1

Evrópukeppni
landsliða í
Amsterdam
badminton
í dag. Ísland
hefst í
er í fimmta
landi, Sviss og
riðli með HolLitháen. Landslið
Atli Jóhannes
son, Helgi JóhannesÍslands skipa
Ingi Helgason
, Ragna Ingólfsdót son, Magnús
Jóhannsdóttir
tir, Snjólaug
og Tinna Helgadótt
ir.

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu

15. febrúar 2011

Sölufulltrúar:
Jóna María
Arnaldur Birgir

ÞRIÐJUDA
GUR

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

Konráðsso
n og Ágúst

HESTAVÖRUR

Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447
Guðmundsson
taka þátt í
eyðimerku
rhlaupi í Sahara.

&#d\'#
h¨i^

ÞRIÐJUDAGUR 15. FEBRÚAR 2011

Fjölbreyttur fatnaður
NoseBuddy
fyrir íslenska reiðmenn nefskol

unarkanna

Allt
Hestavörur

skoðun 14

Verslunin Top Reiter býður upp
á
Viðskiptavinir okkar hafa tekið 1HIVNROXQHUJRWWUÀ
ÐJH
gott og fjölbreytt úrval af reiðfatnþessum fatnaði mjög vel enda fyrst ÍOYPM\TSVM[TLUN\
aði og fylgihlutum. „Við erum
UHY
til
og fremst bæði vandað og flott 9`RPVNMYQ}RVYU\T
að mynda með okkar eigin fatnað,
)HR[LYx\TVN]LPY\
tískumerki sem er selt við góðan
T
þar ber fyrst að nefna Top Reiter4¤S[LYTLóULMZRV
orðstír víða um heim.
reiðbuxurnar sem hafa notið mikFleira fatakyns er í búðinni VNVMU¤TP¶VN[PSHóS\U[
illa vinsælda undanfarin ár enda
H\RHZRûYSLPRHxO\N
sem nýtist hestamönnum vel, =LYó!
Z\U
til
ákaflega vönduð vara en einnig
RY
dæmis hjálmar, skór og hanskframleiðir Top Reiter kuldagalla,
ar, þar á meðal hanskar frá þýska
6WPó]PYRHK
HNHRS VNm
peysur og ýmislegt fleira,“ segir
fyrirtækinu Roeckl, sem Alda
ODXJDUGŌJX
PRS
Alda Jóna Nóadóttir, einn eigenda
:[}YOMóH 
 :xTP
segir eftirsótta meðal íslenskra
 LPYILYNPZ
verslunarinnar.
hestamanna.
Að hennar sögn eru líka seldar
Þá eru fleiri vöruflokkar á boðí búðinni hágæða yfirhafnir fyrir
stólum, hnakkar, reiðtygi, fóður
bæði dömur og herra frá þýska
og snyrtivörur. Alda hvetur hestafyrirtækinu Wellensteyn. „Við
menn til að kíkja í heimsókn,
en
höfum verið með þetta merki
frá
verslunin Top Reiter kappkostar
því að við opnuðum árið 2007
og
að bjóða bjóða faglega og persónuþví komin með góða reynslu af
því.
lega þjónustu í fallegu umhverfi.

Pa tti Hú sg ög

Lands ins mesta

úrval af sófas

Man 8356
Leðursett
3+1+1

Púðar í úrvali

Opið : Mánud.

- Föstud. frá

Dugguvog i

Verð
00 kr
399.9

Verð frá 2.900
kr

9 til 18 og Laugard.
frá 11 til 16
/

2 / s: 557 9510

n

ettum

0 kr
199.90
áður

www.patti .is

Haj]¨hijW¨`jgk^`jccVg
'#'#¶-#'#'%&&]_{:nbjcYhhdc

112 kílómetr

í sandi og sóar
l
F
yrir tveimu

á

Þriðjudagur

DA M
G B ES
LA T L
Ð ES
Á NA
ÍS
LA
ND
I

15. febrúar 2011
38. tölublað 11. árgangur
Sími: 512 5000

Eldri borgarar aðeins
í bað einu sinni í viku
Íbúar Hrafnistu eru baðaðir einu sinni í viku vegna manneklu. Þegar verst lét
fóru þeir í bað tvisvar í mánuði. Forstjóri segir ríkið fresta gerð þjónustusamnings.
Fólk vitaskuld ósátt, segir framkvæmdastjóri Landssambands eldri borgara.

Í mikilli innrás
Hlöllabátar fagna
25 ára starfsafmæli.
tímamót 20

SAMFÉLAGSMÁL Á Hrafnistu, stærsta

hjúkrunarheimili landsins, annar
fámennt starfslið því ekki að baða
íbúa nema einu sinni í viku. Þegar
verst lét þurftu íbúar að bíða í hálfan mánuð eftir því að komast í bað.
„Þetta er örugglega ekki mannsæmandi og ég er ekki viss um að
nútímafólk, sem vant er að baða sig
einu sinni á dag, myndi láta bjóða
sér slíka afarkosti sem vikulegt bað
er,“ segir Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu.
„Svona bitnar kreppan á elstu borgurum landsins og það er sárt að þjóðfélagið geti ekki komið betur fram

Sjálfum sér
verstur
Björn Jörundur
verður kynnir
á Eddunni.
fólk 38

við þá öldruðu. Það er umhugsunarefni fyrir stjórnmálamenn. Hrafnista, eins og önnur öldrunarheimili,
á að starfa undir þjónustusamningi
við ríkið en hann hefur ekki verið
gerður þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir
árum saman. Nú rétt fyrir áramót
var honum svo enn frestað af hálfu
ríkisins um þrjú ár.“
Valgerður Katrín Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri Landssambands
eldri borgara, segir málefni aldraðra víða þurfa nánari skoðun.
„Gamalt fólk getur hvorki hótað
því að fara í verkfall né flytja til
útlanda, og er því minnihlutahópur

sem auðvelt er að hundsa. Því þarf
það að láta margt yfir sig ganga
sem beinlínis er mannréttindamál
í hugum flestra.”
Valgerður segir margt af eldra
fólkinu vera orðið of veikt til að
bera hönd fyrir höfuð sér. „Og þótt
það sé af kynslóð sem ekki var vön
daglegum baðferðum hér áður fyrr
er krafan allt önnur í dag og það
er vitaskuld ósátt við svo fátíð böð
enda vill það lifa lífinu með sjálfsvirðingu.“
Ekki náðist í Guðbjart Hannesson
velferðarráðherra í gær.
- þlg / Allt í miðju blaðsins

Síðasta umræða á þingi í dag:

Icesave afgreitt
úr fjárlaganefnd
ALÞINGI Icesave-frumvarp fjár-

málaráðherra var afgreitt úr
fjárlaganefnd í gærkvöldi og fer
þriðja og síðasta umræða
um málið fram
á þingi í dag. Að
henni lokinni
verða greidd
atkvæði um
frumvarpið.
Það verður að
óbreyttu á miðÞÓR SAARI
vikudag.
Fulltrúi
Hreyfingarinnar í nefndinni, Þór
Saari, lagði fram breytingartillögu þess efnis að ef lögin yrðu
samþykkt tækju þau ekki gildi
fyrr en eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Tillagan var felld með
níu atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og
Sjálfstæðisflokks, gegn tveimur
atkvæðum Þórs og Höskuldar
Þórhallssonar, Framsóknarflokki.
- sh

Forsvarsmenn fyrirtækja:

Stjórnvöld mesti
þröskuldurinn

Akureyri í úrslit
Það verða Akureyri og
Valur sem mætast í
úrslitum Eimskipsbikars
karla í ár.
sport 34
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ÚRKOMA EYSTRA Í dag verður
austanátt, yfirleitt fremur hæg en
strekkingur norðaustast. Slydda
eða snjókoma A-lands en bjartviðri
SV- og V-til. Hiti um og rétt yfir
frostmarki.
VEÐUR 4

Í FJÖRUFERÐ Þessar mæðgur nutu veðurblíðunnar í gær enda var veðrið milt og gott eftir hret síðustu
daga. Gert er ráð fyrir bjartviðri suðvestan og vestan til í dag og hiti verður í kringum frostmark.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Meira en tveir þriðju
hlutar forsvarsmanna fyrirtækja
telja stjórnvöld vera helsta
þröskuldinn í vegi endurreisnar
íslensks
atvinnulífs.
Þetta er niðurstaða könnunar sem Viðskiptaráð gerði
í aðdraganda
Viðskiptaþings
sem haldið er á
morgun.
FINNUR ODDSSON
Í öðru sæti
yfir mestu hindrunina eru of háir
skattar, að því er segir í grein
eftir Finn Oddsson, formann Viðskiptaráðs í Fréttablaðinu í dag.
Spurðir um hvar helstu tækifærin í íslensku atvinnulífi liggja
nefna flestir orkuauðlindir og nýtingu þeirra. Fast á hæla orkunnar
kemur náttúran og ferðaþjónustan,
og aukin sjósókn.
- sh / sjá síðu 16

Samninganefndir bræðslumanna og SA fundu ekki lausn á kjaradeilunni í gær:

reykjavík

MEÐGÖNGUYOGA
www.mammashanti.is
Skráðu þig núna á

yoga@yogashala.is
Nánari upplýsingar á

www.yogashala.is

Yoga shala
Engjateig 5, 2. hæð, sími 553 0203
www.yogashala.is

Allt stefnir í verkfall í kvöld
KJARAMÁL Fátt virðist geta komið í

veg fyrir að verkfall starfsmanna
í fiskimjölsverksmiðjum hefjist í
kvöld. Samninganefndir bræðslumanna og Samtaka atvinnulífsins
fundu ekki lausn á kjaradeilunni á
samningafundi hjá Ríkissáttasemjara í gær.
Ekki er öll von úti því til nýs
fundar er boðað í dag. Verði hann
hins vegar árangurslaus hefst
verkfall í níu fiskimjölsverksmiðjum á Vopnafirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Eskifirði, Fáskrúðsfirði,
Hornafirði og í Vestmannaeyjum.
Starfsmenn þeirra eru tæplega
áttatíu talsins.
Arnar Hjaltalín, formaður Drífanda í Vestmannaeyjum, sagði í
gærkvöldi lítið hafa þokast og ekkert nýtt hefði „í sjálfu sér“ verið

Við gefum þessu
einhverja klukkutíma
í fyrramálið og vonum það
besta.
RAGNAR ÁRNASON
FORMAÐUR SAMNINGANEFNDAR SA

í boði frá hendi Samtaka atvinnulífsins.
Ragnar Árnason, formaður
samninganefndar SA, sagðist
vera svartsýnn á lausn í dag. „Við
gefum þessu einhverja klukkutíma
í fyrramálið og vonum það besta,“
sagði hann í gærkvöldi.
Talsmenn SA og bræðslumanna
hafa tekist harkalega á undanfarna
daga. Vilhjálmur Egilsson, fram-

kvæmdastjóri SA, hefur gefið í
skyn að kröfur fámenns hóps muni
skaða hagsmuni félaga þeirra og
valda fyrirtækjum og samfélaginu
öllu „stórkostlegu tjóni“.
Þessu hefur Sverrir Albertsson,
framkvæmdastjóri AFLs Starfsgreinafélags, vísað til föðurhúsanna og sagt bræðslumenn hafa
sýnt sáttavilja. Þá sé krafan eðlileg þar sem útflutningsfyrirtækin græði á tá og fingri vegna stórbættrar stöðu sinnar eftir hrun
sakir gengisþróunar.
Áætlað hefur verið að útgerðin
verði af allt að ellefu milljörðum
króna ef til verkfalls komi. Þar
af séu fimm milljarðar í bræðslu
og á bilinu þrír til sex milljarðar í
frystum loðnuhrognum.
- shá

Knorr súpa
vermir á köldu
vetrarkvöldi.

Knorr kemur með góða bragðið!

SPURNING DAGSINS
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Olíurisi dæmdur til að greiða þúsund milljarða sekt vegna mengunar í Ekvador:

Móttökurými leigt Orkusýn:

Sakfelldir fyrir að dæla eitri í Amazon

Jarðhitasýning
OR opnuð aftur

EKVADOR Dómstólar í Ekvador hafa

Sólveig, eru þingmennirnir
upp á kant við Immanuel?
„Kant‘annan?“
Sólveig Anna Bóasdóttir dósent telur að
ekki sé staðinn nægilegur vörður um
réttindi staðgöngumæðra í þingsályktunartillögu. Sólveig ræddi þessi mál á
málþingi í gær og beitti þar meðal annars
hugtökunum manngildi og mannhelgi úr
siðfræði Imnanuels Kant.

VITINN Langþreyttir nágrannar eiga að

losna við átroðning.

Íbúar fá garðana fyrir sig:

Bakdyramegin
að gömlum vita
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur samþykkt að útbúin
verði ný aðkoma að 110 ára gömlum vita sem verið hefur kennileiti í bænum. Nágrannar vitans
hafa verið óánægðir með að
áhugafólk um vitann hefur farið
í gegnum einkagarða þeirra til
að komast að mannvirkinu. Því
hefur verið ákveðið að gera nýtt
deiliskipulag fyrir reitinn þar
sem gert verður ráð fyrir gönguleið að vitanum bak við lóðina
númer 41 á Hverfisgötu. Þessi tillaga var kynnt á fundi með íbúum
umhverfis vitann.
- gar

Þingmenn mæla fyrir vegi:

Vilja stytta
leiðina norður
ALÞINGI Sjö þingmenn þriggja

stjórnmálaflokka vilja að hafinn
verði undirbúningur að gerð nýs
vegar sem myndi stytta vegleiðina milli höfuðborgarsvæðisins
og Norðausturlands um allt að 14
kílómetrum.
Fjármögnun framkvæmda á að
fara fram með töku veggjalda, en
vegurinn myndi liggja um svonefnda Svínavatnsleið sem einnig hefur stundum verið kölluð
Húnavallaleið.
Sigmundur Ernir Rúnarsson,
þingmaður Samfylkingarinnar,
er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögunnar, sem lögð
var fram á Alþingi í gær.

dæmt bandaríska olíurisann Chevron til greiðslu gríðarlegra skaðabóta fyrir að menga stóran hluta
Amazon-skóganna í landinu. Olíufélagið unir ekki niðurstöðunni og
ætlar að áfrýja dómnum en dómsmálið hefur veltst um í dómskerfinu í nær tvo áratugi. Ljúki málinu
á þeim nótum sem dómur féll í gær
þarf Chevron að greiða átta milljarða Bandaríkjadala, eða tæplega
þúsund milljarða íslenskra króna.
Málið má rekja til olíufélagsins
Texaco, sem sameinaðist Chevron árið 2001, sem var kært fyrir

FRÁ AMAZON Texaco, sem sameinaðist
Chevron, losaði milljónir lítra af eiturefnum í pytti og ár í Amazon-skóginum.

að hafa losað milljónir lítra af
eiturefnum í pytti og ár í Amazonskóginum.
Fullyrt er að uppskera yfir þrjátíu þúsund Ekvadora hafi eyðilagst,
búpeningur hafi drepist vegna

mengunar og eins hafi tíðni krabbameins margfaldast vegna mengunarinnar. Fullyrt er að mengun frá eiturefnaúrgangi fyrirtækisins hafi
gott sem eyðilagt stór landsvæði.
Náttúruverndarsinnar vona að
málið sé fordæmisgefandi og neyði
fyrirtæki í þróunarríkjum til að
uppfylla sömu kröfur til umhverfismála og á vesturlöndum.
Í tilkynningu frá Chevron er því
haldið fram að allur málareksturinn
hafi verið ólöglegur og vitnisburður
sérfræðinga hafi allur verið undir
áhrifum þeirra sem kærðu fyrirtækið í upphafi.
- shá

Dæmd fyrir dylgjur
um óframið ódæði
Bloggari sem sakaði mann um að murka lífið úr smáhundinum Lúkasi hefur
verið dæmdur til að greiða manninum miskabætur. Lúkas fannst síðar á lífi.
Lögmaður mannsins íhugar meiðyrðamál á hendur fimm netverjum í viðbót.
DÓMSMÁL Tæplega þrítug kona úr

Reykjanesbæ hefur verið dæmd til
að greiða Helga Rafni Brynjarssyni
samtals 700 þúsund krónur vegna
Lúkasarmálsins svokallaða.
Konan birti mynd af Helga á
bloggsíðu sinni og fullyrti að hann
hefði drepið smáhundinn Lúkas á
Akureyri. Það átti ekki við nein
rök að styðjast, enda er Lúkas enn
á lífi.
Uppi varð fótur og fit sumarið
2007 þegar sú saga komst á kreik
að hópur gesta á Bíladögum á
Akureyri hefði stungið Lúkasi ofan
í íþróttatösku og sparkað honum á
milli sín þar til hann drapst. Upptaka var sögð til af öllu saman sem
sýndi að Helgi hefði verið í fararbroddi níðinganna. Fjöldi fólks
skrifaði um málið á vefsíður og
vandaði Helga ekki kveðjurnar.
Svívirðingarnar sem beint var
að Helga á vefnum gerðu það að
verkum, eftir því sem lögmaður
hans fullyrðir, að hann treysti sér
ekki til að fara út úr húsi og missti
í kjölfarið vinnuna.
Tæpum mánuði síðar kom hins
vegar í ljós að Lúkas var á lífi og
hafðist við í Fálkafelli fyrir ofan
Akureyri. Ekki leið á löngu þar til
hann náðist og honum var komið
til eiganda síns.
Tveimur árum seinna höfðaði
Helgi Rafn meiðyrðamál á hendur einum bloggaranna, konu sem
hafði bendlað hann við málið.
Hann krafðist ómerkingar fernra
ummæla og hálfrar milljónar í
bætur.
Niðurstaða er nú fengin í málið.
Tvenn ummæli eru ómerkt, á þá
leið að Helgi hafi framið „ógeðslegan glæp“ og að hann hafi sparkað ítrekað í hundinn og ekki linnt
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

FRÉTTABLAÐSINS

visir.is/samfelagsverdlaun

IÐNAÐUR Jarðhitasýningin í
Hellisheiðarvirkjun sem lokað
var vegna aðhaldsaðgerða Orkuveitu Reykjavíkur (OR) verður
opnuð á ný 1. mars næstkomandi.
Á vef Orkuveitu Reykjavíkur
er virkjunin sögð einn fjölsóttasti
ferðamannastaður á landinu, en
nýverið var undirritaður samningur á milli Orkusýnar ehf. og
Orkuveitu Reykjavíkur um leigu
á móttökurými virkjunarinnar.
Orkuveitan hætti rekstri móttökurýmisins í aðhaldsaðgerðum
í október síðastliðnum.
- óká

Mengun frá sorpbrennslum:

Stjórnvöld sögð
hafa brugðist
UMHVERFISMÁL Neytendasam-

tökin gagnrýna stjórnvöld
harðlega vegna mengunar frá
sorpbrennslustöðvum. Á heimasíðu samtakanna segir að stjórnvöld hafi ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu eins og þeim beri og
um leið upplýsingaskyldu sinni
gagnvart almenningi.
Þá krefjast samtökin þess að
mengað kjöt verði tafarlaust
tekið af markaði. Jafnframt eiga
neytendur rétt á að fá upplýsingar um hvar þetta kjöt hefur verið
selt, að mati samtakanna.
Neytendasamtökin krefjast
þess að stjórnvöld meti út frá
hagsmunum almennings hvort
loka eigi sorpbrennslustöðvum
þegar í stað.
- shá

ICESAVE Ríflega sextíu þúsund manns

skrifuðu undir áskorun til forsetans um
að vísa síðasta Icesave-samningi til
þjóðarinnar.

Undirskriftir gegn Icesave:

15.000 á móti
Icesave-málinu
HELGI RAFN BRYNJARSSON Var sagður mesta
ómenni en átti hins vegar engan þátt í hvarfi
Lúkasar, sem hafði flúið til fjalla. Lúkas dafnar
nú vel hjá eiganda sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

látum þar til hann var dauður.
Ekki þykir hins vegar ástæða til
að ómerkja ummæli um að Helgi
sé „djöfulsins auli“, þótt dómara
þyki þau smekklaus og tilhæfulaus. Helgi fær 200 þúsund krónur í miskabætur, 100 þúsund til að

kosta birtingu dómsins og 400 þúsund í málskostnað.
Lögmaður Helga útilokar ekki
að höfðað verði mál á hendur fimm
manns til viðbótar sem allir tjáðu
sig á þessum nótum um ódæðið
sem aldrei var framið.
- sh

STJÓRNMÁL Ríflega fimmtán þúsund manns höfðu í gærkvöldi
skrifað undir áskorun til Alþingis
um að hafna Icesave-frumvarpinu sem fyrir liggur. Í áskoruninni er jafnframt heitið á forseta
Íslands að synja lögunum staðfestingar og skjóta því þjóðarinnar, ef Alþingi samþykkir það.
Undirskriftasöfnunin fer fram
á vefnum kjosum.is. Fjórtán
manns kynntu söfnina á blaðamannafundi í gær, en í gærkvöldi
höfðu þrír bæst við listann yfir
aðstandendur söfnunarinnar á
vefnum.
- sh

Eftirlitsstofnun EFTA gerir fjölda athugasemda við meðhöndlun fiskafurða:

Stöndum ekki undir kröfum
SJÁVARÚTVEGUR Íslensk yfirvöld

hafa ekki tryggt að fiskafurðir
séu meðhöndlaðar og unnar samkvæmt kröfum samningsins um
evrópska efnahagssvæðið (EES).
Þetta er meginniðurstaða skýrslu
Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA)
sem birt var í gær.
Skýrslan var samin í kjölfar
reglubundinnar skoðunarferðar á
Íslandi í nóvember 2010 varðandi
opinbert eftirlit með fiskafurðum
en meginniðurstaða skýrslunnar
er að eftirlit með fiskafurðum á
Íslandi hafi verið ófullnægjandi
á þeim tíma sem skoðunarferðin
var farin.
Helstu athugasemdirnar eru að
einkareknar skoðunarstofur sem
sinntu eftirliti í vinnslustöðvum
tilkynntu ekki alla annmarka til
lögbærra yfirvalda eins og þeim
ber að gera. Því vissu lögbær yfirvöld ekki af annmörkum í vinnslu-

FISKVINNSLA Íslensk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að hafa ekki uppfyllt kröfur EESsamningsins um meðhöndlun fiskafurða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

stöðvum í öllum tilvikum. Þá geti
skoðunarstofurnar geta ekki talist
óhlutdrægar þar sem þær fengu
greitt fyrir eftirlitið beint frá
vinnslustöðvunum.
Skoðunarmenn ESA gerðu
athugasemdir við að ekki var í
öllum tilvikum gripið til viðeigandi
ráðstafana til að tryggja að farið

væri að lögum þegar þess var þörf.
Einnig voru gerðar athugasemdir
við hreinlæti, aðstöðu, verklag og
innra eftirlit vinnslustöðva sem
heimsóttar voru.
Íslensk yfirvöld hafa lagt fram
framkvæmdaáætlun um úrbætur
í samræmi við niðurstöður skýrslunnar.
- shá
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BlackBerry AppWorld
á Íslandi
Snjallar viðbætur beint í BlackBerry símann þinn
BlackBerry notendur á Íslandi geta nú fengið aðgang að AppWorld og valið þar úr fjölmörgum
snjöllum og skemmtilegum tólum. Gerðu BlackBerry símann þinn enn betri með sérsniðnum
viðbótum sem henta þínum lífsstíl og viðfangsefnum.
Náðu þér í AppWorld á
www.blackberry.com/appworld
mobile.blackberry.com
Þú færð nánari upplýsingar og aðstoð í síma 800 4000.

800 4000 – siminn.is

Það er

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

117,54

118,1

Sterlingspund

187,94

188,86

Evra

158,09

158,97

Dönsk króna

21,199

21,323

Norsk króna
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GENGIÐ 14.02.2011

20

20,118

Sænsk króna

18,032

18,138

Japanskt jen

1,4089

1,4171

SDR

182,29

183,37

Starfshópur um að draga úr vægi verðtryggingar er á lokasprettinum:

Menntun eykur ævitekjurnar:

Lán hækkuðu um 500 milljarða

Hvert ár í skóla
hækkar launin

ALÞINGI Vinna starfshóps sem leit-

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,8432
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

ar leiða í umboði stjórnvalda til
að draga úr vægi verðtryggingar í
íslensku efnahagslífi er á lokastigi
og lýkur væntanlega fyrir mánaðamót.
Þetta kom fram í máli Eyglóar
Harðardóttur Framsóknarflokki,
formanns starfshópsins, á Alþingi
í gær. Í umræðunni kom fram hjá
Lilju Mósesdóttur, Hreyfingunni, að
vegna verðtryggingarinnar hefðu
skuldir heimila hækkað um 500
milljarða króna eftir hrunið.
Árni Páll Árnason viðskiptaráðherra sagði ríkisstjórnina stefna að

LILJA
MÓSESDÓTTIR

EYGLÓ
HARÐARDÓTTIR

því að draga úr vægi verðtryggingar en við núverandi aðstæður gæti
afnám verðtryggingar orðið bjarnargreiði við húseigendur.

Magnús Orri Schram, Samfylkingu, sagði að stöðugur gjaldmiðill
væri besta leiðin frá verðtryggingu.
Kostnaður Íslendinga við krónuna
komi fram í hærri vöxtum og verðtryggingu sem hafi í för með sér
að heildarkostnaður við 20 milljóna króna húsnæðislán til 25 ára sé
64,2 milljónir króna hér á landi en
um 31,6 milljón króna í Evrópulandi.
Munurinn jafngildi 105.000 krónum
á mánuði í 25 ár. Gangi Ísland í ESB
fáist strax aukaaðild að myntsamstarfi með fastgengisstefnu sem losi
heimilin undan vaxtamun og verðtryggingu.
- pg

MENNTAMÁL Hvert viðbótarár í

skóla skilar fólki 8,3 prósenta
hækkun launa, samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Eyjólfs Sigurðssonar hagfræðings. Eyjólfur
kynnti skýrslu sína á hádegisfundi
Bandalags háskólamanna í gær.
Niðurstöðurnar benda til að einstaklingur með menntun á framhaldsskólastigi hafi 28 prósent
hærri ævitekjur heldur en ef hann
hefði eingöngu grunnskólamenntun. Einstaklingur með menntun á
háskólastigi hefði aftur á móti 88
prósentum hærri tekjur.
- óká

Bæjarábyrgð fyrir verktaka
ólögleg segir í lögfræðiáliti
Lögmannsstofan Lex segir Mosfellsbæ ekki hafa mátt ábyrgjast víxla verktaka né taka á sig sjálfskuldarábyrgð vegna 246 milljóna króna skuldar. Kemur á óvart segir bæjarstjóri því samstaða var í bæjarstjórn.
SVEITARSTJÓRNIR Mosfellsbær braut
GRAFLAX OG SÓSA Reykás grafinn lax

merktur „best fyrir 06.02.2011“ hefur verið
kallaður af markaði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Reykás graflax innkallaður:

Grunur leikur á
listeríusýkingu
HEILBRIGÐISMÁL Vegna gruns um

Listera monocytogenes-eitrun
hefur Eðalfiskur ákveðið að
stöðva sölu og kalla af markaði
Reykás grafinn lax með dagsetningunni „best fyrir 06.02.2011“.
Á vef Matvælastofnunar kemur
fram að bakterían geti orsakað
sjúkdóminn listeriosis, sem
lýsir sér með mildum flensueinkennum, vöðvaverkjum, hita og
stundum ógleði og niðurgangi.
„Alvarlegri einkenni eru heilahimnubólga í ungbörnum, blóðeitrun og getur sjúkdómurinn
einnig valdið fósturláti.“ Í einstaka tilfellum er bakterían sögð
geta verið banvæn en þá sé yfirleitt um að ræða einstaklinga með
skert ónæmiskerfi.
- óká

BORGARBYGGÐ
Meta hlut í Faxaflóahöfnum
Sveitarstjórn Borgarbyggðar ætlar að
fá Atvinnuráðgjöf Vesturlands til að
leggja mat á virði eignarhluta Borgarbyggðar í Faxaflóahöfnum og á það
hvers virði það sé fyrir Borgarbyggð
að eiga hlutinn í félaginu áfram með
tilliti til atvinnulífs á Vesturlandi.

sveitarstjórnarlög með því að taka
við víxlum sem greiðslu fyrir skuld
verktaka og með því að gangast í
sjálfskuldarábyrgð fyrir verktakann. Þetta segir í lögfræðiáliti
sem unnið var fyrir bæjarráð.
Mosfellsbær gerði árið 2006 samstarfssamning við forvera Helgafellsbygginga ehf. um uppbyggingu
í Helgafellslandi. Verktakinn átti
að greiða bænum 700 þúsund krónur fyrir hverja byggða íbúð og átti
að lágmarki að borga fyrir 1.020
íbúðir. Heildargreiðslan átti því að
verða minnst 714 milljóir króna.
Í júlí 2008 höfðu 416 íbúðir
verið seldar og bærinn fengið 130
milljónir króna en 200 milljónir
voru ógreiddar. Þá var samið um
að Helgafellsbyggingar borguðu
eftirstöðvarnar með víxli. Gaf
félagið síðan út 239 milljóna króna
víxil til uppgjörs á 198 milljóna
króna skuld. Í september 2009
var samkomulagið framlengt með
því að bærinn gekk í sjálfskuldarábyrgð fyrir 246 milljóna höfuðstóli
láns Helgafellsbygginga hjá Landsbankanum.
Fulltrúi minnhluta Íbúahreyfingarinnar í bæjarstjórn, Jón Jósef
Bjarnason, gagnrýndi þessi vinnubrögð. Bæjarráðið fékk Lex til að
meta lögmæti gjörninganna. Telur
lögmannsstofan að í báðum tilvikum hafi 6. málsgrein sveitarstjórnarlaga verið brotin.
„Samkvæmt ákvæðinu getur
sveitarfélag annars vegar ábyrgst
lán til stofnana og fyrirtækja sem
er að hálfu eða meirihluta í eigu
sveitarfélagsins sjálfs. Hins vegar
getur sveitarfélag veitt einfalda

BÆJARSTJÓRINN OG HELGAFELLSLAND Haraldur Sverrisson bæjarstjóri sést hér með Helgafell í baksýn. Hann er ósammála
niðurstöðu lögfræðiálits sem unnið var fyrir bæjarráð um að viðskiptin við verktaka í Helgafellslandi hafi brotið í bága við lög.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ábyrgð vegna lánveitinga til framkvæmda á vegum félaga sem
sveitarfélagið á og rekur í samvinnu við önnur sveitarfélög eða
aðra opinbera aðila til að veita lögbundna þjónustu,“ segir í áliti Lex.
Þá eigi 7. grein laganna ekki við því
gerningarnir falli ekki undir daglegan rekstur. Slík ábyrgðarskuldbinding, sem stofnað sé til í andstöðu við lög, sé ógild.
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri
er ósammála því að ekki sé um

„daglegan rekstur“ að ræða. „Það
sjónarmið kemur á óvart enda var
full samstaða um það í bæjarráði
og bæjarstjórn á sínum tíma að
afgreiða málið með þessum hætti,“
segir bæjarstjórinn sem kveður
ekki munu reyna á ábyrgð bæjarins fyrr en næsta haust þegar viðskiptabréfið verður á gjalddaga.
„Mosfellsbær hefur trygg veð
fyrir sinni framsalsábyrgð, ef svo
ólíklega vildi til að ábyrgðin félli
á bæinn. Hins vegar væri æskilegt

að skoða almennt í framhaldinu
hvaða áhrif þetta hefur á aðferðir
sveitarfélaga við skuldainnheimtu,
ef rétt reynist að slíkur gjörningur
flokkist ekki undir daglegan rekstur, því það er ekki einsdæmi í Mosfellsbæ að sveitarfélag hafi framselt viðskiptabréf til að breyta því í
handbært fé eins og í þessu tilviki,“
segir bæjarstjórinn. Veðin segir
Haraldur vera í byggingarrétti á
fjölbýlishúsalóð og í 300 fermetra
einbýlishúsi.
gar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

Aumir og stífir vöðvar?
Elísabet
Margeirsdóttir
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Verkjastillandi og bólgueyðandi við
verkjum í mjóbaki, öxlum og vöðvum
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Alicante
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Á MORGUN
3-8 m/s, en 8-15
á Vestfjörðum.

1
2

FIMMTUDAGUR
Hæg austanátt.

3
4

8°
0°

Billund

-2°

Frankfurt

7°

Friedrichshafen

8°

Gautaborg

-2°

Kaupmannahöfn
Las Palmas

-2°
20°

London

8°

Mallorca

15°

New York

3°

Orlando

22°

París

2

14°

Berlín

Ósló

1

2

Voltaren Gel® (Díklófenaktvíetýlamín 11,6 mg/g) er notað sem staðbundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyﬁð má ekki bera
á skrámur, opin sár eða á exem, varist snertingu við augu og slímhúðir, notist eingöngu útvortis og má aldrei taka inn. Þegar lyﬁð er notað
án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða
lyfjafræðings
áður en lyﬁð er notað, þó skal það ekki notað á síðasta þriðjungi meðgöngu.
%JOTNFSUFTUJMMFOEFMTOJOHUJMMPLBM
 Voltaren Gel® er ekki ætlað börnum yngri en 12
ára. Lítil hætta
er á ofskömmtun vegna útvortis
notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar
CFIBOEMJOHBGTNFSUFSJSZH
TLVMESFPHNVTLMFS
 Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:

HEIMURINN
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Basel

-2

veðurfréttamaður

NOKKUÐ RÓLEGT
Það lítur út fyrir hið
sæmilegasta veður
víðast hvar næstu
daga. Fremur hægur vindur af norðaustri eða austri.
Úrkoman verður að
mestu bundin við
austanvert landið
en á morgun má
víða gera ráð fyrir
skúrum eða éljum.
Hitinn breytist lítið.

2

-7°
8°

San Francisco

14°

Stokkhólmur

-5°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is

METSÖLUBÓK YRSU
KOMIN Í KILJU!
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„Mögnuð – Besta bók Yrsu.“
„M
Árni Matthíasson, Morgunblaðinu

„Fær hárin til að rísa.“
Kristjana Guðbrandsdóttir, DV

„Vel byggð saga og hörkuspennandi.
Besta bók Yrsu.“
Hrafn Jökulsson, Viðskiptablaðinu
„Besta bók Yrsu hingað til. Fyrsta
flokks skáldverk sem ómögulegt
er að leggja frá sér óklárað.
Óhugnanlega spennandi bók.“
Jakob Hansen, Pressunni

„Ég var því bæði sæl og glöð
þegar ég hafði lokið lestrinum.“
Úlfhildur Dagsdóttir, bokmenntir.is

„Spennan og alltumlykjandi óróleikinn
stigmagnast með hverjum kaflanum.“
Arnar Eggert Thoroddsen, Morgunblaðinu
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Mótmæli gegn stjórnvöldum héldu áfram víða í löndum arabaheimsins í gær:

Móðir týndra tvíburastúlkna:

Herinn ósáttur við mótmæli

Tekur þátt í
leit að dætrum

EGYPTALAND, AP Egypski herinn

krafðist þess í gær að verkföllum
og mótmælasamkomum linnti, nú
þegar Hosni Mubarak væri farinn frá og herinn hefði tekið að sér
stjórn landsins.
Þrátt fyrir það var efnt til mótmæla og verkfalla af ýmsu tagi víða
um land. Meira að segja lögreglan,
sjúkraflutningamenn og bifreiðastjórar kröfðust betri kjara.
Mótmælendur á Tahrir-torgi í
Kaíró voru þó að mestu farnir á
brott. Herinn hefur lofað lýðræðislegum kosningum, en alger óvissa
ríkir um það hvort og hvernig

Á umhverfisráðherra að segja
af sér eftir dóm Hæstaréttar?
Já

76%
24%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú, eða einhver sem þú
þekkir, farið í fegrunaraðgerð?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

Lánuðu 1,5 milljarða í janúar:

Heildarútlán
drógust saman
um fjórðung
VIÐSKIPTI Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu um 1,5 milljörðum króna í janúar, að því er fram
kemur á vef sjóðsins. Af heildarútlánum voru tæplega 1,4 milljarðar króna vegna almennra
lána.
Útlán sjóðsins drógust því
saman um fjórðung milli mánaða,
en í desember námu þau tveimur
milljörðum króna.
Töluverð breyting er á milli
ára. Í janúar í fyrra námu heildarútlán 2,1 milljarði króna, en hlutfall almennra lána var helmingi
minna þá en nú, eða 700 milljónir
króna.
- óká

Stjórnlagaþingskosningar:

Hæstiréttur
synjar Gísla um
endurupptöku
STJÓRNLAGAÞING Beiðni Gísla

Tryggvasonar, sem náði kjöri í
kosningum til stjórnlagaþings,
um að ákvörðun
Hæstaréttar
um að ógilda
stjórnlagaþingskosningarnar
verði tekin til
nýrrar meðferðar hefur
verið synjað.
„Það er
GÍSLI TRYGGVASON niðurstaða
Hæstaréttar
að í erindi yðar
séu ekki komnar fram upplýsingar, málsástæður eða lagarök sem
uppfylla skilyrði til þess að málið
verði endurupptekið til nýrrar
meðferðar,“ segir í synjunarbréfi
fimm dómara Hæstaréttar, sem
Gísli birtir á heimasíðu sinni.

a

tr
e
B

Ba

staðið verður við það loforð.
Víða í löndum arabaheimsins
var efnt til mótmæla í gær. Meðal

BSRB vongóð
um næstu daga
KJARAMÁL Formaður BSRB er von-

Stjórnarandstæðingar gagnrýna umhverfisráðherra harðlega eftir dóm Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps. Við verðum að fara að læra af rannsóknarskýrslunni, segir þingmaður Framsóknarflokksins.
ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon,

fjármálaráðherra og formaður
Vinstri grænna, lýsti yfir stuðningi og fullu trausti á Svandísi
Svavarsdóttur umhverfisráðherra
á Alþingi í gær þegar stjórnarandstæðingar ræddu þar dóm Hæstaréttar sem hefur ógilt ákvörðun
Svandísar um að synja skipulagi
Flóahrepps staðfestingar.
Svandís sat ekki þingfund í gær
og beindu stjórnarandstæðingar því orðum að flokksformanni
hennar. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, kallaði eftir því að ríkisstjórnin skýrði
nú stefnu sína varðandi orkunýtingu og atvinnusköpun. Í máli
Flóahrepps hefði Svandís túlkað
alla hugsanlega óvissu atvinnunni
í óhag.
„Þessi niðurstaða Hæstaréttar
er ekki á nokkurn hátt áfellisdómur yfir stjórnsýslu umhverfisráðherra,“ sagði Steingrímur.
„Þvert á móti.“ Svandís hafi gert
það sem góður umhverfisráðherra eigi að gera og staðið vörð
um náttúruna og unnið að því að
innleiða sjálfbæra þróun. Dómurinn staðfesti að stjórnsýslan hafi
verið eðlileg enda byggð á fyrri
úrskurði sveitarstjórnarráðuneytis
um að það samrýmist ekki lögum
að láta utanaðkomandi aðila greiða
sveitarfélagi fyrir skipulagsvinnu.
Enn sé eftir að ræða hvort menn
vilji leyfa slíkt fyrirkomulag til
framtíðar.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokks,
og Ragnheiður Elín Árnadóttir,
Sjálfstæðisflokki, sögðu fráleitt að
hlusta á því haldið fram að hæstaréttardómurinn væri ekki áfellis-

!

GENF, AP Móðir svissnesku tvíburanna sem faðir þeirra játaði að
hafa drepið áður en hann framdi
sjálfsvíg hefur ákveðið að aðstoða
lögregluna við leit að dætrum
sínum. Þær sáust síðast á eyjunni
Korsíku með föður sínum hinn 31.
janúar og þar hefur leitin staðið
yfir.
Svissneskir lögreglumenn hafa
aðstoðað franska kollega sína við
leitina. Faðirinn, sem kastaði sér
fyrir lest á Ítalíu, skildi eftir sig
bréf þar sem hann játaði að hafa
myrt hinar sex ára dætur sínar. - fb

Samningar ríkis og bæja:

Steingrímur styður
og treystir Svandísi
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MÓTMÆLI ENN Í gær hélt meðal annars
starfsfólk í heilbrigðisgeiranum út á
götur í Egyptalandi að krefjast betri
kjara.
NORDICPHOTOS/AFP

annars í Íran þar sem lögreglan tók
harkalega á móti tugum þúsunda í
höfuðborginni Teheran.
Einnig kom til átaka í Barein og
Jemen þar sem fólk hafði fjölmennt
út á götur og torg.
Evrópusambandið hefur áhyggjur af auknum flóttamannastraumi
frá Norður-Afríkuríkjum í kjölfar ólgunnar síðustu vikur. Frá
Túnis hafa meira en fjögur þúsund
manns siglt yfir til ítölsku eyjunnar
Lampedusa nú í vikunni.
Túnisbúar hafna algerlega boði
Evrópusambandsins um hernaðaraðstoð af þessu tilefni.
- gb

góður um að hreyfing fari að komast á kjaraviðræður við ríki og
sveitarfélög.
Í samtali við
Fréttablaðið
segir Elín Björg
Jónsdóttir að
þrátt fyrir að
hægagangur
hafi verið í
viðræðum að
undanförnu hafi
ELÍN BJÖRG
margt áunnist.
JÓNSDÓTTIR
„Við erum
búin að vera að funda og ræða
málin talsvert og flest annað en
krónur og gildistími er komið.“
Elín Björg segir að nú séu hlutirnir að fara að gerast. „Ég vona
að næstu daga fari menn að taka
málin föstum tökum því að það
er erfitt að bíða á meðan kjörin
rýrna.“
- þj

Jarðskjálfti í Húsafelli:

Fannst 16 km
frá upptökum
JARÐSKJÁLFTI Jarðskjálfti upp
FLÓAHREPPUR Sigurður Ingi Jóhannsson, Framsóknarflokki, spurði Steingrím J.

Sigfússon hvort hann vildi áfram bera ábyrgð á „ráðherra sem brýtur landslög“ í
tilefni af dómi Hæstaréttar sem felldi úr gildi synjun umhverfisráðherra á skipulagi
Flóahrepps.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR

dómur. Sigmundur sagði að Vinstri
grænir væru arftakar byltingararms jafnaðarmanna. Það væri
alvarlegt þegar framkvæmdavaldið
væri undir stjórn afla sem teldu

það jafnvel hlutverk ráðherra að
fara á svig við lög.
„Hér hafa lög verið brotin en
hvorki er komin afsögn né afsökunarbeiðni frá ráðherranum,“ sagði
Sigurður Ingi Jóhannsson, Framsóknarflokki. Viðbrögðin bendi til
þess að stjórnvöld ætli ekkert að
læra af skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis þrátt fyrir einróma samþykki þingmanna um viðbrögð við
þeim áfellisdómi yfir íslenskri
stjórnmálamenningu. „Við verðum
að fara að læra af þessari skýrslu,“
sagði Sigurður Ingi. „Við verðum
að fara að gera eitthvað í þessu.“
peturg@frettabladid.is

á 3,7 á Richter fannst í Húsafelli klukkan 10.05 á laugardagsmorgun, um 16 kílómetra suðaustur af upptökusvæðinu.
Jarðskjálftahrina, með upptök milli Langjökuls og Þórisjökuls, hófst um klukkan 10 á
laugardagsmorgun og höfðu yfir
40 eftirskjálftar mælst á hádegi
þann dag. Enginn gosorói hafði
mælst.
- rat

HAGTÖLUR
Lögbýlaskrá flutt
Þjóðskrá Íslands hefur tekið við verkefni
um lögbýlaskrá sem Hagþjónusta landbúnaðarins hefur annast. Flutningurinn
átti sér stað 7. þessa mánaðar, en
færsla verkefnisins hafði verið í undirbúningi í tvö ár, að því er fram kemur á
vef Hagþjónustu landbúnaðarins.

Fluffy - Box
– ný sæng frá

Alvöru dúnsæng
fyrir vandláta
Fluffy - Box dúnsængin er
einstaklega þykk og mikil
en samt svo létt. Veitir þér
hlýjan og góðan svefn.
•
•
•

800 gr hvítur
síberíugæsadúnn.
Tveggja laga einangrun.
Sérlega þykk og mjúk.

;VmV[Zc^*!GZn`_Vk^`Hb^*---),,lll#WZigVWV`#^h

Kynningarverð
140x200 cm
kr. 39.900,-

Tenerife

Almeria

Benidorm - Albir

Lloret de Mar

Barcelona

Orlando

Heitasta nýjungin í ár!

Almería

El Toyo & Retamar

Frábært kynningaverð!

Hotel Cabogata Garden
7 nætur - ALLT INNIFALIÐ!
VERÐ FRÁ AÐEINS:

124.148kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með öllu
inniföldu. Verð á mann frá 143.799 kr. m.v. 2 fullorðna.
Brottför: 17. júní.

Í Andalúsíuhéraði og skammt frá borginni Almería stendur strandbærinn
El Toyo. Nálægt liggur bæjarkjarni sem heitir Retamar en þessir kjarnar
liggja nánast saman. Bærinn El Toyo er staðsettur alveg við þjóðgarðinn
Cabo de Gata og er allt umhverﬁ í kringum bæina einstaklega fallegt og
snyrtilegt. Bærinn er staðsettur alveg við ströndina og þar eru margar
hjóla- og gönguleiðir. Einnig eru þar einstaklega fallegir garðar og
leiksvæði fyrir börn. Í miðjum bænum er staðsettur 18 holu golfvöllur.
Við torgið Plaza del Mar er að ﬁnna fjölda veitingahúsa og fjölda bara. Á

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting í viku með
morgun-, hádegis- og kvöldverði, snarl milli mála og
innlendir drykkir. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

Almería svæðinu eru að meðaltali 320 sólskinsdagar á ári.

MEIRA Á

urvalutsyn.is
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Stórtækur ræktandi í Kópavogi handtekinn:

Lögreglan fann átta
kíló af marijúana

Veisluþjónusta

LÖGREGLUMÁL Lögreglan lagði hald á átta
kíló af marijúana í geymsluhúsnæði í
Kópavogi í síðustu viku. Sex kíló fundust
við húsleit á staðnum og tvö til viðbótar í
fórum manns sem gekk þar í flasið á lögreglunni.
Maðurinn, sem er á fimmtugsaldri, var
handtekinn og gekkst við því að eiga fíkniefnin. Hann hafði pakkað þeim í litlar sölueiningar.
Í kjölfarið var leitað á heimili mannsins
og þar fundust um 170 kannabisplöntur. - sh

Fermingarveislur

HAUGUR AF GRASI Átta kíló af
marijúana eru töluvert magn,
eins og sjá má á þessari mynd.
MYND/LÖGREGLAN

3.100 kr. til 3.800 kr. á mann fyrir
30 manns eða ﬂeiri.
Forréttir, heitir og kaldir réttir.

Veislur
Fyrirtæki, fundir, brúðkaup og árshátíðir.
Allar upplýsingar og matseðlar
á www.heittogkalt.is

Sturla Birgisson er margverðlaunaður
matreiðslumaður og er í dómnefnd fyrir
Bocuse d’Or sem er ein virtasta
matreiðslukeppni heims.

HEITT & KALT | Kársnesbraut 112 | 200 Kópavogi | Sími: 533 3060 | heittogkalt@heittogkalt.is

MARIA AMELIE Myndina tók norskur kærasti hennar nýverið á kaffihúsi í Moskvu.
MYND/EIVIND TRÆDAL

Innlendar búvörur
halda niðri matvælaverði
og vísitölu neysluverðs
Innfluttar matvörur hafa hækkað um 60,6%
frá ársbyrjun 2007 til janúar 2011.
Á sama tíma hafa innlendar búvörur, án grænmetis,
einungis hækkað um 20,4%.
Á þessu tímabili hækkaði vísitala neysluverðs um 36,2%.
70%

60,6%
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37,7%
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20,4%
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0
Búvörur án
grænmetis

Aðrar innlendar
mat- og drykkjarvörur

Innfluttar matog drykkjarvörur

Vísitala
neysluverðs

Súluritið sýnir verðbreytingar á matvöru, frá ársbyrjun 2007 til janúar 2011.

Íslenskur landbúnaður
stendur vörð um þjóðarhag.
Heimild: Hagstofa Íslands

Þakklát fyrir
skilninginn
Maria Amelie segir tímann í Moskvu hafa verið sér
erfiðan. Fréttirnar af frumvarpi um íslenskan ríkisborgararétt hafi komið henni ánægjulega á óvart.
FÓLK „Ég er bara föst hérna í
Moskvu,“ segir Maria Amelie,
unga rússneska konan sem var
rekin frá Noregi í lok janúar eftir
að hafa búið þar án dvalarleyfis
frá barnsaldri.
Hún segir tímann í Moskvu hafa
verið sér erfiðan, en fréttirnar af
því að tveir íslenskir þingmenn
hafi lagt það til að veita henni
íslenskan ríkisborgararétt hafi
komið sér ánægjulega á óvart.
„Það er gott að hugsa til þess að
einhver sýni þessu skilning. Ég
veit reyndar ekki hvort það getur
orðið neitt úr þessu en mér þykir
vænt um þetta,“ sagði hún í símtali við Fréttablaðið.
Í Moskvu býr hún nú ásamt
norskum kærasta sínum, Eivind
Trædal. Þau hyggjast nota tímann
til að skrifa um reynslu sína.
Hún er búin að fá rússnesk
persónuskilríki en bíður nú eftir
rússnesku vegabréfi, sem afgreitt
verður eftir nokkrar vikur. Hún
hefur einnig sótt um dvalarleyfi í
Noregi, en óvissa er um afgreiðslu
þess og má búast við að það taki
nokkra mánuði að fá niðurstöðu.
„Stjórnvöld hafa nefnt þann
möguleika að setja á hana tímabundið ferðabann til Noregs, en nú
er verið að breyta reglunum um
ferðabann og það gæti leyst málið
fyrir hana,“ segir Brynjulf Risnes,
lögmaður hennar. „Svo virðist sem
mál hennar hafi leitt í ljós að reglurnar eru of ósveigjanlegar.“
Þegar hún fær rússneska vegabréfið í hendur getur hún ferðast
hvert sem hugurinn kýs. Hún segist vel geta hugsað sér að koma til
Íslands, að minnsta kosti tímabundið, en hugur hennar stendur
fyrst og fremst til þess að flytja

Úr bréfi til Íslands
Ég er mjög þakklát Íslendingunum
sem fréttu af máli mínu og gripu
til aðgerða sem gáfu mér von.
Hvernig svo sem atkvæðagreiðslan fer verður eftir þessu tekið.
Frumvarpið er sönnun þess að
kraftaverk gerast og að við getum
látið þau gerast.
Ég átta mig á vandkvæðum
þess að samþykkja frumvarp um
að veita mér ríkisborgararétt,
og að ef til vill verður það ekki
samþykkt á Alþingi. En hér er
það hugurinn að baki sem skiptir
máli. Og það er vonin sem heldur
manni á lífi.

til Noregs. „Í Noregi þarf ég hins
vegar að bíða í sjö ár eftir því að
geta fengið ríkisborgararétt. Þessi
níu ár sem ég hef búið í Noregi
verða ekki talin með. Þau gilda
ekki neitt.“
Í bréfi, sem hún ritaði íslenskum
fjölmiðlum fyrir helgi, segist hún
þakklát Íslendingum fyrir að hafa
sýnt máli hennar áhuga. Henni sé
hlýtt til Íslendinga síðan hún bjó
með Nóru, íslenskri vinkonu sinni,
á námsárunum í Þrándheimi.
Hún vakti í haust athygli á
málum ólöglegra innflytjenda
í Noregi með því að skrifa bók
um reynslu sína, en vakti um leið
athygli stjórnvalda á sjálfri sér.
„Ég skrifaði bókina í þeirri von
að hún myndi breyta einhverju. Ég
hélt að stjórnin yrði mér þakklát
fyrir að segja frá vandanum, sem
hefur bara vaxið, en í staðinn var
ég handtekin, og það er virkilega
sárt.“
- gb

www.lyfja.is

- Lifið heil

Sýndu húðinni umhyggju
Heilbrigð húð er mikilvæg fyrir alla í fjölskyldunni, bæði börn
og fullorðna. Húðin er ekki bara yfirborðið heldur verndar hún
líkamann. Þess vegna bjóðum við 20% afslátt af völdum
kremum og smyrslum frá 15. til 22. febrúar.
Gildir frá 15. til 22. febrúar 2011

DECUBAL
20%

20%

til 22. febrúar.

til 22. febrúar.

afsláttur

Decubal húðvörurnar
eru ilmefnalausar og
sérstaklega ætlaðar fyrir
þurra og viðkvæma húð.

LOCOBASE

afsláttur

Hágæða húðvörur fyrir alla
fjölskylduna. Innihalda engin litarefni,
ilmefni eða paraben. Vörurnar frá
Danatekt eru svansmerktar.

CERIDAL

20%

20%

til 22. febrúar.

til 22. febrúar.

afsláttur

Fjölskyldukrem fyrir þurra og mjög
þurra húð sem verndar og endurnýjar
rakainnihald húðarinnar. Inniheldur
engin ilm- eða litarefni.

LAVERA
ÍSLENSKA SIA.IS LYF 53559 02/11

DANATEKT

afsláttur

Ceridal fitukrem fyrir þurra og viðkvæma húð.
Veitir vörn í kulda og vindi. Má nota á sár og varir.
Hentar mjög vel við umhirðu barna og ungabarna.
Án parabena, ilmefna og litarefna.

NEOSTRATA

20%

20%

til 25. febrúar.

til 22. febrúar.

afsláttur

Lavera Basis,
vottaðar lífrænar húðvörur án allra aukaefna
á góðu verði.

afsláttur

Húðvörur án ilmefna.
Frábærar gegn ótímabærri
öldrun húðar, bólum og
feitri húð.

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

skammt fyrir utan Moskvu fylgdust
fréttamenn með hópi rússneskra
geimfara spóka sig á Mars eftir meira
en hálfs árs ferðalag þangað – allt þó í
plati því ferðalagið er bara æfing.
NORDICPHOTOS/AFP

Ný samtök um Evrópumál stofnuð í Þjóðmenningarhúsinu í dag:

Þjófnaður í Egyptalandi:

Vilja hefja upp Evrópuumræðuna

Stálu styttum
af konungi

FÉLAGSMÁL Stofnfundur nýrra sam-

KAÍRÓ, AP Átján munum var stolið

taka sem vilja hvetja til „málefnalegrar og upplýstrar umræðu um
aðild Íslands að Evrópusambandinu“ verður haldinn í dag í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu.
Þar munu fimm samtök sameinast undir einu merki, en það eru
Evrópusamtökin, Evrópuvakt Samfylkingarinnar, Sjálfstæðir Evrópumenn, Sterkara Ísland og Ungir
Evrópusinnar.
Jón Steindór Valdimarsson, formaður Sterkara Íslands, segir að
þrátt fyrir að aðildarviðræður

standi enn yfir og samningur liggi
ekki fyrir, sé margt hægt að ræða
fram að því.
„Það sem vakir fyrir okkur er
að það sé tímabært að hefja alvöru
umræður um Evrópusambandið og
stöðu Íslands í því samhengi.“
Jón segir nokkuð hafa skort í
þeim málum, og margt megi ræða
frekar, og ekki síst um Evrópusambandið sjálft.
„Við höfum ekki beitt okkur mikið
í umræðunni hingað til, en teljum
okkur þurfa að blanda okkur í þau
mál núna.“
- þj

EVRÓPUFÁNINN Íslensk Evrópusamtök
sameinast undir einu merki á fundi í
dag.

úr egypska fornminjasafninu í
höfuðborginni Kaíró, þar á meðal
tveimur viðarstyttum af egypska
konungnum Tutankhamun. Ránið
átti sér stað 28. janúar á sama
tíma og átök brutust út á milli
mótmælenda og lögreglu annars
staðar í borginni.
Um sjötíu fornmunir skemmdust í innbrotinu en það var fyrst
tilkynnt á sunnudag að einhverju
hefði verið stolið. Til stendur að
efla öryggismál að koma í veg
fyrir sams konar innbrot.
- fb

Mótmæla Berlusconi:

Bóksalar neita ábyrgð skiptibókamarkaða á minnkandi sölu nýrra kennslubóka:

Viðbrögð við óróleikanum:

Ósáttar við
kvennafar

Skiptibókamarkaðirnir mæta þörf

Leysti upp
Palestínustjórn

RÓM, AP Þúsundir ítalskra kvenna

komu saman víða um landið um
helgina og mótmæltu hegðun
Silvios Berlusconi, forsætisráðherra landins. Þær telja
að tíð ástarsambönd hans við
ungar konur
geri lítið úr
SILVIO BERLUSCONI
kvenþjóðinni.
Rannsókn
stendur yfir á
meintu sambandi hans og sautján
ára dansmeyjar á næturklúbbi
sem heldur því fram að hann
hafi gefið henni bæði peninga og
skartgripi. Þau hafa bæði neitað
því að hafa stundað kynlíf saman.
Berlusconi vísar ásökununum á
bug.
- fb

VERSLUN Skiptibókamarkaðir eru

ekki ástæðan fyrir slæmri stöðu á
markaði fyrir kennslubækur. Það
segir Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóri Office 1, sem er meðal þeirra
bóksala sem halda úti skiptibókamarkaði allt árið um kring.
Í Fréttablaðinu á laugardag voru
áhyggjur bókaútgefenda tíundaðar og sagðist Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Forlagsins, ekki sjá fram á að geta þróað
eða gefið út nýjar kennslubækur
næstu ár vegna hruns í sölu.
Kjartan Örn segir hins vegar
að skiptibókamarkaðir verslana
séu ekki orsakavaldurinn, og þeir
muni alltaf verða til.
„Stóra ástæðan bak við vandræði
í útgáfu kennslubóka er fámennið
á Íslandi. Hér þarf miklu frekar
að hugsa til þess að rafbókavæða
markaðinn fyrir kennslubækur. Þá
er hægt að treysta á miklu minni

PALESTÍNA, AP Salam Fayyad, for-

SKÓLABÆKUR Útgefendur hafa áhyggjur af dræmri sölu kennslubóka en bóksalar
neita því að skiptimörkuðum sé um að kenna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

útgáfu en á prentuðum bókum.“
Hann segir skiptimarkaði vera
svar við kröfum viðskiptavina.
„Við erum í miðri kreppu og
námsmenn eru athugulir kúnnar

sem leita auðvitað að bestu kjörunum hverju sinni. Við stjórnum ekki
neytandanum í þessu máli, heldur
mætum við þörfinni í samfélaginu.“
- þj

sætisráðherra Palestínu, leysti upp
stjórn sína í gær, að því er virðist
til að bregðast
við óróleika
meðal almennings í arabaheiminum.
Fayyad hefur
nú sex vikur
til að velja
nýja ráðherra í
stjórn með sér.
Talið er að hann SALAM FAYYAD
muni skipa stuðningsmenn Fatahsamtakanna og Mahmouds Abbas
forseta, sem boðað hefur til kosninga á Vesturbakkanum og á Gasasvæðinu í haust.
Hamas-samtökin, sem fara
með völdin á Gasasvæðinu, segja
ekkert vit í að halda þessar kosningar eins og er.
- gb

SkjárBíó VOD, SkjárFrelsi og SkjárHeimur er aðgengilegt um Sjónvarp Símans. Með Digital Ísland+ fæst aðgangur að SkjáEinum og SkjáFrelsi.
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Sakamál í Kaupmannahöfn:

Aukin velta á fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu:

Barni í barnavagni stolið

Viðskipti fyrir 2,9 milljarða króna

SAKAMÁL Betur fór en á horfðist

VIÐSKIPTI Velta á fasteignamarkaðinum á höfuð-

eftir að fjórtán mánaða dreng
í barnavagni var rænt í austurhluta Kaupmannahafnar á sunnudag.
Móðir drengsins svæfði hann
í vagninum um hálftvöleytið.
Þegar hún ætlaði að líta eftir
honum tuttugu mínútum síðar var
vagninn með drengnum í horfinn.
Um einni klukkustund eftir að
móðirin hringdi skelfingu lostin
í lögregluna fannst drengurinn
heill á húfi í barnavagninum í
nærliggjandi götu.
- fb

borgarsvæðinu jókst verulega í síðustu viku. Alls
var þinglýst 81 kaupsamningi, sem er rétt tæplega
20 samningum meira en nemur meðaltali síðustu
12 vikna.
Heildarveltan reyndist tæpir 2,9 milljarðar
króna, sem er milljarði meira en nemur meðaltalinu. Meðalverð á fasteign var 35,4 milljónir
sem var sex milljónum hærra en meðaltal síðustu
12 vikna. Þetta kemur fram á vefsíðu Þjóðskrár
Íslands.
Á vefsíðunni segir að fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu 4. febrúar til og
með 10. febrúar 2011 var 81. Þar af voru 50 samningar um eignir í fjölbýli, 25 samningar um sér-

Dómur Khodorkovskís farsi:

Skilgreina þarf ábyrgð og umboð netöryggishóps áður en hann tekur til starfa:

Nýr formaður Stúdentaráðs:

Dómarinn ósáttur við dóminn

Gera lítið án lagaheimildar

Lilja Dögg
nýr formaður

RÚSSLAND, AP Viktor Danilkin,

FJARSKIPTAMÁL Líklega þarf að

dómarinn sem kvað upp dóm
yfir Mikhaíl Khodorkovskí í
desember, var ekki sáttur við
dóminn sem hann las upp.
Þetta fullyrðir Natalja Vasiljeva, aðstoðarmaður dómarans
og kallar dómsuppkvaðninguna
farsa. Hún segir Danilkin ekki
hafa skrifað dóminn sjálfur en
látið sig hafa að lesa upp annan
dóm þegar ljóst þótti að æðri
valdhafar yrðu ekki sáttir við
dóminn, sem hann hefði kveðið
upp sjálfur.
Khodorkovskí er fyrrverandi
olíukaupmaður og harður gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda. Hann var í desember
dæmdur sekur um að hafa
stolið frá eigin olíufélagi og
fangelsisvist hans lengd til ársins 2017.
- gb

breyta lögum til að netöryggishópur Póst- og fjarskiptastofnunar sem
stofnaður verður á árinu geti sinnt
hlutverki sínu. Þetta kom fram
í erindi Þorleifs Jónssonar, forstöðumanns tæknideildar Póst- og
fjarskiptastofnunar á ráðstefnu um
netöryggi í síðustu viku.
„Hópurinn getur spriklað en
lítið gert án lagaheimilda,“ sagði
Þorleifur. Skilgreina þurfi ábyrgð
hópsins og umboð í lögum áður en
hann tekur til starfa.
Ríkisstjórnin ákvað í nóvember síðastliðnum að koma ætti netöryggishópi á laggirnar, og hefur
undirbúningur að stofnun hans
staðið síðan, sagði Þorleifur. Stefnt
er að því að hópurinn verði stofnaður á árinu og taki til starfa um
næstu áramót.
Hlutverk hópsins verður meðal

býli og sex samningar um annars konar eignir en
íbúðarhúsnæði.
Á sama tíma var einum kaupsamningi þinglýst á Suðurnesjum og var hann um eign í fjölbýli. Upphæð samnings var 11 milljónir króna.
Á Akureyri var sex samningum þinglýst. Þar af
voru fimm samningar um eignir í fjölbýli og einn
samningur um sérbýli. Heildarveltan var 104
milljónir króna og meðalupphæð á samning 17,3
milljónir króna.
Á Árborgarsvæðinu var þremur kaupsamningum þinglýst. Þar af var einn samningur um sérbýli og tveir samningar um annars konar eignir
en íbúðarhúsnæði. Heildarveltan var 122 milljónir
króna og meðalupphæð á samning 40,7 milljónir.

REYKJAVÍK Í síðustu viku var 81 kaupsamningi
þinglýst á höfuðborgarsvæðinu.

Ógnir á netinu
Ýmsar ógnir geta steðjað að á netinu sem netöryggishópur stjórnvalda
verður að vita af og kunna að bregðast við.
■ Meiriháttar netárás gæti lamað allar íslenskar vefsíður.
■ Hægt er að gera netárásir á sæstrengi til að takmarka netsamband Íslands
við umheiminn.
■ Netárás gæti truflað dreifikerfi eða framleiðslu raforku.
■ Dæmi eru um að netárásir séu notaðar til að mótmæla, eins og gert hefur
verið til að sýna stuðning við Julian Assange, stofnanda Wikileaks.
■ Með spilliforritum geta netþrjótar náð stjórn á veitukerfum eða tæknivæddum verksmiðjum á borð við álver.

annars stefnumótun í netöryggismálum, áfallastjórnun og uppbygging innviða. Þá mun hann hafa með
höndum vernd og fræðslu almennings.
Þorleifur benti á að ekki sé
komið á hreint hvernig fjárheimildir netöryggishópsins verði. Póst- og

fjarskiptastofnun hafi fengið leyfi
til að nota ónýttar fjárheimildir til
að stofna hópinn, en fyrir næsta ár
þurfi að ákveða hvernig kostnaður við varnirnar verði greiddur. Í
ljósi þess að hægt sé að auka öryggi
landsins verulega sé peningum til
þessa málaflokks vel varið.
- bj

SKÓLAMÁL Lilja Dögg Jónsdóttir
var kosin nýr formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands, á
skiptafundi ráðsins á föstudaginn var. Lilja
Dögg tekur við
að Jens Fjalari
Skaptasyni.
Hún er oddviti
Vöku sem vann
meirihluta í
stúdentaráði
í kosningum
2. og 3. febrúLILJA DÖGG
ar síðastliðinn. Lilja telur JÓNSDÓTTIR
brýnt að koma nýju fyrirkomulagi Stúdentaráðs í gagnið í
samræmi við tillögur sem Vaka
hefur lagt upp með. Einnig leggur Lilja áherslu á LÍN-málin og
endurheimtingu upptökuprófa
við Háskólann.
- rat

SKJÁREINN
AÐEINS

2.890 KR.
ENNEMM / SÍA / NM45012

Á MÁNUÐI
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GAME TÍVÍ

15. febrúar 2011 ÞRIÐJUDAGUR

12

FRÉTTASKÝRING: Hvað á að ráða vegaframkvæmdum?

Engin flýtiframkvæmd án veggjalda
Samanburður á fjölda slysa 2002-2010
Vegurinn norðan fyrir Vaðlaheiði
Fnjóskadalur

Vaðlaheiðargögn eru
flýtiframkvæmd sem ekki
verður af án veggjalda.
Framkvæmdin á ekki
að bitna á öðrum verkefnum Vegagerðarinnar.
Samfélagskostnaður vegna
slysa er margfalt meiri á
öðrum vegköflum en þeim
sem Vaðlaheiðargöng leysa
af hólmi.

Akureyri

Meðan öryggissjónarmið knýja
á um vegbætur á suður- og
suðvesturhorni landsins virðast
byggðasjónarmið lögð til grundvallar við flýtimeðferð við gerð
fyrirhugaðra ganga um Vaðlaheiði.
Tölur úr slysaskrá Umferðarstofu sýna að á meðan 50 slys og
höpp hafi orðið á veginum norður
fyrir Vaðlaheiði á níu ára tímabili, hafi orðið sex sinnum fleiri
óhöpp á sambærilegum vegkafla
á Vesturlandsvegi og átta sinnum
fleiri á 27 kílómetra kafla á
Suðurlandsvegi.
Í tölum sem Fréttablaðið kallaði eftir frá Umferðarstofu
kemur fram að frá ársbyrjun
2002 til septemberloka 2010 hafi
einn látist á veginum sem Vaðlaheiðargöng myndu leysa af hólmi.
Fimm slösuðust alvarlega og 33
lítið. Óhöpp án meiðsla eru 50
talsins. Á svipað löngum vegarkafla á Vesturlandsvegi létust
á sama tíma fimm manns og 20
slösuðust alvarlega. Og á vegar-

Fyrirhuguð Vaðlaheiðargöng
Núverandi vegur um Víkurskarð

Vesturlandsvegur

Akranes
Vesturlandsvegur frá
Þingvallavegi
að Akrafjallsvegi
við Urriðaá
að slepptum
Hvalfjarðargöngunum.

Suðurlandsvegur

ur
rð
fjö
l
a
Hv
Hveragerði

Ölfusá

Selfoss

Suðurlandsvegur frá Þrengslavegi að Biskupstungnabraut.

Reykjavík

Vegur norður f. Vaðlaheiði 26,4 km Vesturlandsvegur 26,5 km

Suðurlandsvegur 27,11 km

Látnir ........................................................................1
Alvarlega slasaðir .................................................5
Lítið slasaðir........................................................ 33
Samtals ............................................................... 39
Óhöpp án meiðsla ..........................................50

Látnir ........................................................................6
Alvarlega slasaðir .............................................. 32
Lítið slasaðir......................................................218
Samtals ............................................................. 256
Óhöpp án meiðsla ........................................ 391

Látnir ........................................................................5
Alvarlega slasaðir ..............................................20
Lítið slasaðir......................................................125
Samtals ..............................................................150
Óhöpp án meiðsla ........................................275

Hlutfallslega meiri fjöldi slysa og óhappa en á vegi norður fyrir Vaðlaheiði:

kafla á Suðurlandsvegi létust sex
og 32 slösuðust alvarlega.

Spurning um forgangsröðun
Uppreiknaðar tölur verkfræðistofunnar Línuhönnunar um kostnað
vegna slysa sýna að gífurlegur
munur er á samfélagslegum kostnaði vegna þessara þriggja vegarkafla á tímabilinu, að ekki sé talað
um þær þjáningar sem alvarleg
slys hafa í för með sér. Sé miðað
við uppreiknaðar tölur nemur
kostnaður vegna slysa á veginum
norður yfir Vaðlaheiði á tímabilinu

478%

727%

Tíu hættulegustu vegarkaflarnir í dreifbýli
Slys, með og án meiðsla, árin 2005 til 2009
Vegur
Fjöldi slysa
Vegalengd Slys/km
1 Hringv. frá Þrengslavegi (brú-sýslumörk)
115
4,41 km
26,1
2 Reykjanesbr. (Grindavíkurv.-Njarðvíkurv.)
66
4,56 km
14,5
3 Reykjanesbr. (brú yfir Vatnsl.str.veg-Grindavíkurv.)1
58
11,62 km
13,6
4 Hringv. (Þorlákshafnarvegur-Þrengslavegur)
213
16,63 km
12,8
5 Hringv. (Hvalfjarðarv.-Hvalfjarðargöng)
11
0,94 km
11,7
6 Hringv. (Þingvallav.-Brautarholtsvegur)
134
11,96 km
11,2
7 Hringv. (Borgarfjarðarbr.-Borgarnes, Borgarbraut)
26
2,48 km
10,5
8 Hringv. (Akrafjallsv. við Urriðaá-Hvalfjarðarvegur)
11
1,1 km
10,0
9 Hringv. (Hvalfjarðargöng)
55
5,76 km
9,5
10 Hringv. (Hafravatnsv.-Breiðholtsbraut)
31
3,41 km
9,1
Heimild: Ársskýrsla slysaskráningar Umferðarstofu árið 2009.

rétt rúmum 975 milljónum króna.
Kostnaður vegna slysa á vegarkaflanum á Vesturlandsvegi er
svo tæpir 4,4 milljarðar króna og
6,2 milljarðar á vegarkaflanum á
Suðurlandsvegi.
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra
bifreiðaeigenda, segist vona að
til lengri tíma auðnist mönnum
að fara í framkvæmd á borð við
Vaðlaheiðargöng. „Skylda okkar
hlýtur hins vegar að vera að forgangsraða, meðal annars út frá
slysum,“ segir hann og bendir á
að sá vegarkafli þar sem umferð
myndi minnka verði af gerð Vaðlaheiðarganga sé í 54. sæti á lista
yfir vegarkafla þar sem slys eru
tíðust. „Síðan má horfa til Suðurlandsvegar þar sem er að finna
nokkra kafla sem eru á topp
tuttugu.“

Göngin taka ekki frá öðru
Undir lok janúar fundaði innanríkisráðherra fyrir norðan til að
ganga úr skugga um að ekki væri
þar sama andstaða við veggjöld
til að fjármagna framkvæmdir
og vart hefur orðið í nágrenni
höfuðborgarinnar. Svo reyndist
ekki vera og hefur því verið haldið áfram með undirbúning Vaðlaheiðarganga. „Það liggur ekki
annað fyrir en verið sé að búa til
hlutafélag í samræmi við lög sem
samþykkt voru á þingi í fyrra.
Fyrsta verkefni félagsins yrði svo
að senda út svokallað forval og svo
útboð í framhaldinu,“ segir Hreinn
Haraldsson vegamálastjóri. Hann
segir vonir standa til að af þessu

„…Svo langar mig að vera alltaf glaður svona eins og Óli frændi.
Ég held að hann þurfi aldrei að sofa…”
„En mamma, þegar ég verð stór langar mig að verða svona lagari sem getur lagað alls konar dót og
svoleiðis. Svo langar mig að verða blómalæknir svo að öll blómin geti lifað þó að veturinn komi. Best
væri samt að vera hjólamaður. Þá getur maður hjólað allan daginn og haft nesti með sér og skoðað fuglana
á leiðinni og svoleiðis. Svo langar mig að vera alltaf glaður - svona eins og Óli frændi. Ég held að hann
þurfi aldrei að sofa eða borða fisk.”

Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma
í æsku sem haft geta í för með sér ævilanga örorku. Þeir sem ekki hafa fest sig í sessi á vinnumarkaði standa utan lífeyriskerfisins og
njóta því einungis bóta Tryggingastofnunar.
OKKAR framtíð er ný og kærkomin framtíðartrygging barna og ungmenna sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á
fullorðinsárum. Með OKKAR sparnaði, sem laus er til útborgunar við átján ára aldur, má treysta undirstöðurnar enn frekar.

zebra

Framtíð
- framtíðartrygging barna fyrir „efin” í lífinu og fjárhag fullorðinsáranna. Sjá nánar um
OKKAR líftryggingar hf. • Sóltúni 26 • 105 Reykjavík • Sími 540 1400 • Fax 540 1401 • www.okkar.is

Framtíð á okkar.is.
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Bæjarráð Kópavogs undrast skilmála Fjármálaeftirlitsins varðandi leiguhúsnæði:

Telja FME geta verið utan Reykjavíkur
geti orðið á næstu vikum og mánuðum og verkið verði boðið út í
vor.
Heildarkostnaður við jarðgöngin er áætlaður um 10 milljarðar króna, en Vegagerðin á að
eiga 51 prósent í hlutafélaginu
sem stendur að framkvæmdinni.
„Vegagerðin þarf bara að leggja
fram 200 milljónir og svo aðrir 200
milljónir þannig að hlutafé yrði
400 milljónir króna,“ segir hann.
Félagið á svo að taka lán fyrir því
sem út af stendur. „Þetta á ekki
að íþyngja hefðbundnum verkefnum Vegagerðarinnar eða koma
niður á öðru. Sérstaða Vaðlaheiðarganganna er sú að þetta er allan
tímann eyrnamerkt sem veggjaldaverkefni sem greiðist með gjöldum
og þannig borgist lánin til baka.“
Eigendur að 49 prósenta hlutnum
á móti Vegagerðinni segir Hreinn
að verði sveitarfélög fyrir norðan
og aðrir sem áhuga hafa á því að
sjá göngin verða til.
Næstu jarðgöng sem fjármögnuð yrðu á hefðbundinn hátt segir
Hreinn verða ný Norðfjarðargöng. Umferð milli Eskifjarðar
og Neskaupstaðar sé hins vegar
ekki svo mikil að hægt sé að fara
veggjaldaleið. „Forsenda þess að
fara í svona veggjöld er að framkvæmdin sé arðbær og fjárfestingin skili sér til baka.“ Vaðlaheiðargöng segir Hreinn að séu
flýtiframkvæmd sem verði ekki
að veruleika nema menn séu tilbúnir að fara þessa leið.

FÍB um tolla í
Vaðlaheiðargöng
Áformað er að lán við gerð
Vaðlaheiðarganga verði tekin hér
innanlands til 30 eða 40 ára og
greidd niður með vegatollum, líkt
og gert var með Hvalfjarðargöng.
Þetta kemur fram í umfjöllun á vef
Félags íslenskra bifreiðaeigenda
(FÍB) í gær um hvort vegatollar
fái staðið undir kostnaði við gerð
Vaðlaheiðarganga.
„Það sem er líkt með þessum
göngum er kostnaðurinn. Uppreiknað til verðlags í dag var
kostnaður við Hvalfjarðargöng 11
milljarðar króna en áætlað er að
Vaðlaheiðargöng kosti á bilinu 9-10
milljarða,“ segir í umfjöllun FÍB um
leið og bent er á að umferð fyrir
norðan sé margfalt minni en um
Hvalfjarðargöng. „Spurningin sem
vaknar er hvað vegatollar þurfa að
vera háir um Vaðlaheiðargöng til
að standa undir vöxtum og afborgunum – og hvort það nægi til.“
Fram kemur að umferð um
Hvalfjarðargöng nemi að jafnaði
5.400 bílum á dag allan ársins
hring, eða tæplega tveimur milljónum bíla á ári. Meðal gangagjald
er sagt vera 485 krónur. Á móti
er bent á að 12 hundruð bílar fari
að jafnaði daglega um Víkurskarð,
sem Vaðlaheiðargöng komi til með
að leysa af hólmi. „Leiðarstyttingin
er 16 kílómetrar og tímasparnaður
níu mínútur. Leiðarstytting um
Hvalfjörð er hins vegar 42 km og
tímasparnaður um 30 mínútur.
Segja má að það geti verið þrefalt
„ábatasamara“ að fara um Hvalfjarðargöng en Vaðlaheiðargöng,“
segir í umfjöllun FÍB. „Álitamálið
sem aðstandendur Vaðlaheiðarganga standa frammi fyrir er hvað
vegatollurinn ÞARF að vera hár til
að standa undir kostnaðinum og
hvað hann MÁ vera hár. Helst þarf
þetta að vera ein og sama talan. Ef
vegatollar standa ekki undir kostnaðinum þarf ríkissjóður að borga
með göngunum. Ákvörðun um að
hefja gerð þeirra byggist hins vegar
á því að ríkið borgi ekki.“

Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA „Það er erfitt að finna
rök fyrir því að Fjármálaeftirlitinu
séu takmörk sett í starfsemi sinni
þótt staðsetning þess sé utan tiltekinna póstnúmera í Reykjavík,“ segir
bæjarráð Kópavogs, sem lýsti fyrir
helgi furðu sinni á auglýsingu eftir
húsnæði fyrir Fjármálaeftirlitið.
Í auglýsingu Ríkiskaupa fyrir
hönd FME er óskað eftir tvö þúsund fermetra húsnæði undir starfsemi stofnunarinnar. Skilyrði er að
húsnæðið sé í póstnúmerum 101 til
108 í Reykjavík. Stofnunin er vaxin
upp úr núverandi húsnæði á Suðurlandsbraut.

GUNNAR ANDERSEN Forstjóri FME segir

kostnaðarauka felast í því að vera fjarri
stjórnsýslunni í miðbæ Reykjavíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Bæjarráð dregur í efa lögmæti
slíkrar auglýsingar þar sem slíkar
takmarkanir útiloka sveitarfélögin

á höfuðborgarvæðinu önnur en
Reykjavík,“ bókaði einróma bæjarráð, sem fól bæjarlögmanni Kópavogs að kanna lögmæti auglýsingarinnar.
„Ástæðan er vinnutap og kostnaður sem felst í því að vera lengra í
burtu frá stjórnsýslunni; ráðuneytum, Seðlabanka, Alþingi og þeim
stofnunum stjórnsýslunnar sem við
höfum regluleg samskipti við,“ segir
Gunnar Andersen, forstjóri FME, er
hann útskýrir óskir stofnunarinnar
um staðsetningu. „Ég vona að okkur
sé frjálst að velja okkur staðsetningu á húsnæði.“
- gar

MCDONALD HÁLSHÖGGVINN

Finnski listamaðurinn Jani Leinonen
virtist hafa gaman af að hálshöggva
sjálfan Ronald McDonald, einkennisdúkku skyndibitakeðjunnar McDonald’s.
Dúkkunni höfðu hann og félagar hans
rænt úr einum veitingastaðanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Opnir fundir
með nýjum
stjórnendum
Landsbankans
Reykjavík Grand Hótel
Þriðjudagur 15. febrúar kl. 17.00

Höfn í Hornafirði Nýheimar
Fimmtudagur 17. febrúar kl. 20.00

Skráning á landsbankinn.is
og í 410 4000 – allir velkomnir!

Nýir stjórnendur kynna nýja stefnu
bankans og framtíðarsýn, breytingar
sem orðið hafa og aðgerðalista
næstu mánaða. Við viljum hlusta
eir skoðunum og viðbrögðum ykkar,
eigenda bankans, til að eﬂa bankann
enn frekar. Við ætlum að vera
Landsbankinn þinn.

Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans,
á opnum fundi á Akureyri 3. febrúar.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Byrgja deilur um náttúruauðlindir okkur sýn á
önnur tækifæri í efnahagslífinu?

Víðari sjóndeildarhringur

M

argrét Guðmundsdóttir, formaður Félags atvinnurekenda og forstjóri lyfjafyrirtækisins Icepharma,
hélt athyglisverða ræðu á fundi félagsins í síðustu
viku, sem sagt var frá í Fréttablaðinu.
Margrét gagnrýndi meðal annars þá yfirþyrmandi athygli sem gömlu frumframleiðslugreinarnar, sjávarútvegur og landbúnaður, fengju hjá stjórnmálamönnum og fjölmiðlum miðað við hlut sinn í atvinnulífinu. Það er sjónarmið sem
mikið er til í. Við undirbúning
SKOÐUN
umsóknar um aðild að Evrópusambandinu var þannig nánast
Ólafur Þ.
eingöngu rætt um hagsmuni
Stephensen
þessara tveggja atvinnugreina.
olafur@frettabladid.is
Þótt þær séu mikilvægar verður
mestu vaxtartækifærin og verðmætustu störfin ekki þar að
finna á næstu árum. Tækifærin
liggja í öðrum atvinnugreinum og mætti ræða meira um hvernig á
að halda hagsmunum þeirra til haga, til dæmis gagnvart ESB.
Margrét gagnrýndi sömuleiðis hversu uppteknir Íslendingar
væru af umræðu um náttúruauðlindir. Hún hefur rekið fyrirtæki
í Danmörku og tók dæmi af Dönum, sem lengst af hafa verið
fátækir af auðlindum og vöxtur og þroski samfélagsins hefur fyrir
vikið byggzt á menntun. Áherzla á verk- og verkfræðimenntun
hefur skilað sér í uppbyggingu stórra útflutningsfyrirtækja. Hér
á landi er verkfræðimenntun nú skorin niður og atvinnulífið segir
ekki orð, eins og Margrét vakti athygli á.
„Í ljósi þess hvernig Danir hafa byggt upp sitt öfluga atvinnulíf með sterkum og oft alþjóðlegum framleiðslufyrirtækjum er
rökrétt að velta því upp hvort auðlindirnar sem við Íslendingar
erum svo rík af séu okkur mögulega hindrun í að vaxa á öðrum
sviðum,“ sagði Margrét. „Getur verið að við einblínum of mikið
á þær og þá hvort og hvernig við getum nýtt þær í stað þess að
víkka sjóndeildarhringinn og nýta önnur tækifæri?“
Þetta er áhugaverð spurning. Umræður á Íslandi snúast mikið
um hvort og hvar eigi að virkja, hver eigi kvótann, hvað eigi að
borga fyrir hann og svo framvegis. Á sumum sviðum er umræðan
komin út í vitleysu. Þegar rætt er um aðild að alþjóðasamstarfi
hafa sumir áhyggjur af að útlendingar ásælist auðlindir okkar.
Þrálátur misskilningur um að verið sé að selja náttúruauðlindir
á Suðurnesjum tefur fyrir erlendri fjárfestingu í atvinnulífinu.
Að einhverju leyti hefur bankahrunið spillt fyrir þeim sem
vilja taka ofan auðlindagleraugun. Uppbygging fjármálaþjónustu
var oft tekin sem dæmi um að hér væri hægt að byggja upp arðvænlegar atvinnugreinar, sem ekki byggðu á nýtingu annarra
auðlinda en mannauðsins. Eftir hrun hafa margir leitað aftur í
það sem er þekkt, öruggt og íslenzkt.
Vaxtarmöguleikar Íslands liggja í að virkja menntun, þekkingu, hugvit og rannsóknir til að byggja upp nýjar, öflugar og
alþjóðlegar framleiðslugreinar. Umræðan ber hins vegar iðulega
vott um að sjóndeildarhringur margra nær ekki svo langt.

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
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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

Allra flokka kvikindi

Menningin með

...og yfirmaður Staðlaráðs

Ný auglýsingaherferð Evrópusinna
verður kynnt í dag. Þar munu
75 manns stíga fram sem andlit
herferðarinnar. Tveir þingmenn eru
þeirra á meðal, þær Ragnheiður
Ríkharðsdóttir og Siv Friðleifsdóttir.
Framsóknarmenn eiga fleiri fulltrúa í
hópnum, til dæmis Gísla Tryggvason,
talsmann neytenda, og Sæunni
Stefánsdóttur, fyrrverandi þingmann.
Þá er Þröstur Haraldsson, sem nýverið lét af starfi ritstjóra Bændablaðsins, á meðal þátttakenda, eins og
Grétar Þorsteinsson, fyrrverandi forseti ASÍ. Hann
hefur setið á framboðslistum Vinstri grænna.

Mennta- og menningarlífið er einnig
áberandi: Grínistarnir Bergur Ebbi
Benediktsson og Dóri DNA, Hannes
Pétursson skáld, Njörður P. Njarðvík,
prófessor emeritus, Óttarr Proppé,
borgarfulltrúi og tónlistarmaður,
Högni Egilsson úr Hjaltalín,
rithöfundarnir Jón
Kalman Stefánsson, Páll Valsson
og Iðunn Steinsdóttir og tónlistarmaðurinn Sigtryggur
Baldursson láta
öll sjá sig.

Og fleiri misóvænt nöfn má tína til:
Jóhann R. Benediktsson, fyrrverandi
lögreglustjóri á Suðurnesjum, Finnur
Oddsson hjá Viðskiptaráði, upplýsingafulltrúarnir G. Pétur Matthíasson, Svanborg Sigmarsdóttir og Sigríður Dögg
Auðunsdóttir, Jórunn Frímannsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi,
Jón Diðrik Jónsson, sem var
forstjóri Glitnis á Íslandi, og
Árni Finnsson, formaður
Náttúruverndarsamtakanna.
Fæstum þarf þó að koma mjög
á óvart að framkvæmdastjóri
Staðlaráðs sé Evrópusinnaður.

HALLDÓR

Veiðigjald og gengi
Efnahagsmál
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stigur@frettabladid.is

Þórólfur
Matthíasson
prófessor í
hagfræði við
Háskóla Íslands

N

ýbirt samantekt Hagstofu Íslands úr
reikningum sjávarútvegsfyrirtækja
sýnir að svokallaður hreinn hagnaðar
(sem sumir enskumælandi hagfræðingar
kalla superprofit, ofurhagnað) í veiðum og
vinnslu nam 45 milljörðum króna á árinu
2009. Í grein hér í blaðinu talar hagfræðingur Landssambands íslenskra útvegsmanna þessar tölur niður þó að fátt bendi
til annars en að hreinn hagnaður veiða og
vinnslu verði áfram mældur í milljarðatugum næsta áratuginn eða svo.
Undir lok greinar sinnar fullyrðir hagfræðingur LÍÚ að verði hluti af auðlindarentunni (ofurhagnaðinum) beint til
almennings muni gengið lækka og lífskjör
almennings versna. Enginn rökstuðningur
er lagður fram þessari fullyrðingu til
stuðnings. Það er enda eðlilegt, ég kann
ekki þá hagfræði sem fær rök hagfræðings LÍÚ til að ganga upp. Rifjum upp
að með álagningu veiðigjalds er verið að
veita tekjum af auðlindinni frá handhöfum
veiðiheimilda til eiganda auðlindarinnar,
frá eigendum útgerðarfyrirtækja til
almennings. Þessu fylgir óhjákvæmilega að ráðstöfunartekjur útgerðarmanna

minnka og að tekjur og lífskjör almennings batna. Tekjutilfærslum af þessu tagi
kunna að fylgja áhrif á gengi og innlent
verðlag, en þá því aðeins að almenningur
ráðstafi tekjum með verulega öðrum hætti
en útgerðarmenn. Til dæmis er líklegt að
við skilyrði frjálsra fjármagnsflutninga
séu útgerðarmenn líklegri til að flytja
tekjur og eignir til útlanda en almennir
borgarar. Tilflutningur tekna til almennings frá útgerðarmönnum er því líklegri
til að styrkja gengi en að veikja það.
Þannig að veiðigjald mun styrkja lífskjör
almennings úr tveimur áttum, með beinum hætti gegnum lægri tekjuskatt eða
lægri virðisaukaskatt eða beinar tilfærslur og með óbeinum hætti með (smávægilegri) styrkingu á raungengi.
Fullyrðing hagfræðings LÍÚ um að
álagning veiðigjalds muni veikja lífskjör
almennings stenst ekki skoðun. Hitt er
annað mál, og hefur aldrei verið dulið, að
álagning veiðigjalds mun skerða tekjur
handhafa veiðiheimilda en auka tekjur
eiganda sjávarauðlindarinnar, sem er
íslenskur almenningur. Skiljanlegt er að
LÍÚ sé það lítt að skapi.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Flokksræði og framfarir
Í DAG
Jónína
Michaelsdóttir
Blaðamaður

M

örgum hefur verið tíðrætt
um flokksræði síðustu misserin, og eru þá gjarnan með aðra
flokka en sína eigin í huga. Við
ber að þeir sem starfa við fjölmiðlun og eru ekki flokksbundnir, trúi því að þeir séu hlutlausir
í pólitík, en það er undantekning
að svo sé. Það þarf enga sérgáfu
til að skynja hvar samúðin liggur
hjá hverjum og einum þegar rætt
er og ritað um stjórnmál. Ekkert
við það að athuga. Hitt er lakara
þegar stjórnmálaflokkar taka
upp siði sértrúarsafnaða: Helgispjöll, ef línunni er ekki fylgt!
Hverju mundi það breyta ef
allir stjórnmálaflokkar á Íslandi
yrðu lagðir niður?
Ekki miklu. Sækjast sér um
líkir, og fyrirbærið yrði bara
skilgreint með öðru orði en,
flokkur.
Góð vinkona mín, sem fór í
framhaldsnám til Kaupmannahafnar á árum áður, sagði að það
hefði komið sér í opna skjöldu
hvað vinstri sinnaðir stúdentar
voru sannfærðir um eigið ágæti.
Skólabróðir hennar sagði að það
væri ekkert leyndarmál að gáfuðustu nemendurnir væru allir
vinstri sinnaðir, og ef hún vildi
vinna sig í álit sem „intellectual“
þá skyldi hún segjast vera vinstri
sinnuð. „Horfðu bara á þá! Sérðu
ekki hvað þetta fólk ber af í andríki og gáfum?“ sagði hann, einlægur og hrifinn. Maður þarf
ekki að vera langminnugur til að
kannast við þetta viðhorf í listageiranum hér á landi. Þeir sem
ekki voru vinstri sinnaðir, voru
yfirleitt ekki að flagga því. Vissu
hvað það kostaði.

Nýir tímar
Meðan Samband íslenskra samvinnufélaga var og hét, hafði
AF NETINU

Nótulaus viðskipti?
Eftirlitsskyld fjármálafyrirtæki hafa
komist upp með það árum saman
að stunda nótulaus viðskipti í
stórum stíl! Þetta eru eignaleigufyrirtækin Avant, Íslandsbanki
fjármögnun og SP fjármögnun,
dótturfyrirtæki Landsbankans.
Fyrirtækin eru virðisaukaskattskyld
og skylt er að gefa út reikninga í
samræmi við lög um virðisaukaskatt. Fyrir u.þ.b. ári síðan kom
í ljós að fyrirtækin höfðu aldrei
gefið út reikninga fyrir þúsundum
bifreiða sem þau seldu á svokallaðri kaupleigu
[...]Haft var samband við Ríkisskattstjóra og skömmu síðar fengu
30 – 40 manns ábyrgðarbréf frá
SP með nýútgefnum reikningum
[...] 3. febrúar. sl. sat ég síðan
fund með Skattrannsóknarstjóra
þar sem fram kom að fyrirtækin
innsköttuðu virðisaukann á nýjum
bílum. Og eins og áður segir gáfu
þau ekki út reikninga á móti, þ.e.
til viðskiptavina sinna. Sem sagt,
borguðu ekki virðisaukaskattinn
(útskattinn) aftur til ríkisins.
Virðisaukaskattsuppgjör byggist
nefnilega á reikningum.
[...] Ef starfsemi fyrirtækjanna væri
í samræmi við lög og reglur væri
að sjálfsögðu komin niðurstaða
eða svar skattayfirvalda um að
„nótuleysið ætti sér eðlilegar
skýringar og að svona „reikningur“
væri í fullu samræmi við lög um
virðisaukaskatt.“ Kvörtun vegna
seinagangs Ríkisskattstjóra er nú
til meðferðar hjá Umboðsmanni
Alþingis. Ríkisskattstjóri hafði ekki
skilað inn svari fyrir tiltekinn frest
frá Umboðsmanni.
blog.eyjan.is/thordisbs
Þórdís Björk Sigurþórsdóttir

Eyjarskeggjar
Framsóknarflokkurinn mikil ítök,
sérstaklega á landsbyggðinni, og
Sitjandi ríkisstjórn er tíðrætt um
var ófeiminn við að nýta sér það.
Norðurlöndin og þá sem þar búa,
Sjálfstæðisflokkurinn var og er
og hvað það sé eftirsóknarvert
flokkur einkaframtaksins, og þess
fyrir okkur að vera með sama
að fólk vinni saman, stétt með
skipulag og gildismat. Ég held
stétt. Sjálfstæðismenn hafa verið
að það verði seint. Ekki af því að
öflugir í útgerð og atvinnulífi
norrænt viðmið sé ekki ágætt,
almennt á síðustu áratugum. Þetta
heldur af því að við búum á eyju
vita allir og þetta er liðin tíð. En
í Atlantshafi. Þó að samgöngur
hvað er fram undan?
og samskipti séu greið, held ég
Þeir sem eru búnir að fá nóg
að eyjarskeggjar, hvar sem er í
af „flokksræði“, hafa ekki lagt
veröldinni séu á sérstakri snúru.
til nýja skipan, svo ég viti til.
Fyrir mörgum árum, þegar
Það kann að hafa farið framhjá
ég var í sumarleyfi á Mallorca,
mér. En það er náttúrlega við
keypti ég bókina, Vetur á Mallblasandi að
orca eftir Amanmenn hljóta
tine Lucile
að skoða
Dupin, sem
Hverju
mundi
skipulag
tók sér nafnið
og hlutverk
George Sand.
það breyta ef
stjórnmálaHún skrifaði
allir stjórnmálaflokkar á bókina eftir að
hreyfinga
upp á nýtt á
búið vetrÍslandi yrðu lagðir niður? hafa
næstu árum,
arlangt á eyjekki bara út
unni með Fredaf hruninu,
erick Chopin og
heldur tækninni. Við lifum í allt
börnum sínum. Greinilegt var
öðrum heimi en áður.
að þeim hafði ekki liðið vel þar.
Það er til dæmis rökrétt og
Kuldinn kom þeim í opna skjöldu
skynsamlegt þegar verið er að
og þeim mislíkaði eitt og annað
vinna plögg sem skipta máli að
hjá eyjarskeggjum. Það sem mér
um það ríki trúnaður meðan á
þótti athyglisvert var að einn
ferlinu stendur, en þeir sem líta
þeirra, sagnfræðingur að mennt,
á slíkan trúnað sem óviðeigandi
hafði skrifað langan formála að
leynd, þurfa ekki annað en að
bókinni. Þar útskýrði hann ítarsenda eina setningu á sms til að
lega eða gerði lítið úr öllu sem
rjúfa þá leynd. Vonandi vaknar
Sand hafði gert athugasemdir
aftur virðing fyrir trúnaði milli
við á eyjunni.
manna, en í dag er litið á slíkt sem
Semsagt: Mallorca-búar eru
pukur, vegna óöryggisins sem alls
stoltir af veru þessa fræga pars
staðar ríkir.
á eyjunni, og selja túristum bókFámenn þjóð á auðvitað að
ina, en útskýra í sömu bók að það
vinna saman í hremmingum. En
sé ekkert að marka það sem hún
meðan allir standa eins og hundar
segir um þá.
á roði á eigin torfu gerist lítið, og
Ég verð að viðurkenna að mér
allir tapa.
fannst þetta afar íslenskt!
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Lögbrot í grunnskólum
Skólamál
Guðrún
Valdimarsdóttir
formaður SAMFOK

F

oreldrar grunnskólabarna
í Reykjavík sætta sig ekki
við illa ígrundaðan niðurskurð
í grunnskólum Reykjavíkur.
Núna stöndum við frammi
fyrir beinum niðurskurði sem
er niður skurður ofan á hagræðingu. Áætlaður heildar-

greinakennsla er ekki fullnægjandi í mörgum skólum. Börnum
er víða ekki boðið upp á sundkennslu og forfallakennsla
hefur verið lítil sem engin á
þessum skólavetri. Með fjölgun
í bekkjum verður ómögulegt að
framfylgja stefnu menntayfirvalda um skóla án aðgreiningar
þannig að öll börn eigi jafnan
rétt til náms og eigi að fá stuðning og kennslu við sitt hæfi.
Mörgum foreldrum finnst
enn verra að geta ekki treyst
því að börn þeirra séu í öruggu
umhverfi á skólatíma eins
og þau eiga rétt á samkvæmt

Á erfiðum tímum ættum við að byggja
upp grunnstoðir samfélagsins en ekki
brjóta þær niður.
niðurskurður hjá menntasviði
á ársgrundvelli er núna rúmur
milljarður króna en uppsafnaður niðurskurður nálgast 20%.
Formaður menntaráðs fullyrðir að borgin muni sjá til
þess að grunnskólalög verði
ekki brotin. Flestir foreldrar
eiga bágt með að trúa því
þar sem nú þegar er verið að
brjóta á réttindum barna til
náms um alla borg. Frekari
niðurskurður mun aðeins auka
á þann vanda.
Með fyrirhugaðri 250 milljón króna skerðingu á kennslumagni munu skólarnir ekki
geta sinnt lögbundinni skyldu
sinni og framfylgt Aðalnámskrá grunnskóla. Ástandið er
nógu slæmt fyrir. List- og verk-

landslögum. Niðurskurður á
fjárveitingum til gæslumála í
frímínútum og í matartímum
mun skapa kjörlendi fyrir aukið
einelti. Þeir sem til þekkja vita
að eineltismálin eru allt of
mörg og erfið nú þegar.
Grunnskóli er bundinn í lög
og börnin hafa skólaskyldu.
Þau skulu sækja grunnskóla
hvort sem þeim líkar betur eða
verr. Foreldrar gera þá eðlilegu
kröfu að ekki sé brotið á börnunum í skólanum.
Það er skylda Reykjavíkurborgar að fara eftir lögum og að
forgangsraða í þágu velferðar
barna og unglinga. Á erfiðum
tímum ættum við að byggja
upp grunnstoðir samfélagsins
en ekki brjóta þær niður.

2643

fagmenn
sækja sér símenntun
hjá IÐUNNI á hverri önn.
Ert þú einn af þeim?
Kannaðu framboðið í námsvísi
IÐUNNAR á vorönn 2011

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - www.idan.is

IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við samruna fjögurra fræðslumiðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu vorið 2006. Um áramótin 2006/2007 bættist síðan Fræðslumiðstöð bílgreina í hópinn.
Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerðarmanna, FIT, VM, Bílgreinasambandið og Samtök ferðaþjónustunnar. Hlutverk IÐUNNAR er fyrst og fremst að
bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í bíl-, bygginga- og málmiðngreinum, prentiðnaði og matvæla- og veitingagreinum.
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Tækifæri til að gera betur
Viðskiptaþing
Finnur Oddsson
Framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs Íslands

V

iðskiptaþing 2011 er haldið
undir yfirskriftinni Tökumst á við tækifærin: atvinnulíf til athafna. Titill þingsins
endurspeglar í senn þau áhugaverðu tækifæri sem sannanlega
eru til staðar á Íslandi og áeggjan
til atvinnulífs um að nýta þau. Í
aðdraganda þingsins stóð Viðskiptaráð fyrir könnun meðal
forsvarsmanna atvinnulífsins um
afstöðu þeirra til ýmissa mála sem
ofarlega eru á baugi. Meðal annars
var spurt um hvar helstu tækifæri
til verðmætasköpunar lægju í nánustu framtíð, auk þess sem hugað
var að því hvaða hindranir standa
í vegi fyrir endurreisn efnahagslífsins.
Svör forsvarsmanna í íslensku
atvinnulífi um hvar tækifærin
liggja birtast í áherslum Viðskiptaþings. Veruleg verðmæti
eru fólgin í menntun og hugviti
þjóðarinnar og samkeppnisforskot
efnahagslífsins byggir svo einnig
á þremur grunnstoðum hagkerfisins; orkunni, hafinu og náttúrunni.
Flestir þátttakenda nefna að mikil
tækifæri felist í orkuauðlindunum
og nýtingu þeirra. Sjónir forystumanna viðskiptalífsins beinast að
frekari vinnslu orkuauðlinda og

aukinni verðmætasköpun á grunni
núverandi orkuvinnslu, meðal
annars með nýtingu orkunnar í
smærri en mögulega arðbærari
verkefni sem skilað geta hærra
orkuverði. Fjölbreyttir möguleikar í ferðaþjónustu, aukin sjósókn og aukið verðmæti sjávar- og
landbúnaðarafurða í krafti tækniframfara voru meðal þeirra tækifæra sem nefnd voru og einnig var
tengd starfsemi á borð við fiskeldi
ofarlega í huga.
Þrátt fyrir að í svörunum endurspeglist hefðbundnar áherslur á
auðlindanýtingu er greinilegt að
mikilvægi þekkingar og rannsókna er forsvarsmönnum atvinnulífsins sérstaklega hugleikin. Mjög
er horft til hugverka geirans,
nýsköpunar og tækniframfara
sem forsendu verðmætasköpunar
á næstu árum og áratugum. Ekki
kemur á óvart að rannsóknir,
tækni og nýsköpun yrðu ofarlega
á blaði, þar sem nýting auðlinda
færist nú nær efri mörkum þess
sem telst vinnanlegt, miðað við
núverandi tæknistig.

Stjórnvöld og atvinnulíf líti í eigin
barm
Samstarf stjórnvalda og atvinnulífs mun miklu ráða um hversu
greiðfær leið íslenska hagkerfisins
verður úr núverandi kreppuástandi. Þess vegna er áhugavert
að skoða hugmyndir þátttakenda
um hverjar stærstu hindranirnar í
vegi endurreisnar efnahagslífsins
væru. Tveimur spurningum í

könnun Viðskiptaráðs var ætlað að
grennslast fyrir um þetta. Annars
vegar var spurt með almennum
hætti um hvaða hindranir væru í
vegi fyrir endurreisnarstarfinu og
valkostir ekki gefnir fyrirfram.
Hins vegar var spurning með

við þá gagnrýni sem hér er beint
að stjórnvöldum, en svör um það
bil níu af hverjum tíu aðspurða
endurspegla þá skoðun að stjórnvöld og stefna þeirra hamli viðreisn hagkerfisins. Slíkar niðurstöður hljóta að verða þeim sem

Meira en tveir þriðju (69%) forsvarsmanna þeirra fyrirtækja sem þátt tóku
nefna stjórnvöld sem helsta þröskuldinn
sem stendur í vegi fyrir endurreisn.
fyrirfram gefnum valmöguleikum
um hvað það er sem helst veldur
erfiðleikum í rekstri fyrirtækja.
Niðurstöður könnunarinnar
eru sláandi. Meira en tveir þriðju
(69%) forsvarsmanna þeirra
fyrirtækja sem þátt tóku nefna
stjórnvöld sem helsta þröskuldinn
sem stendur í vegi fyrir endurreisn. Of háir skattar eru svo
að mati ríflega fimmtungs svarenda mesta vandamálið, en
skattastefna ríkisstjórnarinnar
hefur sætt mikilli gagnrýni viðskiptalífsins. Önnur atriði sem
helst komast á blað eru gjaldeyrishöft og ótrúverðugur gjaldmiðill, vinnubrögð fjármálastofnana og seinagangur við
skuldaaðlögun og almenn viðhorf
sem frá hruni hafa einkennist af
svartsýni og öfund. Þessi atriði
blikna hins vegar í samanburði

nú halda um stjórnartaumana
alvarlegt umhugsunarefni.
Þegar horft er til þeirra þátta
sem valda erfiðleikum í rekstri
fyrirtækja, nefnir meira en helmingur þeirra sem svara orðspor
atvinnulífsins, en það hefur beðið
verulegan hnekki frá bankahruni.
Samdráttur í eftirspurn, veikt
gengi krónu og takmarkað aðgengi
að fjármagni eru einnig nefnd sem
vandamál. Nokkur eðlismunur er
á erfiðleikum sem lúta að orðspori
viðskiptalífsins annars vegar og
þeim er tengjast hagrænum breytingum á borð við eftirspurn og
gengi gjaldmiðla hins vegar. Það
er á valdi forsvarsmanna viðskiptalífsins að bæta orðsporið,
en það gerist eingöngu með því að
fylgja eftir af aga góðum stjórnarháttum og að samfélagsleg ábyrgð
sé höfð að leiðarljósi í rekstri

fyrirtækja. Þetta er staðreynd
sem forsvarsmenn í íslenskum
fyrirtækjarekstri verða að taka
alvarlega. Jafnframt þurfa samskipti atvinnulífs við stjórnvöld
að einkennast af málefnalegum
skoðanaskiptum og ábyrgð.
Af ofangreindum svörum má
ljóst vera að mörgu er verulega
ábótavant í umgjörð atvinnurekstrar á Íslandi, en að auki hafa
samskipti stjórnvalda og atvinnulífs ekki haft á sér uppörvandi
blæ á síðustu vikum og mánuðum. Hvort tveggja er óásættanlegt
ef þjóðin á að finna kröftuga viðspyrnu úr því kreppuástandi sem
varað hefur í næstum þrjú ár.
Stjórnvöld og atvinnulífið þurfa
að taka höndum saman og fjarlægja þær hindranir sem standa
í vegi fyrir endurreisn efnahagslífsins. Í því felast eingöngu tækifæri. Umgjörð atvinnulífsins, lög
og reglur, eru á ábyrgð stjórnvalda
og auk þess hafa þau veruleg áhrif
á viðhorf almennings til atvinnulífs með orðum sínum og gjörðum.
Stjórnvöld hafa því fjölmörg tækifæri til að styðja við atvinnulífið,
auka þannig framleiðslu, draga
úr atvinnuleysi og efla kaupmátt.
En óumdeilt er að frumkvæðið til
athafna liggur hjá atvinnulífinu
sjálfu. Tækifærin eru til staðar,
auðlindirnar eru verðmætar og
þjóðin vel menntuð og verkfús.
Stjórnvöld og atvinnulíf verða að
grípa tækifærin, þjóðinni allri til
heilla. Þetta er efni Viðskiptaþings
2011.

Rangur dómur
Dómstólar
Vilhjálmur H.
Vilhjálmsson
hrl., lögmaður
fréttastjóra DV

H

éraðsdómur Reykjavíkur
komst að þeirri niðurstöðu í
máli nr. E-12/2010 að fréttaflutningur um fjárhag og viðskipti
Eiðs Smára Guðjohnsen í DV og á
vefsvæðinu dv.is hefði falið í sér
réttarbrot. Í málinu var óumdeilt
að fréttastjóri DV bar ábyrgð á
umfjöllun um fjárhagsmálefni
Eiðs í DV á grundvelli 2. mgr. 15.
gr. prentlaga, sem nafngreindur
höfundur. Hins vegar var deilt
um hvort umfjöllunin fæli í sér
réttarbrot. Héraðsdómur mat
það svo að friðhelgi einkalífs
Eiðs gengi framar tjáningarfrelsi
fréttastjórans og dæmdi hann til

samkvæmt almennum reglum
laga, sem birtir eða dreifir eða
á hlut að birtingu eða dreifingu
annars rits en blaðs eða tímarits, ef efni ritsins brýtur í bága
við lög. Í 15. gr. prentlaga eru
síðan sérreglur, undantekningar
frá meginreglu 13. gr. prentlaga,
sem hafa að geyma sérstakar
ábyrgðar reglur sem gilda einungis um blöð og tímarit.
Sérreglan um ábyrgð ritstjóra
samkvæmt prentlögum byggir
meðal annars á því að ritstjóri les
yfir og tekur endanlega ákvörðun
um efnisinnihald blaðs eða tímarits áður en það fer í prentun.
Þegar um vefrit er að ræða birta
starfsmenn útgefanda efnið sjálfir yfirleitt án nokkurrar aðkomu
ritstjóra. Hér er því ólíku saman
að jafna og eðlilegt að ólíkar
reglur gildi um ábyrgð á birtingu
efnisins. Að óbreyttum lögum
ber því útgefandi (rétthafi léns),

Menn verða almennt ekki dæmdir til
refsingar á grundvelli lögjöfnunar.
refsingar og greiðslu miskabóta.
Undirritaður lögmaður er ósammála framangreindu hagsmunamati héraðsdóms, en fyrst skoðun
dómsins var þessi þá var refsiog fébótaábyrgð vegna umfjöllunarinnar réttilega lögð á fréttastjórann.
Öðru máli gegnir um þá
niðurstöðu héraðsdóms að leggja
refsi- og fébótaábyrgð á ritstjóra
DV vegna frétta um Eið Smára
á dv.is á grundvelli lögjöfnunar
frá 3. mgr. 15. gr. prentlaga.
Sú niðurstaða héraðsdóms er
röng. Það er grundvallarregla í
réttarríki að borgararnir verða
ekki dæmdir til refsingar nema
samkvæmt skýrri og ótvíræðri
lagaheimild. Sömuleiðis er það
meginregla að menn verða
almennt ekki dæmdir til refsingar
á grundvelli lögjöfnunar.
Prentlögin gilda aðeins um
prentuð rit. Meginreglan um
ábyrgð á efni rita er í 13. gr.
prentlaga, en samkvæmt ákvæðinu ber sá refsi- og fébótaábyrgð

í því tilviki sem hér um ræðir DV
ehf., ábyrgð á því efni sem ekki
er merkt ákveðnum höfundi og
birt er í vefritinu.
Það er ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir beitingu lögjöfnunar
að það tilvik sem lögjöfnunin á
að ná til sé ólögákveðið. Þá er
almennt viðurkennt að lögjöfnun
frá undantekningarreglum sé
ekki tæk. Tilvikið sem hér um
ræðir og varðar birtingu frétta
um Eið Smára á dv.is var ekki
ólögákveðið heldur gilda um það
almennar reglur refsi- og fébótaréttarins. Til þess að leggja refsiog fébótaábyrgð á ritstjóra DV
bar því að sanna sök á ritstjórana en sýkna þá að öðrum kosti.
Það gerði héraðsdómur ekki heldur lagði hlutlæga refsi- og skaðabótaábyrgð á ritstjórana með lögjöfnun frá 15. gr. prentlaga.
Hér var því um ranga beitingu
héraðsdóms á réttarheimildum
að ræða sem leiddi til rangrar
niðurstöðu í dómsmáli. Málinu
verður áfrýjað til Hæstaréttar.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Jón Gnarr
Borgarstjóri Reykjavíkur
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Mikilvægur leiðarvísir
Neysluviðmið
Guðbjartur
Hannesson
velferðarráðherra

N

eysluviðmið fyrir íslensk heimili hafa verið kynnt ásamt
skýrslu sérfræðinga um verkefnið.
Skýrslan og viðmiðin marka tímamót enda hafa margir beðið þess
lengi að stjórnvöld legðu fram
slíkar upplýsingar sem varpa ljósi
á neyslumynstur íslenskra heimila
og útgjaldaþörf.
Við kynningu neysluviðmiðanna
fyrir hagsmunaaðilum og stofnunum sem varða þessi mál voru viðbrögð á ýmsa lund en samhljómur um að í þeim felist mikilvægar
upplýsingar sem gagnast muni
heimilunum, opinberum aðilum og
öðrum sem fjalla um fjármál fólks.
Ég fékk að heyra að með birtingu
viðmiðanna sýndu stjórnvöld mikinn kjark, jafnvel fífldirfsku, því
með þessu kölluðu þau yfir sig
kröfur um betri kjör sem erfitt
væri að standa undir. Öðrum þótti
of skammt gengið, það vantaði viðmið sem birti svo ekki yrði um

villst hvað fólk þyrfti að lágmarki
sér til framfærslu. Einn aðili í þessum hópi sagði þetta þó skref í rétta
átt og komst svo að orði að mjór
væri mikils vísir.
Það er mikill sannleikur í þessum
orðum. Tilgangurinn með neysluviðmiðunum er að veita heimilum
aðgang að upplýsingum sem nýtast við áætlun eigin útgjalda en þau
geta einnig komið að notum við fjárhagsráðgjöf og verið til hliðsjónar
þegar teknar eru ákvarðanir um
fjárhæðir sem tengjast framfærslu.
Þau eru hins vegar hvorki endanlegur mælikvarði á hvað telst hæfileg neysla einstakra heimila né lokadómur um hvað fjölskyldur þurfa að
lágmarki til að framfleyta sér.
Neysluviðmiðin eru þrenns
konar: Dæmigert neysluviðmið er
lýsandi fyrir neyslu íslenskra heimila, byggt á raunverulegum útgjöldum þeirra til mismunandi neysluflokka samkvæmt neyslukönnunum
Hagstofunnar. Tekið er miðgildi af
útgjöldunum og þannig lýsir viðmiðið staðreyndum um öll útgjöld
við rekstur dæmigerðra heimila að
staðaldri en er hvorki lúxusviðmið
né lágmarksviðmið. Skammtímaviðmið er reiknað á sömu forsendum en gert ráð fyrir að fólk
geti dregið úr neyslu og frestað

útgjaldaliðum til skemmri tíma eða
í allt að níu mánuði. Grunnviðmið á
að gefa vísbendingu um hver geti
verið lágmarksútgjöld heimila að
jafnaði. Þegar gefnar eru upp fjárhæðir grunnviðmiðs er kostnaður
vegna húsnæðis og bifreiðar undanskilinn. Það er hins vegar ekki horft

er sagt nákvæmlega hvað það þarf
til útgjalda vegna ólíkra kostnaðarliða. Eins skiptir miklu að aðstæður
einstaklinga og heimila eru ólíkar
og þarfir og væntingar sömuleiðis. Það sem einum finnst nauðsyn
telur annar óþarfa. Mat á þörfum
breytist frá einum tíma til annars

Ég hef lagt áherslu á að neysluviðmiðin eru
lögð fram til frekari umfjöllunar og gagnrýni. Markmiðið er að þróa þau áfram.
framhjá þessum þætti heldur miðað
við að þeim kostnaði sé bætt við hjá
hverjum og einum vegna þess hve
breytilegur hann er eftir aðstæðum fólks.

Neysluviðmið verða alltaf
umdeilanleg
Það má öllum vera ljóst að vart er
unnt að birta í einni tölu viðmið sem
segir hvað fólk þarf að lágmarki
sér til framfærslu. Ýmsir hafa lýst
vonbrigðum yfir því að slík tala
hafi ekki verið birt en sömu aðilar
hafa einnig sagt að slík nálgun sé
illmöguleg þar sem slíkt feli í sér
mikla forræðishyggju þar sem fólki

og væntingar fólks ráðast að töluverðu leyti af umhverfinu sem það
hrærist í og efnahagsástandinu á
hverjum tíma.
Eins og rakið er í ítarlegri skýrslu
sérfræðinganna liggur fyrir töluverð reynsla af notkun neysluviðmiða erlendis. Hvergi hafa þau
verið bundin í lög eða beintengd
launaákvörðunum, misjafnt er
hvernig viðmiðin eru samsett og
allur gangur er á því hvernig þau
eru uppfærð og þeim viðhaldið.
Þrátt fyrir þetta hefur þótt mikill akkur í því að hafa þessi viðmið
og þau hafa verið nýtt á ýmsa lund,
hvort sem er af hálfu einstaklinga,

opinberra aðila, hagsmunasamtaka
og þrýstihópa.
Ég hef lagt áherslu á að neysluviðmiðin eru lögð fram til frekari
umfjöllunar og gagnrýni. Markmiðið er að þróa þau áfram svo
þau gagnist enn betur í málefnalegri umræðu og við endurskoðun
á fjárhæðum bóta, greiðslumat,
framfærslugrunn sveitarfélaga og
setningu lágmarkslauna.
Skýrsla sérfræðinganna sem
unnu að smíði neysluviðmiða með
aðkomu breiðs hóps hagsmunaaðila
að verkefninu er tímamótaverk og
mikilvæg tilraun til að styrkja
umræðu sem byggist á vönduðum
upplýsingum. Skýrslan er afrakstur umfangsmikillar vinnu þar
sem byggt er á viðamiklum gögnum Hagstofunnar um raunverulega neyslu íslenskra heimila, auk
áhugaverðra upplýsinga sem í henni
birtast um notkun neysluviðmiða
hjá öðrum þjóðum.
Ég hvet fólk til að kynna sér
skýrsluna og nýta sér reiknivél
þar sem fólk getur mátað sig að
viðmiðunum í samræmi við eigin
aðstæður. Skýrslan og reiknivélin
er aðgengilegar á heimasíðu ráðuneytisins (vel.is) og þar gefst fólki
kostur á að senda ráðuneytinu
athugasemdir og ábendingar.

Getur þú hjálpað þegar á reynir?
Endurlífgun
Gunnhildur
Sveinsdóttir
verkefnisstjóri
skyndihjálpar hjá RKÍ

Í

dag gætir þú orðið vitni að hjartastoppi og
rétt og skjót viðbrögð gætu skilið á milli
lífs og dauða.
Á Íslandi verða um 200 hjartastopp á
ári. Í Evrópu valda hjartasjúkdómar um
40% dauðsfalla hjá einstaklingum 75 ára
og yngri og hjartastopp eru í 60% tilfella
orsök dauðsfalla hjá fullorðnum með undirliggjandi hjartasjúkdóm.
Við skyndilegt hjartastopp þarf að hefja
endurlífgun án tafar og ef innan við þrjár
til fimm mínútur líða frá hjartastoppi þar
til endurlífgun er hafin geta lífslíkur orðið
á bilinu 50% til 75%. Lífslíkur dragast
svo saman um 10-12% á hverri mínútu frá
hjartastoppi þar til gefið er hjartarafstuð.
Tíminn skiptir því gríðarlega miklu máli.
Það skiptir miklu máli að þekkja einkenni

yfirvofandi hjartaáfalls svo koma megi í veg
fyrir hjartastopp. Líklegt er að fólk finni
fyrir óþægilegum þrýstingi, taki eða sársauka fyrir miðju brjóstinu sem jafnvel leiðir
upp í háls og út í vinstri öxl. Ef verkurinn
varir í nokkrar mínútur skal taka hann
alvarlega og hringja í Neyðarlínuna 112.
Önnur einkenni sem geta komið fram eru
svimi, ógleði, sviti, mæði eða yfirlið.
Einstaklingur sem fer í hjartastopp missir
meðvitund, sýnir engin viðbrögð og hættir
að anda. Á fyrstu mínútum eftir hjartastopp
getur einstaklingurinn þó andað óeðlilega
eða tekið stök andköf.
Hringdu strax á Neyðarlínuna 112 sem er
samræmt neyðarnúmer fyrir allt landið og
byrjaðu endurlífgun án tafa. Hnoða fyrst 30
sinnum á miðjan brjóstkassann á hraðanum
100 hnoð á mínútu og blása síðan 2 sinnum í
munn viðkomandi svo að brjóstkassinn rétt
lyftist. Haltu áfram að hnoða og blása til
skiptis þar til sjúkrabíllinn kemur á vettvang og sjúkraflutningamenn taka við. Hikaðu ekki við að beita hjartahnoði eingöngu
ef þú ert ófær um að blása. Hjartahnoð er
áhrifaríkt fyrstu mínúturnar eftir hjarta-

stopp og tryggir lítið en mikilvægt blóðflæði
til heila og hjartavöðva, auk þess eykur það
líkurnar á að hjartarafstuð beri árangur.
Eftir hjartastopp er oftast þörf á sérhæfðri meðferð inni á spítala sem felst m.a.
í lyfjameðferð, súrefnisgjöf og kælingu.

Hjartastuðtæki á fjölförnum stöðum
Þó endurlífgunin skipti sköpum þarf í
flestum tilfellum að gefa hjartarafstuð með
hjartastuðtæki til að koma hjartanu aftur í
gang. Því fyrr sem hjartarafstuðið er gefið
þeim mun meiri líkur eru á að endurlífgunin
skili árangri.
Á Íslandi er almenningi heimilt að nota
sjálfvirk hjartastuðstæki sem finna má víða
í íþróttahúsum, sundstöðum, verslunarmiðstöðvum og öðrum fjölförnum stöðum.
Hjartastuðtæki greina og meðhöndla hættulegar hjartsláttartruflanir og eru einföld í
notkun.
Þeir sem slíkt tæki nota þurfa nær eingöngu
að kunna að ýta á „ON“-takkann og líma rafskaut á bringu sjúklingsins en tækjunum
fylgja skýringarmyndir og frá þeim berast
munnleg fyrirmæli um hvað skuli gera

Aukinn aðgangur að hjartastuðtækjum og
þjálfun almennings í endurlífgun og notkun
tækjanna gæti fjölgað þeim einstaklingum
sem lifa af eftir endurlífgun utan sjúkrahúsa.
Á námskeiðum í skyndihjálp færð þú bóklega og verklega kennslu í endurlífgun. Leiðbeinendur útskýra skref fyrir skref hvað á
að gera og síðan færðu tækifæri til að æfa
handtökin þar til þú getur framkvæmt þau
sjálfur.

Stefnum að enn betri árangri
Svo bæta megi árangur endurlífgunar
þarf að framkvæma aðgerðir í réttri röð.
Mundu eftir því að hringja í Neyðarlínuna
112. Byrjaðu endurlífgun án tafar með því
að hnoða 30 sinnum og blása 2 sinnum til
skiptis. Ef hjartastuðtækið er nálægt, tengdu
það og fylgdu leiðbeiningum tækisins.
Allir ættu að geta brugðist við hjartastoppi áður en sérhæft fagfólk kemur til
aðstoðar. Endurlífgun er með því mikilvægara sem við lærum á lífsleiðinni, einföld handtök geta svo sannarlega bjargað
mannslífi.

Nýr Nissan X-Trail er stærri og rúmbetri en flestir bílar í sama flokki. Þessi vinsæli
jeppi er nú fáanlegur í nýrri og uppfærðri útgáfu. Kraftmikil dísilvél, sjálfskipting,
eitt fullkomnasta fjórhjóladrif sem völ er á, þráðlaus símabúnaður, skriðstillir,
fullkomin hljómflutningstæki og aksturstölva er allt staðalbúnaður í Nissan X-Trail.
Kíktu til okkar og reynsluaktu nýjum Nissan X-Trail.
Allar nánari upplýsingar á www.nissan.is

DÍSIL

Verð frá:

5.990.000
Eyðsla: 7.1 l/10
0 km
CO2 losun: 188
g/km

NISSAN JUKE
Framhjóladrifinn, sjálfskiptur, 1.6 b
eyðsla 6,3 l/100km, CO2 losun 14

3.850.000 kr. / 44.221 kr.

NISSAN QASHQAI
5 manna 4WD, sjálfskiptur, 2.0 be
eyðsla 8,2 l/100km, CO2 losun 18

NISSAN NOTE
1.4, eyðsla 5,9 l/100km, CO2 losu
1.6, eyðsla 6,6 l/100km, CO2 losu
Frá 2.490.000 kr. / 28.870

*Mán.greiðsla m.v. 30% útb. og bílasam

ENNEMM / SÍA / NM44730

4.990.000 kr. / 57.227 kr

markhonnun.is

RAUÐSSPRETTTUFLÖ
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%
afsláttur
699

Ódýrt fyrir heimilið

Fiskur vikunnar!
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20%
afsláttur
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INNBAAKAÐÐUR LAX

ROÐ- OG BEIINLAUSI
SIR
IR

75 0 G

kr/kg
áður 998 kr/kg

50
%
afsláttur
1.198

899

kr/kg
áður 1.498 kr/kg

kr/kg
áður 1.098 kr/kg

ÞORSKBITA
ITTAAR

25%

ÚTTVA
ÚTV
VAT
ATN
TNA
NAÐ
AÐÐIR
SAALTTFISKBITA
ITTAAR

afsláttur

899

kr/kg
áður 1.198 kr/kg

698

kr/kg

Ódýrt fyrir heimilið

GRÆ
ÆNMETTISSIINFÓNÍ
ÓNÍA
NÍA
750G

278

kr/pk.
áður 339 kr/pk.

Tilboðsverð!

Ódýrt fyrir heimilið

FRAANSSKAAR KAART
RTÖ
TÖÖFLUR
1 KG

899

kr/pk.
áður 1.798 kr/pk.

HVVÍT
ÍTL
TLLAUKS
UKKSSBRAAUÐ
175 G

249

kr/pk.
Líttu á verðið!

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

99

kr/stk.
Líttu á verðið!
gildir meðan birgðir endast
birtist með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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Elskulegur faðir minn, sonur og bróðir,

Daði Daðason
varð bráðkvaddur á heimili sínu miðvikudaginn 26.
janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Hjartans þakkir öllum þeim sem sýnt hafa okkur
samúð og hlýhug.

Elskulegur faðir okkar

Leifur S. Halldórsson
skipstjóri,
Skipholti 2, Ólafsvík,

Hrefna Daðadóttir
Eygló H. Halldórsdóttir
Elínborg Tryggvadóttir
Ólafur Valdimars.

andaðist á heimili sínu í Reykjavík 9. febrúar. Útförin
fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 26. febrúar
kl. 14.
Matthildur S. Leifsdóttir
Þorgrímur Leifsson
Steingrímur Leifsson
Úlfhildur Á. Leifsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ERUM Í INNRÁS Sigurður Garðarsson, eigandi Hlöllabáta, og Svavar

Smárason, starfsmaður til margra ára.

Guðbjörg Jóna
Guðmundsdóttir

HLÖLLABÁTAR: FAGNA 25 ÁRA AFMÆLI

frá Suðureyri við Súgandafjörð,

síðast til heimilis að Hrafnistu í Reykjavík, andaðist að
morgni 10. febrúar. Þeim sem vildu minnast hennar er
bent á líknarfélögin. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Marvin Helgi Friðriksson
Kolbrún Sigurbjörnsdóttir
Hilmar Friðriksson
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Jón Örn Friðriksson
Lorraine Friðriksson
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur faðir okkar,

Erlendur Birgir Blandon
flugstjóri,

lést á Landspítalanum 11. febrúar sl. Útför hans fer
fram frá Digraneskirkju í Kópavogi 21. febrúar nk.
kl. 13.00.
Bjarndís Sjöfn Blandon
Guðgeir Ingi Blandon
Einar Dagur Blandon
og ástvinir

Okkar ástkæra

Ingveldur Albertsdóttir
Bachmann
Bólstaðarhlíð 58 Reykjavík,

lést 7. febrúar. Útförin fer fram frá Háteigskirkju
miðvikudaginn 16. febrúar kl. 13.
Rúnar Bachmann
Petrina Bachmann
og fjölskylda

Guðrún B. Hauksdóttir
Sigríður Bachmann

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurlaug Gröndal
Claessen
Stóragerði 34, Reykjavík,

sem lést 6. febrúar sl., verður jarðsungin frá
Háteigskirkju í dag, þriðjudaginn 15. febrúar, kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á líknarfélög.

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

Hjördís Claessen
Jón Eyjólfur Jónsson
Hildur Claessen
Skapti Steinbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Guðlaug Ólafsdóttir
Lækjasmára 8, Kópavogi,

sem lést 8. febrúar, verður jarðsungin frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 16. febrúar kl. 13.00.
Jón A. Þórarinsson
Guðný Rut Jónsdóttir
Lárus Valberg
Ólafur Haukur Jónsson
Inga Lára Helgadóttir
Arnfinnur Sævar Jónsson
Helga Daníelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Sigurður Sverrir
Einarsson

Hlöllasósan er
leyniuppskrift
Tuttugu og fimm ár eru síðan skyndibitastaðurinn Hlöllabátar fór að seðja svanga vegfarendur í Reykjavík á Ingólfstorgi. Staðurinn var stofnaður árið 1986 af Hlöðveri Sigurðssyni en Sigurður Garðarsson keypti Hlöllabáta árið 1998.
„Við opnum nýjan stað í Lóuhólunum á allra næstu dögum,
staðurinn er tilbúinn en við bíðum bara eftir því að skriffinnskan gangi í gegn,“ segir Sigurður, sem gegnum árin
hefur opnað Hlöllabáta víðar í Reykjavík og úti á landi.
„Við erum á Ráðhústorginu á Akureyri og í miðbæ Selfoss,
Spönginni, Smáralind og Smiðjuveginum í Kópavogi. Þetta
er innrás, ekki útrás,“ segir Sigurður á léttu nótunum, en
hann stendur sjálfur við grillið og steikir ofan í gesti. Hann
fullyrðir að Hlöllabátar séu með elstu skyndibitum á Íslandi.
Báturinn eigi sér ekki erlenda fyrirmynd. Hann sé alíslenskur og framreiddur úr íslensku hráefni.
„Allt hráefnið kemur til okkar fullunnið og við hitum ofan
í hvern og einn. Það er einföld og þægileg vinnsla á þessu
og við erum snöggir að afgreiða. Hér geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi,“ segir Sigurður og vill ekki kannast við
að Hlöllabátur sé óhollur matur. „Ekki í sjálfu sér, þetta er
brauð og kjöt! Fólk ræður auðvitað hvað það fær sér mikla
sósu,“ segir hann en sósan á Hlöllabátum er búin til á staðnum. „Hún er alveg spes, eftir leyniuppskrift sem ekki verður gefin upp.“
Vinsælustu bátana gegnum tíðina segir Sigurður vera
Línubát og New York bát. Þeir haldi jafnan vinsældum
sínum en reglulega bætir Sigurður við nýjungum á matseðilinn. Nýjasta viðbótin kallast Tuddi, bátur með nautakjöti, osti og beikoni. Sjálfur á Sigurður sér uppáhaldsbát,
Pinnabát með lambakjöti.
Á Ingólfstorginu er opið fram undir morgun. Margir koma
því við og fá sér í svanginn eftir skemmtanir næturinnar
áður en haldið er heim. Þó segist Sigurður ekki hafa lent í
vandræðum með illa fyrirkallaða gesti. „Hér eru oft miklar
raðir en þegar fólk er að fá sér að borða er eins og það komi
ró yfir það. Við höfum nánast aldrei þurft að hringja á lögregluna, sem er ótrúlegt.“
Í tilefni tímamótanna ætlar Sigurður að bjóða afmælistilboð á fjórum tegundum báta í mánuð. Hann segir fyrirtækið hafa gengið vel og þó að nýr staður verði opnaður á
næstu dögum segir hann ekki loku fyrir það skotið að þeir
verði fleiri á næstu árum.
„Við erum til dæmis hvorki í Hafnarfirði né Keflavík. Við
höfum alltaf hug á að bæta við okkur.“
heida@frettabladid.is

Vatnsnesvegi 29, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 11.
febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.
Sigurður Júlíus Sigurðsson
Marta V. Svavarsdóttir
Helga Ellen Sigurðardóttir
Benjamín Guðmundsson
Ólafía Þórey Sigurðardóttir
Hallgrímur I. Guðmundsson
Ásta Rut Sigurðardóttir
Þórhallur Sveinsson
Pálína Hildur Sigurðardóttir Rafnkell Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi

Hálfdán Hannesson
Árskógum 8, Reykjavík,

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

lést á hjúkrunarheimilinu Mörkinni 12. febrúar sl.
Útförin auglýst síðar.
Inga María Hannesson
Helgi Hálfdánarson
Gunnar Hálfdánarson
Erla Dóris Halldórsdóttir
Sigrid Hálfdánardóttir
Guðjón Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.
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Evrópukeppni landsliða í badminton hefst í
Amsterdam í dag. Ísland er í fimmta riðli með Hollandi, Sviss og Litháen. Landslið Íslands skipa
Atli Jóhannesson, Helgi Jóhannesson, Magnús
Ingi Helgason, Ragna Ingólfsdóttir, Snjólaug
Jóhannsdóttir og Tinna Helgadóttir.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Arnaldur Birgir Konráðsson og Ágúst Guðmundsson taka þátt í eyðimerkurhlaupi í Sahara.
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Patti Húsgögn
Landsins mesta úrval af sófasettum

Man 8356 Leðursett 3+1+1
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0
9
.
99 ð áður
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Ver .900 kr
399

112 kílómetrar

í sandi og sól
Púðar í úrvali
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yrir tveimur árum
hlupum við félagarnir
maraþon í Skotlandi, í
kringum Loch Ness. Í
kjölfarið ákváðum við að finna
okkur verkefni sem væri enn
meiri áskorun. Þá fundum við
þetta eyðimerkurhlaup í Sahara,
skráðum okkur og höfum verið að
æfa síðan,“ segir Arnaldur Birgir
Konráðsson bootcamp-þjálfari,
sem heldur utan til Afríku hinn

4. mars næstkomandi ásamt vini
sínum, Ágústi Guðmundssyni
slökkviliðsmanni.
Þeir hafa undanfarin tvö ár
hlaupið tvö heilmaraþon, eitt 50
kílómetra hlaup og farið Sjötindahlaupið og auk þess stundað þrotlausar æfingar. Þeir þurfa enda
að vera vel undirbúnir fyrir 112
kílómetra langt hlaup í heitri eyðimörkinni sem farið er á fjórum
dögum. „Við hlaupum mest á sandi

og grófum stígum,“ segir Birgir
og viðurkennir að þeir hafi ekki
mikla reynslu af því að hlaupa í
miklum hita. „Við höfum undirbúið
okkur með því að klæða okkur
vel á hlaupabrettinu, erum með
húfur og vettlinga og reynum að
mynda ástand þar sem við svitnum
mikið,“ segir Birgir og segir
fólk almennt álíta þá hálfskrítna
þegar það sér þá þannig klædda í
ræktinni.
solveig@frettabladid.is
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HVAÐ ER STUÐNINGSSTÖNGIN?
HjálparPHÚSZHHJTtæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig á aðra.

STUÐNINGS
STÖNGIN

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

10 ÁR Á ÍSLANDI

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

tt að
Er erfia upp?
stand
www.vilji.is • Sími 856 3451

Farðu út með ruslið er yfirskrift fyrirlestrar Sölva Fannars
Viðarssonar, einkaþjálfara og rithöfundar. Þar fjallar Sölvi meðal
annars um hagnýta læknisfræði, detox og annað sem lýtur að
heilsueflingu. Nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 660 1200.

Beðið eftir baði

Líf, styrktarfélag Kvennadeildar Landspítala-háskólasjúkrahúss, heldur fræðslufund
um fæðingar á Landspítalanum á morgun klukkan 12. Þar verður meðal annars
fjallað um ferli fæðinga og sýnt brot úr nýju kynningarmyndbandi um fæðingarþjónustu spítalans.

Gamla fólkið á Hrafnistu kemst aðeins vikulega í bað. Fjárráð leyfa
ekki frekari baðaðstoð starfsfólks á meðan ríkið lætur aldraða bíða.

www.landspitali.is

30 daga hreinsun
á mataræði!
með Davíð Kristinssyni næringar- og lífsstílsþjálfara.
Innifalið í námskeiði er uppfærð handbók með öllum
upplýsingum sem þú þarft og 30 daga framhaldsmatseðli.
Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl. 20:15 - 22:00

Fimmtudaginn 24. febrúar kl. 20:15
Námskeiðsgjald kr. 5.900 kr. (LÆKKAÐ VERÐ!)
Skráning og nánari upplýsingar á www.30.is og í síma 864 9155.
Davíð tekur einnig að
sér einstaklingsráðgjöf,
mælingar og aðhald
á fimmtudögum.

KRAFTAVERK

www.heilsuhusid.is
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Staðurinn - Ræktin

Viltu ná kjörþyngd og komast í form?

Ný námskeið að hefjast
innritun á fullu í síma 5813730

svo enn frestað af hálfu ríkisins
um þrjú ár, en þegar til kastanna
kemur mun ríkið þurfa að skilgreina þjónustu sem það er tilbúið
að borga fyrir á móti þjónustu sem
fólk ætti að greiða sjálft. Ég velti
fyrir mér hvort stjórnmálamenn
þoli slíka skoðun og samanburð,
því þá mun koma í ljós hversu lítið
fé öldrunarheimili eiga að komast
af með.“

„Þetta er örugglega ekki mannsæmandi og ég er ekki viss um að
nútímafólk, sem vant er að baða sig
einu sinni á dag, mundi láta bjóða
sér slíka afarkosti sem vikulegt
bað er,“ segir Pétur Magnússon,
forstjóri Hrafnistu, þar sem starfsfólk kemst ekki yfir að baða heimilisfólkið nema einu sinni í viku.
Á tímabili var manneklan slík að
missti fólk af baðdegi sínum þurfti
það að bíða í
hálfan mánuð
til að komast í
bað.
„Stærstur hluti
heimilisfólksins
þarfnast hjálpar
við baðferðir og
meðan skortir
á fjármagn frá
Pétur Magnússon,
stjórnvöldum
forstjóri Hrafnistu.
getur fólk ekki
baðast eins oft
og það vill,“ útskýrir Pétur.
Hrafnista er stærsta öldrunarheimili landsins með þrjú heimili
á höfuðborgarsvæðinu og rúmlega
500 heimilismenn.
„Svona bitnar kreppan á elstu
borgurum landsins og sárt að
þjóðfélagið geti ekki komið betur
fram við þá öldruðu. Allir sem búa
á hjúkrunarheimilum þurfa sólarhrings þjónustu, en fjárframlög
ríkisins, sem nú eru skert þriðja
árið í röð, duga engan veginn til
að sinna þeirri þjónustu. Það er
umhugsunarefni fyrir stjórnmálamenn, sem eflaust yrðu hissa sæju
þeir svart á hvítu hversu mikla
þjónustu við innum af hendi fyrir
lítið fé, enda óhemju álag á starfsfólkinu sem heldur þessu uppi,“
segir Pétur sem útdeilir mánaðarlegum framlögum ríkisins.
„Hrafnista, eins og önnur öldrunarheimili, á að starfa undir þjónustusamningi við ríkið en hann
hefur ekki verið gerður þrátt fyrir
ítrekaðar beiðnir árum saman.
Nú rétt fyrir áramót var honum

Valgerður Katrín Jónsdóttir, þjóðfélagsfræðingur og framkvæmdastjóri Landsambands eldri borgara, segir málefni aldraðra víða
þurfa nánari skoðun.
„Gamalt fólk getur hvorki hótað
því að fara í verkfall né flytja til
útlanda, og því minnihlutahópur sem auðvelt er að hundsa. Því
þarf það að láta margt yfir sig
ganga sem beinlínis er mannréttindamál í hugum flestra. Margt af
þessu fólki er orðið of veikt til að
bera hönd fyrir höfuð sér og þótt
það sé af kynslóð sem ekki
var vön daglegum baðferðum
hér áður fyrr
er krafan allt
önnur í dag og
það vitaskuld
ósátt við svo
fátíð böð enda
Valgerður K.
vill það lifa lífJónsdóttir, framinu með sjálfskvæmdastjóri
virðingu.
Landsambands
Aldraðir eru
eldri borgara.
margir farnir
að missa þvag
og annað, sem og ofan á sig mat
og drykk, og þyrftu í raun oftar
í bað en yngra fólkið,“ segir Valgerður, sem bíður nýrrar lagabreytingar þegar málefni eldri
borgara flytjast til sveitarfélaga
um næstu áramót þegar öldruðum
gæti boðist notendastýrð, persónuleg aðstoð þar sem þeir geta ráðið

ELDHÚS-BAÐ-ÞVOTTAHÚS-FATASKÁPAR

TILBOÐ

GLÆSILEGAR
DANSKAR INNRÉTTINGAR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Ævikvöld með reisn

ýmsar gerðir stakar stærðir

UPP MEÐ GÆÐIN
NIÐUR MEÐ VERÐIÐ
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Síðustu innritunardagar!
TT-námskeið hefjast 20. febrúar
TT tímar í boði:
6:15

A

mánu-, miðviku- og föstudagar

7:20

C

mánu-, miðviku- og föstudagar

10:15

D

mánu-, miðviku- og föstudagar

Barnapössun

12:05

F

mánu-, miðviku- og föstudagar

Barnapössun

14:20

G

mánu-, miðviku- og föstudagar

16:40

H

mánu-, miðviku- og föstudagar

Barnapössun

17:40

I

mánu- og þriðjud, fimmtud 18:25

Barnapössun

18:40

J

mánud, - miðvikud 19:30 og lau 9:30

18:25

TT3

Mánu- og miðvikud - (16-25 ára)

NÁMSKEIÐUM
FYLGIR
FRJÁLS MÆTING
Í TÆKJASAL

25% AFSLÁTTUR
OG 10% AÐ AUKI

push up í ABCD skálum á kr. 4.990,-

SÉ PÖNTUN STAÐFEST Í FEBRÚAR

15%
afsláttur
fyrir þær konur
sem halda
áfram!
push up í D,DD,E,F,FF,G skálum á kr.
4.990,-

Fundur fyrir alla TT flokka sunnudaginn 20. febrúar kl. 16:30

Velkomin í okkar hóp!

EINNIG ÚRVAL RAFTÆKJA
Á FRÁBÆRU VERÐI
OFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR
UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLISKÁPAR

.ÃOGÕTULM
-BVHBSEBHBLM

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

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

Vertu vinur
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HESTAVÖRUR
ÞRIÐJUDAGUR 15. FEBRÚAR 2011

Fjölbreyttur fatnaður
fyrir íslenska reiðmenn
Verslunin Top Reiter býður upp á
gott og fjölbreytt úrval af reiðfatnaði og fylgihlutum. „Við erum til
að mynda með okkar eigin fatnað,
þar ber fyrst að nefna Top Reiterreiðbuxurnar sem hafa notið mikilla vinsælda undanfarin ár enda
ákaflega vönduð vara en einnig
framleiðir Top Reiter kuldagalla,
peysur og ýmislegt fleira,“ segir
Alda Jóna Nóadóttir, einn eigenda
verslunarinnar.
Að hennar sögn eru líka seldar
í búðinni hágæða yfirhafnir fyrir
bæði dömur og herra frá þýska
fyrirtækinu Wellensteyn. „Við
höfum verið með þetta merki frá
því að við opnuðum árið 2007 og
því komin með góða reynslu af því.

Viðskiptavinir okkar hafa tekið
þessum fatnaði mjög vel enda fyrst
og fremst bæði vandað og flott
tískumerki sem er selt við góðan
orðstír víða um heim.
Fleira fatakyns er í búðinni
sem nýtist hestamönnum vel, til
dæmis hjálmar, skór og hanskar, þar á meðal hanskar frá þýska
fyrirtækinu Roeckl, sem Alda
segir eftirsótta meðal íslenskra
hestamanna.
Þá eru fleiri vöruflokkar á boðstólum, hnakkar, reiðtygi, fóður
og snyrtivörur. Alda hvetur hestamenn til að kíkja í heimsókn, en
verslunin Top Reiter kappkostar
að bjóða bjóða faglega og persónulega þjónustu í fallegu umhverfi.

Vel er tekið á móti hestamönnum í Top Reiter.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Alda Jóna Nóadóttir og Óli Óskar Herbertsson í húsakynnum fyrirtækisins að Ögurhvarfi 2.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Alveg einstakt verkfæri
Top Reiter á Íslandi hefur
sett á markað nýjan hnakk,
IQ, sem verslunareigandinn
Ásgeir Svan Herbertsson segir
taka öðrum fram í gæðum og
virkni.

www.topreiter.is

Verslunin Top Reiter í Ögurhvarfi
hefur frá opnun 2007 boðið upp á
flest allt sem þarf til hestamennskunnar. Um þessar mundir er Top
Reiter að setja á markað hnakk
sem er „tæknilegt meistaraverk“,
að sögn Ásgeirs Svans Herbertssonar, eins eiganda Top Reiter.
„Hnakkurinn kallast IQ og er
engum öðrum líkur af þeim sem
við höfum áður framleitt, en við
höfum sent frá okkur ýmsar vandaðar gerðir hnakka undanfarin
ár. IQ hnakkurinn er fisléttur og

ofurnæmur, bæði eftirgefanlegur
og fjaðrandi. Hann liggur vel á
nánast hvaða hesti sem er og er því
eðlilegur hluti af samspili manns
og hests. Ég geng svo langt að leyfa
mér að segja að hann opni nýjar
víddir í því samspili,“ segir hann.
Hnakkurinn hefur verið fjögur ár í þróun og þar af fór umtalsverður tími í að hanna virkið.
„Við ákváðum að endurhugsa
framleiðsluferlið á virkinu. Yfirleitt er virkið járnabundið eftir
á en við það getur hnakkurinn
skekkst. Við náðum aftur á móti
að setja járnabindinguna inn í
virkið. Útkoman er alveg einstakt
virki, sem er nauðsynleg undirstaða að vönduðum hnakki,“ segir
Ásgeir. En þess má geta að virkið
hefur verið prófað í fleiri tegundum af Top Reiter-hnökkum síðast-

liðið ár með afar góðum árangri.
„Þess má jafnframt geta að þessi
hönnun á virki þótti fela í sér það
mikla nýsköpun og var það flókin
að Evrópusambandið sá sérstaka
ástæðu til að styrkja okkur í lokin
á þróunarferlinu,“ bendir hann á
og bætir við að hnakkurinn sé líka
mjög flottur í útliti og fáist í tveimur útgáfum.
„Þetta er sá hnakkur sem við
erum hvað stoltust af. Með honum
teljum við okkur hafa framleitt
hnakk, einstakt verkfæri, sem ætti
að höfða til flestra hestamanna,“
útskýrir Ásgeir og segir sjón vera
sögu ríkari.
Top Reiter á Íslandi heldur úti
heimasíðunni www.topreiter.is,
þar er meðal annars að finna upplýsingar um fyrirtækið og vörur
þess.
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Eilíft yrkisefni listamanna
Hestar hafa verið mönnum yrkisefni frá
ómunatíð, allt frá því að vera frjósemistákn
og verndarar skáldskapar í boðbera dauðans,
stundum í aukahlutverki og annars staðar
aðalpersónur í sögum og seinna kvikmyndum.
Efirfarandi eru nokkur dæmi hins síðarnefnda.
Sagan um Fagra Blakk
er sjálfsagt ein sú þekktasta og vinsælasta. Hún
byggir á endurminningum samnefnds hests,
allt frá fyrstu árunum
á fyrirmyndarbóndabæ
og fram undir ævilokin
í sveitasælu. Þess á
milli er hann seldur
milli bæja og upplifir
til skiptis góðmennsku
og harðræði. Bókin
kom fyrst út árið 1877,
nokkrum mánuðum áður
en höfundurinn Anna Sewell lést eftir langvarandi
veikindi. Síðan þá hefur sagan komið út í talsvert
styttri útgáfu og nokkrar aðlaganir á henni hafa
ratað á hvíta tjaldið.
Annar svartur hestur og ekki síður frægur er Svarti
folinn eða The Black Stallion í metsölubók Walters Farley frá árinu 1941. Hún segir af arabískum gæðingi og drengnum Alec Ramsay sem verða
strandaglópar á eyðieyju eftir að skip sem þeir voru

farþegar á ferst.
Þar læra þeir
að treysta hvor
öðrum og tengjast ævivarandi
tryggðarböndum.
Nokkrar sögur
um Svarta folann og afkvæmi
hans fylgdu og
fjölmargar kvikmyndir hafa verið gerðar eftir
bókaflokknum, einna þekktust kvikmyndaaðlögun
á þeirri fyrstu frá 1979.
Sagan um Seabiscuit (The Story of Seabiscuit)
byggir á sannsögulegum atburðum, fjallar um
hálfblindan knapa sem kemst yfir hest sem virðist í fyrstu ólíklegur til afreka en verður loks einn
fremsti
veðhlaupahestur
Bandaríkjanna, þegar
kreppan
var í hámarki.
Tvisvar
hefur verið
gerð kvikmynd um hestinn Seabiscuit, fyrst árið 1949 og
síðar 2003 með Jeff Bridges og Tobey Maguire í
aðalhlutverkum og fyrrnefnd bók þá höfð til hliðsjónar.

Framleiðsla Fengs er um tvö tonn af spóni á klukkustund.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Sótthreinsandi
íslenskur spónn
Vefsíðan sponn.is er orðin
þekkt meðal hestamanna en
fyrirtækið Fengur hefur getið
sér gott orð með innlendri
framleiðslu á spóni, undirlagi
í hesthús og rekur spónaverksmiðju í Hveragerði.
„Við höfum verið í stöðugri sókn
frá því að Fengur var stofnaður
árið 2009 og þar hefur haft mest
að segja að góð vara spyrst út,“
segir Sigurður Halldórsson, stofnandi og eigandi Spóns.
Hestamenn þekkja flestir Feng
undir nafninu Spónn en á vefsíðunni sponn.is má finna allar upplýsingar um spóninn, framleiðslu
hans sem og fyrirtækið.
„Það var mestmegnis innfluttur spónn sem stóð hestamönnum
til boða áður en við hófum framleiðslu okkar. Við fórum upphaflega að skoða þann möguleika
þegar ljóst var hve mikið sá útgjaldaliður hestamennskunnar hafði hækkað,“ segir Sigurður. „Við skoðuðum hvort
hægt væri að nota það timbur sem féll til í landinu og
framleiða spón sem stæðist hæstu gæðakröfur en væri jafnframt
ódýr. Vörubretti og
afsagað hreint timbur
stóðu þar til boða en
þar til að við hófum
endurvinnslu á hráefninu hafði timbrið
verið urðað þar sem

ekki hafði fundist farvegur til að
nýta það.“
Fengur framleiðir nú bæði
bundinn timburspón og spónaköggla og framleiðslan nemur um
tveimur tonnum á klukkutíma en
íslenski spónninn er kominn inn
í flest stærstu hestabúin á Suðurlandi. Spóninn er einnig farinn að
sjást í kjúklinga- og svínabúum.
„Það má segja að spónninn hafi
slegið í gegn. Varan hefur verið
þróuð talsvert frá því að við hófum
framleiðslu, þannig er hún nú rykhreinsuð, þannig að spónninn ertir
ekki öndunarfæri dýranna. Einnig
eru sótthreinsandi efni í spóninum
sem heldur stíunum sótthreinsuðum.“ Áhersla er lögð á að nota vistvæna orkugjafa til framleiðslunnar þar sem jarðgufan í Hveragerði
nýtist vel til verksins.
„Það má segja að þessi framleiðsla sé þannig bæði uppbyggileg
fyrir þjóðarbúið og umhverfið. Við
höfum náð að byggja upp nokkur
störf í kringum reksturinn og við
hvetjum fólk til að prófa vöruna
sem hefur fengið meðmæli þeirra
sem nota hana.“

● ÚR ORÐABÓKINNI Mörg
orð eru til í íslenskunni yfir hest svo
sem: jór, drösull,
fararskjóti, fákur, foli,
gandur, gangvari,
klár og mar.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson
benediktj@frettabladid.is s. 512 5411
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Guðrún Katrín með hestinn sinn Leikni og litlu tíkina Líf.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lífland með puttann á púlsinum
Lífland rekur verslanir á
Lynghálsi í Reykjavík og á
Lónsbakka á Akureyri. Guðrún
Katrín Jóhannsdóttir, innkaupafulltrúi og vörustjóri,
sér um að uppfylla óskir
viðskiptavina með úrvali vara
sem tengjast hestamennsku
og útivist.
Gæðafatnaður frá Mountain Horse
er Guðrúnu Katrínu Jóhannsdóttur ofarlega í huga þegar forvitnast
er um vörur Líflands fyrir hestafólk. Mountain Horse er sænskt
fyrirtæki sem Guðrún segir fylgjast vel með tískunni og sjá til þess
að Íslendingar fái föt við sitt hæfi
hvað varðar stærðir, snið og liti.
„Íslendingar eru mikið fyrir svart
og aðra dökka liti. Konurnar fást
reyndar aðeins til að fara í rautt og
grænt en gegnumsneitt vilja allir
fremur dökka og dempaða liti.“
Stærðirnar passa líka íslensku
þjóðinni að sögn Guðrúnar. „Í Evrópu eru það einkum konur sem
velja hestamennsku sem áhugamál en hér heima eru það allt frá
fermingarstelpum upp í 100 kílóa
karla og þarna er Mountain Horse
með puttann á púlsinum.“ Hún
segir fyrirtækið framleiða buxur,
undirföt, hanska, húfur og trefla að
ógleymdum yfirhöfnum með klaufum að aftan svo hægt sé að víkka
þær. „Klaufirnar eru það sem
gerir úlpur að reiðúlpum en þeim
er lokað annað hvort með rennilás
eða smellum,“ lýsir hún. „Annars

Hrímnir Pro
er íslensk
hönnun. Hann
er vinsæll
hnakkur í allri
Evrópu.

Óðinn er framleiddur fyrir
Lífland. Léttur og
meðfærilegur.

UVEX Active hjálmur.

er þessi hestafatnaður algerlega
sambærilegur við útivistarfatnað
í öðrum íþróttavöruverslunum en
oft á tíðum á betra verði.“
Mountain Horse er líka með
mikið úrval af skóm og reiðstígvélum, að sögn Guðrúnar sem kveðst
vera að flytja inn Mountain Horse-

skófatnað í auknum mæli. Þó fáir
noti reiðstígvél dags daglega segir
hún einkum konur farnar að líta til
þess að eiga falleg reiðstígvél til
að keppa í.
Næst kynnir Guðrún til sögunnar hjálma frá þýska fyrirtækinu
UVEX. „Á heimsmeistaramótum

á skíðum eða vetrarólympíuleikum er stór hluti keppenda með
UVEX-hjálma en reiðhjálmarnir
eru nýir á markaði hér og fást
bara hjá okkur,“ tekur hún fram
og er ekki í vafa um að Íslendingar kunni að meta þá ekki síður en
CASCO-hjálmana sem fyrir séu.

„Nýja línan í UVEX-hjálmunum er
mjög litaglöð en við munum
stíga varlega niður þar,
þekkjum okkar markað,“
segir hún glaðlega en tekur
fram að ef fólk sjái CASCOeða UVEX-hjálma á netinu
sem það langi í þá sérpanti
hún þá. Sama sé að segja um
reiðstígvélin og annan fatnað frá
Mountain Horse.
Þá er komið að hnökkunum
Óðni og Hrímni sem framleiddir
eru hvor í sinni heimsálfu, Óðinn í
Asíu, Hrímnir í Suður-Ameríku.
„Óðinn er framleiddur fyrir
Lífland og hefur verið mjög vinsæll, sérstaklega af yngri kynslóðinni enda er hann léttur og auðveldur í meðhöndlun,“ segir Guðrún
og tekur fram að ný og endurbætt
týpa sé komin af Óðni. „Við erum
búin að lengja undirdýnurnar og
bæta aðeins við púðum til að gera
ásetuna þægilegri en erum með
sama virkið og sama sætið,“ segir
hún og spáir því að hinn nýi Óðinn
verði vinsæl fermingargjöf.
Hnakkurinn Hrímnir hefur
verið framleiddur lengi og er að
keppa við það flottasta á markaðnum að sögn Guðrúnar. „Hver og
einn getur skipt um járn í hnakknefinu með nokkrum handtökum,
þannig að hægt er að víkka hnakkinn og þrengja, eftir vaxtarlagi
hestanna og holdafari,“ segir hún
og bætir svo við. „Hrímnir er til
dæmis vinsæll hnakkur hjá útreiðarfólki jafnt og keppnisknöpum úti
um alla Evrópu.“
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● AKS DEILDIN AÐ BYRJA Fyrsta mótið af fjórum í meistaradeild
Norðurlands, KS-deildinni, verður annað kvöld í Svaðastaðahöllinni. Þá
verður keppt í fjórgangi. Átján knapar af Norðurlandi keppa þar á eigin
hestum og annarra. „Þetta er fjórða árið sem við erum með þessa deild,“
segir Eyþór Jónasson, framkvæmdastjóri reiðhallarinnar Svaðastaða,
og lýsir fyrirkomulaginu: „Á hverju ári keppa 18 manns og þeir 12 sem
eru efstir að stigum eftir öll fjögur mót vetrarins ávinna sér þátttökurétt
næsta ár en þeir sex neðstu falla. Við höldum alltaf úrtökumót í janúar
áður en við byrjum tímabilið, öllum er frjálst að reyna og þá bætast sex
við.“
Eyþór segir hálfan mánuð líða milli móta. Greinarnar sem keppt verði
í fyrir utan fjórganginn eru fimmgangur, tölt, smali og skeið, tvær þær
síðastnefndu verði sama kvöldið. Einn stór styrktaraðili er bak við mótið,
Kaupfélag Skagfirðinga og Eyþór segir keppt þar um háar upphæðir.

Sigurvegarar síðasta árs voru knaparnir Þórarinn Eymundsson, Bjarni Jónasson og
Ólafur Magnússon.
MYND/SVEINN BRYNJAR

Gott samband milli hestsins og knapans
er með því mikilvægara í hestamennsku.

Leiðtogi og
vinur hestsins
Vant hestafólk er flest meðvitað
um hvernig umgangast skal hross
en til að öryggi bæði knapa og
skepnunnar sé tryggt þarf hestafólk meðal annars að gera sér grein
fyrir hvernig hestar geta brugðist
við í mismunandi aðstæðum.
Fyrir þá sem eru að byrja í
hestamennsku eða vilja skerpa á
öryggisatriðum er mikið lestrarefni að finna á til að mynda heimasíðum tryggingafélaga. Eitt það
mikilvægasta sem knapinn þarf
að huga að er að láta hestinn finna
að að hann getur treyst honum.
Þannig þarf maðurinn að vera
leiðtogi hestsins og vinur hans og
ávinna sér virðingu hestsins. - jma

20%
afsláttur

Ný orkulind fyrir þreytta Íslendinga...
Énaxin orkukúrinn
Þekkir þú tilfinninguna að vera þreytt(ur) á óheppilegum augnablikum?
ÉNAXIN hjálpar þúsundum manna hvern dag að losna við þreytu, leiða og orkuleysi.

Kappreiðar hafa löngum verið vinsælar.

Kappreiðar
lengi tíðkast

Heimild: museum.is

ÉNAXIN er náttúrulegt efni unnið úr öflugum og
heilnæmum jurtakjörnum sem gefur þér orku og kraft strax.
Mjög áhrifarík mixtúra og töflur saman í pakka sem virka frá
fyrsta degi ? Prófaðu ÉNAXIN strax í dag.
ÉNAXIN startpakkinn er einfaldur 35 daga orkukúr
sem inniheldur bæði töflur og orku mixtúru.
Upplagt fyrir þá sem vilja prófa og sannfærast

prentun.is

Kappreiðar hafa tíðkast öldum
saman. Talið er að maðurinn
hafi byrjað að temja hestinn á 4.
til 3. öld fyrir Krist og nota hann
til margra hluta. Um 2700 f. K.
komu kerruakstur, kappreiðar og
ýmsir leikir til sögu. Kerruakstur
náði miklum vinsældum hjá FornGrikkjum og Rómverjum og í
honum var keppt allt fram á 4.
öld. Kappreiðar voru teknar upp á
Ólympíuleikunum 680 f. Kr.
Fyrsta kennslubók í tamningu
og ræktun hesta var rituð á 14.
öld fyrir Krist og Xenophon ritaði
bókina Um reiðlistina (Hippike)
um 400 f. Krist. Hann er talinn
upphafsmaður reiðlistarinnar.
Eftir 1500 hófst á Ítalíu nýtt skeið í
tamningu hesta en kappreiðar eins
og þær þekkjast nú á tímum eru
upprunnar á Englandi á 17. öld. Alþjóðasambandið (FEI) var stofnað
1921. Það stendur að HM og EM. Á
Ólympíuleikum hefur verið keppt í
hestaíþróttum frá 1912.

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Við bjóðum 20% afslátt af ÉNAXIN startpakka
frá 10 - 28 febrúar (meðan birgðir endast)
Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf

Xxxxxxxxxxxxxxx

OPIÐ HÚS

Elstu borgarar landsins þurfa margir að bíða í viku eftir að komast í bað.

AFS-skiptinemasamtökin á Íslandi verða með
opið hús í dag 15 febrúar kl. 17-19, í húsakynnum
samtakanna, Ingólfsstræti 3, Reykjavík.
Allir sem vilja forvitnast um skiptinemadvöl,
sjálfboðaliðadvöl eða starfsemi okkar almennt,
eru hvattir til að líta við og kynna sér það sem
við höfum upp á að bjóða.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFS á Íslandi • Sími 552 5450 • www. afs.is

„Fullorðið fólk á ekki að vera
ofurselt þeim sem selur því þjónustuna og við þurfum að útrýma
valdaleysi þess á eigin „heimili“,
sem öldrunarstofnanir eiga jú að
vera,“ segir Valgerður. „Nú þarf
það að miklu leyti að afsala sér
fjárræði, sjálfræði og mannlegri
reisn inni á stofnunum, borða það
sem er í matinn hverju sinni, fara
í háttinn á ákveðnum tíma og í bað
eftir dagskrá,“ segir Valgerður,
sem í sínu starfi heyrir að margir
séu vannærðir á öldrunarheimilum
landsins, en sjúkraliðar á stofnunum hafa einnig látið uppi að sumt

út í þá staðreynd að veikt fólk
hefur minni matarlyst, langar ekki
í hvað sem er og er kannski líka
með lélegar tennur.
Því þurfa aldraðir að hafa valkost þegar þeir verða svangir á
mismunandi tímum, en á öldrunarstofnunum er mikið um einrétta
máltíðir og feitan, gamaldags mat.
Við þurfum því að leyfa elstu kynslóðinni að vera meiri þátttakandi
í tilverunni og á eigin forsendum,
ásamt því að huga að framtíðinni
því æ fleiri Íslendingar eldast og
aldurssamsetning þjóðarinnar er
að breytast, en víst er að komandi
kynslóðir munu ekki sætta sig við
bað einu sinni í viku né einsleitan
kost á matartímum.“

onur
StelpurKStutt
og strangt

S&S

Staðurinn - Ræktin

stutt og strangt

Skráning alltaf í gangi! Sími 581 3730
Ný námskeið að hefjast Frjáls

thordis@frettabladid.is

EFLIR a l m a n n ate n g s l / H N OTS KÓ GUR g r afís k h ö n nu n

Útrýmum valdaleysi aldraðra

heimilisfólkið sé svangt. „Fæst
viljum við skilyrðislaust borða
það sem lagt er fyrir okkur og hjá
fullorðnu fólki er oft minna um að
vera en áður og matartíminn því
hápunktur dagsins og það eina sem
fólk hlakkar til. Eldra fólk á því að
geta fengið sér í svanginn þegar
það vill og það sem það langar í,
rétt eins og það gerði heima hjá sér
áður,“ segir Valgerður og bætir við
að mötuneyti öldrunarstofnana séu
úrelt sem slík.
„Næringargildi skiptir sköpum
fyrir heilsu aldraðra og næringarupptaka er misjöfn, en rannsóknir hérlendis sýna að eldra fólk í
heimahúsum og á sjúkrastofnunum glímir í sumum tilfellum við
næringarskort. Þá er lítið hugsað

Komdu þér í gang!
l 2ja vikna námskeið 5x í viku í tækjasal með persónulegri leiðsögn og að
l Tilvalið að mæta með vinkonunum – hámark 5 í hóp
l Leiðbeiningar um mataræði
l Mæling og vigtun í byrjun og enda námskeiðs

aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Verð aðeins kr. 10.000.
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

nur
StelpurKoSTOTT
PILATES
Staðurinn - Ræktin

Ný námskeið að hefjast, innritun
í síma 581 3730
Síðustu innritunardagar!

EFLIR a l m a n n ate n g s l / H N OTS KÓ GUR g r afís k h ö n nu n

sér aðstoðarmanneskju til baða og
annars þegar þeir sjálfir vilja.

STOTT PILATES er krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að:
l Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
l Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
l Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
l Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Kennt er 2x í viku í 6 vikur. Kennari: Agnes Amalía Kristjónsdóttir.
Mánudaga og miðvikudaga ü kl 10:00 / Þriðjudaga og fimmtudaga ü kl 16:30
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 19.900.
Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
500-999 þús.

Lyftarar

BÍLAR &
FARATÆKI

Heli CPD25 2,5t 48V árg:2005 3m
duplex mastur m/frílyftu 4ventla glussakista Uppl í s: 660 9552

Hjólbarðar

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Hreingerningar

Tölvur

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting,
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja

4.fullnegld 13‘‘ 165x70 nær ónotuð og
ný á Opel feglum. V. 28 þús. Uppl í s.
868 0902
Isuzu Trooper árg.‘99 Diesel. Ek. 233
þús. yfirfarinn mótor, ný kúpling. 31“
vetrardekk. 7 manna. Tilboð 750 þús.
S. 659 3459.

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

Varahlutir

Bílar óskast
Kaupi bilaða bíla

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

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

Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca.
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

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

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

TRJÁKLIPPINGAR

Vantar bíl!

Bílar til sölu

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

Vantar bíl!

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

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

Sendibílar

Ford Escord station 1.6 árg. ‚97. Ek. 160
þús. Þarfnast lagfæringar en er ökufær.
V. 75þús. Uppl. í s. 777 4426.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‚03 og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892
7852.

Til sölu Micra LX ‚94. Skoðaður 2012,
5 gíra, ek. 126 þús, 1300 vél. 180 þús.
Uppl. í s. 894 0103.

0-250 þús.

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

Erum að byrja að rífa VW Bora ‚01, VW
Caddy ‚05, octavia 4x4, bensín og disel
‚05 og ‚07. Patrol ‚96, Honda CRV 00,
Terios 99, marga Benz bíla, Pajero, disel
99. Golf ‚05, Ford Focus ‚00, Renault
traffic ‚05 og Almera ‚98. Partahúsið
opið 8:30-18 virka daga og 10-14 laugardaga. S. 555 6666.

Peugot 206 árg.‘ 00, ek. 120 þús. 1,4
5l/100 km. V. 299 þús. Uppl. í s. 616
2597.

Óska eftir bíl á verðbilinu 150-200
þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í
s. 770 0171.

Bílapartasala

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Kerrur

THE BEST !!! TANTRIC LUXURY,MASSAGE
IN DOWNTOWN ANY TIME FOR YOU!!
24 /7 sim. 869 8602.only one weeck.
Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

Trjáfellingar

New whole body massage. S. 864
8449, Isabella.

Bókhald

Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 7725450.

Whole body massage. S. 849 5247.

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm.
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s. 848 9600.
Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota, Nissan,
Honda eða MMC.

Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr.
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

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

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

Málarar

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.
NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole
Body Massage in DownTown. S. 692
2126, Alena.

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Spádómar

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

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

Húsaviðhald

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99,
Peugeot 306 99. kaupi bíla til niðurrifs.
Partasala smiðjuvegi 11 sími 661 5270.

Musso varahlutir.

Kerrur og kerruviðgerðir

Sjálfskipt corolla á 155
þús!

TOYOTA COROLLA 1,3 árg‘94 sjálfskiptur,ek 250 þús,góður og vel við haldinn
bíll, verð 155 þús stgr! s.841 8955

250-499 þús.

Eigum gott úrval af kerrum og þjónustum allar gerðir af hengivögnum.
Hjólhýsi, tjaldvagna, kerrur o.fl. Lyfta.
is Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421
4037.

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

Rafvirkjun

Vinnuvélar

RAFVIRKJUN S. 896 6025

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

!!! Sjálfskipt Corolla !!!

Toyota Corolla árg ‚99, ekinn aðeins
152þús, skoðaður, sjálfskiptur, bíll
í mjög góðu standi og lítur vel út,
Tilboðsverð aðeins 430þús, uppl í s:
659-9696

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

Til sölu 3.ára Ingersoll verktaka loftpressa með rafstöð. Aðeins notuð
60 vinnustundir. Hefur verið geymd
innan dyra frá upphafið. Einnig til sölu
lítið notaðir brothamrar. Uppl. í s. 863
1424.
Til sölu lítið notaður spánskur járnrennibekkur 70 cm milli odda. Upplýsingar í
síma 891 6101.

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

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315 & 699 6069.

SG Steingæði slf Alhliða
húsaviðgerðir
Getum bætt við okkur í flísalögn, pípulögn, múrverki, málingu, glerísetningum og fleira.
Sérhæfum okkur í lekavandamálum.
Uppl. í síma 899 2420.

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.
Lög.g Rafvirki getur tekið að sér verkefni. Gott verð í boði. Uppl S: 698
1524.
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR
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Verslun

Nudd

Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

TANTRA MASSAGE

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

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

Þjónusta

Atvinnuhúsnæði

Lager húsnæði óskast 200-500 m2
með góðum innkeyrsludyrum. Uppl.
s: 840 0470

geymslur.com

GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM
Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

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

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!!Kjólar,
peysur, bolir. Emilía Bláu húsin
Faxafenis: 588-9925 emilia.is

Frelsi frá streitu og kvíða
s:694 5494

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

Til sölu

HEILSA
Heilsuvörur
TILBOÐ í stærðunum
36 og 37

Dömumokkasíur úr leðri,og með skinnfóðri. Góður sóli. Verð: 2.500.- Misty
skór Laugavegi 178, s: 551 2070

HEIMILIÐ
Húsgögn

Herbergi til leigu með aðgang að eldhús, miðsvæðis. Uppl. í s. 661 5219.
Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.
Gæði og gott verð. Hirzlan Smiðsbúð
6 Sími 564-5040

Fasteignir

$ANISH COMPANY LOOKING
FOR A HOUSE IN 'ARDAB¾R

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Til bygginga

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

4. herb. glæsileg íbúð á 3. hæð í
nýlegu fjölbýli við Eskivelli hfj. stæði
í bílageyslu. Laus stax. Uppl. í s. 699
5532 Agnar.

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

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

Óskast keypt

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

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

Fæðubótarefni

Vönduð GSM öryggiskerfi með sírenu,
tveimur þráðlausum skynjurum og
tveimur fjarstýringum á kr. 45.800,Mikið úrval af aukaskynjurum. Lyfta.is
Njarðarbraut 1, Reykjanesbæ 421 4037

www.leiguherbergi.is

$ANISH COMPANY LOOKING FOR A HOUSE TO
RENT IN 'ARDAB¾R MINIMUM  SQUARE
METRE
2ENT PERIOD
LATEST *UNE  TO *UNE 
0LEASE CONTACT ON  

6ERSLUNARKJARNI MEÈ TRAUST
UM LEIGUSAMNINGUM TIL SÎLU
'ËÈ FJ¹RFESTING
4IL SÎLU STËRT OG GL¾SILEGT VERSLUNARHÒSN¾ÈI FAST
EIGNAFÁLAG ¹ 3ELFOSSI 5M ER AÈ R¾ÈA VERSLUNARKJARNA
SEM HÕSIR FJÎLMARGAR VERSLANIR MA +RËNUNA ,YF OG
(EILSU OG FLEIRI AÈILA (IÈ SELDA ER ALLS UM  FM
MEÈ LAGER KJALLARA OG BÅLAGEYMSLUM
-JÎG GËÈIR LEIGUSAMNINGAR ERU ¹ STËRUM HLUTA
EIGNARINNAR !ÈSËKN ER CA  MANNS PR M¹NUÈ
OG MIKIÈ AUGLÕSINGAGILDI
,EIGUTEKJUR ERU UM  MILLJ PER ¹R
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 3TEF¹N (RAFN 3TEF¹NSSON HDL
SÅMI   OG STEFAN STORBORGIS

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

Atvinna í boði
Þjónustustarf óskast í dagvinnu 11-15
og 18-22 og Óskum eftir Kokkur á
Thaiveitinghús uppl. td@talnet.is
Íbúðahótel í 101 auglýsir eftir starfsfólki í þrif. Umsóknir: aparthotel101@
yahoo.com
Vilt þú vinna mikið og hafa góð laun
eða vinna lítið og hafa lítil laun. Uppl. í
síma 7736099.

www.geymslaeitt.is

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

Atvinna

KEYPT
& SELT

ATVINNA

Meiri Vísir.
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Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma
og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðmunda Magnúsdóttir

Kathinka Klausen

Helga Sigríður
Þorsteinsdóttir

Stóragerði 10, Reykjavík,

frá Bessastöðum,

verður jarðsungin frá Neskirkju í dag, þriðjudaginn
15. febrúar, klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hinnar látnu
er bent á líknarfélög. Starfsfólk á deild V-3 á Dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Grund fær innilegar þakkir fyrir
alúð og góða umönnun.
Þórdís Guðmundsdóttir
Arnór Guðmundsson
Rafn Viborg Guðmundsson
Elísabet Guðmundsdóttir
Jens A. Guðmundsson
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir
barnabörn og langömmubörn

Friðrik Sigurðsson
Helga Jónsdóttir
Ragna Vigdís Jónsdóttir
Sveinn Jónsson
Valgerður Hallgrímsdóttir
Kjartan Ragnarsson

sem andaðist mánudaginn 7. febrúar, verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 17. febrúar
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlega
bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.
Arnfinnur U. Jónsson
Herdís Jónsdóttir
Jón Ragnar Jónsson
Ingólfur Þ. Jónsson
Friðrik J. Klausen
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Hallgrímsson
Birna Þorvaldsdóttir
Dagný Guðmundsdóttir
Gréta Guðmundsdóttir

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir,
tengdamóðir og amma

Ingibjörg „Ía“
Jóhannsdóttir
Elskulegur eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, sonur, bróðir og afi,

Sverrir Ólafsson
lést á Sjúkrahúsi Suðurlands fimmtudaginn 10.
febrúar. Útför hans fer fram frá Selfosskirkju
laugardaginn 19. febrúar kl. 11.00.
Guðveig Bergsdóttir
Bergur Sverrisson
Hrefna Garðarsdóttir
Ólafur Magni Sverrisson
Magnea Kristín Sigurðardóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Sigurður Þorsteinsson
Ólöf Ólafsdóttir
Skúli Einarsson
Sverrir Óli Bergsson
Garðar Freyr Bergsson

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstudaginn 11. febrúar. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 18. febrúar kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hennar er
bent á Líknardeild Landspítalans.
Þórir Gunnarsson
Soffía Bjarnadóttir
Gunnar Egill Þórisson
Bríet Þorsteinsdóttir
Soffía Rut Þórisdóttir
Þorsteinn Már Þorsteinsson
Þórir Ingi Þorsteinsson og Elma Lind Egilsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Margrét Guðmundsdóttir
Innilegar þakkir fyrir
hlýhug og samúð vegna
andláts og útfara
systkinana frá
Hraunholtum
í Hnappadal;

Önnu Vilborgar Magnúsdóttur og
Jónasar Magnússonar
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki í Sóltúni,
Reykjavík, og á Hrafnistu, Reykjavík.

Dvalarheimilinu Hlíð, áður Lundi,
Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri miðvikudaginn
9. febrúar. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 21. febrúar kl. 13.30.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín María Jónsdóttir
Jósep Zóphaníasson
Þóra Zóphaníasdóttir
Húni Zóphaníasson
Stefanía Björk Bragadóttir
Ari Snorrason
Sigríður E. Snorradóttir
og fjölskyldur.

Ingibjörg Salóme Egilsdóttir
Anna Helga Tryggvadóttir
Rúdolph Þórisson
Dýrleif Guðjónsdóttir
Kristján F. Valgarðsson

lést á Heilbrigðisstofnun Hvammstanga 7. febrúar sl.
Útför hennar verður gerð frá Melstaðarkirkju í
Miðfirði laugardaginn 19. febrúar kl. 14.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Kvennaband VesturHúnavatnssýslu. Sætaferð verður frá BSÍ laugardaginn
19. febrúar kl. 10.00.
Högni Ófeigur Einarsson, Bjarni Þór Einarsson, Kristín
Guðný Einarsdóttir, Jón Ingi Einarsson, Þorsteinn
Einarsson, tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við ykkur
öllum sem sýnduð okkur samúð
og hlýju við andlát og útför bróður
okkar og móður,

Kjartans G. Ottóssonar
og Gyðu Jónsdóttur
Sérstakar þakkir viljum við líka
færa líknardeildum Landspítala
í Kópavogi og Landakoti og
hjúkrunarfræðingum Karitas.
Bestu kveðjur,
Óttar Ottósson, Helga R. Ottósdóttir,
Geirlaug Ottósdóttir
og fjölskyldur

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Hilmar S. R. Karlsson
Hrafnistu, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans sunnudaginn
13. febrúar. Útförin verður auglýst síðar.
Dagbjört Bergmann Hilmarsdóttir Hjálmar Diego
Jón Hilmarsson
Guðrún H. Theodórsd.
Guðrún Hilmarsdóttir
Berglind Hilmarsdóttir
Unnsteinn Ólafsson
Svanur P. Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrir hönd aðstandenda:
Sigríður Þorkelsdóttir, maki Jónasar
Reynir Ingibjartsson, sonur Önnu Vilborgar.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar
og tengdafaðir,

Reynir Guðlaugsson
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi, langafi og
bróðir,

Egill H. Hansen
Elskulegur eiginmaður minn, stjúpi,
afi og langafi,

Grétar Björnsson
Naustabryggju 5,

lést á líknardeild Landakotsspítala þann 10. febrúar
síðastliðinn. Jarðsungið verður frá Háteigskirkju föstudaginn 18. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna
er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Angela Guðbjörg Guðjónsdóttir
Fjóla Sigurðardóttir
Guðjón Vilhem Sigurðsson
Sylvía Færseth
Angela Guðbjörg Eggertsdóttir
Viktor Örn Andrésson
Agnes Baldvinsdóttir
Sædís Ósk, Kamilla Birta, Benóný Einar, Fjóla Dís og
Ásdís Lilja.

lést á Hrafnistu laugardaginn 12. febrúar. Jarðarförin
auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda,
Glenda Bartido
Hafsteinn Egilsson, Sigurjón Egilsson, Egill Egilsson og
Gunnar Smári Egilsson.

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

bóndi frá Hrísum í Helgafellssveit,
Vallarflöt 5, Stykkishólmi,

lést á heimili sínu sunnudaginn 13. febrúar.
Halldóra Baldursdóttir
Guðrún Karólína Reynisdóttir Magnús Guðmundsson
Unnar Reynisson
Guðrún Gunnarsdóttir
Steingrímur K. Reynisson
María Lovísa Ragnarsdóttir
Margrét Reynisdóttir
Agnar Björnsson
Anna Reynisdóttir
Páll Aðalsteinsson
Bryndís Reynisdóttir
Oddur Óskar Pálsson

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. kirna, 9. dýrahljóð,
11. golf áhald, 12. ek, 14. klingja glösum, 16. tveir eins, 17. flott, 18. for, 20.
skóli, 21. faðmlag.

11

LÓÐRÉTT
1. kássa, 3. kúgun, 4. nennuleysi, 5.
orlof, 7. hefting, 10. ar, 13. rangl, 15.
ilma, 16. hald, 19. óreiða.

13

14

Hamingjusömu hægrimennirnir
ölsýnismenn eins og ég sem alla tíð
BAKÞANKAR
hafa búið við glasið hálftómt eru loksSifjar Sigmarsdóttur ins í tísku. Bjartsýni er svo 2007. En þótt

B

félagsskapur okkar sem höfum allt á
hornum okkur hafi farið stækkandi um
heim allan er einn sá hópur sem leikur á als
oddi þessa dagana – ekki aðeins þrátt fyrir
harðindin heldur einmitt vegna þeirra.

15

LAUSN
17

18

19

FLESTUM pólitíkusum hefði þótt súrt

LÓÐRÉTT: 1. mauk, 3. ok, 4. letilíf,
5. frí, 7. frestun, 10. ryk, 13. ráf, 15.
anga, 16. tak, 19. rú.

16

20

að eftir áralanga bið eftir völdum væri
nýskollin á kreppa þegar þeir kæmust loks
til áhrifa. En ekki íhaldsmönnum sem nú
eru við stjórn í Bretlandi. Þeir gætu ekki
verið hamingjusamari. Kreppan gerir
þeim kleift að framfylgja hugmyndafræði sinni um niðurskurð hjá hinu opinbera og einkavæðingu ríkiseigna án
mikillar mótspyrnu, því flestir eru sammála um að hjá niðurskurði verði vart
komist. Um leið og hægrimenn brýna
hnífinn fullyrða þeir að málið sé
hugmyndafræði óskylt og það
taki þá þvert á móti sárt. En orð
og athafnir stangast á. Þegar
tilkynnt var um á þinginu að
segja ætti upp hálfri milljón
ríkisstarfsmanna brutust út
svo skræk fagnaðarlæti meðal
íhaldsmanna í salnum að ætla
mætti að ungstirnið Justin
Bieber hefði gengið inn á hóp
unglingsstúlkna.

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. ker, 9. urr,
11. tí, 12. keyri, 14. skála, 16. tt, 17.
fín, 18. aur, 20. fg, 21. knús.
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HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ

HUGMYNDAFRÆÐIN er óáreiðanleg
frilla. Þótt einfaldleiki hennar ylji og fegurð
hennar kæti getur þvermóðska hennar
komið mönnum í hann krappann. Glaðhlakkalega tilkynnti breska ríkisstjórnin
á dögunum að skógar landsins yrðu næsta
fórnarlamb niðurskurðar. Þá yrði að einkavæða. Ekki leið þó á löngu uns fjölmiðlar
birtu fréttir af því að söluferlið kostaði
meira en fengist fyrir skógana. Úps. Þetta
var þá hugmyndafræði eftir allt saman.

HELSTI VEIKLEIKI hugmyndafræði er þessi
skortur fylgjenda slíkra kenninga á hagnýtum afleiðingum. Heimspekin er praktíkinni
ofar. En hvers vegna að eyða orku í að einkavæða skóga ef ávinningurinn er enginn?
Á SÖMU FORSENDUM þykir mér umræðan um að banna búrkur á Íslandi undrum
sæta. Þótt þessi klæðnaður íslamskra
kvenna sé vissulega birtingarmynd kúgunar sé ég ekki að löggjöf á Íslandi um búrkur
hafi nokkurt praktískt gildi. Aldrei hef ég
séð búrkuklædda konu ganga niður Laugaveginn. Þegar Svisslendingar bönnuðu að
byggðir yrðu fleiri íslamskir bænaturnar í
landinu urðu þeir aðhlátursefni. Ætla mátti
af umræðunni að ekki yrði þverfótað fyrir
bænaturnum í Sviss. Þvert á móti. Þeir voru
fjórir. Er ekki æskilegra að einbeita sér að
því að leysa raunveruleg vandamál en þau
sem hugmyndafræðin býður?

GÓÐVERKI?
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2011
Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að
bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að
senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir
einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og
þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og
framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN FRÉTTABLAÐSINS
ERU VEITT Í FIMM FLOKKUM.
1

Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki,

■ Pondus
Hvað er málið
með Magga,
hef ég gert
honum
eitthvað?

Eftir Frode Overli

Ekki pæla í honum, En nóg um
hann hefur ekki alveg hann, hvað
verið með sjálfum sér segirðu um
eftir að við byrjuðum
bíó í kvöld?
að hanga saman.
Blóðflæði
Hegðun hans er
klukkan níu?
óskaplega óþroskuð
og barnaleg.

Já, ókei,
er hann
svalur?

Já, er
það
ekki?

Þér mun
blæða!!!!!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hundurinn bara - hún

Mamma!
Mamma!
Komdu! Fljót!

sko bara voff

hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að

voff - ég sagði

ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2

Því miður,
er að fara í
tjaldferð með
Friðriki.

Frá kynslóð til kynslóðar

Ég held að ég hafi
drepið hundinn.

Slakaðu á, hvað
ertu að tala um?

henni - og
hún bara--

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum
metnaði og alúð.

3

Til atlögu gegn fordómum

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því
að eyða fordómum í samfélaginu.

4

Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra
samfélagi.

Ástarsamband Agnesar
við Póseidon bauð
upp á sögulega stund.

5 Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða
náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt
samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins
á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar
innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða
veitt í apríl.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

■ Barnalán
Hálsmennið sem
Hannes er með
pirrar mig.

Eftir Kirkman/Scott

Mér
finnst það
sætt.

Sætt?

Finnst þér sætt að fimm ára
gamalt barn skuli vera með
glingur? Finnst þér sætt að
hann skuli vera að herma eftir
glæpamönnum?
Nei, auðvitað
ekki.

Mér finnst sætt að þetta
fari í taugarnar á þér.

stefánsson & stefánsson

EF ÞÚ SÆKIR
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ÁFRAM SÚLDARSKER Vegna góðrar aðsóknar hefur fjórum sýningum hefur verið bætt við á leikritinu Súldarskeri
eftir Sölku Guðmundsdóttur í Tjarnarbíói. Aukasýningarnar verða 18., 22., 23. og 27. febrúar. Verkið er ærslafull, tragíkómísk
ráðgáta sem gerist í einangruðu bæjarfélagi sem á sér ógnvænlegt leyndarmál. Aðalbjörg Árnadóttir og Maríanna Clara
Lúthersdóttir fara með öll hlutverk sýningarinnar en Harpa Arnardóttir leikstýrir.

menning@frettabladid.is

Klassík á Kjarvalsstöðum
Kammersveit ReykjaFestival Internacional
víkur helddur tónleika á
de Musica de Deia á
Kjarvalsstöðum í kvöld.
Mallorca, en þar lék
Kammersveit ReykjaÁ efnisskránni eru Silvíkur með honum á
ungakvintett Schuberts
ásamt píanókvartett í atvennum tónleikum síðmoll og Bæn nautabanastliðið sumar.
ans eftir spænska tónAðrir flytjendur á
tónleikunum á Kjarskáldið Turina.
Gestur
Kammvalsstöðum í kvöld eru
e r s ve i t a r i n n a r e r
Una Sveinbjarnardóttspænski píanóleikarir, fiðla, Pálína Árnainn Alfredo Oyaguez. ALFREDO OYAGUEZ
dóttir, fiðla, Þórunn
Ósk Marinósdóttir,
Hann er eftirsóttur einleikari og hljómsveitarstjóri sem
víóla, Sigurgeir Agnarsson, selló,
komið hefur fram víðast hvar í
og Richard Korn, kontrabassi.
Evrópu, Asíu og í BandaríkjunTónleikarnir hefjast kl. 20 en
um. Oyaguez er að auki listrænn
miðasala fer fram við inngangstjórnandi tónlistarhátíðarinnar
inn.

Tónlist ★★★
Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti verk eftir Wagner, Strauss
og Hafliða Hallgrímsson.
Stjórnandi: Stefan Solyom. Einleikari: Danjulo Ishizaka

Fjarlægar þrumur
Píanóleikarinn í loðfeldinum, Liberace, sem var með demantshring á
hverjum fingri, spilaði stundum píanókonsert nr. 1 eftir Tsjajkovskí. Konsertinn er um þrjú korter að lengd, en Liberace lék stutta útgáfu sem tók bara 5
mínútur. Hann sagðist sleppa þessu leiðinlega.
Maður hefur heyrt svipaða útgáfu hins margbrotna tónaljóðs eftir Richard
Strauss, Svo mælti Zaraþústra. Verkið er hugleiðing um samnefnt rit eftir
Nietzsche, eins konar upphafin þroskasaga mannkyns. Í kvikmyndinni 2001:
A Space Odyssey heyrist stutta útgáfa tónlistarinnar, mögnuð byrjunin – og
svo ekkert meira. Þettar er sá hluti verksins sem flestir þekkja.
Kannski hefði átt að flytja stuttu útgáfuna á tónleikum Sinfóníunnar í
Háskólabíói síðasta fimmtudagskvöld. Sennilega hefði hún komið betur
út. Langa útgáfan virkaði hálf vandræðaleg. Hljómsveitin virtist ekki í góðu
formi, málmblásararnir voru sumir ekki nægilega nákvæmir. Það vantaði
glæsileikann. Vissulega voru flottir kaflar, en heildarmyndin var ókræsileg.
Maður hafði á tilfinningunni að verið væri að redda flutningnum fyrir horn.
Annað á tónleikunum var miklu áheyrilegra. Forleikurinn og Ástardauðinn
úr Tristan og Isolde eftir Wagner var frábær undir öruggri stjórn hins sænska
Stefan Solyom. Solyom hefur einmitt vakið mikla athygli fyrir Wagnertúlkun
sína, sem er fyllilega verðskulduð ef marka má frammistöðuna nú. Hann
stjórnaði Wagner af smekkvísi og fagmennsku. Tónmálið var litríkt og fallega
útfært af hljómsveitinni, túlkunin full af ástríðum og dulúð.
Ég var líka stórhrifinn af sellókonsertinum eftir Hafliða Hallgrímsson,
en þar var Danjulo Ishizaka í einleikshlutverkinu. Ishizaka var líflegur og
túlkun hans var mergjuð, lífræn og kraftmikil. Konsertinn er reyndar býsna
innhverfur og átökin í upphafi krefjast einbeitingar af áheyrandans hálfu.
Í seinni hlutanum gengur þó allt upp, en það er þegar einleikarinn nær
yfirhöndinni og rödd hljómsveitarinnar er mestan partinn liggjandi hljómur.
Hljómurinn er kryddaður með lágværum pákudrunum sem hljóma eins
og fjarlægar þrumur. Útkoman er merkilega annarsheimsleg og seiðandi,
einhvers konar fljótandi draumastemning sem er alveg einstök.
Ishizaka sleit streng í sellóinu þegar konsertinn var alveg að verða
búinn. Hann þurfti því að stoppa og setja nýjan streng í hljóðfærið. Þetta
óheppilega atvik eyðilagði í rauninni flutninginn. Sem betur fer er verkið til
á geisladiski þar sem Truls Mørk leikur með Skosku kammerhljómsveitinni
undir stjórn Johns Storgård. Ég mæli með þeim geisladiski.
Jónas Sen

7Zhijc7^gi^c\V]h

Niðurstaða: Sannfærandi túlkun á Wagner og Hafliða Hallgrímssyni.
Richard Strauss var talsvert síðri.
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KJARTAN ÓLAFSSON Diskarnir þrír innihalda verk samin fyrir hefðbundin hljóðfæri, raftónlist og leikhústónlist sem Kjartan hefur

samið við ýmis verk gegnum árin.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölbreytnin helsti styrkur
klassískrar samtímatónlistar
Kjartan Ólafsson hefur
verið með framsæknari tónskáldum hér á landi undanfarna áratugi. Á dögunum
kom út þrefaldur yfirlitsdiskur með tónlist eftir
Kjartan sem spannar 28 ára
tímabil.

KO3CD28 nefnist nýútkomin
þriggja diska yfirlitsútgáfa yfir
verk Kjartans Ólafssonar tónskálds. Útgáfan dregur upp
mynd af fjölbreyttu tilraunaglöðu tónskáldi í stöðugri þróun.
Kjartan hefur ekki bundið sig á
klafa einnar ákveðinnar stefnu.
Fyrsti diskurinn hefur að geyma
upptökur af verkum Kjartans
fyrir hefðbundin hljóðfæri. Annar
diskur inniheldur raftónlist en sá
þriðju leikhústónlist sem Kjartan
hefur samið í gegnum árin.
„Ég hugsa að það sé frekar til
marks um fjölbreytt starfssvið
en að ég hafi verið að leita sérstaklega út í allar áttir,“ segir
Kjartan, spurður út í þau mörgu
og ólíku járn sem hann hefur
haft í eldinum gegnum tíðina.
„Ég held að svona samantekt gefi
ágæta mynd af því hvað tónskáld
almennt starfa á fjölbreyttum
sviðum. Þetta hefur ekki verið
neitt meðvitað af minni hálfu,
heldur fylgir bara starfinu og er
frekar einkennandi fyrir hlut-

skipti tónskálda í dag.“ Tónlist
Kjartans hefur orðið framsæknari
með árunum, ekki síst rafverkin,
en hann fékk ungur áhuga á raftónlist og möguleikum hennar.
„Ég byrjaði í poppi eins og svo
margir en var alltaf með klassíska tónlist við annað eyrað líka.
Það var svo mikið að gerast á sviðum raftónlistar þegar ég var að
stíga mín fyrstu skref; þarna varð
mesta framþróunin, ný hljóðfæri
að verða til og ný tækni.
Ef við berum raftónlistina til

Það var svo mikið að
gerast á sviðum raftónlistar þegar ég var að stíga
mín fyrstu skref; þarna varð
mesta framþróunin, ný hljóðfæri að verða til og ný tækni.
KJARTAN ÓLAFSSON

dæmis saman við hina klassísku fiðlu, eins frábært hljóðfæri og hún er, hefur hún ekki
þróast mikið á undanförnum
öldum. Þarna var ákveðinn
vaxtarbroddur sem ég laðaðist að
sem tækjaóður unglingur og sá
áhugi hefur haldist.“
Kjartan hefur ekki látið sér
nægja að semja raftónlist heldur einnig lagt sitt af mörkum til
þróunar á tækni sem nýtist við
tónlistarsköpun, til dæmis tón-

smíðaforritið CALMUS, sem hann
hefur unnið að frá 1988. Forritið
byggir meðal annars á gervigreindartækni og er hannað sérstaklega fyrir nútímatónsmíðar
og rannsóknir.
„Ég hef alltaf haft mikinn
áhuga á bæði tónlist og tækni.
Raftónlistin var því spennandi
vettvangur fyrir mig til að sameina þessa tvö áhugamál. En það
er í sjálfu sér ekkert nýtt við það;
tæknihugsun hefur verið förunautur tónsköpunar í gegnum
tíðina þar sem menn hafa sífellt
verið að búa til ýmis tæki og tól til
að skapa nýja tóna og tónlist.“
Spurður hvernig hann meti
þróun og stöðu klassískrar samtímatónlistar á þeim áratugum
sem hann hefur verið viðloðandi
fagið, segir Kjartan að fjölbreytnin sé hennar helsti styrkur.
„Það vegur líka þungt að
menntakerfið hefur tekið stökkbreytingum á sviði tónlistarkennslu. Áður fyrr hafði það
tilhneigingu til að vera heldur
íhaldssamt, sem er kannski eðlilegt í ljósi þess að saga tónsköpunar er mjög löng. En á undanförnum
áratugum hefur það breyst mjög
til batnaðar; kerfið er bæði opnara og fjölbreyttara en það var og
veitir listamönnum meiri möguleika á að blómstra á eigin forsendum frekar en innan einhvers
fyrirfram skilgreinds ramma.“
bergsteinn@frettabladid.is

NÝ NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST
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Kristín Birna Bragadóttir
Lyfjafræðingur, Actavis
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KLUKKUTÍMAR af viðtalsefni sem fréttaskýringaþátturinn 60 Minutes tók af Lady Gaga á þriggja mánaða tímabili hafa verið klipptir niður í 12 mínútur.
Viðtalið verður sýnt á næstunni.

YFIRBURÐIR

KING´S SPEECH
The King´s Speech hlaut
konunglegar móttökur á
bresku Bafta-verðlaunahátíðinni. Myndin sópaði til
sín sjö verðlaunum og Colin
Firth var valinn besti leikarinn annað árið í röð.
Kvikmyndin The King´s Speech
sópaði til sín verðlaunum á bresku
Bafta-hátíðinni á sunnudagskvöld. Hún hlaut sjö verðlaun,
þar á meðal sem besta myndin
og fyrir besta leikarann, Colin
Firth. Samleikarar hans, þau Helena Bonham Carter og Geoffrey
Rush, fengu einnig Bafta fyrir
bestan leik í aukahlutverkum.
Firth vann einnig Bafta á síðasta
ári fyrir hlutverk sitt í myndinni
A Single Man.
Þessi fimmtugi leikari hefur
einnig unnið Golden Globe og
Screen Actors Guild verðlaunin fyrir hlutverk sitt sem hinn
stamandi Bretakonungur Georg

VI, auk þess sem hann þykir líklegur til að hreppa Óskarinn 27.
febrúar.
David Fincher var valinn besti
leikstjórinn fyrir myndina The
Social Network og Natalie Portman var kjörin besta leikkonan í
aðalhlutverki fyrir frammistöðu
sína í Black Swan. Portman er
barnshafandi og mátti ekki fljúga
til Bretlands til að vera viðstödd
athöfnina.
Besta erlenda myndin var
kjörin The Girl with the Dragon
Tatto sem er byggð á bók Stiegs
Larsson, Karlar sem hata konur.
Myndin Inception hlaut þrenn
verðlaun, öll fyrir tæknilega
úrvinnslu.
Athygli vakti að mynd Dannys
Boyle, 127 Hours, fékk engin
verðlaun þrátt fyrir að hafa fengið átta tilnefningar. Þá var leikarinn Sir Christopher Lee heiðraður
af Bafta-akademíunni, ásamt J.K.
Rowling, höfundi Harry Potter,
fyrir framlag sitt til breskrar
kvikmyndalistar.
- fb

COLIN FIRTH Firth var kjörinn besti leikarinn á
Bafta-hátíðinni annað árið í röð. NORDICPHOTOS/GETTY

POTTER-DÖMUR Emma Watson úr Harry Potter

myndunum og J.K. Rowling, höfundur bókanna,
stilltu sér upp.

SOCIAL NETWORK Aðalleikarar The Social Network, Jesse Eisenberg og

Andrew Garfield, tóku á móti verðlaununum fyrir hönd Davids Fincher.

Ný tíutomma í safnið

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

Tónlist

★★★

The Heavy Experience
The Heavy Experience
Þessi fyrsta plata hljómsveitarinnar The Heavy Experience er um margt
óvenjuleg. Í fyrsta lagi er þetta er tíu tommu vínylplata, en þær eru afar
sjaldgæfar í seinni tíð. Tíutommurnar fengu alltaf sérstakan sess í plötusafninu á þeim tíma þegar vínyllinn var allsráðandi. Iður til fóta með
Þey var t.d. tíutomma og Tórt
verður til trallsins með Stuðmönnum. Í öðru lagi er þetta
instrúmental rokkplata. Hún
er tveggja laga, en samt hátt í
tuttugu mínútur að lengd.
The Heavy Experience er
fimm manna sveit, skipuð
tveimur gítarleikurum, bassaleikara, trommuleikara og
saxófónleikara. Tónlistin er
hæggeng, þung og innlifunarkennd. Lögin eru byggð upp í
ákveðinn hápunkt og fjara svo
rólega út aftur. Það er auðheyrt
að menn eru ekkert að flýta sér
að rumpa þeim af. Gítartónarnir dragast iðulega á langinn og
fá að hljóma óáreittir svo að stundum verða úr hálfgerðar drunur. Saxófónninn leikur svo frjálslega yfir öllu saman og setur skemmtilegan svip
á útkomuna.
Eins og áður segir eru tvö lög á plötunni. Bæði góð, en það fyrra Bad
Temper, Bloody Sun er sýnu betra. Snilldarlag. Hljómur plötunnar er fínn
og skilar tónlistinni vel, þó að eflaust sé ennþá sterkari upplifun að heyra
þessa tónlist á tónleikum.
Á heildina litið flott frumsmíð frá hljómsveit sem spennandi verður að
fylgjast með í framtíðinni.

PRÓTEINDRYKKURINN SEM
ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF
NÚ EINNIG FÁANLEGUR Í FERNU

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fín innlifun frá The Heavy Experience.
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Þættir leigðir á Filma.is

MJÓLKURSAMSALAN

WWW.MS.IS

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 53135 02/11

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 ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF HLEðSLU.
HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

Afþreyingarvefurinn Filma.is
og 365 miðlar hafa gert með sér
samstarfssamning um að Filma.
is selji eða leigi aðgang á netinu
á efni í eigu 365 miðla sem hefur
verið sýnt á Stöð 2. Meðal vinsælla þáttaraða Stöðvar 2 sem
þegar eru fáanlegar á Filma.is
eru Vaktaseríurnar þrjár, gamanþáttaröðin Ástríður, Wipeout,
Réttur og Steindinn okkar. „Við
fögnum þessu samstarfi við
Filma.is,“ segir Pálmi Guðmundsson, framkvæmdastjóri dagskrársviðs 365 miðla. „Það er að sjálfsögðu markmiðið að dagskrárefni
okkar sé aðgengilegt sem víðast.“

NÝ ÞJÓNUSTA Forsvarsmenn Filma.is og
365 miðla handsala samninginn.
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Nú erum við 7 ára og
af því tilefni bjóðum
við fullt af spennandi
vörum á góðu verði!
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Mynd um Milli Vanilli í bígerð
Þýski kvikmyndagerðarmaðurinn Florian Gallenburg hefur í
hyggju að gera kvikmynd um
poppdúettinn Milli Vanilli. Þeir
sem voru uppá sitt besta á hinum
illræmda níunda áratug muna
eflaust eftir hinum félögunum
í Milli Vanilli sem sópuðu til sín
verðlaunum og viðurkenningum
á þeim tíma, hlutu meðal annars
Grammy-verðlaun.
Þeir voru hins vegar afhjúpaðir illilega í fjölmiðlum þegar
upp komst að þeir voru einungis
að hreyfa varirnar við söng annarra. Þetta fékk ákaflega mikið
á þá, eins og gefur að skilja, og
hrakti meðal annars Rob Pilatus

inní harðan heim eiturlyfjaneyslu.
Þeir reyndu meðal annars að
endurvekja frægðarljómann árið
1996 með fremur misheppnuðum árangri og Pilatus lést aðeins
tveimur árum seinna eftir of stóran skammt af lyfseðilsskyldum
lyfjum. Hinum, Fab Morvan, hefur
hins vegar tekist að blása nýjum
glæðum í tónlistarferil sinn og
hefur meðal annars gefið út sólóskífu sem fékk afbragðs góða
dóma. Gallenburg er ekki sá eini
sem hefur í hyggju að gera kvikmynd um Milli Vanilli því í Hollywood er einnig unnið að gerð
kvikmyndar um þennan alræmda
dúett.

Á HVÍTA TJALDIÐ Florian Gallenburg
langar að gera kvikmynd um dúettinn
Milli Vanilli.
NORDICPHOTOS/GETTY

LADY ANTEBELLUM Kántrítríóið hlaut fimm Grammy-verðlaun, þar á meðal fyrir lag ársins.

NORDICPHOTOS/GETTY

Lady Antebellum sigursæl
Kántríhljómsveitin Lady
Antebellum kom, sá og sigraði á 53. Grammy-verðlaunahátíðinni í Los Angeles.
Kántrítríóið Lady Antebellum og
poppstjarnan Lady Gaga voru
atkvæðamest á Grammy-hátíðinni
sem var haldin í Los Angeles. Lady
Antebellum hlaut fimm verðlaun,
þar á meðal tvenn fyrir lagið Need
You Now. Hljómsveitin var stofnuð
árið 2006 og hefur síðan þá náð
fjórum lögum á topp kántrílista
Billboard.
Lady Gaga, sem var borin til
athafnarinnar í risavöxnu eggi,
hlaut þrenn verðlaun, rétt eins
og rapparinn Jay-Z og sálarsöngvarinn John Legend. Jay-Z
var heiðraður í tvígang fyrir lagið
Empire State of Mind, sem hann
söng með Aliciu Keys við miklar
vindældir.
Rapparinn Eminem var tilnefndur til tíu verðlauna en hlaut
aðeins tvenn, fyrir bestu rappplötuna (Recovery) og fyrir lagið
Not Afraid.
Margir töldu að Eminem fengi
verðlaun fyrir bestu plötuna en
þau verðlaun komu í hlut kanadísku hljómsveitarinnar Arcade
Fire fyrir The Suburbs. Einnig
kom það mörgum á óvart þegar
söngkonan Esperanza Spalding

VILTU VINNA MIÐA?

SENDU SMS ESL GHV
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir
og fleira!

VINNIN
VINNINGAR
NI GAR
NIN
AR
R AFHENTIR
AFH
AF
HE TIR
HENTIR
IR Í ELKO
EL O LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.
ELK
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.

9. HVER
VINNUR!

THE ARCADE FIRE Hljómsveitin átti
hljómplötu ársins, The Suburbs.
STAL SENUNNI Lady Gaga stal senunni
þegar hún var borin inn í risavöxnu eggi.

HELSTU GRAMMYVERÐLAUNIN

NÝLIÐI ÁRSINS Esperanza Spaldin var

kjörin nýliði ársins.

var kjörin besti nýliðinn á kostnað
nýstirnanna Justins Bieber og
hipphopparans Drake. Þá hlaut
gamla kempan Neil Young verðlaun fyrir rokklag ársins og voru
það fyrstu Grammy-verðlaun hans
á löngum ferli.

■ Plata ársins - The Suburbs
(Arcade Fire)
■ Lag ársins - Need You Now
(Lady Antebellum)
■ Rokkplata ársins - The
Resistance (Muse)
■ Besti nýliðinn - Esperanza
Spalding
■ Poppplata ársins - The Fame
Monster (Lady Gaga)
■ „Alternative“ plata ársins
- Brothers (The Black Keys)
■ Rappplata ársins - Recovery
(Eminem)

Óvænt plata frá Radiohead
Ólíkindatólin í hljómsveitinni
Radiohead tilkynntu í gær að ný
plata, The King of Limbs, væri
væntanleg á laugardaginn. Hljómsveitin gefur plötuna út sjálf og
verður hún aðgengileg á vefsíðunni Thekingoflimbs.com.
Hægt verður að hala plötunni
niður gegn gjaldi á laugardaginn,
en hún kemur svo út á geisladiski
og vínyl 9. maí.
Radiohead segir að platan sé
svokölluð dagblaðsplata, vegna
pakkninganna sem verða eflaust

afar veglegar. Tæp fjögur ár eru
liðin frá síðustu útgáfu Radiohead, en platan In Rainbows kom
út árið 2007.
Hljómsveitin gaf einnig þá plötu
út sjálf og gátu aðdáendur hljómsveitarinnar ráðið hvað þeir borguðu mikið fyrir niðurhalið.
Nafn plötunnar er dregið af
eikartré í Savernake-skóginum í
Wiltshire í Englandi. Tréð er um
1.000 ára gamalt og stendur rétt
hjá hljóðverinu þar sem In Rainbows var tekin upp.

ÓLÍKINDATÓL Strákarnir í Radiohead
ætla að senda frá sér nýja plötu á
laugardaginn.

ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
Umhverfisvottuð prentsmiðja

Nýtt hjá Ísafoldarprentsmiðju
Prentum og stingum bæklingum inn í Fréttablaðið

Hefur þú prófað að dreifa þínum bæklingi inn í Fréttablaðinu?

„Brjálað að gera!“
„Stöðug ös allan daginn, þetta svínvirkar!“
Andrés Helgi Hallgrímsson, framkvæmdastjóri hjá A4 - skrifstofuvörum

Hafðu samband - Verðið getur komið á óvart

595 0300

www.isafold.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Lög Jóhanns G. gætu verið
spiluð áfram á Bylgjunni

700 kr.

Tónlistarmaðurinn Jóhann
G. Jóhannsson hefur bannað Bylgjunni að spila lögin
sín. Hann er ósáttur við
tónlistarstefnu stöðvarinnar. Framkvæmdastjóri
dagskrársviðs 365 miðla
er undrandi á þessu útspili
tónlistarmannsins.

950 KR. Í 3D
gleraugu seld sér

700 kr.
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar dagsins.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

JUST GO WITH IT

8 og 10.20

TRUE GRIT

5.50, 8 og 10.20

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

6
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DAG
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YGG
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IÐ YK
YKK
KKU
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IÐA
ÐA Á WW
WWW
WW.
W.SA
SA
AMBIO
IO.IS
IS

Tilboð

70 0 kr.

Tilboð

ábær gamanmynd byggð á sögu
Jane Austen, Sense and Sensibility.
y.

70 0 kr.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

950 kr.
r
ga
á 3D sýnin



LOKSINS ER BJÖRNIN SEM ALLIR ELSKA KOMINN Í BÍÓ OG ÞAÐ Í ÞRÍVÍDD
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

.
950 kr

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”
BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

Tilbo ð

++++

NY POST, LOU LUMENICK

++++

“THE KING’S SPEECH SHOULD
ON STAGE ON OSCAR NIGH
THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

+++++

NY OBSERVER, REX REED

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

700 kr.
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ar
á 3D sýning

TRUE GRIT
TRUE GRIT
FROM PRADA TO NADA
THE KING´S SPEECH

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

16
VIP
10
L

YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali kl. 6
SANCTUM-3D
kl. 10:20
KLOVN - THE MOVIE
kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 5:50
ROKLAND
kl. 8
JÓGI BJÖRN
TRUE GRIT
SANCTUM
KLOVN - THE MOVIE
FROM PRADA TO NADA

L
14

TRUE GRIT
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali
SANCTUM-3D
KING’S SPEECH
KLOVN: THE MOVIE
GREEN HORNET-3D

kl. 5.20 - 8 og 10.30
kl. 5:30
kl. 5.30 - 8 og 10.30
kl. 5.30 - 8 og 10.30
kl. 8
kl. 10.20

16
L
14
L
14
12

14
L
12

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

L
16
14
14
10

FROM PRADA TO NADA
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali
SANCTUM-3D
HEREAFTER
YOU AGAIN
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti

kl. 8:20 - 10:40
kl. 5:50 - 8
kl. 6
kl. 10:30
kl. 5:30
kl. 8
kl. 10:20
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www.laugarasbio.is

10
L
L
14
12
L
14

WWW.SAMBIO.IS

++++
NY OBSERVER, REX REED

„Það er búin að vera lengi viðverandi óánægja hjá tónlistarmönnum. Ég skrifaði grein í blöðin 2006 um þörf á að það kæmi
upp önnur útvarpsstöð, hreinlega
vegna þess að það er svo lítið spilað af íslenskri tónlist. Tónlistarmenn eru að gera frábæra hluti
en jafnvel metnaðarfyllsta tónlistin fær ekki kynningu,“ segir
Jóhann G. Jóhannsson. Hann
hefur bannað Bylgjunni að spila
lögin sín í mótmælaskyni yfir
spilunarstefnu stöðvarinnar, sem
hann segir einhæfa. Þetta eru lög
á borð við Don´t Try to Fool Me,
Dagar og nætur, Eina ósk, Hvers
vegna varst´ekki kyrr og Traustur vinur.
Jóhann var óánægður þegar síðasta sólóplata hans frá 2009 þótti
ekki vera á pari hjá tónlistarráði
Bylgjunnar, sem samanstendur af
starfsfólki stöðvarinnar. Þá gagnrýndi hann Bylgjuna í viðtali við
Fréttablaðið fyrir að hleypa lagi
sínu „Taktu þér tíma“ ekki í gegn
og gekk svo langt að segja að hann
hefði verið niðurlægður af tónlistarráðinu. Jóhann vill breyta þeim
farvegi sem íslensk tónlist þarf að
ferðast um til að eiga möguleika á
að komast í loftið. Hann fagnar því
að Rás 2 hafi ákveðið að framvegis
verði íslensk lög helmingur þeirra
laga sem hún spilar.
Jóhann vísar í hlustendakönnun á vegum Félags tónskálda
og textahöfunda, FTT, frá síðasta sumri sem hefur ekki verið
birt opinberlega. Þar kom í ljós
að aðeins 14,4% svarenda voru
ánægð með umfjöllun Bylgjunnar
um íslenska tónlist á meðan hlutfall Rásar 2 var 50,5%.
Pálmi Guðmundsson, framkvæmdastjóri dagskrársviðs 365
miðla, segist vera undrandi á
þessari „einhliða afstöðu Jóhanns
G“. „Þetta hefur ekki bara áhrif á
Bylgjuna, heldur einnig á alla þá
sem syngja og flytja tónlist hans
auk útgefenda,“ segir hann. Pálmi
útilokar ekki að Bylgjan haldi
áfram að spila lög Jóhanns þrátt
fyrir bannið.
„ Jóh a n n G. hefu r leig t

JÓHANN G. JÓHANNSSON Tónlistarmaðurinn hefur bannað Bylgjunni að spila lögin sín.

höfundarréttinn að sínum lögum
til Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF),
sem við erum með samning við. Því getum við spilað
lögin hans áfram,“ segir hann.
„En það gæti þó vel farið svo
að við förum að tilmælum
hans.“
Að sögn Pálma er hlutfall
íslenskrar tónlistar á Bylgjunni
hátt í 40% dag hvern. „Við erum
í mjög góðum og reglulegum
samskiptum við forkólfa tónlistargeirans og viljum hag íslenskrar tónlistar sem mestan.
Það er óskemmtilegt að eiga í samskiptum sem þessum við Jóhann G.
á opinberum vettvangi en hann er
mikils metinn og
einn mest spilaði
listamaður Bylgjunnar. Mér persónulega finnst
þetta illa ígrundað útspil af hans
hálfu.“

PÁLMI GUÐMUNDSSON

Pálmi er undrandi á afstöðu
Jóhanns.

freyr@frettabladid.is
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T.V. - KVIKMYNDIR.IS

STUNDUM ÞARF MAÐUR STELPU TIL
AÐ NÁ STELPUNNI!
-H.S.S.,MBL

B. I., KVIKMYNDIR.COM
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SMÁRABÍÓ

JUST GO WIT IT
JUST GO WIT IT LÚXUS
BLACK SWAN
GREEN HORNET 3D
THE TOURIST
DILEMMA
GULLIVER´S TRAVEL 3D
ALFA OG OMEGA 3D
MÚMÍNÁLFARNIR 3D

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3.30 - 5.25 - 8
KL. 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30 - 5.50
KL. 3.30
KL. 3.40
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950
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ÍSLENSKT TAL Í 3-D
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-H.S.S., MBL

L
L
16
12
12
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5%

15% verðlækkun.

950

HÁSKÓLABÍÓ

JUST GO WITH IT
BLACK SWAN
FIGHTER
BURLESQUE
LONDON BOULIVARD

BORGARBÍÓ

JUST GO WITH IT
THE FIGHTER
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
DEVIL
HVÍTAR LYGAR

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8
KL. 10.30

L
16
14
L
16

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 8 - 10.10
KL. 8
KL. 6
KL. 10.10
KL. 5.15

L
14
L
16
L

100 g. Áður: 3.390 kr. Nú:

2.879 kr.

Gildir út febrúar.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 53385 01/11

Gildir
ekki
í3D
3D
Gildir
ekki
í íLúxus
Gildir
ekki
eða Lúxus

6 VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST
21. & 22. FEBRÚAR

Eftirfarandi námskeið eru í boði
90 mín tímar

60 mín tímar

1) Hot Yoga morgnar I
21. febrúar
mán + mið + fös kl. 06:00
verð: 19.900 kr.

5) Hot Yoga morgnar II
22. febrúar
þri + ﬁm kl. 06:15
verð: 13.900 kr.

2) Hot Yoga síðdegi
21. febrúar
mán + mið + fös kl. 17:30
verð: 19.900 kr.

6) Hot Yoga dagur
21. febrúar
mán + mið+ fös kl. 10:00
verð: 14.900 kr.

3) Hot Yoga kvöld I
21. febrúar
mán + mið kl. 19:15
verð: 14.900 kr.

7) Hot Yoga kvöld II
21. febrúar
mán + mið kl. 21:00
verð: 13.900 kr.

4) Hot Yoga Advanced (frh.)
22. febrúar
þri + ﬁm kl. 20:00
verð: 14.900 kr.

8) Hot Yoga kvöld III
22. febrúar
þri + ﬁm kl. 17:30
verð: 13.900 kr.
9) Hot Yoga kvöld IIII
22. febrúar
þri + ﬁm kl. 18:45
verð: 13.900 kr.

Umsjón: Jóhanna Karlsdóttir lærður kennari í Hot Yoga
Aðrir kennarar: Gyða Pétursdóttir lærður kennari í Hot Yoga
og Þórunn Unnarsdóttir leiðbeinandi.
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sport@frettabladid.is

Skrifa söguna upp á nýtt

ÚRSLIT
Eimskipsbikar karla
Akureyri-FH

23-20 (13-9)

Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzson 9/2 (10/2),
Heimir Örn Árnason 5 (6), Oddur Gretarsson 5
(6), Guðmundur Hólmar Helgason 4 (10), Hörður
Fannar Sigþórsson 1 (2).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20/1.
Hraðaupphlaup: 4 (Bjarni 2, Oddur 2).
Utan vallar: 8 mín.
Mörk FH (skot): Ásbjörn Friðriksson 5/1 (11/2),
Ólafur Guðmundsson 5 (12), Halldór Guðjónsson
3 (7), Atli Rúnar Steinþórsson 2 (2), Baldvin
Þorsteinsson 2 (6), Ólafur Gústafsson 1 (5).
Varin skot: Daníel Andrésson 5, Pálmar Pétursson
2.
Hraðaupphlaup: 4 (Ólafur, Baldvin, Halldór,
Ásbjörn).
Utan vallar: 2 mín.

IE-deild karla:
Stjarnan-Grindavík

79-70

Stjarnan: Daníel G. Guðmundsson 22, Justin
Shouse 13/5 fráköst, Jovan Zdravevski 12/4
fráköst, Guðjón Lárusson 11/10 fráköst, Renato
Lindmets 11/14 fráköst/3 varin skot, Marvin
Valdimarsson 7/5 fráköst/5 stolnir, Ólafur Aron
Ingvason 2, Fannar Freyr Helgason 1.
Grindavík: Þorleifur Ólafsson 13, Ryan Pettinella
12/11 fráköst, Kevin Sims 12, Páll Axel Vilbergsson 11/5 fráköst, Ólafur Ólafsson 9/5 fráköst,
Ómar Örn Sævarsson 5, Mladen Soskic 5/5
stoðsendingar, Björn Steinar Brynjólfsson 3.

Fjölnir-Njarðvík

82-94

Fjölnir: Ingvaldur Magni Hafsteinsson 23/7
fráköst, Ægir Þór Steinarsson 19/5 fráköst/6 stoðsendingar, Brandon Ja Juan Springer 14/9 fráköst,
Tómas Heiðar Tómasson 11, Jón Sverrisson 6,
Arnþór Freyr Guðmundsson 5/4 fráköst, Sindri
Kárason 2, Hjalti Vilhjálmsson 2.
Njarðvík: Christopher Smith 28/15 fráköst/4 varin
skot, Melzie Jonathan Moore 23/8 fráköst/6
stoðsendingar, Jóhann Árni Ólafsson 15, Nenad
Tomasevic 11, Páll Kristinsson 7, Hjörtur Hrafn
Einarsson 4, Rúnar Ingi Erlingsson 4, Friðrik E.
Stefánsson 2.

Haukar-Keflavík

99-106

Haukar: Semaj Inge 32/15 fráköst/8 stoðsendingar/5 varin skot, Gerald Robinson 20/11 fráköst/3
varin skot, Haukur Óskarsson 13, Davíð Páll
Hermannsson 10, Sveinn Ómar Sveinsson 8/6
fráköst, Óskar Ingi Magnússon 7, Örn Sigurðarson
4/6 fráköst, Sigurður Þór Einarsson 4, Emil Barja
1/4 fráköst.
Keflavík: Thomas Sanders 25/7 fráköst, Sigurður
Gunnar Þorsteinsson 24/13 fráköst/3 varin skot,
Gunnar Einarsson 20, Hörður Axel Vilhjálmsson
15/7 stoðsendingar/5 stolnir, Andrija Ciric 14/5
fráköst, Magnús Þór Gunnarsson 6/5 fráköst/7
stoðsendingar, Þröstur Leó Jóhannsson 2.

STAÐAN
Snæfell
KR
Keflavík
Grindavík
Stjarnan
Haukar
ÍR
Tindastóll
Njarðvík
Hamar
Fjölnir
KFÍ

GUÐJÓN BALDVINSSON mun ekki semja við rússneska félagið Torpedo
Moskva. Félagið gerði honum samning en Guðjón var alls ekki nógu sáttur við tilboðið
og hafnaði því Rússunum, að því er fram kemur á fótbolti.net. Guðjón er samningsbundinn sænska félaginu GAIS en alls óvíst er hvar hann mun spila næsta tímabil.

18 15 3 1737-1615
18 14 4 1755-1522
18 13 5 1690-1556
18 12 6 1495-1409
18 10 8 1548-1547
18
8 10 1536-1583
18
7 11 1602-1648
18
7 11 1436-1513
18
7 11 1443-1512
17
6 11 1360-1433
18
5 13 1569-1667
17
3 14 1448-1595

30
28
26
24
20
16
14
14
14
12
10
6

Akureyri komst í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta skipti í stuttri sögu félagsins
í gær. Þá vann liðið sanngjarnan sigur, 23-20, á FH-ingum. Akureyringar voru
með frumkvæðið allan leikinn og endurkoma FH hófst allt of seint.
HANDBOLTI Það var stiginn stríðs-

dans á fjölum Íþróttahallarinnar
á Akureyri í gær þegar handboltalið bæjarins tryggði sér þáttökurétt í úrslitum Eimskipsbikarsins í
fyrsta skipti. Akureyri mun mæta
Val í úrslitum en Valur er í úrslitum fjórða árið í röð.
Það var fyrst og fremst frábær
varnarleikur og mögnuð markvarsla Sveinbjörns Péturssonar sem lagði grunninn að góðum
sigri Akureyringa í gær, sem var
afar sanngjarn. Akureyri var mun
betra liðið frá upphafi.
Heimamenn tóku völdin á vellinum strax í upphafi og náðu mest
sex marka forskoti, 10-4, í fyrri
hálfleik. FH náði aðeins að laga
stöðuna fyrir hlé en þá munaði
fjórum mörkum á liðunum, 13-9.
Akureyringar mættu grimmari til síðari hálfleiks. Vörnin var
sterk sem aldrei fyrr og þegar
korter lifði leiks höfðu heimamenn
náð sjö marka forskoti, 20-13. Þá
tóku FH-ingar leikhlé, stokkuðu
spilin og seldu sig síðan dýrt það
sem eftir var.
Það gekk vel og þegar rúm mínúta lifði leiks minnkuðu FH-ingar
muninn í eitt mark, 21-20. Þá tóku
þeir Sveinbjörn og Bjarni Fritzson
leikinn í sínar hendur á ný. Sveinbjörn varði og Bjarni skoraði tvö
síðustu mörkin og innsiglaði sanngjarnan sigur norðanmanna en
Bjarni átti frábæran leik. Heimir Örn og Oddur voru einnig góðir
og ekki má gleyma þeim Guðlaugi
Arnarssyni og Herði Fannari Sigþórssyni í vörninni.
FH átti ekkert meira skilið úr
þessum leik. Sóknarleikurinn var
ekki nógu beittur, varnarleikurinn var ágætur í seinni hálfleik
en markvarslan var nákvæmlega
engin í leiknum og það dugir ekki
til í svona leik.
„Við skitum á okkur í 45 mínútur og það er ekki hægt gegn
svona góðu liði. Það gekk fátt upp
hjá okkur og þeir stýrðu leiknum.
Það verður að viðurkennast að við
töpuðum fyrir betra liði í þessum leik,“ sagði Pálmar Pétursson,
markvörður FH, hundsvekktur
eftir leik.
Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyrar, var aftur á móti mun

GARETH BALE Lék sér að Inter á San Siro

en leikur ekki gegn Milan í kvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Meistaradeild Evrópu:

Bale ekki með í
Mílanó

KLÓKUR Heimir Örn Árnason átti virkilega fínan leik gegn FH í gær. Skoraði góð mörk
og var sterkur í vörninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hressari enda kominn í fyrsta
skipti í úrslit með karlalið í bikarnum. Hann náði því ekki á sínum
tíma með KA, sem hann gerði
reyndar að Íslandsmeisturum.
„Þetta var virkilega sanngjarn
sigur að mínu mati. Það hefði verið
agalegt að tapa leiknum eftir það
sem á undan var gengið. Þeir náðu
að minnka í eitt mark en þá stigu
Sveinbjörn og Bjarni upp aftur.
Þessir strákar eru algjör hvalreki fyrir þetta félag,“ sagði Atli
kátur.
„Munurinn á liðunum lá í
vörn og markvörslu. Við gerðum
þeim erfitt fyrir, létum þá taka

erfið skot og fengum oft hraðar
sóknir fyrir vikið. Einnig var
stuðningurinn úr stúkunni frábær og við erum þakklátir fyrir
hann,“ sagði Atli en hann viðurkenndi að dregið hefði verulega af
hans mönnum undir lokin er FH
kom til baka.
„Við héldum samt út og það
var fyrir öllu. Nú er það Valur í
úrslitum og það verður erfitt. Valsmenn hafa mikla reynslu úr þessum leikjum. Þeir spila skynsamlega og gefast aldrei upp eins og
mátti sjá í leiknum gegn Fram. Það
verður svakalega erfiður leikur.“
henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI Sextán liða úrslit Meistaradeildar Evrópu hefjast í kvöld
með tveimur leikjum. Schalke
sækir Valencia heim og AC Milan
tekur á móti Tottenham.
Vængmaðurinn Gareth Bale
fór á kostum er Spurs sótti Inter
heim í riðlakeppni Meistaradeildarinnar en hann mun ekki
endurtaka leikinn á San Siro í
kvöld þar sem hann er meiddur
og getur ekki spilað.
Bale hefur verið að glíma við
meiðsli í baki og Harry Redknapp, stjóri Spurs, vill ekki
hætta honum út á völlinn of
snemma.
„Ég myndi gjarna vilja hræða
Milan og segja að hann væri klár
í slaginn. Staðreyndin er aftur
á móti sú að hann er það ekki.
Bakið er enn að plaga hann,“
sagði Redknapp.
„Þetta eru ekki alvarleg
meiðsli og hann verður ekki of
lengi frá. Þetta tekur samt sinn
tíma. Við verðum að vera þolinmóðir og gæta þess að hann sé
100 prósent klár er hann kemur
til baka,“ sagði Redknapp en
hann segir að bakmeiðsli Peters
Crouch séu mun alvarlegri.
„Við verðum að fara varlega
með strákinn, sem á frábæra
framtíð fyrir höndum. Ef hann
þarf aðeins lengri tíma þá fær
hann lengri tíma.“
- hbg

Stjarnan vann góðan sigur á Grindavík í gær en Grindjánar eru ekki alveg að finna taktinn þessa dagana:

Skortur á sjálfstrausti hjá Grindvíkingum
KÖRFUBOLTI „Það hefur verið mjög
BARÁTTA David Luiz og Andy Johnson

slást um boltann. Luiz var næstum
orðinn skúrkur leiksins. NORDIC PHOTOS/GETTY

Jafnt hjá Fulham og Chelsea:

Eiður fékk að
spila í lokin
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen
fékk að spila síðustu tíu mínútur
leiks Fulham og Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni í gær en leiknum
lyktaði með markalausu jafntefli.
Eiður náði ekki að skapa mikinn
usla í vörn sinna gömlu félaga
hjá Chelsea en tæklaði þó Florent
Malouda með miklum látum.
Þegar rúm mínúta var eftir
af uppbótartíma sparkaði David
Luiz, hinn nýi varnarmaður Chelsea, Clint Dempsey niður.
Dempsey tók vítið sjálfur en
hann lét Petr Cech verja frá sér.
Chelsea er úr leik í baráttunni
um titilinn enda tólf stigum á
eftir Manchester United.
- hbg

mikil deyfð í þessu undanfarið og
liðið er því miður ekki með neitt
sjálfstraust,“ sagði Helgi Jónas
Guðfinnsson, þjálfari Grindavíkur, eftir að liðið beið lægri hlut
fyrir Stjörnunni, 79-70, í Iceland
Express deildinni í gær. Þetta var
fjórði ósigur liðsins í röð í deildinni.
Grindavík náði að leggja Hauka
í undanúrslitum bikarsins á dögunum en sá leikur virðist hafa gefið
liðinu lítið. „Maður vonaðist til
þess að sá sigur myndi lyfta liðinu eitthvað hærra en það er augljóst að hann hefur ekki gert það,“
sagði Helgi. „Við þurfum að fara í
góða naflaskoðun fyrir laugardaginn því þá er einn stærsti leikur á
tímabilinu.“
Næsti leikur Grindvíkinga er
sjálfur bikarúrslitaleikurinn og
ljóst er að ef þeir mæta til leiks
gegn KR eins og þeir gerðu í gær
eiga þeir ekki von á góðu.
Stjörnumenn byrjuðu betur
í Garðabænum. Með öflugum
varnarleik og yfirveguðum sóknar-

HVAR ER BOLTINN? Leikmenn liðanna bíða eftir að knötturinn komi úr loftinu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

aðgerðum náðu þeir fljótt þægilegri forystu. Þeir voru þrettán
stigum yfir að loknum fyrsta fjórðungi og staðan 40-28 í hálfleik.
Allt annað var að sjá Grind-

víkinga eftir hlé og þegar þeir
höfðu skyndilega minnkað muninn í aðeins fimm stig tók Teitur
Örlygsson, þjálfari Stjörnunnar,
leikhlé. Forysta Garðbæinga var

átta stig fyrir síðasta leikhluta.
Í honum náðu þeir að halda gestunum í hæfilegri fjarlægð frá sér
allan tímann.
Daníel Guðmundsson steig upp í
gær og var óvænt stigahæsti leikmaður Stjörnunnar, hann skoraði 22 stig í leiknum. „Þetta var
hrikalega sterkur sigur hjá okkur.
Það er mikill stígandi í gangi hjá
okkur núna og liðið að ná betur og
betur saman,“ sagði Daníel eftir
leikinn.
„Við byrjuðum mjög vel. Varnarleikurinn var að ganga mjög vel og
sóknarleikurinn fínn. Svo í öðrum
leikhluta dróst aðeins af þessu. En
við héldum þetta út þrátt fyrir að
þeir væru að setja mikla pressu
á okkur. Það er mjög sterkt. Við
vorum vel skipulagðir fyrir leikinn og Grindavíkurliðið kom okkur
ekkert á óvart. Við vorum betri en
þeir.“
Daníel segir markmið Stjörnunnar ekki flókið. „Við ætlum
ekki neðar en fimmta sætið, þessi
fjögur lið sem eru í toppnum eru
aðeins á undan okkur.“
- egm

ARSENAL
BARCELONA
GEGN

Á MORGUN KL. 19:30

ÚTSLÁTTARKEPPNI MEISTARADEILDARINNAR ER AÐ HEFJAST
ÞRIÐJUDAGUR 15. FEBRÚAR

MIÐVIKUDAGUR 16. FEBRÚAR

19:00 Meistaradeildin – upphitun

19:00 Meistaradeildin – upphitun

19:30 AC Milan – Tottenham

19:30 Arsenal – Barcelona

19:30 Valencia – Schalke

19:30 Roma – Shakhtar Donetsk

21:40 Meistaramörkin

21:40 Meistaramörkin

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

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

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG FRÁBÆRT SJÓNVARP

„Margar bíómyndir eru settar í
kvikmyndahús áður en þær
eru tilbúnar.“

Ekkert leyndarmál að hér fer snillingur

Ed Harris leikur rithöfund
sem skrifað hafði ástarbréf
til nýlátinnar eiginkonu
sinnar en dóttir hans
reynir að gefa ástarbréfið
út í von um að fá gull og
græna skóga fyrir það í hinni
óvenjulegu Winter Passing
sem er á Stöð 2 Bíó kl. 20.

Á dögunum var ágætt innslag í Kastljóssþætti þar
sem þáttastjórnandinn lagði sakleysislega gildru
fyrir Þóri Baldursson, einn virtasta tónlistarmann
þjóðarinnar. Gildran fólst í því að til fundar var
boðað í kjallara Listaháskólans þar sem Þórir kennir.
Efni fundarins var, en þó ekki, sextugsafmæli Björgvins Halldórssonar. Þórir var meira en til í spjall um
þennan góða vin sinn á merkum tímamótum.
Raunverulegt tilefni fundarins var þó ekki stórafmæli Björgvins heldur heiðursverðlaun Íslensku
tónlistarverðlaunanna í ár sem falla Þóri verðskuldað í skaut.
Á meðan spjallað var við Þóri um kynni hans við Björgvin sátu
margir af þekktustu hljóðfæraleikurum þjóðarinnar úti í bíl á planinu
fyrir utan og rifjuðu upp eitt þekktasta lag hans, Leyndarmál.
Ég hef alltaf verið sökker fyrir svona uppákomum en það sem gerði

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

14.30 Tyrkjaránið (2:3) (e)
15.20 Meistaradeild í hestaíþróttum (e)

15.35 Þýski boltinn (e)
16.35 Íslenski boltinn (e)
17.20 Nýsköpun - Íslensk vísindi
(2:12) (e)

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Skordýrin í Sólarlaut (35:43)
18.23 Skúli skelfir (28:52)
18.34 Kobbi gegn kisa (13:13)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Sportið Í þættinum er fjallað um
hinar ýmsu íþróttagreinar frá margvíslegum
hliðum á skemmtilegan hátt.

20.40 Skólaklíkur (5:12) (Greek) Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty og Casey.
21.25 Návígi
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Dauðir rísa (9:12) (Waking the
Dead VI) Peter Boyd rannsakar eldri mál sem
aldrei hafa verið upplýst. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.

23.10 Árekstur (5:5) (Collision) (e)
23.55 Kastljós
00.25 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.05 Winter Passing
08.00 Wayne‘s World 2
10.00 How to Eat Fried Worms
12.00 The Water Horse
14.00 Wayne‘s World 2
16.00 How to Eat Fried Worms
18.00 The Water Horse
20.00 Winter Passing
22.00 Forgetting Sarah Marshall
00.00 A Prairie Home Companion
02.00 Next
04.00 Forgetting Sarah Marshall
06.00 Definitely, Maybe

SKJÁREINN

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 The Amazing Race (10:11)
11.00 The New Adventures of Old

15.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar

Christine (4:22)

19.00 Meistaradeildin - upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu: Milan -

11.25 Tim Gunn‘s Guide to Style (2:8)
12.10 Wonder Years (4:6)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
(20:23)

14.20 So You Think You Can Dance
(21:23)

15.05 Sjáðu
15.30 Ben 10
15.53 Barnatími Stöðvar 2
17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (14:24)
19.45 The Big Bang Theory (14:17)
20.10 Modern Family (12:24)
20.35 Two and a Half Men (17:22) .
21.00 Chuck (14:19)
21.45 Burn Notice (9:16).
22.30 Pretty Little Liars (13:22)
23.15 Grey‘s Anatomy (12:22)
00.00 Talk Show With Spike Feresten (7:22)

00.25 Medium (19:22)
01.10 Nip/Tuck (17:19)
01.55 Cemetery Gates
03.25 Chuck (14:19)
04.10 Burn Notice (9:16)
04.55 The New Adventures of Old
Christine (4:22)

05.20 Fréttir og Ísland í dag

þetta innslag frábært var viðbrögð meistarans, sem
var grunlaus með öllu um raunverulegt tilefni fundarins. Þegar undraljúfir hljómar lagsins bárust Þóri inn
í kjallarann, lágir í fyrstu, kom á hann ógleymanlegur
undrunarsvipur. Þegar félagar hans gengu spilandi
inn í herbergið og sögðu honum að ævistarf hans
væri tilefni fundarins mátti merkja á honum lítil svipbrigði. „Guð blessi ykkur strákar mínir, mikið gerið
þið mig glaðan,“ var allt og sumt en góðlátlegt bros
var á vörum hans á meðan hann tók félaga sína í
fangið einn af öðrum. Það skal viðurkennast að þetta
augnablik snerti taug.
Þarna var sannað að það er óþarfi að vera með einhverja stæla til
að búa til frábært sjónvarp. Það má líka hnykkja á því að verðlaunin
eru svo sannarlega verðskulduð. Þórir hefur gefið þjóðinni klassíska
tónlist sem mun lifa okkur öll.

Evrópu

16.00 Evrópudeildin - upprifjun Sýndar svipmyndir úr leikjum í riðlakeppni Evrópudeildar UEFA þar sem 48 lið léku í 12 riðlum.

16.55 Aris - Man. City Bein útsending
frá leik Aris Thessaloniki og Manchester City í
Evrópudeild UEFA.

Tottenham Bein útsending frá leik AC Milan
og Tottenham Hotspur í Meistaradeild Evrópu. Þetta er fyrri viðureign liðanna í 16-liða
úrslitum.

21.40 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin - meistaramörk Sýnt frá öllum
leikjunum í Meistaradeild Evrópu i knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin og umdeildu atvikin á einum stað.
22.05 Meistaradeild Evrópu: Valencia
- Schalke Leikurinn er í beinni á Sport 3 kl.
19:30 í dag.
23.55 Meistaradeild Evrópu: Milan Tottenham

01.40 Meistaradeild Evrópu: Meistaradeildin

08.00 Dr. Phil (113:175)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.35 90210 (13:22)
17.20 Dr. Phil (114:175)
18.05 Got to Dance (6:15)
18.55 Being Erica (1:13) Ný og skemmtileg þáttaröð um unga konu sem hefur ekki
staðið undir eigin væntingum í lífinu en fær
óvænt tækifæri til að breyta því sem aflaga
hefur farið.

19.45 Whose Line is it Anyway?
(21:39) Bráðskemmtilegur spunaþáttur þar
sem allt getur gerst.

20.10 Survivor (11:16)
21.00 Dyngjan - NÝTT (1:12) Konur kryfja
málin til mergjar í Dyngjunni, glænýjum sjónvarpsþætti undir stjórn kjarnakvennanna
Nadiu Katrínar Banine og Bjarkar Eiðsdóttur.
Þær munu loks afhjúpa hvað það er sem
konur tala um í einrúmi, tengdamæður, karlmenn, barnauppeldi og framhjáhald svo eitthvað sé nefnt. Góðir gestir koma í þáttinn og
ræða samskipti kynjanna og spaugilegar hliðar þess. Vandaðir þættir um veröld íslenskra
kvenna.

21.50 Good Wife (4:23)
22.40 Jay Leno (197:260) Spjallþáttur á
léttum nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno
fær til sín góða gesti og slær á létta strengi.

08.50 Chelsea - Liverpool
10.35 Premier League Review 2010/11
11.30 Premier League World 2010/11
12.00 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu. Allar helstu breytingarnar á liðunum skoðaðar, viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

12.30 Man. Utd - Man. City Bein útsendingi.

14.45 Arsenal - Wolves Bein útsending
frá leik Arsenal og Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Sunderland - Tottenham Bein útsending

19.45 Liverpool - Wigan
21.30 WBA - West Ham
23.15 Blackburn - Newcastle
01.00 Blackpool - Aston Villa

23.25 CSI (5:22)
00.55 Good Wife (4:23)
01.40 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist

19.30 The Doctors
20.15 Gossip Girl (2:22) Fjórða þáttaröðin um líf fordekraða unglinga sem búa í
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tónlist enda mikið lagt upp úr útliti og stíl aðalsögupersónanna.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Glee (11:22) Önnur gamanþáttaröðin um metnaðarfullu menntaskólanemana
sem halda áfram að keppast við að vinna
söngkeppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mótlæti frá klappstýrukennaranum Sue sem
nýtir hvert tækifæri til þess að koma höggi á
söngkennarann Will og hæfileikahópinn hans.

22.35 Undercovers (11:13) Skemmtilegir spennuþættir um Bloom-hjónin sem
eru fyrrverandi CIA-njósnarar og reka nú litla
veisluþjónustu í Los Angeles, líf þeirra tekur
stakkasktiptum þegar leyniþjónustan hefur
samband kallar þau aftur til starfa.

23.20 Gossip Girl (2:22)
00.05 Saving Grace (12:13)
00.50 Tripping Over (5:6)
01.40 The Doctors
02.20 Sjáðu
02.45 Fréttir Stöðvar 2
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Með Hildu Jönu Gísladóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt
mannlíf.
19.00 Fróðleiksmolinn

08.45 AT&T Pebble Beach (1:4)
11.45 Golfing World (20:240)
13.25 AT&T Pebble Beach (1:4)
16.25 Ryder Cup Official Film 1999
18.00 Golfing World (22:240)
18.50 PGA Tour - Highlights (6:45)
19.45 Dubai Desert Classic (4:4)
23.10 Golfing World (22:240)
00.00 ESPN America
00.25 Golfing World (21:240)
06.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing Jafet Ólafsson og Yngvi
Örn Kristinsson.
21.00 Græðlingur Það er að mörgu að
huga í græðlingi þótt veðrið sé kolvitlaust.
21.30 Svartar tungur Birkir Jón, Sigmundur Ernir og Tryggvi Þór beint frá þingstörfum.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

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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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30

NÝTT

Meistaradeild Evrópu
Í kvöld hefjast 16 liða úrslit
Meistaradeildar Evrópu. Stórleikur
AC Milan og Tottenham á San
Siro verður í beinni útsendingu á
Stöð 2 Sport en leikur Valencia og
Schalke er sýndur á Sport 3. Þetta
er ómissandi fótboltakvöld fyrir
alla knattspyrnuáhugamenn.

til blöndunar eða tilbúin til drykkjar

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 09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.13
Eyðieyjan 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Fulltrúar framtíðarinnar 14.03 Sker 15.03
Útvarpssagan: Úr Bernskunni 15.25 Málstofan
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 Í heyranda
hljóði 21.20 Tríó 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.20 Fimm fjórðu 23.05 Matur er fyrir
öllu 00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.45 Dalziel and Pascoe 12.35 Dalziel and
Pascoe 13.25 Deal or No Deal 14.00 Whose Line
Is It Anyway? 14.30 Whose Line Is It Anyway?
14.55 Only Fools and Horses 15.45 Doctor Who
16.35 Whose Line Is It Anyway? 17.00 Whose Line
Is It Anyway? 17.25 Deal or No Deal 18.00 Deal
or No Deal 18.40 Only Fools and Horses 19.30
Little Britain 20.00 Last of the Summer Wine 20.30
Monarch of the Glen 21.20 Catterick 21.50 Whose
Line Is It Anyway? 22.15 Whose Line Is It Anyway?
22.45 Monarch of the Glen

12.00 Mig og min alder 12.30 Grauballemanden
13.00 Solens mad 13.30 Blod, sved og T-shirts
14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10
Aftenshowet 15.00 Den lille røde traktor 15.10
Rasmus Klump 15.15 Byggemand Bob 15.30 Lille
Nørd 16.00 Landsbyhospitalet 16.50 DR Update
- nyheder og vejr 17.00 Vores Liv 17.30 TV Avisen
med Sport 18.05 Aftenshowet 19.00 Kender
du typen 19.30 Snydt igen 20.00 TV Avisen
20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00 Irene Huss.
Guldkalven 22.30 Robin Hood

12.00 NRK nyheter 12.05 Aktuelt 12.35 Urix 13.00
NRK nyheter 13.05 Puls 13.35 Ut i naturen 14.00
NRK nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK nyheter
15.10 Kjendisbarnevakten 15.50 Filmavisen 1960
16.00 NRK nyheter 16.10 Skispor fra 1952 til 1982
16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter
på tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter
18.45 Ut i naturen 19.15 Livet etter Ludvigsen
19.45 Extra-trekning 19.55 Distriktsnyheter 20.30
Snøballkrigen 21.10 The Pacific 22.05 Kveldsnytt
22.20 Lydverket

SVT 1
10.15 Fråga doktorn 11.00 Rapport 11.05 Klass
9A 11.35 Dom kallar oss artister 12.05 Mordet på
Orientexpressen 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Rapport 15.05 Notes From the Underbelly 15.30
På spåret 16.30 Sverige idag 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport med A-ekonomi 17.10 Regionala
nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna
18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med Aekonomi 19.00 Dansbanan i Täfteå 20.00 Veckans
brott 21.00 Dox 22.20 En idiot på resa 23.05
Skavlan 00.05 Ringmärkt

Við
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fyrir 12 mánaða og eldri
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Sparisjóðirnir
– Hvernig gengur að reisa sparisjóðina við eftir hrunið? Er þörf fyrir þá alla? Markaðurinn
skoðar stöðuna og veltir upp hugsanlegum breytingum á sparisjóðakerfinu.
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FRÉTTABLAÐIÐ

– Fjárhagslegri endurskipulagningu Farice er lokið og landið betur tengt við umheiminn
en nokkru sinni.
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FACEBOOK

Björn Jörundur kynnir á Eddunni

„Ég hef ákveðið að banna tónlist mína á Lindinni. Þeir spila
mig aldrei þar þessir helvítis
aumingjar.“
Dr. Gunni hellir sér út í slaginn sem
Jóhann G. Jóhannsson byrjaði.

„Ég er að byrja að teikna þetta upp,“ segir
tónlistarmaðurinn Björn Jörundur Friðbjörnsson.
Björn verður kynnir á Edduverðlaunahátíðinni sem verður haldin í Íslensku
óperunni á laugardaginn og í beinni
útsendingu á Stöð 2. „Ég var rólegur yfir
þessu þangað til núna – þangað til þú
hringdir. Þá vaknaði ég upp af vondum
draumi og þarf að pæla í þessu,“ segir
Björn, sem hefur verið upptekinn við að
setja upp sýninguna Í nánd ásamt félögum sínum í hljómsveitinni Nýdönsk.
Spurður hvort hann hafi áður tekið að
sér svipuð verkefni segir Björn að hann
hafi gert það í gamla daga, þótt hann hafi
reyndar aldrei kynnt Edduna. „Ég fékk

nú Edduverðlaunin einu sinni, fyrir Engla
alheimsins,“ segir hann léttur. „Ætli
þetta sé ekki svona eins og þegar menn
fá Fálkaorðuna, þá setja þeir hana á sig á
tyllidögum. Ætli ég verði ekki með mína á
mér til að ítreka það að ég sé verðugur.“
Störf kynna á verðlaunahátíðum vekja
oft mikla athygli og skemmst er að minnast þess þegar breski grínistinn Ricky
Gervais fór á kostum á Golden Globe
hátíðinni í janúar. Ætli íslenski kvikmyndabransinn eigi von á slíkri meðferð?
„Ég á eftir að horfa á hvernig Ricky
Gervais gerði þetta. Ég þakka þér fyrir
ábendinguna,“ segir Björn. „Ég heyrði
náttúrlega um það í fréttum – ætli ég

verði ekki að kynna mér hvernig
hann fór að. Og einhverjir aðrir.
Balti var nú léttur í fyrra.“
Hann var mjög pólitískur.
Ætlar þú að feta þær slóðir?
„Pólitíkin dugði í fyrra, það
hefur lítið gerst í þeim efnum
síðan og ekki þörf á að draga það
fram aftur. Ég held að fólk muni
eftir því og það þarf ekki að ítreka
það. Ætli ég verði ekki sjálfum mér
verstur, er ég það ekki alltaf?“ - afb
KYNNIR KVÖLDSINS Björn Jörundur
verður kynnir á Eddunni í ár og veltir
nú fyrir sér hvort hann verði með
Edduverðlaunin sín á sér.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Vefsíðan er.is er einn vinsælasti
spjallvefur landsins en þar skrifar
fólk gjarnan undir dulnefni
um menn og málefni. Heitasta
umræðuefnið var hvort Jóhanna
Guðrún hefði farið í fýlu þegar
tilkynnt var að lögin Aftur heim og
Ég trúi á betra líf hefðu verið efst.
Er-verjar höfðu augljóslega horn
í síðu Eurovision-stjörnunnar og
skömmuðu hana rækilega fyrir sína
framkomu þar til kærasti hennar,
Davíð Sigurgeirsson, birtist óvænt
og tók upp hanskann fyrir sína konu.
Jóhanna Guðrún
svaraði síðan sjálf
gagnrýnisröddum
á Facebooksíðu sinni og
erlendum
Eurovisionsíðum.

Eurovision-aðdáendur hafa lengi
haldið því fram að þeir hafi
mikil áhrif á úrslit Eurovision og
þeir brugðust ókvæða við þegar
Jóhanna Guðrún komst ekki áfram.
Heitar umræður hafa átt sér stað á
esctoday.com sem er einn stærsti
Eurovision-vettvangurinn á netinu
og þar segja menn að Nótt hafi
verið besta lagið. Eurovision-nördar
hafa raunar yfirleitt verið hrifnir af
íslenskum lögum, þeir
spáðu til að mynda
Selmu mikilli
velgengni í seinna
skiptið sem hún
fór og sáu vart
sólina fyrir
Heru Björk
en annað
kom á daginn og þau
lög máttu sín
- fgg
lítils.

Auglýsingasími

HJARTNÆM STUND Þórunn Erna Clausen með sigurlaunin fyrir lagið Aftur heim eftir Sigurjón heitinn Brink. Þórunn ætlar að fylgja

atriðinu til Þýskalands þar sem hún mun stýra því.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞÓRUNN ERNA CLAUSEN: HAFÐI ALLTAF TRÚ Á LAGINU

HVATTI SIGURJÓN TIL
AÐ SENDA LAGIÐ INN
Óska eftir að kaupa enskt
Lingaphone - námskeið

7Zhijc7^gi^c\V]h

upplýsingar í síma 865 7013
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„Ég hafði alltaf trú á þessu lagi,
alveg frá því að Sigurjón tók það
upp. En svo er þessi keppni svo
hverful að maður veit aldrei. Keppendurnir í ár voru náttúrlega frábærir, keppnin því mjög tvísýn og
eiginlega ekkert öruggt,“ segir
Þórunn Erna Clausen.
Lagið Aftur heim eftir eiginmann hennar, Sigurjón heitinn
Brink, sigraði í Söngvakeppni Sjónvarpsins á laugardaginn. Það voru
vinir Sigurjóns; Hreimur Örn,
Vignir Snær, Pálmi Sigurhjartarson, Matthías Matthíasson, Gunnar
Ólason og Benedikt Brynleifsson,
sem fluttu lagið í beinni útsendingu sjónvarpsins. Sigur lagsins var nokkuð öruggur því sam-

kvæmt atkvæðatölum frá RÚV
fékk Aftur heim rúmlega 25 þúsund atkvæði. Ég trúi á betra líf
eftir Hallgrím Óskarsson, sem
hafnaði í öðru sæti, fékk rúmlega
átján þúsund en alls bárust 96 þúsund atkvæði.
Þórunn viðurkennir að henni
hafi alltaf þótt lagið skemmtilegt og grípandi og hún hafi hvatt
Sigurjón til að senda það í keppnina á sínum tíma. Hann hafi síðan
ekki tekið annað í mál en að hún
semdi textann við það.
Þórunn kveðst strax hafa orðið
yfir sig hrifin af laginu hans
Sjonna. „Það er svo ólíkt þessum
hefðbundnu Eurovision-lögum,
það fylgir ekki neinum formúlum,“

Anita á ítölsku
Tvær nýjar stiklur úr kvikmyndum sem skarta Anitu Briem í stórum hlutverkum eru komnar á netið.
Þetta eru kvikmyndirnar Dylan
Dog: Dead of Night og You, Me &
Circus sem leikarinn Omar Epps
framleiðir. Fyrrnefndu myndarinnar hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu á Ítalíu enda er
hún byggð á ítalskri myndasögu
um einkaspæjara sem hefur hæfileika til að kljást við vampírur og
uppvakninga.
Meðal mótleikara Anitu í myndinni er Brandon Routh en hún
verður frumsýnd á Ítalíu í næsta
mánuði. Ítalir, líkt og Þjóðverjar,
eru ekkert sérstaklega hrifnir af

ensku og því er Anita „döbbuð“
af ítalskri leikkonu í stiklunni.
Hin myndin, You, Me &
Circus, er einhvers konar söngleikur og þar er Anita augljóslega í stóru hlutverki. Stiklan
býður upp á mjög dramatísk
atriði milli Anitu og aðalleikarans en ekki er vitað hvort
eða hvenær myndirnar rata til
Íslands.
- fgg

TVÆR MYNDIR Anita Briem frumsýnir
væntanlega tvær myndir á þessu ári,
annars vegar You, Me & Circus og hins
vegar Dylan Dog: Dead of Night.

segir Þórunn en margir hafa bent
á að lagið sé nokkuð í anda dönsku
laganna sem hafa náð langt í þessari keppni, laga á borð við Fly on
the Wings of Love og Never Ever
Let You Go. Þórunn viðurkennir að síðarnefnda lagið hafi verið
eitt fyrsta lagið sem hún og Sjonni
æfðu saman og þau sungu óteljandi
oft. Að sögn Þórunnar stendur til
að þýða textann yfir á ensku og er
sú vinna þegar hafin.
Þórunn sá um að stýra atriðinu
á laugardagskvöldinu, rétt eins
og þegar Sigurjón keppti með
lagið Waterslide. Og hún mun
einnig sitja í leikstjórastólnum í
Þýskalandi þegar atriðið keppir í
Düsseldorf í sjálfri Eurovision.

Til hamingju!
Eymundsson og Salka óska Gísla Ásgeirssyni
sigurvegara í ástarljóðakeppninni til hamingju
Ástarjátning
(Vinningsljóðið)
Aldrei hefur yrt á mig
óðum líður vetur
mig langar til að þekkja þig
þúsund sinnum betur.
Aðrar konur ekki sé
anda ræna og máli.
Ég skal ausa í þig fé
og öllu heimsins prjáli.
Yndið mesta augað sér
eitt á hverjum degi.
Eg vil ganga á eftir þér
alla heimsins vegi.
Rómantísk
ástarljóð Páls
Ólafssonar
kr. 2.999,-

Höfundur: Gísli Ásgeirsson

Mundu KONUDAGINN
næsta sunnudag!
Blóm og bók - gjöf sem gleður!
Falleg afskorin blóm í eftirtöldum verslunum:
Eymundsson Austurstræti, Eymundsson Kringlunni
og Eymundsson Smáralind.
Lítill vöndur: kr. 1.795 Stór vöndur: kr. 2.995

Eymundsson.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Í miðju ástarævintýri
Heba Þórisdóttir er einn fremsti
förðunarfræðingur landsins en hún
hefur alið manninn í Hollywood
og unnið með skærustu stjörnum
kvikmyndaborgarinnar. Heba er
nú að vinna að nýjustu kvikmynd
Cameron Crowe, We Bought Zoo,
sem skartar Matt Damon og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum.
Heba hefur því verið í miðju mikils
fjölmiðlastorms sem
nú ríkir í Bandaríkjunum en allt logar
stafnanna á milli
á slúðursíðum
vegna meints
ástarsambands
Scarlett og bandaríska stórleikarans
Sean Penn. Þau ku
hafa kynnst þegar
Scarlett var við
tökur á myndinni.

Gerið gæða- og
verðsamanburð

naða
6 má ausar
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vaxta ðslur
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Gunnar skrifar reyfara
Gunnar Þorsteinsson í Krossinum situr nú við skriftir. Hann tók
sér leyfi frá störfum forstöðumanns
Krossins þegar fram komu ásakanir
á hendur honum um kynferðislega
áreitni. Nú vinnur Gunnar að bók,
þar sem hann mun væntanlega
fara í smáatriðum yfir ásakanirnar
á hendur sér og segja frá sinni hlið
mála. Ef marka má orð konu hans,
Jónínu Benediktsdóttur, verður
bókin ekkert slor. „Maðurinn minn
er frábær penni og bókin hans
verður meitluð og mögnuð. Ég
er stolt af honum að
vinna þetta svona
markvisst og án
fordóma. Vá þvílík
saga, bókin mín
er barnabók í samhenginu,“ skrifar
Jónína. „Sannleikurinn er oft reifarakenndari en
lýgin/
skáldskapurinn.“ - sh
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Mest lesið
1

Bílprófsaldur verði átján ár

2

Bannar Bylgjunni að spila
tónlist sína

3

Kynna undirskriftasöfnun
gegn Icesave

4

Sendi konu mynd af sér

5

Hæstiréttur hafnar kröfu um
endurupptöku
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FRÉTTABLAÐIÐ

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