með eftirsóttri menntun
og færni. Að loknu námi á þessari braut eiga þátttakendur að vera færir um
að vinna sjálfstætt við öll almenn skrifstofustörf sem öflugir tölvunotendur,
ritarar og við bókhald. Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi
(alþjóðleg próf ) eða verkefni.

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk. Kennt er á mest notuðu
hönnunarforritin í dag: Photoshop, Illustrator og InDesign.
Lengd 105 std. Verð kr. 129.000,- Hefst 1. febrúar

Tölvugreinar:
Windows, ritvinnsla í Word, Excel, PowerPoint, Outlook tölvupóstur, skipulag
og dagbók. Stafrænar myndir og myndvinnsla.

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur og tölvubókhald, tollskýrslugerð.

Persónuleg færni:
Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, atvinnuviðtöl og ferilskrár.
Verslunarbréf , íslensk og ensk. Sölutækni og markaðsmál.
Hefst 7. feb. Morgun og kvöldhópar með möguleikanum
að skipta milli eftir hentugleikum.
Lengd: 260 std. (13 einingar) Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Sérlega gagnleg og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax árangri.
Námsbrautin skiptist í tölvugreinar og viðskiptagreinar.
Hægt er að taka þátt í fjarkennslu. Sjá nánari lýsingu á heimasíðu.
Hefst 7. feb. Morgun og kvöldhópar með möguleikanum
að skipta milli eftir hentugleikum.
Lengd: 210 std. (10 einingar) Verð kr. 153.000,-

Stök námskeið
Bókhald 1 Lengd 100 std. Verð kr. 109.000,- Hefst 14. mars
Bókhald 2 Lengd 90 std. Verð kr. 98.000,Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Lengd 42 std. Verð kr. 54.000,- Hefst 15. apríl

Tollskýrslugerð Lengd 21 std. Verð kr. 28.000,-

Myndbanda- og tæknibrellugerð
Skemmtilegt og gagnlegt nám fyrir þá sem vilja læra eftirvinnslu og klippingar
myndbanda ásamt hönnun og gerð tæknibrella. Einnig eru tekin fyrir grunnatriði hreyfimyndagerðar. Unnið verður í Photshop, Premiere Pro og After Effects.
Lengd: 100 std. Verð kr. 119.000,- Hefst 10. febrúar

Vefsíðugerð
Photoshop og Dreamweaver.
Lengd 47 std. Verð kr. 54.000,- Hefst 2. febrúar
Stök forrit
Photoshop
Dreamweaver grunnur
Dreamweaver frh
Flash
Illustrator
InDesign
WordPress – Vefurinn minn
Stafrænar myndavélar & Picasa

Hefst
2. feb
16. feb
21. mar
7. mar
19. feb
8. mar
16. feb
15. feb

Lengd
21 std
26 std
21 std
21 std
31 std
31 std
26 std
16 std

Verð
27.000,29.000,27.000,27.000,44.000,44.000,29.000,18.000,-

Almenn tölvunámskeið
Almennt tölvunám
Windows – Word – Excel - Internet – Outlook
Lengd 60 std. Verð kr. 49.000,- Hefst 7. febrúar morgun og kvöldhópar
Stök forrit
Word 2007 & 2010
Excel 2007 & 2010
Excel frh. Stjórn & skipulag
Outlook 2007 & 2010
PowerPoint 2007 & 2010

Hefst
9. feb
21. feb
15. feb
4. mar
9. mar

Lengd
21 std
21 std
14 std
10 std
10 std

Verð
27.000,27.000,27.000,15.000,15.000,-

GEYMIÐ
AUGLÝSINGUNA

Skeifan 11B • 108 Reykjavík • Sími 511-3080 • tsk@tsk.is • www.tsk.is
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Mikill meirihluti landsmanna styður að staðgöngumæðrun verði heimiluð:

Konur hlynntari lögleiðingu
KÖNNUN Yfirgnæfandi meirihluti

þeirra sem afstöðu tóku í nýrri
könnun MMR vilja að staðgöngumæðrun verði heimiluð hér á landi.
Alls sögðust 86,7 prósent vilja að
staðgöngumæðrun yrði leyfð, en
13,3 prósent sögðust því andvíg.
Nokkur munur var á svörum
kynjanna. Þannig vildu um 90 prósent kvenna lögleiða staðgöngumæðrun, en um 83 prósent karla.
Yngra fólk styður frekar að staðgöngumæðrun verði heimiluð. Í
aldurshópnum 18 til 29 ára sögðust ríflega 92 prósent hlynnt lögleiðingu. Hlutfallið var rúmlega 85

prósent í aldurshópnum 30 til 49
ára, og tæplega 83 prósent í aldurshópnum 50 til 67 ára.
Stuðningsmenn Framsóknarflokks, Samfylkingarinnar og
Vinstri græns virðast samkvæmt
könnuninni ólíklegri til að styðja
lögleiðingu staðgöngumæðrunar en stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og Hreyfingarinnar.
Könnunin var gerð dagana 11.
til 14. janúar. Þátttakendur voru
890, valdir handahófskennt úr hópi
álitsgjafa MMR. Alls tóku 85 prósent afstöðu til spurningarinnar.

Staðgöngumæðrun
Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu því
að staðgöngumæðrun verði gerð lögleg
á Íslandi?
Mjög andvíg(ur)
Frekar andvíg(ur)
5,2%
8,1%

Frekar
fylgjandi
43,9%

- bj

Mjög
fylgjandi
42,8%
Heimild: MMR

SKAPAÐU ÞÍNA
EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR
SEM HEFJAST Á VORMISSERI:
FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR
- FJÁRMÖGNUN, SAMNINGAR,
ÚTBOÐSREGLUR OG UPPGJÖR
HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
- EINS ÁRS ÞVERFAGLEGT, HAGNÝTT NÁM
- TVEGGJA ÁRA NÁM FYRIR SÁLFRÆÐINGA
OG GEÐLÆKNA
UMSÓKNARFRESTUR TIL 20. JANÚAR

REKSTUR, STJÓRNUN OG MARKAÐSSETNING
SMÁFYRIRTÆKJA - MARKVISS LEIÐ
UMSÓKNARFRESTUR TIL 7. FEBRÚAR

MYND AF FORSÆTISRÁÐHERRA Risastór mynd af Saad Hariri, sem hefur verið forsætisráðherra síðan 2009 en missti þingmeiri-

hluta sinn í síðustu viku.

NORDICPHOTOS/AFP

Óttast að ný borgarastyrjöld brjótist út
Fyrsta ákæran vegna morðsins á Rafik Hariri hefur verið lögð fram. Efni
ákærunnar verður ekki birt strax. Hezbollah neita aðild og segja réttarhöldin
verða sýndarréttarhöld. Skólum var lokað í gær vegna ótta um átök.
LÍBANON, AP Stuðningsmenn Hezbollah-samtakanna söfnuðust
saman á nokkrum stöðum í Beirút, höfuðborg Líbanons, í gær,
daginn eftir að fyrsta ákæran var
lögð fram hjá Alþjóðlega sakadómstólnum í Haag vegna morðsins á
Rafik Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra.
Talið er líklegt að einhverjir
liðsmenn Hezbollah séu nefndir á nafn í ákæruskjalinu, en efni
þess verður ekki gert opinbert
nema dómstóllinn meti það nægilega rökstutt, sem verður ekki ljóst
fyrr en eftir nokkrar vikur.
Samtökin njóta mikils fylgis í
Líbanon og hafna því algerlega að
hafa átt nokkurn hlut að morðinu,
sem framið var í febrúar árið 2005.
Hariri lést ásamt 22 öðrum þegar
flutningabifreið full af sprengiefnum sprakk við Miðjarðarhafsströndina.

Hezbollah-samtökin, sem njóta
stuðnings bæði sýrlenskra og
íranskra stjórnvalda, segja málatilbúnaðinn runninn undan rifjum
Ísraels og Bandaríkjanna. Réttarhöldin verði því aldrei annað en
sýndarréttarhöld.
Margir óttast að þau verði til
þess að nú verði efnt til fjöldamótmæla og hætta sé á nýrri borgarastyrjöld í þessu stríðshrjáða landi,
tveimur áratugum eftir að langvinnu borgarastríði lauk. Harðvítug átök brutust einnig út milli
sjíamúslima og súnnía árið 2008.
Þegar fréttir bárust af liðssöfnuði Hezbollah-manna tóku margir foreldrar í höfuðborginni Beirút börn sín úr skólum. Nokkrum
skólum var lokað, en þegar mannfjöldinn hafði dreift sér á ný bárust tilkynningar um að þeir yrðu
starfandi í dag.
Saad Hariri, sonur hins myrta

og arftaki hans á stóli forsætisráðherra landsins, hefur neitað að
verða við kröfum frá Hezbollah
um að hafna afskiptum dómstólsins.
Þessi afstaða hans varð til þess
að ellefu ráðherrar Hezbollah
sögðu sig úr ríkisstjórn landsins
í síðustu viku, með þeim afleiðingum að hún missti meirihluta
sinn. Stjórnin átti að tryggja frið
í landinu með því að Hezbollah
væri í stjórn með þeim stjórnmálaöflum, sem þiggja stuðning frá Bandaríkjunum og SádiArabíu.
Daniel Bellemer, saksóknari í
málinu, hvetur Líbana til að bíða
átekta. Ákæran sem hann lagði
fram verður tekin til skoðunar
hjá dómstólnum og metið hvort
nægar sannanir séu fyrir hendi
til þess að byggja málaferli á
henni.
gudsteinn@frettabladid.is

Hvanneyrarmaðurinn ákærður fyrir ofstopa og ólögmæta nauðung:

Hélt fólki nauðugu með hnífi

Námsráðgjöf og upplýsingar:
sími

525 4444 endurmenntun.is

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært karlmann á þrítugsaldri
fyrir að halda þremur einstaklingum nauðugum inni á herbergi á
Hvanneyri í Borgarbyggð. Atvikið
átti sér stað aðfaranótt föstudagsins 24. september 2010.
Manninum er gefið að sök að
hafa neytt mann og konu til að
afhenda sér lykla að herbergi
annars þeirra. Hann skipaði þeim
síðan inn í herbergið og að halda
þar kyrru fyrir. Síðan læsti hann
þau þar inni.
Manninum er lýst svo í ákæru að

hann hafi verið ógnandi og æstur í
framkomu þegar hann var að skipa
fólkinu inn í herbergið. Hann var
vopnaður hnífi.
Skömmu síðar fékk annar maður
lykilinn að herberginu hjá ofstopamanninum. Hann fór einnig inn í
herbergið og læsti á eftir sér af
ótta við þann sem hnífinn bar.
Sá síðarnefndi viðhélt nauðunginni með því að hafa á sama ógnandi háttinn og með því að berja á
ytra byrði hurðar á herberginu. Þá
sendi hann ógnandi textaskilaboð
í farsíma tveggja þeirra sem hann

HVANNEYRI Þar átti hin meinta nauð-

ung sér stað.

hélt inni í herberginu og krafðist
inngöngu þangað inn gegn vilja
þeirra.
- jss

ÍSLENSKA/SIA.IS/NAT 52973 01/11

Hressarı
Mikilvægasta
máltíð dagsins.
Rannsóknir sýna að þeir sem hefja
daginn á að borða morgunmat
ná betri árangri í námi og starfi og eiga auðveldara
með að halda þyngdinni í skefjum en þeir sem sleppa
morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf samt ekki að
vera margbrotinn eða flókinn málsverður.

Meiri kraftur,
meiri vellíðan.
Cheerios er er trefjaríkt, sykurlítið
morgunkorn, unnið úr heilum
höfrum, hlaðið kolvetnum, orku og uppbyggjandi hollustu fyrir fólk sem vill njóta efri áranna. Í hverri skeið
eru mikilvæg næringarefni, 14 fjörefni og steinefni, og
fyrirheit um aukinn kraft og meiri líkamlega vellíðan.
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VEISTU SVARIÐ?

Orkuauðlindir þegar
nýttar að miklu leyti
undirskriftir vegna auðlindamála
voru afhentar forsætisráðherra?

2. Hvað heitir formaður skipulagsráðs Reykjavíkur?

FRÉTTASKÝRING
Hversu mikla orku má vinna hér á
landi og hversu mikinn arð má hafa
af orkusölu?

3. Hvaða ár var Bifreiðastöð
Reykjavíkur (BSR) stofnuð?
SVÖR
1. Sá ég spóa. 2. Páll Hjaltason. 3. 1921.

Tíu ára söguritun lýkur:

Höfundur lauk
Sögu Akraness
AKRANES Höfundur Sögu Akra-

ness, Gunnlaugur Haraldsson
þjóðháttafræðingur, afhenti verkið í gær eftir ríflega tíu ára starf.
Sveitarfélagið mun hafa greitt
nálægt eitt hundrað milljónir
króna fyrir verkið. Bærinn hefur
samið við útgáfufélagið Uppheima um útgáfu ritsins.
Stefnt er að því að gefa út í vor
tvö fyrstu bindin sem spanna
eiga tímabilið frá landnámi á
Akranesi og fram til aldamótanna 1800. „Mikill metnaður
hefur verið lagður í efni og
umbrot og annan frágang,“ segir
í frétt frá Akraneskaupstað. - gar

DÓMSMÁL
Sveik út fyrir tugi þúsunda
Þrítugur karlmaður hefur verið ákærður fyrir að svíkja út vörur og þjónustu
fyrir tæpar 120 þúsund krónur. Við
svikin notaði hann stolin greiðslukort.

45 daga fangelsi
Karlmaður hefur verið dæmdur í 45
daga fangelsi fyrir þjófnað. Hann
játaði að hafa brotist inn í bílskúr í
Hveragerði og stolið þaðan hátölurum, riffli og haglabyssu. Maðurinn á
að baki langan sakaferil.

Talið er að orkuauðlindir á Íslandi
geti skilað á bilinu 30 þúsund til 50
þúsund gígavattstundum af orku
á ári verði þær fullnýttar, að því
er fram kemur í drögum að nýrri
orkustefnu.
Þar er horft til bæði fallvatns og
jarðhita, en með þeim formerkjum að nýtingin sé sjálfbær. Þegar
hafa verið virkjuð svæði sem skila
um 17 þúsund gígavattstundum á
ári. Til samanburðar notar álver
Alcoa á Reyðarfirði um fimm þúsund gígavattstundir á ári.
Það er því búið að nýta ríflega
helming virkjanlegrar orku samkvæmt varfærnum spám. Samkvæmt bjartsýnni spám er búið
að virkja um þriðjung.
Í drögum að orkustefnu, sem
unnin hefur verið fyrir iðnaðarráðuneytið, segir að ráðstafa ætti
orkuauðlindunum af kostgæfni,
enda sé auðlindin takmörkuð. Að
sama skapi ætti að hámarka arðsemi af orkuvinnslu með því að
selja orkuna á hæsta mögulega
verði.
Í drögunum kemur fram að meðalverð seldrar raforku hjá Landsvirkjun á árinu 2009 hafi verið
23,44 Bandaríkjadalir á hverja
megavattstund, sem jafngildir um
2.750 krónum á núverandi gengi.
Til samanburðar kostaði megavattstundin á sameiginlegum raforkumarkaði í Noregi, Svíþjóð,
Finnlandi og Danmörku 71 Bandaríkjadal á síðasta ári, sem jafngildir um 8.300 krónum.
Í drögum að orkustefnu kemur

Vinnsla nú

Vinnanlegt í
framtíð, neðri
bilmörk

Vinnanlegt í framtíð,
efri bilmörk

17.250
GWh/a

12.750
GWh/a

20.000
GWh/a

30.000 GWh/a
VINNSLA NÚ

16.000

Almennur markaður
Elkem Grundartanga

12.000

Norðurál Grundartanga I
Norðurál Grundartanga II

8.000

Becromal Krossanesi
Rio Tinto Alcan Straumsvík

4.000

Nú er talið að orkuauðlindir fallvatns og jarðvarma á Íslandi geti
skilað á bilinu 30 þúsund til 50
þúsund gígavattstundum á ári.
Í dag er umtalsverður hluti
þessa hámarks þegar nýttur, eða
um 17.250 gígavattstundir á ári,
eins og sjá má hér að ofan.
Hér til hliðar má svo sjá hvernig sú orka sem þegar er aflað
deilist niður á raforkunotendur.
Aðeins um 17 prósent eru notuð
á almennum markaði, en um 83
prósent í stóriðju.

fram að tvöfaldist raforkuframleiðslan hér á landi í framtíðinni og
orkuverð verði í samræmi við spá
fyrir Norður-Evrópu gæti árleg
framlegð af raforkuvinnslu orðið
um 1,7 milljarðar Bandaríkjadala,
sem jafngildir yfir 190 milljörðum króna. Þar er gert ráð fyrir að
verð hér verði 40 prósentum lægra
en meðaltalið sökum einangrunar
landsins.

Orkuverð þarf að hækka
Ef komast á nærri þessari framlegð verður verðlagning á orku
hér á landi að færast nær því sem
gengur og gerist í öðrum NorðurEvrópuríkjum, að mati höfunda

Ætla að einrækta loðfíla:

Lög Evrópusambandsins þýdd:

Alcoa Fjarðaál Reyðarfirði
0

NORDICPHOTOS/AFP

VÍSINDI Japanskir vísindamenn
ætla að freista þess að vekja loðfíla til lífsins á ný, 65 milljónum
ára eftir að sú dýrategund leið
undir lok.
Vísindamennirnir ætla að hefjast handa strax á þessu ári og
stefna að því að ljúka verkinu
innan fimm eða sex ára.
Meiningin er að fá frumur
úr hræi af loðfíl, sem fannst í
Síberíu fyrir nokkrum árum og
er geymt í rannsóknarstöð í Rússlandi. Hræið er óvenju heillegt.
Ætlunin er að taka frumukjarna úr loðfílnum, setja hann í
kjarnalausa eggfrumu úr venjulegum fíl og rækta þannig fóstur
með erfðaefni loðfíls.
- gb

50.000 GWh/a

17.250

LOÐFÍLL Heillegt hræ loðfílsins sett upp
á sýningu í Frakklandi í sumar.

Endurlífga útdauða tegund

Vinnanleg orka og nýting hennar

GWh/a

1. Hvaða lag var sungið þegar

Tvöfaldist orkuöflun hér á landi og verð hækkar í samræmi við spár gæti framlegð af orkusölu numið 190 milljörðum samkvæmt drögum að orkustefnu.

Heimild: Drög að orkustefnu fyrir Ísland.

orkustefnunnar. Þá má orkan ekki
vera bundin á lágu verði til langs
tíma með samningum við fyrirtæki.
Eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd notar almenni markaðurinn
hér á landi um fimmtung þeirrar
orku sem unnin er hér á landi, en
stóriðjufyrirtæki um 83 prósent.
Raforkuverð til almennings hér á
landi er mun lægra en í nágrannaríkjunum, en engin trygging er
fyrir því að það breytist ekki, að
því er fram kemur í drögum að
orkustefnu. Aukin eftirspurn stórnotenda eða lagning sæstrengs til
annarra landa gætu gerbreytt forsendunum.
brjann@frettabladid.is

Fjöldi þýðenda
fær verkefni
STJÓRNSÝSLA Semja á við að
minnsta kosti 25 þýðendur, einstaklinga og fyrirtæki, um þýðingu á löggjöf Evrópusambandsins úr ensku á íslensku.
Ríkiskaup hafa, fyrir hönd þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins, auglýst útboð vegna
þýðinganna. Gerð er krafa um
háskólamenntun eða löggildingu
í skjalaþýðingum, auk þess sem
reynsla af textagerð er æskileg.
Áhugasamir verða látnir gangast undir hæfnispróf og niðurstöður þess, auk tilboðs, ráða
umfangi og fjölda verkefna. - bþs

Það borgar sig að
byrja strax að spara

Lífeyrissparnaður

Það getur munað miklu að
eiga viðbótarlífeyrissparnað við
starfslok. Því fyrr sem þú byrjar
að spara og safna, því betra – og
inneign þín verður mun meiri
við starfslok.
Gakktu strax frá sparnaðinum
hjá eigna- og lífeyrisþjónustu
Íslandsbanka á Kirkjusandi
eða í næsta útibúi.

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4900
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Skýrsla orkustefnunefndar byggir á
sjálfbærri nýtingu jarðhita.

Merkileg skýrsla

Þ

að er kunnara en frá þurfi að segja að mikil verðmæti
eru fólgin í orkuauðlindum landsins. Vegna hækkandi
orkuverðs og baráttu gegn loftslagsbreytingum mun
verðmæti þeirra margfaldast í framtíðinni ef rétt er á
málum haldið. Nú liggur fyrir skýrsla starfshóps sem
iðnaðarráðherra fól að móta heildstæða orkustefnu. Skýrslan
er hið merkasta plagg og mun áreiðanlega hafa mikil áhrif
á umræður sem nú fara fram um eitt stærsta hagsmunamál
almennings í landinu.
Þar kemur fram að af hugsanlegum orkuforða í vatnsafli og
jarðhita er þegar búið að nýta 17.000 gígavattstundir, þar af
3.000 til almennrar notkunar
en afgangurinn fer til stóriðju.
SKOÐUN
Hvert 360.000 tonna álver notar
um 5.000 gígavattstundir af
Pétur
Gunnarsson
raforku. Bætist tvö stór álver
peturg@frettabladid.is
við í hóp orkunotenda hér á
landi væri því búið að ráðstafa
um 27.000 gígavattstundum. Í
skýrslu orkustefnunefndarinnar
er á því byggt að orkuauðlindir
fallvatns og jarðhita á Íslandi geti skilað 30.000 til 50.000 gígavattstundum af raforku.
Ástæða þess hve breitt bil er frá áætluðum lægri mörkum að
áætluðum hærri mörkum liggur í þeirri miklu óvissu sem ríkir
um raunverulega afkastagetu jarðhitasvæða. Drög að nýrri orkustefnu byggja á því að við uppbyggingu jarðhitavirkjana þurfi
að tryggja vinnslugetu þeirra til langrar framtíðar. Svokölluð
jafnstöðuvinnsla jarðhitasvæða sé sjaldnast þekkt fyrirfram
heldur komi í ljós við rannsóknir eftir því sem orkuvinnslu vindur
fram.
Í skýrslunni er miðað við 100-300 ára nýtingartíma auðlindarinnar. Það er viðmiðunartími sjálfbærrar nýtingar. Í þessu felast
tímamót, þar sem þessi stefnumörkun er mun varfærnari gagnvart nýtingu jarðhitasvæða en sú stefna sem opinberir aðilar hafa
fylgt til þessa og hefur miðast við afskriftartíma mannvirkja
fremur en afkastagetu auðlinda.
Meðalverð raforku frá Landsvirkjun til stóriðju var 19 Bandaríkjadalir á megavattstund í upphafi ársins 2010, samkvæmt
því sem fram kemur í skýrslunni. Á sama tíma var meðalverð
60 dalir í Norður-Evrópu en yfir 100 dalir innan OECD. Orkustefnunefndin bregður upp þeirri framtíðarsýn að árið 2030 verði
framleiddar 35.000 gígavattstundir af raforku hérlendis og að
verð þróist fram til þess tíma á þann hátt að það verði orðið sambærilegt við markaði í Norður-Evrópu. Gangi það eftir gæti árleg
framlegð af raforkuvinnslu á Íslandi orðið yfir 190 milljarðar
króna á ári hverju, miðað við núverandi gengi gjaldmiðla. Hverjir
10 dalir í hærra orkuverði mundu þá skilað orkugeiranum yfir 40
milljörðum króna í aukinn hagnað á ári hverju.
Þessar tölur úr skýrslu orkustefnunefndar sýna hve gríðarlega miklir hagsmunir eru í húfi fyrir íslenskt samfélag og hve
mikið núlifandi og ófæddar kynslóðir eiga undir ákvörðunum
sem teknar verða um framtíð orkufyrirtækja og eignarhald og
ráðstöfun orkufyrirtækja og orkuauðlinda.

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

Karlar og jafnrétti

Enn ein nefndin

Það var Hjálmar

Velferðarráðherra hefur skipað
starfshóp til að gera tillögur um
hvernig auka megi þátttöku karla í
umræðum um jafnrétti kynjanna og
auka aðild karla að jafnréttisstarfi.
Á hann að fjalla um hvernig breikka
megi náms- og starfsval karla og vinna
gegn kynskiptum vinnumarkaði
og skoða áhrif staðalmynda
kynjanna á stöðu karla í samfélaginu, hlutverkaval og þátttöku
þeirra í verkefnum fjölskyldunnar. Þetta er náttúrlega stórgott.
Í starfshópnum eru tíu karlar.
Eru sjónarmið kvenna til
málefnisins með öllu
óþörf?

Svo er spurning hvað á að vinnast.
Eins og fram kemur í frétt ráðherra
er þetta ekki í fyrsta sinn sem nefnd
er skipuð til að auka hlut karla í
umræðum um jafnréttismál. 1991 var
skipuð nefnd um stöðu karla í breyttu
samfélagi með jafnari fjölskylduábyrgð
og verkaskiptingu og önnur
1994 sem átti að stuðla
að auknum hlut karla í
umræðu um jafnréttismál. Afraksturinn virðist
slíkur að enn er þörf á
nefnd.

Vakin var athygli á húsnæðismálum
Listaháskólans í fréttum Sjónvarps
á mánudag. Starfsemin fer fram á
fimm stöðum og áform um nýbyggingu við Laugaveginn eru í salti. Rætt
var við Bryndísi Björnsdóttur, nema
við skólann, en hún og fleiri vilja að
starfsemin verði sameinuð í Laugarnesinu þar sem myndlistardeildin
er. Sagðist Bryndís ekki átta sig á
hvaðan óskin um að skólinn væri
í miðbænum væri komin. Því er
auðsvarað. Rektor skólans, Hjálmar
H. Ragnarsson, hefur verið ötulasti
baráttumaður þess að Listaháskólinn verði í miðborginni.

HALLDÓR

Kjördæmapot og vegagerð
Vegg jöld

Konfúsíusarstofnunin Norðurljós sýnir heimildamyndina:

Þrír strengir og sagnaparið (2009)
Askja, st. 132, fimmtudagur 20. janúar 2010, kl. 17:30
Önnur sýningin í heimildamyndaröðinni China Screen:
Að hlýða á fornar sagnir og
minni við undirleik hefðbundins
þriggja strengja hljóðfæris. Hin
ævaforna listgrein farandsögumanna er í hnignun. En Gai
hjónin halda þessa hefð í heiðri
þótt sífellt erfiðara sé að sjá sér
farborða með þessari listgrein.
Leikstjóri Zhang Wenqing.

Örn
Sigurðsson
arkitekt

Sýningin er öllum opin
og án endurgjalds.
Sýningartími 52 mín.

Kínversk fræði við HÁSKÓLA ÍSLANDS
konfusius@hi.is | www.konfusius.hi.is

bjorn@frettabladid.is

E

ins og segir á vef FÍB er engu líkara
en núverandi stjórnvöld hafi ákveðið
að girða höfuðborgarsvæðið af með tollmúrum og leggja vegtolla á alla umferð
um stofnbrautir inn á og út af svæðinu og
jafnvel innan þess að loknum fyrirhuguðum og löngu tímabærum vegabótum.
Vegirnir, sem um ræðir, eru órjúfanlegur hluti af borgar- og þéttbýlissamfélagi SV-hornsins og kostnaðurinn við gerð
þeirra er löngu greiddur af naumt skömmtuðu vegafé og vegtollum árum saman á
Reykjanesbraut. Vegfarendur eiga enga
valkosti verði tollmúrarnir reistir.
Áformaðar vegabætur eru sannarlega
tímabærar. Núverandi ástand veganna og
háskinn af umferð um þá eru bein afleiðing af langvarandi vanrækslu, fjársvelti og
skorti á fagmennsku samgönguyfirvalda.
Um 70% af tekjum vegasjóðs koma til
vegna umferðar á höfuðborgarsvæðinu.
Á síðustu áratugum runnu um 25% af
vegafé til stofnbrauta á svæðinu; árið
2009 voru það 2,5% og árið 2010 nánast
0%. Á SV-horninu verða um 70% af öllum
alvarlegum umferðarslysum.
Helsti áhrifavaldur samgöngumála
á Íslandi er 9 manna samgöngunefnd
Alþingis. Nú situr þar 1 þingmaður af

höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt vef
Alþingis áttu íbúar á SV-horninu að meðaltali 1,4 fulltrúa af 9 á undangengnum 100
löggjafarþingum frá 1926.
Á sama tímabili áttu íbúar SV-hornsins
að meðaltali 2,14 fulltrúa af 11 í fjárlaganefnd Alþingis. Nú eiga þeir 2 fulltrúa.
Þessar þingnefndir eru því enn í dag
vettvangur kjördæmapotsins illræmda,
þ.e. handstýringar, geðþótta og sjálftöku.
Orðið „kjördæmapot“ er fremur sakleysislegt en hér er að sjálfsögðu um að ræða
háspillingu, sem á sér enga hliðstæðu í siðuðum samfélögum.
Reykjanesbraut að Leifsstöð, Suðurlandsvegur að Selfossi og Vesturlandsvegur að
Hvalfjarðargöngum eru fjölförnustu vegir
á Íslandi og vegabætur þar því mjög arðsamar.
Engin önnur leið er fær til að fjármagna
umræddar framkvæmdir en að snúa nú við
blaðinu og beina hér eftir a.m.k. 55% af
árlegu vegafé inn á höfuðborgarsvæðið.
Kaflinn frá Sandskeiði að Selfossi og
ókláraður 5km kafli á Reykjanesbraut að
Leifsstöð liggja utan sveitarfélagamarka á
höfuðborgarsvæðinu. Vegabætur á þessum
köflum þarf því sömuleiðis að fjármagna
með sínum skerfi af árlegu vegafé.
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Er athvarf í
vestrænni samvinnu ?
Utanríkismál
Þröstur
Ólafsson
hagfræðingur

Þ

ann 8. jan. sl. ritaði ég grein hér
í Fréttablaðið þar sem sá kostur var skoðaður að við Íslendingar
tækjum kúrsinn einir og óstuddir
inn í framtíðina og treystum á mátt
okkar og megin, innan vestrænnar
samstöðu. Skoðum það nánar því
eðlilega er mörgum það hugþekkt.
Þau tvö stórveldi sem mest láta að
sér kveða í okkar heimshluta eru
Bandaríkin og Kína. Í samanburði
við þau eru öll einstök Evrópuríki
veikburða og þau öflugustu ná ekki
meðalstærð. Evrópusambandið
rekur enga sameiginlega utanríkispólitík og ríkin tala þar hvert með
sínu nefi. Þar er ekkert samþjappað vald til staðar. Allt frá stríðslokum hefur Ísland skilgreint sig sem
hluta af hinum vestræna heimi, og
einkum hallast að Bandaríkjunum.
Við erum vestrænt lýðræðisríki
með menningu, tungumál og sið
sem á evrópskan uppruna. Vestræn
samvinna var lausnarorð margra.
Enn heyrast raddir sem telja hagsmunum okkar best borgið við hliðina á Bandaríkjunum, þótt ljóst
virðist að áhugi þeirra á norðurslóðum sé nánast enginn. Hvaða
hald er í vestrænni samvinnu á
tímum hnattvæðingar, er til eitthvert afl sem tekur ákvarðanir í
nafni Vesturlanda?

Bandaríkin og Kína
Vesturlönd voru Vestur-Evrópulöndin, Kanada, Nýja-Sjáland
og Ástralía auk forysturíkisins
Bandaríkjanna. Kalda stríðið fólst
í ágreiningi og átökum þessa ríkjahóps og Sovétríkjanna. Með hruni
Sovétríkjanna og falli Berlínarmúrsins breyttist heimsmyndin.
Bandaríkin drógu sig fljótlega út
úr hópnum og fóru að spila ein.
Eftir afar öran vöxt Kína hefur
orðið til nýtt valdalegt tvíeyki á
heimsvísu. Bandaríkin og Kína
takast á en leitast jafnframt eftir

málamiðlun. En ólíkt þeim hernaðarlega tvíleik sem einkenndi kalda
stríðið og átökin við Sovétríkin
þurfa Bandaríkin enga bandamenn
í sérlegu sambandi sínu við Kína.
Bandaríkin þurfa enga hermenn,
ekki skriðdreka, flugvélar eða
hernaðaraðstöðu frá vestrænum
bandamönnum vegna Kína. Þeir
gera samkomulag við Kína þvert
á vilja Vestur-Evrópuríkjanna, ef
þeim sýnist svo. Öll Vestur-Evrópa finnur fyrir áhugaleysi þeirra
á þessum heimshluta, ekki hvað síst
Norðmenn. Jafnvel Þjóðverjar, sem
ásamt Bretum hafa verið helstu
bandamenn Ameríku í Evrópu,
finna fyrir því hve hagsmunagæsla
Bandaríkjanna færist hratt austur

dómgreind svo að farið verði að
apa eftir og réttlæta þá harðstjórn
sem þar ríkir. Við sáum framan í
bandamenn Kínverja á lista þjóða
sem lýstu samstöðu með þeim
vegna veitingar friðarverðlauna
Nóbels. Það var ekki féleg sveit.
Það voru ekki þjóðir sem gaman
væri að vera í slagtogi með. Skelfilegar eru hugdettur sumra áhrifamanna um Kínaveldi sem vænlegan bandamann. Það er gott að
langt er til Kína. Hitt er rétt að við
þurfum bandamenn.

Athvarf í vinabandalagi
Þegar Bandaríkin draga sig úr
vestrænni samstöðu, sem við
höfum litið á sem utanríkispólitísk

Að vera ein á báti, eins og félagarnir
lengst til vinstri og hægri telja vænlegast,
er heimssýn frumbýlingsins á heiðinni −
draumórar.
á bóginn. Þótt sameiginlegar varnir séu enn skipulagðar innan NATO
er framtíð þess óljós.

Samstaða Vesturlanda liðin
Þetta segir okkur að ekkert hefðbundið vestrænt bandalag er í
boði lengur og ekkert bandarískt
skjól til að skríða í. Vestrænt valdsvæði er ekki valkostur sem bandamaður í hvikulum heimi. Það sem
við höfum kallað vestræna samvinnu skiptist nú upp í evrópskt
samstarf og ameríska einstefnu,
sem einbeinir kröftum sínum að
Austurlöndum. Fortíðarhyggja
má ekki yfirbuga heilbrigða skynsemi. Samstarf um vestræna samvinnu er að daga uppi. Það breytir því ekki að pólitískt gildismat
okkar er vestrænt. Þótt sú samstaða vestrænna ríkja sem myndaðist í heimstyrjöldinni og hertist
síðan í kalda stríðinu fjari nú út er
það vonandi að þessar þjóðir muni
áfram bregða sverði og halda skildi
fyrir lýðræði og mannréttindi.
Vonandi eitrar þráin eftir málamiðlun við Kína ekki vestræna

heimkynni okkar, eigum við
Íslendingar engan annan valkost
en Evrópu, sem þrátt fyrir erfiðar
fæðingarhríðir er athvarf og von
lítilla evrópskra þjóða, sem vilja
láta rödd sína heyrast í nýrri og
flóknari heimsmynd. Að vera ein
á báti, eins og félagarnir lengst
til vinstri og hægri telja vænlegast, er heimssýn frumbýlingsins
á heiðinni – draumórar. Árið 1949
tók Alþingi ákvörðun um að bindast Vesturveldunum. Sú ákvörðun var umdeild en affarasæl. Við
fundum öryggi og fengum viðspyrnu. Við beittum aðild okkar að
sameiginlegu bandalagi til að láta
rödd okkar heyrast, fá stuðning
bæði við meint og mikilvæg hagsmunamál. Annars hefðum við lent
í kröppum dansi ein með Sovétið
ógnandi og lofandi annars vegar
en Bandaríkin hinum megin. Við
hefðum orðið hættulegt bitbein.
Átök stórvelda eru engir barnaleikir. Þeir verða það heldur ekki
á 21. öld. Í þeim átökum, hvert sem
form þeirra verður, er betra að
vera með vinum og jafningjum.

UPPLIFUN SEM ALDREI GLEYMIST
Barnið þitt gæti fengið að leiða leikmann inn á völlinn
í leik í UEFA Champions League
Ef þú notar MasterCard kort frá Kreditkorti
gætirðu tryggt barninu þínu ógleymanlega
upplifun. Tveir krakkar á aldrinum 7-9 ára
verða dregnir út og fara ásamt fylgdarmanni á
leik í UEFA Champions League og leiða leikmenn inn á völlinn í boði MasterCard, aðalstyrktaraðila UEFA Champions League. Til að
taka þátt þarf að nota MasterCard kortið
a.m.k. 10 sinnum frá 10. jan.-1. feb. 2011.
Dregið vikulega um skemmtilega aukavinninga.

Skráðu þig til leiks á www.kreditkort.is
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STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.

Allir velkomnir!
www.66north.is

Ætlar þú á Hnúkinn í vor?
Opið fræðslukvöld um fatnað & næringu fyrir göngur,
í kvöld 19. janúar kl. 20:00
í verslun 66°NORÐUR, Faxafeni 12.
Leifur Örn Svarvarsson og Inga Dagmar Karlsdóttir frá
Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum munu fara yﬁr hvað ber
að hafa í huga þegar farið er á fjöll.

UMRÆÐAN
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Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Hans Gunnar Hinz
andaðist föstudaginn 7. janúar. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni fimmtudaginn 20. janúar kl. 13.00.
Gunnar Björn Hinz
Elís Örn Hinz
börn og barnabörn

Laima Hinz
Sigrún Stefánsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Guðrún Ö. Stephensen
verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í dag, miðvikudaginn 19. janúar kl. 15. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Ás styrktarfélag.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
vegna fráfalls móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jón Torfi Jónasson
Bryndís Ísaksdóttir
Ögmundur Jónasson
Valgerður Andrésdóttir
Ingibjörg Jónasdóttir
Guðmundur Gíslason
Björn Jónasson
Elísabet Guðbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Grensásvegi 58, Reykjavík.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Sigurður Lárusson
fv. útgerðarmaður,
Víkurbraut 30, Höfn í Hornafirði,

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Guðmunda Þ.
Guðmundsdóttir
frá Núpi í Fljótshlíð,
Kleppsvegi 52,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli mánudaginn
17. janúar. Útför hennar fer fram frá Áskirkju
fimmtudaginn 27. janúar kl. 15.00.
Katrín Guðmannsdóttir
Matthildur Guðmannsdóttir
Olga Steingrímsdóttir
Guðmann Þórisson
Birgir Þórisson
Katrín Steina Olgudóttir

Steingrímur Guðjónsson
Þórir S. Magnússon

sem lést á dvalarheimilinu Skjólgarði, miðvikudaginn
12. janúar s.l., verður jarðsunginn frá Hafnarkirkju
föstudaginn 21. janúar, kl. 13.
Ásgeir Sigurðsson
Guðmundur Sigurðsson
Vilborg Jóhannsdóttir
Hilmar Sigurðsson
Guðrún Kristjánsdóttir
Dagbjört Sigurðardóttir
Finnur Jónsson
Aldís Sigurðardóttir
Guðmundur Eiríksson
Karl Sigurðsson
Svava Eyjólfsdóttir
Grétar Sigurðsson
Sigríður Sigurðardóttir
Sæmundur Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför

Guðrúnar Jósepsdóttur
Stóragerði 10 Reykjavík.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og
amma

Ásta Tryggvadóttir
Mýrarvegi 111, Akureyri,

andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð mánudaginn
10. janúar sl. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 20. janúar kl. 13.30.
Gísli Bergsson
Bergur Brynjar Gíslason

Sérstakar þakkir til starfsfólks á L5 á Landakotsspítala
fyrir einstaka umhyggju og alúð.
Jón Einarsson
Skúli Einarsson
Þórir J. Einarsson
Svanborg G. Einarsdóttir
Jóhann A. Einarsson
Þorsteinn Einarsson

Guðrún Þorsteinsdóttir
Ólöf Ólafsdóttir
Unnur Ragnarsdóttir
Úlfar Reynisson
Rut Kristjánsdóttir
Ingibjörg Hreiðarsdóttir

Áslaug Magnúsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma

Magnea Jónsdóttir
Miðbraut 33, Seltjarnarnesi,

lést 6. janúar sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir fá starfsmenn B-2 í Fossvogi og
Hrafnistu í Boðaþingi fyrir frábæra umönnun.
Hún var Magneu og fjölskyldu ómetanleg.
Guðmundur Jóhannsson
Hulda Guðmundsdóttir
Jóhann O. Guðmundsson
Jón Guðmundsson
Guðmundur, Óttar og Magnea Björg.

Arnardóttir fara með framkvæmdastjórn Lögfræðiaðstoðar Orator sem
margir nýta sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR: ER 30 ÁRA

Þörf þjónusta

Elínar Dungal
Jón Þorvaldsson
Valý Helga Ragnarsdóttir
Steinunn Þorvaldsdóttir
Finnur Geirsson
Hilmar Hilmarsson
Guðfinna Sævarsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Á BRÝNT ERINDI VIÐ ÞJÓÐINA Hinrika Sandra Ingimundardóttir og Erla

Anna Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Lögfræðiaðstoð Orator, félag laganema við Háskóla Íslands,
er þrjátíu ára. Hún veitir almenningi almenna lögfræðiaðstoð endurgjaldslaust og hefur þjónustan nýst landsmönnum
vel að sögn Erlu Arnardóttur, sem fer með framkvæmdastjórn ásamt Hinriku Söndru Ingimundardóttur. „Óhætt er
að segja það og landsmenn virðast vita vel af henni. Við
fáum fyrirspurnir frá fólki af öllu landinu, Íslendingum og
útlendingum, og frá Íslendingum búsettum erlendis,“ segir
hún og getur þess að reynt sé að upplýsa fólk um réttarstöðu þess og hvert sé best fyrir það að snúa sér. „Yfirleitt
aðstoðum við fólk sem er á byrjunarreit og veit ekki hvert
það á að fara, en mjög mikilvægt er að átta sig á hver fyrstu
skrefin eru.“
Aðstoðina segir Erla vera í boði flest fimmtudagskvöld
yfir skólaárið. „Fólk getur hringt með fyrirspurnir en við
erum nokkur sem tökum við símtölum; annar framkvæmdastjórinn, tveir meistaranemar í lögfræði og lögfræðingur.
Mislangan tíma tekur að afgreiða hverja fyrirspurn, allt
frá nokkrum mínútum upp í klukkutíma eftir eðli málsins,“
segir hún, og bætir við að yfirleitt séu tíu til tólf fyrirspurnir afgreiddar á kvöldi. „Flestir eru hringja í fyrsta sinn og
fyrst þetta eru tíu til tólf símtöl sem við svörum hverju sinni
þá má gera ráð fyrir að ansi margir Íslendingar hafi hringt
í gegnum árin.“
En hvers konar mál rekur yfirleitt á fjörur Lögfræðiaðstoðarinnar? „Aðallega varða þau sifja- og erfðarétt og
almennan kröfurétt, sem geta verið mjög fjölbreytt mál og
sum eru óvenjuleg og önnur flókin,“ segir Erla, sem telur
starfsemina vera ágætan undirbúning fyrir atvinnumarkaðinn. „Þetta þjálfar laganema í að takast á við raunveruleg
mál þó án þess að þurfa að kljást við þau á atvinnumarkaði
og lesa svo kannski um svipuð mál í námi. Þjónustan nýtist nemunum því ekki síður vel heldur en almenningi enda
skynjum við mikinn áhuga frá þeim og oft nýliðar sem mæta
á vaktir.“
Haldið var upp á þrjátíu ára afmæli Lögfræðiaðstoðar
Orator með hátíðarmálþingi um starfsemina á dögunum. Þar
tóku til máls Róbert Ragnar Spanó, deildarforseti lagadeildar
Háskóla Íslands og Tómas Þorvaldsson hæstaréttarlögmaður,
sem endurvakti lögfræðiaðstoðina á sínum tíma, en hún hafði
áður verið starfsrækt frá 1934-1935. Erla segir margt forvitnilegt hafa komið í ljós og meðal annars hve litlum breytingum lögfræðiaðstoðin hefur tekið í gegnum árin.
En hvað skyldi vera á döfinni? „Við munum áfram bjóða
aðstoð með sama sniði og vonum að geta tekið við fyrirspurnum í gegnum heimasíðuna okkar, orator.is. Þá gæti
verið gaman að bjóða aftur lögfræðiaðstoð í samstarfi við
borgina á bókasöfnum Reykjavíkur, enda víða þörf á aðstoð
og stuðningi við fólk sem ekki veit hvernig eða hvert það á að
snúa sér með lögfræðileg álitaefni,“ segir Erla að lokum.
roald@frettabladid.is

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

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Þorsteinn B.
Guðmundsson

Árni Baldvin
Hermannsson

kennari,
Skeiðarvogi 105,

Hátúni 26 Keflavík,

sem andaðist 12. janúar, verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju föstudaginn 21. janúar kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð
Félags aðstandenda Alzheimerssjúklinga (FAAS).
Sigríður Sólveig Jóhannsdóttir
Heiður Þorsteinsdóttir
Sveinn Bárðarson
Hlynur Þorsteinsson
Gunnur Kristín Gunnarsdóttir
Hugrún Þorsteinsdóttir
Kristján Reynir Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn

andaðist á Heilbrigðistofnun Suðurnesja 11. janúar
síðastliðinn. Jarðsett verður frá Keflavíkurkirkju
föstudaginn 21. janúar kl. 13.00.
Þóra Svanlaug Ólafsdóttir
Sveindís Árnadóttir
Hermann Árnason
Ásta Baldvinsdóttir
Jón Ólafur Árnason
Soffía Karen Grímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
Sigríður Hermannsdóttir.

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 19. janúar 2011 – 1. tölublað – 7. árgangur

Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

Sprotafyrirtæki

Byr

Tveir bankar
bítast á

Opera þarf
meira pláss
Norska hugbúnaðarfyri r tæk ið Opera
stefnir að því að þrefalda gagnaflutning
hingað á næstu árum.
Fyrirtækið rekur netvafra fyrir einkatölvur og farsíma og vistar farsímahluta Operavafrans í gagnaveri Thor
Data Center í Hafnarfirði.
Opera Mini er vinsælasti farsímavafri heims með um 71 milljón notenda. Notendur skoða meira
en 36,9 milljarða vefsíðna á mánuði og jafngildir það 4,9 petabætum af gögnum sem fara um
sæstreng Farice.
Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri Thor Data Center, vildi ekki tjá sig um Opera
Software. Hann sagði fyrirtækið í miklum vexti, stækki það hér
þá aukist umfang þess í öðrum
gagnaverum ytra.
- jab / Sjá síðu 2

Procar kaupir
200 bílaleigubíla
Bílaleigan Procar hefur keypt 200
bíla af bílaumboðunum B&L og
Ingvari Helgasyni. Bílarnir eru
af gerðinni Nissan Micra, Nissan
Qashqai, Hyundai i20 og Hyundai
i10. Þá á að leigja út í sumar.
„Við viljum vera vel undirbúnir
og klárir með bílana þegar törnin byrjar,“ er haft eftir Gunnari
Birni Gunnarssyni, forstjóra Procar.
- kóþ

Hækkun olíuverðs
2
HELST Í ÚTLÖNDUM

Aftur í veikindaleyfi
Steve Jobs, framkvæmdastjóri
Apple, er nú í veikindaleyfi í annað
sinn á tveimur
árum. Jobs er
55 ára og hefur
fengið krabbamein í bris og
gengist undir
lifrarígræðslu.
Jobs hefur gert
fyrirtækið að
einu því stærsta í tölugeiranum.
Gengi hlutabréfa Apple lækkaði
um fimm prósent í gær.

Samningar við Kína
Kínverjar hafa undirritað viðskiptasamninga við bandarísk
fyrirtæki upp á 600 milljónir dala,
nú skömmu áður en Hu Jintao, forseti Kína, heldur í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna.

Kynnir sér álagspróf
Michel Barnier, sem fer með málefni innri markaðar Evrópusambandsins í framkvæmdastjórn
þess, situr þessa dagana á fundum
með bandarískum starfsbræðrum sínum sem fræða hann um
álagspróf banka, eins og Bandaríkjamenn hafa útfært þau í kjölfar kreppunnar. Álagspróf Evrópusambandsins þykja ekki hafa
skilað jafn góðum árangri og þau
bandarísku.

Þróun sem bítur í
skottið á sér

6-7

Sex atriði um
fjármögnun

Öðruvísi banki bíður
eftir græna ljósinu
Unnið er að stofnun nýs banka sem á engan sinn líka hér. Stofnendur leituðu ráða hjá fyrrverandi forstjóra VBS og PricewaterhouseCoopers.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Ingólfur H. Ingólfsson, sem kennt hefur fjölda manns
að höndla fjármál sín síðastliðin níu ár, vinnur að
stofnun banka að þýskri fyrirmynd. Bankinn mun
heita Sparibankinn og byggir hann á þeirri hugmyndafræði sem Ingólfur hefur miðlað til fólks og
hugbúnaði sem hann hefur þróað og ætlað er að auðvelda fólki að stýra útgjöldum sínum, byggja upp
sparnað og eignir ásamt því að hraða uppgreiðslu
lána.
Undirbúningur bankans hefur staðið yfir í á annað
ár. Búið er að ráða Hönnu Björk Ragnarsdóttir sem
framkvæmdastjóra og verður hún bankastjóri þegar
bankinn kemst á laggirnar. Stefnt er á hlutafjárútboð á næstu vikum til að afla fimm milljóna evra,
jafnvirði átta hundruð milljóna króna. Að því loknu
verður sótt um viðskiptabankaleyfi fyrir reksturinn.
Áætlanir standa til að dyr hans opni eftir um ár.
Meðal ráðgjafa sem komið hafa að undirbúningi eru Jón Þórisson, fyrrverandi forstjóri VBS
Fjárfestingarbanka, og endurskoðendafyrirtækið
PricewaterhouseCoopers, PwC.
VBS var umsvifamikill í svokölluðum ástarbréfaviðskiptum smærri fjármálafyrirtækja við Seðlabankann í aðdraganda bankahrunsins auk þess sem
grunur leikur á því að skuldabréf sem VBS fjármagnaði hafi verið sett inn í eignastýringu bankans
og áhættan því verið færð á herðar viðskiptavina.
Arnar Freyr Ólafsson, verkefnastjóri Sparibankans, segir forsvarsmenn Sparibankans hafa horft til
reynslu Jóns á sviði viðskiptabankarekstrar. Hann

ÞEKKT HUGMYND ERLENDIS EN NÝ HÉR
Fyrirmynd Sparibankans er Q110, tilraunaútibú Deutsche
Bank í Berlín. Þar prófar Deutsche Bank þjónustumöguleika á viðskiptavinum og bjóða þar aðra möguleika en í
aðalbankanum. Sparibankinn mun nær eingöngu bjóða
upp á óverðtryggð neyslulán til einstaklinga og veltilán til
smærri fyrirtækja auk þess að reka netbanka. Umhverfi
útibúsins verður jafnframt öðruvísi en hjá öðrum bönkum. Þýski bankinn er er vinalegri en gengur og gerist hjá
fjármálafyrirtækjum; fremst í útibúinu er verslunarrými
þar sem hillupláss er leigt út til fyrirtækja í takmarkaðan
tíma og viðskiptavinir afgreiddir yfir kaffibolla. Útibú þýska
bankans er við aðalverslunargötuna í Berlín. Aðstandendur Sparibankans stefna á svipaðan banka og sambærilega
staðsetningu í miðborginni. Þá er stefnt að því að bjóða
upp á menningartengda viðburði í bankanum, sem á að
vera opinn til klukkan tíu á kvöldin.

hafi áður verið yfir viðskiptabankasviði Íslandsbanka og aðstoðarforstjóri um skeið áður en hann
tók við fyrirtækjasviði og viðskiptaþróun hjá VBS
árið 2006. „Við þurftum að hafa mann sem hefur
stýrt í viðskiptabanka. Þótt hann hafi stýrt fjárfestingarbanka áður hefur hann mikla reynslu hjá viðskiptabanka,“ segir Arnar.
Arnar bætir við að málarekstur slitastjórna
Glitnis og Landsbankans gegn PwC hafi ekki komið
í veg fyrir að leitað hafi verið ráða hjá fyrirtækinu.
„Það sem við höfum sótt eftir er ráðgjafaþjónusta
hjá eintaklingum sem vinna hjá PwC. Það sem ráðgjafaþjónustan fólst aðallega í var uppbygging á viðskiptamódelinu. Þetta var mjög tæknileg ráðgjöf í
endurskoðun. Til þess voru fengnir löggiltir endurskoðendur PwC.“

Þar sem úrvalið er!
– sjá www.opticalstudio.is

Mod : OCH 320 8Q C501 53/16

Sjónmælingar, tímapantanir:
Smáralind 528 8500 – Keflavík 421 3811
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Kínverjar lána meira en
alþjóðabankinn
Kína Kínversk stjórnvöld lána
meira fé til þróunarlanda en Alþjóðabankinn, sem þó er sérstaklega stofnaður til þess að lána fé
til uppbyggingar í þróunarlöndum.
Þetta telst til tímamóta og sýnir
hversu vel stæðir Kínverjar eru,
með stóran forða af bandarískum
dollurum að moða úr.
Hu Jintao, forseti Kína, hélt í
gær af stað í opinbera heimsókn
til Bandaríkjanna, þar sem hann
mun hitta Barack Obama forseta

Arion banki eignast líklega hlut í Refresco

HU JINTAO Forseti Kína kemur til
NORDICPHOTOS/AFP
Bandaríkjanna í dag.

í dag. Meðal annars mun hann
svara spurningum fjölmiðla, sem
er sjaldgæfur viðburður þegar
forseti Kína á í hlut.
- gb

BANKABÓKIN
Samanburður á
vaxtatöflum bankanna

Yfirdráttarvextir
eru hæstir

Hæstu
innlánsvextir

Yfirdráttarlán
fyrirtækja

Markaðsreikningur
1,15%A

11,75%

11,6%

Vaxtaþrep
2,15%

12,00%

12,00%

Vaxtareikningur
1,65%B

11,45%

11,45%

MP Sparnaður
2,40%C

11,45%

9,55 til
11,45%

PM-reikningur
2,35%

11,40%

11,25 til
11,45%

Netreikningur
2,45% D

11,45%

11,45%

Sparnaðarreikningur
2,50%

10,20%

Ekki í boði.

*Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. A Bundinn í tíu daga. B Bundinn í sjö
daga. C Bundinn í einn mánuð. D Úttektargjald hjá gjaldkera 0,25%
Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum.

Ferðagleðin gerir
vart við sig á ný
Rétt rúmlega tuttugu þúsund Íslendingar fóru til útlanda í desember á nýliðnu ári, sem er um 25
prósenta aukning milli ára.
Greining Íslandsbanka segir
helstu skýringuna fyrir ferðagleði landans aukinn kaupmátt
á erlendri grund með hækkun
á nafngengi krónunnar. Á sama
tíma var dýrt að ferðast innanlands, eldsneyti fimmtungi dýrara
en ári fyrr og flugfargjöld innanlands tíu prósentum hærri. Flugfargjöld úr landi hækkuðu á sama
tíma um sex prósent.
Greining Íslandsbanka segir
að þótt ferðagleðin hafi gert vart
við sig hjá Íslendingum á ný sé
langt í land að ferðalög verði jafn
mikil og á hinu mikla neysluári

25

KÁTIR Á ÚTLEIÐ Fleiri brugðu sér úr
landi í jólamánuðinum en ári fyrr.

2007. Á þeim tíma var gengi krónunnar mun hagstæðara gagnvart
öðrum myntum, fjárhagsleg staða
heimilanna öllu betri og fóru 452
þúsund manns um Leifsstöð. Það
eru um helmingi fleiri en á öllu
nýliðnu ári.
- jab

FJÖLNOTAPAPPÍR

afsláttur
í janúar

2.996kr

5x500 blöð A4 3.995kr

með 25% afslætti

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

Líklegt þykir að Arion banki gangi
að veðum í evrópska drykkjarvöruframleiðandanum Refresco í
skuldauppgjöri Þorsteins M. Jónssonar við bankann.
Fram kom í fréttum Stöðvar 2
um helgina að Coca Cola á Spáni
hafi samið um kaup á Vífilfelli,
framleiðanda Coca Cola á Íslandi, og muni andvirði kaupverðsins ganga upp í skuldir Þorsteins og tengdra félaga hans við
Arion banka.
Þorsteinn og félög hans, Sólstafir og Stuðlaháls, skulda Arion
banka í kringum tíu milljarða

króna. Fram kom hjá Stöð
jafnvirði þriggja milljarða
2 að afkoma Vífilfells hafi
króna. Eignarhluturinn mun
verið góð í fyrra, rekstrarekki fylgja með í kaupunum
h ag naðu r r ú mu r ei n n
á Vífilfelli.
milljarður króna. Þeir sem
Gangi þetta eftir gæti Arion
Fréttablaðið hefur rætt við
banki fengið bróðurpartinn
telja líklegt að kaupverð
af skuldum Þorsteins, sex
fyrirtækis á borð við
til sjö milljarða af um
Vífilfell geti numið í
tíu. Þótt ekki fáist hún
kringum þrjá til fjóra
að fullu greidd munu
stjór nendu r A r ion
milljarða króna.
banka engu að síður
Vífilfell á fimm
vera sáttir við niðurprósent a h lut í
stöðuna. Ekki náðist í
Refresco og er
hann metinn á
Þorstein þegar eftir því
ÞORSTEINN M. JÓNSSON
21 milljón evra,
var leitað.
- jab

Tveir bankar líklegir
til að bítast um Byr
Fjárhagslegri endurskipulagningu Byrs lýkur væntanlega í næsta
mánuði. Búist er við að Íslandsbanki og Landsbankinn dusti rykið
af tveggja ára gömlum tilboðum og bjóði til samrunaviðræðna.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Ekki er útilokað að Íslandsbanki og Landsbankinn
(NBI) banki á dyr kröfuhafa Byrs í næsta mánuði og
bjóði upp á samrunaviðræður hvor í sínu lagi. Það
gæti gerst sama dag og fjárhagslegri endurskipulagningu bankans lýkur eftir tvær til fjórar vikur.
Fjármálaeftirlitið, FME, greip inn í reksturs Byr
seint í apríl í fyrra, skipaði yfir hann slitastjórn,
skipti bankanum í tvennt og lagði ríkið nýjum banka
til níu hundruð milljóna króna eiginfjárframlag auk
fimm milljarða króna víkjandi láns í formi lánalínu.
Úr rústum sparisjóðsins reis viðskiptabankinn Byr
sem ótengdur er sparisjóðanetinu. Kröfuhafar Byrs
samþykktu í fyrrahaust að taka yfir 94,8 prósenta
hlut í Byr á móti ríkinu. Sami háttur er hafður á
eignarhaldinu og í gömlu viðskiptabönkunum; kröfuhafar stofna eignarhaldsfélag sem fer formlega með
hlut þeirra í bankanum.
Stjórn Glitnis óskaði eftir samrunaviðræðum í
september 2008, sama dag og hlutafjárvæðing sparisjóðsins lá fyrir. Ekkert varð úr viðræðum þar sem
FME greip í taumana og tók Glitni yfir nokkrum
dögum síðar. Áhugi á samruna mun enn vera fyrir
hendi innan Íslandsbanka og hafa stefnumótunarfundir verið haldnir þar sem teiknað er upp hvað
taki við eftir yfirtökuna. Sambærilegt skipurit mun
vera á borðum innan Landsbankans.
Bankarnir hafa báðir lýst yfir áhuga á samruna
við Byr. Með því móti geta þeir haldið áfram nauðsynlegri hagræðingu í rekstri, sameinað útibú og
bakvinnslur. Við þetta mun fjármálakerfið, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sagt enn of stórt,
vera skorið niður.
„Við höfum lýst opinberlega yfir áhuga á Byr og
finnst að ríkið sem stærsti eigandi á fjármálamarkaði eigi að ganga undir það góða fordæmi að menn
telji bankakerfið of stórt og leiti leiða til að sameina

EINHVER GÆTI BANKAÐ Á DYRNAR Ekki er ósennilegt að
bæði Íslandsbanki og Landsbankinn beri víurnar í Byr á næstu
vikum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Landsbankann og Byr,“ segir Kristján en tekur fyrir
að vinna í þá átt sé langt komin innan Landsbankans. „Við teljum að þetta geti skapað Landsbankanum tækifæri til hagræðingar, svo sem í útibúaneti
og bakvinnslu. En við höfum ekki lagt fram nein tilboð,“ segir hann og vísar til þess að Steinþór Pálsson sagði í samtali við Viðskiptablaðið í fyrrahaust
að góð tækifæri væru til hagræðingar. Þá voru báðir
bankar að mestu í eigu ríkisins. Kröfuhafar Byrs eru
í dag hins vegar nokkurn veginn þeir sömu og eiga
95 prósenta hlut í Íslandsbanka og gæti því meiri
samlegðaráhrifa gætt þar. Íslandsbanki vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir því var leitað.

Breskir háskólanemar vista
heimaverkefnin í Hafnarfirði
Forsvarsmenn Thor Data Center, gagnavers í Hafnarfirði, hafa undirritað samkomulag við breska upplýsingatæknifyrirtækið HRC Cube um hýsingu á heimaverkefnum þúsundum breskra háskólanema. HRC
Cube, sem IBM í Bretlandi stendur á bak við, sérhæfir sig í tækniþróun fyrir menntakerfið ytra og heldur
utan um netumhverfi fjölda breskra háskóla. Ekki liggur fyrir nákvæmt verðmæti samningsins. Hann er talinn geta numið nokkuð hundruð milljónum króna.
Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri Thor
Data Center, hefur verið í Bretlandi upp á síðkastið
og kynnt græna hýsingu gagnavera hér. Hann segir
áhuga á vistun gagna hér hafa aukist mikið enda farið
að þrengja um gagnaverspláss ytra. Sérstaklega eigi
þetta við um opinbera geirann.
Hann segir áhugann ekki síst hafa kviknað eftir að
Alþingi samþykkti undanþágur frá skattareglum fyrir
gagnaver hér rétt fyrir áramótin. „Þær höfðu mikið að
segja. Við finnum að mörg mál sem voru stopp hafa
lifnað við á ný,“ segir hann.
Í breytingu á lögum um virðisaukaskatt fyrir gagna-

JÓN VIGGÓ Áhugi hefur aukist á því ytra að vista gögn í íslenskum gagnaverum, segir framkvæmdastjóri Thor Data Center.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ver var reglum breytt á þann veg að þeir sem hýsa
gögn í gagnaverum þurfa ekki að greiða virðisaukaskatt af búnaði sem þeir flytja hingað auk þess sem
viðskiptavinir gagnavera ytra eru undanþegnir virðisaukaskatti. Þetta er í samræmi við lög og reglur innan
Evrópusambandsins.
- jab

Fyrirtækjaþjónusta Nova

Einhver með góðar
sparnaðarhugmyndir?
Einhver?
Hafðu samband við Fyrirtækjaþjónustu Nova í síma 519 1000
eða sendu okkur póst á vip@nova.is og við hjálpum þér
að lækka símreikninginn svo um munar.

Eitt verð í alla!
– óháð því hjá hvaða símafyrirtæki þeir eru.
STARTGJALD
Í alla farsíma og
heimasíma á Íslandi

5

MÍNÚTUVERÐ
Í alla farsíma og
heimasíma á Íslandi

9
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SMS/MMS
Í alla farsíma
á Íslandi
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lausnaker

1
Velkomin

2

Þetta er Lausnakerfi Skýrr. Það er skipulagt samkvæmt innbyrðis skyldleika.
Yfirlitsmyndin hérna sýnir hvernig eiginleikar kerfisins vinna saman. Ef þú
finnur ekki lausnir hjá Skýrr sem henta þínum þörfum, þá eru þær sennilega
ekki til í sólkerfinu.

8
24/7

Þjónustuborð

3

Hjá Skýrr starfa 500 snillingar í upplýsingatækni. Hjá þremur dótturfélögum
fyrirtækisins – HugAx, Hands og Kerfi – starfa 500 manns til viðbótar.
Skýrr er eitt af tíu stærstu fyrirtækjum Norðurlanda á sviði upplýsingatækni.
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Hækkandi olíuverð er þróun
Hækkandi olíuverð
dregur úr hagvexti og
eftirspurn eftir olíu, en
með minnkandi eftirspurn lækkar hún aftur
í verði. Óli Kristján
Ármannsson skoðar lögmálin sem ráða á olíumarkaði og ræðir við
Sigurð Friðleifsson,
framkvæmdastjóra
Orkuseturs.

sem bítur í skottið á sér

V

erð á bensíni og dísilolíu
hefur náð hæðum sem
hér hafa ekki sést áður.
Skammt er síðan verð
á þjónustustöðvum náði
220 króna markinu og hafði verðið þá aldrei verið hærra. Forsvarsmenn olíufélaga gera ekki ráð
fyrir að verðið gangi niður þegar
fram í sækir, nái jafnvel 250 krónum áður en árið er úti.
Þróunin er í takt við kenningar um að yfirvofandi þrot olíuauðlindarinnar kalli á síhækkandi verð. Þessi trú endurspeglast svo jafnframt í aukinni áherslu
á þróun annarra orkugjafa í samgöngum.
Á meginlandi Evrópu búa fyrirtæki í olíuframleiðslu sig raunar
undir orkuskipti með því að loka
eða breyta olíuhreinsistöðvum. Í
fyrrasumar voru í það minnsta
tólf slíkar hreinsistöðvar til sölu
í Evrópu eftir að ConocoPhillips,
eitt af stærstu olíufyrirtækjum
Bandaríkjanna, og Murphy Oil
Corp. upplýstu um þá fyrirætlan
sína að selja hreinistöðvar í Evrópu eða breyta þeim í birgðastöðvar til að bregðast við samdrætti í
hagnaði og minnkandi eftirspurn
eftir bensíni.
SEGJA HÆKKUN HAMLA VEXTI

Í byrjun þessa mánaðar önduðu
sumir Skotar léttar þegar upplýst var um samstarf Ineos, sem
rekur olíuhreinsistöðina í Grangemouth í Skotlandi, og PetroChina,
stærsta framleiðanda olíu og gass
í Kína. Í frétt The Scotsman frá
ellefta þessa mánaðar segir að
með samkomulaginu hafi tvö þúsund störfum í skoskum oliuiðnaði
verið bjargað.
Í Bandaríkjunum hafa menn
einnig áhyggjur af því að hækkandi eldsneytisverð hafi letjandi
áhrif á hagvöxt, á tímum þegar
aukins hagvaxtar sé sárlega þörf.
Þar er þó verið að tala um allt aðrar
tölur en hér sjást í bensín- og olíuverði. Upplýsingastofa Bandaríkjanna um orkumál (U.S. Energy Information Administration) sendi í
byrjun ársins frá sér spá um olíuverð þar sem ráð var fyrir því
gert að meðalverð á tunnu verði

SÍÐDEGISUMFERÐ Eldsneytisverð hefur
hækkað jafnt og þétt síðustu ár. Spár
gera ráð fyrir enn frekari hækkunum. Í
Bandaríkjunum, þar sem bensín er helmingi ódýrara en hér, eru uppi vangaveltur
um neikvæð áhrif á hagvöxt, meðal annars
vegna þess að fólk keyri minna í slíkri
eldsneytisdýrtíð. Hér á landi skýrist væntanlega í sumar hvort eldsneytisverðið á eftir
að draga úr ferðalögum innanlands.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í ár 93 Bandaríkjadalir, eða
14 dölum yfir
meðalverði nýliðins árs. Neytendur voru því
varaðir við því
að verð á bensíni
ve st ra k y n n i
SIGURÐUR
fyrir sumarið
FRIÐLEIFSSON
að verða hærra
en 3,50 Bandaríkjadalir á gallonið og kynni
jafnvel að fara yfir fjóra dali.
Gróflega áætlað hafa Bandaríkjamenn því af því áhyggjur
að verð á bensínlítra fari í 107,60
krónur og mögulega í 123,90. Sérrit um bíla greindu frá því að
hærra eldsneytisverð væri talið
hafa letjandi áhrif á akstur og
þar með drægi um leið úr allri
þjónustu við bíla, dekkjaverkstæði hefðu minna að gera og þar
fram eftir götunum. Um leið hefði
hærra bensínverð hamlandi áhrif
á fjölgun starfa sem sárlega væri
þörf á vestra.
Því væri ef til vill ekki úr vegi
að velta upp þeirri spurningu hvort
málum sé ekki eins háttað hér, þar

sem barist er við atvinnuleysi í
gjaldeyris- og fjármálakreppu.

Evrópskar olíuhreinsistöðvar til sölu
Ákvörðun PetroChina um að fjáfesta í Grangemouth-olíuhreinsistöðinni er sögð hafa
bjargað tvö þúsund störfum í Skotlandi. Fjöldi olíuhreinsistöðva er til sölu í Evrópu þar
sem fyrirtæki búa sig undir að aðrir eldsneytisgjafar komi í staðinn fyrir olíu og hafi
áhrif á rekstrargrundvöll starfseminnar.

OPEC RÆÐUR FERÐINNI

Sigurður Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkuseturs, segir
hins vegar ekki alveg einfalt að
meta áhrif hækkandi eldsneytisverðs, því í raun sé innbyggð
bremsa á hækkunarferlið. „Olían
er alls staðar,“ segir hann og bendir á hlutverk hennar í allri framleiðslu, svona fyrir utan samgöngur og vöruflutninga. „Þetta bítur
alltaf í skottið á sér. Í verðinu er
sjálfbremsun. Ef það verður dálítið hátt þá hefur það letjandi áhrif
á hagvöxt, sem hefur þau áhrif
að eftirspurn minnkar, sem aftur
dregur úr eftirspurn eftir olíu,
sem hefur þá þau áhrif að dregur
úr verðhækkun á olíu.“
Hin hliðin á olíuverðinu segir
Sigurður svo að sé framleiðsla olíunnar. „Það veit enginn hversu
mikið er eftir af olíu í heiminum.
Menn vita hins vegar að stöðugt
fækkar stöðunum þar sem hana er
að finna. Það átta sig ekki margir á
því að öll þessi vestrænu ríki, svo
sem Noregur og Bandaríkin, eru

Grangemouth
INEOS
210.000 tád

Milford Haven
Murphy
Afkastar
130.000
tunnum af
hráolíu á dag
(tád)
4

5

2

Wilhelmshaven
ConocoPhillips
260.000 tád

Stanlow
Shell
272.000 tád

1

3

Lindsey
Total
200.000 tád

6

BRETLAND
Pembroke
Chevron
210.000 tád

7 Harburg
Shell
110.000 tád

ÞÝSK ALAND
Reichstett
Petroplus
85.000 tád

8

FR AKKLAND
Lavera
9
INEOS
207.000 tád
© GRAPHIC NEWS

Heimild: Fréttaveitur

ELDSNEYTISVERÐ Í EVRÓPU OG BANDARÍKJUNUM UM MIÐJAN DESEMBER 2010
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Heimild: Orkuvefur ESB, heimasíða Félags bifreiðaeigenda á Írlandi og upplýsingavefur Bandaríkjastjórnar um orkumál.
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Mercedes SL600 bifreið skreytt Swarovski-kristöllum
var á meðal þess sem fyrir augu bar á bílasýningunni
Tokyo Auto Salon um helgina. Hún fer árlega fram í
Tókýó og er stærsta bílasýning í heimi þar sem yfirleitt
eru meira en 600 breyttir og sérsmíðaðir bílar til sýnis.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Vinkonurnar Katrín Helga Skúladóttir og Andrea Ósk Gunnarsdóttir héldu á vit ævintýra Suður-Ameríku:

12 kg

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

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

ÚTSALA
ALLT AÐ

Á stíg dauðans

Þ

að er margt undarlegt sett á diskana í SuðurAmeríku, en ég smakkaði bara bólivískan naggrís
sem var hvarvetna grillaður lifandi fyrir framan
mann. Reyndar náði ég ekki að skilgreina ógeðslegt bragðið, því ég var of meðvituð um hvað í munninum
var,“ segir Katrín Helga Skúladóttir, sem í vetur gerði víðreist um Suður-Ameríku með æskuvinkonu sinni Andreu
Ósk Gunnarsdóttir. Katrín Helga er flugmælt á spænsku
eftir ár sem skiptinemi í Argentínu, en þær Andrea Ósk
höfðu fyrir margt löngu ákveðið að leggjast í ferðalög
eftir stúdentspróf. Fyrsta kastið varð Katrín Helga samt
að strjúka á sér magann ef hún varð svöng þar sem málleysið var algert á báða bóga hjá skiptinemafjölskyldunni.
„Sem skiptinemi ferðaðist ég lítið, en við veiðar á píranafiskum sá ég að ævintýrin biðu mín ef ég færi um SuðurAmeríku á eigin forsendum. Mannlíf og menning Búenos
Aíres kveikti líka í mér, en þar gengur fólk um syngjandi
og dansar tangó á götum úti,“ segir Katrín Helga.

2

70 %

AFSLÁTTUR
Nú 3 flíkin frí

Borgar 2 og 3 flíkin fylgir frítt með
ódýrasta flíkin er frí.

Opnunartími:

mánud. - föstud. kl. 11:00 - 18:00

laugard.11:00 - 16:00

Bonito ehf. Friendtex
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

BÍTIÐ

M HEIMI OG KOLLU
MEÐ
A
ALLA
LLA VIRKA DAGA KL. 6.50
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Japönsk stjórnvöld hafa í hyggju að veita íslenskum námsmönnum á háskólastigi námsstyrk til að leggja stund á nám í japönsku og
fræðast um japanska menningu við háskóla í Japan í byrjun október
á þessu ári. Allar frekari upplýsingar má nálgast á vefslóðinni
http://www.is.emb-japan.go.jp/.

Katrín Helga og Andrea Ósk himinsælar í upphafi ferðar við ægifagra Iguazu-fossana.

Framhald af forsíðu

TÖKUM HÖNDUM SAMAN
OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR

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

Heimsálfureisa vinkvennanna
hófst í Argentínu í september en
þaðan héldu þær að Iguazu-fossunum á landamærum Argentínu,
Brasilíu og Paragvæ.
„Brasilía geymir fegurstu
strendur heims að mínu mati. Við
Andrea ferðuðumst því blint upp
strandlengjuna og spurðumst
fyrir hjá heimamönnum hvert
gaman væri að fara utan fjölsóttustu ferðamannastaða. Eftir
það héldum við mest til á litlum
paradísareyjum þar sem fáeinar
hræður bjuggu og friðsæld og
fegurð ríkti. Þannig spiluðum við
hvern dag af fingrum fram og
ákváðum lítið sem ekkert fram í
tímann,“ segir Katrín Helga, sem
aldrei bókaði gistingu fyrir fram
og hvíldist því á mishuggulegum
farfuglaheimilum.
„Frá Brasilíu tókum við fljótabát þvert yfir Amazon, en ferðin
tók sex daga. Sú lífsreynsla
reyndi mest á okkur, því þótt
náttúran væri falleg var vistin á
bátnum ekki mönnum bjóðandi
og með því erfiðasta sem ég hef
upplifað. Við Andrea vorum einu
ferðamennirnir um borð og fæstir
höfðu séð ljóshært fólk áður. Því
var mikið um óvelkomna snertingu á hári okkar. Um nætur
sváfum við í hengirúmum þétt
við næsta mann, með hengirúm
fyrir ofan okkur og neðan, og
ógeðslegar flugur sitjandi sem
fastast á okkur. Sex klósett áttu
svo að þjóna 300 manns og ekki
hægt að sturta niður, sem segir
sitt um fnykinn um borð,“ segir
Katrín Helga og fitjar upp á
nefið, en eftir bátsferðina fóru
þær stöllur til Bólivíu þar sem
helsta aðdráttarafl ferðamanna
er Dauðastígurinn svokallaði sem

var lengi vel eini vegurinn á milli
Amazon-svæðis Bólivíu og höfuðborgarinnar La Paz. Nú er hann
hluti af þjóðgarði og búið að loka
sem aðalvegi en árlega fórust um
300 manns á þessum alræmda
stíg.
„Dauðastígurinn var byggður
af paragvæskum föngum í stríði
Bólivíu og Paragvæ. Hann er
mest þriggja metra breiður og
hvergi vegrið, og þegar rignir breytist hann í foruga rennibraut með lausum steinum. Í
dag fara hann aðallega ferðamenn á reiðhjólum og við þar
engir eftirbátar, þótt við vissum ekkert hvað við værum að
fara út í. Leiðin var svo vægast
sagt hrikaleg, alls 69 kílómetrar
niður á við, en margir ferðamenn
hafa lent á hjólum með bilaðar
bremsur og farið fram af, eða
hjólað of hratt og skrikað í möl
þar sem 600 metra þverhnípi
beið þeirra,“ segir Katrín Helga,
reynslunni ríkari.
Eftir ævintýri Bólivíu héldu
vinkonurnar til inkaborgarinnar
Machu Picchu í Perú og lítils
fiskibæjar í Úrúgvæ þar sem
þær slökuðu á við ströndina áður
en þær nutu lífs og argentískra
nautasteika fyrir heimferð í
Búenos Aíres.
„Þetta var mikil keyrsla og
skemmtileg. Suður-Ameríkuþjóðir eru þó orðnar meðvitaðar um að vel má græða á ferðamönnum. Þá stoppaði stundum
ævintýraþrána að við vorum
ljóshærðar og tvítugar, en við
lentum samt aldrei í verulegri
hættu,“ segir Katrín Helga, sem
steig aftur fæti á fósturjörðina
20. desember.
„Þá hefði dugað mér að vera
heima í viku, en ég er strax byrjuð að safna fyrir Asíureisu með
kærastanum.“
thordis@frettabladid.is
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Rýmingarsala hafin 40-70% afsláttur

Skipholti 29b • S. 551 0770
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Tom Stephens, varastjórnarformaður hjá General Motors, var að vonum ánægður
þegar hann veitti viðtöku verðlaunum fyrir bíl ársins á Bílasýningunni í Detroit.

Nordicphotos/AFP

.¾STA
N¹MSKEIÈ
.ÕTT N¹MSKEIÈ
J0MyGG
HEFST 
HEFST
JANÒAR
MARS
V NK

Mengunarkröfur fyrir
nýja fólksbíla og sendibíla sem skráðir verða
hér á landi og innan
evrópska efnahagssvæðisins breyttust
um áramót��
��������. Nú
��� er
���
leyfilegt gildi ���������
mengandi�
efna í útblæstri ökutækjanna minna en
verið hefur. Sjá vefsíðu
Umferðarstofu.
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MEIRI FRÓÐLEIKUR

www.us.is

Meiri Vísir.

Bandarískir bílablaðamenn settu rafbílinn Nissan Leaf í þriðja sæti yfir bestu
bíla ársins í Norður-Ameríku.

PRÓTÍNBOMBUR!
H R E I N

Í S L E N S K

F Æ Ð U B Ó T

Mercedes Benz SLS AMG E-Cell var á meðal fjölmargra
rafbíla sem voru til sýnis.

Chevrolet Volt
valinn bíll ársins
Bílasýningin í Detroit fór fram á dögunum og að vanda kenndi þar ýmissa grasa. Óhætt er að segja að rafbílar hafi komið sérstaklega sterkir
inn að þessu sinni þar sem þeir tróndu hátt á listum yfir bíla ársins.

Mini sýndi Mini Paceman hugmyndabílinn, sem er sagður leggja línurnar fyrir
næstu bifreið fyrirtækisins.

hafi verið útnefndur fólksbíll ársins heldur lenti Nissan Leaf í þriðja
sæti, á eftir Hyundai Sonata.

roald@frettabladid.is

Fæst í Bónus

Samkvæmt skýrslu Matís er
harðfiskur hollari en áður var talið.
Langhollasti þorramaturinn.

MEIRA ÚRVAL - LÆGRAVERÐ

25% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM INNRÉTTINGUM

www.friform.is

Mikil fagnaðarlæti brutust út í
herbúðum General Motors þegar
rafbíllinn Chevrolet Volt var valinn bíll ársins í Norður-Ameríku
á Detroit-bílasýningunni á dögunum.
Chevrolet Volt sigraði í flokki
fólksbíla á meðan nýi jeppinn frá
Ford Explorer var valinn jeppi
ársins. Fjölmörg blöð og tímarit
vestra hafa þegar valið Chevrolet Volt bíl ársins og er talið að
útnefningarnar eigi eftir að auka
sölumöguleika hans umtalsvert.
Óhætt er að segja að rafbílar
hafi komið almennt vel út í vali
um besta bílinn í Norður-Ameríku.
Ekki er nóg með að Chevrolet Volt

EINNIG ÚRVAL RAFTÆKJA Á FRÁBÆRU VERÐI
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HANNYRÐIR

Margir eru sjálfsagt með hugann við skírnarkjóla en þá er hægt
að kaupa, leigja eða gera sjálfur. Víða á netinu er að finna uppskriftir að skírnarkjólum og eins eru í boði ýmis námskeið þar
sem kennt er að búa þá til.

#OCOON FR¹ 2/7!.
#OCOON FR¹ 2/7!. ER EÈALGARN
D¹SAMLEGA MJÒKT OG HENTAR ÖVÅ
VEL Å ÖAÈ SEM ¹ AÈ VERA N¹L¾GT
VIÈKV¾MUM H¹LSAKOTUM
¶AÈ ER H¹MËÈINS AÈ VERA MEÈ
KRAGA Å KULDANUM OG Ö¹ M¹ EKKI
SKILJA YNGRI DÎMURNAR ÒTUNDAN

5PPSKRIFT OG GARN F¾ST Å

34/2+).5,AUGAVEGI 
WWWSTORKURINNIS
Reiðskálmar úr hreindýraskinni.

FONDURLISTIS
&ÎNDURVÎRUR (ANNYRÈAVÎRUR .¹MSKEIÈ

%ITTHVAÈ FYRIR ALLA 

Æðar dýrsins sjást í leðrinu.

-ÎRKINNI 

Reiðbuxur sem voru hannaðar í því augnamiði að hægt væri að nota þær líka á
veiðum.
MYND/KOX

Leðrið stjórnar flíkinni

SÅMI  

Jóna Björt Friðriksdóttir klæðskeri hefur síðastliðin ár hannað og saumað flíkur úr íslensku hreindýraskinni. Hún segir leðrið mjúkt og létt og henta vel í kjóla, töskur, slár og reiðfatnað.

www.istex.is

„Ég er uppalin á Egilsstöðum
og hef því haft hreindýrin fyrir
augum frá unga aldri,“ segir Jóna
Björt Friðriksdóttir klæðskeri,
sem hóf að nýta hreindýraleður
í flíkur fyrir um fjórum árum.
„Mér fannst líka svo mikil synd
hve mörgum skinnum er hent en
1.300 hreindýr eru veidd á ári og
ég myndi halda að um þúsund af
þeim skinnum fari í súginn,“ segir
Jóna Björt, sem kaupir skinnin sín
beint af veiðimönnunum. „Ég reyni
að fá þau eins fljótt og unnt er en
það mega ekki líða margir klukkutíma frá því dýrið er fláð og þar til
skinnið fer í salt svo það fari ekki
að úldna,“ útskýrir Jóna Björt,
sem geymir skinnin í salti fram í
september þegar hún sendir þau í
sútun á Sauðárkrók með leiðbeiningum um liti og áferð.
Jóna Björt segir nokkra sérhæfingu þurfa til að vinna með
hreindýraskinnið. „Ég hef prófað
mig áfram til að finna út hvernig
best sé að vinna með efnið. Annars er það mjög mjúkt og skemmti-

Fékkstu lopapeysu
í jólagjöf?
Farðu vel með hana og notaðu
Lopa ullarsápu við þvottinn.
Spurðu um sápuna þar sem lopinn fæst.
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MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Jóna Björt við vinnu sína.

legt hráefni og alveg æðislegt að
klæðast því, enda er það ótrúlega
þunnt og lipurt, næstum eins og
silki“ segir hún.
Jóna Björt segir áferð leðursins

mjög sérstaka. „Ég fæ þetta líka
svo skemmtilega sútað. Til dæmis
er holdrosinn, hliðin sem snýr að
dýrinu, þannig að æðarnar sjást,
og er næstum eins og endurprentun af dýrinu sjálfu,“ segir hún og
bætir við að hvert skinn hafi mjög
sterkan karakter. „Stundum get ég
ekki hugsað hvernig flíkin eigi að
vera fyrr en ég hef séð skinnið og
velt því á alla kanta. Leðrið stjórnar í raun útkomunni á flíkinni.“
Jóna saumar mest kjóla úr skinninu en einnig toppa, pils og buxur.
Nýlega fór hún að búa til reiðfatnað úr skinninu, bæði reiðskálmar
og reiðbuxur. „Reiðskálmar eru
oft úr þykku leðri sem getur verið
hamlandi en skálmar úr hreindýraleðri eru liprar og góðar,“
segir Jóna, sem gerir bæði skálmar og reiðbuxur eftir máli fyrir
hvern og einn.
Nánari upplýsinga má leita á
vefsíðunni www.klaedskerinn.is
og í síma 867-1441 en Jóna er með
vinnustofu bæði í Reykjavík og á
Egilsstöðum.
solveig@frettabladid.is

Hekl, prjón og þjóðbúningar
ARAGRÚA ÁHUGAVERÐRA NÁMSKEIÐA ER AÐ FINNA Á
VEFSÍÐU HEIMILISIÐNAÐARFÉLAGSINS.

Heimilisiðnaðarfélagið stendur fyrir fjölmörgum áhugaverðum námskeiðum á vorönn. Þar má nefna
rússneskt lopapeysuhekl, sem er glænýtt námskeið. Kennari verður Patrick Hassel Zein en
uppskriftir verða sóttar í nýútkomna bók sem
Patrick gaf út sumarið 2010, Rússneskt hekl.
Meðal annarra námskeiða sem eru á boðstólum hjá Heimilisiðnaðarfélaginu eru: Prjón
fyrir byrjendur, þjóðbúningur kvenna – upphlutur eða peysuföt, þjóðbúningur karla,
barnabúningur, víravirki, spuni og svuntuvefnaður og er þá fátt eitt talið til.
Nánari upplýsingar er að finna á www.heimilisidnadur.is
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● ENDURNÝJUM KRYDDIN ENDRUM OG EINS Kryddum
hættir til að ílengjast í hillum og
skápum heimila lengur en góðu hófi
gegnir. Þau hafa nefnilega takmarkað geymsluþol.
Krydd sem áður báru ómótstæðilegan ilm – og eftir því gott bragð
– tapa mætti sínum með tímanum.
Það er helst í stórhreingerningum
sem litið er á
dagsetningar
bauka og krúsa
í eldhússkápunum. Þegar
þær gefa til
kynna að innihaldið sé löngu
úrelt er vert
að endurnýja
birgðirnar
smátt og smátt.

Gaman er að nota lituð áhöld til að hressa upp á heildarmyndina, og hafa í huga þegar ný eldhúsáhöld eru keypt að þau passi inn
í gjörninginn á slánni. Nota má ýmislegt til að skreyta slána með sem ekki er endilega eldhúsáhald.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Áhöld í hæstu
hæðum
Þrívíð form og skúlptúrar hvers konar eiga að setja sitt
mark á heimilin árið 2011. Skemmtileg tæki í slíka gjörninga eru eldhúsáhöld, sem hengja má upp á mismunandi vegu.
Hangandi eldhúsáhöld eru skemmtilegt fyrirbæri og breyta
ásýnd eldhúsa án þess að miklu þurfi að kosta til. Áhöldin geta
gefið stílhreinum eldhúsum svolítið flippaðra útlit og þeir sem
vilja jafnvel halda eldhúsunum stílhreinum geta þá valið eldhúsáhöldin af kostgæfni til upphengingar, passað að hafa þau
hvítu eða silfruðu uppi við en hafa hin niðri í skúffunum. Gjörningurinn er í það minnsta með þeim skemmtilegri að koma í
framkvæmd.
- jma

Þeir sem eru hrifnir af grófari eldhúsum, þar sem
augljóst á að vera að unnið sé í eldhúsinu en ekki
skrafað, geta gengið alla leið og hent pottum og
pönnum upp. Þá er oft hentugt að festa króka eða
nagla í veggi í stað þess að nota slár.

HiZcYjgkgjb^ccgV]^iVhi^\`_ih^ch#
BVg\gZncYjgVg{Vk^Zg[^VgVhi²jgd\
_{a[VjgVWgZ\Vhih`_iik^Z[jeeghjg#
=Z[jgjb{gVW^a{ii\diihVbhiVg[bZcVjiV`_i^!
aVbW^d\hkcV`_i^hkd[{iiZ^iihcZ[ci#

Gríms
Gr
íms fiskibollur
hollur kostur á 5 mín.

Fáir hlutir, en vel valdir, sóma sér oft vel
saman séu litirnir í samhljómi. Sniðugt
er að gera eins og hér, að setja litla hillu
ofan við áhaldaslána og leyfa matreiðslubókum og kökudiskum að njóta
sín uppi á hillunni.

Gardínustangir í glugga getur verið sniðugt að nota fyrir bolla, desilítramál og önnur
áhöld. Það eina sem þarf er krókar sem fást til að mynda í byggingavöruverslunum
– og þá í sama lit og er á gardínustönginni.

● GAMALT GETUR HRESST UPP Á EINSLEITT ELDHÚS
Gömul húsgögn búa gjarnan yfir ómældum sjarma. Handverk sem staðist hefur tímans tönn ber að virða og eins má sjá rómantík í þeirri sögu
sem býr að baki áratugalangri notkun.
Lúið vinnuborð getur sómt sér
vel eitt og sér innan um nýtískulegri innréttingar í eldhúsi og
brotið upp annars einhliða mynd.
Gömul eldhúsborð, skápa og skenki er
hægt að nálgast í antíkverslunum en
geta þá kostað skildinginn. Á nytjamörkuðum eins og Góða hirðinum má oft
finna fyrir lítið fé fallegar hirslur og eins
geta víða leynst í geymslum húsgögn
sem dusta má rykið af.
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Eldhús sem innréttuð voru á 7. áratugnum hafa verið eftirsótt síðustu árin en húseigendur eru ekki alltaf svo heppnir að fá eldhúsin upprunaleg, án þess að þeim hafi
verið breytt. Flísar á milli innréttinga koma sér vel hvað þrif varðar.

Íslenskt eldhús frá árinu 1967 í blokk við Reynimel. Eldhúsin urðu á þessum tíma betur skipulögð en þau höfðu áður verið með
tilliti til vinnuaðstöðu.
365/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Hreint & snoturt
Eldhúsið er sá staður sem oftast þarf að hreinsa og taka til í
enda sú vistarvera hússins sem
hvað mest er stússast í, eldað
og snætt. Einföld ráð og
venjur sem hægt er að
koma sér upp geta
gert þá vinnu margfalt auðveldari.
● Láttu alla fjölskyldumeðlimi fara með borðbúnað
sinn í vaskinn að lokinni máltíð. Ef
þú treystir ekki yngstu börnunum
til þess skaltu fá þeim það verkefni
að setja að minnsta kosti einn hlut
sem þau notuðu í vaskinn. Getur
verið bolli eða bara skeið.
● Vissir staðir í eldhúsinu virðast soga að sér drasl og „óskilamuni“. Þar lendir stundum allt
sem á heima annars staðar. Í stað
þess að slíkar hrúgur myndist á
nokkrum dögum er gott að taka
örfáar mínútur á hverjum degi til
að ganga frá þessum hlutum á sína
staði. Og góð þumalputtaregla til
þess að það heppnist; Hver hlutur
á að eiga sinn stað.

● Ísskápur getur verið
fljótur að verða skítugur en til að þurfa ekki að
standa í stórþrifum á
nokkurra vikna
frest i er
upplagt
að gera smærri
þrif á 7-10
daga fresti.
Takið matinn
úr hillunum
og strjúkið yfir
hillurnar og bakkana með volgu og mildu
sápuvatni (1 lítra af vatni blönduðu með 3 msk. af uppþvottalegi).
Strjúkið svo yfir með
þurri tusku. Að þrifum loknum er gott að
koma matarsóda fyrir
í opnu íláti í ísskápnum
og láta standa þar yfir
nótt. Ekki gleyma að útrunnum matarsóda er
best að hella í vaskinn
þar sem hann eyðir lykt
og hreinsar óhreindini.
● Farðu reglulega með sérstöku
hreinsiefni í gegnum bakaraofninn, örbylgjuofninn og slík tæki.

Haltu þessum tækjum
líka við með
því að bregast fljótt við
ef m at u r
hel l ist t i l
dæmis niður á
ofnbotninn.
Best er að hella salti strax yfir
þá bletti þótt þrifin séu ekki
gerð að fullu fyrr en ofninn
er orðinn kaldur. Svo minnst
sé á fleiri vistvæn hreinsiráð
má þrífa örbylgjuofninn með
því að setja vatn í skál, kreista
úr hálfri sítrónu út í vatnið og
hita blönduna í örbylgjuofninum í 40
sekúndur.
● Að því sögðu er ekki
síður mikilvægt að
hreinsiefnin sem ætluð
eru fyrir eldhúsið séu
innan seilingar, flokkuð
saman og helst geymd, á
öruggum stað, í eldhúsinu sjálfu svo engin sé afsökunin fyrir því að þrífa ekki.
● Mörgum reynist vel að gera alls-

Sama verð um allt land
Brúnás–innréttingar eru íslensk hönnun og íslensk
framleiðsla, framleiddar af trésmíðaverkstæði Miðás hf.
á Egilsstöðum. Þær eru hannaðar af Guðrúnu Margréti
Ólafsdóttur og Oddgeiri Þórðarsyni innanhússhönnuðum
sem reka saman Go Form design studio í Reykjavík.
Í sýningarsal og verslun Brúnás-innréttinga, Ármúla 17a í
Reykjavík, býðst viðskiptavinum fagleg þjónusta og ráðgjöf
innanhússhönnuða við val á Brúnás–innréttingum. Sýningarsalur er svo einnig á Egilsstöðum að Miðási 9, í sömu
byggingu og framleiðslan fer fram í. Þar er einnig að ﬁnna
aðalskrifstofu fyrirtækisins.
Miðás 9, 700 Egilsstaðir, sími: 470 1600, fax: 471 1074
Ármúli 17a, 108 Reykjavík, sími: 588 9933, fax: 588 9940

herjarþrif á eldhúsinu einu sinni
í viku, á ákveðnum vikudegi, þar
sem skúrað er, þurrkað af hillum
og dóti sem ekki er í notkun og
safnar ryki. Innréttingin sjálf að
utanverðu, gluggakistur og dyrakarmar vilja stundum gleymast
en fita er fljót að safnast á
þessa fleti í eldhúsi þar
sem mikið er eldað.
Léttan hreinsiúða og
tusku má nota á fleti
nema um viðarinnréttingu sé að ræða.
Þá má sjaldnast nota
mikið meira en mjög
milt sápuvatn.

Um leið og eldhúsgólfið er þvegið
er gott að fara um leið yfir ytri fleti
innréttingarinnar og hurðarkarma
þar sem fita sest á þessa staði vegna
eldamennsku.

● Þvoðu alla potta og
pönnur strax að lokinni notkun, þerraðu
og settu á sinn stað.
Þetta er fljótt að komast í vana og gárungar sem bera saman
bækur sínar eru
sammála um að ef
slíkt er ekki gert er
potturinn oftar en ekki
ennþá skítugur morguninn eftir.
- jma

● OF MARGT AF EINU
ER TIL TRAFALA Á mörgum heimilum vilja áhöld í eldhúsi safnast upp. Eldhúsáhöld
eða græjur til eldamennsku eru
til dæmis vinsælar jólagjafir og fylla
fljótlega skúffur og skápa. Of mörg
áhöld sem hafa sama hlutverki að gegna
eru óþörf, þó stundum sé gott að eiga
marga ostaskera til þurfa ekki að þvo þennan
eina upp mörgum sinnum á dag þegar smyrja
á brauðsneið. Lífið er einfaldlega erfiðara þegar
skúffurnar eru yfirfullar af nánast sama áhaldinu.
Farðu í gegnum áhaldaskúffurnar og sorteraðu
áhöldin og láttu svo eitt til tvö af því sama aftur í
skúffuna. Þau áhöld sem ganga af má til dæmis
gefa á nytjamarkað eða hengja upp til prýði í eldhúsinu.
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Kynning

Matvæli geymd
á góðum stað

Úr verslun Smith & Norland í Nóatúni 4. Eldunartækin frá Siemens endurspegla nú sem endranær nýjustu tækni, framúrskarandi hönnun og gegnheil gæði.

Smith & Norland í 55 ár
Smith & Norland hf. státar
af því á þessu ári að fimmtíu og fimm ár eru liðin frá
stofnun fyrirtækisins. Það
segir þó ekki alla söguna,
því að Smith & Norland á
rætur að rekja til ársins 1920,
þegar Paul Smith stofnaði
samnefnt fyrirtæki og hóf
samvinnu við Siemens í
Þýskalandi.
Árið 1956 breyttist fyrirtækið
Paul Smith í Smith & Norland
hf., svo að saga fyrirtækisins
er í raun rúmlega 90 ára löng.
Heimilistækin frá Siemens
hafa löngum skipað veglegan
sess í vöruúrvali Paul Smith/
Smith & Norland. Í byrjun 4.
áratugar liðinnar aldar voru
fyrstu Siemens-eldavélarnar
seldar hérlendis, og síðan hefur
nafnið Siemens verið Íslendingum tákn um glæsileika, gæði og
góða endingu, þegar heimilistæki eiga í hlut.

Spanhelluborðið með „flexInduction“ hefur tvær venjulegar hellur og eitt stórt
eldunarsvæði, sem rúmar vel ýmsar stærðir af pottum og pönnum.

Eldunartækin frá Siemens
endurspegla nú sem endranær
nýjustu tækni, framúrskarandi hönnun og gegnheil gæði.
Hönnun þeirra er þannig, að
hverjum er í sjálfsvald sett að
raða þeim saman í samræmi
við þarfir sínar og smekk
og móta á þann hátt drauma-

eldhúsið sitt. Öll tækin geta
gengið saman hvert með öðru
og myndað samstæða heild rétt
eins og hver biti fer á sinn stað
í raðspili. Nýjasta dæmi um
þetta er „flexInduction“ spanhelluborðið, sem hefur tvær
venjulegar hellur og eitt stórt
eldunarsvæði, sem rúmar vel

ýmsar stærðir af pottum og
pönnum og veitir mönnum talsvert frelsi við eldamennskuna.
Siemens er í fararbroddi, þegar
tækninýjungar eiga í hlut. Afli
hellna á sumum helluborðunum er nú til að mynda stjórnað
með snertisleða, og á mörgum
helluborðum er öryggisrof og
barnaöryggi. Bakstursofnarnir
eru rúmgóðir, og hinir fullkomnustu hafa 70 sjálfvirk
steikingarkerfi. Það eru engar
ýkjur að segja að eldunartækin
frá Siemens eru góðvinir þeirra
sem unun hafa af matreiðslu.
Smith & Norland hefur ávallt
lagt metnað sinn í að selja vandaðar vörur og veita trausta ráðgjöf. Smith & Norland sinnir
varahluta- og viðhaldsþjónustu
af faglegum metnaði á eigin
verkstæði.

Kæli- og frystitækin frá Siemens eru nú
rúmbetri, tæknilegri og nota minni orku
en áður tíðkaðist. Meðal nýjunga má nefna
„hydroFresh“-rakakerfið: Í kælirýminu er
sérstök skúffa,
þar sem rakastigið er hærra
en
annars
staðar í skápnum, en það
tryggir lengri
geymslutíma
grænmetis og
ávaxta.
Eins
og
men n vita
skiptir raki
m i k lu m á l i
þegar grænmeti
og ávextir eiga
í hlut. Slík matvæli eldast fyrr
og rýrna ef rakinn kringum þau er
ekki nægilegur. Þau
tapa næringar- og
bragðefnum, stinnleikinn hverfur og
liturinn verður gulur eða grár.

Í kælirýminu er sérstök skúffa þar sem rakastigið er
hærra en annars staðar í skápnum, en það tryggir
lengri geymslutíma grænmetis og ávaxta.

Gaggenau: Heimilistæki í heimsklassa
Þegar minnst er á Gaggenau
dettur mönnum aðeins eitt
í hug: Hágæða heimilistæki,
sem breyta eldhúsi á venjulegu heimili nánast í atvinnumannaeldhús. Um er að ræða
bakstursofna, helluborð,
gufugleypa, innbyggðar kaffivélar, uppþvottavélar, kæli- og
frystitæki.
Gaggenau er bær í Suður-Þýskalandi nálægt Baden-Baden. Þar
hófst framleiðsla heimilistækja
árið 1879. Allt frá þeim tíma
hefur fyrirtækið verið frumkvöðull varðandi tækninýjungar og
hönnun. Mikil áhersla hefur verið
lögð á að auðvelt sé að vinna við
eldunartækin. Mið er tekið af atvinnumatreiðslumönnum, og það
síðan fært yfir á venjuleg heimili. Þær eru ófáar uppfinningarnar, sem Gaggenau kom fram með

fyrst fyrirtækja og nú þykja sjálfsagðar. Hjá Gaggenau var fyrsti
veggofninn hannaður, sem og
fyrsti blástursofninn. Hvar værum
við án blástursins? Gaggenau
varð fyrst til að kynna hægri og
vinstri opnun á bakstursofnum til
að auðvelda aðgengi og fyrsti 90
cm veggofninn var frá Gaggenau.
Hann kom á markað árið 1986. Hjá
Gaggenau var sjálfhreinsun með
brennslu uppgötvuð og þróuð, en
hún auðveldar þrif á ofnum til
muna. Gaggenau kom einnig fyrst
á markað með gufuofna handa almenningi og þannig mætti lengi
telja.

Hjá Gaggenau var fyrsti veggofninn hannaður, sem og fyrsti
blástursofninn.

GAGGENAU NÚ
Talað er um Gaggenau sem hönnunarvörumerkið í eldhústækjum,
og það er í fararbroddi í nýsköpun á sínu sviði. Enn koma nýjungar
frá Gaggenau, sem kannski munu
teljast staðalbúnaður í framtíðinni.
Meðal þeirra eru til að mynda:

Thermo-Test táknar nákvæma
hitastýringu bakstursofna upp á
eina gráðu. Einnig má sjá á skjá
ofnsins hitann inni í honum á
hverri stundu. Það getur komið
sér mjög vel.
Á sumum Gaggenau-helluborðum er stakur segulsnerill, sem

Á sumum Gaggenau-helluborðum er stakur segulsnerill, sem
leysir alla snertihnappa af hólmi.

leysir alla snertihnappa af hólmi.
Þessi snerill er laus og má snúa
honum jafnt réttsælis sem rangsælis, og er hann mjög einfaldur og
þægilegur í notkun. Við ráðleggjum
þér eindregið að skoða tölvugerða
sýningarsali Gaggenau á netinu:
www.gaggenau-onlineshowroom.

com sem og að koma til okkar í Nóatún 4 og sjá Gaggenau-tækin í sýningarsal okkar, því að sjón er sögu
ríkari.
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Nokkrar ómissandi
Þótt sumir ástríðukokkar geti töfrað fram lystuga rétti af fingrum
fram þurfum við hin að styðjast við okkur vitrari menn og konur.
Matreiðslubækur koma því sterkar inn og með hjálp Nönnu,
landsliðs matreiðslumanna og Mikka músar getur hver sem er
orðið listakokkur.
Landsliðsréttir Hagkaupa heitir ein af mörgum
matreiðslubókum sem Hagkaup hefur gefið út.
Margir styðjast við kökubókina og brauðréttabókina fyrir fermingarveislur og afmæli. Veisluréttir voru gefnir út 2005 en þar gefur landslið
matreiðslumanna einfaldar en góðar uppskriftir
að forréttum, aðalréttum og eftirréttum.

Kitchenaid-matreiðslubókin geymir uppskriftir að
þekktum réttum frá ýmsum
löndum. Fín bók sem hægt
er að kokka upp úr þótt
maður eigi ekki Kitchenaidhrærivél.

Maturinn hennar
Nönnu heitir bók
Nönnu Rögnvaldardóttur þar sem hún
gefur uppskriftir
að réttum sem hún
eldar sjálf handa
sínu fólki.
Eldað í dagsins önn eftir Stefaníu Valdísi Stefánsdóttur veitir uppskriftir að
hollum og ljúffengum heimilisréttum
sem eru einnig einfaldir, fljótlegir og
ódýrir.

Matarást eftir Nönnu
Rögnvaldardóttur
er biblía hvers
matargerðarmanns.
Bókin er alfræðirit
um mat og hráefni til
matargerðar, ávexti,
grænmeti, krydd,
kjöt og fisk. Þar er
grunnaðferðum lýst
og hægt að fræðast
um matargerð annarra landa.
Súkkulaði – Það besta frá Nóa Siríus er matreiðslubók sem
Marentza Poulsen tók saman. Hún safnaði saman bestu
uppskriftum úr uppskriftabæklingum sem Nói Siríus hefur
sent Íslendingum í gegnum tíðina og bætti við nokkrum eftir
eigin höfði.

Stóra Disney matreiðslubókin
er ætluð stórum sem smáum
upprennandi kokkum. Meðal
rétta eru orkusafi Bósa Ljósárs
og myntuís Fríðu.

Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttir er löngu orðin klassísk. Þótt hún
sé barn síns tíma, enda fyrst gefin út
árið 1947, má þar finna eitt og annað
gagnlegt fyrir matargerðina.

● KYNNTI FRANSKA MATARGERÐ Julia Child er gjarnan sögð
hafa kennt Bandaríkjamönnum að elda upp á franska vísu en hún var
með matreiðsluþætti í sjónvarpi frá árinu 1963. Julia kynntist franskri
matargerð gegnum mann sinn, Paul Cushing Child, sem er listamaður
og skáld, og hafði búið í París. Þau fluttu til Parísar árið 1948 þar sem
Julia lærði við hinn virta Le Cordon Bleu kokkaskóla. Fljótlega fór hún
að kenna bandarískum konum að elda í París. Þegar hún flutti aftur til
Bandaríkjanna árið 1963 hófust útsendingar á matreiðsluþættinum
Franski kokkurinn, sem Julia sá um. Hún naut mikilla vinsælda á skjánum
en auk þess sendi hún frá sér fjölda matreiðslubóka og skrifaði greinar í
tímarit. Árið 2009 kom út kvikmyndin Julia & Julia þar sem hlutverk Juliu
var í höndum Meryl Streep. Julia Child lést árið 2004.
heimild: wikipedia.org

● INNBLÁSINN AF JÚLÍU CHILD Kokkurinn í Prúðuleikurunum
er sænskur að ætt og skilst lítið af því sem hann segir í þáttunum. Við
þekkjum hann best veifandi eldhúsáhöldum og syngjandi óskiljanlegar
„sænskar“ vísur sem enda á ljóðlínunni „Börk, börk, börk“.
Hann notar jafnframt áhöld eins og tennisspaða til
að útbúa rétti sína.
Hann kom fyrst fram í þáttunum árið 1975
og var til að byrja með stjórnað af Jim Henson,
höfundi Prúðuleikaranna.
Stundum er því haldið fram að kokkurinn
eigi sér fyrirmynd í sænska sjónvarpskokkinum
Lars „Kuprik“ Bäckman, sem kom eitt sinn fram
í Good Morning America þar
sem Jim Henson á að hafa séð
hann. Hann er einnig sagður
eiga sér fyrirmynd í ameríska
sjónvarpskokknum Juliu Child
en þetta hefur ekki fengist
staðfest af höfundum
Prúðuleikaranna.
heimild:www.wikipedia.
org

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega

Reykjavíkur Apótek býður
NOW vítamín og bætiefni með
20% afslætti út september.

þjónustu og hagstætt
verð. Apótekið er í gamla

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.
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ÚTSALA
ÖLL RAFTÆKI Í ELDHÚS OG
ÞVOTTAHÚS Á ÚTSÖLU

Ofnar, helluborð og háfar með allt að 50% afsl.
Sjálfvirkar kaffivélar frá Saeco – verð frá kr. 49.990
Mikið úrval kæliskápa frá Candy, Blomberg og Severin á frábæru verði

Candy þvottavélar - verð frá kr. 79.990
Severin smátæki með allt að 33% afslætti
Hágæða 2000w Hoover ryksugur - verð frá kr. 12.990
Kitchenaid hrærivélaaukahlutir með 20% afslætti og
pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 30% afslætti
Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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Saga teiknuð og saumuð
Refill með myndum úr Vatnsdælu er á frumstigi. Nemendur í LHÍ munu teikna hann eftir drögum Kristínar
Rögnu Gunnarsdóttur hönnuðar en hann verður saumaður á Blönduósi af heimafólki og gestum.
Tuttugu nemendur á öðru ári í
grafískri hönnun í Listaháskóla
Íslands eru á förum norður í Vatnsdal í Húnavatnssýslu í vikulokin að
kynna sér söguslóðir Vatnsdælu.
Ástæðan er verkefni sem þeir
ætla að vinna á næstu tólf vikum
og felst í að teikna upp söguna
með nútíma myndmáli eftir frumdrögum Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur teiknara. Áformað er að
sauma síðan eftir þeim teikningum
fjörutíu metra langan refil. Fyrsta
saumsporið verður tekið á Húnavöku í júlí í sumar en síðan tekur
við margra ára vinna sem margir
leggja hönd að.
Verkefnið Vatnsdæla á refli er
hugarfóstur Jóhönnu E. Pálmadóttur, bónda og handavinnukennara á Akri í Austur-Húnavatnssýslu, en það er samstarfsverkefni
Listaháskóla Íslands, Félags
íslenskra teiknara, Textílseturs
Íslands á Blönduósi, Ístex og félagsins Landnám Ingimundar gamla.
Ásdís Bi rgisdótti r, fra mkvæmdastjóri Textílsetursins,
segir verkefnið eiga sér fyrirmynd
í Bayeux-reflinum sem saumaður
var á 11. öld. „Markmiðið er að
endurvekja forna sögu með frum-

Forn handverksmenning gerð aðgengileg
MUNSTUR OG MENNING GERIR HANDVERK FORMÆÐRA OKKAR OG FORFEÐRA
AÐGENGILEGT NÚTÍMA FÓLKI MEÐ ENDURÚTGÁFU Á GÖMLUM HANDVERKSBÓKUM.

Jenný Karlsdóttir hefur um nokkurra
ára skeið staðið fyrir endurútgáfu
á gömlum handverksbókum og
gömlum mynstrum, undir merkjum
Munsturs og menningar.
Markmiðið er að gera forna handverksmenningu aðgengilega nútíma
handverksfólki og beina íslenskri
minjagripagerð í þjóðlegan farveg,
eins og fram kemur á heimasíðu

Jennýjar munstur.is. Á heimasíðunni
er líka listi yfir bækur sem Jenný
hefur endurútgefið, þar á meðal er
Leiðarvísir eftir Þóru Pjetursdóttur,
Jarþrúði Jónsdóttur og Þóru Jónsdóttur frá 1886. Hægt er að afla sér
frekari upplýsinga um bækurnar á
vefsíðunni og panta þær einfaldlega
með því að senda Jenný tölvupóst á
jenny@munstur.is.

Kristín Ragna Gunnarsdóttir útskýrir myndirnar úr 26. kafla Vatnsdælasögu sem hún
hefur teiknað. Á bak við stendur Jóhannes Þórðarson, deildarforseti í LHÍ.
MYND/TEXTÍLSETUR ÍSLANDS

legum og nýstárlegum hætti í
samstarfi við unga hönnuði samtímans. Samhliða því er fornri
útsaumsgerð, refilsaumnum, gerð
skil,“ segir hún og tekur fram að
ýmis konar námskeið verði sett
upp í sambandi við saumaskapinn
sem fari fram í Kvennaskólanum

á Blönduósi. „Almenningur fær
tækifæri til að taka þátt útsaumnum og marka með því spor í menningarsöguna,“ tekur hún fram.
„Þetta er viðamikið verkefni sem
er komið á rekspöl og hefur fengið
afar góðar undirtektir.“

Verkefnið Altarisdúkar er samstarfsverkefni Jennýjar Karlsdóttur og Oddnýjar E.
Magnúsdóttur. Eitt af markmiðum þess er að skoða munstur, gerð og sögu altarisdúka í kirkjum á Íslandi.
MYND/JENNÝ KARLSDÓTTIR OG ODDNÝ MAGNÚSDÓTTIR

gun@frettabladid.is

Frumdrög að myndmáli refilsins sem útfært verður nánar af nemendum á 2. ári í grafískri hönnun við LHÍ.

„Það er mikilvægt fyrir mig
g
sem afrekskonu í íþróttum að borða hollan
lan

þess se
sem maturinn
a
þar
þa er
e líka
a framandi
a a d og
bragðast einstaklega
ei
ega vel.“

Gunnleifur Gunnleifsson la
landsliðsmark
smarkfremstu röð í minni grein á Íslandi þarf
f

mjög bragðgóður og að auki er hann virki
ilega næringaríkur sem hjálpar mér við það
að

Elmar
El
l
F
Freyr Elíasson,
Elí
3x
3 Í
Íslandsmeistari
l d
i
i

Þ
Þorbjörg
Ágústsdóttir
sdóttir margfaldur
ldur Íslandsog Norðurlandameistari í skylmingum:
o
:
„Ég vil þakka Saffran kærlega fyrir
„É
stuðninginn. Ég finn hvað maturinn frá
s
Saffran gerir mér gott. Góður árangur í
S
íþróttum er samtvinnaður góðri næringu.
í
Ég er í engum vafa um að góð næring hafi
É
átt stór
stóran þátt
t í árangri
áran
mínum.“
num.“

El
Elvar
Þór Karlsson, Íslandsmeistari í
CrossFit 2010 og Lífstílsmeistari 2010:
Cr
10:
„Saffran
S
hefur hjálpað mér gríðarlega
a
að ná inn þeirri hágæða næringu sem ég
þarf til að stuðla að stífum æfingum og
viðhalda hámarksþreki, þoli og styrk. Það

ti máltíðarinnar. Saffran undirstrikar
til
dirstrikar
það að hollur matur ER góður.“
þa
“

Lára Örlygsdóttir, þjálfari í Sport
Sporthúsinu:
húsinu:

Kri
Kristín
Ólafsdóttir, margfaldur Íslandsdsog bikar

Maturinn á Saffran er hollur en hann er
r

fá hollan og
g næringarríkan
g
„skyndi
y
sem hægt er að verða saddur af.“

Ég eyði mikið af mínum tíma í æfingar og
finnst ekkert betra en að slappa af og
fin
borða mat frá Saffran eftir erfiða æfingu.“
bor
ngu.“

Magnús Bess á 31 Íslandsmeistaratitla í

Mark Wesley Johnson, bikarmeistari og í
maður í íþróttum og
þjálfari þekki ég mikilvægi þess að viððhalda fjölbreyttu og næringarríku mataræði.
ði.
Það byggir upp vöðva og minnkar um leið
ð
fitumagn, en að auki er það nauðsynlegt
t
ríkan mat, án
þess að fórna bragði. Saffran er án efa
a
ingastaðurinn minn og
hef ég prófað þá marga, alla leið frá San
Diego til Í
Íslands.
.“
“

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Vinnuvélar

BÍLAR &
FARATÆKI
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Toyta avensis station 2,0 ‚98. Ek. 258
þús. Ný tímareim og vatnsdæla. Ssk,
CD, krókur, sk. 12. Bíll í mjög góðu lagi.
Verð 390 þús. stgr. Uppl. s. 863-0149.
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250-499 þús.
Toyota Aygo árg. 2006, ek 81þ, vel með
farinn, skoðaður 2012, ásett verð 990þ,
uppl. í síma 567-4000

Suzuki Swift 1.3 GL, 06/2007 Ekinn
53þús. Bsk 5gíra, Ásett verð 1.490.000.Fallegur bíll.
LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS
HÍFINGARVINNU OG FLUTNINGA. DSLAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is

Sjálfskiptur
Tilboð 340 þús!

CAN-AM
OUTLANDER
800
GÖTUSRKÁÐ. Árgerð 2008, ekið Aðeins
2 þ.km. Vel Útbúið Hjól Með 2 töskum spili Dráttarbeysli. Besta Verðið Á
Klakanum1,850.000. Möguleiki á Góðu
láni Rnr.152306

hjól.is
Sími: 577 4565
www.hjol.is

M. Benz 200E árg 2007, ek 68þ, gullfallegur bíll, fæst á mjög góðu verði, ásett
verð 4.150.000.uppl í síma 567-4000
Huyndai Santa Fe II 2.2 CRDI Diesel,
06/2008 Ekinn 84þús. Ssk, Ásett Verð
3.690.000.- Möguleiki á allt að 90%
láni.

NISSAN ALMERA árg‘99 ek.aðeins
116 þús,ssk,álfelgur,cd,toppbíll! ásett
verð 460 þús. TILBOÐ 340 ÞÚS! s.841
8955.

Lyftarar
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Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is
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HÖRKU JEPPI Á 390 ÞÚS!

Land Rover Discovery 4x4 bensín árg
‚98 ek 115 þús,sjálfskiptur,ný skoðaður
2012,hörku jeppi! ásett verð 650 þús
TILBOÐ 390 ÞÚS! s.841 8955.
VORTEX Heithúðun á allar gerðir pallbíla
og fleira. Upplýsingar hjá Bílaryðvörn í
síma : 587-1390.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

KRÓKUR

Varahlutir

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB Árgerð
2007, ekinn 69 þ.km Sjálfskiptur Mjög
Snyrtilegur Bíll 38“ Breyttur Webasto,
Prófílbeisli, Loftdæla, VHF Talstöð
Gluggahlífar, Húðaður Pallur Ipod
tengi Skoðar Skipti Verð 5.890.000.
Rnr.133145

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Tilboð 270 þús !!!

Daewoo Nubira 2.0 árg. 2000, ekinn
aðeins 97þús, 4 dyra, beinskiptur, álfelgur, cd, bíllinn er skoðaður, verð
480þús, Tilboðsverð aðeins 270þús.
Allar uppl. í 659 9696.

Suzuki Swift GL 1.5, 08/2007 Ekinn
13þús. Ssk, Ásett Verð 1.750.000.-
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500-999 þús.

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

Fór bíllinn ekki
í gang?
DEKA rafgeymar

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

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

Bílar til sölu

Hátt kaldræsisþol
Gott úrval

Renault Megan Scenic árg. 2001, sjálfsk.
Ek. 189þús, nýleg tímareim, ný heilsársdekk, sk. 2011. Verð 590 þús. Tilboð
450 þús! Uppl. í s. 659 3459.

Bílar óskast

Bílapartasala

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810.

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

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

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.

Verð frá 16.950 kr.

ÓSKA EFTIR BÍL
Á 0-150 ÞÚS STGR!

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

DEKA startkaplar
Tilboð 390.þ stgr

Sendibílar

Til sölu Opel Astra 1,2 árg 2001 ek 175.
þ eyðsla ca 6 L/100 allur ný yfirfarinn
vetrardekk ásett verð. 550.þ tilboð 390.
þ uppl í síma 896-5290

Partahúsið - S. 555 6666

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000
benni.is - verslun@benni.is

Sérfræðingar í bílum

Til sölu Subaru Legacy 4x4 st. árg.
11/‘98. 2,0 sjálfssk. ek. 172 þús. Verð
320þús stgr. S. 898 2111

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

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

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18.
Lokað um helgar.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja
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Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Alvöru startkaplar frá DEKA

Verð frá 4.490 kr.
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Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia
99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala
smiðjuvegi 11 sími 661 5270.
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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 tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Tölvur
Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Hringbraut.is
Varahlutasala

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

Tökum að okkur
parketslípun

ÞJÓNUSTA

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til
sölu. Sjáið myndir á www.parketplankar.is Uppl í s. 772 8100

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

Pípulagnir

Bílar til sölu

Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Nýlegir bílar
og í toppstandi

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja
TRJÁKLIPPINGAR

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

tir
5 ár ef gð
r
af áby

Skoðið úrvalið
á www.askja.is

KIA cee’d
árg. 2009, ekinn 52 þús.
1600cc, dísil, sjálfsk.

TRJÁKLIPPINGAR

Verð 2.590.000

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

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

ÁRSREIKNINGASKIL

Forðastu sektir og vandamál. Láttu
okkur sjá um að gera og ársreikningi.
Ódýr og góða þjónusta. Ráðþing alhliða
bókhaldsþjónusta. S. 517 7833.

Skoda Octavia 4x4
árg. 2008, ekinn 81 þús.
1900cc, dísil, beinsk.

Mercedes-Benz A170
árg. 2005, ekinn 88 þús.
1700cc, bensín, beinsk.

Verð 2.750.000

Verð 1.790.000

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

Búslóðaflutningar

Mercedes-Benz Vito sendibíll
árg. 2005, ekinn 71 þús.
2200cc, dísil, sjálfsk.

KIA Rio
árg. 2007, ekinn 50 þús.
1500cc, dísil, beinsk.

Verð 3.750.000

Verð 1.590.000

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

Húsaviðhald
Mercedes-Benz ML 320 CDI
árg. 2006, ekinn 130 þús.
3000cc, dísil, sjálfsk.

Volkswagen Golf
árg. 2008, ekinn 61 þús.
1600cc, bensín, beinsk.

Verð 6.200.000

Verð 1.980.000

tir
4 ár ef ð
rg
af áby
KIA cee’d
árg. 2008, ekinn 59 þús.
1600cc, dísil, beinsk.

Verð 2.190.000

KIA Sorento EX Classic
árg. 2007, ekinn 78 þús.
2500cc, dísil, sjálfsk.

Hyundai Getz
árg. 2008, ekinn 50 þús.
1400cc, bensín, beinsk.

Verð 3.740.000

Verð 1.480.000

Við eigum toppeintök af notuðum bílum.
Komdu í ÖSKJU á Krókhálsi 11 eða farðu
á www.askja.is og finndu bíl að þínu skapi.
Opnunartími söludeildar: Mánudaga - föstudaga
frá 10-18. Laugardaga frá 12-16.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
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Tölvur

ÞVOTTAVÉLAR

Múrarar

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

Nudd

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.

Tökum að okkur allt múrverk, flísalagnir
og almennt viðhald. Ari Oddsson ehf
S. 895 0383 og 867 7704. Arioehf@
simnet.is

Óskast keypt

Rafvirkjun

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 næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40.
Opið 12-18 mán-lau.
Líkamsnudd! Frábær þjónusta, tilboð í
dag! S:6618272 og 6930348
Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.
BEST MASSAGE!!!WITH TWO OR FOUR
HANDS!!! 693 75 97
Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive whole
body massage in down town. S.
6922126

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar.
Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverktaki 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.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Rafvespurnar komnar!

Eingönug örfáar eftir af nýju sendingunni. Sama verð og síðast. Verð
139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

Erum einnig með ýmsar vörur fyrir
skotveiðimanninn. Mikið úrval og gott
verð. Tactical.is Netverslun

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

Spádómar

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 !

Trésmíði

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

Trésmiður getur bætt við sig verkefnum í nýsmíði, viðhaldi og endurbótun.
Tilboð eða tímavinna. S. 895 9801
Óskar. oskar@sbd.is Áratugareynsla.

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

Verslun

KEYPT
& SELT

Til bygginga
Til sölu

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

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

Nudd
Tilboð

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

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður,
draumar.
Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Ísskápar, frystiskápur, þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar, sjónvörp,borðtölva,stór ljósritunarvél, stólar, borð,
varahlutir, hjólbarðar og felgur á ýmsa
bíla. S. 896 8568.

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

Til sölu söluturn í miðbæ Rvk nálægt
hótelum,er vel búinn eigin tækjum.
Mikið túrista tímabil framundan getur
verið laus fljótlega verð. ca. 7 -8 millj.
m. tækjum. Uppl. sendist fréttablaðinu
merkt söluturn

Glæsilegar kristall ljósakrónur og vegljós til sölu. Bohemia Kristall, Glæsibær
www.bohemia.is S. 571 2300

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

67,9%

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

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

TANTRA MASSAGE

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

5,5%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

26,6%

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.
Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára.
Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – október 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

94%
lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft...
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löngu komin fram yfir þetta mark
hámarksframleiðslu,“ segir hann
en bendir um leið á að þótt stöðugt
hafi dregið úr olíuframleiðslu hjá
frændum okkar Norðmönnum hafi
hagnaðurinn aukist vegna hækkana á olíuverði. „Þetta er því að
færast dálítið í svörtu bókina, MiAusturlönd, þar sem menn vita
ekki hversu mikið er eftir. En auðvitað er heilmikið eftir af henni.“
Á endanum segir Sigurður svo
að til þess komi að minnkandi
framleiðsla hafi áhrif til hækkunar verðs. Þau áhrif eru ekki komin
nema að hluta inn í verð olíunnar
núna, vegna þess að mun dýrara er
að sækja olíuna á ný svæði.
„Þetta er ekki eins og margir
halda að menn rambi fyrir einhverja heppni á nýja olíulind. Menn
vita af svæðum, en hingað til hefur
verð olíunnar ekki verið nógu hátt
til að réttlæta leit og vinnslu.“ Þau
mörk segir Sigurður að séu nálægt
50 dala verðmarki á hverja tunnu.
SPÁKAUPMENNSKAN SKEMMIR

„Svo er fleira í þessu. Í olíuhreinsun er flöskuháls og menn hafa verið
hikandi við að fjárfesta í henni,“
segir hann og vísar til þess að ekki
hafi risið olíuhreinsistöð í Bandaríkjunum í fjölda ára og þróunin í
Evrópu sé frekar í þá átt að loka
stöðvum. „Frá markaðnum hafa
komið mörg viðvörunarorð um að
það þurfi að fara að fjárfesta í olíuiðnaðinum, flutningi, hreinsun og
slíku. Annars stefni í óefni,“ segir
hann.
Að auki segir Sigurður að skekki
myndina að langstærsti hluti olíuframleiðslunnar eigi sér stað innan
vébanda OPEC og fylgi því ekki
hreinum markaðslögmálum. „Þar
er bara haldinn fundur og stefnan
ákveðin. Í Sádi-Arabíu, þar sem er
stærsti olíupollurinn, hafa verið
gefnar ýmsar yfirlýsingar. Þar
finnst mönnum 85 dalir á tunnuna
til dæmis bara vera mjög fínt verð.
Þá horfa menn einmitt til þess að
hagvöxtur í heiminum hökti ekki
of mikið þannig að breyting verði
ekki á eftirspurn, en gróði verði
nægur fyrir þá um leið.“
Sigurður segir ekki alla átta sig
á hversu stórt hlutverk olía leikur
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í heimshagkerfinu. „Hún er í slagæðum og háræðum alls kerfisins,“
segir hann og kveður stöðu Íslands
um margt einstaka og öfundsverða,
að vera að tveimur þriðju hlutum
búið að henda olíunni út. „Í raun
eigum við bara samgöngurnar.“
Áhrif hækkandi olíuverðs segir
Sigurður hins vegar að sjá víða,
ekki bara í leit að nýjum orkugjöfum, heldur hafi bætt tækni leitt til
þess að bílar séu mun sparneytnari
en áður. „Fyrir 30-40 árum eyddi
meðalfólksbíll kannski 20 lítrum
á hundraðið, en núna eru margir
fjölskyldubílar á markaði sem eru
komnir niður í fimm. Áhrifin af
háu verði eru því minni þar sem við
eyðum mun minna.“ Fyrir fyrstu
olíukreppu í byrjun áttunda áratugarins segir Sigurður ekkert
hafa verið pælt í orkunýtninni, en
þá hafi verið farið að huga að því
að koma tvöföldu gleri í hús og þar
fram eftir götunum. „En einhvers
staðar komumst við ekki lengra í
bættri nýtingu.“
Sigurður segir þróun og áhrif
olíuverðs því mjög flókið dæmi
þar sem ótal hlutir spili inn í. „Og
svo eyðileggur spákaupmennskan
náttúrlega allar framtíðarpælingar,“ segir hann, en telur um leið
mjög skiljanlegt að olía sé álitin
vænlegur fjárfestingarkostur.
„Olía er örugg söluvara og menn
geta verið vissir um að losna við
hana aftur. Hún er því vænlegur
kostur ef menn þurfa að geyma einhverja milljarða.“
Í umfjöllun Wall Street Journal
í gær kemur fram að OPEC, samtök olíuútflutningsríkja, búist við
meiri eftirspurn eftir olíu í ár en
fyrri spár höfðu gert ráð fyrir.
Aukin eftirspurn skýrist af bata
í heimshagkerfinu eftir fjármálakreppuna. Aukin eftirspurn eykur
um leið þrýsting á OPEC að bæta
við framleiðsluna, en þar hafa samtökin dregið lappirnar þrátt fyrir
að verð olíutunnu hafi nýverið farið
upp undir 100 dali. Núna er verðið
nálægt 91 dal tunnan. OPEC hefur
hins vegar viljað skrifa undanfarna
hækkun olíuverðs á áhrif spákaupmennsku með olíu. Enn ríkir því
töluverð óvissa um hver þróunin
verður í raun.

Megnið fer á fiskiflotann og bílana

OPEC í fimmtíu ár

Löndin 11 sem standa að OPEC dæla
þriðjungi allrar olíu heimsins og ráða
yfir 80 prósentum olíuauðlinda.
$150

Fáðu nánari upplýsingar í síma 545 6000 eða
með tölvupósti á netfangið fas@kpmg.is
kpmg.is

4 1979: Uppreisn íslamista
í Íran - olíuframleiðsla
stöðvast næstum.
Verð: 25 dalir

$60

5 1980: Írak ræðst inn í Íran,
sem er í sárum eftir uppreisn.
Hráolíuframleiðsla í heiminum
dregst saman um 10%. Önnur
$30
verðhækkun á olíu veldur samdrætti á heimsvísu.
Verð: 40 dalir

6 1986: Olíuverð í methæðum verður
til þess að olíuframleiðsla utan
OPEC eykst um 10 milljón tunnur á
dag. Olíubandalagið hverfur frá
fastri verðlagningu og lækkar verð til
þess að ná til baka markaðshlutdeild.
Verð: 8,75 dalir

1960

9 2001: Verð olíu
lækkar eftir árásir á
Bandaríkin 11. sept.
Verð: 19,67 dalir
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10 2003-06: Íraksstríðið.
Innrás Bandaríkjana í Írak,
átök Ísraela og herskás arms
Hezbollah í Líbanon, og áframhaldandi pattstaða í kjarnorkudeilu Írans og vesturvelda getur
af sér olíuverð í methæðum árið
2006. Verð: 78,40 dalir

11 2008: Olíuverð nær
hámarki í andrúmslofti auk7 1990: Írak ræðst inn í Kúvæt.
innar spennu í Miðaustur- 10
Áhrifin á olíuverðið vara í níu mánuði og löndum og eldflaugatilrauna
dýpka efnahagsörðugleikana á fyrri hluta Írans. Verð: 147,50 dalir
tíunda áratugarins. Verð: 41,90 dalir
12 2009: Alþjóðlega fjármála8 1998: Kreppa hefst í uppgangslönd- kreppan. Verð: 41,74 dalir
um Austur-Asíu og dregur úr eftirspurn
13 Sept. 2010: OPEC verðeftir olíu. Verð: 9,55 dalir
ur 50 ára og olíuverð er þá
nærri markverðinu sem er
5
75 dalir tunnan.
7
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*Seinna bættust í hópinn Katar (1961), Indónesía (1962-2008) Líbía (1962), Sameinuðu arabísku furstadæmin (1967), Alsír (1969),
Nígería (1971), Ekvador (1973-1992), Gabon (1975-1994), og Angóla (2007).
Myndir: Associated Press, Getty Images

Fjárhagsleg
endurskipulagning
KPMG aðstoðar þig við að skoða hvaða leiðir eru í
boði varðandi fjárhagslega endurskipulagningu þíns
fyrirtækis og hvaða lausn er hagkvæmust.

1 1960: OPEC verður til. Stofnríki
eru Íran, Írak, Kúvæt, Sádi-Arabía og
Venesúela.*
Verð olíutunnu: 3 dalir

2 1973: Fyrsta olíukreppan. Til þess að
$120 bregðast við stríði
Ísraels og Arabalanda
fjórfaldar OPEC, undir
forystu einvaldsins í
Íran, olíuverð til vesturlanda. Vesturvelding upplifa
samdrátt og verðbólgu sem varir
$90 fram í byrjun níunda áratugarins.
Verð: 12 dalir
3 Des 1975: Hryðjuverkamenn sem lúta stjórn Carlosar
„sjakala” ráðst á höfuðstöðvar
OPEC í Austurríki.

FYRIRTÆKJASVIÐ

Veist þú hvað úrræði bankanna
þýða fyrir þitt fyrirtæki?

Þá segir á vefnum að mjög mikilvægt sé að
leita allra leiða til að draga úr eldsneytisnotkun. „Í fyrsta lagi er olíukostnaður stærsti
orkuútgjaldaliður meðalheimila og í öðru lagi
leiðir brennsla olíu til útblásturs gróðurhúsaloftegunda. Brennsla jarðeldsneytis stuðlar
að neikvæðum loftslagsbreytingum sem eru
að verða stærsta sameiginlega umhverfisógn
heimsins. Við bruna jarðefnaeldsneytis, sem
að mestum hluta er kolefni, myndast mikið af
koldíoxíði (CO2). Koldíoxíð er ein þeirra lofttegunda sem valda auknum gróðurhúsaáhrifum en
70 prósent af útblæstri koldíoxíðs eru tilkomin
vegna brennslu jarðefnaeldsneytis.“

Níu af hverju tíu lítrum af innfluttu eldsneyti eru notaðir við fiskveiðar og í samgöngum, að því er fram
kemur á vef Orkuseturs. „Þessir tveir flokkar nota
álíka mikið en hlutur samgangna hefur þó farið vaxandi með auknum fjölda bifreiða,“ segir þar og bent
er á að fjöldi bíla hér á landi hafi farið úr 70 þúsund
bifreiðum árið 1974 í 200 þúsund bíla árið 2004.
„Árleg olíunotkun farartækja hér á landi er um 200
þúsund tonn sem er um 650 kílógrömm á hvern
íbúa landsins,“ segir jafnframt á vef Orkuseturs
og bent á að í einni olíutunnu séu um 120 kíló af
olíu. Því þurfi að flytja inn tæplega sex tunnur fyrir
hvern landsmann á ári hverju vegna notkunar í
samgöngum.

© GRAPHIC NEWS
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SKOÐUN

Sex atriði um fjármögnun sprota
ORÐ Í BELG

Ingvar
Hjálmarsson

tölvunarfræðingur

Í þessari grein er fjallað um sex
atriði sem stjórnendur sprotafyrirtækja geta nýtt sér við fjármögnun hugmynda og fyrirtækja.
Athuga þarf vel hvaða tækifæri og
áhætta eru fólgin í hverjum fjármögnunarkosti og hvaða leið hentar á hverjum tíma.
1. FJÁRÞÖRF – HVERSU MIKLA
PENINGA ÞARF ÉG?

Eitt mikilvægasta atriði sem
sprotar þurfa að huga að er hversu
mikla peninga þeir þurfa. Besta
leiðin til þess að meta fjárþörf
er að gera vandaða og góða viðskiptaáætlun. Í henni koma fram
öll lykilatriði eins og hvaðan tekjurnar eiga að koma og hver kostnaðurinn er. Hún sýnir fram á
hvort fyrirtækið/hugmyndin þurfi
á peningum að halda og hve miklum. Hún sýnir líka fram á hvenær er þörf á peningunum. Ekki
verður fjallað nánar um gerð viðskiptaáætlana á þessum stað en á
vefnum er til mikið af upplýsingum um gerð viðskiptaáætlana.
2. EIGIÐ FJÁRSTREYMI – HVERJU
GET ÉG NÁÐ ÚR REKSTRINUM?

Til þess að meta þörfina fyrir
utanað komandi fjármagn inn
í reksturinn þarf að skoða hve

miklu fjárstreymi reksturinn
skilar. Á mannamáli þýðir þetta í
raun hve miklir peningar koma í
kassann og hvenær þeir skila sér.
Góð viðskiptaáætlun sýnir fram á
hvernig fjárstreymi sprota þróast,
t.d. hvaða áhrif lengri greiðslufrestur hefur á fjárstreymi félagsins. Það eru gömul sannindi
að „cash is king“ því með lausafé
greiðir þú laun, borgar af lánum,
og rekstrarkostnað. Ef ekki koma
peningar í kassann er ekkert fjárstreymi, sem þýðir að ekkert er
hægt að borga. Viðskiptaáætlunin
sýnir hve mikla peninga þú sjálfur getur nýtt úr rekstrinum.
3. STYRKIR – GÓÐUR UNDIRBÚNINGUR!

Styrkir eru ein leið til að fá utanaðkomandi fjármagn inn í reksturinn. Þeir eru t.d. hentug leið til
að fá peninga í áhættumikil verkefni. Til eru margar leiðir til að
fá styrki hjá ýmsum aðilum, bæði
opinberum og einkaaðilum. Lykilatriði í góðri styrkumsókn er
góður undirbúningur. Taka þarf
skýrt fram til hvers styrkurinn
er ætlaður (verkefnið sem sótt er
um) og hvaða skilagögn koma úr
verkefninu. Góð kostnaðaráætlun
þarf að vera til staðar og oft er
þess krafist að styrkþegi fjármagni hluta verkefnisins sjálfur.
Skýrt þarf að vera fyrir styrkveitandann hvaða verðmæti koma úr
verkefninu og hvernig þau tengjast styrkveitandanum sjálfum.
Tengja skal styrkumsókn við
umhverfi styrkveitanda á skýran máta. Það eykur líkurnar á jákvæðri niðurstöðu umsóknar.

4. LÁNSFJÁRMÖGNUN –
AFBORGANIR OG VEXTIR!

Til eru mismunandi form af lánsfjármögnun. Einfaldasta leiðin
er að sækja um lán hjá banka og
greiða til baka á ákveðnum tíma
með fyrirfram ákveðnum vöxtum. Til eru margar útfærslur af
þessu. Oft vilja bankar ekki lána
sprotafyrirtækjum þar sem lítil
rekstrarsaga er til staðar, óvissa
um framvindu verkefna eða tap
getur verið af rekstrinum, sérstaklega í byrjun. Við slíkar aðstæður getur verið gott að leita
til einkafjárfesta. Hafi einkafjárfestar trú á hugmyndinni gætu
þeir verið líklegir til að lána fé í
reksturinn. Lán geta verið í ýmsu
formi og eru ýmist veitt með eða
án tryggingar eða veða. Veðlán
eru að öllu jöfnu mun áhættuminni fyrir fjárfesti þar sem þau
tryggja að jafnaði endurheimtur
fari allt á versta veg hjá fyrirtækinu. Algengt er að lán séu
veitt með breytirétti í hlutafé en
þá getur fjárfestir valið á gjalddögum hvort lánið verði greitt
eða því breytt í hlutafé á fyrirfram ákveðnu gengi. Þannig er
fjárfesti gert kleift að njóta velgengni félagsins og verða hluthafi
í fyrirtækinu á sama tíma. Einnig
geta birgjar viljað lána eða leggja
til íhluti, aðföng eða annað sem
nauðsynlegt er í reksturinn, sérstaklega ef þeir hafa trú á hugmyndinni. Víkjandi lán geta hentað ef eiginfjárhlutfall félagsins
er slæmt. En þetta er efni í heila
grein til viðbótar. Til eru margir kostir lánsfjármögnunar. Lán
eru algengasta form fyrirtækja-

fjármögnunar og geta þegar aðstæður eru góðar verið ódýr fjármögnunarkostur en verða dýrari
þegar þrengir að.
5. AUKNING HLUTAFJÁR
– STÆKKUM HÓPINN!

Þetta er leið þar sem hlutafé félagsins er aukið og nýtt hlutafé selt fjárfestum sem þannig
verða hluthafar í fyrirtækinu.
Góð samsetning í hluthafahópi
er afar verðmæt fyrir öll fyrirtæki. Áður en nýtt hlutafé er boðið
út þarf að leggja fram reikninga
félagsins ásamt viðskiptaáætlun,
rökstutt verðmat, lýsingar á því
hvernig fjármunum verður varið
eftir hlutafjáraukningu og hugmyndir um hvernig fjárfestum er
verið að leita að. Tímasetningin
á hlutafjáraukningu er líka mjög
mikilvæg því það getur verið dýrt
að fara of seint af stað, rétt eins
og of snemma. Skoða þarf fjárþörf rekstursins og velta fyrir sér
öðrum fjármögnunarleiðum áður
en farið er af stað með hlutafjárútboð. Tegundir fjárfesta eru líka
margs konar og hafa þarf þær í
huga þegar viðræður hefjast. Eru
þetta englafjárfestar, sem fjárfesta oft í hugmyndum eða fólki,
eða eru þetta áhættufjárfestar
sem horfa meira á tölur úr rekstri.

Hentugir fjárfestar í hluthafahópi
fyrirtækis eru jafnvel enn verðmætari en peningurinn sem þeir
koma með. Þeir koma oft með nýja
þekkingu eða reynslu sem nýtist
vel í rekstri fyrirtækja.
6. AÐRAR LEIÐIR – HUGSAÐ ÚT
FYRIR RAMMANN!

Oft getur hentað að fara óhefðbundnar leiðir í fjármögnun. Til
dæmis má fá fjölskylduna í lið
með sér, nota „crowdfunding“ og
örlán eins og www.kick starter.
com eða www.uppspretta.is bjóða
upp á, ná sér í aukavinnu til að ná
í aukapening sem fer í reksturinn
í upphafi eða þróa og selja aðra
vöru sem tæki skemmri tíma
en sprotafyrirtækið í byrjun og
nota þannig afrakstur hennar sem
hlutafé í upphaflegu hugmyndina.
Leikjafyrirtækið CCP gerði þetta
í byrjun með því að þróa fyrst
Hættuspilið sem þeir seldu með
góðum árangri á Íslandi og náðu
þannig í upphaflegt fjármagn til
að fara af stað með EVE Online.
Keppnir í gerð viðskiptaáætlana,
eins og Gullegg Innovit geta líka
skilað góðri upphafsfjármögnun.
Oft koma bestu hugmyndirnar
þegar hugsað er út fyrir rammann. Það á líka við um leiðir til
fjármögnunar.

Greinaröð um nýsköpun
Fréttablaðið birtir röð greina um mikilvæg atriði fyrir sprotafyrirtæki. Greinarnar
munu meðal annars taka á fjármögnun, hvernig á að ná fyrstu sölunni, verkefnastjórnun, samvinnu við fjárfesta og virkjun hugmynda.
Ingvar Hjálmarsson hefur tíu ára reynslu úr heimi margs konar fyrirtækja,
bæði sprotum og stærri fyrirtækjum. Þar hefur hann unnið að rekstri, vöruþróun, vörustýringu, sölu- og markaðsmálum og fleiri þáttum. Hægt er að senda
höfundi línu á ingvarh@gmail.com

Beina brautin að
fjárhagslegri
endurskipulagningu
Lausn þín í fjárhagslegri endurskipulagingu
fyrirtækisins gæti falist í nýjum úrræðum
bankanna.

Þar rötum við!
Ernst og Young hjálpar þér að meta hvaða
úrræði bankanna henta þér og þínu
fyrirtæki best.
Fáðu nánari upplýsingar í síma 595 2500
eða með tölvupósti á netfangið
axel.olafsson@is.ey.com

www.ey.is

Er fyrirtækið þitt
komið með gult spjald?
Ársreikningaskrá RSK hefur sent 10.000 fyrirtækjum bréf
og skorað á þau að skila ársreikningum fyrir árið 2009.
Samkvæmt lögum áttu þau að vera búin að skila
fyrir lok ágústmánaðar 2010.

Viltu ekki losna við sekt vegna vanskila?
Skil á ársreikningi 2009
Skorað er á stjórn félaga að senda nú þegar til ársreikningaskrár
RSK, rafrænt eða á pappír, ársreikning félagsins og samstæðureikning, ef það á við, fyrir árið 2009. Eigi félag eftir að skila eldri
ársreikningum er skorað á það að skila þeim einnig.

Fésektir
Félög sem vanrækja að senda ársreikninga til skrárinnar eða
senda ófullkomnar upplýsingar með ársreikningi geta sætt
500.000 kr. sekt.

Engin starfsemi
Skila ber efnahagsreikningi þar sem gerð er grein fyrir skráðu
hlutafé, eignum, skuldum og eigin fé þótt félagið hafi ekki haft
með höndum starfsemi á árinu 2009.

Ert þú í skilum?
Unnt er að sjá hvaða fyrirtæki eru í vanskilum með ársreikninga á heimasíðu ríkisskattstjóra rsk.is/fyrirtækjaskrá/félög
í vanskilum. Athugaðu hvort þitt fyrirtæki stendur í skilum
og bættu strax úr ef svo er ekki.

ÁRSREIKNINGASKRÁ

Á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is, eru upplýsingar um hvað ársreikningur þarf að innihalda
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BRUICHLADDICH
PEAT Alkóhólmagn
Bruichladdich er 46 prósent og finnst mörgum
betra, til að minnka brunatilfinningu og laða fram
bragð, að bæta örlítilli
lögg af vatni í glasið.

Furstafjölskyldan féll
fyrir íslensku ullinni

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Furstafjölskyldan frá Mónakó, Rainier
fursti, Grace Kelly kona hans og börn
þeirra, þau Karólína og Albert, áttu
stutta en ánægjulega helgardvöl á Íslandi í ágústmánuði árið 1982.
Þau komu með skemmtiferðaskipi og
kynntu sér helstu náttúruperlur landsins: Gullfoss, Geysi og Þingvelli.
Þau sér líka í verslunarferð og lá leiðin í Rammagerðina þar sem fjölskyldan
féll fyrir úrvalinu af glæsilegum ullarvörum sem þar var að finna.
- þj

Brugghúsið sem sagt
er síst fagurt á Islay

Varstu að skipta
um símanúmer?
Og veit enginn
af því?
Árlega ﬂetta Íslendingar 100 milljón sinnum upp á Já.is
og Símaskráin kemur út í 150 þúsund eintökum.

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

-er svarið

ÁRA

75

ENNEMM / SÍA / NM44258

eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningum í Símaskrána
lýkur 31. janúar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Sagt er „brúikkladdí“,
Hann greip því tækiÍ GLASI
með áhersluna á ell-ið
færið til að prófa viskí
MEÐ ÓLA
í miðbikið. Þannig á
í nýrri framleiðslulínu
víst að bera fram nafnBruichladdich sem
KRISTJÁNI
sérstaklega er kennt
ið á Islay-maltviskíinu
Bruichladdich. Þá er
við mó, Bruichladdich
kannski rétt að árétta
Peat. Hinar tvær gerðað Islay er borið fram
irnar af viskíi í sömu
„æla“. Til eru þeir sem
línu eru Bruichladdich
segja að framburðurWaves og Bruichladdinn á Islay sé í takt við
ich Ro ck s. E k ker t
bragðið á drykkjunum
þeirra er aldursgreint
sem eyjan er fræg fyrir, en það (líkt og annars er venjan til að
er náttúrlega fólk sem hvort eð
láta vita hversu lengi viskíið
er kann ekki að meta viskí.
hefur verið látið eldast í tunnu
Reyndar segir rithöfundurinn áður en því er tappað á flösku).
(og viskísérfræðingurinn) Iain Í staðinn sér yfirbruggmeistari
Banks í bók sinni Raw Spirit að Bruichladdich, Jim McEwan,
á Islay sé að finna fallegustu um að rétta bragðið rati í hverja
bruggverksmiðjurnar. Reynd- flösku.
ar segir hann líka að af þeim
Í lýsingu framleiðandans segir
átta sem þar er að finna séu að viskíið sé ljósgullið, þurrt og
Bowmore og Bruichladdich í
með meðalfyllingu. Bragðinu er
minnstu uppáhaldi. Það síðarlýst með reyk, þurrkuðum ávöxtnefnda segir hann að sé bara
um, mó og malti. Eftirbragðið er
snotur samsetning húsa við sætt sagt langt og margslungið.
lítið þorp á strandspildu þar sem
Við þetta er kannski ekki
miklu að bæta, nema þá helst
skiptist á grýtt og sendin fjara
að einhver kynni að vilja taka
við breiðan og djúpan flóa. Að
baki segir hann svo að sjá megi
fram sætuna sem er í hverjum
lágar hæðir, vaxnar trjám. Hann sopa og votti af vanillukeim.
Annars er það náttúrlega eins
viðurkennir reyndar að lítið sé
yfir þessu að kvarta, en í sammeð viskí og góðar bækur, uppanburði við aðrar bruggverklifunin er einstaklingsbundin.
smiðjur á Islay sé hlutfallsröð- Lesandinn metur skáldsöguna
unin bara svona. Þá finnur hann út frá eigin reynsluheimi og forBruichladdich-verksmiðjunni
sendum. Rétt eins og smekkur
það til foráttu að vera svo samfólks getur verið misjafn. Það er
þætt bænum að þegar eimpottmeira að segja til fólk sem lætur
arnir ganga sé heitt afgangsvatn eins og kæst skata sé eitthvert
brugghússins notað til þess að
lostæti.
hjálpa til við hitun sundlaugar
Þeir sem á annað borð kunna
bæjarfélagsins í næsta húsi.
að meta viskí með voldugu bragði
Undirritaður deilir aðdáun ritog eftirkeim verða ekki sviknhöfundarins á Islay-viskíi og það ir af Bruichladdich Peat. Verst
án þess að hafa barið staðhætti bara hvað mann langar í framaugum. Sér í lagi kann hann að
haldinu líka að bragða Waves og
meta Laphroaig, sem frægt er
Rocks … svona til samanburðar.
En það bíður betri tíma.
fyrir þétt mó- og reykjarbragð.
- óká

Það sparast pláss og tími
með lausnum frá Rými

– fyrir alla muni

ærar lausnir fyrir einstaklinga og fyrirtæki
Lagerhreinsun

–25% af ÖLLUM
vörum – prófaðu
svo að prútta!

•
•
•
•
•
•
•
•

Geymslu- og lagerhillur
Skjalaskápar á hjólum
Starfsmanna- og munaskápar
Verslunarinnréttingar
Gínur og fataslár
Lagerskúffur og bakkar
Ofnar og hitakerfi
Sorpílát - úti og inni

• Ráðgjöf
• Hönnun
• Sérsmíði
• Þjónusta

Erum flutt í Brautarholt 26, 105 Reykjavík, sími 511-1100 – rymi@rymi.is – www.rymi.is
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FOR RÉT TIR

verð frá

HEITREYKT BLEIKJA
með wasabi ís og wagame sala
ti
2.190 kr.



HVALA CARPACCIO
með wasabi ﬂani, sætri soja,
parmesan osti og salati
2.090 kr.

EIKJA
HEITREYKT BL
ga
wa me salati
Með wasabí ís og



S
FISKUR DAGSIN ktu dvergkáli
stei
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ab
nk
ba
með rjómasoðnu silsmjörsósu
og ba
alrétt 4.990 kr.
ﬁski dagsins í að
eð
m
i
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m
Verð á
GÆSABRINGA
STEIKT HEIÐA
villisveppasósu
sveppakartöﬂu og alrétt 5.990 kr.
ki
au
m
la
ep
eð
m
að
með heiðagæs í
Verð á matseðli

   eti





targrænm
 
u, soðkartöﬂu, ró
með sveppafylling eaubriand sósu
og Chat
alrétt 6.990 kr.
u nautalund í að
ök
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eð
m
i
ðl
Verð á matse
LAMBAHRYGGUR töﬂuköku,
OFNSTEIKTUR
p, möndlukar
sinnepskornahjú
með hunangs- og rófum og bearnaisessósu
aspas,
alrétt 7.990 kr.
lambahrygg í að
eð
m
i
ðl
se
at
m
Verð á
PISTASÍU KAKA
SÚKKULAÐI OG hvítsúkkulaði rjóma
nk
to ameð pistasíu ís og
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TASÚPA
STEINSELJURÓ ravioli
pa
ep
með humar, sv
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HUMARSÚPA
rjómalöguð, með Madeira
og grilluðum humarhölum
2.390 kr.
SALTFISKUR
ofnbakaður með moðsteiktri
fennikku,
tómatsultu og súrmjólkurfroðu
3.990 kr.
SMÁLÚÐA
með kremuðu byggi,
vorgrænmeti og hvítvínssósu
3.990 kr.
DÚFA OG ANDALIFUR
með maís, gulrótum, spergli
og salvíusósu
4.890 kr.
ÖND
með blóðappelsínu, spínati,
sellerírót, soðkartöﬂum og and
arsósu
4.690 kr.
HINDBERJA OG
HVÍTSÚKKULAÐIFRAUÐ
með kókos-límónu og kirsuber
jaís
1.790 kr.
SKYRFRAUÐ
með passíuávaxtarsósu,
bláberjakrapi og ananas
1.790 kr.

GRILLUÐ HÖRPUSKEL
með blómkáli, steinseljuróta
rmauki
og papriku-salsa
2.190 kr.
KJÚKLINGASALAT
með grilluðu eggaldini, tóm
ötum
og kasjúhnetum
2.090 kr.
ANDALIFUR HEIT OG KÖLD
með rauðvínssoðinni peru, eplu
m,
fíkjubrauðs-mulningi og rauð
vínsgljáa
3.390 kr.
HUMAR
hvítlauksristaðir humarhalar
með
ætiþystlamauki og rauðu karr
ýkrapi
5.980 kr. (sem forréttur 3.89
0 kr)
FISKUR DAGSINS
með rjómasoðnu bankabyggi,
steiktu
dvergkáli og basilsmjörsósu
3.990 kr.
NAUTALUND
með rauðbeðum, kartöﬂum,
sveppum,
gulrótum og rauðvínsósu
4.990 kr.
LAMBATVENNA
með steinseljurótarmauki, aspa
s, rófum,
soðkartöﬂum og basil-myntu
gljáa
4.790 kr.
SÚKKULAÐI OG ROMM BRL
ÉE
með ananas-salsa, kókosfroðu
og Bounty-ís
1.790 kr.
KÓKOSHNETU TAPIOCA
með steiktu mangói og lych
ee sorbet
1.790 kr.

4ra rétta
sjávarréttaseðill
4.990 kr.

Gjafabréf
Perlunnar

Góð g jöf við
öll tækifær
i!

MARLAN D
FISKUR ER OK KAR FAG

Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, ritstjorn@markadurinn.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

BANKAHÓLFIÐ

Tiltekt
Margir setja sér það markmið að
taka til á nýju ári. Skuldauppgjör
Þorsteins M. Jónssonar, stjórnarformanns Vífilfells og viðskiptavinar Arion banka, stendur nú
yfir með sölu á kókframleiðandanum til Spánverja. Fleira
þarf til að hreinsa borðið. Þegar
allt verður frágengið verður
Þorsteinn líklega annar þeirra
sem teljast til útrásarvíkinga til
að gera upp mál sín. Hinn er
Björgólfur Thor Björgólfsson,
annar af helstu eigendum gamla
Lands bankans
og
fyrrverandi stjórnarformaður fjárfestingarbankans Straums.
Hann samdi við lánardrottna sína um
mitt síðasta ár.

4%

verðfall varð á hlutabréfum í tölvurisanum Apple á Wall Street eftir að
Steve Jobs tilkynnti að hann væri á leið
í veikindaleyfi.

20.300

Íslendingar fóru til útlanda í
fyrra. Þeim fjölgaði um fjórðung frá árinu 2009.

4,5

milljarðar voru veittir með yfirdráttarláni frá
Landsbankanum til búlgarsks viðskiptafélaga
Björgólfs Thors Björgólfssonar 30. september
2008.

Skamm!
Breski bankinn Barclays hefur
verið skikkaður til að greiða
tæpar 68 milljónir punda, jafnvirði um tólf milljarða króna,
í skaðabætur og sektir vegna
lélegrar ráðgjafar fyrir hrun.
Viðskiptavinir bankans fá
lungann af fjárhæðinni, jafnvirði ellefu milljarða króna.
Viðskiptavinir Barclays hafa
kvartað í hrönnum vegna
lélegrar ráðgjafar sem starfsmenn bankans veittu fyrir hrun.
Þúsundir viðskiptavina bankans,
sem margir voru komnir á aldur,
settu fé í stýringu í tveimur
sjóðum sem sagðir voru ekki
fjárfesta í áhættusömum eignum. Áhættan reyndist hins vegar
meiri en upp var gefið og gufaði
sparnaðurinn upp eins og annað
sem átti að vera í öruggu skjóli.
Þetta mættu kannski fleiri taka
sér til fyrirmyndar.

Bróðir minn
sendiherrann
Styrmi Gunnarssyni, fyrrverandi
ritstjóra Morgunblaðsins, fannst
lítið koma til bandarísku sendiráðsskjalanna sem Wikileaks
hefur undir höndum og birti í
skömmtun með hjálp erlendra
stórblaða. Styrmir sagði á fundi
Stofnunar stjórnsýslufræða og
stjórnmála í Háskóla Íslands
á dögunum skjölin öðru fremur opna dyr að lokuðum heimi
diplómata sem einkenndist af
úreltum samskiptaháttum og
gagnrýndi fjáraustur hins opinbera til sendiráða og diplómata.
Þegar leið á fundinn dró Styrmir
úr gagnrýni sinni nokkuð snögglega. Vísaði hann til þess að
bróðir sinn, Gunnar
Gunnarsson sendiherra, væri í salnum og ákvað því
að halda aftur
af sér.

VIÐ TRÚUM Á FRAMTÍÐINA
Árið 2010 lagði Auður grunn að uppbyggingu til
framtíðar. Fyrirtækjaráðgjöf Auðar kom að
ráðgjöf, fjárhagslegri endurskipulagningu og
verðmati á þriðja tug fyrirtækja. AUÐUR I
fagfjárfestasjóður fjárfesti í rekstri og kom með
nýtt hlutafé inn í sjö fyrirtæki.
Fasteignaráðgjöf Auðar kom að endurskipulagningu fasteignafélaga og gerði verðmat á yﬁr
100 atvinnufasteignum ásamt því að annast
rekstur og umsýslu fasteigna. Ört stækkandi
hópur viðskiptavina Auðar fékk góða ávöxtun á
séreignarsparnað og fjármuni í eignastýringu.

Við trúum á fólkið í landinu og framtíðarhorfur
íslensks samfélags. Við höldum ótrauð áfram á
nýju ári með sterka eiginfjárstöðu, áhættumeðvitund og langtímaárangur að leiðarljósi.

Auður er sjálfstæður
og óháður kostur
á fjármálamarkaði

Borgartúni 29 | S. 585 6500 | www.audur.is

FAGFJÁRFESTASJÓÐIR | FYRIRTÆKJARÁÐGJÖF | FASTEIGNARÁÐGJÖF | SÉREIGNARSPARNAÐUR | EIGNASTÝRING
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Námskeið

15
Sófi á 10þ. Borð og stólar á 1 -3þ.
Borðtölva á 35 þ. S. 896 8568.
Til sölu antikbæsað; 2 hillur 90x190
og kringlótt eldhúsborð 120 sm. Sími
694-7898

Heimilistæki

www.geymslaeitt.is

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

geymslur.com

Góð kona á góðum aldri vill kynnast 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.

Geymsluhúsnæði
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500
Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Gisting

19 ára karlmaður,hikandi, óreyndur,
óöruggur, vill kynnast karlmanni og
prófa nýja hluti. Augl. hans er á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8653.

Notaðar
þvottavélar,
þurkarar,
uppþvottavélar, ískkápar og fl. til
sölu. Tökum vörur í umboðssölu
Umboðssalan Korputorgi www.umbodssalan.is Sími 867-0157

Til leigu

3TEINHELLA (AFNARFIRÈI
)¨.!¨!2(²3.¨)

6ORUM AÈ F¹ TIL LEIGU GL¾SILEGT FULLBÒIÈ
IÈNAÈARHÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM STAÈ
(¹AR INNKEYRSLUHURÈIR ERU ¹ HÒSN¾ÈINU
SEM ER LAUST STRAX
%ININGARNAR ERU FR¹  TIL  FM
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
SMUNDUR 3KEGGJASON
LÎGG FASTEIGNASLI 3  

HÚSNÆÐI
SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Tilkynningar

Leigumiðlanir

Kröfuhafafundur slitastjórnar
Sparisjóðsins í Keflavík
Fundur með kröfuhöfum vegna slitameðferðar
Sparisjóðsins í Keflavík kt. 610269-3389 verður
haldinn þann 20. janúar 2011 á Grand Hótel
Reykjavík kl. 10.00.
Vinsamlegast athugið breyttan fundarstað.
Rétt til setu á fundinum eiga þeir sem lýst hafa kröfu
á hendur Sparisjóðnum í Keflavík.

Icelandic - Norska Norwegian I og II Enska f. börn,
Enska f. fullorðna.

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr;
10-11:30. 18-19:30 start: 17/1. Level II: 4
w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 24/1. Level
IV 4w: 16:00-17:30. st. 24/1. Level III 4
w: Md to Fr; 14-15:30 st: 24/1, Level VIII
st. Sat/Sun 10-11:30 st. 8/1. NORSKA:
4 vikur, mán til fös; stig I; 19:45-21:15,
stig II lau/sun 16-17-30: byrjar 17/1.
ENSKA f. BÖRN 8 vikur; 5-8 ára; fös
16:30-17:30, byrjar 21/1 og 9-12 ára;
mán 16:30-17:30, byrjar 24/1. ENSKA
f. FULLORÐNA 4 vikur mán til fös kl 1617:30. byrjar 24/1. Fullorðinsfræðslan,
Ármúli 5, s.5881169. Sjá einnig: www.
namskeid.is

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Húsnæði í boði

Húsgögn

Tilkynningar

Atvinna í boði

Til sölu

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Til leigu um 40 ferm. íbúð við
Lækjargötu, Reykjavík. Uppl. í síma
861 8304.
Meðleigjandi milli 18-23.ára óskast á
Barónstíg. Uppl í s. 823 5076

HEIMILIÐ

ATVINNA

Slitastjórn Sparisjóðsins í Keflavík
Borgartúni 27
105 Reykjavík
slitastjorn@spkeflavik.is

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Vesturbær, nálægt Melabúðinni Til
leigu 3 herb. 80 fm íbúð á 3 hæð, Leiga
130.000, hiti og húsgjöld innif. Aðeins
reyklaust og hunda/kattalaust. Laus
strax, hlynurja@simnet.is, 899-1220.

Kokkur óskast á veitingahús í
Kópavogi.

4IL SÎLU

Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
merkt kokkur

,ÅTIÈ NOTAÈ :ANUSSI ÖRIGGJA FASA
IÈNAÈARHELLUBORÈ MEÈ  HELLUM

Kokkur

(¾È  CM BREIDD CM DÕPT  CM
5PPLÕSINGAR GEFUR +RISTJ¹N 'UNNARSSON
Å SÅMA  

TILKYNNINGAR

&RAMKV¾MDASTOFA !KRANESKAUPSTAÈAR

Einkamál

Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin, ný
stúlka.

Atvinna

Húsnæði óskast
Mikið úrval af notuðum húsgögnum
til sölu. Tökum vörur í umboðssölu
Umboðssalan Korputorgi www.umbodssalan.is Sími 867-0157.

2-3 herb. íbúð óskast miðsvæðis frá 1.
feb. Uppl. á ibud2011@gmail.com
Óska eftir stúdíó eða 2.herb íbúð til
leigu. Uppl í s. 615 6160

m
Við eruað leita að þér!

Samkynhneigðir karlmenn auglýsa
sífellt meira á Rauða Torginu Stefnumót.
Til að hlusta/svara: 905-2000 og 5359920. Til að auglýsa frítt: 535-9922.

ileg(ur)?
Ertu framfærin/n og skemmt

Blaðberinn bíður þín

Ef svo er þá biðjum við þig að koma í liðið okkar.
Hentar vel sem aðalvinna, aukavinna
ukavinna
eða hlutastarf!
is
t.is
atvinna@gottkorrt.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

er útgefandi GottKort
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

5

8
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12

LÁRÉTT
2. skvamp, 6. kusk, 8. mánuður, 9.
hluti verkfæris, 11. í röð, 12. kál, 14.
gimsteinn, 16. grískur bókstafur, 17.
angan, 18. tunna, 20. dreifa, 21. titra.

11

LÓÐRÉTT
1. flauel, 3. kringum, 4. alls, 5. slæða,
7. eilífð, 10. skordýr, 13. spendýr, 15.
skömm, 16. krot, 19. til.

13

14

Ég hef ekkert að fela
yrir nokkrum misserum var ég stöðvuð
BAKÞANKAR
af bresku hryðjuverkalögreglunni þar
Sifjar Sigmarsdóttur sem ég keyrði á þrettán ára gamla bíl-

F

skrjóðnum mínum eftir götum Lundúnaborgar. Ábúðarfullir kröfðust lögreglumennirnir þess að fá að leita í bílnum.
Þegar þeir rifu upp skottið kom á daginn að
ég hafði gerst sek um glæp, þótt ekki varðaði hann hryðjuverkalög. Þar fannst skúringafata og skrúbbur. Aðspurð viðurkenndi
ég fyrir lögreglunni að þremur mánuðum
fyrr hefði ég fest kaup á græjunum svo ég
gæti skúrað gólfið heima hjá mér. Þær komust þó aldrei lengra en út í bíl. Eftir hótanir
á léttu nótunum um að nú yrði ég handtekin fyrir „glæpi gegn hreinlæti“ var ég látin
laus.

15

LAUSN

21

19

20

LÁRÉTT: 2. busl, 6. ló, 8. maí, 9. orf,
11. mn, 12. salat, 14. tópas, 16. pí, 17.
ilm, 18. áma, 20. sá, 21. riða.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. flos, 3. um, 4. samtals,
5. lín, 7. óratími, 10. fló, 13. api, 15.
smán, 16. pár, 19. að.
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Í FYRSTU fannst mér atvikið fyndið. Þetta
var góð partísaga og ég hafði ekkert að
fela. Þegar fram liðu stundir tóku þó að
renna á mig tvær grímur.

NÝJASTA tilraun bandarískra yfirvalda til að klekkja á aðstandendum
vefsíðunnar Wikileaks er áminning
um hve mikilvægt er að standa
vörð um mannréttindi. Bandaríska dómsmálaráðuneytið krafði
á dögunum örbloggsíðuna Twitter
um persónuleg gögn ákveðinna
notenda hennar sem tengdir eru
Wikileaks, meðal annars Birgittu
Jónsdóttur þingmanns. Tilburðir

Bandaríkjanna minna óþyrmilega á framferði kínverskra stjórnvalda sem skikkuðu
veffyrirtækið Yahoo til að afhenda sér
tölvupósta valinna Kínverja. Blaðamaður
og pólitískur andófsmaður voru í kjölfarið
dæmdir í fangelsi fyrir að grafa undan ríkinu. Bandaríkin lágu ekki á gagnrýni sinni
í garð Kínverja og Yahoo. Þingnefnd sem
fjallaði um málið líkti starfsháttum Yahoo
við verklag fyrirtækja sem unnu með nasistum í síðari heimsstyrjöld.

„ÉG HEF ekkert að fela (annað en afleita
húsfreyjuhæfileika),“ var viðhorf mitt við
leit bresku hryðjuverkalögreglunnar í bíl
mínum. En grandvaraleysi þeirra sem ekkert hafa að fela og aðhafast af þeim ástæðum ekkert þegar mannréttindi eru fótum
troðin – oft undir því yfirskini að verið sé
að vernda löghlýðna borgara gegn hryðjuverkamönnum eða almennum glæpamönnum – greiðir fyrir valdníðslu og kúgun.
Bresku hryðjuverkalögin sem heimila lögreglu að stöðva hvern sem er á förnum
vegi án þess að grunur liggi fyrir um glæp
hafa ekki orðið til að sakfella einn einasta
hryðjuverkamann. Þau hafa hins vegar
ítrekað verið misnotuð, meðal annars til að
hefta lögleg mótmæli. Þegar tveir óbreyttir borgarar sem höfðu orðið fyrir barðinu
á lögunum kærðu þau, úrskurðaði Mannréttindadómstóll Evrópu lögin ólögmæt. Við
hin sem „höfðum ekkert að fela“ megum
skammast okkar fyrir sinnuleysið.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Vinnufélagi
hennar.

Í alvöru?

Andsk...
Hva... hvað
ætlarðu að
gera?

Láttu

Gera og ekki
gera?
Það er bara
eitt sem ég
get gert...

NOO hann hafa
meira!
OOO!
O
O
M

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég virðist
hafa misst af
morgninum
aftur.

GEISP!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
SÝNT Í JANÚAR

■ Handan við hornið

HE
F
H UR
MY VERJ ÐU EI
A
N
N
KLU D UM HUG KKA HV N E AÐ
R?

Eftir Tony Lopes

Til sölu
Ósamsettur
snjókarl

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel
heppnað og
eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

■ Barnalán
„Critics choice“
Time Out, London

Getum
við fengið okkur
hund?

Já.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Einhvern
tímann.

Kannski.

Þegar
hlutirnir fara
eitthvað að
róast
hérna.

Nei.
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Yfir tvö þúsund á Rokland
Klovn er enn vinsælasta
mynd landsins. Ágætis
aðsókn hefur einnig verið á
íslenskar myndir.

MEÐ ÍSLENSKU TALI Í 3-D

-K.G, FBL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

BURLESQUE
BURLESQUE LÚXUS
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
GULLIVER´S TRAVELS 3D
LITTLE FOCKERS
GAURAGANGUR
MEGAMIND 3D ÍSL. TAL
NARNIA 3 3D

Í 3-D OG 2-D

-H.S, MBL

Nánar á Miði.is

kl. 5.20 - 8 - 10.35
kl. 8 - 10.35
kl. 3.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
Kl. 8 - 10.20
KL. 5.50
KL. 3.40
KL. 3.30

L
L
L
12
L
12
7
L
7

HÁSKÓLABÍÓ

BURLESQUE
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
DEVIL
GAURAGANGUR
NARNIA 3 2D

BORGARBÍÓ

BURLESQUE
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
GULLIVER´S TRAVELS 3D
LITTLE FOCKERS

Nánar á Miði.is
kl. 10.30
kl. 6
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 10.20
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.30 - 8

L
L
12
16
7
7

Nánar á Miði.is

kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 10
kl. 8
kl. 6

L
L
12
L
12

Sími: 553 2075

Rokland, kvikmynd Marteins Þórssonar eftir bók Hallgríms Helgasonar, fékk ágætis aðsókn um helgina. Alls sáu hana 2.182 sem verður
að teljast fínt. Myndin hefur fengið mjög blendnar viðtökur, fékk
tvær stjörnur í Fréttablaðinu,
þrjár stjörnur í Fréttatímanum en
fjórar í Morgunblaðinu; gagnrýnendur virðast því skiptast í nokkuð
ólík horn. Myndin segir frá Bödda,
sem tekur að sér framhaldsskólakennarastöðu á Sauðárkróki þar
sem móðir hans býr. Böddi hefur
sterkar skoðanir á öllu og nær á
stuttum tíma að fá alla íbúana upp
á móti sér. Ólafur Darri leikur
aðalhlutverkið í myndinni en hann
er dyggilega studdur af þeim Láru
Jóhönnu Jónsdóttur, Elmu Lísu
Gunnarsdóttur og Stefáni Halli
Stefánssyni.
Kvikmyndin Gauragangur var
frumsýnd á annan í jólum en hún
er einnig byggð á skáldsögu, sam-

Bíó ★
Saw 3D
Leikstjóri: Kevin Greutert.
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SAW 3D - ÓTEXTUÐ

8 og 10

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
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TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
앲앲앲
앲앲
앲앲앲
앲앲

- Þ.
Þ.Þ
.Þ FT

eru Ólafur Darri Ólafsson og Elma Lísa Gunnarsdóttir í hlutverkum sínum.

nefndri bók Ólafs Gauks um Orm
Óðinsson og glímuna við lífið
sjálft. Hana hafa séð 9.427, sem
telst ágætis aðsókn þótt aðstandendur hafi eflaust gert sér vonir
um að myndin myndi ná til fleiri.
Þetta er engu að síður svipaður

fjöldi og sá unglingamyndina Óróa
á sínum tíma. Annars virðist fátt
geta skákað Klovn: The Movie því
alls hafa nú þrjátíu þúsund séð þá
Frank Hvam og Casper Christensen í alls konar vandræðum.
freyrgigja@frettabladid.is

Lélegur lokahnykkur

- bara lúxus

앲앲앲
앲앲
앲앲

ÁGÆT AÐSÓKN Rokland fékk ágætis aðsókn um helgina en alls sáu 2.182 hana. Hér

- H..S. MBL

Leikarar: Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell, Sean Patrick
Flanery, Cary Elwes.

Saw 3D er sjöunda myndin í seríunni um hinn geðsjúka Jigsaw,
lærisveina hans og mannskæðar
gildrur þeirra. Lögmálið um hrollvekjuframhaldsmyndir er það að
þær verða sífellt verri eftir því
sem þeim fjölgar. Saw-serían fylgir lögmálinu og sjöunda myndin er
algjörlega afleit. Fyrsta myndin
var fersk og skemmtileg en þær
sem í kjölfar komu tóku sig of
alvarlega, höfðu of margar hliðarsögur og fljótlega var Saw-bálkurinn farinn að minna á eftirmiðdagssápu með blóði og innyflum.
Það er strax áhyggjuefni þegar
leikstjóri kvikmyndar er neyddur til verksins eins og tilfellið er
hér. Karlgreyið var víst samningsbundinn og píndur í leikstjórastólinn og myndin ber þess öll merki.
Þó er það handritið sem er meginorsök klúðursins. Óljóst er hver
aðalpersónan er og aldrei er áhorfandinn í nokkrum vafa um hvað
gerist næst. „Óvænta“ lokafléttan

(sem hætti að vera óvænt í Saw
III) er hlægilegri en nokkru sinni
fyrr og ég á afar bágt með að trúa
því að nokkrum hafi fundist hún
„sniðug“.
Þegar sigurvegari í raunveruleikasjónvarpsþætti og söngvari
í númetal-hljómsveit standa sig
betur en flestir aðrir í leikarahópnum er myndin í bobba. Aumingja leikararnir hafa svo sem ekki
úr miklu að moða en góðir leikarar geta nú yfirleitt gert eitthvað úr engu. Þessir gera
illt
verra. Þó hafði ég pínu
gaman af lyfjafeitum Cary
Elwes, en hann endurtekur hlutverk sitt úr fyrstu
myndinni.
Gildrurnar eru í slakari
kantinum. Bílskúrsgildran var skemmtileg en
hinar voru meira í ætt
við Skólahreysti en lífshættulegar gildrur. Þrívíddin er ljót og tilgangslaus og það eina
sem ég sé jákvætt við
Saw 3D er það að hún
er síðasta myndin.
Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Misheppnað,
leiðinlegt og forheimskandi. Horfið frekar á
fyrstu myndina aftur.

www.lyfja.is

– Lifið heil

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

앲앲앲앲앲

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

앲앲앲앲앲

Hjúkrunarþjónusta
í Lyfju Lágmúla
Veitum ýmsa sérhæfða þjónustu
m.a. ráðgjöf við val á næringarvörum
vegna vannæringar eða sjúkdóma.

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

Þjónustan er opin virka daga frá 8-17

KLOVN - THE MOVIE
KLOVN - THE MOVIE
ROKLAND
YOU AGAIN
HEREAFTER
HARRY POTTER
LIFE AS WE KNOW IT
HERE AFTER
YOU AGAIN
ROKLAND

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:30 - 8 - 10:40
kl. 5:20 - 8
kl. 10:40
kl. 5:50
kl. 8
kl. 10:10

KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 8 - 10:10

14
VIP
12
L
12
10

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

12
14
12
10
L
L

L

12
L
10
12

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

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS

14
L
L

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ AN;*&(&.%.$&%

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 51626 09/10

Nýjasta
meistarverk
Clint Eastwood

Gabby Maiden Cinemascope Jacket, Laboratory Pant

Gabby Maiden Amelia Jacket, Valentina Leggings

LAUGAVEGUR 56
VWWW.NIKITACLOTHING.COM

Micha Thyge Amsterdam Jacket, Yoshiko Top, Soul denim Skirt, Sorrow Scarf
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ALEXANDER PETERSSON hefur samið við þýska liðið Rhein-Neckar Löwen og mun fara til Löwen sumarið 2012. Petersson er á
fyrsta tímabili með Füchse Berlin en samningur hans við félagið rennur út eftir leiktíðina 2011-2012. „Ég vil vinna titla með Löwen,” sagði
Alexander í viðtali á heimasíðu Löwen. Guðmundur Guðmundsson er þjálfari RN - Löwen og með liðinu leika þrír íslenskir landsliðsmenn, Ólafur Stefánsson, Guðjón Valur Sigurðsson og Róbert Gunnarsson.

sport@frettabladid.is

Endurteknir leikir í enska bikarnum í gærkvöldi:

Stóru liðin áfram
Úr va lsdei ld a rl iði n
Manchester City, Wolves og Stoke
tryggðu sér sæti í 4. umferð enska
bikarsins með sigrinum í endurteknum leikjum í gærkvöldi.
Manchester City vann 4-2 sigur á
b-deildarliði Leicester City, Wolves
vann 5-0 stórsigur á Doncaster
Rovers og Stoke vann 2-0 sigur á bdeildarliðinu Cardiff City í framlengingu.
Carlos Tevez kom Manchester City í 1-0 á 15. mínútu en Paul
Gallagher jafnaði úr víti fjórum
mínútum síðar. Patrick Vieira og
Adam Johnson komu City í 3-1
fyrir hálfleik með mörkum með 77
sekúndna millibili. Tevez klikkaði
á víti á 59. mínútu og Lloyd Dyer
minnkaði síðan muninn á 83. mínútu. Aleksandar Kolarov skoraði
síðan fjórða markið og innsiglaði
sigurinn. City mætir Notts County
í 4. umferðinni.
„Við getum verið stoltir af
frammistöðu okkar í kvöld. Við
höfum sýnt það í þessum tveimur
leikjum að við getum spilað flottan
fótbolta og staðið í þessum bestu
liðum. Við verðum að halda því
áfram út tímabilið,“ sagði SvenGöran Eriksson, stjóri Leicester.
Steven Fletcher, Geoffrey Mujangi Bia, Kevin Doyle, MattFÓTBOLTI

JONAS LARHOLM Svíar áttu engin svör á
móti Argentínu í gær.
MYND/AFP

Gestgjafar Svía á HM:

Töpuðu fyrir
Argentínu í gær
HANDBOLTI Argentínumenn komu

allra liða mest á óvart í gær með
því að vinna fimm marka sigur á
gestgjöfum Svía, 27-22.
Svíar voru búnir að vinna
fyrstu þrjá leiki sína á mótinu,
þar á meðal 30-24 sigur á SuðurKóreu kvöldið áður, en nú lítur út
fyrir að þeir fari stigalausir inn
í milliriðilinn. Argentínska liðið
var 12-10 yfir í hálfleik og skoraði síðan fjögur af fyrstu mörkum seinni hálfleiks og leit ekki til
baka eftir það.
Svíar eru komnir áfram í milliriðil en vinni þeir ekki ósigrað
lið Pólverja í lokaleiknum fara
þeir væntanlega stigalausir inn
í milliriðilinn. Argentínumenn
tryggja sér sæti í milliriðli með
jafntefli á móti Síle í lokaleiknum.
- óój

JONATHAN WALTERS Hetja Stoke í gær-

kvöldi.

MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

hew Jarvis og David Jones skoruðu fyrir Úlfana í 5-0 stórsigri á
Doncaster Rovers.
Jonathan Walters var hetja Stoke
þegar hann skoraði tvö mörk í
framlengingu í 2-0 sigri á Cardiff
en staðan var markalaus eftir 90
mínútur. Stoke og Wolves mætast
síðan í næstu umferð.
- óój

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

ÖFLUGUR Á HLIÐARLÍNUNNI Guðmundur Guðmundsson á ekki síst stóran hlut í sigri

Íslands í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Var eins og þeir
gætu ekki skorað
Guðmundur Guðmundsson hrósaði karakter Íslands
í hástert eftir dramatískan sigur á Austurríki í gær.
Sverre Jakobsson sagði viðsnúninginn ótrúlegan.

VINSÆLASTI
PRÓTEINDRYKKUR LANDSINS!

HM 2011 Sverre Andreas Jakobsson

og félagar í íslensku vörninni
áttu hreint út sagt rosalegan
leik í gær er þeir lokuðu á
Austurríkismennina í tólf mínútur
í síðari hálfleik og hleyptu aðeins
sjö boltum í markið.
„Í hálfleik sögðum við að það
væri ekki hægt að láta Austurríki
fara illa með okkur enn eina ferðina. Það bara gengi ekki upp. Það
kom blóð á tennurnar, geðveiki og
trú á því að við gætum unnið þennan leik. Þvílíkur viðsnúningur. Ég
segi ekki annað,“ sagði Sverre og
brosti allan hringinn.
„Þetta sýnir þann frábæra karakter sem býr í þessu liði. Ég trúi
því varla sjálfur hvernig þetta fór
á endanum. Á tímabili leið okkur
Didda [Ingimundi] þannig að þeir
gætu ekki skorað gegn okkur. Við
vorum rosalega einbeittir á að
vinna þennan leik og koma endalaust til baka. Það gerðist með
mikilli vinnu.“
Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari var að vonum
ánægður með sigurinn og þann
karakter sem strákarnir hans
sýndu enn eina ferðina.
„Ég var mjög pirraður í hálfleik
því mér fannst við ekki spila af
þeim krafti sem við eigum að

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

N
BRA Ý
T EG G ð UN
D

HLEðSLA ER KJÖRIN FYRIR ALLA ÞÁ SEM TREYSTA Á
HOLLA OG UPPBYGGILEGA NÆRINGU EFTIR GÓðA ÆFINGU,
LANGT HLAUP EðA MILLI MÁLA. ÞAð ER ENGIN TILVILJUN Að
HLEðSLA ER VINSÆLASTI PRÓTEINDRYKKUR Á ÍSLANDI.*
HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

MJÓLKURSAMSALAN

WWW.MS.IS

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 53141 01/11

*SAMKVÆMT SÖLUTÖLUM ACNIELSEN OG CAPACENT. 18. JÚLI – 15. ÁGÚST 2010.

NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í FERNU

gera í svona mikilvægum leik.
Við fórum yfir stöðuna og vissum
að vandamálið lægi aðallega
í hugarfarinu og við yrðum
að bíta frá okkur. Það var allt
annað lið sem kom inn á völlinn
í síðari hálfleik og það lið barðist
fyrir hlutunum á báðum endum
vallarins,“ sagði Guðmundur.
„Skref fyrir skref unnum
við okkur inn í leikinn og það
va r stórkostlegur ka rakter
sem drengi r ni r sý ndu í
síðari hálfleik. Hreint út sagt
ótrúlegur baráttuvilji. Þetta eru
eftirminnilegar 30 mínútur en ég
verð að viðurkenna að þær voru
erfiðar. Að klára þetta er algjört
meistarastykki hjá drengjunum,“
sagði Guðmundur en strákarnir
hans eru þegar komnir í milliriðil
með tvö stig og eru einu skrefi frá
því að fara í millriðil með fjögur
stig.

ALEXANDER ÓTRÚLEGUR Íþróttamaður ársins, Alexander Petersson, sýndi oft mögn-

uð tilþrif í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Úrval ljósa

á betra verði

!
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Ú -70% afsláttur
Auriga

Aves

Catwalk

Modular

Nikita

10

Opið: Mánudag - föstudag, kl. 10:00 - 18:00
Laugardag, kl. 11:00 - 17:00
Sunnudag, kl. 12:00 - 16:00

www.rafkaup.is

Las Vegas

Selene
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Guðmundur Guðmundsson er nú sér á báti meðal íslenskra landsliðsþjálfara í sögu heimsmeistaramótsins:

ÚRSLIT

Fyrstur þjálfara til að vinna tíu leiki á HM

HM í handbolta
B-RIÐILL
Japan - Ungverjaland
Noregur - Brasilía
Austurríki - Ísland

24-28
26-25
23-26

STAÐAN
Ísland
Ungverjaland
Noregur
Japan
Austurríki
Brasilía

4
4
4
4
4
4

4
3
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
3
3
4

128-97
116-103
117-107
108-129
114-116
99-130

8
6
6
2
2
0

LOKAUMFERÐIN
Brasilía - Japan
Ísland - Noregur
Austurríki - Ungverjaland

fim. kl. 16.00
fim. kl. 17.10
fim. kl. 20.30

D-RIÐILL
Síle - Slóvakía
Suður-Kórea - Pólland
Svíþjóð - Argentína

29-29
20-25
22-27

STAÐAN
Pólland
Svíþjóð
Argentína
Suður-Kórea
Slóvakía
Síle

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
0
0

0
0
1
1
1
1

0 122-99
1 118-91
1 106-102
2 106-102
3 102-125
3 92-132

8
6
5
3
1
1

LOKAUMFERÐIN
Suður-Kórea - Slóvakía
Argentína - Síle
Pólland - Svíþjóð

fim. kl. 15.15
fim. kl. 17.15
fim. kl. 19.15

LEIKIR DAGSINS:
A-riðill: Barein - Túnis
kl. 17.00
C-riðill: Serbía - Króatía
kl. 17.00
A-riðill: Þýskaland - Frakkland*
kl. 17.15
C-riðill: Danmörk - Alsír
kl. 19.15
A-riðill: Spánn - Egyptaland*
kl. 19.30
C-riðill: Ástralía - Rúmenía
kl. 19.30
* Í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport

Eimskipsbikarkeppni kvk
8-LIÐA ÚRSLIT
ÍBV - Valur
Fjölnir - Fylkir

21-35
leikskýrsla barst ekki

N1-deild kvenna
Haukar - FH

18-25

Enska bikarkeppnin
Wolves - Doncaster

5-0

1-0 Steven Fletcher (5.), 2-0 Geoffrey Mujangi
Bia (61.), 3-0 Kevin Doyle (66.), 4-0 Matthew
Jarvis (74.), 5-0 David Jones (90.).

Cardiff - Stoke

0-2

0-1 Jonathan Walters (92.), 0-2 Jonathan Walters
(115.). Eiður Smári Guðjohnsen var ekki í
leikmannahópi Stoke.

Manchester City - Leicester

4-2

1-0 Carlos Tevez (15.), 1-1 Paul Gallagher, víti
(19.), 2-1 Patrick Vieira (37.), 3-1 Adam Johnson
(38.), 3-2 Lloyd Dyer (83.), 4-2 Aleksandar
Kolarov (90.).

Enska C-deildin
MK Dons - Plymouth Argyle

1-3

Kári Árnason skoraði fyrir Plymouth á 29. mínútu
leiksins og kom sínum mönnum í 2-0. Plymouth
er í þrettánda sæti deildarinnar.

Skoska úrvalsdeildin
Kilimarnock - Hearts
Eggert Gunnþór Jónsson lék allan leikinn í liði
Hearts sem er í þriðja sæti deildarinnar.

1-2

HANDBOLTI Íslenska landsliðið vann

26-23 sigur á Austurríki á HM í
handbolta í Svíþjóð í gærkvöldi og
með því skutu strákarnir okkar
þjálfara sinn inn í metabækurnar.
Guðmundur varð nefnilega fyrsti
landsliðsþjálfari Íslands sem nær
að vinna tíu leiki í úrslitakeppni
heimsmeistaramótsins. Guðmundur jafnaði met Þorbjarnar Jenssonar í sigrinum á Japan og bætti
það síðan í gærkvöldi.
Guðmundur hefur nú stýrt
íslenska landsliðinu til sigurs í
10 af 13 leikjum sem hann hefur
stjórnað í heimsmeistarakeppni.
Íslenska liðið vann 6 af 9 leikjum

undir hans stjórn á HM í Portúgal 2003 og er síðan búið að vinna
fyrstu fjóra leiki sína í þesssari
keppni. Tapleikir Íslands undir
stjórn Guðmundar eru á móti
Þýskalandi, Spáni og Rússlandi
síðan á HM fyrir sjö árum.
Aðeins einn leikmaður hefur
tekið þátt í öllum þessum tíu sigurleikjum með Guðmundi en það er
Guðjón Valur Sigurðsson. Ólafur Stefánsson var líka búinn að
vera með í þeim öllum þegar hann
missti af Brasilíuleiknum.
Guðmundur er fimmti þjálfarinn
til þess að eiga þetta met. Hallsteinn Hinriksson átti það í 32 ár

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON Ísland

hefur unnið fimm leiki í röð undir hans
stjórn á HM.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

frá 1958 til 1990, Bogdan Kowalczyk átti metið einn frá 1990 til
1995, Þorbergur Aðalsteinsson átti
metið frá 1995 til 1997 og Þorbjörn
Jensson hafði átti metið í fjórtán ár
þegar Guðmundur sló það í gær.

Guðmundur hefur alls tekið þátt
í 19 af 43 sigrum Íslands á HM, því
hann var leikmaður á HM 1986 og
1990 og aðstoðarþjálfari Alfreðs
Gíslasonar á HM í Þýskalandi
2007. Ólafur Stefánsson á hins
vegar metið því hann tók þátt í
sínum 26. sigurleik í gær.
- óój

Flestir sigrar þjálfara á HM:
Guðmundur Guðmundsson
Þorbjörn Jensson
Þorbergur Aðalsteinsson
Bogdan Kowalczyk
Alfreð Gíslason
Hallsteinn Hinriksson

10 (13 leikir)
9 (15)
6 (14)
5 (14)
4 (10)
3 (9)

Aldrei má afskrifa strákana okkar
Íslenska landsliðið í handknattleik sýndi og sannaði í gær að aldrei má afskrifa það. Eftir slakan fyrri hálfleik gegn Austurríki komu strákarnir okkar til baka og unnu stórbrotinn þriggja marka sigur.
HM 2011 Strákarnir okkar eru
komnir áfram í milliriðil á HM
eftir hreint út sagt lygilegan sigur
á Austurríki, 26-23. Strákarnir
voru fimm mörkum undir í hálfleik, 11-16, en ævintýraleg endurkoma þeirra í síðari hálfleik verður lengi í minnum höfð.
Austurríki hefur reynst okkur
óþægilegur ljár í þúfu undanfarið
ár og þetta austurríska lið fór afar
illa með okkur í október síðastliðnum. Tvær breytingar voru gerðar á byrjunarliði íslenska liðsins
í gær. Aron Pálmarsson kom inn
fyrir Arnór og Ólafur Stefánsson
sneri til baka eftir tveggja leikja
hvíld.
Fyrri hálfleikur var mjög slakur
hjá íslenska liðinu. Það var ekki
alveg sami neisti í varnarleiknum
og í síðustu leikjum. Austurríkismenn voru að sama skapi þolinmóðir í sóknarleiknum og þegar
þeir náðu skoti á markið fór það í
netið. Björgvin og Hreiðar fundu
sig engan veginn. Það dró smám
saman tennurnar úr okkar mönnum.
Sóknarleikurinn hefur sjaldan
verið stórt vandamál hjá íslenska
landsliðinu en framliggjandi
vörn Austurríkismanna í gær
sló strákana algjörlega út af laginu. Þeim gekk afar illa að finna
glufur og varnarleikur Austurríkismanna var virkilega vel útfærður. Strákarnir voru einnig sjálfum
sér verstir um tíma er þeir klúðr-

ÓTRÚLEG ENDURKOMA Björgvin Páll varði ekki eitt einasta skot síðast þegar Ísland mætti Austurríki en hann fór hamförum í
seinni hálfleik í gær og lokaði markinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

uðu hverju dauðafærinu á fætur
öðru.
Það að Ísland hafi aðeins skorað
11 mörk í hálfleiknum segir meira
en mörg orð um vandræðaganginn á sóknarleik íslenska liðsins.
Austurríki kom 16 skotum í markið
og því var verk að vinna hjá strákunum í seinni hálfleik.

Ísland-Austurríki 26-23 (11-16)
Mörk Íslands: Alexander Petersson 7 (9), Þórir Ólafsson 5/2 (6/2), Arnór Atlason 3
(6), Ólafur Stefánsson 3 (7/1), Snorri Steinn Guðjónsson 3 (8/1), Aron Pálmarsson 2
(4), Guðjón Valur Sigurðsson 2 (4), Róbert Gunnarsson 1 (3).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 15 (32/2, 47%), Hreiðar Guðmundsson 0 (6/1)
Hraðaupphlaupsmörk: 9 (Þórir 3, Guðjón Valur 2, Arnór 2, Ólafur, Alexander)
Fiskuð víti: 4 (Sverre Jakobsson, Róbert, Kári Kristjánsson, Snorri Steinn)
Brottvísanir: 10 mínútur.

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.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3

| 108 Reykjavík | Sími 560 5000

| vis.is

Varnarleikurinn og markvarslan
var mun betri strax í upphafi
seinni hálfleiks en klaufaskapurinn í sókninni var pínlegur á köflum. Vörnin hélt aftur á móti frábærlega og mörkin komu hægt og
bítandi. Eftir rúmlega 10 mínútur
af seinni hálfleik jafnaði Ísland
leikinn, 16-16. 5-0 kafli og vörnin hreint rosaleg. Björgvin einnig
afar sterkur í markinu.
Austurríkismenn skoruðu ekki
sitt fyrsta mark í síðari hálfleik
fyrr en eftir 12 mínútur og jöfnuðu þá leikinn, 17-17. Íslendingar
hefðu með réttu átt að leiða með
svona 4 mörkum á þeim tíma því
þeir klúðruðu haug af dauðafærum. Austurríki gekk á lagið, náði

tveggja marka forystu og aftur
þurfti Ísland að elta.
Lokakaflinn var heldur betur
æsispennandi. Ísland náði frumkvæðinu þökk sé stórkostlegum
mörkum Alexanders og varnarleiks sem var úr út úr þessum
heimi góður. Björgvin hélt einnig
áfram að fara á kostum. Strákarnir litu aldrei til baka og lönduðu
stórkostlegum sigri.
Henry Birgir
Gunnarsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is - valgard.gislason@365.is
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> Daniel Radcliffe

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON FAGNAR ALLTAF MATREIÐSLUÞÁTTUM

„Aðdáendur mínir skipta mig miklu máli. Ef
þeir gefa sér tíma til þess að setjast niður
og skrifa mér, þá er það algjört lágmark að
ég geri slíkt hið sama.“

Grenjandi kerfisfræðingar vilja vera kokkar
Þegar raunveruleikaþátturinn Pop Idol hóf göngu sína í
Bretlandi árið 2001 breyttist tónlistarheimurinn. Venjulegt
fólk fékk allt í einu tækifæri til að standa í röð og bíða
eftir að fá að sanna sig fyrir vægðarlausri dómnefnd
sem taldi sig vita hvers konar leir þurfti til að móta
stjörnu. Áratug síðar eru áhrif þátta á borð við Idol og
X-Factor óumdeilanleg. Þættirnir eru sýndir um allan heim,
sérútgáfur eru framleiddar í fjölmörgum löndum og
sigurvegararnir eiga raunverulegan möguleika á
því að verða alþjóðlegar stórstjörnur.
Í kjölfar vinsælda þessarar tegundar sjónvarpsefnis urðu til alls kyns þættir þar sem fólk sýnir
hvað það getur fyrir framan dómnefnd. Viltu
verða rokkstjarna, kvikmyndagerðarmaður,
fyrirsæta, fatahönnuður, athafnamaður eða
fórnarlamb í hryllingsmynd? Þá eru til þættir

Daniel Radcliffe leikur munaðarleysingja
sem, ásamt þremur munaðarlausum
vinum sínum, keppir um hylli fjölskyldu
sem hyggst ættleiða einn þeirra í
kvikmyndinni December Boys sem er
á Stöð 2 Bíó í kvöld kl. 20.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

16.15 Í víngarðinum
16.50 Návígi (e)
17.20 Einu sinni var...lífið (17:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Fínni kostur (5:21)
18.23 Sígildar teiknimyndir (17:42)
18.30 Gló magnaða (16:19)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Lögin í söngvakeppninni (1:4)
Kynnt verða lögin sem komust áfram í
Söngvakeppni Sjónvarpsins á laugardagskvöld.

20.20 Læknamiðstöðin (38:53) Bandarísk þáttaröð um líf og starf lækna í Santa
Monica í Kaliforníu.

21.05 Kiljan Bókaþáttur í umsjón Egils
Helgasonar. Dagskrárgerð: Ragnheiður Thorsteinsson. Textað á síðu 888 í Textavarpi.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Lifandi líkami Í þessari bresku
heimildarmynd er einstakri kvikmyndatækni
beitt til þess að sýna innan frá vöxt og viðgang kvenmannslíkama frá fæðingu til elliára.

00.00 Landinn (e)
00.30 Kastljós (e)
01.00 Fréttir (e)
01.10 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Lois and Clark: The New
Adventure (21:21)

11.00 Cold Case (1:23)
11.45 Grey‘s Anatomy (12:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Gossip Girl (21:22)
13.50 Pretty Little Liars (8:22)
14.40 ER (12:22)
15.30 iCarly (21:25)
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.10 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (15:23)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (7:24)
19.45 The Big Bang Theory (5:23)
20.10 Gossip Girl (11:22) Fjórða þáttaröðin um líf fordekraða unglinga sem búa á
Manhattan.

20.55 Hawthorne (8:10) Dramatísk
þáttaröð sem fjallar um hjúkrunarfræðinga á
Richmond Trinity spítalanum í Virginíu.

21.40 Medium (17:22) Sjötta þáttaröð
þessa dulmagnaða spennuþáttar sem fjallar
um sjáandann Allison Dubois.

22.25 Nip/Tuck (15:19) Sjötta sería þessa
08.00 The Valley of Light
10.00 Mee-Shee: The Water Giant
12.00 Meet Dave
14.00 The Valley of Light
16.00 Mee-Shee: The Water Giant
18.00 Meet Dave
20.00 December Boys
22.00 According to Spencer
00.00 Eagle Eye
02.00 Mr. Wonderful
04.00 According to Spencer
06.00 12 Men of Christmas

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

23.10 Sex and the City (15:18)
23.40 NCIS: Los Angeles (21:24)
00.25 Human Target (11:12)
01.10 Life on Mars (7:17)
01.55 Brick
03.40 Hawthorne (8:10)
04.25 Medium (17:22)
05.10 The Simpsons (15:23)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

sem gefa þér tækifæri til að sanna ótvíræða hæfileika
þína.
Það var tímaspursmál hvenær matreiðsluþátturinn
fengi Idol-andlitslyftinguna og trúið mér, ég hef beðið.
Stöð 2 hóf nýlega að sýna Masterchef, en þar fær
venjulegt fólk með kokkadrauma loksins tækifæri til að
sanna sig fyrir dómnefnd með Gordon Ramsay í broddi
fylkingar. Þættirnir eru frábærir og nákvæmlega eins
og aðrir þættir sömu tegundar. Þátttakendur hefur
alla dreymt um að vera kokkar alla ævi, en af
einhverri ástæðu kosið að helga líf sitt húsmæðrastarfinu eða kerfisfræði. Þess vegna
láta þeir tilfinningarnar bera sig ofurliði og
grenja þegar þeir fá svuntuna, sem gefur til
kynna að þeir séu komnir áfram. Sem sagt,
matur, spenna og tilfinningar. Fullkomnun.

SKJÁREINN
07.00 Ísland - Austurríki
13.00 Man. City - Leicester
14.45 Ísland - Austurríki Útsending frá
leik Íslands og Austurríkis í B-riðli.

16.10 Samantekt Þorsteinn J. og gestir
hans fara yfir gang mála á HM í handbolta
í Svíþjóð.

17.10 Þýskaland - Frakkland Bein útsending frá leik Þýskalands og Frakklands í
A-riðli.
19.20 Spánn - Egyptaland Bein útsending frá leik Spánar og Egyptalands í A-riðli.
21.00 Samantekt Þorsteinn J. og gestir
hans fara yfir gang mála á HM í handbolta
í Svíþjóð.
22.00 Leeds - Arsenal Útsending frá
leik Leeds og Arsenal í FA-bikarnum. Leikurinn var í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 3
kl. 19.55.

23.45 Þýskaland - Frakkland Útsending
frá leik Þýskalands og Frakklands í A-riðli.

01.10 Spánn - Egyptaland Útsending frá
leik Spánar og Egyptalands í A-riðli.
02.35 Samantekt

08.00 Dr. Phil (94:175)
08.40 Rachael Ray (170:175)
09.25 Pepsi MAX tónlist
15.45 Seven Ages of Marriage
16.40 Rachael Ray (171:175)
17.25 Dr. Phil (95:175)
18.10 How To Look Good Naked (9:12)
19.00 Judging Amy (3:22)
19.45 Will & Grace (8:22) Endursýningar
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum
sem segja frá Will sem er samkynhneigður
lögfræðingur og Grace sem er gagnkynhneigður innanhússarkitekt.

20.10 Married Single Other (3:6) Vandaðir breskir þættir í sex hlutum úr smiðju ITV
sem fjalla um þrjú pör, þau Eddie og Lillie,
Babs og Dicke og Clint og Abbey sem eiga í
erfiðleikum með að skilgreina samband sitt.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Modern Family (8:24) Modern
Family fjallar um líf þriggja tengdra en ólíkra
nútímafjölskyldna, hefðbundinnar 5 manna
fjölskyldu, samkynhneigðra manna sem eru
nýbúnir að ættleiða dóttur og svo pars af
ólíkum uppruna þar sem eldri maður hefur
yngt upp í suðurameríska fegurðardís.

22.15 Chuck (10:19) Chuck Bartowski er
mættur í þriðja sinn í hörkuskemmtilegum og
hröðum spennuþáttum.

21.00 Single Father (3:4) Þessir þættir í
úr smiðju BBC fjalla um einstæða föðurinn
Dave sem reynir að ala upp börnin sín fjögur
eftir sviplegt fráfall eiginkonu sinnar.
22.00 The L Word (5:8) Bandarísk þátta-

23.45 Daily Show: Global Edition

röð um hóp af lesbíum í Los Angeles.

Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem engum
er hlíft og allir eru tilbúnir að mæta í þáttinn
og svara fáránlegum en furðulega viðeigandi
spurningum Stewarts.
00.15 Falcon Crest (10:28)
01.05 The Doctors
01.45 Fréttir Stöðvar 2
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

málasería um Horatio Caine og félaga hans í
rannsóknardeild lögreglunnar í Miami.

00.25 Flashpoint (13:18) Spennandi
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar.
01.10 Will & Grace (8:22)
01.35 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist

2010/11

20.10 Falcon Crest (10:28) Hin
ógleymanlega og hrífandi frásögn af
Channing- og Giobertis-fjölskyldunum.

23.00 Burn Notice (5:16) Þriðja serían
af þessum frábæru spennuþáttum þar sem
hasarinn og húmorinn er linnulaus allt frá
upphafi til enda. Njósnarinn Michael Westen
var settur á brunalistann en það er listi yfir
njósnara sem eru komnir útí kuldann.

22.50 Jay Leno (182:260)
23.35 CSI: Miami (15:24) Bandarísk saka-

14.45 Birmingham - Aston Villa
16.30 Wigan - Fulham
18.15 WBA - Blackpool
20.00 Premier League Review

19.25 The Doctors Frábærir spjallþættir
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.55 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá

19.00 Fróðleiksmolinn

öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
Öll mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin
krufin til mergjar.

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands er

21.25 Ronaldo I þessum þætti verður
fjallað um Ronaldo eða „Rögnvald reginskyttu“ eins og hann hefur stundum verið
kallaður hér á landi. Ronaldo sýndi frábæra
takta með Barcelona og Inter meðal annarra
liða og sýndi hvers hann var megnugur a HM
1998 og 2002.

21.55 Sunnudagsmessan Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn
má láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir til
mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg
umræða um enska boltann.

22.55 Sunderland - Newcastle

endurtekið allan sólarhringinn.

11.25 Golfing World (1:70)
13.05 LPGA Highlights (7:10)
14.25 Sony Open in Hawaii (3:4)
17.55 Golfing World (2:240)
18.45 Golfing World (3:240)
19.35 Inside the PGA Tour (3:42)
20.00 Bob Hope Classic (1:5)
23.00 PGA Tour – Highlights (2:45)
23.55 Golfing World (3:240)
00.25 Golfing World (3:240)
00.45 ESPN America
06.00 ESPN America

20.00 Svavar Gestsson Stjórnin situr út
kjörtímabilið segir gamli leiðtoginn.
20.30 Alkemistinn Viðar Garðarsson
og félagar um markaðsmálin.
21.00 Harpix í hárið Öðruvísi þáttur
um handbolta í miðju HM-æðinu.
21.30 Bubbi og Lobbi Sigurður G.
Tómasson og Guðmundur Ólafsson.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

Heilsusamleg húðhirðulína fyrir alla fjölskylduna
– engin óþörf aukaefni

Húðhirðulína
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STÖÐ 2 SPORT 3 KL. 19.00
Leeds - Arsenal
Bein útsending frá leik Leeds og
Arsenal í 3. umferð ensku bikarkeppninnar. Liðin skildu jöfn 1-1 á
heimavelli Arsenal fyrir skömmu þar
sem Cesc Fabregas jafnaði á síðustu
mínútunni fyrir Arsenal úr vítaspyrnu.
Nú fær Leeds annað tækifæri til að
slá úrvalsdeildarliðið úr leik.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 09.00 Fréttir 09.05 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Að heyra í honum Sigga! 14.03 Ástir gömlu
meistaranna: Wolfgang Amadeus Mozart 15.03
Útvarpssagan: Höll minninganna 15.25 Skorningar
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir
18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur
úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Hnignun 21.10
Út um græna grundu 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.15 Bak við stjörnurnar 23.05
Flakk 00.05 Næturútvarp Rásar 1

09.50 QI 10.20 Waterloo Road 11.10 EastEnders
11.40 Doctor Who 12.25 Deal or No Deal 13.05
Deal or No Deal 13.40 QI 14.10 Whose Line Is It
Anyway? 14.35 Only Fools and Horses 15.05 Only
Fools and Horses 15.35 Doctor Who 16.25 New
Tricks 17.15 Deal or No Deal 17.50 Deal or No
Deal 18.25 Only Fools and Horses 19.00 Only
Fools and Horses 19.30 The Catherine Tate Show
20.00 Little Britain 20.30 Life on Mars 21.20 Last
of the Summer Wine 21.50 QI 22.20 Whose Line
Is It Anyway? 22.45 New Tricks 23.35 EastEnders

11.30 By på Skrump 12.00 Dig og mig 12.30
Den lille forskel 13.00 Vores Liv 13.30 Kender
du typen 14.00 DR Update - nyheder og vejr
14.05 Aftenshowet 15.00 Noddy 15.10 Rasmus
Klump 15.15 Babar 15.30 Skæg med bogstaver
15.50 Polis, polis 16.00 Landsbyhospitalet 16.50
Det sode liv 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen
med Sport 18.05 Aftenshowet 19.00 Rejsen til
Nordlyset 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 20.50
SportNyt med VM Håndbold 21.10 Jack Driscoll det stjålne barn 22.45 Onsdags Lotto 22.50 OBS

12.00 NRK nyheter 12.05 Aktuelt 12.35 Urix 13.00
NRK nyheter 13.05 Ut i naturen 13.35 Perspektiv.
Og nå. Reklame! 14.00 NRK nyheter 14.10 Dallas
15.00 NRK nyheter 15.10 Snøballkrigen 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 FBI 19.15 Jordmødrene
19.45 Vikinglotto 19.55 Distriktsnyheter 20.40
House 21.25 Migrapolis 22.00 Kveldsnytt 22.15
Nasjonalgalleriet 22.45 Snøballkrigen

SVT 1
10.15 Go‘kväll 11.00 Rapport 11.05 Kören 12.15
Det ligger i blodet 13.45 En idiot på resa 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Rapport 15.05 Hallå
Mumbai 15.30 Stjärnorna på slottet 16.30 Sverige
idag 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med Aekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter
18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 Uppdrag
Granskning 20.00 Bibliotekstjuven 21.00 Nurse
Jackie 21.30 The Pacific 22.20 En idiot på resa
22.45 Hallå Mumbai 23.10 Skavlan

HEIMASÍMI Í HEIMASÍMA

GSM ÓHÁÐ KERFI

INTERNET

FYRIR ÞÁ SEM
VILJA STJÓRNA
ÚTGJÖLDUM SÍNUM:
GERÐU OKKUR
TILBOÐ OG ÞÚ
BORGAR FAST
VERÐ Á MÁNUÐI.
KOMDU Á TAL.IS, HAFÐU SAMBAND Í 1817 EÐA KÍKTU Í KAFFI Í NÆSTU VERSLUN
OG SEGÐU OKKUR HVERNIG ÞJÓNUSTU ÞÚ ÞARFT OG HVAÐ ÞÚ VILT BORGA. ÞÚ RÆÐUR.

MINNI ÓVISSA. MEIRA TAL.
TÖKUM HÖNDUM SAMAN
OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR

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

STRÁKARNIR OKKAR
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Ragnhildur Steinunn aldrei glæsilegri
„Það er alveg greinilegt að tölvupósturinn sem ég sendi á sínum
tíma og þessi stormur í vatnsglasi hefur skilað sínu. Ragnhildur Steinunn hefur sennilega aldrei
verið glæsilegri í sjónvarpi,“ segir
Linda Björg Árnadóttir, fagstjóri
fatahönnunardeildar Listaháskóla
Íslands. Hún var ákaflega sátt við
útlit Ragnhildar Steinunnar og
Guðmundar Gunnarssonar í fyrstu
undankeppni Söngvakeppni Sjónvarpsins á laugardaginn.
Mörgum er það eflaust enn í
fersku minni þegar Fréttablaðið birti bréf frá Lindu Björg eftir
úrslitakvöldið í fyrra. Þar gagn-

„Ingibjörg Ragnarsdóttir,
nuddari liðsins. Kona sem getur
komið hópi manna í leikfært
ástand dag eftir dag, eftir slagsmál kvöldsins áður.“
Helgi Seljan sjónvarpsmaður.

Frá

HM TILBOÐ

RÚV sé búið að ráða fagmanneskju til verksins.
„Hárið á henni var frábært og allt útlitið hennar
var mjög vandað og fágað,“
segir Linda og bætir því
við að þótt Guðmundur Gunnarsson hafi
klæðst hefðbundnum
jakkafötum hafi þau
ekki verið leiðinleg. „Hann var
bara mjög fínn,
mjög klassískur,“
en Guðmundur var
í fötum frá Andersen & Lauth. - fgg

FÓR ÞEIM VEL Linda Björg
Árnadóttir er sátt við útlitið á
Eurovision-kynnunum, Ragnhildur Steinunn hafi sennilega
aldrei verið glæsilegri í sjónvarpi.

Allir fiskréttir

990

Súr hvalur

rýndi hún harðlega klæðaburð og
kjólaval Ragnhildar Steinunnar og
Evu Maríu Jónsdóttur og sagði kjólana einhverja þá ljótustu sem hún
hefði séð í íslensku sjónvarpi. Linda
Björg kallaði eftir fagmennsku frá
RÚV í þessum málum en málið
vakti geysilega athygli á sínum
tíma. „RÚV hefur ákveðna ábyrgð
og því ber að sýna fagmennsku og
kynna það besta sem er í gangi
hverju sinni en þarna var einfaldlega hið gagnstæða gert,“ sagði
Linda á sínum tíma en umræddir kjólar voru hannaðir af Birtu
Björnsdóttur, eiganda Júníform.
Linda Björg segir augljóst að

Kr./kg.

Fiskfars 550

kr.kg

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

DRAUGAR FORTÍÐAR Hljómsveitin Quarashi kom víða við á meðan hún starfaði. Lögin Stick ‘Em Up og Mr. Jinx heyrðust í fjölmörgum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Frá vinstri eru Ómar, Höskuldur, Steini og Sölvi.
MYND/ÞÖK

ÓMAR HAUKSSON: SKILAR SÉR VONANDI INN Á BANKAREIKNINGINN

Quarashi gengur aftur
í tveimur nýjum myndum
Skráning í
áheyrnarprufur
í dag kl. 16:15
Við efnum til hæfileikadaga þar sem við leitum að krökkum
til að taka þátt í uppfærslu á Galdrakarlinum 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.
Skráningablað og nánari upplýsingar á borgarleikhus.is
Hlökkum til að sjá ykkur!

Auglýsingasími

„Þetta er í fyrsta skipti í langan
tíma sem þetta gerist, held ég,“
segir hönnuðurinn Ómar Örn
Hauksson, sem rappaði með hinni
sálugu Quarashi.
Lagið Stick ‘Em Up, sem kom út
á plötunni Jinx árið 2002, heyrist
í myndunum Death Race 2, sem
kom út í lok árs 2010, og The
Mechanic, með Jason Statham,
sem er væntanleg á árinu. Jinx
var þriðja breiðskífa Quarashi og
Stick ‘Em Up var vinsælasta lag
hljómsveitarinnar og komst meðal
annars í 27. sæti bandaríska US
Modern Rock lista Billboard-tímaritsins á sínum tíma.
„Ég vissi ekki af þessu fyrr

en ég sá þetta á Youtube, þar
eru menn greinilega fyrstir með
fréttirnar,“ segir Ómar. „Þetta
kemur á óvart, ég bjóst ekki við
þessu. Það er vonandi að þetta
skili sér inn á bankareikninginn
hjá manni.“
Lög Quarashi heyrðust víða upp
úr aldamótum þegar hljómsveitin
hafði samið við útgáfurisann Sony
og kom sér á framfæri í Bandaríkjunum.
Lögin Stick ‘Em Up og Mr. Jinx
heyrðust í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á borð við 2 Fast 2
Furious, Alias, Smallville og í
auglýsingum fyrir NBA-deildina á sjónvarpsstöðinni TNT.

Þá hafa lög Quarashi af plötunni Jinx heyrst í tölvuleikjunum Amplitude, NFL Blitz, Transworld Snowboarding og Madden
NFL. Loks voru myndbönd hljómsveitarinnar meðal annars spiluð
á MTV og systurstöðinni MTV.
Ómar segir lög Quarashi ekki
hafa heyrst mikið í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum eftir að
hljómsveitin hætti árið 2005 – þar
til nú. „Lagið Payback var reyndar notað í einni mynd í fyrra,“
rifjar hann upp. „Spurning hvort
Dressmann fari að hafa samband
við okkur fyrst við erum orðnir
retró eins og Rolling Stones.“
atlifannar@frettabladid.is

Baggalút mest skilað eftir jól
Plötunni Næstu jól með Baggalút
var mest skilað eftir nýafstaðna
jólatörn hjá Senu, stærsta útgáfufyrirtæki landsins. Platan varð
sú næstsöluhæsta á síðasta ári og
seldist í 8.100 eintökum fyrir jól,
þrátt fyrir að hafa verið ófáanleg
í nokkra daga vegna óveðursins í
Bretlandi.
Að sögn Eiðs Arnarssonar,
útgáfustjóra Senu, er það nánast
alltaf svo að sú plata sem selst mest
fyrir jólin er sú sem er mest skilað.
„Þetta nánast liggur alltaf í hlutarins eðli,“ segir Eiður. Skil á plötum
snúast aðallega um þau eintök sem
fara í verslanir og seljast ekki og er
því skilað aftur til útgefandans.
Söluhæsta plata síðasta árs, Þú
komst í hlaðið, með Helga Björnssyni og Reiðmönnum vindanna kom
hvergi við sögu í skilunum enda
kom hún út síðasta sumar. Alls

BAGGALÚTUR Nýjustu plötu Baggalúts

var mest skilað eftir jól, sem telst vera
eðlilegt enda seldist hún best fyrir jólin.

seldist hún í rúmum 11.500 eintökum, auk þess sem síðasta hestaplata
Helga, Ríðum sem fjandinn, seldist
í um 1.300 eintökum þrátt fyrir að
hafa komið út sumarið 2009.
Alltaf er eitthvað um að plötur seljist minna en búist var við
af framleiðanda og sú varð meðal
annars raunin með safnplötu

Kristjáns Jóhannssonar. Hún seldist í um sjö til átta hundruð eintökum en búist var við á annað þúsund
eintaka sölu fyrir jólin. „Þetta er
vissulega minna en við áttum von
á,“ segir Eiður og bætir við að skilin á henni hafi verið hlutfallslega
há. Sú plata á samt vafalítið eftir
að seljast áfram næstu árin, enda
eigulegur gripur þar á ferð.
Ef rýnt er nánar í sölutölur Senu
kemur í ljós að fyrsta plata popparans Friðriks Dórs seldist rúmlega hundrað eintökum betur en
nýjasta plata Sálarinnar, sem fór í
rúmum 1.800 eintökum. Hljóta það
að teljast vonbrigði þar á bæ. Einnig vekur athygli að plata Diktu,
Get It Together, sem kom út fyrir
þarsíðustu jól, seldist í um 6.300
eintökum á síðasta ári og varð sú
þriðja söluhæsta hjá Senu.
- fb
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Leikstjóri ár sins
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LÖGFRÓÐUR
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA LÖGRÉTTU
Ókeypis lögfræðiráðgjöf
á miðvikudögum frá kl. 17:00–20:00
í Háskólanum í Reykjavík
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Andrews verðlaunaður
Ástralinn Benedict Andrews, sem
leikstýrir Lé konungi í Þjóðleikhúsinu, hefur verið kjörinn leikstjóri
ársins í heimalandi sínu fyrir
uppfærslu sína á Líku líkt eftir
Shakespeare. Verðlaunin nefnast
Sydney Theatre Awards og eru
helstu leiklistarverðlaun Ástralíu.
Líku líkt hlaut einnig verðlaun sem
leiksýning ársins og fyrir bestu leikmyndina. Árið 2009 var
sýning Benedicts á
Rósastríðunum
sigurvegari
sömu hátíðar
með fimm
verðlaun,
þar á meðal
fyrir sýningu
ársins og bestu
leikstjórnina.

Aðalmaðurinn í stúkunni
Þær fréttir bárust í gær að Alexander Petersson hefði skrifað
undir samning við þýska liðið
Rhein-Neckar Löwen. Núverandi
þjálfari Alexanders hjá Füchse
Berlin, Dagur Sigurðsson, virtist
eðlilega ekki himinlifandi með
fregnirnar þegar hann var spurður
um málið í Svíþjóð í gær. „Það
versta er að hann talaði ekki við
mig persónulega. Hann hlýtur því
að vera sáttur við að sitja uppi í
stúku í eitt og hálft ár. Við verðum
bara að sjá til.” Dagur var að vísu
með bros á vör þegar hann svaraði
spurningunni, enda getur honum
tæpast verið alvara með hótunum
um að láta íþróttamann
ársins á Íslandi dúsa
á bekknum í hálft
annað ár.
- fb, sh
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Mest lesið
1

Allt morandi í mordýrum

2

Sigurjón Brink látinn

3

Sjónvarpskóngur ákærður:
Við erum saklaus

4

Níumenningarnir: „Þetta var
bardagi og slagsmál”

5

Miskunnarlausari og
hættulegri árásir
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Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.
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