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Húsráð og annar fróðleikur  heitir gagnleg síða á 
facebook. Þar er spurningum eins og af hverju verða 
eggin stundum græn eftir suðu, hvernig losnar 
maður við bananabletti í fötum og hvernig nær 
maður lauklykt af skurðarbretti svarað.

Starfsmenn auglýsingastofunnar Fíton fá innblástur frá Tinna Strax skilað  „váum“

F jögurra metra há eldflaug mætir þeim sem reka inn nefið á auglýsingastofuna Fíton í Kaaberhúsinu. Eldflaugina 
rauðköflóttu þekkja margir úr teikni-
myndasögunni um Tinna, Eldflauga-
stöðin, en hún kom fyrst út í íslenskri 
þýðingu árið 1972. „Okkur langaði að búa til „Vá fak-tor“ hingað inn og brjóta upp rýmið,“ 

útskýrir Finnur Jóhannsson Malm-
quist, grafískur hönnuður hjá Fíton. 
„Tinnabókin dúkkaði hér upp þegar við 
vorum að safna gömlum bókum í les-
horn og upp úr henni spratt þessi hug-
mynd. Við teiknuðum flaugina í þrí-
víddarforriti og fengumhagleikssmiðina Pál og Jón hjá SpesArt 
til fræsa hana út í froðuplast.“Flauginni var stillt upp rétt fyrir 
helgina en hefur strax skilað mörg-
um „váum“ að sögn Finns. „Hún veitir
okkur líka innblástur sem ikri
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Garðatorg eignamiðlun er með á 
skrá glæsilegt hús við sjávarsíðuna 
í Kópavogi.

H úsið stendur við Sunnubraut 6 
í Kópavogi og er samtals 209 
fermetrar, þar af 25,6 fer-

metra bílskúr. Húsið er nýtískulegt og 
einfalt og hannað þannig að öll íveru-
rými fljóta saman. Þá eru gluggafletir 
stórir, með útsýni til suðurs að Arnar-
nesi og Bessastöðum. Travertín nátt-
úrusteinn er á öllum gólfum og gólfhiti 
ásamt ofnakerfi. Öll lýsing er innbyggð 
í lofti og með ljósastýringu. Allar inn-
réttingar eru sérhannaðar fyrir húsið. 
Frístandandi veggur úr marmara ligg-
ur eftir lengdarás hússins.

Innra skipulag: Forstofa með gesta-
snyrtingu og þvottahúsi. Stór stofa 
sem deilt er upp í dagstofu og sjón-
varpsstofu. Gangsvæði sem verður 
að borðstofu og eldhúsi. Eitt rúmgott 
barna- eða gestaherbergi (upprunalega 
tvö) og annað minna (vinnuaðstaða). 
Svefnherbergi hjóna með baðherbergi 
og pottrými. Frá stofu og pottrými er 
útgangur út á skjólgóða verönd.

Hús við sjávarsíðuna

Húsið er við sjávarsíðun

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500

Njótum síðustu 
sumardaganna

Nú styttist í 
gormánuð

ÍBÚÐ FYRIR VANDLÁTA
Um að ræða afar glæsilega 
lúxusíbúð í nýju lyftuhúsi, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
133,2 fm íbúð og er á 2. hæð, 
3 rúmgóð herbergi, glæsilegt 
eldhús, vandaðar innréttingar, 
sjávar útsýni. Verð: 39,9 millj.V
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi 
Landmark tekur á móti ykkur

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30 
NORÐURBAKKI 5C, HAFNARFIRÐI    ÍBÚÐ MERKT  208 K

Hafðu samband
KRIK STBERG SNJÓLFSSON SölufulltrúiSími: 892 1931 – kristberg@landmark.ismi: 892 1931  S

Hanna, sauma og prjóna
Hjá Rauða krossinum í Hafnarfirði 
búa sjálfboðaliðar á öllum aldri til 
barnaföt og teppi sem eru send til 
bágstaddra í þróunarlöndunum.
allt 2

Engar kennisetningar
Séra Solveig Lára 
Guðmundsdóttir gefur út 
bókina Aðgát skal höfð í 
nærveru sálar. 
tímamót 18

Gestur á Bókamessu
Guðrún Eva Mínervudóttir 
rithöfundur heldur eina af 
opnunarræðunum.
fólk 30

FERÐAÞJÓNUSTA Markaðsherferðin 
Inspired by Iceland er talin hafa 
skilað 33,8 milljörðum króna í 
tekjur. Alls fóru 700 milljónir króna 
í átakið, en það er talið hafa skilað 
sér tæplega fimmtíufalt til baka. 
Þetta má lesa í skýrslu um átakið 
sem gerð verður heyrinkunn í dag.

Búist var við tíu prósenta fjölgun 
ferðamanna árið 2010, en eldgosið 
í Eyjafjallajökli setti strik í reikn-
inginn. Ferðamenn í apríl voru 17 
prósentum færri en í sama mánuði 
árið 2009 og spár gerðu ráð fyrir 22 
prósenta samdrætti í ferðaþjónustu 
yfir sumarið, háannatímann.

Til að sporna við þessu var ráð-
ist í átakið Inspired by Iceland, 

en yfir áttatíu fyrirtæki tóku þátt 
í því, ásamt ríki og Reykjavíkur-
borg. Ríkisstjórnin setti 350 millj-
ónir króna í verkefnið, en afgang-
urinn kom frá Reykjavíkurborg og 
einkafyrirtækjum.

Þremur mánuðum eftir að átak-
ið hófst hafði ferðamönnum fjölg-
að um 0,6 prósent miðað við sama 
tíma árið áður. Samkvæmt taln-
ingu Ferðamálastofu var heildar-
fjöldi erlendra gesta árið 2010 tæp-
lega 495 þúsund og er um að ræða 
0,2 prósenta aukningu frá 2009 en 
þá voru erlendir gestir 494 þúsund 
talsins.

Alls komu 108.855 fleiri ferða-
menn til landsins árið 2010 en spár 

um samdrátt höfðu gert ráð fyrir. 
Það þýðir að í krónum talið komu 
33,8 milljarðar aukalega inn í 
íslenskt efnahagslíf árið 2010.

Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðu-
maður markaðssóknar hjá Íslands-
stofu, segir þetta ánægjulega 

niðurstöðu. Hún bendir á að ferða-
þjónustan hafi áhrif á allt samfé-
lagið og samstillt markaðsátak sé 
nauðsynlegt. „Við erum í gríðarlega 
harðri samkeppni við hin löndin og 
verðum að nýta þann slagkraft sem 
tal um Ísland hefur núna.“

Á næstu dögum fer af stað nýtt 
markaðsátak, Ísland allt árið. Því er 
ætlað að fjölga ferðamönnum utan 
háannatímans. Ríkisstjórnin setur 
300 milljónir í verkið og reiknað 
er með sömu upphæð frá einkaað-
ilum. Inga Hlín segir að það átak 
muni byggja á sama vörumerki og 
Inspired by Iceland. Um hreina við-
bót við hefðbundið markaðsstarf sé 
að ræða. - kóp

Inspired by Iceland skilaði 
34 milljarða tekjum í fyrra
Fjölgun varð á ferðamönnum í fyrra þrátt fyrir spár um tíu prósent samdrátt vegna eldgoss. Markaðsátakið 
Inspired by Iceland kostaði 700 milljónir en skilaði sér fimmtíufalt til baka. Nýtt vetrarferðaátak að hefjast.

BLAUTT VESTAN TIL   Í dag verður 
úrkoma með köflum á V-verðu 
landinu en bjartara A-til. Fremur 
hæg SV-læg átt en NA-læg átt NV-
til. Hiti 6-13 stig.

VEÐUR 4

11

6
11

11

9

KÓLUMBÍA Lögreglan í Kólumbíu 
hefur gert upptækan 16 metra 
langan kafbát sem ætlaður var 
til flutninga á eiturlyfjum. Þetta 
kom fram á fréttavef Breska 
ríkisútvarpsins í gær. 

Kafbáturinn var búinn full-
komnustu siglingatækjum og 
hefði getað flutt allt að sex tonna 
farm auk fimm manna áhafnar. 
Kólumbísku skæruliðasamtökin 
Farc áætluðu að nota kafbátinn 
næstkomandi fimmtudag, í sam-
vinnu við önnur eiturlyfjasamtök. 

Að sögn kólumbísku lögregl-
unnar er kafbáturinn líklega 
stærsta eiturlyfjaskipið sem 
náðst hefur í landinu síðustu ár. 
Áætlað er að kafbáturinn hafi 
kostað um tvær milljónir Banda-
ríkjadala, sem jafngildir um 240 
milljónum íslenskra króna.

Lagt var hald á bátinn í borg-
inni í Buenaventura, en þar hafa 
umsvif eiturlyfjasamtaka aukist 
síðustu misseri. - rat

Smyglkafbátur tekinn í höfn:

Gat flutt sex 
tonn af kókaíni

KR-INGAR TVÖFALDIR MEISTARAR KR-ingar tryggðu sér 25. Íslandsmeistaratitil 
félagsins með því að vinna 3-2 sigur á Fylki í gær. Markvörðurinn Hannes Þór Halldórsson varð tvöfaldur meistari 
á sínu fyrsta tímabili í Vesturbænum og hér lyftir hann Íslandsbikarnum í gær. Sjá síðu 24. Fréttablaðið/Daníel

Við erum í gríðarlega 
harðri samkeppni 

við hin löndin og verðum að 
nýta þann slagkraft sem tal 
um Ísland hefur núna.

INGA HLÍN PÁLSDÓTTIR 
FORSTÖÐUMAÐUR HJÁ ÍSLANDSSTOFU

FH í Evrópukeppni
FH-ingar unnu Eyjamenn 
og komust upp í annað 
sætið fyrir lokaumferðina. 
sport  26

PÓLITÍK Gaukur Úlfarsson, kvik-
myndagerðarmaður og einn for-
sprakka Besta flokksins, segir nóg 
komið af hávaða, upphrópunum og 
skítkasti í íslenskri pólitík. Hann 
hefur verið í viðræðum við Guð-
mund Steingrímsson undanfarið 
um myndun nýs stjórnmálaflokks 
fyrir næstu alþingiskosningar og 
er bjartsýnn á framhaldið. 

„Ég held að ástæðan fyrir því að 
Guðmundur Steingrímsson leitaði 
til okkar sé fyrir það fyrsta sú að 
hann situr núna á þingi og er að 
upplifa steypuna sem við sjáum,“ 
segir Gaukur. „Það þarf ekki að 
fara mikið út í það hversu ömur-
legt það er að horfa upp á þetta 
leikhús fáránleikans. En Guð-
mundur sér eininguna sem ríkir 

meðal okkar og hvernig [Besti 
flokkurinn] ber sig að í stærri 
málum – af ábyrgð. Auðvitað erum 
við tilbúin til að ræða við þannig 
mann.“ 

Gaukur útilokar ekki framboð 
í næstu kosningum, en langar þó 
ekki á þing eins og er. Hann telur 
nauðsynlegt að breyta því hvernig 
umræðan fari fram í pólitíkinni  á 
Íslandi og starf Besta flokksins 
innan borgarinnar verði vonandi 
til þess að línur verði lagðar að 
nýju landslagi í stjórnmálum hér 
á landi.  - sv / sjá síðu 8

Gaukur Úlfarsson kvikmyndagerðarmaður líkir pólitíkinni við krabbamein:

Verðum að breyta umræðunni

GAUKUR ÚLFARSSON Gaukur segir í 
viðtali við Fréttablaðið að hávaðinn í 

stjórnmálunum fæli fólk frá.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SKEMMDARVERK Skemmdarverk 
voru unnin á 24 leiðum í kirkju-
garðinum í Borgarnesi í aðfara-
nótt sunnudags. Þorbjörn Hlynur 
Árnason, sóknarprestur í Borgar-
prestakalli, sagði skemmdirnar 
hafa verið umtalsverðar.

Kirkjugarðsvörður hefur nú 
þegar lagfært skemmdirnar. 
Þorbjörn Hlynur hafði, þegar 
blaðamaður náði tali af honum, 
haft samband við viðkomandi 
fjölskyldur og tilkynnt þeim um 
skemmdarverkin.

„Ráðist var að 24 leiðum, leg-
steinum ýmist velt um koll eða 

trékrossar rifnir upp,“ segir 
Þorbjörn. Skreytingar hafa hins 
vegar fengið að verið í friði.

Aðspurður um hvað skemmdar-
vörgunum hafi gengið til, sagði 
hann: „Hver getur skýrt það? Það 
er mjög alvarlegur hlutur að ráð-
ast að helgum stað. Grafarró. Og 
ekki er síður ráðist að tilfinngum 
aðstandenda.“

Lögreglan í Borgarnesi fer með 
málið og bendir öllum sem veitt 
geta upplýsingar um mannaferð-
ir við kirkjugarðinn að hafa sam-
band í síma 433-7612. 
 - bþh

Skemmdarverk unnin á 24 leiðum í kirkjugarðinum í Borgarnesi:

Krossar og legsteinar skemmdir

BORGARNESKIRKJA Skemmdarverk 
voru unnin á leiðum í kirkjugarðinum í 
Borgarnesi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÝRAHALD „Okkur var mjög brugð-
ið þegar við sáum þessar fréttir 
frá Egilsstöðum. Það virðist sem 
dýra níð sé að færast í aukana. 
En nú erum við búin að fá nóg,“ 
segir Anna Kristine Magnús-
dóttir, formaður Kattavina-
félags Íslands. 

Félagið lagði fram kæru á 
föstudag í síðustu viku vegna 
vanrækslu á köttum á höfuð-
borgarsvæðinu. Þetta er 
fyrsta kæra Kattavinafélags-
ins. „Engum verður hlíft 
sem fer illa með dýr,“ segir 
Anna. Brot á lögum um 
dýravernd getur varðað 
allt að tveggja ára fang-
elsi.

Kattavinafélagið gagn-
rýnir þær fyrirhuguðu 
aðgerðir sveitarstjórnar Egils-
staða gegn heimilis- og villiköttum sem 
greint var frá í Fréttablaðinu um helgina. Í frétt-

inni var sagt frá kvörtun nokkurra íbúa 
Egilsstaða vegna lausagöngu 

katta. Rætt var við 
Þórhall Þorsteins 
sem kvartaði undan 
óþrifnaði kattanna. 
Þeir skilji eftir sig 
kattaskít úti um allt 
og róti í matjurtagörð-
um. Átak gegn köttum 
á að hefjast fyrsta vetr-
ardag en það gengur út 
á að fækka óskráðum 
köttum. 

Kattavinafélagið mót-
mælir fyrirhuguðum 
aðgerðum sveitarstjórn-
arinnar. Í yfirlýsingu frá 
félaginu segir að fullyrð-
ingar um kattaplágu sé ekki  
studd með neinum gögnum 
heldur sanni að kattahald 
fari misvel í íbúa bæjarins.   

  - jab

UMHVERFISMÁL Gísli Víkingsson, 
sérfræðingur hjá Hafrannsókna-
stofnun, segir stofnunina engar 
vísbendingar hafa um að hrefnu-
veiðar eða hvalaskoðunarbátar 
valdi fækkun hrefnu á Faxaflóa.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu á þriðjudag telur Vignir 
Sigursveinsson, hjá hvalaskoðun-
arfyrirtækinu Eldingu, að hrefnu-
veiðar á Faxaflóa hafi valdið 
fækkun dýranna á þeim slóðum. 
Gunnar Bergmann Jónsson, eig-
andi Hrefnuveiðimanna ehf, held-
ur því hins vegar fram að hvala-
skoðunarbátarnir sjálfir væru að 
fæla hrefnuna burt með stöðugum 
ágangi. Gunnar vísað til þess að 
rannsókn hefði leitt þetta í ljós.

Þar er Gunnar að vísa til grein-
ar sem doktorsneminn Fredrik 
Christiansen lagði fram á fundi 
vísindaráðs Alþjóðahvalveiðiráðs-
ins í sumar. Christiansen ályktaði 
þar af bráðabirgðaniðurstöðum 
sínum að hvalaskoðunarbátarnir 
yllu truflun á atferli hrefnanna 
þannig að þær gætu ekki einbeitt 
sér eins vel að fæðunámi.

„Ég verð að viðurkenna að mér 
fannst doktorsneminn taka svo-
lítið djúpt í árinni,“ segir Gísli 
Víkingsson. Hann bendir á að 
talningar frá 2001 annars vegar 
og 2007 og 2009 hins vegar sýni 
helmingsfækkun hrefnu á grunn-
slóð við Ísland. „Það var ekki bara 
í Faxaflóa heldur alls staðar og 
ekki hægt að sjá að það væri meiri 
fækkun á hvalaskoðunarsvæðum 
eða hvalveiðisvæðum en annars 
staðar.“

Heildarfjöldi hrefna á grunn-
slóðinni var við síðustu talningu 
um tuttugu þúsund miðað við 
fjörutíu þúsund árið 2001 og árin 

þar á undan. Að sögn Gísla er lang 
nærtækasta skýringin almenn 
hliðrun í vistkerfinu til norðurs. 
Sandsílum og loðnu hafa fækkað 
afar mikið. Þessar tegundir séu 
mikilvægur hluti af fæðu hrefn-
unnar. Nákvæmar ástæður fyrir 
breytingunum séu ókunnar en 
menn líti til þess að hitastig sjávar 
hafi hækkað.

„Það hefur verið fjallað um 
þessar niðurstöður á alþjóðavett-

vangi og ályktanir vísindamanna 
hafa allar verið á þann veg að það 
sé alveg útlokað að veiðarnar valdi 
þessu. Við teljum að breytingarn-
ar hjá hrefnunni séu tvímælalaust 
hluti af því öllu saman frekar en 
að þetta séu áhrif af hvalveiðun-
um eða hvalaskoðuninni,“ segir 
Gísli. Gera má ráð fyrir að veidd-
ar verðir um 60 hrefnur í ár.

Að sögn Gísla telja vísindamenn 
að hrefnunni í stofninum sem 
haldi til á Miðnorður-Atlantshafi 
hafi ekki fækkað þótt hún hafi 
hörfað frá landi hér. „Við getum 
í sjálfu sér ekki ályktað hvert 
hrefnan hefur farið en menn eru 
almennt á því að þetta sé ekki 
fækkun heldur hliðrun í útbreiðslu 
innan stofnsins og að hrefnan sé 
ekki í hættu. En það stendur út af 
að skýra hvert hún hefur farið.“   
 gar@frettabladid.is

Fækkun hrefnu ekki 
bundin við Faxaflóa
Frumniðurstöður doktorsnema bentu til þess að hvalaskoðunarbátar trufluðu 
fæðunám hrefna á Faxaflóa. Sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun segir 
hrefnum á grunnslóð um allt land hafa fækkað um helming frá árinu 2001.

HVALASKOÐUN Ekkert bendir til þess að hvalaskoðun eða hrefnveiðar valdi fækkun 
hrefnu á Faxaflóa, segir sérfræðingur hjá Hafrannsóknarstofnun Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

... menn eru almennt 
á því að þettta sé 

ekki fækkun heldur hliðrun í 
útbreiðslu innan stofnsins og 
að hrefnan sé ekki í hættu.

GÍSLI VÍKINGSSON 
HJÁ HAFRANNSÓKNARSTOFNUN
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DÝRAHALD Lausaganga katta á 

Egilsstöðum þykir nú orðið svo 

mikið vandamál að bæjarstjórnin 

hyggst grípa til sérstakra mótvæg-

isaðgerða.Fljótsdalshérað fékk á dögun-

um til sín undirskriftalista með 

nöfnum 26 einstaklinga sem krefj-

ast þess „að sveitarfélagið taki á 

katta plágu sem herjar á íbúa“.

Þórhallur Þorsteins, sem gekkst 

fyrir undirskriftasöfnuninni, segir 

mælinn fullan hjá bæjarbúum 

enda hafi tekið innan við klukku-

stund að safna undirskriftunum 

meðal íbúa í öllu hverfum bæjar-

ins.
„Það er ekki hægt að tala um 

neitt annað en plágu. Þetta á bæði 

við um flækingsketti og ekki síst 

heimilisketti. Þeir virða engin 

lóðamörk,“ segir Þórhallur sem 

kveður óþrifnaðinn vera 
gersamlega óviðunandi.

„Barnabörnin geta 
varla verið úti suma daga 
út af kattaskít hér út um 
allt. Það verður að loka 
sandkössum og girða af 
blómabeð og matjurta-
garða. Það er ekkert sér-
staklega skemmtilegt að 
fara út og taka upp kál 
eða salat þegar allt er 
upprótað af köttum sem 
ru búnir að gera þarfir 
nar,“ segir Þórhallur.
Bæjarstjórnin hefur 
samþykkt að und-

úa aðgerðir til ðka ó k

líka aðgerðum í fyrravetur 
en gerði ekki neitt í málinu.

Páll Sigvaldason bæjar-
fulltrúi segir kattavand-
ann á Egilsstöðum ekki 
meiri en annars staðar. 
Hins vegar verði látið til 
skarar skríða gegn villi-
köttum seinna í haust. 
„Kettirnir verða i
ir í gild

það haldi sínum köttum inni á 

meðan,“ segir bæjarfulltrúinn.

„Ég vil taka fram að ég hef ekk-

ert á móti því að fólk eigi ketti en 

það þarf að vera skilyrði að þeir 

séu á viðkomandi lóð. Sá sem gefur

leyfið fyrir kattahaldinu v
ganga þannig fekki

„Fárra daga verk að 
útrýma köttunum“

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs boðar átak gegn kattaplágu sem sögð er geisa á Eg-

ilsstöðum. Forvígismaður undirskriftarsöfnunar segir bæjaryfirvöld áður hafa 

svikið loforð um aðgerðir. Fólk „grípi til eigin ráða“ leysi bærinn ekki málið.

EGILSSTAÐIR Forvígismaður undirskriftasöfnunar vegna „kattaplágu“ á Egils-

stöðum segir eigendur þeirra og bæjaryfirvöld verða að tryggja að dýrin valdi 

ekki óþrifnaði hjá öðrum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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hafa fjölbreytt í fiskabúrunum em hafa minna FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

greglu-
aðið.ur hafa átt meira inni. Það er 

ar muni fá 
luhækkun upp á tólf þús-

ý ir bara hversu arfaslök launin eru.“

Snorri segir að útlit sé fyrir flótta úr stétt-

inni þegar tekur að ára betur í þjóðfélaginu, en 

forvígismenn lögreglumanna munu funda um 

ástandið og næstu skref á þriðjudag.  
- þj

MÓTM
komu í gær tióánægjdómsins

LÖGREGLUMÁL Kovar í gær úrskurdómi Reykjanessgæsluvarðhald, grhafa stungið sambá sjötugsaldri meðdag.
Atvikið átti sér st

fyrradag í Kópavogi
var stunginn nokkru
kvið og í hendi. Hann
á sjúkrahú þ

Í vikulangt gStakk smann m

VÍ
ný
me
sta
fram
að fy
linga
sínum

Vísiháskólverðumust meðfylgdisttókst að sýndu í gfólkið var„Við eruí myndirnasegir Jack háskólann. 

e

Birgir, eruð þið að komast á 
flug?

Já, við erum kannski aðeins á eftir 
áætlun.

Trymbillinn Birgir Jónsson tók við for-
stjórastarfinu hjá Iceland Express fyrir 
skömmu og segir flugfélagið þurfa að 
gera betur.

Fátt sem sannar kattaplágu á Egilsstöðum, segir formaður Kattavinafélagsins:

Kæra vanrækslu á köttum

KJARAMÁL Reykjavíkurborg og 
fulltrúar félagsráðgjafa skrif-
uðu undir nýjan kjarasamning til 
þriggja ára í Karphúsinu í gær. 

Verkfalli félagsráðgjafa sem 
hefjast átti í dag hefur því verið 
aflýst. Nýi samningurinn kveð-
ur á um auknar álagsgreiðslur 
til félagsráðgjafa en annars er 
hann svipaður öðrum kjarasamn-
ingum. Páll Ólafsson, formaður 
Félagsráðgjafafélags Íslands, 
segir samninginn viðurkenna 
aukið álag á félagsráðgjafa. Nú 
verður samningurinn kynntur 
félagsráðgjöfum og um hann 
kosið í síðasta lagi 6. október.  - bþh

Félagsráðgjafar sömdu:

Verkfalli félags-
ráðgjafa aflýst

SÁDI-ARABÍA AP Konur mega kjósa 
og bjóða sig fram til sveitar-
stjórnarkosninga í Sádi-Arabíu 
árið 2015. Abdullah konungur til-
kynnti þetta skref í átt að jafn-
rétti kynjanna í gær, eftir að hafa 
ráðfært sig við hæst settu klerka 
landsins. 

Konur fá einnig að sitja sér-
stakt ráðgjafaþing konungs, 
Shura. Ströng lög um rétt-
indi kvenna gilda í Sádi-Arabíu 
sem er eitt íhaldssamasta ríki 
múslima. Þrátt fyrir að Abdullah 
konungur viðurkenni þrá fólks 
eftir auknu félagslegu frelsi, 
mega konur ekki aka bíl og kynin 
eru aðskilin á almannafæri.  - rat

Stórt skref í átt að jafnrétti:

Konur mega 
kjósa í Sádi

KONUR FÁ KOSNINGARÉTT Abdullah 
konungur Sádi-Arabíu veitir konum 
kosningarétt eftir fjögur ár.

LÍBÍA, AP Fjöldagröf með líkum 
1.270 fanga Gaddafí-stjórnarinnar 
fannst fyrir nokkru, skammt frá 
Abu Salim-fangelsinu í Trípólí.

Byltingarráðið í Líbíu tilkynnti 
um fundinn í gær, en þeir látnu 
voru allir teknir af lífi árið 1996 
í kjölfar mótmæla vegna aðstöð-
unnar í fangelsinu. Fórnarlamba 
Gaddafí-stjórnarinnar er nú 
ákaft leitað um landið og fengust 
upplýsingar um legstað fang-
anna frá fyrrverandi embættis-
mönnum einræðisherrans. Þegar 
hefur verið óskað eftir alþjóðlegri 
aðstoð við að bera kennsl á líkin.  
 - þj

Fórnarlömb grimmdarverka:

1.270 lík fund-
ust í fjöldagröf

FUNDUST Í FJÖLDAGRÖF 1.270 lík fund-
ust í fjöldagröf í Trípólí á dögunum. um 
er að ræða fanga úr Abu Salim-fangels-
inu sem hér sést.  NORDICPHOTOS/AFP

WASHINGTON AP Sérfræðingar 
NASA hafa ekki getað sagt 
nákvæmlega til um hvar ónýti 
gervihnötturinn, sem féll til jarð-
ar aðfaranótt laugardags, lenti. 
Þó telja þeir sennilegt að hann 
hafi fallið í Kyrrahafið. 

Engar tilkynningar um að brot 
hafi fundist á landi hafa enn bor-
ist en útreikningum þarf þó ekki 
að skeika nema um fimm mínútur 
til eða frá til þess að brot hafi 
getað lent í N-Ameríku. Gervi-
hnötturinn vó sex tonn og var á 
stærð við strætisvagn.  - rat

Ónýtur gervihnöttur NASA:

Lenti líklega 
í Kyrrahafinu

MENNING Íslenska stuttmyndin 
Come To Harm eftir Börk Sig-
þórsson var valin besta stutt-
myndin þegar verðlaunin voru 
veitt í fyrsta skipti á RIFF-kvik-
myndahátíðinni. Verðlaunin eru 
veitt í nafni Minningarsjóðs 
Thors Vilhjálmssonar.

Vigdís Finnbogadóttir veitti 
dönsku kvikmyndagerðarkonunni 
Lone Scherfig verðlaun fyrir 
framúrskarandi listræna sýn.

Þá ákvað dómnefnd að heiðra 
mynd Hauks M, Invisible 
Borders, sérstaklega. Alþjóð-
leg kvikmyndahátíð í Reykjavík 
stendur til 2. október. - bþh

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin:

Come To Harm 
sú besta á RIFF
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BMW

www.bmw.is

DÍSIL 5,6 l/100 km*

Enginn annar bílaframleiðandi hefur jafn staðfastlega og jafn lengi leitað nýrra leiða til að draga úr eldsneytiseyðslu

eins skilvirkasta tæknipakka sem völ er á. Um er að ræða stórar og smáar tækninýjungar sem BMW hefur
þróað frá árinu 1999 og innleitt með það að leiðarljósi að minnka eldsneytiseyðslu og útblástur koltvísýrings.

NÝR OG STÆRRI BMW X3
Eyðir aðeins 5,6 l/100 km í langkeyrslu
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NÝR BMW X5
Kynntu þér líka nýjan X5. Tækni framtíðarinnar 

Jafnvel verðið kemur á óvart!

*Miðað við langkeyrslu

INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Aðalfundur
þriðjudaginn 27. september 2011 

kl. 20.00, í salnum á 9. hæð, Hátúni 10 
  

Áshildur Haraldsdóttir, flautuleikari flytur okkur fagra tóna 
og 

Björk Jakobsdóttir, leikkona skemmtir okkur með uppistandi

Léttar veitingar í boði
 

Allir velkomnir
 

Stýrihópurinn
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Bandaríkjadalur 
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Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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RAMALLAH, AP Mahmoud Abbas Palestínuforseti 
sneri sigurreifur heim á Vesturbakkann í gær 
frá New York þar sem hann sótti formlega um 
fulla aðild að Sameinuðu þjóðunum (SÞ). Fyrir 
framan fagnandi mannfjölda sagði Abbas óum-
flýjanlegt að Palestína yrði sjálfstætt ríki.

Hann boðaði komu „Palestínuvorsins“ og 
vísaði þannig til arabíska vorsins þar sem 
almennir borgarar hristu af sér einræðisherra.

„Þá munum við ná settu marki með friðsam-
legri baráttu.“

Abbas sagði þó að löng barátta væri fram 
undan.

„Margir munu reyna að leggja stein í götu 
okkar, en með ykkar stuðningi munu þeir falla 
og við munum ná okkar marki.“

Umsókn Palestínu mun sennilega velkjast í 
kerfinu hjá SÞ næstu vikur, en Bandaríkjamenn 
hafa þegar lýst því yfir að þeir muni beita neit-
unarvaldi gegn tillögunni.

Til þrautavara hyggjast Palestínumenn sækja 
um áheyrnaraðild að allsherjarþingi SÞ, sem 
gæfi þeim aðild að ýmsum alþjóðastofnunum til 
að vinna að málum sínum.

Þrátt fyrir fagnaðarstemninguna á Ramallah 
eru nokkur mál enn eftir óleyst, en þar ber helst 
ósættið við Hamas-hreyfinguna sem ræður 
ríkjum á Gasaströndinni. Hamas-samtökin 
styðja ekki tillögu Abbas þar sem hún viður-
kenni yfirráð Ísraels yfir landsvæðunum sem 
þeir höfðu fyrir sex daga stríðið árið 1967.  
 - þj

Palestínumenn fagna forseta sínum eftir umsókn um aðild að Sameinuðu þjóðunum:

Mahmoud Abbas boðar komu Palestínuvorsins

VEL TEKIÐ Þúsundir Palestínumanna fögnuðu 
Mahmoud Abbas við komuna til Ramallah í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÓLK  „Ég hef ekki efni á að borga 
námslánin á meðan ég er atvinnu-
laus, jafnvel þótt ég dreifi afborg-
unum þá á ég varla fyrir mat 
handa mér og dóttur minni,“ segir 
Anna Guðlaugsdóttir, þrítug ein-
stæð móðir sem búsett er í Dan-
mörku. 

Hún fékk á 
dögunum synj-
un á umsókn 
um undanþágu 
frá greiðslu 
tekjutengdrar 
afborgunar LÍN 
á þeim forsend-
um að tekjur 
hennar hafi 
verið yfir fjór-
um milljónum 
króna í fyrra. 
Anna gagnrýnir 
viðmiðið, segir 
fjórar milljónir 
króna lága upp-
hæð í öðrum 
löndum eftir 
gengishrun.

Anna fékk, 
eins og um 
þrját íu þús-
und greiðendur 
LÍN, greiðslu-

seðil í byrjun mánaðar. Hún segir 
aðstæður sínar slíkar að hún geti 
vart greitt af láninu að sinni. 

Anna flutti til Danmerkur árið 
2002 þegar hún hóf nám í rúss-
nesku og útskrifaðist hún með 
meistaragráðu frá Kaupmanna-
hafnarháskóla fyrir tveimur 
árum. Námið fjármagnaði hún að 
hluta með lánum LÍN. Aðstæður í 
atvinnumálum eru slæmar í Dan-

mörku eins og hér. Anna hefur 
verið atvinnulaus frá í fyrra að 
frátöldu fæðingarorlofi en hún 
eignaðist dóttur í nóvember í 
fyrra. Þær mæðgur búa saman í 
leigubúð í norðvesturhluta Kaup-
mannahafnar. 

A n n a  s e g i r  a ð  þ ó t t 
atvinnuleysis bætur virðist háar 
í íslensku samhengi þá séu þær 
rétt yfir fátæktarmörkum í Dan-
mörku. „Ég er öruggleg ekki 
eina manneskjan sem hefur lent í 
þessu,“ segir hún.

„Við höfum alltaf reynt að 
taka tillit til aðstæðna fólks. En 
umsækjendur verða að leggja 

fram gögn máli sínu til stuðnings 
þegar þeir sækja um þau úrræði 
sem við bjóðum,“ segir Guðrún 
Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
LÍN. 

Hún bendir á að lögum sam-
kvæmt verði ákveðin skilyrði að 
vera fyrir hendi svo LÍN geti veitt 
undanþágur frá greiðslu afborg-
ana. Þar á meðal eru atvinnu-
leysi, veikindi, umönnun barna 
eða örorka. Því til viðbótar hækk-
aði sjóðurinn tekjuviðmiðið sem 
haft er til hliðsjónar þegar veittar 
eru undanþágur, úr tveimur millj-
ónum króna á ári í fjórar í mars 
2009. Auk þess hefur staðið til 

boða frá í mars 2010 frysting 
námslána í allt að þrjú ár ef um 
verulega fjárhagsörðugleika er að 
ræða. 

Í fyrra sóttu tæplega fjögur 
þúsund viðskiptavinir LÍN um 
undan þágur frá afborgunum lána. 
Það eru um fjórtán prósent allra 
greiðenda. Guðrún býst við svip-
uðum fjölda í ár. Hún áréttar að 
þeir sem sæki um úrræði sjóðs-
ins leggi fram gögn máli sínu til 
stuðnings.    jonab@frettabladid.is

VIÐ AFGREIÐSLUBORÐIÐ HJÁ LÍN Búist er við að um fjögur þúsund manns sæki um 
undanþágu frá greiðslu afborgana lána LÍN í ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GUÐRÚN 
RAGNARSDÓTTIR

ANNA GUÐLAUGS-
DÓTTIR OG DÓTTIR 
HENNAR

Atvinnulaus einstæð móðir 
fær ekki undanþágu hjá LÍN
Fjögur þúsund manns fengu undanþágu frá greiðslu afborgana lána Lánasjóðs íslenskra námsmanna í 
fyrra. Framkvæmdastjóri sjóðsins býst við svipuðum fjölda í ár og segir allt gert til að hjálpa fólki í vanda.

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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POLLAR  Nú er 
tækifærið til að 
sína nýju stígvélin. 
Hvessir SV-til á 
morgun og úrkoma 
eykst fram á kvöld-
ið. Dregur fyrir a 
austan til og fer að 
rigna þar einnig.  
Úrkoma um allt 
land á miðvikudag 
mest þó SV- og 
V-til. Hiti svipaður 
næstu daga, 8-13 
stig.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

BARCELONA Síðasta nautaatið 
í Katalóníu á Spáni fór fram 
í Barcelona í gær en þann 1. 
janúar 2012 tekur gildi bann við 
nautaati í héraðinu. 

Katalónska þingið samþykkti 
bannið á síðasta ári eftir að dýra-
verndunarsinnar efndu til undir-
skriftasöfnunar. Þær raddir heyr-
ast þó einnig að bannið hafi lítið 
með dýravernd að gera heldur 
sé það liður í sjálfstæðisbaráttu 
Katalóníu frá Spáni. Ákvörð-
un þingsins hefur vakið harðar 
umræður um allt landið um þessa 
aldagömlu þjóðaríþrótt Spán-
verja. Um tuttugu þúsund áhorf-
endur fylgdust með atinu í gær.  
 - rat

Nautaat bannað í Katalóníu:

Dýravernd eða 
baráttutaktík

EVRÓPUMÁL Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra, segir öll ráðuneyti 
vinna að aðildarumsókn að 

Evrópusam-
bandinu (ESB) 
í samræmi 
við ákvörðun 
Alþingis.

Þetta kemur 
fram í tilkynn-
ingu frá Jóni í 
tilefni af frétt 
Morgunblaðs-
ins. Þar var 

haft eftir Evrópuþingmanni, 
sem sótti landið heim fyrir 
skömmu, að Jón hafi sagst ætla 
að stöðva viðræðurnar með því 
að stöðva umræður um landbún-
að og sjávarútveg.

Jón segir það ekki rétt eftir 
haft, en undirstrikar að fyrir-
fram aðlögun að ESB gangi gegn 
samþykktum Alþingis.  - þj

Leiðréttir Evrópuþingmann:

Segist ekki stöðva 
ESB-viðræður

JÓN BJARNASON

Vissir þú þetta um LÍN?
Lykiltölur  2010  2011 
Fjöldi umsókna um lán 14.614 14.437
- Þar af erlendis 2.751 2.860
Fjöldi lánþega 12.393 12.323
- Þar af erlendis 2.413 2.509
Fjöldi greiðenda 29.891 -
Innheimtuhlutfall 86,9% 86,6%
Útlánasafn*  135.630 149.081

* Upphæðir í milljónum króna. 
Heimild: Ársskýrsla LÍN 2009-2010

Undanþágur frá greiðslum 
afborgana LÍN
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TAX FREE
DAGAR

RISA ALVÖRU
KJARABÓT!

fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag og mánudag

TAX
FREE
DAGAR
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út mánudaginn 26. september 2011.* Samkvæmt markaðsrannsókn Capacent júní 2009, 2008 og 2006

Mesta vöruúrvalið* á betra verði!

Mesta úrvalið 
           af snyrtivörum!*

SNYRTIVÖRUR...FATNAÐUR...SKÓR...LEIKFÖNG...
BÚSÁHÖLD...GARN...RÚMFÖT... HANDKLÆÐI...
KERTI...SERVÍETTUR

...ÁN VIRÐISAUKASKATTS

ALLT Í EINNI FERÐ...

DAGANA 22. - 26. SEPTEMBER

Fatnaður og skór 
         á alla
    fjölskylduna!

Leikföng fyrir  
     káta krakka!

Búsáhöld  
     fyrir heimilið!
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Eignastýringarsafn ÍV-I og Eignastýringarsafn ÍV-II eru verðbréfasjóðir skv. 
lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag 
verðbréfasjóða ÍV hf. er rekstrarfélag sjóðanna. Útboðslýsingu og nánari 
upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu www.iv.is. Fjárfestar eru 
hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun 
um áhættuþætti.

@

Hafðu samband við 
ráðgjafa okkar í 
síma 460 4700 eða 
kynntu þér málið
á www.iv.is

Tvær nýjar ávöxtunarleiðir

VIÐSKIPTI Stjórnendur bresku verslanakeðj-
unnar Asda, sem er í eigu Wal-Mart, hafa 
tryggt  sér fjármögnun fyrir væntanlegt 
tilboðsferli í eignarhluti skilanefnda Lands-
bankans og Glitnis í lágvöruverðsverslun-
ina Iceland Foods. Tilboðsgögn og fjár-
hagsupplýsingar verða send væntanlegum 
bjóðendum í vikunni, að því fram kemur í 
netútgáfu breska blaðsins Sunday Times 
í gær. Stefnt mun að því að selja hlutinn 
fyrir áramót.

Þrotabú gamla Landsbankans á 67 pró-
senta hlut í Iceland Foods og er hann verð-
mætasta eign búsins. Skilanefnd Glitnis á 
tíu prósent og verður hlutinn seldur með 
hlut Landsbankans. Afganginn á Malcolm 

Walker, forstjóri og stofnandi fyrirtækis-
ins, og stjórnendur verslunarinnar. Rætt 
hefur verið um að verðmiðinn geti numið 
1,5 milljörðum punda, ríflega 270 milljörð-
um króna. 

Forstjórinn hefur verið nefndur sem 
einn þeirra sem beri víurnar í verslunina. 
Hann bauð einn milljarð punda í hlut skila-
nefndar Landsbankans í fyrra. Boðinu var 
hafnað. 

Baugur og Fons, félag Pálma Haraldsson-
ar, áttu saman sextíu prósenta hlut á sínum 
tíma ásamt Milestone, Kaupþingi, Lands-
bankanum og stjórnendum verslunarinnar. 
Þrotabúin eignuðust hlutina í eftirskjálfta 
efnahagshrunsins í febrúar árið 2009.  - jab

Styttist í að hlutur skilanefnda Landsbankans og Glitnis í matvörukeðjunni Iceland Foods verði seldur:

Verslunin Iceland verður seld fyrir áramót

STOFNANDI SÝNIR ÚRVALIÐ Bresku matvörukeðjunni 
Iceland Foods hefur verið líkt við gullkú enda hefur hún 
skilað eigendum sínum góðum arði.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAFLIÐI

KATMANDU AP Nítján manns fórust 
þegar lítil flugvél með ferðamenn 
innanborðs brotlenti í lendingu í 
þorpinu Bisankunarayan í Nepal 
í gær. Flugvélin var að koma úr 
útsýnisflugi við Everestfjall og 
rakst, að sögn sjónarvotta, á hús-
þak í þorpinu og rifnaði við það 
í sundur. Ekki urðu slys á fólki á 
jörðu niðri. 

Skyggni var lítið, þoka og rign-
ing þegar slysið varð. Ferða-
mennirnir voru frá Indlandi, 
Ameríku og Japan en auk þeirra 
fórst áhöfn vélarinnar sem var 
frá Nepal.  - rat

Nítján farast í flugslysi:

Flaug á húsþak 
og brotlenti

BROTLENTI LENDINGU Vélin var að 
koma úr útsýnisflugi um Everestfjall.

BANDARÍKIN, AP Tveir bandarískir 
menn komu til Bandaríkjanna í 
gær eftir tveggja ára dvöl í fang-
elsi í Íran. Þeir voru handteknir 
ásamt unnustu annars þeirra í 
Kúrdahéruðum á landamærum 
Írans og Íraks í júlí 2009. 

Yfirvöld í Íran sökuðu þre-
menningana um njósnir. Þeir neit-
uðu sök og héldu því fram að þeir 
hefðu óvart farið yfir landamærin 
til Írans. Vinkona mannanna var 
leyst úr haldi í fyrra. Mennirnir 
voru leystir úr haldi gegn trygg-
ingu upp á eina milljón Banda-
ríkjadala, jafnvirði  tæpra 120 
milljóna íslenskra króna.  - jab

Loks lausir úr fangelsi í Íran:

Sögðust saklaus-
ir í steininum

FRELSINU FEGNIR Mennirnir flugu á 
brott frá Íran á laugardag með konunni 
sem þeir voru handteknir með fyrir 
rúmum tveimur árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MOSKVA, AP Vladimír Pútín tók 
um helgina af öll tvímæli um 
framtíð sína í stjórnmálum þegar 
hann þáði með þökkum útnefn-
ingu flokks síns, Sameinaðs 
Rússlands, til forsetakosning-
anna næsta ár.

Pútín snýr þá aftur í sinn 
gamla stól eftir að hafa látið 
Dimítrí Medvedev eftir eitt kjör-
tímabil. Þeir munu því hafa stóla-
skipti á ný því hinn síðarnefndi 
mun verða forsætisráðherra í 
stað Pútíns.

Þó kosningarnar fari ekki fram 
fyrr en í mars, á Pútín sigur 
vísan þar sem stjórnarflokkur-
inn hefur öll völd í sinni hendi.  - þj

Leiðtogakapall í Rússlandi:

Topparnir hafa 
aftur stólaskipti

NEBRASKA AP Umhverfissinn-
ar í Bandaríkjunum vonast nú 
eftir stuðningi Nebraska-fylkis 
til að stöðva fyrirhugaða lögn 
olíuleiðslu, allt frá Kanada til 
Mexíkó. Þeir óttast að hún mengi 
gríðarstórt uppistöðulón neðan-
jarðar, Ogallala Aquifer. Lónið 
sér Nebraska fyrir neysluvatni 
og sjö öðrum fylkjum að auki en 
önnur fylki hafa ekki gert athuga-
semdir við lögn leiðslunnar. 

Áætlað er að um olíuleiðsluna 
muni fara 700.000 tunnur af olíu 
á dag. Ákvörðun um leiðsluna 
verður tekin af utanríkisráð-
herra, Hillary Clinton. - rat

Olíuleiðsla lögð gegnum lón:

Óttast mengun

Ætti að friðlýsa Látrabjarg og 
Rauðasand? 
Já 68,2%
Nei 31,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er úrskurður Gerðardóms um 
laun lögreglumanna réttlátur?

Segðu þína skoðun á visir.is

JEMEN, AP Ali Abdullah Saleh, for-
seti Jemens, sem sneri óvænt 
heim frá Sádi-Arabíu á sunnu-
dag, lætur ekkert uppi um hve-
nær hann segi af sér.

Blóðug átök hafa staðið í land-
inu í síðustu viku þar sem um 
150 manns hafa látist í átökum 
stjórnarhersins við mótmælend-
ur. Þeir hafa kallað ákaft eftir því 
að Saleh stígi til hliðar eftir 33ja 
ára valdatíð sem þykir framar 
öðru hafa einkennst af spillingu 
og getuleysi í baráttu við fátækt 
og glæpi.

Í ávarpi í gær boðaði Saleh að 
hann væri tilbúinn til að setjast að 
samningaborðinu á ný til að koma 
á friði í landinu. Laugardagurinn 
var hins vegar sá blóðugasti frá 
því að mótmælaaðgerðir hófust 
í febrúar. Stjórnarhermenn hafa 
meðal annars beitt sprengjuvörp-
um og leyniskyttum til að berja 
niður mótmælin.

Saleh hafði dvalist í Sádi-Arabíu 
frá því í júní, en þangað fór hann 
til að leita sér lækninga eftir að 
hafa særst alvarlega í sprengju-
árás.

Fjölmargir aðilar, meðal annars 
Samvinnuráð Persaflóa þar sem 
Sádi-Arabar eru í fararbroddi, 
hafa hvatt Saleh til að segja af sér. 

Þó hann segist reiðubúinn til að 
boða til kosninga telja andstæð-
ingar forsetans að hann sé með 
þessu að tefja málin vísvitandi á 
meðan hann herðir tökin á land-
inu á ný.

Vesturveldin hafa áhyggjur af 
því Jemen þar sem landið virðist 
vera orðin bækistöð fyrir hryðju-
verkahópa sem tengjast meðal 
annars al-Qaeda.

Hópar tengdir al-Qaeda hafa 
þegar nýtt sér upplausnarástandið 
og lagt undir sig bæi og borgir í 
suðurhluta landsins.

Saleh segir sjálfur að andstæð-
ingar sínir séu í samkrulli við al-
Qaeda um að velta stjórn sinni. 
Hann hefur margoft sagt að njóti 
hans ekki við muni hryðjuverka-
menn taka öll völd í landinu.

Sáttmáli um stjórnarskipti, 
sem var saminn að frumkvæði 
Persaflóaríkjanna, hefur lengi 
legið fyrir. Samkvæmt honum 
þarf Saleh að láta af völdum 
umsvifalaust og og boða til kosn-
inga. Hann hefur margoft vísað 
til þessa samkomulags en alltaf 
bakkað áður en til undirritunar 
kemur.

Í ávarpi sínu í gær sagðist Saleh 
vera boðberi friðar og sátta, en 
miðað við atburði síðustu daga 
virist enn langt í að ástandið róist 
í Jemen. thorgils@frettabladid.is

Situr enn sem fastast 
í skugga blóðbaðs
Ali Abdullah Saleh ávarpaði þjóð sína í gær í fyrsta sinn frá heimkomu. Lofaði 
engu um afsögn þrátt fyrir mikinn þrýsting frá alþjóðsamfélaginu. 150 hafa 
látist og fjölmargir særst í baráttu mótmælenda og stjórnarhersins síðustu viku.

EKKERT FARARSNIÐ Á SALEH Forseti 
Jemens, situr enn á stóli sínum þrátt 
fyrir háværar raddir um að hann segi af 
sér.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VILJA SALEH BURTU Mótmælendur í Sanaa, höfuðborg Jemens, kalla eftir því að 
Saleh forseti láti af völdum. 150 manns hafa látist í átökum stjórnarhers og mótmæl-
enda síðustu vikuna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN
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Sérfræðinám
Haustönn 2011

GEYMIÐ
AUGLÝSINGUNA

Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími  519 7550
promennt@promennt.is • www.promennt.is

Mjög öflugt 50 stunda námskeið sem haldið er í samstarfi 
við EC-Council.

Á þessu námskeiði sökkva nemendur sér í sérstakt gagn-
virkt umhverfi þar sem þeim er sýnt hvernig á að skanna, 
prófa, hakka inn og vernda sitt eigið umhverfi/kerfi.
Í þessu umhverfi fá allir nemendur djúpa þekkingu og 
hagnýta reynslu sem þeir geta nýtt í sínu raunumhverfi. 

Nemendur:
• Öðlast grunnskilning í jaðarvörnum
• Skanna og ráðast á eigin netkerfi (í sérstöku gagnvirku
 umhverfi þannig að engin raunveruleg árás á sér stað).
• Læra hvernig óboðnir gestir nálgast 
 réttindi í tölvukerfum
• Læra hvernig hægt er að vernda kerfi fyrir 
 óboðnum gestum

Að loknu þessu fimm daga metnaðarfulla námskeiði hafa 
nemendur öðlast raunverulega reynslu á að skilja og 
upplifa öryggisinnbrot (e. Ethical Hacking).

Hefst:   3.október
Lengd:  50 std.
Verð:    299.000 kr.

Certified Ethical Hacker (CEH) 

Boðið er upp á tvö mismunandi námskeið, annað er svo-
kallað uppfærslunámskeið en hitt fyrir þá sem hafa góða 
þekkingu á VMWare 4.0 umhverfinu en þurfa að uppfæra 
þekkinguna í útgáfu 5.

      VMWare VSPHERE – What´s New in 5.0
Uppfærslunámskeið sem verður kennt dagana 
3. – 5. okt. og kostar 179.000 kr.

      VMWare VSPHERE – Install configure and manage v5.0
Viðamikið námskeið fyrir þá sem ekki 
hafa mikla reynslu af VMWare en vilja 
fá öflugt grunnnámskeið í uppsetningu, 
innleiðingu og rekstri á 
VMWare VSPHERE 5.0.
 
Námskeiðið verður kennt dagana 
3. – 7. október og kostar 399.000 kr.

VMWare 5.0.

f VMWare en vilja
skeið í uppsetningu,
ri á
.0.

kennt dagana 
ostar 399.000 kr.

Nýtt nafn á gömlum og traustum grunni. Þó ennþá sama kenni-
talan, sama frábæra fólkið, á sama staðnum og hér eru auðvitað 

áfram sömu flottu nemendurnir! Nánar á promennt.is

Tölvuskólinn Isoft- Þekking verður

BOÐIÐ UPP Á 

FJARKENNSLU
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FRÉTTAVIÐTAL: Gaukur Úlfarsson kvikmyndagerðarmaður 

Umræðan í íslenskri pólitík 
er eins og banvænt krabba-
mein í samfélaginu að mati 
Gauks Úlfarssonar, kvik-
myndaleikstjóra og eins for-
sprakka Besta flokksins. 
Gaukur segir að pólitíkin sé 
of vond til að gott fólk hætti 
sér út í hana og Íslendingar 
séu enn jafn frekir og þeir 
voru fyrir hrun. 

Gauk Úlfarsson þekkja flestir sem 
leikstjóra kvikmyndarinnar Gnarr 
og skapara Silvíu Nóttar. Færri 
vita að Gaukur vinnur enn náið 
með Besta flokknum, er í viðræð-
um við Guðmund Steingrímsson 
vegna myndunar nýs stjórnmála-
afls fyrir næstu þingkosningar og 
hefur stórar hugmyndir um fram-
tíð íslensku þjóðarinnar.  

Ekki hrifinn í fyrstu
„Jón Gnarr átti hugmyndina að 
Besta flokknum. Hugmyndin um 
framboð er hans. Við vorum búnir 
að hittast reglulega til að ræða hug-
mynd að sjónvarpsþætti, en hann 
talaði stanslaust um þessa stofn-
un flokksins – hugmynd sem mér 
fannst ekki góð til að byrja með. 
Ég hélt að það mundi bara auka á 
glundroðann og ekki skila neinu 
öðru en einhverju gríni sem ekki 
var þörf á. Svo var það einhverja 
andvökunóttina sem kviknaði á per-
unni hjá mér og ég uppgötvaði að 
þetta gæti orðið algjör snilld.“

Gaukur segir kosningabaráttu 
Jóns Gnarr bæði hafa verið fyrir-
fram skrifað handrit og spuni á 
staðnum. 

„Jón fór inn í baráttuna á þremur 
fyrirfram ákveðnum týpum; mein-
lausa trúðnum, alvarlega pólitík-
usinum og einlæga manninum. Ég 
tók reynslu mína frá Silvíu Nótt og 
ætlaði mér að leikstýra honum tölu-
vert mikið til að byrja með. Við sett-
umst niður fyrir viðtöl og ákváðum 
hvernig hann ætti að vera og hann 
samþykkti það alltaf. Svo fór hann 
inn og gerði bara sitt, sem var oft 
og tíðum allt annað en við höfðum 
ákveðið, þannig að ég hætti bara að 
reyna. Hann gerði þetta á sínum 
forsendum.“ 

En var þetta þá allt saman sjónar-
spil sem var ákveðið fyrir fram? Er 
öll kosningabaráttan og pólitíkin til 
í handriti?

„Nei, þetta var ekki handrit,  
þessu var leikstýrt að handan. Allt 
gerðist svo hratt og vatt upp á sig 
að það gafst enginn tími til að velta 
öllu fyrir sér. En ég man svo skýrt, 
daginn eftir kosningar, þegar það 
rann upp fyrir mér að flokkurinn 

sem réði borginni hét „Besti flokk-
urinn“. Enginn setti spurningar-
merki við það og það finnst mér 
alveg stórkostlegt.“ 

Jón mun sitja áfram 
Aðspurður hvert eiginlegt hlut-
verk Gauks sé innan Besta flokks-
ins svarar hann að það sé ekki 
mjög fast mótað. 

„Ég leikstýrði Gnarr og hef 
mína rödd meðal annarra radda 
þarna inni. Ég er hvorki á launa-
skrá hjá flokknum né hjá borginni, 
en ég hef skoðanir og tala mikið 
við Heiðu og Jón um þær meining-
ar og þau tala við mig á móti. Það 
er mitt hlutverk, sem er ekki mjög 
fast mótað. Við erum vinir og deil-
um bæði skoðunum og áhyggjum.“ 

Fólkið innan Besta flokks-
ins kemur allt frá öðrum sviðum 
samfélagsins, úr störfum sem 
það hefur hugsanlega mun meira 
gaman af en að taka þátt í pólitík, 
að mati Gauks. 

„Öll erum við fólk sem höfum 
þurft að skapa okkar vinnu dag 
frá degi með því að laga okkur að 
nýjum aðstæðum. Jón mun sitja 
sem borgarstjóri út tímabilið, það 

er það sem hann vill gera. Svo 
getur líka verið að Jón standi upp 
og segi: „Mér finnst þetta æðis-
legt, mig langar að vera í tuttugu 
ár í viðbót.“

Nýir vindar á þingi
Gaukur hefur verið í viðræðum við 
Guðmund Steingrímsson um kom-
andi þingkosningar og mótun nýs 
stjórnmálaafls. Hann finnur sam-
hljóm í skoðunum Besta flokksins 
og Guðmundar og er bjartsýnn á 
framhaldið.

„Ég held að ástæðan fyrir því 
að Guðmundur Steingrímsson leit-
aði til okkar sé fyrir það fyrsta sú 
að hann situr núna á þingi og er að 
upplifa steypuna sem við sjáum. 
Það þarf ekki að fara mikið út í það 
hversu ömurlegt það er að horfa 
upp á þetta leikhús fáránleikans. 
En Guðmundur sér eininguna sem 
ríkir meðal okkar og hvernig við 
berum okkur að í stærri málum – 
af ábyrgð. Auðvitað erum við til-
búin að ræða við þannig mann. Við 
höfum átt einn langan fund saman 
þar sem við skiptumst á skoðunum 
og ég var að átta mig á því hvaðan 
hann kæmi og hvað hann væri að 
hugsa. Fyrir mér sagði hann alla 
réttu hlutina. Mér fannst hann fara 
í viðræðurnar á algjörlega réttum 
forsendum. Guðmundur kemur líka 
úr flokki sem er að færa sig yfir á 
mjög hættulegar slóðir að mínu 
mati og við erum sammála því. En 
það er hellingur af mjög góðu fólki 
úr öllum flokkum sem vill vel. Ég 
mundi til dæmis vilja sjá það fólk 
úr bæði Sjálfstæðisflokknum og VG 
ganga til liðs við okkur, þar er mjög 
mikið af mjög kláru fólki.“ 

Gauk langar ekki sjálfan á þing, 
en segist þó ekki útiloka neitt. Hann 
segir starfið vanþakklátt og lang-
ar miklu frekar að gera eitthvað 
annað. 

„Ég hef enga löngun til þess að 
vinna það vanþakkláta starf sem er 
á Alþingi, þó ég hafi enn ekki feng-
ið ítarlega starfslýsingu á verk-
sviði alþingismanna. En ég held að 
ég mundi ekki gera mikið gagn þar 
eins og er, þó það geti vel breyst. 
Maður þarf að gera það upp við sig 
hvort maður geri meira gagn þar en 
annars staðar.“ 

Gott fólk vill ekki í pólitík 
„Það leikur enginn vafi á því að 
Ísland er fullt af frábæru fólki. En 

það eru svo margir sem vilja ekki 
vera í sviðsljósinu þegar kemur 
að pólitík vegna þess að þeir vilja 
ekki vera úthrópaðir landráða-
menn, svikarar eða aumingjar. Því 
held ég að það sé ótrúlega margt 
gott og klárt fólk sem getur ekki 
hugsað sér að fara út í stjórnmál 
vegna umræðunnar. Út af „noisinu“ 
í þjóðfélaginu. Allt er skrifað með 
hástöfum og það koma tuttugu upp-
hrópunarmerki á eftir. Fyrir vikið 
verður allt bæði svo erfitt og þungt. 
Þess vegna held ég að margir, sem 
gætu orðið frábærir stjórnmála-
menn, geti ekki þolað það. Það er 
eins og þjóðin sé komin með ban-
vænt krabbamein. Ég hef rætt við 

margt mjög gott fólk um mögu-
lega aðkomu þeirra að stjórnmál-
um og ég fæ nær undantekningar-
laust sama svarið: „Ekki núna.“ En 
það er akkúrat núna sem þörfin er 
mest. Tíminn er núna.“ 

Íslendingar eru enn jafn frekir
Silvía Nótt var sögð mjög skýr birt-
ingarmynd Íslendinga í góðærinu. 
Gaukur segir Besta flokkinn engan 
veginn sambærilegt fyrirbæri, 
enda ekki leikrit eins og Silvía.  

„Aftur á móti held ég að Silvía 
hafi verið birtingarmynd Íslend-
inga í góðærinu sem frekjuhund-
ur með þá tilhneigingu að vera 
laus við allt sem heitir að vera 
„spiritual“. Hún hafði engar 
ímyndir um neinn annan en sjálfa 
sig og hvað henni var fyrir bestu. 
Hún var birtingarmynd þess sem 
hefur látið einhvern segja sér 
frá formálanum af The Secret og 
er heima hjá sér að fróa sér yfir 
hugmyndinni um gulljeppann. En 
Silvía var barn síns tíma og hún 
á ekki við í dag, hún dó á réttum 
tíma.“ 

Þrátt fyrir breytta tíma frá 
hápunkti Silvíu, segir Gaukur það 
sama vera uppi á teningnum í dag. 
„Þetta er bara hin hliðin á sama 
peningnum. Áður áttum við allt 
en fengum aldrei nóg. Í dag eigum 

við minna, en höldum að við eigum 
ekki neitt. Við erum enn að drep-
ast úr frekju og sjálfsvorkunn og 
erum jafn lítið „spiritual“. Þegar 
ég ferðast erlendis og segi fólki 
frá Íslandi, hafa margir á tilfinn-
ingunni að meirihluti okkar  hafi 
misst allt í hruninu, við séum bara 
úti á götu að leita okkur að mat í 
ruslafötum. Við erum ein af rík-
ustu þjóðum heims, en erum föst 
í sjálfsvorkunn og kreppuklámi. 
Þessu: „Hvað verður um fjöl-
skyldurnar í landinu?“ En það 
hefur enginn dáið úr hungri eða 
kulda í kreppunni. Það hefur eng-
inn dáið úr fátækt. Fátækt er eitt-
hvað sem við þekkjum ekki, en við 
látum eins og við þekkjum hana. 
Auðvitað erum við misrík, en við 
erum rík samt sem áður. Við erum 
spillt.“ 

Sultugerðin reddar öllu
„Við erum að ganga í gegnum mikið 
þroskaskeið. Mér finnst eins og 
kvöldið sem Geir Haarde lýsti því 
yfir að Ísland væri gjaldþrota sé 
eins og þjóðin hafi farið í einhvern 
ham og sagt: „Ókei, þetta er svolítið 
slæmt. En nú tökum við bara slát-
ur, prjónum lopapeysur og stofn-
um þjóðlagahljómsveit. Það verður 
okkar framlag til kreppunnar. Við 
verðum heima og gerum sultu.“ 

En síðan koma afleiðingarnar. 
Það þarf að skera niður, það þarf að 
segja upp fólki til að dæmið gangi 
upp. Til að rétta við skekkjuna sem 
var fyrir. Og í huga fólks er það 
óréttlæti vegna þess að það virð-
ist ekki muna að við fórum á haus-
inn og það þarf að laga. Við verðum 
að vera saman í skipinu til að sigla 
því á rétt mið. En mér finnst eins 
og fólki líði eins og allt sé eins og 
það var nema nú sé landið rekið af 
ömurlegum stjórnendum. Og það 
fyllir mann ákveðnu vonleysi. 

Gamla pólitíkin búin
Við höfum svo ofboðslega margt 
sem við getum verið montin af. 
Menningin er einn af þeim hlutum 
sem hefur gert ofboðslega mikið 
fyrir okkur sem þjóð, bæði and-
lega og fjárhagslega. Nú höfum við 
kynslóðir krakka sem sjá að það er 
hægt að vinna fyrir sér í því sem 
maður hefur ástríðu fyrir. 

Annað er að við áttum okkur 
ekki á því hvað fólki finnst náttúr-
an okkar mögnuð og hversu margir 
eru til í að eyða tíma sínum og pen-
ingum í hana. 

Grundvallargildi Besta flokks-
ins eru menning, mannúð, náttúra 
og friður. Eitt af því sem við getum 
líka mjög auðveldlega sett meiri 
kraft í er friðurinn. Þegar fólk úti 
í heimi hugsar um Ísland á það að 
vita að hér ríkir friður, að Íslend-
ingum sé umhugað um frið og að 
hingað sé gott að koma.“

Gaukur segir óþolandi að horfa 
upp á hvernig umræðan sé gagn-
vart stjórnvöldum. „Ég held að 
Steingrímur og Jóhanna séu að 
gera sitt allra besta á öllum sviðum. 
Ég er ekki að segja að allt sem þau 
geri sé frábært, en ég held að þau 
séu að spila eins vel úr stöðunni og 
hægt er og vinna eins og berserkir 
– og fá ekkert nema skít í staðinn. 
Og það er óþolandi að horfa upp á.“

Gaukur segir að mannkynssag-
an sýni okkur hvaða ástand kemur 
í kjölfarið af mikilli eymd og sjálfs-
vorkunn. „Mér finnst eins og Fram-
sóknarflokkurinn sé búinn að finna 
lyktina af þessu og ætli að stíga inn 
í þennan dans.

Þessi pólitík er hins vegar búin, 
hún verður að vera það. Fólk verður 
að fara að tala við aðra eins og það 
vill láta tala við sig. Ég vil hvorki 
láta öskra á mig allan daginn né 
þurfa að öskra á aðra.“

Nóg komið af öskrum

ALLT SKRIFAÐ MEÐ HÁSTÖFUM Í UMRÆÐUNNI MEÐ TÍU UPPHRÓPUNARMERKJUM Á EFTIR Gaukur Úlfarsson kvikmyndagerðar-
maður útilokar ekki framboð í næstu Alþingiskosningum þó hann telji starf þingmanna afar vanþakklátt.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Faxafeni 14   www.heilsuborg.is

Mömmumorgnar

Góð leikfimi sem 

hentar vel nýbökuðum 

mæðrum.

Takið ungabörnin með 

í leikfimina.

Kennsla á

þrið. og fim.

kl. 10:00

Nýtt námskeið hefst 3. okt.

Skráning í 

s: 560-1010 eða á

mottaka@heilsuborg.is

Ég hef rætt við margt 
mjög gott fólk um 

mögulega aðkomu þeirra að 
stjórnmálum og ég fæ nær 
undantekningarlaust sama 
svarið: Ekki núna.

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is
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Við bjóðum 
vaxtalaus lán frá 
Visa og Mastercard 
í allt að 12 mánuði

Sérfræðingar í bílum

Reykjanesbæ

Reykjavík

Settu Toyo harðskeljadekkin undir strax!

Ekki lenda í biðröð í haust!

Nesdekk - Reykjavík
Fiskislóð 30  / S: 561 4110

Nesdekk - Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9 / S: 420 3333

Bílabúð Benna Dekkjaþjónusta
Tangarhöfða 8 / S: 590 2007

Umboðsmenn um land allt

– Lifið heil

www.lyfja.is
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

VESTMANNAEYJAR Fáar lundapysj-
ur hafa fundist í Vestmannaeyjum 
í ár. Um helgina höfðu tólf pysjur 
verið vigtaðar á fiskasafninu.

Viðkomubrestur hefur verið við-
varandi hjá lundanum síðan árið 
2005 og því vantar stóran hluta í 
fimm árganga. Því er viðbúið að 
varpstofninn minnki hratt næstu 
sex ár, nema stórfelldur innflutn-
ingur fugla eigi sér stað. Lunda-
veiði í Vestmannaeyjum var engin 
í ár. Samkvæmt lögum er veiði-
tímabilið 45 dagar á ári en landeig-
endur í Eyjum hafa undanfarin ár 
takmarkað veiðarnar umtalsvert.

„Þetta er sjöunda árið í röð sem 
varpið skilar svona fáum pysj-
um,“ segir Erpur Snær Hansen, 
líffræðingur hjá Náttúrustofu 
Suðurlands. 

„Krakkarnir eru mjög dugleg-
ir við að leita uppi pysjurnar og 
láta vigta,“ bendir Erpur Snær á 
en varpið hefur aldrei verið svona 
seint á ferðinni. Krakkarnir eru 
nú byrjaðir í skólanum og fá ekki 
að vera eins lengi úti. „Pysjurnar 
eru mánuði seinna á ferðinni. Það 
koma því hugsanlega færri pysjur 
í vigtun vegna þessa.“ 
 - bþh

Lundavarp í Vestmannaeyjum á undanhaldi og fáar pysjur skila sér niður í bæ:

Fáar lundapysjur hafa fundist í Eyjum

PYSJUNNI SLEPPT Leif Magnús og Ragnar Orri með lundapysjuna sem þeir fundu, við 
það að sleppa henni. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

VIÐSKIPTI Icelandair Group ætlar 
að flytja starfsemi ferðaskrif-
stofunnar Vita yfir í sjálfstætt 
dótturfélag um næsta áramót. 
Fyrirtækið hefur þegar flutt í 
annað húsnæði. 

VITA er vörumerki undir ferða-
skrifstofuarmi Icelandair. Það 
hóf starfsemi árið 2008 og sér-
hæfir sig í frí- og skemmtiferðum 
í leiguflugi auk viðskiptaferða 
í áætlunarflugi. Haft er eftir  
Björgólfi Jóhannssyni, forstjóra 
Icelandair Group, í tilkynningu, 
að með breytingunni opnist tæki-
færi fyrir önnur fyrirtæki innan 
Icelandair Group til vaxtar.  - jab

VITA verður sjálfstætt félag:

Er þegar flutt í 
annað húsnæði

FLUGVÉL ICELANDAIR Ferðaskrifstofa í 
eigu Icelandair Group hefur öðlast sjálf-
stætt líf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Hópur manna réðst 
á karlmann fyrir utan pitsustað 
í Núpalind í fyrrinótt. Nokkrir 
árásarmannanna voru vopnað-
ir bareflum. Sá sem varð fyrir 
árásinni slasaðist í andliti og var 
hann fluttur á slysadeild. Lög-
reglan leitar árásarmannanna.

Lögreglan fékk tilkynningu 
um aðra líkamsárás en hún átti 
sér stað í heimahúsi í Grafarvogi. 
Þar réðst hópur manna á tvo karl-
menn. Í því tilfelli komu barefli 
einnig við sögu. Tveir voru fluttir 
á slysadeild með andlitsáverka.

Lögreglan segir báðar árásirn-
ar mjög alvarlegar og gerir ráð 
fyrir að þær verði kærðar.

Tvær alvarlegar líkamsárásir:

Barefli notuð í 
líkamsárásum

FREIBURG AP Yfir hundrað þúsund 
manns hlýddu á útimessu Bene-
dikts sextánda páfa í Freiburg 
í gær en með henni lauk hann 
fjögurra daga heimsókn sinni í 
Þýskalandi. 

Í ræðu sinni hvatti hann 
kaþólska landa sína til að rækta 
samband sitt við guð af einlægni 
og af ábyrgð, þýska kaþólska 
kirkjan gæti aðeins blómstrað ef 
kaþólikkar stæðu saman. Ekki 
voru allir sáttir við boðskap 
páfa og brutust mótmæli víða út 
í landinu þar sem hann messaði, 
fjölmennust í Berlín. Mótmæl-
endur segja kaþólsku kirkjuna 
sjálfa ekki axla ábyrgð, meðal 
annars á kynferðisbrotum innan 
kirkjunnar. - rat

Páfi heimsækir Þýskaland:

Boðskap páfa var 
víða mótmælt

MESSAR Í FREIBURG Benedikt sextándi 
páfi hvatti samlanda sína til að iðka trú 
sína af ábyrgð.

SOFIÐ Á STÓRMÓTI Íþróttir leggjast 
misvel í fólk. Spennan lagði þetta barn 
ofurliði á tennismóti í Búkarest í Rúm-
eníu um helgina og varð það að hvíla 
sig á áhorfendapöllunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Mazda3 Advance
1,6i bensín 105 hö
5 dyra 5 gíra beinskiptur
Eldsneytisnotkun 6,3L/100km*

Koltvísýringur CO2 149g/km
Brosandi verð 3.340.000 kr.

Mazda2 Advance
1,3i bensín 84 hö
5 dyra 5 gíra beinskiptur
Eldsneytisnotkun 5,1L/100km*

Koltvísýringur CO2 119g/km
Brosandi verð 2.490.000 kr.

Mazda5 Advance
1,6 dísil 115 hö, 7 sæta
5 dyra 5 gíra beinskiptur
Eldsneytisnotkun 5,2L/100km*

Koltvísýringur CO2 138g/km
Brosandi verð 4.350.000 kr.

Mazda6 Advance Station
2,2 dísil 129 hö
5 dyra 6 gíra beinskiptur
Eldsneytisnotkun 5,3L/100 km*

Koltvísýrungur CO2 139 g/km
Brosandi verð 4.460.000 kr.

Mazda6 Premium
2,0i bensín 155 hö
5 dyra sjálfskiptur
Eldsneytisnotkun 7,7L/100km*

Koltvísýringur CO2 177g/km
Brosandi verð 4.490.000 kr.
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HALLDÓR

Ég er ein af þeim sem telja að aðild að 
Evrópusambandinu verði til hagsbóta 

fyrir Íslendinga. Það er ekki vegna þess 
að ég telji að verið verðum rík af sjóðum 
sambandsins og það er heldur ekki mín 
skoðun að sjálfræði okkar muni aukast. Ég 
tel ekki heldur að ESB sé svar við öllum 
okkar vandamálum og þaðan af síður tel 
ég að sjónarhorn okkar muni ráða ferðinni 
innan sambandsins.

Ég tel aftur á móti að Ísland hafi mikið 
að bjóða grönnum sínum í Evrópu og ég 
tel að við höfum skyldur til að miðla þeim 
verðmætum sem við höfum. Þá er ég ekki 
að tala um orku, fisk eða landbúnaðarvör-
ur heldur lýðræðishefð og friðarboðskap 
sem íslendingar hafa varðveitt í margar 
kynslóðir, ekki bara í orði heldur líka í 
framkvæmd.  

Markmið Evrópusambandsins er að 
jafna og bæta kjör í aðildarríkjunum. 
Evrópusambandið byggir á þeirri sýn að 
friður á milli sjálfstæðra ríkja verði best 
tryggður með samskiptum og samvinnu, 
gagnkvæmum skilningi og jafnræði í rétt-
indum og lífskjörum. 

Íslendingar hafa staðið sig mjög vel í 
að móta reglur um réttindi fólks á vinnu-
markaði og miðlað þannig áherslum 
íslensks vinnumarkaðar um velferð og 

réttindi inn í samevrópskar reglur. Aðild 
ASÍ að Evrópusambandi stéttarfélaga 
hefur gefið sambandinu tækifæri til að 
standa þá vakt með miklum sóma. Á sama 
hátt getum við nýtt sérþekkingu okkar og 
reynslu til að hafa áhrif í friðar og lýðræð-
ismálum innan Evrópusambandsins.  

Ég tel að á síðustu árum sé hlutverk 
Íslands og annarra Norðurlandaþjóða í 
friðar-, lýðræðis- og velferðamálum enn 
brýnna en áður. Á síðasta áratug hafa 
komið inn í sambandið fátækari þjóðir 
sem ekki hafa búið við lýðræði og mark-
aðsbúskap síðustu áratugi. Með þeirri 
breytingu heyrast fjölbreyttari sjónarmið 
sem munu hafa áhrif á mótun Evrópusam-
vinnunnar á komandi árum. 

Ég trúi því að Íslendingar vilji vera 
hluti af Evrópu þar sem raunverulegt 
lýðræði ríkir og mannréttindi séu í heiðri 
höfð. Jöfnuður í landinu, frelsi og mann-
réttindi eru gildi sem allir  stjórnmála-
flokkar á Íslandi hafa reynt að varðveita 
með einum eða öðrum hætti frá því að við 
fengum sjálfstjórn,  það hefur verið okkur 
mikil gæfa. Að tryggja sterkari rödd þess-
ara gilda er hlutverk okkar – það gerum 
við ekki sem áhorfendur innan Evrópu-
sambandsins heldur aðeins sem virkir 
þátttakendur. 

Hlutverk Íslands innan ESB
ESB-aðild

Inga Sigrún 
Atladóttir
bæjarfulltrúi í 
Vogum

Í
slenzkir alþingismenn eiga Norðurlandamet í málþófi, eins og 
rifjað var upp í úttekt í helgarblaði Fréttablaðsins. Á öðrum 
norrænum þjóðþingum tíðkast ekki að stjórnarandstaðan knýi 
fram samninga við stjórnarmeirihlutann með því að taka mál 
í gíslingu og ræða þau (eða eitthvað allt annað) sólarhringum 

saman.
Í úttektinni kemur sömuleiðis fram að breytingar sem gerðar 

voru á þingsköpum 2007 og áttu að draga úr málþófinu hafa alls 
ekki komið í veg fyrir það. Sett voru mörk á ræðutíma, en þingmenn 

mega tala eins oft og þeir vilja 
og réttur til að veita andsvör var 
rýmkaður.

Þingmenn fundu fljótlega leið 
til að misnota þessi nýju ákvæði, 
eins og sjá má af dæmum 
sem Fréttablaðið rifjaði upp. Í 
umræðum um Icesave 2009 var 
málþóf skipulagt í þaula, meðal 

annars með því að stjórnarandstaðan útbjó sér eins konar stunda-
skrá um það hvenær tilteknir þingmenn áttu að tala og hverjir 
af samherjum þeirra ættu að veita þeim andsvör. Þannig ákváðu 
þingmenn að veita andsvör við ræðum sem þeir höfðu ekki heyrt!

Þessi saga endurtók sig í málþófsfarsanum um frumvarpið um 
skipulag stjórnarráðsins á nýafstöðnu haustþingi. Þá voru stjórnar-
liðar reyndar búnir að koma auga á hvernig þeir gætu snúið upp á 
reglurnar til að koma höggi á stjórnarandstöðuna og óskuðu eftir 
að fá að veita andsvör, en féllu svo frá því á síðustu stundu. Þá var 
orðið of seint fyrir stjórnarandstæðinga að komast að.

Allir flokkar á Alþingi hafa tekið þátt í málþófi. Ráðherrar sem 
skamma stjórnarandstöðuna fyrir að þvælast fyrir þingstörfum 
hafa yfirleitt gert það sjálfir, jafnvel ekki fyrir svo löngu. Stjórnar-
andstöðuþingmenn gangast upp í málþófinu og virðist jafnvel þykja 
það skemmtilegt, en átta sig ekki á að með sífelldum endurtekn-
ingum, innihaldslausum ræðum og hreinræktuðu bulli draga þeir 
orðstír og virðingu þingsins ofan í svaðið.

Hvað er hægt að gera til að losna við málþófið á þingi? Siv Frið-
leifsdóttir þingmaður hefur ásamt öðrum lagt til að þingsköpum 
verði breytt þannig að unnið sé eftir skipulegri áætlun, þar sem 
forseti skammtar hverju máli ákveðinn tíma, að fengnum tillögum 
þingnefnda. Siv vill að áhrif minnihlutans séu tryggð með öðrum 
hætti, til dæmis með því að stjórnarandstaðan fái formennsku í 
sumum þingnefndum og sett verði ákvæði í stjórnarskrá um að 
minnihluti þingsins geti krafizt þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin 
mál.

Breytingar af þessu tagi gætu orðið til bóta. Það dugir hins vegar 
ekki bara að breyta reglunum, því að eins og dæmin sanna geta 
menn fundið leið til að fara framhjá þeim. Meginspurningin hér 
snýst um viðhorf þingmanna til starfs síns og Alþingis. Virðing 
hvors tveggja myndi aukast ef menn gætu leitað í smiðju til nor-
rænna kollega og fundið leiðir fyrir stjórn og stjórnarandstöðu til 
að tala saman og komast að samkomulagi án þess að setja þing-
störfin í uppnám með reglulegu millibili. 

Hvernig á að losna við málþófið á þingi?

Spurning um við-
horf þingmanna

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Tungumálakunnáttan
Jón Bjarnason, landbúnaðar- og sjávar-
útvegsráðherra, segir Evrópuþingmann 
sem taldi, af einhverjum ótrúlegum 
ástæðum, að Jón stæði gegn aðildar-
viðræðum að Evrópusambandinu, 
misskilja málið. Jón segist fylgjandi 
viðræðunum, en á móti aðlögun. 
Það er orðið nokkuð hvimleitt hve 
útlendingar misskilja ráðamenn okkar 
reglulega. Nægir í þeim efnum að 
vísa til forseta vors, en hann hefur 
reglulega þurft að leiðrétta erlenda 
fréttamenn sem hafa misskilið 
orð hans og rangtúlkað. Það 
væri kannski ráð að henda í 
eins og eitt tungumálanám-
skeið? 

Bakarinn og smiðurinn
Runólfur Ágústsson, stjórnarformaður 
Atvinnuleysistryggingasjóðs, er harð-
orður í garð Seðlabanka Íslands. Hann 
segir bankann einn þann aðila í samfé-
laginu sem ekki leggist á árarnar til að 
ná niður atvinnuleysi. Þess í stað byggi 
stjórnendur hans allar ákvarðanir sínar 
á því að halda verðlagi stöðugu, enda 

sé það lögbundið hlutverk 
hans. Væri ekki ráð að 
Runólfur beindi gagn-
rýni sinni að þeim sem 
setja bankanum lögin, 
frekar en stjórnendum 
fyrir það eitt að 
fylgja þeim?

Svannatökin
Nýr lánatryggingarsjóður kvenna er 
tekinn til starfa, undir stjórn Stein-
unnar Valdísar Óskarsdóttur, sem hefur 
verið ötul í kvennabaráttunni. Nafn 
sjóðsins hefur vakið nokkra athygli, 
en hann hefur hlotið nafnið Svanni. 
Svanni er ekki algengt orð, en þýðir 
kona, til að mynda var þundar svanni 
kenning fyrir jörðina. Líklega þekkja 
flestir orðið svanna í dag í textanum 

um Bjössa á mjólkurbílnum, sem 
kann á bíl og svanna tökin. Það er 
hins vegar spurning af hverju lána-
tryggingarsjóður kvenna sæki heiti 

sitt í kvenheiti í karlkyni, nóg er af 
fallegum kvenkynsorðum yfir 
konur.  kolbeinn@frettabladid.is
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KENNARI NÁMSKEIÐSINS, SIGURÐUR JÓNSSON,  LÆRÐI 

LJÓSMYNDUN Í SCHOOL OF VISUAL ARTS Í NEW YORK  

OG ÖÐLAÐIST MEISTARARÉTTINDI Í LJÓSMYNDUN ÁRIÐ 

1989. HANN HEFUR HALDIÐ NÁMSKEIÐ Í STAFRÆNNI 

MYNDVINNSLU FYRIR LJÓSMYNDARAFÉLAG ÍSLANDS,  

LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS, MARGMIÐLUNARSKÓLANN,  

IÐNSKÓLANN Í REYKJAVÍK OG NÚ Í 5 ÁR HJÁ NTV. 

FYRIR HVERJA?
Námskeiðið er ætlað þeim sem vinna við 
grafík og stafræna myndvinnslu og vilja ná
dýpri þekkingu og skilningi á nær óendan-
legum möguleikum þessa flotta verkfæris.

Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegt próf
sem gefur gráðuna: Adobe Certified Expert.

INNTÖKUSKILYRÐI
Þeir sem ætla í þetta nám þurfa að hafa
einhverja reynslu í Photoshop og undir-
stöðuþekkingu á Windows umhverfinu. 

Einnig þarf góða enskukunnáttu þar sem
flest námsgögn eru á ensku.KENNSLUTILHÖGUN

Mánudaga og miðvikudaga 18-22. 
byrjar 21. feb. og lýkur 23. mar.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

PHOTOSHOP EXPERT 
- ALVÖRU PHOTOSHOP NÁMSKEIÐ - 

PHOTOSHOP EXPERT
Við hjá NTV leyfum okkur að fullyrða að
þetta sé eina námskeiðið sem uppfylli
kröfur þeirra sem einhverja reynslu hafa í
Photoshop. Námskeiðið er yfirgripsmikið
þar sem mikið er lagt upp úr þeim þætti 
sem snýr að eftirvinnslu s.s. litgreiningu,
prófílum, upptöku aðgerða, skipulag,
meðferð RAW skráa, og öllum þeim
aðgerðum sem áður fyrr voru fram-
kvæmdar í myrkrakompu.

Þjónusta Stígamóta 
- vísbendingar 
um betri líðan

Á vormánuðum 2011 voru 
kynntar niðurstöður rann-

sóknar sem gerð var á þjónustu 
Stígamóta. Rannsóknin var hluti 
af lokaverkefni til meistaraprófs 
í félagsráðgjöf. Leitað var svara 
við því hvort þjónusta Stígamóta 
bæti andlega líðan þolenda kyn-
ferðisofbeldis þannig að einkenni 
þunglyndis, kvíða og streitu 
minnki og sjálfsvirðing aukist. 
Rannsókn sem þessi hafði ekki 
verið gerð á þeim rúmu 20 árum 
sem Stígamót hafa starfað en 
markmiðið var að gefa vísbend-
ingar um áhrifin af starfsemi 
Stígamóta og hverju það breytir 
fyrir þolendur kynferðisofbeld-
is að hafa aðgang að og nýta sér 
slíka þjónustu. 

Verulegt samfélagsvandamál
Hluti af verkefninu var saman-
burður íslenskra rannsókna við 
niðurstöður erlendra rannsókna 
á tíðni kynferðisofbeldis. Á þeim 
samanburði mátti sjá að óvarlegt 
er að áætla að tíðni kynferðis-
ofbeldis sé lægri á Íslandi en í 
öðrum vestrænum löndum og 
verður að telja að um verulegt 
samfélagsvandamál sé að ræða 
hér á landi. 

Í rannsókninni sjálfri voru 
lagðir fyrir spurningalistar 
sem meta einkenni þunglyndis, 
kvíða, streitu og sjálfsvirðingu 
fyrir tvo hópa. Hóparnir saman-
stóðu af fólki á aldrinum 16-68 

ára, í öðrum hópnum voru ein-
staklingar sem voru að koma í 
fyrsta viðtal til Stígamóta en í 
hinum fólk sem hefur nýtt sér 
þjónustu Stígamóta og hafði 
áður komið í minnst fjögur við-
töl. Til að sjá hvort hóparnir 
væru sambærilegir voru lagðar 
fyrir spurningar varðandi aldur, 
hjúskaparstöðu, atvinnuþátt-
töku, menntun, birtingarmyndir 
ofbeldisins og afleiðingar þess. 
Hóparnir tveir voru sambæri-
legir á öllum helstu þáttum en 
þó virtust þátttakendur í hóp 2 
(þeir sem komið höfðu í fjögur 
viðtöl eða fleiri) hafa orðið fyrir 
meira ofbeldi og glímt við meiri 
erfiðleika í kjölfar ofbeldisins 
áður en þeir leituðu til Stíga-
móta. 

Minna þunglyndi, 
meiri sjálfsvirðing
Marktækur munur mældist á 
einkennum þunglyndis, kvíða 
og streitu á milli hópanna. Hjá 
hópnum sem var að koma í sitt 
fyrsta viðtal mældist þunglyndi 
á mörkum miðlungs og alvarlegs, 
einkenni kvíða mældust alvar-
leg og einkenni streitu mæld-
ust miðlungs. Hjá hinum hópn-
um sem þegar hafði sótt fjögur 
viðtöl mældist hins vegar vægt 
þunglyndi, miðlungs einkenni 
kvíða og væg streita, auk þess 
sem sjálfsvirðing mældist mark-
tækt hærri.

Þar sem úrtak rannsóknarinn-
ar var aðeins 62 einstaklingar er 
ekki hægt að alhæfa um að niður-
stöðurnar eigi við um allt þýðið 
en þær gefa þó tvímælalaust vís-
bendingar um að líðan þolenda 
kynferðisofbeldis breytist til 
hins betra með þátttöku í starfi 
Stígamóta.

Stígamót

Inga Vildís 
Bjarnadóttir
félagsráðgjafi

Komið hefur fram að á 139. 
löggjafarþingi hafi Pétur 

Blöndal borið höfuð og herðar 
yfir aðra þingmenn í því að láta 
ljós sitt skína í ræðustól. Eftir 
hrunið setur hann ekki ljós sitt 
undir mæliker heldur lætur það 
lýsa frá hæðum, eins og frelsar-
inn bauð okkur að gera. Pétur 
talaði í rúmlega 35 klukkustundir 
á þessu þingi, hélt 194 ræður og 
gerði 636 athugasemdir.

Um hvað ætli hann sé alltaf að 
tala? Um að hann hafi rétt fyrir 
sér. Pétur er ekki málþófsmaður. 
Þegar maður heyrir til hans – 
sem erfitt er að komast hjá þegar 
maðurinn talar í rúmlega 35 
klukkustundir – er hann alltaf að 
hamra á einhverri skoðun sinni 
og fer ekki á milli mála að hann 
telur að öllum skjátlist nema sér –
tryggingastærðfræðingnum. Það 
er megineinkenni á Pétri Blöndal 
sem ræðumanni: hann er alltaf 
búinn að reikna þetta. Og hann er 
alltaf svo viss í sinni sök. 

Sem er engin. Sum sé: Hann 
er búinn að tala í mörg mannár 
og þá fer ekki hjá því að til verði 
eftirminnilegur frasi.  Pétur er 
maðurinn sem manna best orðaði 
réttlætinguna fyrir því að taka 
verðmæti úr almannaeigu og 
færa þau til einstaklinga. Hann 
skrifaði grein í Moggann árið 
1994 undir hinu fræga heiti „Fé 
án hirðis“ þar sem hann rök-
studdi hvers vegna ætti að færa 

eigur almennings til auðmanna. 
Þar segir:

„Við verðum að finna góðu fjár-
hirðana. Hirða sem setja heill 
eigendafjárins ofar öðru og gæta 
ætíð fyrst og fremst að arðsemi 
fjárfestinga og láta annarlega 
hagsmuni eða þrýstihópa ekki 
hafa áhrif á gerðir sínar. Góðu 
hirðarnir finnast, sé þess gætt 
að eigandinn geti og muni líta til 
með eign sinni og að hirðirinn 
beri ábyrgð gagnvart eigandan-
um.“

Við vitum hvernig fór. Góði 
hirðirinn reyndist óði hirðir-
inn.  Smalinn stal öllu. Enginn 
frýr Pétri Blöndal vits og ekki 
mun hann heldur grunaður um 
græsku. En honum skjátlaðist. 
Stefna hans var röng, færði far-
sæl þjóðþrifafyrirtæki, spari-
sjóðina, í ræningjahendur. Hann 
ofmat jákvæð áhrif þess að setja 
verðmæti í einkaeigu. Hann setur 
varnagla í mál sitt: „… sé þess 
gætt að eigandinn geti og muni 
líta til með eign sinni og að hirð-
irinn beri ábyrgð gagnvart eig-
andanum.“ Hvorugt gerðist. 

Nýtt Alþingi
Okkur getur öllum skjátlast, 
meira að segja tryggingastærð-
fræðingum. 

Næstur Pétri kom Ásbjörn 
Óttars son sem talaði í 28 klukku-
stundir, hélt 117 ræður og gerði 
353 athugasemdir. Hann varð 
frægur á sínum tíma sem hold-
tekja þeirra útgerðarmanna sem 
alltaf reka starfsemi sína með 
stórtapi en greiða sér svimandi 
arð af henni engu að síður.  Þegar 
DV upplýsti um þessi lögbrot kom 
hann í sjónvarpið þar sem Helgi 
Seljan þjarmaði svo að honum 
að hann játaði með semingi að 
hafa  brotið lög en sagðist ekki 

hafa gert það „viljandi“ og virt-
ist aldrei hafa verið til fákænni 
maður um rekstur fyrirtækja og 
tilhögun arðgreiðslna. Eftir þetta 
var honum svo létt að næst sást 
til hans í ræðustól Alþingis þar 
sem hann spurði hortugur hvers 
vegna listamenn fengju sér ekki 
almennilega vinnu. Sjálft arð-
skáldið. Og er síðan í ræðustól 
Alþingis, þegar hann kemst þar 
að fyrir Pétri Blöndal.

Þeir eru þarna enn. Svo vissir 
í sinni sök. Sem er engin. Og enn 
er Árni Johnsen að rótast í forn-
minjagerð á þjóðhelgum stöð-
um fyrir fé úr almannasjóðum 
sem honum hefur áskotnast eftir 
einhverjum fjáraukaleiðum – 
framhjá öllu.

Þrátt fyrir framúrskarandi 
Rannsóknarskýrslu Alþingis er 

eins og við höfum enn ekki náð 
að bregðast á réttan hátt við 
hruninu. Geir Haarde hefur verið 
dreginn fyrir eitthvert dular-
fullt dómstig frá söguöld þar 
sem maður á hálfpartinn von á 
að heyra menn fara að tala um 
að lýsa lýriti og lýsa lögriti eins 
og í Njálu. Það er eins og þurfi 
hálfpartinn að spinna þetta allt 
saman jafnharðan og maður fær 
ekki þá tilfinningu að verið sé að 

fullnægja réttlæti, í skilningi laga 
eða almenns siðferðis, sem er auð-
vitað óbærileg staða fyrir einn 
mann. Það er eins og Geir eigi 
einn að bera burt syndir íslenska 
lýðveldisins. Hann framfylgdi 
vissulega stefnu sem reyndist 
þjóðinni hrapallega. Hann er líka 
fulltrúi valdakerfis sem stjórn-
aði Íslandi alla tuttugustu öldina 

og vel hægt að tengja við hann og 
félaga hans ýmsa ósiði sem komu 
okkur á endanum í koll.

Við eigum að horfast í augu 
við mistökin, afglöpin, óstjórn-
ina og ósiðina. Kerfið var slæmt, 
stefnan röng. Geir var hluti af 
því kerfi og fylgdi þeirri stefnu. 
Gott og vel: við skulum þá ekki 
kjósa hann aftur til að vera for-
sætisráðherra. En hitt er fráleitt 
að setja hann í tukthús, frekar 
en Pétur Blöndal sem olli hruni 
Sparisjóðanna með stefnu sinni 
eða Ásbjörn Óttarsson sem braut 
lög með arðgreiðslum úr fyrir-
tæki sínu.

Við þurfum nýtt Alþingi. Nýtt 
fólk, nýja sýn, nýja stefnu, nýjan 
trúnað við málefni og þjóðarhags-
muni. Við eigum að bregðast við 
hruninu með algjörri uppstokk-
un stjórnmálanna. Best væri að 
fyrir næstu alþingiskosningar 
myndu allir stjórnmálaflokkarnir 
endurnýja sig eins og þeir geta og 
sem allra flest ný öfl koma fram. 
Kjósendur bera líka sína ábyrgð. 
Þeir verða að hætta að senda 
okkur menn á þeim forsendum 
einum að þeir skaffi vel í héraði 
eða séu frekastir og háværastir. 

Hvar eru þeir nú?
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Hann varð frægur á sínum tíma sem 
holdtekja þeirra útgerðarmanna sem 
alltaf reka starfsemi sína með stórtapi en 

greiða sér svimandi arð af henni engu að síður.
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Hrunið sópaði burt fjölda 
starfa. Starfandi fólki fækk-

aði um 13-14 þúsund frá 2. árs-
fjórðungi 2008 til jafnlengdar á 
árið 2009 skv. vinnumarkaðskönn-
un Hagstofunnar. Atvinnuleysi 
jókst hröðum skrefum eins og 
alkunna er. Aðlögun á vinnumark-
aði í kjölfar hrunsins fólst m.a. í 
því að fólki í fullu starfi fækk-
aði en fólki í hlutastarfi fjölgaði. 
Í þessu felst að ýmsir þurftu að 
sætta sig við lægra starfshlutfall.  

Störfum  fjölgar
Það hefur óneitanlega orðið við-
snúningur á vinnumarkaði, enn 
sem komið er er hann þó við-
kvæmur og smár í sniðum miðað 
við hverfilbyl hrunsins. Nú liggja 
fyrir tölur frá Hagstofu um að 
starfandi fólki hafi fjölgað um 
2.500 frá 2. ársfjórðungi 2009 til 
sama tíma árið 2011.  

Hagstofan birtir tölur um fjölda 
starfandi í fullu starfi og í hluta-
starfi sem og vinnutíma hvors 
hóps um sig. Hagstofan hefur 
ekki upplýsingar um starfshlut-
fall þeirra sem eru í hlutastörfum. 
Því þarf að áætla fjölda starfa á 
grundvelli talna Hagstofu. Vinnu-
tími fólks í hlutastarfi gefur vís-
bendingar um hvert starfshlut-
fallið þeirra er og þannig áætlað 
að maður í hlutastarfi sem vinnur 
20 klukkustundir á viku sé í hálfu 
starfi. Þessar vísbendingar sýna 
að starfshlutfall þeirra sem eru í 

hlutastarfi hafi hækkað á þessum 
tveimur árum. Með þessu móti 
má umreikna hlutastörf til ígild-
is fullra starfa. Fjöldi starfa er 
áætlaður með því að leggja fjölda 
starfandi við ígildi fullra starfa 
sem unnin eru af fólki í hluta-
störfum. Þetta er ekki ósvipuð 
aðferð og Vinnumálastofnun notar 
við mat á atvinnuleysi.  

Niðurstaðan er sú að frá 2. árs-
fjórðungi 2009 til sama tíma 2011 
hafi störfum fjölgað um 3.600 eða 
nokkru umfram fjölgun starfandi 
fólks og kemur hér til að áætlað 
starfshlutfall þeirra sem eru í 
hlutastörfum hefur aukist lítil-
lega.  

Vinnumarkaðurinn er að rétta 
úr kútnum og störfum er tekið að 
fjölga. Margt bendir til að eftir-
spurn eftir atvinnu sé að glæð-

ast og að jafnvel beri á manneklu 
í einstökum greinum og lands-
svæðum. Þá má einnig benda 
á að atvinnuleysi í júlí sl. var 
6,6% og hefur ekki mælst lægra 
síðan í desember 2008. Seðla-
bankinn hefur endurmetið horf-
ur á vinnumarkaði og spáir nú að 
atvinnuleysi verði 7,1% í ár í stað 
7,7% í fyrri spá. Bankinn gerir 
ráð fyrir að atvinnuleysi lækki 
á næstu árum og verði 5,8% á 
árinu 2013. Hagstofan gerir með 
sama hætti ráð fyrir lækkun 
atvinnuleysis á næstu árum og 
reiknar með 5,4%% atvinnuleysi 
2013. Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn er raunar enn bjartsýnni og 
spáir 4,3% atvinnuleysi 2013. 
Þessi lækkun gefur fyrirheit um 
að markmið kjarasamninga um 
4-5% atvinnuleysi 2013 sé í aug-
sýn og aðgerðir í atvinnu- og efna-
hagsmálum hljóta að miða að því 
markmiði verði náð.  

Gera má ráð fyrir fjölgun 
ferðamanna til Íslands sem 

nemur hundruðum þúsunda ef 
aðstæður verða líkar því sem 
er í dag á næstu árum. Ekki er 
augljóst hvaða skipulag verður 
haft við að taka á móti fjölgun í 
svo miklum mæli, ekkert hefur 
heyrst um það.

Það er augljóst að það þarf að 
fjárfesta í ferðaþjónustu eins og 
um stóriðju sé að ræða enda eru 
miklir tekjumöguleikar í grein-
inni. Vekja þarf upp fjárfesta.

En augljóst er að það þarf 
skipulag svo ekki verði öngþveiti 
við svokallaðar náttúruperl-
ur eins og Gullfoss og Geysi og 
álíka staði sem gætu legið undir 
skemmdum ef ekki er takmark-
aður aðgangur á álagstímum. Það 
þarf auðvitað að vera í lagi með 
snyrtingu og fleira. Það liggur 
fyrir að það þarf að takmarka 
aðgang á staðina á dag.

Íbúar á Havaí eru 1.300.000 
en ferðamenn 7.6 milljónir. 
Sama hlutfall á Íslandi væru 
tæp 1.800.000. Eitt er að það 
væri hægt að fjölga viðkomu-
stöðum ferðamanna með mann-
gerðum stöðum.Ég hef hugsað 
mikið um af hverju heita vatnið 

er ekki notað meira til að draga 
ferðamenn til landsins eins og til 
dæmis með svokölluðum vatna-
görðum (water park).Með því að 
gera það væri hægt að koma á 
skipulagi á aðkomu ferðamanna á 
þessar náttúruperlur okkar. Gríð-
arlega mikið af heitu vatni rennur 
út í náttúruna án þess að það sé 
notað nema að litlu leyti, sérstak-
lega er það á Suðurlandi. Mín hug-
mynd er að byggðar verði ferða-
mannamiðstöðvar í kringum heita 
vatnið sem mætti kalla Vatna-
garða eins og er í útlöndum. Þess-
ir garðar væru með gistingu fyrir 
mikinn fjölda eða 2.000-3.000 
manns hver sem dveldu þar mis-
langan tíma og nytu heita vatns-
ins sem heilsutengdrar þjónustu. 
Opið allt árið. Náttúrulegast er að 
gisting sé í litlum timburhúsum.

Ein svona miðstöð ætti að geta 
tekið á móti um 40.000 ferða-
mönnum á ári þegar allt er komið 
í gang. Þetta er hugsað sem við-
bót við hótelin í Reykjavík. Í 
kringum þessa vatnagarða hefðu 
þjónustuaðilar aðstöðu sem byði 
upp á ferðir til okkar vinsælustu 
náttúruperlna og s.s. hestaferðir, 
jöklaferðir og fleira. Ferðaskrif-
stofur sæju um að bóka á þess-
ar miðstöðvar ásamt fleirum. 
Ýmis þjónusta þyrfti að vera til 
dægrastyttingar og heilsurækt-
ar og önnur þjónusta eins og hár-
greiðslustofur, nudd og fleira 
sem áhugavert er að bjóða upp 
á, einnig verslanir ýmiss konar. 
Sem sagt mikil atvinna. Þetta er 
hugmynd til umræðu.

Titill þessarar greinar er tilvitn-
un í orð hins mikla vísinda-

manns og heimspekings Johann 
Wolfgang von Goethe, sem nýlega 
var kjörinn merkasti Þjóðverji 
allra tíma af lesendum tímaritsins 
Bild. Tilefni þess að vísað er í orð 
hans eru nýleg tíðindi um hrotta-
lega meðferð á hundi á höfuðborg-
arsvæðinu.

Er dýravernd á Íslandi í dverglíki? 
11-13. ágúst sl. fjallaði fréttastofa 
RÚV um tilkynningar sem bor-
ist höfðu yfirvöldum um slæma 
meðferð á hundi. Var hundurinn 
að lokum fjarlægður af heimili 
sínu af borgara, sem ofbauð með-
ferð dýrsins. Um var að ræða eitt 
alvarlegasta dýraníð, sem borist 
hefur á borð yfirvalda að þeirra 
eigin sögn en því ekki sinnt þar 
nema í litlum mæli. Í viðtali við 
deildarstjóra hjá Umhverfisstofn-
un kom fram að stofnunina skorti 
bæði mannafla og fé til að sinna 
tilkynningum um grun á slæmri 
meðferð gæludýra. Umhverfis-
ráðherra hefur ekki brugðist við 
þessum tíðindum og á meðan má 
gera ráð fyrir að fjöldi dýra þjá-
ist að ástæðulausu en tilkynningar 
af þessum toga berast yfirvöldum 
reglulega. Stjórnarmaður Dýra-
verndarsambands Íslands (DÍ) 
telur að fjöldi tilkynninga endur-
spegli þó aðeins brot af hinum 
raunverulega harmleik, sem á sér 
stað hjá gæludýrum. Hann sagði í 
útvarpsþætti nýlega „Okkur er til-
kynnt um mjög slæma vanhirðu á 
dýrunum, slæma líkamlega með-
ferð, fólk ber  dýrin sín og spark-
ar í þau.“ 

Athafnaleysi yfirvalda 
Fjöldi tilkynninga barst til ýmissa 
yfirvalda vegna meðferðarinnar á 
fyrrgreindum hundi, hann þjáðist 
mánuðum saman. Viðbrögð voru í 
lágmarki við að losa dýrið undan 
þeirri áþján, sem vitni voru að og 
ekkert var aðhafst til að svipta 
viðkomandi leyfi til að halda 
hund. Nægar lagaheimildir eru 

þó til slíks en algert sinnuleysi er 
ríkjandi. Vetur er nú framundan 
og vísbendingar eru um að sami 
aðili hafi nú eignast annan hund, 
sem gera má ráð fyrir að bíði 
sama vítisdvöl og vosbúð í vetr-
arveðrum og tveggja fyrri hunda 
sem hann batt úti klukkustundum 
saman án aðhlynningar og skjóls. 
Sá fyrri gafst upp, hinum síðari 
var bjargað af einstaklingi, sem 
taldi það borgaralega skyldu sína 
að grípa inn í þegar fullreynt var 
að Umhverfisstofnun, héraðsdýra-
læknir og hundaeftirlit myndu 
bregðast þrátt fyrir skýr fyrir-
mæli í lögum um athafnaskyldu.  

Misjafn mat fjölmiðla 
Aðrir fjölmiðlar en RÚV sýndu 
framangreindu máli engan áhuga. 
Stuttu eftir umfjöllun RÚV gerði 
einn fjölmiðill fegurðarsýningu 
Hundaræktarfélags Íslands góð 
skil í heilli opnu og drjúgum hluta 
baksíðu. Ekki er síður mikilvægt 
að dýraníð fái umfjöllun eins og 
fegurri hliðar hundahalds. Skoð-
un margra er að nafngreina eigi þá 
aðila, sem ítrekað verða uppvísir 
að illri meðferð á dýrum eins og 

átti við í fyrrgreindu máli. Þannig 
má gera tilraun til að koma í veg 
fyrir að dýr lendi í klóm slíkra ein-
staklinga.

Fjölmiðlar telja það yfirleitt 
fréttnæmt þegar svo illa vill til 
að hundur bítur mann og er sú 
umfjöllun þá oftast á einn veg, 
bezta vini mannsins í óhag. Því 
má halda fram að enginn hundur 
vilji  bíta mann og að þar að baki 
liggi aðrar og oft miklu flóknari 
ástæður sem er ekki vettvangur 
þessa pistils. Við þessar aðstæður 
skapast óþægilegt réttarástand 
fyrir hundaeigendur, réttaróvissa 
verður til hjá þeim. Höfundur mun 
fjalla um það í annarri grein innan 
tíðar.

Dýraverndarsamband Íslands
Dýraverndarsinnar óskuðu eftir 

því að taka málið upp innan DÍ og 
vekja athygli umhverfis- og inn-
anríkisráðherra, yfirdýralæknis, 
lögreglu og fjölmiðla á því ástandi 
sem ríkir hér á landi í dýravernd. 
Formaður DÍ neitaði að taka málið 
fyrir á félagsfundi og gramdist 
það mörgum. Taldi hann mikil-
vægara að vekja athygli á málinu 
innan Dýraverndarráðs. Að mati 
höfundar var það misráðið. Hlut-
verk Dýraverndarráðs að lögum er 
að koma saman á nokkurra mán-
aða fresti og vera ráðherra til ráð-
gjafar um mikilvæg dýraverndar-
málefni. Árangur slíks er misjafn.

Eflum dýraverndarstarf
Ég hvet alla þá sem vilja láta sig 
dýravernd varða að ganga í lið 
með málleysingjunum. Þörfin 
hefur aldrei verið brýnni. Efla 
þarf, breyta og bæta starf og 
stjórnarhætti DÍ sem byggt er 
góðum og traustum grunni með 
almenna dýravernd að leiðarljósi 
en kraftur þess hefur að margra 
mati dvínað. Vitnisburður um það 
eru fátíðir og fámennir fundir. 
Styrkur þess áður fyrr var slíkur 
að fyrir tilstuðlan þess voru sett 

fyrstu dýraverndarlögin á Íslandi 
1914. 

Blása þarf nýju lífi í barráttu DÍ 
og leikskipulagið þarf að taka á sig 
nútímalega mynd. DÍ er fyrirliði 
landsliðs íslenskrar dýraverndar 
sem þarf að vera í formi og forystu 
en ekki á hliðarlínu eða jafnvel 
utan vallar. Erlendis eru félagar 
okkar áratugum á undan okkur. 
En þrátt fyrir að lítið hafi borið á 
athöfnum Dýraverndarsambands-
ins í þessum efnum þá er sá félags-
skapur engu að síður upphafsskref 
fyrir alla sem vilja leggja málefn-
inu lið. Honum má kynnast á dyra-
vernd.is. Kveikja þarf bál í þeim 
neista sem ennþá logar.

Dr. Albert Schweitzer Nóbels-
verðlaunahafi sagði: Þegar dýr 
þjást berum við öll ábyrgð.- Berj-
umst!

Vinnumarkaðurinn er að rétta úr kútn-
um og störfum er tekið að fjölga.

Fjölmiðlar telja það yfirleitt fréttnæmt 
þegar svo illa vill til að hundur bítur 
mann og er sú umfjöllun þá oftast á einn 

veg, bezta vini mannsins í óhag.

„Sálarlaus er sá, sem kvelur dýr“ Viðsnúningur 
á vinnumarkaði

Framtíð ferðamála á 
Íslandi til umræðu

Dýravernd

Árni Stefán 
Árnason
lögfræðingur

Atvinnumál

Sigurður 
Snævarr
efnahags- og 
atvinnuráðgjafi 
forsætisráðherra

Ferðaþjónusta

Árni Björn 
Guðjónsson
húsgagna-
smíðameistari
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Þrjár mæður barna í Vestur-
bæjarskólanum í Reykja-

vík hafa síðan í júní 2010 rætt 
opinberlega um þann mat sem 
börnum í Reykjavík er boðinn 
í mötuneytum grunnskólanna. 
Ég hef lesið viðtöl við þær og 
skrif. Ég var satt að segja mjög 
leið yfir framsetningu þeirra 
að skólamaturinn væri kallaður 
„fóður en ekki fæða“.

Það er mikilvægt að börn-
in okkar fái gott veganesti út 
í lífið og þeim sé veitt fræðsla 
bæði heima og í skólanum. Við 
skulum einnig muna að börn 
læra það sem fyrir þeim er haft. 
Foreldrarnir eru fyrirmyndir 
barna sinna. Grunnur er lagður 
að matarsmekk barnanna heima. 
Þegar kemur að skólamatnum 
er auðvitað nauðsynlegt að hann 
sé af þeim gæðum að fullorðna 
fólkið telji hann vera fyrir sig. 
Ef skólamaturinn er þannig að 
fullorðna fólkið í skólanum vill 
hann ekki þá er hann heldur 
ekki nógu góður fyrir börn-
in. Um þetta getum við líklega 
verið sammála.

Ég hef fylgst með þessari 
umræðu enda heimilisfræði-
kennari í einum af grunnskólum 
borgarinnar og þar með í þeirri 
stöðu að kenna börnum um nær-
ingu og hollustu og gefa þeim 
tækifæri til að æfa sig í matar-
gerð. Ég er einnig svo heppin 
að gott samstarf er á milli mín 
og matráðs skólans. Ég tel að 

maturinn í skólanum mínum sé 
góður og farið sé að leiðbeining-
um Lýðheilsustöðvar. Í mínum 
skóla velkist enginn í vafa um 
það að kennsla um næringu og 
hollustu getur aldrei orðið trú-
verðug nema maturinn í skóla-
mötuneytinu sé í samræmi við 
þá kennslu.

Þá er komið að framsetningu 
gagnrýninnar hjá mæðrunum 
þremur. Eru þær að rýna til 
gagns eða eru þær að gagnrýna 
með neikvæðri framsetningu 
þess annars ágæta og nauðsyn-
lega orðs. Svarið við því er já 
eftir viðtalið í Morgunblaðinu 
13. júní 2010 og  DV 21. mars 
2011.

Í vikublaðinu Reykjavík 17. 
september finnst mér eins og 
mæðurnar séu betur upplýst-
ar um málefnið. Þar tala þær 
af meiri þekkingu og skilningi. 
Þær eru samt hissa á því að mat-
ráðar skólamötuneytanna hafi 
tekið skrifum þeirra illa. Ég bið 
þær að lesa aftur og vel yfir við-
tölin sem ég nefni hér að ofan 
og skoða hvort ástæða var fyrir 
matráðana að taka þeim illa eða 
alla vega með fyrirvara um rétt-
mæti. Það eru samt ennþá full-
yrðingar um að maturinn sé 
stútfullur af salti og sykri, og 
metnaðarleysi, hugmyndaleysi 
og viljaleysi ráði för, en tekið 
þó fram að oft sé líka mannfæð. 
Það er auðvitað miður ef svo er, 
en ekki treysti ég mér til að full-
yrða svona fyrir allt skólasam-
félag Reykjavíkurborgar.

Í viðtalinu eru einnig full-
yrðingar sem vert væri fyrir 
mæðurnar að skoða betur, s.s. 
að nemendur fái aðeins korter til 
að sækja sér mat og borða hann. 
Þetta er ekki þannig í mínum 
skóla en sjálfsagt eins misjafnt 

og skólarnir eru margir og nem-
endur gamlir.

Mér finnst einnig að vert væri 
fyrir mæðurnar að kynna sér 
viðmið sem uppfylla þarf til að 
geta kallað skólann heilsuefl-
andi skóla.

Þær benda einnig á barna-
matseðla veitingahúsanna og 
að meðan fullorðna fólkið grilli 
steikur fyrir sig fái börnin grill-
aðar pylsur. Mér finnst þetta 
ágæt og jákvæð ábending.

Mig langar að vitna hér í við-
tal við Ragnheiði Héðinsdóttur, 
forstöðumann matvælasviðs SI 
um niðurstöðu rannsóknar um 
skólamat á Norðurlöndunum. 
„Þrátt fyrir vandaðar leiðbein-
ingar, meðal annars frá Lýð-
heilsustöð, sé það staðreynd að 
mörg börn borða ekki það sem 
í boði er. Það blandast engum 
hugur um að leiðbeiningarnar 
eru góðar og starfsmenn mötu-
neyta eru allir af vilja gerðir 
að fara eftir þeim, en þær duga 
skammt ef börnin borða ekki 
matinn. Það voru því tvö gull-
korn sem við lærðum af þessu 
verkefni, annars vegar var það 
að börn borða mat en ekki nær-
ingarefni, og hins vegar að 
matur er ekki næringarríkur 
nema hann sé borðaður“.

Hvar erum við þá stödd. Verð-
um við ekki að horfast í augu 
við það að uppeldið hefst heima, 
líka mataruppeldið. Það þarf 
að kenna börnum að borða fjöl-
breyttan mat. Í almennu skóla-
mötuneyti er ekki í boði annað 
en að styðjast við þær bestu 
opinberu leiðbeiningar sem til 
eru, þ.e. leiðbeiningar frá Lýð-
heilsustöð sem er eins og nafnið 
ber með sér staður þar sem leið-
beint er um lýðheilsu í víðustu 
merkingu þess orðs.

Umræða um skólamat

Tannskemmdir hjá íslenskum 
börnum eru tvisvar sinnum 

algengari en hjá börnum í Skandi-
navíu, en fimmtán ára börn á 
Íslandi eru með að meðaltali 4 
skemmdar tennur (Munnís 2005). 
Allt að 40% barna komu EKKI til 
tannlæknis árið 2010 á Íslandi. 
Hver er ástæðan? Hún er sú að 
styrkir almannatryggingakerfis 
Íslendinga til tannlækninga hafa 
ekki fylgt verðlagi. Þá er afgang-
ur upp á 300 milljónir hjá SÍ á 
hverju ári. Stafar það af því að 
gjaldskrá heilbrigðisráðherra er 
alltof lág.

Útgjöld hins opinbera til tann-
lækninga voru árið 1999, 0.15% 
af vergri landsframleiðslu en 
árið 2010 var þetta hlutfall 0.08% 
(Hagstofa Íslands). Á mannamáli 
myndi þetta vera kallaður næst-
um 50% niðurskurður á rúmum 
áratug. Er einhver hissa á að 
tannskemmdir séu algengar hér, 
ætti það ekki einmitt að vera eðli-
legt? Tannskemmdir eru algeng-
asti sjúkdómur í börnum en það 
gleymist oftast að þetta er sá 
sjúkdómur sem er þó auðveldlega 
hægt að koma alveg í veg fyrir. 
Til þess þarf öflugar og skipu-
lagðar forvarnir og þær þurfa að 
vera til staðar í öllum byggðum 
landsins.  

Viðmiðunarþjóðir okkar í 
Skandinavíu hafa náð góðum 
árangri í fækkun tannskemmda 
en þar er veitt mun meira fé til 
málaflokksins. Eins og gefur að 
skilja nýtast fjárheimildir þar 
mun meira í forvarnir en við-
gerðir miðað við á Íslandi, þar 
sem tannskemmdir eru tvöfalt 
algengari hér. Í Noregi er tann-
læknakostnaður per íbúa 12 þús-
und ísl. kr. (á ári) en á Íslandi er 
þessi tala rúm 4 þúsund kr.  Þann-
ig myndi kostnaður ríkisins vera 
í kringum 3,8 milljarðar á ári á 

Íslandi ef við veittum sömu upp-
hæð (per íbúa) í þetta og Norð-
menn. Raunin er að 1,3 milljarð-
ar eru settir í þetta hér (1,6 millj. 
skv fjárlögum en 0,3 millj. ekki 
nýttir). Þarna munar miklu og 
til að ná viðunandi árangri þarf 
að stórauka fjárheimildir frá 
Alþingi til tannlækninga. Þetta 
hafa stjórnvöld vitað að minnsta 
sl. 5 ár en hafa algjörlega huns-
að ráðleggingar fagaðila. Ríkið 
hefur þó þá skyldu að styðja 
barn til heilbrigðis og vernda 
það gegn vanrækslu (sjá 19. og 
24. grein Barnasáttmála) enda 
hefur Umboðsmaður barna gert 
athugasemdir við framkvæmd 
hins opinbera á málaflokknum.
Hefur Alþingi í hyggju að draga 

úr heilsuvernd tanna enn frekar? 
Það bara stenst enga skoðun.

Foreldrar! Þið berið ábyrgð á 
tönnum barna ykkar, þrátt fyrir 
allt. Burstið tennur barna ykkar 
tvisvar á dag, notið tannþráð 
reglulega (a.m.k. þrisvar í viku), 
forðist að gefa börnum sælgæti 
og gos og heimsækið tannlækn-
inn ykkar reglulega. Óhætt er 
að benda á ógrynni fræðsluefnis 
á tannheilsa.is og tannsi.is.  Það 
ætti svo að vera krafa barnafjöl-
skyldna á Íslandi að hið opinbera 
styðji við þær með þann kostnað 
sem því miður er nauðsynlegur 
við tannlækningar jafnt og aðra 
heilbrigðisþjónustu barna. Mál-
staður tannlækna hefur hlotið lít-
inn hljómgrunn og tími til kom-
inn að kjósendur þingmanna láti 
í sér heyra.

Tannlækningar 
og réttindi barnaMataræði

Steinunn 
Þórhallsdóttir
kennari

Heilbrigðismál

Stefán Hallur 
Jónsson
tannlæknir og 
varaformaður 
Tannlæknafélags 
Íslands

Tannskemmdir 
eru algengasti 

sjúkdómur í börnum en 
það gleymist oftast að 
þetta er sá sjúkdómur 
sem er þó auðveldlega 
hægt að koma alveg í veg 
fyrir.

Hollinn-skollinn

Ísland er lýðræðisríki sem 
þýðir að fólkið í landinu 

ræður. Til þess eru kosningar; 
lýðurinn veitir kjörnum þing-
mönnum umboð til að fara 
með stjórn landsins í ákveð-
inn tíma þó þeim sé uppálagt 
að bera mikilvægustu málin 
undir dóm fólksins sem kaus 
þá – alias okkur. Það þýðir 
líka að við höfum rétt á að fá 
allar tiltækar upplýsingar um 
hin sömu mál svo við getum 
myndað eigin skoðun og fellt 
okkar dóma byggða á heil-
brigðri umræðu. Ella værum 
við ekki hótinu skárri en ein-
ræðisríki þar sem upplýsingar 
eru skammtaðar, afskræmdar 
og skrumskældar.

Það er einfaldlega réttur 
lýðsins að hafa tögl og hagldir 
í lýðræðisríkjum.

Svo eru líka annars konar 
kosningar á Íslandi þar sem 
fólkið velur sér þjóðhöfð-
ingja. Þetta tvennt hefur frá 
upphafi verið aðskilið; for-
setinn á að vera þjóðhöfð-
ingi en ekki pólitíkus. Nú ber 
svo við að kjörinn þjóðhöfð-
ingi vill helst halda áfram að 

vera pólitíkus og berst bak 
við tjöldin fyrir sínum eigin 
pólitísku ástríðum. Honum 
fer líkt og skoðanabræðrum 
hans, honum finnst ekkert 
athugavert við að svína á fólk-
inu í landinu með því að halda 
opinni umræðu í gíslingu, 
drepa henni á dreif og snapa 
sér leðjuslag hér og hvar með 
skætingi og stælum. Þann-
ig á að synja okkur um þann 
sjálfsagða rétt að fá að mynda 
okkur óáreitt skoðanir um eitt 
brýnasta mál síðari tíma, óháð 
annarra manna ofríki.

Við völdum réttkjörinn þing-
heim sem óskaði fyrir okkar 
hönd eftir aðild að Evrópu-
sambandinu. Ég á rétt á því 
að fá að allar upplýsingar um 
hvað aðild hefði í för með sér 
og ég vil fá að gera það í friði. 
Án þess að þurfa að þola vald-
níðslu sem forseti landsins og 
illa aldir stjórnmálamenn hafa 
í frammi í þökk og blessun 
mannanna sem selt var sjálf-
dæmi í auðlindum þjóðarinn-
ar. Stöðugt baktjaldamakk, 
pólitískt skítkast og skotgrafa-
hernaður í þágu eigin skoðana 
og í þeim tilgangi einum að 
skara eld að sinni eigin póli-
tísku köku er ekkert annað en 
ofbeldi í okkar garð.

Sjáið heldur sóma ykkar í að 
gera það sem ykkur var treyst 
til – að standa vörð um lýðræði 
landsins og hætta þessum 
skollaleik.

Lýðræði

Ragna Björk 
Þorvaldsdóttir
MA í 
alþjóðasamskiptum
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Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Húsráð og annar fróðleikur  heitir gagnleg síða á 
facebook. Þar er spurningum eins og af hverju verða 

eggin stundum græn eftir suðu, hvernig losnar 
maður við bananabletti í fötum og hvernig nær 

maður lauklykt af skurðarbretti svarað.

Starfsmenn auglýsingastofunnar Fíton fá innblástur frá Tinna

 Strax skilað 
 „váum“

F
jögurra metra há eldflaug 
mætir þeim sem reka inn nefið 
á auglýsingastofuna Fíton í 
Kaaberhúsinu. Eldflaugina 

rauðköflóttu þekkja margir úr teikni-
myndasögunni um Tinna, Eldflauga-
stöðin, en hún kom fyrst út í íslenskri 
þýðingu árið 1972. 
„Okkur langaði að búa til „Vá fak-
tor“ hingað inn og brjóta upp rýmið,“ 
útskýrir Finnur Jóhannsson Malm-
quist, grafískur hönnuður hjá Fíton. 
„Tinnabókin dúkkaði hér upp þegar við 
vorum að safna gömlum bókum í les-
horn og upp úr henni spratt þessi hug-
mynd. Við teiknuðum flaugina í þrí-
víddarforriti og fengum
hagleikssmiðina Pál og Jón hjá SpesArt 
til fræsa hana út í froðuplast.“

Flauginni var stillt upp rétt fyrir 
helgina en hefur strax skilað mörg-
um „váum“ að sögn Finns. „Hún veitir 
okkur líka innblástur sem vinnum í 
kringum hana.“

heida@frettabladid.is

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík 
S: 58 58 900      -  www.jarngler.is 
   

Myndlistavörur í miklu úrvali 



Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Velkomin í okkar hóp!

Þú getur strax byrjað að æfa!
Um leið og þú skráir þig á námskeið og greiðir fyrir það geturðu strax byrjað að sækja tíma í opna kerfinu okkar og tækjasal þar til námskeiðið hefst.
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Stundatafla á jsb.is

telpurS onuK rtelpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

Innritun hafin á ný námskeið í síma 581 3730

Líkamsrækt á rólegri
nótunum fyrir konur 60 

ára og eldri.

Heildrænt hug- og 
heilsuræktarkerfi. 

Opnir tímar með
fjölbreytilegri

líkamsrækt.

Krefjandi æfingakerfi sem
miðar að betri líkamsstöðu.

Rétta leiðin til að breyta 
um lífsstíl, komast í 

kjörþyngd og gott form.

S&S
stutt og strangt

Markvissar æfingar í 
tækjasal.

TTTHOHHOTTHH TOTHH
GYO AAYYOGAGGYOYO AAYYOGAYOOGAYYOYOGAO AO

Farið í gegnum röð af 
yogastöðum í heitum sal.

Æfingakerfi Báru Magnúsdóttur
- aðaláherslan lögð á styrk, 

liðleika og góðan líkamsburð.

Öllum 
námskeiðum fylgir 

frjáls aðgangur 
að opna kerfinu

og tækjasal!

„Hér mæta milli tíu og tuttugu 
manns á öllum aldri vikulega 
til að leggja lið verkefninu 
Föt sem framlag. Fólkið 
hannar, saumar og prjónar 
barnaföt og einn herrann 
heklar teppi,“ segir Ást-
hildur Linnet hjá Hafnar-
fjarðardeild Rauða krossins. 
Hún segir sjálfboðaliða víða að af 
landinu leggja í púkk og afrakst-
urinn fari í staðlaða pakka. „Í 
hvern pakka fara tvær peysur, ein 
húfa, tvennir sokkar, einar buxur, 
handklæði, teppi fjórar taubleiur, 
tvennir nærbolir og bleiubuxur,“ 

telur hún upp og nefnir að barna-
gallar og buxur séu saumaðir upp 
úr notuðum flísteppum og blandað 
saman við nýtt. 

Áshildur segir nemendur í 
Lækjarskóla og Öldutúns-

skóla hafa tekið þátt í 
verkefninu og saumað 
buxur og fleira. Einn-
ig sitji sumir sjálf-
boðaliðar við heima 

hjá sér á kvöldin og 
búi til barnaföt í pakkana. 
Hún bætir við að föt, saum-
uð eða prjónuð af sjálfboða-

liðum séu seld í Rauða kross 
búðunum. Ágóðinn af sölunni 

skili sér í hjálparsjóð sem nýtist 
til þróunar- og neyðaraðstoðar 
erlendis.  gun@frettabladid.is

Hanna, sauma og prjóna
Hjá Rauða krossinum í Hafnarfirði mæta sjálfboðaliðar á öllum aldri vikulega til að búa til barnaföt og 
teppi sem síðan eru send til bágstaddra í þróunarlöndunum.                                                           

Flottur með húfuna sína og nýjar hosur 
á fótum. 

Díana Garðarsdóttir og Kristín Hulda Þórarinsdóttir eru meðal þeirra sjálfboðaliða 
sem alltaf mæta með bros á vör hjá Rauða krossinum í Hafnarfirði. Garnið fá þær á 
staðnum.

Til að búa til  glært gler þarf að blanda saman við 
hátt hitastig sandi og efnum sem innihalda frumenin 
kalsín og natrín auk súrefnis og kolefnis.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Garðatorg eignamiðlun er með á 
skrá glæsilegt hús við sjávarsíðuna 
í Kópavogi.

H úsið stendur við Sunnubraut 6 
í Kópavogi og er samtals 209 
fermetrar, þar af 25,6 fer-

metra bílskúr. Húsið er nýtískulegt og 
einfalt og hannað þannig að öll íveru-
rými fljóta saman. Þá eru gluggafletir 
stórir, með útsýni til suðurs að Arnar-
nesi og Bessastöðum. Travertín nátt-
úrusteinn er á öllum gólfum og gólfhiti 
ásamt ofnakerfi. Öll lýsing er innbyggð 
í lofti og með ljósastýringu. Allar inn-
réttingar eru sérhannaðar fyrir húsið. 
Frístandandi veggur úr marmara ligg-
ur eftir lengdarás hússins.

Innra skipulag: Forstofa með gesta-
snyrtingu og þvottahúsi. Stór stofa 
sem deilt er upp í dagstofu og sjón-
varpsstofu. Gangsvæði sem verður 
að borðstofu og eldhúsi. Eitt rúmgott 
barna- eða gestaherbergi (upprunalega 
tvö) og annað minna (vinnuaðstaða). 
Svefnherbergi hjóna með baðherbergi 
og pottrými. Frá stofu og pottrými er 
útgangur út á skjólgóða verönd.

Hús við sjávarsíðuna

Húsið er við sjávarsíðuna í Kópavogi og með útsýni til suðurs að Bessastöðum.

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

Njótum síðustu 
sumardaganna

Nú styttist í 
gormánuð

ÍBÚÐ FYRIR VANDLÁTA
Um að ræða afar glæsilega 
lúxusíbúð í nýju lyftuhúsi, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
133,2 fm íbúð og er á 2. hæð, 
3 rúmgóð herbergi, glæsilegt 
eldhús, vandaðar innréttingar, 
sjávar útsýni. Verð: 39,9 millj.
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi 
Landmark tekur á móti ykkur

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30 
NORÐURBAKKI 5C, HAFNARFIRÐI    
ÍBÚÐ MERKT  208 

Hafðu samband
KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Höfum kaupanda af 3ja – 4ra 
herb. íbúð í Kópavogi

Höfum kaupanda að sérbýli  
í Garðabæ

Höfum kaupanda af 2ja – 3ja 
herb. íbúð í hlíðunum  
eða vesturbæ Reykjavíkur

Höfum kaupanda að einbýli  
í miðbæ Reykjavíkur.

Atvinnufasteignir





Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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130 m2 4ra herbergja íbúð auk 30 m2 bílskúrs. 

Tvennar svalir suður/norður.

Rúmgóð og falleg eign.

Vindakór
160 m² með bílskúr

203 Kópavogur

Verð: 32,5 millj.

Fallegt útsýni

6 svefnherbergi

Skjólsamur garður í suður

Látrarströnd 
190 m² endaraðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 49,5 millj.

3ja-4ra herb. 133 m2

þrennar svalir

glæsilegt útsyni

gott fermetraverð

Eiðistorg
Útsýnisíbúð

170 Seltjarnarnes

Verð: 29,9 millj.

216 m2,  4 svefnherbergi öll á einni hæð. 

Húsið skilast fullbúið að utan en rúmlega 

fokhelt að innan.

Freyjubrunnur
Fallegt 2ja hæða raðhús

113 Reykjavík

Verð: 32,0 millj.

Sérlega björt eign, mikil lofthæð 

og skemmtilega skipulögð.

Tvöfaldur jeppavænn bílskúr.

Lokafrágang vantar á eignina.

Laus strax

Stórikriki
Glæsilegt einbýlishús

270 Mosfellsbær

Verð: 49,0 millj.

Fallegt og vel skipulagt 113 m2 parhús.

Mikið endurnýjað, þrjú svefnherbergi.

Frábær garður, ný stór verönd.

Skipti á stærri eign koma til greina.

Borgarholtsbraut
Gott parhús

200 Kópavogur

Verð: 35,5 millj.

4ra herb 109 m2

2.hæð

Sér stæði

Barmahlíð
Tilbúin til innréttinga

105 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir
Einstaklega, glæsileg eign

203 Kópavogur

Verð: 85,0 millj.

Í hjarta Reykjavíkur, mikið endurnýjað 

Stærð 172,4 m2 og 40 m2 í kjallar óinnréttað

Flott eign sem býður uppá mikla möguleika

Baldursgata
Glæsilegt einbýlishús

101 Reykjavík

Verð: 58,5 millj.

Fallega og snyrtilega eign 

á frábærum stað í Grafarvogi 

Frostafold
154,2 m² - hæð, ris og bílskúr 

112 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

 

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 

Þjónustukjarni eldri borgara í næsta húsi.

Stutt í alla þjónustu.

Gullsmári 5
Falleg 3ja herbergja  

201 Kópavogur

Verð: 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 26.september

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



4ra herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  

Stórar suðursvalir. 

Stæði í bílageymslu.

Álfkonuhvarf
Útsýnisíbúð

203 Kópavogur

Verð: 33,9 millj.

Nýtt eldhús, bað og þvottahús

220 m2 endaraðhús

Bollagarðar
Sérlega glæsilegt

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,9 millj.

Íbúðin er á 3. hæð

Suð-vestursvalir

Kíktu á þessa !

Víkurás
Snyrtileg 2ja herb.

110 Reykjavík

Verð: 13,9 millj.

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

4 svefnherbergi

Góð staðsetning

Gróinn garður

Bílskúr

Hamravík
Fallegt raðhús

112 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

Glæsileg 140,4 m2 hæð, með íbúð í risi. 

Mikið endurnýjuð, nýleg innrétting og tæki. 

Mahony parket á gólfum. 

Frábær staðsetning.

Brávallagata
Glæsileg hæð í vesturbænum 

101 Reykjavík

Verð: 35,1 millj.

94 m2 2ja herbergja íbúð 

með sér inngang og afgirtri verönd

Rauðavað
Falleg og rúmgóð  

110 Reykjavík

Verð: 23,5 millj.

Mjög veglega innréttuð.

þrjú svefnherbergi, stór stofa og tv hol.

Geymsla á hæðinni, gott aðgengi.

Rúmgott stæði í bílageymslu.

Katrínarlind
Vel skipulögð 127 m² endaíbúð

113  Reykjavík

Verð: 32,9 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri 
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Mjög vel um gengin eign

Einstakt útsýni

Stæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun

Rjúpnasalir 
Vel skipulögð 3ja herbergja

201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

30 fullbúnar íbúðir án gólfefna

í þessu vinsæla hverfi, Norðlingaholti. 

2ja, 3ja og 5 herbergja íbúðir

bjartar og fallegar með sérinngang, 

og stæði í bílageymslu.

Frábær verð og tækifæri til að kaupa 

nýja íbúð á þessum eftirsótta stað. 

Pantaðu skoðun hjá sölumanni 
Mikluborgar strax í dag.

Ferjuvað 13-15
Nýjar íbúðir. Byggingarár: 2011

Mikið endurnýjað

Glæsilegt útsýni

5 svefnherbergi

Látraströnd
200 m² endaraðhús 59,0 millj.

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Til sölu er gistiheimilið 
GAULVERJASKÓLI í Flóahreppi.
Gaulverjaskóli er gistiheimili fyrir 29 gesti í átta 
herbergjum, eins til átta manna. Húsin eru tvö, 
samtals 421,4 fm. Annað, sem er gistiheimilið og sér 
íbúð er 365,7 fm en hitt er 55,7 fm. Það er eldhús 
og matsalur fyrir gesti.

Aðalhúsið er reisulegt, fallegt og mikið endurnýjað, 
minna húsið er byggt 2008. Mögulegt er að skipta 
aðalhúsinu í tvær til þrjár íbúðir. Landið er 1,3 ha og 
er mjög góð aðstaða til að taka á móti fólki sem er í 
tjöldum, tjaldvögnum, felli- og hjólhýsum.

Spennandi tækifæri fyrir fólk sem vill búa í fallegri sveit og skapa sér atvinnu á sama stað. 
Stutt í alla þjónustu á Selfossi. Veitum nánari upplýsingar.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

Gistiheimili á Suðurlandi

Skólabraut - Seltjarnarnesi. 
Ný í sölu. Mjög vönduð 55fm. þjónustuíbúð fyrir eldri 
borgara. Íbúðin er á 2. hæð í tveggja hæða húsi. Góð 
aðstaða, matsalur og samkomusalur, húsvörður. Fallegt 
útsýni af svölum. Örstutt í heilsugæslu,sundlaug og 
ýmsa þjónustu. V. 18,5 m.  7895

Dragavegur.
Tveggja íbúða, 200 fm.  einbýlishús við Dragaveg í 
Laugarásnum. Falleg staðsetning.Gott viðhald.4 svefn-
herbergi. Parket á gólfum. Laust fljótlega.8240

Goðatún.
Vel staðsett. 210 fm. einbýli með bílskúr við Goðatún 
í Garðabæ.  Mikið endurnýjað. Nýtt baðherbergi og 
eldhús. Nýtt gler og þak. Fallegur garður og góð 
staðsetning. V. 37,5 m. 8195

Engjavegur.
Tveggja hæða parhús. Mjög mikið endurnýjað á 
smekklegan hátt. Samtals 270 fm.  Eignarlóð, 765 fm. 
Glæsileg eign á flottum stað í sveitasælunni.  8396

Öldugrandi
Falleg 5 herb. íbúð á jarðhæð með sér inngangi og 
stæði í bílageymslu alls  132,2 fm.  4 góð svefnherbergi. 
Parket og flísar á gólfum. Falleg lóð og sameign. 8433

Skeljatangi. 
Góð 94 fm. íbúð á 2. hæð við Skeljatanga. 3 svefnher-
bergi. Björt stofa og eldhús. Fallegur garður í góðri 
rækt.  V. 22,4 m. 8428

Kársnesbraut.
Fallegt 208 fm. einbýli með glæsilegt útsýni 
yfir Fossvoginn. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Glæsilegur garður. Eign í topp viðhaldi. 
V. 44,5 m.  8283

Furubyggð.
Glæsilegt 170 fm. parhús við Furubyggð. Bílskúr 27 
fm. Mjög vandaðar innréttingar og flott skipulag. 3 
svefnherbergi. Björt stofa með sólskála. Mikil lofthæð. 
Allt fyrsta flokks. Stór og glæsilegur garður á baklóð.  
V. 38,9 m. 8343

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Í þessari áberandi byggingu á horni Laugavegar og Snorrabrautar er til 
leigu skrifstofu- og verslunarrými af ýmsum stærðum. 
 
Leigueiningar í stærðum allt frá 50 til 1000m2, á götuhæð og öðrum 
hæðum hússins.
 
Húsnæðið getur hentað  margskonar verslunar- þjónustu og 
skrifstofustarfsemi, næg bílastæði í nýjasta bílastæðahúsi borgarinnar 
handan götunnar.   

Reykjavík ı Akranes ı Borgarnes ı Ísafjörður ı Blönduós ı Akureyri ı Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Vestmannaeyjar ı www.pacta.is

Vinsamlegast hafið samband við Benjamín Axel Árnason 
í síma 896 0999 eða með tölvupósti benjamin@pacta.is





Miklir möguleikar fyrir allar tegundir rekstra. 213 fm. rými 
á hæðinni er innréttað sem skrifsofuhúsnæði. 
Einnig er 108 fm. kjallari með hólfuðu rými 

Laust strax. Uppl. í síma 8636199.

Stórglæsilegt, 
bjart og 
skemmtilegt 
atvinnuhúsnæði 
á frábærum 
stað í
Borgartúni. 

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533
 

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD 
Árgerð 1999. Ekinn 228 Þ.KM Verð kr. 
599.000.

SUZUKI VITARA V6 Árgerð 1997. Ekinn 
178 Þ.KM Verð kr. 390.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn, 
sendu okkur skráningar á netbilar@
netbilar.is eða í síma 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

JAGUAR S. Árgerð 2001, ekinn 128 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 2.350þ. 
Er í sal! Rnr.153896.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

TOYOTA Tundra Crewmax Limited. Árg 
2007, ek 93 Þ.MÍLUR, Sjálfsk, Leður, 
JBL hljómkerfi, Topplúga, omfl. Mjög vel 
búinn og flottur bíll í topp standi, Verð 
3.690.000. Rnr.116394. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Susuki XL7, árg.08/2004. 
Ek.115000.þ, sjálfsk. 7 manna. Verð 
1690 þús. Uppl. 696-7002.

Audi Q7 3,0 turbo diesel. Ek 101þús. 
Eyðsla 10l/100. Loftbúðafjöðrun, leður, 
20” felgur, Samlitur, dráttarbeisli. Góð 
dekk,Glæsilegur bíll. Ásett verð 6.890 
millj. Tilboð stgr. 5.990 millj. Uppl í s. 
822 0797

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Til sölu Subaru Forester árg. ‘03. Ek. 51 
þús. Á nýjum heilsárs dekkjum. Einn 
eigandi. Verð 1.300 þús. Uppl. í s. 553 
3067 eða 899 3017.

Útsala útsala útsala
Mitsubishi pajero, árgerð 2002. ný 
skoðaður. ný dekk. góður bíll. verð 
950 þús. staðgr. ath. skipti á ódýrari og 
minni. uppl. í síma 867-1666.

 2 milljónir +

Land Rover Defender 2005 ek. 
163.000.- Fallegur og vel viðhaldinn 
bíll. 38” dekk, loftdæla, VHF talstöð. 
Webasto loftmiðstöð . Ný skoðaður 
án athugasemda. Verð 4.950.000. 
Upplýsingar 898-2566.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

VW Transporter húsbíll ‘93. Ek. 143 þ. 
Disel, orginal innrétting, 12 volt 220 
volt og gas. Verð 1600 þús. S. 892 3761

Óska eftir breyttum húsbíl í skiptum 
fyrir Nissan Navara 2006’38” breyttan. 
Uppl. í síma 8988923

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til sölu

Fasteignir

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Vinnuvélar

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

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.

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Kaupum 
bíla niðurrifs og uppgerðar. Ísetningar 
á staðnum. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
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 eða 699 
6069. 

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Trjáfellingar
Klippi, felli snyrti tré og runna. . Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 
1723.

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Nudd

THE NEW !! .S.
Whole Body masage in Reykjavik Any 
time 823 6377.

Whole body massage. S. 849 5247.

Brasilian whole body massage. S. 698 
8834, Mona.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693 
0348.

THE BEST !! LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
24/7. S:857-0740

NEW!!! EXCELLENT RELAXING WHOLE 
BODY MASSAGE IN DOWNTOWN! THE 
BEST SERVICE! S.8665039

 Spádómar

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

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag. www.heitirpottar.
isS. 777 2000 Áki / Kristján

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og eldavélar. Síðumúli 37, 
neðan verðu. S. 847 5545.

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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AUSTURSTRÆTI 8–10 
SÍMI 534 0005

NÝ SENDING AF SKÓM 
ALLIR SKÓR Á 12.800 

OPIÐ ALLA DAGA 

Fréttablaðið sagði frá því fyrir 
stuttu að Ólöf María Ólafsdóttir 
vöruhönnuður, eða Marý, hefði 
verið önnur tveggja Íslendinga 
sem fjallað er um í nýútkominni 
bók er fjallar um norræna hönn-
uði, Nordic Designers, eftir David 
Sokol. Hönnun hennar hefur 
vakið mikla athygli og svokallað 
Dyggðateppi sem fengist hefur 
í verslunum síðustu árin hefur 
notið mikilla vinsælda.
Fatahirsla sem hún hannaði, er 
nefnist Ský, sem hingað til hefur 
ekki fengist í verslunum, er 
nýkomið úr framleiðslu og fæst 
nú í Epal, Mýrinni, Kraumi og 

Sirku á Akur-
eyri. Einnig er 
hægt að panta 
hengi beint á 
mary@mary.is.

Ský er hengi 
fyrir auka-
hluti eins og  
bindi, belti , 
hálsfestar eða 
hvað sem fólk 
vill og hægt er 
að hengja það 
inni í skáp, á 
vegg eða láta 

það hanga niður úr lofti.     
 juliam@frettabladid.is

Ský í framleiðslu
Hengið ský eftir Vöruhönnuðinn Marý eða Ólöfu Maríu Ólafsdóttur. 

Ólöf María Ólafs-
dóttir, eða Marý, er 
búsett í Svíþjóð og 
vinnur þar að eigin 
hönnun.

Aukahlutahengið Ský hefur vakið mikla athygli á sýningunni Leikverk í Gerðubergi.

Leirtau 
sem lýsir af
Haustið er komið með sínum 
löngu kvöldum. Þá gera heim-
ilislegir lampar sálinni gott. 

Borðbúnaður getur tekið á sig 
ýmsar myndir. Það sést best 
þegar kíkt er á vöruúrvalið hjá 
Lauru Ashley. Þar gegna boll-
ar og tekatlar þýðingarmiklu 
hlutverki í að lýsa upp heimilið 
og gefa því hlýlegan og róman-
tískan svip. Bollapör sem rað-
ast upp breytast í frumlegan 
lampafót og teketill eða kaffi-
kanna í gamaldags stíl geymir 
ljósaperu í stað drykkjar.

- gun

Hér eru það 
bollarnir sem 

halda uppi 
ljósinu.

Ketill á diski bregður birtu á 
umhverfið.
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 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir að kaupa dokaborð. 
Upplýsingar í sima 896 0298/898 
8872.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893 3503 eða 
845 8588.

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women 
and couples. Tel. 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

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

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

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

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

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

2ja herb.70fm.íbúð á 3.hæð við 
Tjarnarból,Seltj.nes .V. 110þ+rafm.Laus 
strax.Uppl. í s:8944300.

Snoturt 32 fm sumarhús við Elliðavatn/
Norðlingaholt í Reykjavík til leigu frá 
1. okt- 1. maí/júní. Leigist með öllum 
húsbúnaði. 85. þús. + rafmagn. Ólöf 
gsm 692 0502

Studio V/ Lokastíg 30 fermetrar kr 90000 
tveir mánuðir fyrirfram laust 1 október 
langtímaleiga osbotn@gmail.com

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3herb íbúð, má vera 
rúmgóð stúdió á sanngjörnu verði 
sem fyrst.Er reglusöm og snyrtiileg. 
Uppl.6979345 Svanhvít.

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 696-
1001

Iðnaðar-, lager og geymsluhúsnæði 
í Hafnarf til leigu. Bjóðum einnig 
vetrargeymslu fyrir hjólhýsi Uppl 
6601060

 Geymsluhúsnæði

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

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

Tökum að okkur geymslu á 
fell i-hjól-pallhýsum-tjaldvögnum 
(Garður) suðurnes gsm: 8671282

Upphituð 
ferðavagnageymsla í 

Borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl. 
S: 612 6130 , solbakki.311@gmail.com

Til leigu lítill bílskúr í Grafarvogi. Hiti og 
rafmagn. Uppl. í s: 898 7739.

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn.

Eigum nokkur laus pláss í vetur. Uppl. 
s. 866 6610.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ,hreint og lyktarlaust. 
Myndir á Facebook og Google undir: 
Húsvagnageymslan Eyrarbakka. S: 564-
6501.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki 
-iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

Smiðir
Vanir smiðir geta bætt við sig 
verkefnum. uppl. í síma 856-5555.

Sushibarinn Laugarvegi 2 óskar eftir 
einstakling í fulla vinnu, reynsla af 
eldhússtörfum æskileg. Upplýsingar á 
staðnum eða senda póst sushibarinn@
sushibarinn.is

Hársnyrtir óskast á Hár Expo Uppl. 891 
8922 ifno@harexpo.is

 Viðskiptatækifæri

Langar þig að opna vefverslun? 
Bjóðum vefverslunarkerfi sniðið að 
ísl. aðstæðum á frábæru verði. www.
korfukerfi.net

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Konur í ævintýraleit
Nú er mikið um nýjar auglýsingar 
kvenna sem leita ævintýra á Rauða 
Torginu Stefnumót. Konur auglýsa frítt 
í s. 555-4321. Karlar hlusta á augl. 
kvenna í s. 905-2000 og 535-9920.

SEPTEMBERTILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björn
broddi fylki

skeiðinu sem kallaði efti
en það langaði til að heim
staði sem við fjölluðumum okk

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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Heillandi Heidelberg er sto
inn Þ
SÍÐA 6

Smæsta landið  

SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minj

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan

Líftækni í ljósi bókmennta
Vélmenni, gervimenni oklón eru viðfangsefni bóÚlfhildar Dagsdóttur.SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

SÍÐA 2
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matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Feta og fersk

  jarðarber
Sumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

Lífrænt
lostæti
Marentza Poulsen 

töfrar fram veislu 

úr garðinum.

SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið

Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐ

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU

19.990
ogitech ClearChat PC
Þráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrar

Hljóðnemi með umhverfishljóðsíu

2.4GHz USB sendir fylgir

BETR
ALLTA

VER
SEX VERSLANIR

Sérblöð Fréttablaðsins eru 
fjölbreytt og höfða til fólks áá
öllum aldri. Fjöldi mismunandi
sérblaða kemur út í hverjum 
mánuði. Leitaðu ráða hjá 
ráðgjöfum okkar um hvar 
auglýsingin þín nær best til 
markhópsins.

AUGLÝSINGAR 
Í SÉRBLÖÐUM

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055, benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349, ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462 gsm 8233344 sigridurdagny@365 isS: 5125462, gsm 8233344, sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM
SKILAR ÁRANGRI!

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011
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VICKY
MÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRK

GEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone
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●  Harpa Einarsdóttir 
hannar nýja fatalínu ●  Á rúmstokknum ●  Tískutáknið Amy Winehouse

THELMA BJÖRKEINARSDÓTTIR
Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ
47.950

TILVALIN Í FERÐALAGIÐ

10.1”

LiLiListstst

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis

eftirsótta nyt SÍÐA 2

Margt að sjá

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.99
0

TILBOÐ
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Margt aaða
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fjölskyldan
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Börnin velja bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-stönglum (hægt að stinga þeim ofan í kork) og skerið gulrætur í bita og leik-ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið form og áferð. Þroskandi og hollustu-hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola og annað, skerið það niður í bolla og leyfið barninu að hella úr bollunum ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga með börnum sínum að loknum vinnu- og leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Mikil og löngu tímabær 
umræða fer fram um skóla-

kerfið á Íslandi þessa dagana. 
Hvatinn að þeirri umræðu er hið 
mikla brottfall framhaldsskóla-
nemenda sem verður meira áber-
andi í atvinnuleysi en við þenslu.

Ýmislegt er vitað um umfang, 
ástæður og afleiðingar brottfalls 
úr framhaldsskólum. Talið er að 
allt að 30% nemenda falli brott úr 
námi, hvort tveggja úr bóknámi 
og starfsnámi. Telja má að meiri-
hluti brottfallsnemenda hefji nám 
síðar og komi aftur inn í fram-
haldsskólakerfið. En stór hluti, 
allt að 1.600 nemendur á hverju 
ári, fellur brott og kemur aldrei 
aftur inn í skólakerfið. Þessir 
1.600 eru á framhaldsskólaaldri, 
nemendur sem öðlast ekki fag-
lega færni sem gagnast þeim til 
framdráttar á vinnumarkaði. 

Ástæður brottfalls eru ýmsar, 
áhugaleysi, leiði og félagslegar 
aðstæður. Í reynd er nægilega 
mikið vitað um brottfall til þess 
að álykta að vandinn er þekktur, 
greindur og rannsakaður. Flest 
bendir til þess að vandinn sé 
kerfislægur í skólum og starfs-
háttum þeirra. Ekkert bendir 
til þess að 30% nemenda séu of 
heimsk til að tileinka sér náms-
efni framhaldsskólans. 

Líkur á því að sá sem lýkur 
framhaldsskólaprófi og heldur 
áfram í frekara nám eru miklar, 
það sýna kannanir. Þessi leitni, 
hve margir ljúka ekki framhalds-
skólanámi og hve margir halda 
áfram í háskóla, veldur því að 
vinnumarkaður skautast í mikið 
menntaða og lítið menntaða ein-
staklinga. Hin eðlilega miðja, 
tæknimenntaðir, fagmenntaðir 
og starfsmenntaðir, eru óvenju 
fáir. Enda er nokkur eftirspurn 
eftir fagmenntuðu fólki til dæmis 
í málmiðnaði eins og oft kemur 
fram í fréttum. 

Sú ranga staðhæfing er stund-
um sett fram að iðn- og starfsnám 
sé svarið við miklu brottfalli. Því 
er haldið fram að krakkar sem 
ekki geta lært á bókina ættu að 
snúa sér að iðnnámi. Þessi mýta 
er alröng. Iðn- og starfsnám er í 
mörgum tilfellum jafnþungt og 
stundum kröfuharðara nám en 
bóknám. Lokapróf starfsnáms-
brauta sem gera kröfu um að 
nemandi sýni tiltekna verklega 
færni eru þung próf. Það er ekki 
hægt að slugsa allan veturinn, 
lesa helgina fyrir próf og mæta 
ósofinn í sveinspróf í húsasmíði. 
Það feikar sig enginn í gegnum 
slíkt verkefni. Annað sem hrekur 
þessa staðhæfingu er að tölur 
sýna að í mörgum iðn- og starfs-
námsbrautum hefja nemendur 
nám eftir stúdentspróf. Nám sem 
er því hugsað fyrir framhalds-
skólaaldurinn 16-20 ára er stund-
að af nemendum með stúdents-
próf á aldrinum 20-28 ára. Allir 
sjá í hendi sér að skilvirkni fram-
haldsskólakerfis sem menntar 
nemendur í 7-8 ár tvisvar sinnum 
á sama skólastigi er lítil. 

Það er engin heildarstjórn á 
framhaldsskólum eða samfélags-
leg sýn á framhaldsskólann sem 
kerfi eða stofnun. Í þessu stefnu-
leysi spretta upp námsbrautir, 
skólar og stofnanir sem virðast 
ná að svara eftirspurn nemenda 
eftir námi sem höfðar til þeirra. 

Hið jákvæða við marga sérskóla 
á framhaldsskólastiginu er að þeir 
virðast höfða til nemenda sem 
ekki tolla í venjulegum framhalds-
skólum. Nýlegt dæmi er Kvik-
myndaskólinn þar sem 140 nem-
endur líta vart upp úr verkefnum 
sínum allan veturinn allt til náms-
loka. Nemendur sem drógust varla 
á fætur í fjölbraut. Kvikmynda-
skólinn skilar nemendum út í lífið 
með þann sigur að þau geti þróað 
með sér færni og tileinkað sér 
þekkingu og getu. Þennan sigur 

geta þau farið með hvert á land 
sem er í víðum skilningi. Allt tal 
um að ómögulegt sé að mennta 140 
kvikmyndagerðarmenn á Íslandi 
skiptir engu máli. Það sem skiptir 
máli er að 140 nemendur á fram-
haldsskólaaldri einbeittu sér að 
uppbyggilegu verkefni, öðluðust 
færni og stóðust lokapróf skóla. 
Þetta er það sem venjulegum 
framhaldsskólum mistekst með 
30% nemenda á hverju ári. 

Hið neikvæða við sérskóla er 
að þeir standa utan við kerfið 
sem þýðir að stundum eru loka-
próf þeirra ekki viðurkennd af 
næsta skólastigi. Hið versta við 
sérskólana eru þó skólagjöldin 

sem viðgangast í kerfi þar sem 
framhaldsskólanum mistekst 
hlutverk sitt gagnvart stórum 
hópi nemenda. 

Það að svo stór hluti nemenda 
falli brott er sóun á hæfileikum 

og getu tugþúsunda einstaklinga. 
Þjóð sem þarf alla menn á dekk 
hefur ekki efni á að sóa þessum 
hæfileikum. Líkur á misnotkun 
vímuefna, geðrænum kvillum 
og félagslegum vandamálum 

með tilheyrandi samfélagsleg-
um kostnaði aukast með vaxandi 
brottfalli. 

Grunnskólunum hefur tek-
ist að breyta ótalmörgu í starfs-
háttum sínum. Þeir hafa margir 
opnað dyr sínar fyrir ferskum 
hugmyndum og viðhorfum til 
náms, þekkingar og kennslu sem 
skilar ánægðari nemendum og 
skemmtilegri skólum. Nú er kom-
inn tími til að framhaldsskólar 
á Íslandi verði framúrskarandi 
skólar þar sem allir nemendur 
standi uppi sem sigurvegarar við 
upphaf fullorðinsára. Ekki aðeins 
70% þeirra.

Höfundur var droppát.

Brottfall úr framhaldsskólum
Menntamál

Björn M. 
Sigurjónsson
sviðsstjóri hjá Iðunni – 
fræðslusetri

Sú ranga staðhæfing er stundum sett 
fram að iðn- og starfsnám sé svarið við 
miklu brottfalli. Því er haldið fram að 

krakkar sem ekki geta lært á bókina ættu að snúa sér 
að iðnnámi. Þessi mýta er alröng.

www.ms.is

betri hugmynd!
Mjólkin gerir gott betra og er hreint út sagt ómissandi með súkkulaðiköku og ýmsu öðru. Þessi hugmynd  
að auglýsingu um hina stórkostlegu eiginleika mjólkurinnar hefur verið samþykkt af Mjólkurráðuneytinu.

Mjólkin gerir 

gott betra og er 

ómissandi með 

súkkulaðiköku.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, amma og langamma, 

Þóra Níelsína Helga 
Hákonardóttir 

sem lést mánudaginn 19. september á hjúkrunar-
heimilinu Sóltúni í Reykjavík, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju, Suðurhlíð, Reykjavík, miðvikudaginn 
28. september kl. 11.00.

Helga Dagmar Jónsdóttir
Snjólaug Petrína Sveinsdóttir Jónas Þór Jakobsson
Guðrún Margrét Sveinsdóttir
Auður Sveinsdóttir Jóhann Valgeir Jónsson
Kristín Sveinsdóttir Guðmundur Unnarsson
Áslaug Sveinsdóttir Björn Grétar Þorsteinsson
Hákon Sveinsson
Haraldur Hákonarson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur

MOSAIK  

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

Hulda S. Þórðardóttir
Drápuhlíð 37, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala sunnudaginn 
18. sept. Verður jarðsungin frá Háteigskirkju, Reykjavík 
þriðjudaginn 27. sept. kl. 15.00. Blóm og kransar vin-
samlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Krabbameinsfélagið.

Jóhannes Gunnarsson
Jón Albert Sigurbjörnsson Lára Guðmundsdóttir
Ómar Jóhannesson Inga Hannesdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Kristín Jóhannesdóttir Magnús Rúnar Magnússon
Gunnlaugur Jóhannesson Elín Þ. Pétursdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn

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

Guðfinna Betsý 
Hannesdóttir
Háaleitisbraut 41, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans þriðjudaginn 
13. september s.l. Útför hennar mun fara fram 
þriðjudaginn 27. september í Fossvogskirkju kl. 13.00.

Jens Sörensen
Kolbrún Svala Hjaltadóttir Oddur Sigurðsson
Kristbjörg Stella Hjaltadóttir Sigurður Ingi Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar yndislega og elskaða eiginkona, 
mamma, tengdamamma og amma,

Kolbrún Þórisdóttir
Hraunvangi 7, áður Grænukinn 1,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn 20. 
september. Hún verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju 
föstudaginn 30. september og hefst athöfnin kl. 15.

Aðalsteinn Gunnarsson
Þorsteinn Gunnar Aðalsteinsson Hrund Eðvarsdóttir
Sunna Þorsteinsdóttir
Kolbrún Ragnheiður Kristjánsdóttir
Þorsteinn Gunnlaugsson
Birgir Gunnlaugsson

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

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

timamot@frettabladid.is

BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR, leikkona er 39 ára.

„Ég ber virðingu fyrir mjög mörgum í leikhúsinu, 
en ég trúi ekki á fólk sem fyrirmyndir.“

„Ég fer í gegnum lífshlaupið frá vöggu 
til grafar, má segja, fjalla um það sem 
hefur áhrif á okkur í gegnum lífið, 
hvað hefur verið sagt við okkur eða 
ekki sagt við okkur og hvernig við 
getum unnið úr þeirri lífsreynslu,“ 
segir séra Solveig Lára Guðmunds-
dóttir um efnistök í nýútkominni bók 
sinni, Aðgát skal höfð í nærveru sálar, 
sem út kom nýverið hjá bókaútgáfunni 
Sölku. „Bókin er kaflaskipt og byrjar 
á æsku- og unglingsárunum, og fer svo 
í gegnum fullorðinsárin og elliárin.“

Solveig Lára segist þó ekki vilja 
flokka bókina sem sjálfshjálparbók 
enda sé það orðið dálítið „úreltur leið-
indafrasi“. Hún vilji frekar kalla þetta 
leiðbeiningar fyrir fólk til að vinna úr 
eigin tilfinningum og eigin lífsreynslu. 
„Ég býð ekki upp á neinar patentlausn-
ir. Þetta eru engar fyrirskipanir um 
að gera þetta eða hitt heldur er bókin 
hugsuð til þess að hjálpa fólki við að 
skoða sjálft sig og vinna úr upplifun-
um. Ég byggi þetta algjörlega á sam-
tölum sem ég hef átt við fólk í gegnum 

starf mitt sem prestur, ekki á nein-
um kennisetningum eða neinu slíku. 
En breyti auðvitað samtölunum og 
aðstæðum þannig að engin leið sé að 
rekja þær til ákveðinna einstaklinga.“

Einn kaflinn í bókinni fjallar um sál-
gæslu kvenna, þurfa þær öðruvísi sál-
gæslu en karlar? „Nei nei, en ástæðan 
fyrir því að ég hafði sérkafla um sál-
gæslu kvenna er sú að þegar ég byrja 
að starfa sem prestur 1983 þá er ég í 
raun eini presturinn sem er að vinna á 
safnaðarbasis á höfuðborgarsvæðinu. 
Þá opnuðust flóðgáttir og alla tíð síðan 
hafa konur leitað mikið til mín, þannig 
að ég hef mjög mikla reynslu af því að 
tala við konur á öllum aldri. Svo var ég 
líka prestur Kvennaathvarfsins í nokk-
ur ár og þá talaði ég við fjölda kvenna 
á aldrinum átján ára til áttræðs sem 
höfðu orðið fyrir ofbeldi. Síðar stúd-
eraði ég bæði lífsreynsluguðfræði og 
kristna íhugun og sótti endurmennt-
unarnámskeið fyrir þýska presta þar 
sem ég lagði stund á sálgæslu kvenna, 
syrgjenda og fatlaðra. Þar lærði ég 

þessar aðferðir sem ég tala um í þess-
um kafla og mér fannst þær eiginlega 
ekki passa inn í almennu kaflana, þótt 
auðvitað sé hægt að vinna svona með 
körlum líka.“ 

Lengsti kaflinn í bókinni er um sorg 
og sorgarviðbrögð enda hefur Solveig 
Lára langa reynslu í því að leiða hópa 
fyrir syrgjendur. „Ég var með svona 
hópa í tíu ár fyrir sunnan,“ segir hún, 
„og hef verið með einn slíkan hér fyrir 
norðan, en þar sem hóparnir eru fyrst 
og fremst hugsaðir fyrir þá sem misst 
hafa ástvini á sviplegan hátt þurfa að 
líða nokkur ár á milli hópa hér til að 
fjöldinn verði nægur.“

Hér fyrir norðan er í tilfelli Sol-
veigar Láru Eyjafjörðurinn, en hún 
er sóknarprestur á hinum sögufræga 
stað Möðruvöllum í Hörgárdal. Fann 
hún fyrir aukinni andagift eftir að hún 
fluttist þangað? „Já, ég finn sannarlega 
fyrir því,“ segir hún. „Maður finn-
ur fyrir sögunni í hverju spori þegar 
maður gengur hér um.“    

 fridrikab@frettabladid.is

SÓLVEIG LÁRA GUÐMUNDSDÓTTIR:  SKRIFAÐI AÐGÁT SKAL HÖFÐ Í NÆRVERU SÁLAR

Býð ekki upp á patentlausnir

EKKI SJÁLFSHJÁLPARBÓK  „Þetta eru engar fyrirskipanir um að gera þetta eða hitt heldur er bókin hugsuð til þess að hjálpa fólki við að skoða 
sjálft sig og vinna úr upplifunum,” segir Séra Solveig Lára Guðmundsdóttir.

Fyrstu sjónvarpskappræður forseta-
frambjóðendanna Johns F. Kennedy og 
Richards Nixon voru sendar út í Banda-
ríkjunum 26. september 1960. Þetta var í 
fyrsta sinn sem kappræðum forsetafram-
bjóðenda var sjónvarpað og voru margir á 
þeirri skoðun að útsendingin, og fleiri sem 
á eftir fylgdu, hefðu gert útslagið um sigur 
Kennedys. 

Í útsendingunum var Nixon, sem var 
meiddur á fæti, spenntur, vandræða-
legur og sveittur á meðan Kennedy, sem 
nýtt hafði sér þjónustu förðunarfræðings, 

virtist afslappaður og fullur sjálfstrausts. 
Mikill meirihluti sjónvarpsáhorfenda áleit 
Kennedy sigurvegara kappræðnanna eftir 
áhorfið á meðan þeir sem heyrðu þær í 
útvarpi álitu annaðhvort að Nixon hefði 
unnið eða að þeir hefðu komið út á sléttu. 
Eftir þessa fyrstu útsendingu jókst fylgi 
Kennedys til muna og hann fór í fyrsta 
sinn fram úr Nixon í skoðanakönnunum.

Kappræðurnar eru nú taldar hafa 
markað þáttaskil í bandarískri pólitík því 
síðan þá hefur frammistaða í sjónvarpi 
haft úrslitaáhrif á fylgi frambjóðenda.

ÞETTA GERÐIST:  26. SEPTEMBER 1960

Nixon og Kennedy takast á í sjónvarpi
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Takk fyrir stuðninginn

Kraftur býður upp á stuðning fyrir ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein og 
aðstandendur þeirra. Stuðningsfulltrúar hafa greinst með krabbamein eða eru aðstandendur 
og hafa lokið námskeiði í tengslum við Stuðningsnetið.  Ef þú hefur áhuga á að fá að ræða 
við stuðningsfulltrúa getur þú haft samband við Stuðningsnetið.  Sálfræðingur Krafts heldur 
utan um stuðningsnet Krafts og eru öll samtöl trúnaðarmál.

Kraftur þakkar EXPO styrk og aðstoð við framleiðslu á kynningar- og fræðsluefni 
Stuðningsnetsins. Á kraftur.org má nálgast reynslusögur

Eftirfarandi fyrirtæki veittu Krafti sérstakan stuðning í sumar:

Það f jármagn sem fé lagið  hefur  safnað á  ár inu 
hefur  að mestu ver ið  notað t i l  að  byggja  enn 
f rekar  upp Stuðningsnet  Krafts

Reykjavík 7.is ehf., Suðurlandsbraut 30 A. Wendel ehf AB varahlutir ehf Aðalblikk ehf Aðalmálun sf Aðalvík ehf Afltækni ehf Alþýðusamband Íslands, www.asi.is AP Almannatengsl ehf Arctic rafting Arkform, T.G.M. ráðgjöf Augað gleraugnaverslun Kringlunni Árbæjarapótek 
ehf Ársól snyrtistofa Ásbjörn Ólafsson ehf B.K.flutningar ehf Balletskóli Sigríðar Ármann ehf Batik ehf Betra líf  ehf - Borghóll Betri bílar hf, bifreiðaverkstæði Birtingur ehf Bílaleigan Geysir hf Bílamálun Halldórs Þ Nikulássonar Bílasala Guðfinns Bílasmiðurinn 
hf Bílaverkstæði Auðunns Ásberg ehf Blaðamannafélag Íslands Blikksmiðja Reykjavíkur Boreal ehf - Ferðaþjónusta Þ.I.Þ ehf Borgarbílastöðin ehf Bókaútgáfan Hólar ehf Bókhaldsstofa Haraldar ehf Brimborg ehf Brúskur Hárstofa ehf Bryndís K. tannsmíðastofa 
ehf BSRB Congress Reykjavík - Ráðstefnuþjónusta ehf Danica sjávarafurðir ehf Delí ehf Drafnarfell ehf DS lausnir ehf Dynjandi ehf ECP ehf Efling stéttarfélag Egill Árnason hf Eignamiðlun Einar Jónsson Skipaþjónusta Eldvarnarþjónustan ehf Endurskoðendaþjónustan 
ehf Ernst & Young hf Esja gæðafæði ehf Evrópulög ehf Exton ehf Fasteignamarkaðurinn ehf Fasteignasalan Garður ehf Faxaflóahafnir sf Ferðakompaníið ehf Ferskar kjötvörur hf Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Finnbogi Helgason, tannsmiður Fiskbúð Hólgeirs í 
Mjódd Fjallatindar ehf Fraktflutningar ehf Fröken Júlía ehf FS Flutningar ehf Fuglar ehf Fönix ehf, heimilistækjaverslun Gallabuxnabúðin Kringlunni Gallery Sautján Garðs Apótek GÁ húsgögn ehf GB Tjónaviðgerðir ehf Geotek ehf Gjögur hf Glóandi ehf Gnýr sf Grásteinn 
ehf Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili Guðmundur Arason ehf - smíðajárn Gullnáman Gullsmiðurinn í Mjódd Gullsmíðaverslun Hjálmars Torfasonar Gunnar Rósarson - Tanngo ehf Hafgæði sf Hagkaup Halldór Jónsson ehf Hamborgarabúlla Tómasar Hár heildsala 
ehf Heilsubrunnurinn ehf Helgi Björnsson Hollt og gott ehf Hótel Leifur Eiríksson ehf Hótel Óðinsvé hf Hreinsitækni ehf Hringrás ehf Hugsmiðjan ehf Húsalagnir ehf Húsið Fasteignasala Hvítt bros, tannlæknastofa Þórðar Birgissonar Hyrningur ehf Höfðakaffi ehf Iceland 
Seafood ehf Icepharma ehf / Roche Ingileifur Jónsson ehf Ímynd ehf Íslensk endurskoðun ehf Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf Ís-spor ehf J. S. Gunnarsson hf JP Lögmenn ehf Kemi ehf  www.kemi.is Kemis ehf Kjaran ehf Kjöthöllin ehf Klif ehf heildverslun Knattspyrnusamband 
Íslands KOM almannatengsl Kone ehf Kraum - íslensk hönnun Kringlan Kristján F. Oddsson ehf Kristján G. Gíslason ehf Krydd og Kaviar ehf Lagnalagerinn ehf Landsnet hf Landssamband íslenskra útvegsmanna Lifandi vísindi Lital Bílasalan ehf Litir og föndur, Skólavörðustíg 
og Smiðjuvegi Ljósmyndaver Hörpu Hrundar ehf Loftstokkahreinsun.is  s: 5670882 og 8933397 Lýsing hf Læknasetrið ehf Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf Löggiltir endurskoðendur ehf Löndun ehf Margt smátt ehf Marport ehf Mennta- og menningarmálaráðuneytið Mentor 
ehf Mirage slf Nautica ehf Netbókhald.is ehf Neytendastofa NM ehf Nonnabiti Nordica ráðgjöf ehf Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins OMX Nordic Exchange Iceland Opin kerfi ehf ORKUVIRKI ehf Ostabúðin Ó. Johnson & Kaaber ehf Ólafur Hans Grétarsson, tannlæknir Ósal 
ehf Papyrus innrömmun Parket ehf Parlogis hf  - Lyfjadreifing ehf Pálmar ehf Pixel prentþjónusta www.pixel.is Pípulagnaverktakar ehf Poulsen ehf Prentlausnir ehf Prentsmiðjan Oddi hf Prikið ehf Rafeindastofan ehf Rafha ehf Rafiðnaðarskólinn ehf Rafmagn ehf Rafstilling 
ehf Rafsvið sf Ragnar V. Sigurðsson ehf Rangá sf Rauðhetta og úlfurinn hárgreiðslustofa Ráðgjafar ehf Rimaskóli Ríkiskaup RJR  ehf Rolf Johansen & Co ehf S.B.S. innréttingar, trésmiðja Samiðn Saumsprettan ehf Seljakirkja Sena ehf Sigurboginn ehf Silfurberg ehf Sindri 
RE 46 SÍBS Sjálfstæðisflokkurinn Sjómannadagsráð Sjómannafélag Íslands Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf Skorri ehf Skóarinn í Kringlunni ehf Sláturfélag Suðurlands svf Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs Snæland Grímsson, hópferðabílar Sportbarinn Sprettur Marimo 
ehf Staukur ehf Stálbyggingar ehf Stig ehf Stilling hf Stólpi ehf Stúdentaráð Háskóla Íslands Svanur Ingimundarson málari Svarta Kaffið Svínahraun ehf Sægreifinn Verbúð 8 v/Geirsgötu Tandur hf Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar Tannlæknastofa Friðgerðar 
Samúelsdóttur ehf Tannlæknastofa Lúðvíks Kristins Helgasona Tannlæknastofa Ólafs Páls Jónssonar Tannlæknastofa Sigurðar Björgvinssonar Tannlæknastofa Sigurjóns Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar ehf Tannréttingar sf Teiknistofan Tröð ehf Toppfiskur 
ehf Trésmiðjan Jari ehf Tæknigarður hf Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf V.R. Vegamót www.vegamot.is Veiðivon Veiðiþjónustan Strengir Veitingahúsið Caruso Verkfærðiþjónusta GGÞ slf Verslunarskóli Íslands Verslunartækni ehf Verslunin Brim Verslunin Fríða frænka Vélmark 
ehf Vélsmiðjan Altak ehf Vélsmiðjan Harka hf Viðlagatrygging Íslands Vilhjálmsson sf Vinnumálastofnun VSÓ Ráðgjöf ehf www.ibudagisting.is www.share.is Yogastöðin Heilsubót Yrki arkitektar ehf Þaktak ehf Þorsteinn Bergmann ehf Ögurvík hf  Seltjarnarnes Falleg gólf 
- parketþjónusta frá 1984 Lög og réttur ehf Nesskip hf Prentsmiðjan Nes ehf Seltjarnarneskirkja Vökvatækni ehf  Vogar V.P.vélaverkstæði ehf  Kópavogur Adesso ehf Allianz á Íslandi hf Á.K. Sjúkraþjálfun ehf Ásklif ehf BabySam, Smáralind Bakkabros ehf Bianco footwear 
ehf Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf Bílaklæðningar hf Bílhúsið ehf BJ-verktakar ehf Blikkform ehf Blikksmiðjan Vík ehf Bókun sf endurskoðun Byggðaþjónustan ehf Debenhams á Íslandi ehf dk hugbúnaður ehf., www.dk.is Fjölvirki ehf Frostmark ehf Glófi ehf, Reykjavík, 
Akureyri, Hvolsvöllur Goddi ehf Gunnar Leifsson ehf Hefilverk ehf Helga Þórdís Gunnarsdóttir, tannlæknir Hellur og garðar ehf Hörðuból ehf Íslandsspil sf Járnsmiðja Óðins ehf Kríunes ehf Litlaprent ehf Logey ehf Marás ehf Nobex ehf Norm X ehf Point Transaction System 
Ísland ehf Prentsmiðjan Viðey ehf Rafbreidd ehf Rafholt ehf Rafmiðlun hf Rafsetning ehf Réttingaþjónustan ehf S.S. Gólf ehf Smárinn, bókhald og ráðgjöf ehf Smurstöðin ehf Snælandsskóli Studio V ehf Suðurverk hf Svansprent ehf Söluturninn Smári Tannbjörg ehf, Elva 
Björk Sigurðard. tannlæknir Tannlæknastofa Láru Ólafsdóttur Tannlæknastofa Tinnu Kristínar Snæland Tengi ehf Vaki fiskeldiskerfi hf Vatnsvirkjar ehf,  almenn pípulögn og þjónusta Vídd ehf, flísaverslun VSI öryggishönnun og ráðgjöf ehf Weleda Askalind 6 www.mannval.
is Þakpappaþjónustan ehf Þokki ehf  Garðabær Álheimar ehf Endurskoðun og ráðgjöf ehf Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf Framtak, véla og skipaþjónusta Garðabær Geislatækni ehf Laser-þjónustan H.Filipsson sf Hitakerfi ehf Hurðaborg ehf Latibær 
ehf Miklatorg hf - IKEA Nostra Ræstingar ehf Nýþrif ehf Raftækniþjónusta Trausta ehf Wurth á Íslandi ehf Öryggisgirðingar ehf  Hafnarfjörður Aðalskoðun hf Airbrush & makeup gallery Dalakofinn sf Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf Fiskvinnslan Útvík ehf Fjöl - 
Smíð ehf Fjörukráin - Hótel Víking Format / Akron ehf Fura málmendurvinnslan ehf G.S. múrverk ehf H. Jacobsen Hafnarfjarðarhöfn Hársnyrtistofan Fagfólk ehf Heilsubúðin Héðinn Schindler lyftur hf HRM Legal ehf Hyggir ehf Höfn öldrunarmiðstöð Icetransport ehf Ingvar 
og Kristján ehf Ísrör ehf J.B.G fiskverkun ehf J.K. Lagnir ehf Krossborg ehf Meta-Járnsmíði ehf Pappír hf PON-Pétur O Nikulásson ehf Rafal ehf Rafmagnsverkstæði Birgis ehf sími 893-1986 Skógræktarfélag Hafnarfjarðar Sólark-Arkitektar,  Sigrún Óla s: 861 2707 Stúdíó 
tönn  ehf Sýningaljós slf Sæli ehf Umbúðamiðlun ehf Úthafsskip ehf Varma & vélaverk VBS-verkfræðistofa ehf Verkalýðsfélagið Hlíf Verkþing pípulagnir ehf Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf Viðhald og nýsmíði ehf  Reykjanesbær ÁÁ verktakar ehf., viðhald fasteigna s: 898 
2210 Aflbinding járnaverktakar ehf Ásberg fasteignasala ehf BG Málaraverktakar ehf Bílrúðuþjónustan ehf DMM Lausnir ehf Fitjavík ehf Grímsnes ehf Hár og rósir ehf Helga Ragnarsdóttir HS Orka hf Ísfoss ehf Íslenska félagið ehf Kaplavæðing ehf Keflavíkurkirkja Málverk 
slf Olsen Olsen R. H. innréttingar ehf Ráin, veitingasala Reiknistofa fiskmarkaða hf Reykjanesbær Skipting ehf Starfsmannafélag Suðurnesja Smiðshöggið ehf Suðurflug ehf Tannlæknast Einars Magnúss ehf Verkfræðistofa Suðurnesja hf Verslunarmannafélag 
Suðurnesja Æco bílar ehf  Grindavík Björgunarsveitin Þorbjörn www.stafholthestar.is NORTHERN LIGHT INN PVG Framtíðarform ehf Sílfell ehf Stjörnufiskur ehf TG raf ehf Vísir hf Þorbjörn hf  Sandgerði Fiskmarkaður Suðurnesja hf Vélsmiðja Sandgerðis ehf  Garður GSE 
ehf Leikskólinn Gefnarborg Sveitarfélagið Garður  Mosfellsbær Álaborg ehf Álafossbúðin Garðyrkjustöðin Gróandi Glertækni ehf Ísfugl ehf Múr og meira ehf Nonni litli ehf Nýja bílasmiðjan hf Reykjabúið ehf Reykjalundur endurhæfingarmiðstöð SÍBS Vélsmiðjan Orri 
ehf Vélsmiðjan Sveinn ehf  Akranes Apótek Vesturlands ehf Bjarmar ehf vélaleiga Byr AK-120 Ehf, Álmskógum 1 Garðakaffi GT Tækni ehf Ingjaldur Bogason tannlæknir  ehf Pípulagningaþjónustan ehf Smurstöð Akraness sf Straumnes rafverktakar Verkalýðsfélag 
Akraness Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf Vignir G. Jónsson hf  Borgarnes Bjarni, Guðrún og Þorgerður Bókhalds- og tölvuþjónustan sf Hársnyrtistofa Margrétar Sæmundur Sigmundsson ehf UMÍS Umhverfisráðgjöf Ísl ehf Vélaverkstæði Kristjáns ehf Kvenfélag 
Stafholtstungna Skógræktarfélag Borgarfjarðar Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf Vegamót, þjónustumiðstöð  Reykholt Borgarfirði Garðyrkjustöðin Varmalandi  Stykkishólmur Sæfell Sæmundarpakkhús, Stykkishólmi Sæferðir ehf www.saetours.is Tindur ehf Þ.B.Borg - 
Trésmiðja  Grundarfjörður Berg - vélsmiðja ehf Kaldnasi ehf  Ólafsvík Jón og Trausti sf Kvenfélag Ólafsvíkur Litlalón ehf Steinunn ehf Útgerðarfélagið Guðmundur ehf  Hellissandur Kristinn SH-112 Esjar SH-75 KG Fiskverkun ehf Kristinn J Friðþjófsson ehf Þorsteinn SH 
145 Nónvarða ehf Skarðsvík ehf Skógræktar og landverndarfélag undir Jökli  Ísafjörður Fræðslumiðstöð Vestfjarða Stál og Hnífur ehf Tréver sf Ferðaþjónustan í Heydal s: 456 4824 www.heydalur.is  Hnífsdalur Verkstjórafélag Vestfjarða  Bolungarvík Fiskmarkaður 
Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf Jakob Valgeir ehf Klúka ehf Sigurgeir G. Jóhannsson ehf Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur Vélvirkinn sf  Súðavík Súðavíkurhreppur Víkurbúðin ehf  Patreksfjörður Nanna ehf Oddi hf, fiskverkun  Tálknafjörður Gistiheimilið 
Bjarmalandi ehf TV - verk ehf  Þingeyri Bibbi Jóns ehf F&S Hópferðabílar ehf Skjólskógar á Vestfjörðum  Staður Kvenfélagið Iðunn  Hólmavík Thorp ehf  Drangsnes Útgerðarfélagið Gummi ehf  Norðurfjörður Hótel Djúpavík ehf  Hvammstangi Bílagerði ehf Brauð- og 
kökugerðin ehf Húnaþing vestra Villi Valli ehf  Blönduós Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda SAH Afurðir ehf Húnavatnshreppur  Skagaströnd Vélaverkstæði Skagastrandar  Sauðárkrókur Kaupfélag Skagfirðinga Króksverk ehf Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða 
ehf Stoð ehf Verslun Haraldar Júlíussonar Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf Víðimelsbræður ehf  Varmahlíð Akrahreppur Skagafirði Álftagerðisbræður ehf  Hofsós Vesturfarasetrið  Siglufjörður Bás ehf SR-Vélaverkstæði hf  Akureyri Akureyrarhöfn B. Hreiðarsson 
ehf Baugsbót sf, bifreiðaverkstæði Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf Blikkrás ehf Byggingarfélagið Hyrna ehf Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar ehf Ferðaskrifstofa Akureyrar Félagsbúið Hallgilsstöðum Garðar Guðmundsson Hlíð hf Hnýfill ehf Ísgát ehf Kjarnafæði 
hf Kælismiðjan Frost ehf Líkamsræktin Bjarg ehf Ljósco ehf Lostæti ehf Miðstöð ehf Myndlistaskólinn á Akureyri Netkerfi og tölvur ehf Norðurorka hf Orlofsbyggðin Illugastaðir Pallaleigan ehf Pípulagningaþjónusta Bjarna Fannberg Jónassonar ehf Rafeyri ehf Raftákn 
ehf Samvirkni ehf Sjómannablaðið Víkingur Sjómannafélag Eyjafjarðar Skóhúsið - Bónusskór Slippurinn Akureyri ehf Stefna hugbúnaðarhús Steypusögun Norðurlands ehf Tannlæknastofa Árna Páls Halldórssonar Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur Tikk Takk Trétak 
ehf Vélaleiga Halldórs G. Baldurssonar ehf  Grenivík Darri ehf Grýtubakkahreppur  Grímsey Sigurbjörn ehf, útgerð Sæbjörg ehf  Dalvík Njáll ehf Tréverk ehf, Dalvík Vélvirki ehf, verkstæði Gistihús Ytri-Vík Níels Jónsson ehf  Ólafsfjörður Árni Helgason ehf Freymundur 
ÓF-006 Sjómannafélag Ólafsfjarðar  Húsavík Bílaleiga Húsavíkur ehf Rikka ehf Skóbúð Húsavíkur Sorpsamlag Þingeyinga ehf Stefán Haraldsson, tannlæknir Trilla ehf Val ehf Vermir sf Öryggi ehf Félagsbú Tjörneshreppur  Laugar Norðurpóll ehf  Kópasker Kvenfélag 
Öxfirðinga  Þórshöfn Ferðaþjónusta bænda  Vopnafjörður Mælifell ehf Vopnafjarðarhreppur  Egilsstaðir Austfjarðaflutningar ehf Bílamálun Egilsstöðum ehf Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf Fljótsdalshérað Sentrum ehf Verkfræðistofa Austurlands ehf Klausturkaffi 
ehf  Seyðisfjörður Seyðisfjarðarkaupstaður  Mjóifjörður Sigfús Vilhjálmasson  Reyðarfjörður Launafl ehf Verkstjórafélag Austurlands Þvottabjörn ehf  Eskifjörður Eskja hf Fiskimið ehf Fjarðaþrif ehf Hafnarsjóður Fjarðabyggðar Rafkul ehf Rafmagnsverkstæði 
Andrésar /www.hotelibudir.net Tandraberg ehf  Neskaupstaður Rafgeisli Tómas R Zoëga ehf Síldarvinnslan hf, útgerð Tónspil ehf  Fáskrúðsfjörður Loðnuvinnslan hf  Höfn í Hornafirði Árnanes gistihús - www.arnanes.is Erpur ehf Grábrók ehf Hornabrauð ehf Kiddi Jóns 
ehf Skólaskrifstofa Hornafjarðar Vélsmiðjan Foss ehf Tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði Þrastarhóll ehf Funi ehf  Öræfi Félagsbúið Hnappavöllum 4  Selfoss Árvirkinn ehf Bakkaverk ehf Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf Björn Ingi Björnsson Búnaðarfélag 
Bláskógabyggðar Búnaðarfélag Grafningshrepps Búnaðarsamband Suðurlands Flóahreppur Flúðasveppir Gufuhlíð ehf Hitaveitufélag Gnúpverja ehf Hrói Höttur Jeppasmiðjan ehf Jóhann Helgi og Co ehf Kvenfélag Hraungerðishrepps Minni Borgir ehf Nesey ehf Pylsuvagninn 
Selfossi Ræktunarsamband Flóa og Skeiða Tannlæknastofa Halldórs Sigþórssonar Veitingastaðurinn Menam  Hveragerði Eldhestar ehf Garðyrkjustöð Ingibjargar Sport-Tæki ehf  Þorlákshöfn Fiskmark ehf Sveitarfélagið Ölfus  Eyrarbakki Allt byggingar ehf Sólvellir 
heimili aldraðra  Stokkseyri Fjöruborðið veitingahús, Stokkseyri www.kvoldstjarnan.com  Flúðir Fögrusteinar ehf Kvenfélag Hrunamannahrepps  Hella Trésmiðjan Ingólfs ehf Kvenfélagið Sigurvon  Hvolsvöllur Gallery Pizza ehf Krappi ehf, byggingaverktakar Kvenfélagið 
Bergþóra Búaðföng, Hvolsvelli Byggðarsafnið í Skógum Jón Guðmundsson Kvenfélagið Hallgerður  Vík B.V.T. ehf Kvenfélag Hvammshrepps Mýrdælingur ehf RafSuð ehf Víkurprjón ehf  Kirkjubæjarklaustur Ferðaþjónustan Hunkubökkum  - hunkubakkar@simnet.
is Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólar Kvenfélag Skaftártungu  Vestmannaeyjar Frár ehf Heimaey ehf - þjónustuver Ísfélag Vestmannaeyja hf Miðstöðin ehf Narfi ehf Nethamar ehf Ós ehf Skýlið Vélaverkstæðið Þór ehf Viking tours, Vestmannaeyjum Vinnslustöðin 
hf

Stuðningsfélag fyr i r  ungt  fólk  sem gre inst  hefur  með krabbamein

Kraftur - Skógarhlíð 8105, Reykjavík  l  Stuðningsnetið: 470 2700  l  Reikningur í KB Banka 327-26-11223 Kennitala: 
571199-3009  l  Netfang: kraftur@kraftur.org
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Auglýsing um umhverfismat tillögu samgönguráðs 
að samgönguáætlun 2011-2022

Samgönguráð auglýsir hér með umhverfismat á tillögu að samgöngu-
áætlun 2011-2022 til kynningar í samræmi við lög nr. 105/2006 um 
umhverfis mat áætlana. Tillaga samgönguráðs að samgönguáætlun er 
unnin í samræmi við lög nr. 33/2008 um samgönguáætlun. Þar er mörkuð 
stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu tólf árin. Með 
umhverfismatinu hafa verið skilgreind helstu áhrif sem kunna að verða 
vegna samgönguáætlunar og aðgerðir sem ráðast þarf í til að tryggja að 
dregið verði úr líklegum neikvæðum áhrifum samgönguáætlunar.

Í lögum nr. 33/2008 um samgönguáætlun segir að innanríkisráð herra 
leggi á fjögurra ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar 
um samgönguáætlun. Samkvæmt lögum skipar ráðherra samgöngu-
ráð sem hefur yfirumsjón með gerð tillagna að samgönguáætlun. Í 
samgöngu ráði sitja forstöðumenn þeirra samgöngustofnana sem heyra 
undir ráðuneytið. Auk þess situr þar fulltrúi ráðherra sem jafnframt er 
formaður. 

Undirbúningur að vinnu við tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun 
2011-2022 hófst árið 2008 og umfangsmikið samráð við atvinnulíf 
og sveitarfélög í landinu um langtímastefnumótun hófst í upphafi árs 
2009. Skýrsla samgönguráðs, Samgönguáætlun 2011-2022 - Drög að 
stefnu mótun, var kynnt á fjölmennu samgönguþingi í Reykjavík 19. maí 
síðastliðinn. Á samgönguþingi og í kjölfar þess var óskað eftir ábending-
um og athugasemdum við drög samgönguráðs að stefnumótun.

Samhliða mótun tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun 2011-
2022 var unnið að umhverfismati áætlunarinnar í samræmi við lög 
nr. 105/2006. Umhverfismatið er hér með auglýst til kynningar. Með 
umhverfisskýrslu fylgja til hliðsjónar drög samgönguráðs að tillögu 
að samgönguáætlun ásamt drögum að greinargerð. Ekki er óskað eftir 
sérstökum athugasemdum við þessi fylgigögn.

Umhverfismat samgönguáætlunar liggur frammi til kynningar hjá 
eftirtöldum samgöngustofnunum:
• Flugmálastjórn Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík 
• Siglingastofnun Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogur 
• Umferðarstofa, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
• Vegagerðin, Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík

Frestur til að gera athugasemdir við umhverfismat samgönguáætlun-
ar er til og með 4. nóvember 2011. Athugasemdir skal senda 
bréfleiðis á innanríkisráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða með 
tölvupósti á netfangið postur@irr.is

Hægt er að nálgast auglýst gögn á vefsvæði samgönguáætlunar á vef 
innanríkisráðuneytisins. Vefslóðin er eftirfarandi: http://www.innanrikis-
raduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/
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krossgátakrossgáta

Í síðustu viku fengu foreldrar og forráða-
menn nemenda í grunnskóla á höfuð-

borgarsvæðinu tölvupóst frá kennurum 
þar sem þeir falast eftir bókum barnanna 
þeirra. Þar segir: „Okkur [ ... ] langar að 
athuga hvort það leynast einhverjar af 
neðangreindum bókum í hillunum heima 
sem skólinn mætti fá til eignar. Þessar 
bækur eru notaðar í Byrjendalæsi í 6, 7 
og 8 ára hópunum og eru sumar hverjar 
ófáanlegar hjá útgefendum og erfitt að 

nálgast annars staðar.“

Í SKÓLANUM er bókasafn en 
aðeins fást nú laun til að hafa bóka-
safnsfræðing þar í 40% starfi. 
Safnið er því bara opið endrum 
og sinnum. Fyrir yndislesturinn 
verða sumir nemendur skólans að 
koma með bækur að heiman og nú 

vill skólinn einfaldlega fá að eiga 
bækurnar þeirra. Og er það fullorðna 

fólksins að hlutast til um eigur 
barnanna? Sjálf lít ég á barna-
bækurnar sem ég fékk í æsku 
sem algjört góss og ég nýt þess 
að lesa þær enn þann dag í dag, 
ein eða með sonum mínum. Ég 
fékk líka mikilvæga innsýn inn 
í æsku foreldra minna þegar ég 
las barnabækurnar þeirra, svo 
sem um þá Tarzan og Nasredd-
in, hvort tveggja menn sem ekki 

bundu bagga sína sömu hnútum og sam-
ferðarmennirnir.

ÓLÍKT bókunum um þá eru verkin á lista 
kennaranna ekki frá miðri síðustu öld. 
Margar bókanna sem þeir falast eftir 
eru nefnilega frekar nýlegar, til dæmis 
Skrímslabækurnar eftir Áslaugu Jóns-
dóttur, Kalle Güettler og Rakel Helms-
dal. Aðrar eru gersemar sem gefnar eru 
út aftur og aftur, eins og Blómin á þakinu 
eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur og Ástar-
saga úr fjöllunum eftir Guðrúnu Helga-
dóttur. Þetta eru bækur sem börn dagsins 
í dag eiga eftir að njóta að lesa fyrir sín 
eigin börn þegar fram líða stundir og því 
engin ástæða til að gefa skólanum eintökin 
þeirra. Það vex enginn upp úr góðri bók. 

ÁKALL kennaranna sýnir hvað skólanum 
er búinn þröngur stakkur. Komið er að því 
að foreldrar greiði fyrir bókakostinn sem 
skólinn þarf til að hægt sé að kenna börn-
unum þeirra það sem honum þó ber. Þetta 
gerist sama ár og Reykjavík hefur verið 
gerð að bókmenntaborg UNESCO þar sem 
hún einsetur sér að vinna að því að „renna 
frekari stoðum undir bókmenninguna í 
sínu nærumhverfi“. Reykjavík ætti að 
beita sér fyrir því að grunnskólana vanti 
ekki bækur svo hægt sé að kenna börn-
um undirstöðu allra bókmennta, sjálfan 
lesturinn.

Bókmenntasorgin

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. þurrka út, 6. í röð, 8. heldur brott, 
9. keyra, 11. vörumerki, 12. gimsteinn, 
14. ísjaki á sjó, 16. fisk, 17. draup, 18. 
hækkar, 20. þessi, 21. harla.

LÓÐRÉTT
1. úrgangur, 3. tveir eins, 4. frelsarinn, 
5. tímabils, 7. hosa, 10. herma, 13. 
styrkur, 15. himna, 16. púka, 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. afmá, 6. rs, 8. fer, 9. aka, 
11. ss, 12. tópas, 14. hafís, 16. ál, 17. 
lak, 18. rís, 20. sá, 21. afar. 

LÓÐRÉTT: 1. hrat, 3. ff, 4. messías, 
5. árs, 7. skóhlíf, 10. apa, 13. afl, 15. 
skán, 16. ára, 19. sa. 

Við skiptum nú yfir á 
beina útsendingu frá 
Hong Kong þar sem 
King Kong er að spila 

bæði snóker og póker... 

Ekki morgunkorn? 
Hvað ertu að rugla? 

Ég er búinn að borða 
þetta árum saman!

Sérðu 
köttinn 
hérna 
Ívar?

Hvað er 
þetta?

Þetta er mynd af 
mér að gefa þér 

brjóst.

Skamm-
astu þín 

fyrir þetta?

Ég skal láta þig 
vita þegar heila-
sellurnar mínar 
hafa náð sér.

Rím
íþrótta
stöðin

Nú þegar ég 
er búinn að 
finna vatns-
byssurnar 
mínar fara 
leikar að 

Þetta var 
samt alveg 

rétt hjá 
honum.

Aum-
ingja 
pabbi

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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



ADVANCED TECHNOLOGY IN SLEEPING  
DUXIANA H Á Þ R Ó A Ð U R  S V E F N B Ú N A Ð U R   ÁRMÚLA 10  108 REYKJAVÍK 

Við höldum upp á 30. ára afmæli DUXIANA á Íslandi
vikuna 26. september til 1. október.

30% afsláttur af öllum sérpöntunum frá DUX og af 
völdum vörum í versluninni. Önnur tilboð í gangi.
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H E I M I L I  R I F F  2 0 1 1
MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR 

ÍSLANDS / CAFÉ OG BAR OPIÐ 11:30-23:00 / www.bioparadis.is / midi.is

VELKOMIN Á HEIMILI RIFF:  OPIÐ FRÁ 11:30  
LÉTTIR RÉTTIR Í HÁDEGINU  EÐALKAFFI OG MEÐLÆTI  
LÉTTVÍN OG BJÓR  HANDHAFAR RIFF KORTA FÁ GÓÐAN
 AFSLÁTT  “HAPPY HOUR” 17-19  ÓKEYPIS Á RIFF 
          FYRIR ATVINNULAUSA KL. 14 ALLA DAGANA.  EKKI 
          ÞARF AÐ KAUPA MIÐA (NEMA ÞÚ ÆTLIR Í BÍÓ)

Endurminningar þekktra 
tónlistarmanna hafa verið 
vinsælar í gegnum tíðina. 
Fréttablaðið tók saman 
lista yfir nokkrar erlend-
ar sjálfsævisögur sem 
eru nýkomnar út eða eru 
væntan legar á  næsta ári.

Shaun Ryder, forsprakki bresku 
sveitarinnar Happy Mondays, gaf 
nýverið út ævisögu sína sem nefnist 
Twisting My Melon. Bókin fjallar 
um heróínfíkn hans sem hófst þegar 
hann var átján ára, stofnun Happy 
Mondays árið 1980 og leið hljóm-
sveitarinnar upp á stjörnuhimininn. 
Hið fyndna er að Ryder segist ekki 
hafa hugmynd um hvað gerðist í lífi 
sínu á árunum 1990 til 2006 vegna 
dópneyslu. Með hjálp góðra vina og 
tímaritsins NME tókst honum þó að 
rifja upp það helsta. 

Rokkarinn Billy Corgan úr The 
Smashing Pumpkins gefur út ævi-
sögu sína God Is Everywhere, 
From Here To There, á næsta ári. 
Þar skrifar Corgan um einkalíf sitt, 
ástar sambönd og tíma sinn í rokk-
inu og verður bókin á andlegu nót-
unum. 

Morrissey, sem var söngvari The 
Smiths, hefur lokið við ævisögu 
sína og kemur hún út í desember á 
næsta ári. Bókin er algjör doðrant-
ur, 660 blaðsíður, og verður því úr 
nógu að moða fyrir aðdáendur kapp-
ans. Bókaútgefandinn Penguin Clas-
sic mun hugsanlega gefa bókina út. 
Talsmaður fyrirtækisins telur að 
ævisagan eigi eftir að verða sígild.  

Ný ævisaga Neils Young sem 
kemur út haustið 2012. Þar renn-
ir þessi rokkgoðsögn yfir áratuga-
langan feril sinn. Young, sem hefur 
samið lög á borð við Heart of Gold 
og Rockin´ In The Free World, seg-
ist ekki hafa getað hætt að skrifa 
eftir að hann var byrjaður, svo 
miklu hafði hann frá að segja.

Pete Townshend, gítarleikari The 
Who, gefur út sína ævisögu á næsta 
ári. Þessi 66 ára rokkari hefur verið 
með bókina í smíðum síðustu fimm-
tán ár. Hann fékk aðvörun frá lög-
reglunni árið 2003 fyrir að hafa 

Kynlíf, dóp og rokk og ról

farið inn á barnaklámsíðu. Þá sagð-
ist hann vera í rannsóknarvinnu 
fyrir bókina. Ástæðan er sú að 
hann segist hafa verið misnotaður 
kynferðislega af ömmu sinni þegar 
hann var fimm eða sex ára.

Rapparinn Nas gefur út ævisögu 
sína It Ain´t Hard To Tell á næsta 

ári. Eins og með bók Townshend 
hefur hún verið fimmtán ár í smíð-
um. Í bókinni fjallar Nas um rifr-
ildi sitt við Jay-Z, hjónabandið með 
söngkonunni Kelis og samband 
sitt við barnsmóður sína Carmen 
Bryan. Hún gaf einmitt út sína ævi-
sögu fyrir fimm árum.

Ævisaga Rollingsins Keiths Richards 
olli miklu fjaðrafoki þegar hún kom 
út í fyrra. Þar skaut hann föstum 
skotum að félaga sínum Mick Jagger

og sagði stjórnsemi 
söngvarans algjör-
lega óþolandi og 
að samband þeirra 
hafi ekki verið gott 
undanfarna áratugi. 
Til að bæta gráu 
ofan á svart sagði 
hann getnaðarlim 

söngvarans lítinn. Eins og eðlilegt er 
var Jagger ekki sáttur við skrifin og 
hafa þeir lítið sem ekkert talast við 
eftir að bókin kom út.

Ævisaga glysrokkaranna í Mötley 
Crüe, The Dirt, kom út árið 2001. 
Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil 
og Nikki Sixxx rituðu endurminn-
ingarnar með hjálp blaðamannsins 
Neils Strauss. Bersögli þeirra kom 
mörgum í opna skjöldu þar sem 
nóg var af safaríkum sögum af kyn-
lífi, dópi og rokki og róli.

TVÆR FRÆGAR SJÁLFSÆVISÖGUR

ROKKAÐ Á RITVÉLAR
Peter Townshend hefur verið 
með ævisögu sína í smíðum 
í fimmtán ár. Hún kemur út 
á næstunni eins og ævisögur 
Neils Young, Shauns Ryder, 
Billy Corgan og Morrissey.

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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KRINGLUNNI

10

7

16

16

JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN Luxus VIP kl. 8 - 10:10 2D
SHARK NIGHT 3D kl. 8 - 10:10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
DRIVE                               kl. (5:50 vip) - 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:10 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5:40 2D

V I P

12

L

L

L

L

16

16

7

SHARK NIGHT 3D                            kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
DRIVE kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6  2D
Kvikmyndahátíð Auka sýningar vegna mikla eftirspurnar

THE TREE OF LIFE Kvikmyndahátíð Ótextuð kl. 10

THE LION KING m/ísl tali kl. 4 - 5 - 6 3D
SHARK NIGHT kl. 8 - 10:10 3D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 4 - 5 - 6 2D
DRIVE kl. 8 - 10:20 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:40 2D
THE LION KING m/ensk tali kl. 8 3D
FRIGHT NIGHT kl. 10:30 3D

L

L

KEFLAVÍK

AKUREYRI
L

L

16

16

14

16

16

KONUNGUR LJÓNANNA 3D kl. 6 3D
DRIVE kl. 8  2D
SHARK NIGHT 3D kl. 10:10 3D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 - 8 2D
FRIGHT NIGHT kl.   10:10 3D

SHARK NIGHT kl. 10:10 3D

JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 8 2D

ALGJÖR SVEPPI m/íslensku tali kl. 8 2D

30 MINUTES OR LESS kl. 10:10 2D

����
-A.E.T. MBL 

ÓGNVEKJANDI
SPENNUÞRILLER

UPPLIFÐU 
MARTRÖÐINA 
Í MAGNAÐRI 
ÞRÍVÍDD

Vinsælasta myndin í USA í dag

íslenskt og enskt tal

����
-EMPIRE 

����
-MBL

�����
-FRÉTTATÍMINN Þ.Þ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 6 - 8 - 10  7 
I DON’T KNOW HOW SHE DOS IT  KL. 6 - 8 - 10  L

JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT KL. 8 - 10.10 7
Á ANNANN VEG KL. 6  L

JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  7
JOHNNY ENGLISH REBORN LÚXUS  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.50 - 8 - 10.10  L
WARRIOR  KL. 8   14
OUR IDIOT BROTHER  KL. 10.10  12
30 MINUTES OR LESS  KL. 8  14
SPY KIDS 4 IN 4D  KL. 3.30 - 5.50  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL KL. 3.30 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL.TAL  KL. 3.40  L

JOHNNY ENGLISH 6, 8 og 10.15

COLOMBIANA 8 og 10.15

CHANGE UP 8

SPY KIDS - 4D 6

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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Ræðst gegn verkjum

Paratabs®
– Öflugur verkjabani!

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið paracetamól - 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og 
hitalækkandi lyf, m.a. notað við höfuðverk, tannverk og tíðaverk. Paratabs er einnig notað við sótthita, t.d. af 
völdum inflúensu og umgangspesta. Skömmtun: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára (>40 kg) 1–2 töflur á 4–6 
klst. fresti, mest 8 töflur á sólarhring eða 4000 mg. Börn, 7–12 ára (25–40 kg), ½–1 tafla á 4–6 klst. fresti, mest 4 
töflur á sólarhring eða 2000 mg. Börn, 3–7 ára (15–25 kg), ½ tafla á 4–6 klst. fresti, mest 4 sinnum á sólarhring 
eða 1000 mg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki 
að nota Paratabs. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi. Einstaklingar með 
áfengisvandamál skulu ekki nota Paratabs án samráðs við lækni og alls ekki samhliða neyslu áfengis. Paratabs 
á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda paracetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en ráðlagðir 
hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Lyfið má ekki nota ef um 
lifrarsjúkdóm er að ræða. Meðganga og brjóstagjöf: Engin þekkt áhætta er af notkun parasetamóls á 
meðgöngu. Parasetamól skilst út í brjóstamjólk en hættan á áhrifum á barnið er ólíkleg við ráðlagða skammta. 
Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt, 
helst er að nefna ofnæmi, útbrot og lifrarskemmdir. Lifrarskemmdir við notkun parasetamóls hafa komið fram í 
tengslum við misnotkun áfengis, eins getur langvarandi notkun parasetamóls valdið nýrnaskemmdum. Lesið 
vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. September 2011.

Yesmine Olsson, dansari og ástríðukokkur, hefur 
í nægu að snúast. Ásamt því að setja upp Bolly-
wood-sýningu í Hörpunni í nóvember vinnur hún 
að nýjum matreiðsluþætti fyrir RÚV og skipu-
leggur viðburð í tengslum við Riff-kvikmyndahá-
tíðina.

Yesmine samdi lag sérstaklega fyrir sýninguna 
sem hún mun setja upp í Hörpunni og er textinn 
bæði á hindí og á ensku en lagið sjálft er í anda 
Bollywood-söngvanna. „Mig langaði að prófa að 
semja lag sjálf og fékk vin minn, tónlistarmann-
inn Stefán Örn Gunnlaugsson, til að aðstoða mig. 
Við lögðumst í smá rannsóknarvinnu áður og 
stúderuðum tónlistarstefnuna áður en við hóf-
umst handa við að semja. Ég samdi svo textann 
með aðstoð Google en ég veit ekki hvort textinn 
er skiljanlegur á hindí,“ segir Yesmine og hlær. 

Sýningin í Hörpunni nefnist Hollywood meets 
Bollywood og blandar saman hefðbundnum 
Bolly wood-dans og svo aðeins nútímalegri dansi 
í anda bandarískra poppstjarna. Sýningin er með 
sama sniði og sú sem haldin var  Turninum í 
fyrra, nema stærri og stórkostlegri. 

Eiginmaður Yesminar, tónlistarmaðurinn Arn-
grímur Fannar Haraldsson, starfar sem verk-
efnastjóri tónlistarviðburða í Hörpunni. Innt 
eftir því hvort þau hjónin verði þá að vinna 
saman svarar Yesmine neitandi. „Við förum 
kannski í hádegismat saman, en við munum ekki 
vinna hlið við hlið,“ segir hún að lokum glaðlega.

Hægt verður að nálgast miða á viðburðinn í 
Hörpu og á Midi.is frá og með deginum í dag.  
 -sm

Syngur frumsamið lag á hindí

MÖRG JÁRN Í ELDINUM Yesmine Olsson setur 
upp sína aðra Bollywood-sýningu í Hörpunni. 
Yesmine samdi lag sérstaklega fyrir sýninguna 
og er textinn bæði á hindí og ensku.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Söngkonan Beyoncé sagði frá því 
að hún ætti von á barni er hún 
tróð upp á VMA-verðlaunahá-
tíðinni nú fyrir skemmstu. Hana 
dreymdi atburðinn og fannst 
þetta eina rétta leiðin til að til-
kynna fréttirnar.

Beyoncé og eiginmaður henn-
ar, rapparinn Jay-Z, hafa verið 
saman í tíu ár og í gegnum árin 
hefur fjöldi tímarita spáð fyrir 
um að barns væri von án þess 
þó að hafa haft rétt fyrir sér. 
„Orðrómurinn var þrálátur og 
mér fannst þetta besta leiðin til 
að tilkynna fólki fréttirnar og í 
sannleika sagt þá dreymdi mig 
atburðinn,“ sagði söngkonan. 

Eftir að Beyoncé hafði látið 
uppi um orðróminn sýndu 
myndavélar Jay-Z í faðmi vinar 
síns, rapparans Kanye West, 
þar sem þeir fögnuðu fréttunum 
saman. „Ég sá það ekki sjálf, en 
hef séð þetta augnablik í ólíkum 
sjónvarpsþáttum og á netinu. 
Mér fannst það falleg stund,“ 
sagði hin verðandi móðir. 

Berdreymin 
Beyoncé

Á VON Á SÉR Beyonce segist hafa 
dreymt að hún tilkynnti umheiminum 
að hún ætti von á barni á meðan hún 
væri á sviðinu.  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Naomi Watts opnaði 
sig í fyrsta sinn um samband sitt 
og leikarans Heath Ledger´s í 
viðtali við tímaritið More. Ledger 
lést árið 2008, aðeins 28 ára að 
aldri.

Watts og Ledger hófu samband 
sitt árið 2004 og stóð það í tvö ár. 
Í viðtalinu við More segist Watts 
minnast tímans með Ledger með 
mikilli gleði. „Hann var ein-
stök sál og við áttum góðan tíma 
saman. Hann var fullur af gleði 
og við hlógum mikið saman. 
Hann hafði gríðarleg áhrif á 
líf mitt og andlát hans er mik-
ill harmleikur fyrir litlu dóttur 
hans,“ sagði Watts sem nú er í 
sambúð með leikaranum Liev 
Schreiber og á með honum tvo 
syni.

Watts minn-
ist Ledgers

MINNIST LEDGERS Naomi Watts átti í 
tveggja ára sambandi með leikaranum 
Heith Ledger. Hún segir hann hafa verið 
einstaka sál.  NORDICPHOTOS/GETTY
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sport@frettabladid.is

BALLIÐ ER BYRJAÐ!

Afturelding - Akureyri
Varmá | Kl. 18.30

Mán. 26. sept. |  N1-deild karla

Grótta - Valur
Seltjarnarnes | Kl. 19.30 

Mán. 26. sept. |  N1-deild karla

HK - Haukar
Digranes | Kl. 19.30 

Mán. 26. sept. |  N1-deild karla

FH - Fram
Kaplakriki | Kl. 19.30

Mán. 26. sept. |  N1-deild karla
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KR 3-2 FYLKIR

1-0 Bjarni Guðjónsson, víti (28.)
1-1 Styrmir Erlendsson (35.) 
2-1 Baldur Sigurðsson (48.)
2-2 Sjálfsmark (Bjarni Guðjónsson) (51.)
3-2 Dofri Snorrason (64.)
KR-völlurinn, áhorfendur.: 3.001
Dómari: Gunnar Jarl Jónsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–6 (6–5)
Varin skot Hannes 2 – Fjalar 3
Horn 10–1
Aukaspyrnur fengnar 17–6
Rangstöður 5–0

KR  4–3–3  Hannes Þór Halldórsson 5, *Dofri 
Snorrason 8, Skúli Jón Friðgeirsson 6, Grétar S. 
Sigurðarson 6, Guðmundur Reynir Gunnarsson 
5 – Baldur Sigurðsson 6, Egill Jónsson 7, Viktor Bjarki 
Arnarsson 5, Bjarni Guðjónsson 5 – Björn Jónsson 5 
(66. Gunnar Örn Jónsson 4), Guðjón Baldvinsson 6

Fylkir  4–3–3  Fjalar Þorgeirsson 6, Trausti B. 
Ríkharðsson 6, Valur Fannar Gíslason 5, Þórir 
Hannesson 7, Kjartan Á. Breiðdal 5 (46. Rúrik 
A. Þorfinnsson 5) – Baldur Bett 5 (67. Elís Rafn 
Björnsson 5), Hjörtur Hermannsson 6, Ásgeir Börkur 
Ásgeirsson 6 – Ásgeir Örn Arnþórsson 5, Styrmir 
Erlendsson 6 (82. Andri Már Hermannsson -), Albert 
Brynjar Ingason 7  

KÁRI STEINN KARLSSON  setti Íslandsmet í maraþonhlaupi í Berlínarmaraþoninu í gær. Kári Steinn hljóp á tímanum 
2:17.12 klst sem tryggði honum sæti á Ólympíuleikana í London næsta sumar. Hann setti Íslandsmet í hálfu maraþonhlaupi 
í Reykjavíkurmaraþoninu fyrr í sumar og bæði metin því í hans eigu. Kári Steinn er annar Íslendingurinn sem tryggir sig inn á 

Ólympíuleikana. Ásdís Hjálmsdóttir spjótkastari tryggði sér sæti á leikana í sumar.

Pepsi-deild karla -staðan
KR  21  13  7  1  44-22  46
FH  21  12  5  4  43-28  41
ÍBV  21  12  4  5  37-25  40
Stjarnan  21  10  7  4  48-31  37
Valur  21  10  5  6  28-23  35
Fylkir  21  7  4  10  31-39  25
Breiðablik  21  6  6  9  30-39  24
Keflavík  21  6  3  12  25-31  21
Fram  21  5  6  10  18-27  21
Þór  21  6  3  12  27-39  21
Grindavík  21  4  8  9  24-37  20
Víkingur R.  21  3  6  12  23-37  15
MARKAHÆSTIR
Garðar Jóhannsson  Stjörnunni  15
Kjartan Henry Finnbogason  KR  12
Atli Viðar Björnsson  FH  11
Halldór Orri Björnsson  Stjarnan  11
Kristinn Steindórsson  Breiðablik 11
Tryggvi Guðmundsson  ÍBV 10

Enska úrvalsdeildin
Man. City-Everton  2-0
1-0 Mario Balotelli (68.), 2-0 James Milner (89.)
Arsenal-Bolton  3-0
1-0 Robin van Persie (46.), 2-0 Robin van Persie 
(77.), 3-0 Alex Song (88.). Grétar Rafn Steinsson 
spilaði allan leikinn. 
Chelsea-Swansea  4-1
1-0 Fernando Torres (29.), 2-0 Ramires (36.), 
3-0 Ramires (76.), 3-1 Ashley Williams (86.), 4-1 
Didier Drogba (90.+4)
Liverpool-Wolves  2-1
1-0 Sjálfsmark (11.), 2-0 Luis Suárez (38.), 2-1 
Steven Fletcher (49.)
Newcastle-Blackburn  3-1
1-0 Demba Ba (26.), 2-0 Demba Ba (30.), 2-1 
David Hoilett (37.), 3-1 Demba Ba (54.)
West Brom-Fulham  0-0
Wigan-Tottenham  1-2
0-1 Raphael van der Vaart (3.), 0-2 Gareth Bale 
(23.), 1-2 Mohamed Diamé (50.)
Stoke-Man. United  1-1
0-1 Nani (27.), 1-1 Peter Crouch (52.)
QPR-Aston Villa  1-1
0-1 Barry Bannan, víti (58.), 1-1 Sjálfsmark 
(90.+3). Heiðar Helguson kom inn á 78. mínútu 
og lagði upp jöfnunarmarkið.
STAÐA EFSTU LIÐA
Man. United 6 5 1 0 22-5 16
Man. City 6 5 1 0 19-5 16
Chelsea 6 4 1 1 12-7 13
Newcastle 6 3 3 0 7-3 12
Liverpool 6 3 1 2 8-8 10
Tottenham 5 3 0 2 9-9 9
Stoke 6 2 3 1 4-6 9
Aston Villa 6 1 5 0 7-5 8
QPR 6 2 2 2 5-7 8

Evrópuboltinn
Veigar Páll Gunnarsson lagði upp 
sigurmark  Vålerenga á moti Rosenborg í 
norsku úrvalsdeildinni í gær.

Jóhann Berg Guðmundsson kom inn á sem
 varamaður þegar AZ Alkmaar vann 2-1 sigur 
á Feyenoord og Kolbeinn Sigþórsson spilaði 
fyrstu 80 mínúturnar í 1-1 jafntefli Ajax á móti 
Twente. QAZ er í toppsætinu en Ajax er í 3. 
sætinu.

Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn 
wþegar Cardiff gerði 0-0 jafntefli við 

ÚRSLITIN

FÓTBOLTI KR-ingar tryggðu sér 
sinn 25. Íslandsmeistaratitil með 
3-2 sigri á Fylki í Vesturbænum 
í gær. KR-ingar hafa verið í for-
ystusæti deildarinnar í allt sumar 
og vel að titlinum komnir.

„Þetta er ólýsanleg tilfinning. 
Það er bara þannig,“ sagði Dofri 
Snorrason, hetja KR-inga. Dofri 
fór á kostum sem hægri bakvörð-
ur. Hann lagði upp annað mark 
KR í leiknum, bjargaði á línu 
þegar mikið lá við og skoraði sig-
urmarkið.

„Maður hefur alist upp við það 
sjá allar þessar hetjur taka tit-
ilinn. Svo upplifir maður þetta 
sjálfur. Þetta er ólýsanlegt,“ sagði 
bakvörðurinn.

Rúnar Kristinsson, þjálfari KR 
og fyrrverandi leikmaður félags-
ins, var í skýjunum yfir árangri 
liðsins á tímabilinu.

„Að vera uppalinn KR-ingur og 
ná þessum árangri með liðið er 
frábært. Ég er gríðarlega stoltur, 
aðallega af leikmönnunum, stjórn 
félagsins og þeim mönnum sem 
ég hef starfað með. Þeir hafa lagt 
mikið á sig og við unnið þetta vel 
saman. Ég er gríðarlega ánægð-
ur með árangurinn,“ sagði Rúnar.

Auk þess að verða Íslands-
meistarar unnu KR-ingar bikar-
inn fyrr í sumar og eru því tvö-
faldir meistarar.

„Ég hafði trú á því að við 
gætum endað svona í sumar. 
Kannski ekki með báða titlana en 
ég vissi að við gætum gert tilkall 
til beggja,“ sagði Rúnar.

KR-ingar virkuðu óstöðvandi 
framan af sumri en þeim skrikaði 
fótur þegar Óskar Örn Hauksson 
meiddist á miðju tímabili. Óskar 
Örn hafði spilað frábærlega með 
liðinu. 

„Það var gríðarlega slæmt 
fyrir okkur að missa hann. Við 
misstum bit á vinstri vængnum 

við það, sagði Rúnar sem 
benti á að Björn og 

Egill Jónssynir auk Dofra hefðu 
komið sterkir inn.“

„Við áttum kannski ekki mikið 
af fallegum leikjum eftir þetta 
en vorum duglegir að safna stig-
um. Meðan hin liðin voru ekki að 
klára sína leiki héldum við topp-
sætinu og stigum svo upp í rest-
ina,“ sagði Rúnar sem getur verið 
stoltur af sínu liði. 

KR er sigursælasta félag í 
íslenska boltanum frá upphafi. Sú 
hefð hefur skapast að fyrir hverja 

fimm Íslandsmeistaratitla fá lið 
stjörnu á búning sinn. Fyrir leik-
inn gegn Fylki voru stjörnurnar 
fjórar á búningi KR.

„Þær verða fimm á Hlíðarenda 
næstkomandi laugardag. Það 
verður gaman. Þangað mætum 
við með titilinn. Valsmenn vildu 
fá titilinn á 100 ára afmælinu 
og við ætlum að verða við þeirri 
ósk,“ sagði Grétar Sigfinnur létt-
ur.   
  kolbeinntd@365.is

Fimmta stjarnan á KR-búninginn
KR-ingar tryggðu sér sinn 25. Íslandsmeistaratitil með 3-2 sigri á Fylki í Vesturbænum í gær. KR-ingar hafa 
verið í forystusæti deildarinnar í allt sumar og eru vel að titlinum komnir.

VEL FAGNAÐ KR-ingar fögnuðu Íslandsmeistaratitilinum vel í leikslok. Dofri Snorrason, besti maður vallarins, fékk að finna fyrir því 
hjá liðsfélögum sínum í fagnaðarlátunum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TITILLINN Á LOFT Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, virðist stjórna fagnaðarlátunum líkt 
og stjórnandi sinfóníuhljómsveitar. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
Meiri Vísir.

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

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1780

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–12 (7–8)
Varin skot Gunnleifur 5 – Abel 2
Horn 4–3
Aukaspyrnur fengnar 6–13
Rangstöður 1–0

ÍBV 4–4–2  
Abel Dhaira  6
Arnór Eyvar Ólafsson 4
Yngvi Borgþórsson 6
Rasmus Christiansen 6
Matt Garne 5
Ian David Jeffs 6
Tony Mawejje  7
Finnur Ólafsson 5
Guðmundur Þórar. 6
Tryggvi Guðmundss. -
(17., Kjartan Guðj. 3)
(89., Jón Ingason  -)
Aaron Spear  6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs. 7
Ásgeir Gunnar Ásg. 4
Freyr Bjarnason 6
Tommy Nielsen 7
Viktor Örn Guðm. 5
Hákon Atli Hallfreðs. 5
(64., Bjarki Gunnl. 5)
Hólmar Örn Rúnars. 6
Matthías Vilhjálmss. 6
Ólafur Páll Snorras. 6
(84., Emil Pálsson  -)
*Atli Guðnason 8
(89., Gunnar Kristj. -)
Atli Viðar Björnsson 7

0-1 Aaron Spear (19.), 1-1 Atli 
Guðnason (27.), 2-1 Atli Viðar 
Björnsson (44.), 3-1 Atli Guðnason 
(57.), 3-2 Tony Mawejje (61.)
4-2 Atli Viðar Björnsson (72.).

4-2
Magnús Þórisson (6) Stjörnuvöllur, áhorf.: 628

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–7 (6–2)
Varin skot Ingvar 2 – Haraldur 1
Horn 6–6
Aukaspyrnur fengnar 6–10
Rangstöður 0–1

VALUR 4–3–3  
Haraldur Björnsson 5
Jónas Tór Næs 5
Atli Sveinn Þórarinss. 4
Pól Justinussen 2
Brynjar Kristmundss. 4
Haukur Páll Sigurðss. 5
Christian Mouritsen 4
(46., Arnar Sveinn 5)
Rúnar Már Sigurjóns. 4
Jón Vilhelm Ákason 5
(46., Sigurbjörn Örn 4)
Hörður Sveinsson 3
Kolbeinn Kárason 4 
(46., Matthías Guðm.5)

STJARNAN 4–3–3
Ingvar Jónsson 7
Baldvin Sturluson 6
Tryggvi Bjarnason 7
Daníel Laxdal  6
Hörður Árnason 6
(60., Hafsteinn Rúnar 5)
Nikolaj Pedersen 6
Atli Jóhannsson 7
(80., Bjarki Páll Eyst. -)
Halldór Orri Björnss. 7
Jóhann Laxdal 8
(75., Víðir Þorvarðars. -)
Ólafur Karl Finsen 7
*Garðar Jóhannss. 8 

1-0 Tryggvi Sveinn Bjarnason (2.)
2-0 Atli Jóhannsson (9.)
3-0 Garðar Jóhannsson, víti (30.)
4-0 Garðar Jóhannsson (77.)
5-0 Víðir Þorvarðarson (89.)

5-0
Valgeir Valgeirsson (7)

FÓTBOLTI FH-ingar og Stjörnumenn 
unnu góða og mikilvæga sigra í 
Pepsi-deildinni í gær. FH tryggði 
sér eitt af þremur efstu sætum 
deildarinnar með 4-2 sigri á ÍBV 
og 5-0 stórsigur Stjörnunnar á Val 
sá einnig um það að Stjörnumenn 
geta tekið þriðja sætið af Eyja-
mönnum í lokaumferðinni.

FH öruggt í Evrópukeppni
FH lagði ÍBV 4-2 í síðasta heima-
leik sínum að Kaplakrika á tíma-
bilinu og því tapaði FH ekki leik 
á heimavelli í sumar. FH tryggði 
sér um leið sæti í forkeppni Evr-
ópudeildarinnar á næsta ári en 
því fögnuðu FH-ingar ekki, þeir 
vildu titilinn sem fór til KR í ljósi 
úrslitanna á Kaplakrika.

ÍBV byrjaði leikinn mjög vel 
og komst yfir á 19. mínútu  en 
skömmu áður hafði Tryggvi Guð-
mundsson farið út af meiddur og 
við það fór bitið úr sóknarleik ÍBV 
sem hafði haft mikla yfirburði á 
vellinum fram að því.

„Það var traðkað á hendinni á 
honum og í næstu tæklingu á eftir 
var opnaður á honum hausinn. 
Við fengum gult spjald fyrir að 
sparka í plastbrúsa fyrir þremur 
umferðum og það er sama spjald 
fyrir að setja 20 til 30 sentimetra 
gat á hausinn á honum, ég skil ekki 
alveg þessar reglur,“ sagði Heimir 
Hallgrímsson þjálfari ÍBV.

FH komst yfir með tveimur 
mörkum fyrir leikhlé og í seinni 
hálfleik tryggði FH sér verðskuld-
aðan sigur með tveimur mörkum á 
móti einu Eyjamanna.

„Við byrjuðum þennan leik illa. 
Við vorum hægir og langt á eftir 
og ekki nógu nálægt mönnunum 
okkar. Þeir komust verðskuldað 

yfir en við unnum okkur hægt og 
bítandi inn í leikinn og spiluðum 
vel þegar leið á fyrri hálfleikinn. 
Svo fannst mér við töluvert betri 
í seinni hálfleik og unnum þenn-
an leik sanngjarnt,“ sagði Heimir 
Guðjónsson, þjálfari FH.

Við fórum of seint af stað og 
verðum að læra af því og koma 
betur tilbúnir á næsta ári,“ bætti 
Heimir við.

Stjörnumenn niðurlægðu Valsara
„Þetta var góður leikur af okkar 
hálfu,“ sagði Garðar Jóhannsson, 
markamaskína Stjörnunnar, eftir 
5-0 sigur á Val. Garðar skoraði tvö 
af mörkunum fimm og er kominn 
með 15 mörk í sumar. 

„Við spiluðum frábærlega í fyrri 
hálfleiknum og áttum í raun að 
skora fimm eða sex mörk í þeim 
hálfleik. Við náðum síðan að bæta 
við tveimur mörkum í seinni hálf-
leik sem var annars heldur bragð-
daufur. Það er ekki á hverjum degi 
sem við höldum markinu hreinu 
og það er frábært, að skora fimm 
mörk í einum leik er líka mjög 
gott“.

„Við vorum hreinlega niður-
lægðir í kvöld,“ sagði Kristján 
Guðmundsson, þjálfari Vals, eftir 
leikinn gegn Stjörnunni.

„Við gerum allt rangt þegar 
Stjörnumenn skora sín mörk og 
sérstaklega þau sem komu úr 
föstum leikatriðum. Fyrstu fjög-
ur mörkin sem við fengum á 
okkur voru úr föstu leikatriði sem 
er algjör skandall. Að menn geti 
ekki tekið meiri ábyrgð í vörninni 
og dekka andstæðinginn betur. Við 
töpuðum öllum návígum í leiknum 
og fengum í raun ekkert hættulegt 
færi í kvöld.“ - gmi, -sáp

FH í annað sætið
FH-ingar tryggðu sér sæti í Evrópukeppninni og 
gerðu út um meistaravonir ÍBV. Stjarnan vann Val 
5-0 og  á möguleika á því að taka 3. sætið af ÍBV. 

TVÖ Í GÆR Atli Viðar Björnsson fagnar öðru marka sinna.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Víkingsvöllur, áhorf.: x.xxx

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–11 (5–4)
Varin skot Magnús 3 – Ómar 3 
Horn 3–10
Aukaspyrnur fengnar 9–15
Rangstöður 2–6

KEFLAVÍK 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 6
Guðjón Árni Anton. 5
Adam Larsson 5
Einar Orri Einarsson 6
(33., Viktor Smári  6)
Brynjar Guðmundss. 5
Magnús Þórir Matth. 6
Frans Elvarsson 7
Andri Steinn Birgiss. 5
Jóhann Birnir Guðm. 7
(79., Grétar Ólafur  -)
Guðmundur Steinars. 6
Hilmar Geir Eiðsson 5
(68., Magnús Þorst. 7)

*Maður leiksins

VÍKINGUR 4–3–3 
Magnús Þormar 6
Kristinn Jens Bjartm. 6
Mark Rutgers 6
Gunnar Einarsson 5
Sigurður Egill Láruss. 5
*Aron Elís Þránd. 8 
Kristinn Magnúss. 7
Baldur Aðalsteinss. 7
(79., Halldór Smári  -)
Magnús Páll Gunn. 4
(75., Viktor Jónsson  -)
Björgólfur Takefusa 7
Hörður Bjarnason 7
(57., Walter Hjaltest. 4)

1-0 Hörður Bjarnason (11.)
2-0 Björgólfur Hideaki Takefusa (61.)
2-1 Magnús Sverrir Þorsteinsson (72.)

2-1
Þóroddur Hjaltalín (7)

Grindavíkurvöllur, áhorf.:1267

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16–10 (10–6)
Varin skot Óskar 4 – Ögmundur 9
Horn 6–9
Aukaspyrnur fengnar 12–11
Rangstöður 4–1

FRAM 4–3–3  
*Ögmundur Krist. 8
Almarr Ormarsson 6
Hlynur Atli Magnúss. 7
Allan Lowing  7
Sam Tillen  7
Daði Guðmundsson 6
(90., Kristján Hauks.  -)
Jón Gunnar Eyst. 6
Samuel Hewson 7
Kristinn Ingi Halldórs. 6
Orri Gunnarsson 7
(51., Andri Júlíusson 3)
Steven Lennon 6

*Maður leiksins

GRINDAVÍK 4–3–3 

Óskar Pétursson 7
Alexander Magnúss. 7
(81., Ray Anthony  -)
Ólafur Örn Bjarnas. 6
Orri Freyr Hjaltalín 5
Jósef Kristinn Jósefs. 7
Jamie McCunnie 6
Jóhann Helgason 5
Scott Ramsay  6
Haukur Ingi Guðnas. 4
(55., Michal Pospisil 4)
Óli Baldur Bjarnas. 6
 Magnús Björgvinss. 7

0-1 Orri Gunnarssson (25.), 
1-1 Magnús Björgvinss. (66.)
1-2 Hlynur Atli Magnússon (78.)

1-2
Kristinn Jakobsson (6)

Þórsvöllur, áhorf.: 1137

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–11 (3–4)
Varin skot Srjdan 2 – Ingvar 2
Horn 6–7
Aukaspyrnur fengnar 12–6
Rangstöður 2–1

BREIÐAB. 4–3–3 
Ingvar Þór Kale 6
Tómas Óli Garðarss. 6
Kári Ársælsson 7
Þórður Steinar Hreið. 6
(90., Reynir Magnúss. -)
Olgeir Sigurgeirsson 5
Finnur Orri Margeirs. 6
Jökull I Elísabetarson  6
Guðmundur Kristjáns. 7
*Kristinn Steindórs. 7
Árni Vilhjálmsson 6
(80., Guðm.Péturss. -)
Andri Rafn Yeoman 5 
(63., Arnar Már Björ. 5)

*Maður leiksins

ÞÓR 4–3–3  
Srdjan Rajkovic 7
Gísli Páll Helgason 4
Þorsteinn Ingason 5
Janez Vrenko 6
Aleksandar Linta 5
Atli Sigurjónsson 5
(46., Ármann Pétur 5)
Gunnar Már Guðm. 5
Clark Keltie 5
Jóhann Helgi Hann. 6
(46., David Disztl  5)
Sveinn Elías Jónsson 6
Ingi Freyr Hilmarsson 7
(61., Sigurður Marinó 4)

1-0 Ingi Freyr Hilmarsson (3.), 
1-1 Guðmundur Kristjánsson (29.)
1-2 Kristinn Steindórsson (64.)

1-2
Þorvaldur Árnason (5)

FÓTBOLTI Fram vann í gær 2-1 
sigur á Grindavík og hélt þar með 
háspennu í fallslag Pepsi-deildar 
karla. Með sigrinum kom Fram 
sér úr fallsæti á kostnað Grind-
víkinga en aðeins eitt stig skil-
ur að liðin fjögur sem eiga það á 
hættu að falla með Víkingum í 1. 
deildina.
Breiðablik forðaði sér endanlega 
frá falli með góðum 2-1 sigri á Þór 
norðan heiða. Þá unnu Víkingar, 
sem eru á miklu skriði, lið Kefla-
víkur með sama mun og fyrir 
vikið eru Keflavík og Þór enn í 

bullandi fallhættu. Þessi lið 
mætast einmitt í lokaumferð-
inni. Fram og Grindavík fá þá 
einnig erfið verkefni – Fram 
mætir Víkingi en Grindavík 
fer til Eyja.
Fallslagurinn var hvergi 
harðari en í Grinda-
vík í gær en leik-
urinn fór fram 
í hvassviðri og 
r igningu. Á 
endanum var 

það varnarmaðurinn 
Hlynur Atli Magnússon 
sem tryggði Fram sig-
urinn með skalla eftir 
hornspyrnu þegar um 
stundarfjórðungur var 

til leiksloka. „Við verð-
um að vera á tánum og 

halda einbeitingu 
fyrir lokaleikinn og 
við skulum ræða 
betur saman eftir 
hann,“ sagði Þor-
valdur Örlygsson, 
þjálfari Fram, sem 

vildi ekki fagna sigri of snemma.
Ólafur Örn Bjarnason, leikmað-
ur og þjálfari Grindavíkur, er nú 
í vondri stöðu með sitt lið en segir 
að sínir menn geti aðeins sjálf-
um sér um kennt. „Alveg eins og 
í síðustu leikjum komu augnablik 
í dag þar sem við hefðum getað 
gert betur, bæði í sókn og vörn. 
Við erum búnir að koma okkur í 
vonda stöðu og nú þurfum við að 
fara til Eyja og mæta ÍBV þar í 
hörkuleik. En við vitum að það er 
hægt að vinna leiki þar eins og 
annars staðar.“ - esá

Æsispennandi fallslagur er fram undan í lokaumferð Pepsi-deildarinnar um næstu helgi eftir úrslitin í gær:

Haustið er kraftaverkatími Safamýrarpilta

ÖGMUNDUR 
KRISTINSSON
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Það kemur 
alltaf æ betur í ljós hve mikil áhrif neyslu-
mynstur hefur á heilsuna.

20.30 Golf fyrir alla 2. Brynjar og Óli 
Már spila Grafarholt, þriðji þáttur.

21.00 Frumkvöðlar Sennilega hefur frum-
kvöðlastarf aldrei verið blómlegra.

21.30 Eldum íslenskt Frú Margrét, skóla-
stýra í Hússtjórnarskólanum, tekur slátur.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

06.00 ESPN America

06.50 The Tour Championship (4:4)

12.00 Golfing World

12.50 Solheim Cup 2011 (3:3)

18.00 Golfing World

18.50 The Tour Championship (4:4)

22.00 Golfing World

22.50 Champions Tour - Highlights 
(18:25)

23.45 ESPN America

08.15 Uptown Girl
10.00 Prince and Me II
12.00 Race to Witch Mountain
14.00 Uptown Girl
16.10 Prince and Me II
18.00 Race to Witch Mountain
20.00 Das Leben der Anderen
22.15 Seraphim Falls
00.05 You Don‘t Mess with the Zohan
02.00 Gettin‘ It 
04.00 Seraphim Falls
06.00 Prince of Persia: The Sands of 
Time

07.00 QPR - Aston Villa

13.00 Chelsea - Swansea

14.50 Stoke - Man. Utd. Útsending frá 
leik Stoke City og Manchester United í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.35 Sunnudagsmessan Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara yfir 
leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Öll 
mörkin og umdeildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.

17.50 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.50 Norwich - Sunderland Bein út-
sending frá leik Norwich City og Sunderland í 
ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

22.00 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Norwich - Sunderland

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Húrra fyrir Kela (43:52)
17.43 Mærin Mæja (33:52)
17.51 Artúr (14:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (2:8) (Dr. Åsa II) 
Sænsk þáttaröð um heilsu og heilbrigð-
an lífsstíl.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Hvítabirnir - Njósnari á ísnum 
(1:2) (Polar Bear: Spy on the Ice) Heimilda-
mynd í tveimur hlutum frá BBC. Fylgst er 
með hvítabjörnum á Svalbarða með falinni 
myndavél.
21.10 Leitandinn (43:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Meðal leikenda eru Craig Hor-
ner, Bridget Regan, Bruce Spence og Craig 
Parker. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Réttur er settur (13:25) (Rais-
ing the Bar)
00.00 Kastljós (e)
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.50 Game Tíví (2:14) (e) 
18.05 Life Unexpected (3:13) (e)
18.50 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (9:48)
19.15 Rules of Engagement - OPIÐ 
(9:13) (e) Bandarísk gamansería um skraut-
legan vinahóp. Audrey þvingar Jeff til að gefa 
frá sér miða á íshokkíleik til að fara með 
henni í veislu hjá yfirmanni hennar. 
19.40 Hæ Gosi - OPIÐ (4:6) (e) Íslensk 
gamanþáttaröð sem fékk frábærar viðtökur 
í sumar.. 
20.10 One Tree Hill (22:22) Banda-
rísk þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Það er komið 
að lokaþætti þessarar vinsælu þáttaraðar og 
kemur nú í ljós hvort leiðarlok séu yfirvofandi 
hjá hinum vinsæla vinahópi í Tree Hill.
20.55 Parenthood (6:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. 
21.40 CSI: New York (15:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York. Nauðg-
ari finnst myrtur í vöruhúsi og allt útlit er fyrir 
að riddari réttlætis leiki lausum hala.
22.30 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjall-
þættinum Jimmy Kimmel Live! Frá árinu 
2003 og er einn vinsælasti spjallþáttakóngur-
inn vestanhafs. 
23.15 Law & Order: Special Victims 
Unit (2:24) (e)
00.00 Psych (13:16) (e)
00.40 Outsourced (2:22) (e)
01.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (40:175)
10.20 Smallville (19:22)
11.05 Mercy (5:22)
11.50 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (7:24)
13.25 American Idol (22:39)
14.45 American Idol (23:39)
15.40 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (10:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Næturvaktin Íslensk þáttaröð með 
Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfússyni í aðal-
hlutverkum. Þættirnir gerast á næturvaktinni 
á ónefndri bensínstöð í borginni.
19.50 Ástríður (1:12) Vor 2008. Jarðeðl-
isfræðingurinn Ástríður er nýflutt til Íslands 
frá Danmörku. Í Reykjavík hefur henni boð-
ist starf hjá fjármálafyrirtæki. Hún er nýhætt 
með kærastanum og er að hefja nýtt líf.
20.20 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (20:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover. Home Edition. Þúsund-
þjalasmiðurinn Ty Pennington heimsækir fjöl-
skyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og 
endurnýjar heimili þeirra frá grunni.
21.45 Love Bites (7:8)
22.30 Big Love (6:9)
23.30 Weeds (12:13)
00.00 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (10:13)
00.20 Two and a Half Men (6:16)
00.45 Mike & Molly (2:24) 
01.05 Chuck (2:24)
01.50 Come Fly With Me (6:6)
02.20 Entourage (12:12)
03.00 Silk
04.50 Afterworld 
05.15 Doll Master

19.20 The Doctors 
20.05 Wonder Years (3:6) 
20.35 Wonder Years (4:6) 21.00 
Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Harry‘s Law (4:12) Nýr gaman-
samur lögfræðiþáttur frá David E. Kelly um 
stjörnulögfræðinginn Harriet Korn (Kathy 
Bates) sem hættir hjá þekktri lögfræðistofu 
og stofnar sína eigin. 
22.35 The Killing (1:13) Spennandi og 
dularfullur sakamálaþáttur um rannsókn lög-
reglu á morði á ungri stúlku. Eftir því sem 
lögregla finnur fleiri vísbendingar sogast 
áhorfandinn inn í þrjár aðskildar harmsögur 
sem allar eiga eftir að tengjast á bæði voveif-
legan og óvæntan hátt þannig að áhorfand-
inn situr límdur við skjáinn.
23.25 Game of Thrones (6:10)
00.20 Næturvaktin
00.50 Ástríður (1:12)
01.20 Wonder Years (3:6)
01.45 Wonder Years (4:6)
02.10 The Doctors (120:175)
02.55 Sjáðu
03.20 Fréttir Stöðvar 2 
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Pepsi-mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

08.15 Pepsi-mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

16.10 KR - Fylkir Útsending frá leik í 
Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

18.00 Pepsi mörkin 

19.15 Spænski boltinn: Barcelona - 
Atl. Madrid Útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

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

21.55 Grillhúsmótið Sýnt frá Grillhús-
mótinu þar sem helstur kraftajötnar lands-
ins keppa.

22.20 Dallas - Miami Útsending frá 
þriðja leik Dallas Mavericks og Miami Heat í 
úrslitum NBA.

> Chloe Sevigny
„Mér líkar ekki að lesa skrif um sjálfa 
mig, sama hvort þau eru jákvæð 
eða neikvæð.“
Chloe Sevigny leikur í þáttaröð-
inni Big Love, sem segir frá Bill 
Henrickson og óvenjulegu fjöl-
skyldunni hans. Bill er sannkrist-
inn mormóni, farsæll verslunar-
eigandi og mikill fjölskyldumaður 
en hann á þrjár eiginkonur, þrjú 
heimili og sjö börn. Þáttaröðin er 
á dagskrá Stöðvar 2 kl. 22.30.
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ENSKI
BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?

Kæri Páll. Ég er gömul sál og veit fátt betra en að hlusta 
á gömlu góðu Gufuna. Það er eitthvað notalegt við 
hæfilega íhaldssama dagskrána, þó hana kryddi vissulega 
nýir þættir. Íslensk dagskrárgerð hefur fengið að blómstra 
á Rás 1 og ég hvika ekki frá þeirri skoðun minni að 
slagorðið góða frá um árið sé rétt; Rás 1 eða ekki neitt.

Á dögunum brá ég mér út fyrir borgarmörkin, sem 
væri kannski ekki í frásögur færandi, ég geri það reglu-
lega, sjáðu til. Að þessu sinni var ferðinni þó ekki heitið í 
Þjórsárdal, hvar við eigum sumarbústað, þú ert velkominn í kaffi ef þú átt 
leið þar hjá. Nei, nú renndi ég til Hólmavíkur. Tilgangur fararinnar var fyrst 
og fremst að reyna að komast í það návígi við gæs að ég gæti endað þessa 
jarðvist hennar með hnitmiðuðu skoti, en það tókst því miður ekki.

Tilgangur þessara skrifa var þó ekki að rekja veiðiraunir mínar, sem þó 
eru ærnar. Nei, ég vildi segja þér frá því að eitthvað virðist vera að útvarps-
sendinum þínum. Það hefur reyndar verið svo lengi. Strax þegar ég nálgast 

Borgarnes byrjar Gufan mín að hiksta, leiðindasuð 
kemur upp og tekur að lokum yfir. Þá þarf ég að 
finna Rás 1 á nýjum stað. Það gengur í um það bil 
tíu mínútur, er þá ekki bévað suðið komið aftur. Mér 
reiknast til að á leið minni í gegnum Borgarfjörðinn að 
Bröttubrekku hafi ég þurft fimm sinnum að finna  
Rás 1 upp á nýtt.

Og ekki tók betra við þegar upp þá bröttu var 
komið. Þá hvarf Rás 1 einfaldlega alveg! Það þykir 

mér skrýtið. Hún datt þó inn þegar í Dalina var komið, en var ansi fljót að 
láta sig hverfa aftur. Sagan endurtók sig, ég naut góðrar dagskrár Rásar 
1 í skamma stund, síðan breyttist hún í suð. Að lokum gafst ég upp og 
hlustaði á eitthvað graðhestagargið sem entist mér til Hólmavíkur.

Heldurðu nú ekki að þú kippir þessu í liðinn, Páll minn? Er þetta ekki 
útvarp allra landsmanna sem þú stýrir? Eða á það ekki við um þá sem 
ferðast um þjóðvegi landsins? Kveðja frá dyggum hlustanda.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ ER VEGMÓÐUR

Opið bréf til Páls Magnússonar útvarpsstjóra
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

Árið 2010 námu tekjur af útflutningi áls 225 milljörðum króna. Þetta svarar til 
um það bil 25% af útflutningstekjum þjóðarinnar. Drjúgum hluta þeirra var 
varið í kaup á innlendum aðföngum en innlend útgjöld íslensks áliðnaðar 
námu um 80 milljörðum króna á árinu. Það eru yfir 200 milljónir á degi 
hverjum. Það munar um minna.
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Útflutningstekjur af áli

22506.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 
14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Ennislokkur einvaldsins 15.25 Fólk 
og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 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 Kvika 21.10 Við sjávarsíðuna 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Tónlistarklúbburinn 23.05 Alþjóðleg bókmenntahá-
tíð í Reykjavík árið 2011 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

10.30 Gäster med gester  11.15 Från Lark Rise till 
Candleford  12.15 Anslagstavlan  12.25 Kajan går 
till sjöss  14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  
14.55 Engelska Antikrundan  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 Barn till 
varje pris?  19.00 Lykke  20.00 Extreme places with 
Björnulf  20.30 Skolfront  21.00 Damages  21.45 
Starke man  22.15 Mördare okänd  00.00 Rapport  
00.05 Landet runt  00.50 Sverige!  01.20 Rapport  

10.55 Vår ville verden  11.00 Nyheter  11.05 
Uteliv om høsten  11.35 Norge rundt  12.00 
Nyheter  12.05 Bondi Beach  12.30 Rally  13.00 
Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 
Matador  15.00 Nyheter  15.10 Dyrisk  15.40 
Oddasat - nyheter på samisk  15.55 Nyheter på 
tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.45 Puls  18.15 Jobben er 
livet  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 
21  19.30 Schmokk  20.00 Hvem tror du at du er?  
21.00 Kveldsnytt  21.15 Boardwalk Empire 

10.35 Keeping Up Appearances  11.05 Fawlty 
Towers  11.35 ‚Allo ‚Allo!  12.10 ‚Allo ‚Allo!  
12.50 The Inspector Lynley Mysteries  13.35 The 
Inspector Lynley Mysteries  14.20 Keeping Up 
Appearances  14.50 Keeping Up Appearances  
15.25 ‚Allo ‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  16.35 Fawlty 
Towers  17.10 Fawlty Towers  17.40 The Inspector 
Lynley Mysteries  18.25 The Inspector Lynley 
Mysteries  19.10 Top Gear  20.00 Live at the 
Apollo  20.45 QI Children in Need Special  21.15 
The Old Guys  21.45 My Family  22.15 Top Gear  

10.10 21 Søndag  10.50 Dage i haven  12.00 Blod, 
sved og T-shirts  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Kommissær Wycliffe  14.00 Benjamin 
Bjørn  14.15 Stor & Lille  14.30 Willas vilde dyr  
15.00 Himmelblå  15.50 DR Update - nyheder 
og vejr  16.00 Vores Liv. Bidt af naturen  16.30 
TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Jamies australske kokkeskole  19.00 TV Avisen  
19.25 Horisont  19.50 SportNyt 2011 - WHATS ON  
20.00 Lewis  21.30 OBS  21.35 Dronningeofret  
04.00 Molly Monster  

Bráðskemmtileg og rómantísk 
gamansería. Colleen fær frænda 
sinn til að passa húsið á meðan 
hún og Judd eru að heiman 
og hann fær óvænta kennslu-

stund í ástamálunum. 
Tommy lendir í 

vandræðum 
með nýjustu 
dömuna og 

Dale þarf að 
standast 

freist-
ingar.

STÖÐ 2 KL. 21.45
Love Bites

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar
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STÖKKTU Í
HEIMSÓKN
BÍÓ PARADÍS
ER HEIMILI RIFF

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ég á að eiga seint í nóvember en 
það er ekkert að mér, ég er mjög 
lipur og fer allra minna ferða sjálf. 
Ég hef ekkert tekið þann pólinn í 
hæðina að leggjast með tærnar 
upp í loft heldur hef ég bara verið 
mjög vinnufær síðustu daga,“ 
segir rithöfundurinn Guðrún Eva 
Mínervudóttir. 

Guðrún hefur í næg horn að líta. 
Fyrir það fyrsta á hún von á sínu 
fyrsta barni með handritshöfund-
inum og kvikmyndagerðarmann-
inum Marteini Þórssyni. Þá kemur 
bókin Allt með kossi vekur út fyrir 
þessi jól og svo flytur hún eina af 
opnunarræðum bókamessunnar 
í Frankfurt sem verður sett með 
formlegum hætti þann 11. októ-
ber. Þar að auki var bókin henn-

ar Skaparinn að koma út í Þýska-
landi. „Ég hef verið að fá mjög 
jákvæð viðbrögð og forlagið mitt 
þarna úti stendur sig mjög vel. 
Þeir buðu mér og Marteini meðal 
annars til Berlínar í kynningar-
ferð fyrir nokkrum vikum, Mar-
teinn fékk að koma með af því að 
ég var ólétt.“ 

Guðrún Eva er hvergi bangin 
við opnunarræðuna en kveðst þó 
ætla að undirbúa sig vel og vera 
með hana skrifaða, hún sé ekki 
eins og pólitíkusarnir. Hún verð-
ur hins vegar ekki eini rithöfund-
urinn sem flytur ræðu því met-
söluhöfundurinn sjálfur, Arnaldur 
Indriða son, verður einnig meðal 
ræðumanna. „Við Arnaldur eigum 
að koma á eftir öllum formlegheit-

unum og reyna að vera skemmti-
leg,“ segir Guðrún.

Allt með kossi vekur er sjötta 
bók Guðrúnar en sú fyrsta sem 
hún skrifar með barn undir belti. 
Guðrún Eva segir það síður en 
svo hafa komið að sök. „Ætli það 
hafi ekki bara hjálpað til. Ég hef 
aldrei verið skýrari í kollinum 
og ég fór létt með tíu tíma vinnu-
dag í nokkurn tíma því þetta var 
mikil törn undir lokin. Svo sakaði 
ekki að Marteinn stjanaði við mig 
og sá til þess að mig skorti aldrei 
neitt.“ Hún bætir því við að bókin 
sé á  svipuðum slóðum og í  Skapar-
anum. „Fólk getur örugglega rifist 
um það hvort þetta sé fantasía eða 
raunveruleiki.“

 freyrgigja@frettabladid.is

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR: HUGSUNIN ALDREI VERIÐ SKÝRARI 

Kasólétt í ræðustól á 
bókamessunni í Frankfurt

ÓLÉTTAN HINDRAR EKKERT Guðrún Eva ætlar að flytja eina af opnunarræðum bókamessunnar í Frankfurt ásamt Arnaldi Indriða-
syni þann 11. október þrátt fyrir að eiga von á sínu fyrsta barni í lok nóvember með eiginmanni sínum Marteini Þórssyni.

„Boardwalk Empire er 
sennilega í uppáhaldi núna. 
Þátturinn er bæði vel gerður og 
vel leikinn.“

Jón Pálmar Sigurðsson, eigandi skemmti-
staðarins Bakkusar.

„Við Pétur ætlum að rugla saman reitum,“ segir grín-
istinn Þorsteinn Guðmundsson.

Þorsteinn vinnur nú að uppistandssýningu með 
öðrum grínista og ekki síðri; Pétri Jóhanni Sigfússyni 
ásamt trommaranum knáa Helga Svavari Helgasyni. 
Sýningin verður á sviði Gamla bíós og hefst í lok októ-
ber eða byrjun nóvember. Þorsteinn segir að hann og 
Pétur hafi alltaf ætla að gera eitthvað saman, enda 
séu þeir ágætisfélagar. „Svo fór konan mín út í búð og 
hitti Pétur,“ útskýrir Þorsteinn. „Hann heilsar henni 
og kom svo aftur til hennar og spurði hvort hún vissi 
hvað mangó er. Hún sagðist vita það og sýndi honum 
hvað mangó er. Þegar ég heyrði þetta hugsaði ég að 
það væri kominn tími til að vinna með manni sem veit 
ekki hvað mangó er.“

Þorsteinn heyrði því í Pétri sem var til í tuskið og 
stakk upp á að sýningin yrði í Gamla bíói. Þar var vel 

tekið í hugmyndina. „Við verðum með uppistand til 
skiptis. Gríðarlega slakir — gríðarlega „loose“á því,“ 
segir Þorsteinn. „Við erum ekki að binda okkur við 
eitthvað þema, þetta er ekki leikhús. Svo ætlar Helgi 
Svavar að búa til tónlist fyrir okkur og vera með 
tónlist á milli svo þeir sem eru alveg að sofna 
hrökkvi við – vekja þá með sambatakti.“

En ætlið þið eitthvað að spauga saman á 
sviðinu?

„Það er hugmynd að mætast kannski á 
sviðinu og vera með leynihandaband. Nei, 
ég segi svona.“  - afb 

Vanþekking á ávöxtum leiddi þá saman

SAMAN MEÐ UPPISTAND Þorsteinn Guð-
mundsson og Pétur Jóhann vinna nú að 

uppistandssýningu saman ásamt trommar-
anum Helga Svavari.

Kvikmyndaleikstjórinn Óskar Þór Axelsson er kom-
inn í ansi góðan hóp kvikmyndagerðarmanna því 
hann skrifaði nýlega undir samning við umboðs-
skrifstofuna William Morris Endeavor sem er sú 
stærsta í heiminum. Meðal skjólstæðinga skrifstof-
unnar eru leikstjórar á borð við Michael Bay, Tim 
Burton, Michael Moore, Aaron Sorkin og Quent-
in Tarantino og leikara eins og Ben Affleck, Amy 
Adams og Charlize Theron.

Þetta þykir nokkuð merkilegt í ljósi þess að Óskar 
hefur enn ekki frumsýnt sína fyrstu kvikmynd, 
Svartur á leik. „Þeir sjá eitthvað og ákveða að kynna 
mig. Það eru samt engir peningar í spilinu, maður 
staðfestir bara að maður ætli að vinna með þeim og 
ef það kemur eitthvað út úr því þá gerist það,“ segir 
Óskar Þór sem er þó með báða fætur á jörðinni. 
Umboðsskrifstofan er hins vegar komin með hand-
rit eftir kvikmyndaleikstjórann í hendurnar en sú 
vinna er öll á frumstigi. 

Þetta er annar íslenski kvikmyndaleikstjórinn 
sem semur við bandaríska umboðsskrifstofu því eins 
og Fréttablaðið greindi frá samdi Ólafur Jóhannes-
son við Principal Entertainment og mynd hans Borg-

ríki er þegar í endurgerðarferli þar vestra. „Þetta 
snýst allt um tengsl og tímasetningar, það eru algjör 
lykilatriði. Við Óli erum báðir heppnir að vera með 
glæpamyndir frá Norðurlöndunum því það er  ein-
faldlega nýjasta tískan í Bandaríkjunum.“ -fgg

Óskar kominn á samning ytra

Í DJÚPU LAUGINA Óskar Þór Axelsson hefur samið við 
bandarísku umboðsskrifstofuna William Morris Endeavor þrátt 
fyrir að hafa ekki enn frumsýnt sína fyrstu mynd.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir helgi verður háð mikið 
stríð um jólatónleikagesti í desember þegar bæði Björg-
vin Halldórsson og Frostrósir halda tónleika sína sama 
daginn. En það ríkir líka samkeppni á öðrum vígstöðvum 
því Björgvin leitar að ungum söngvara til að taka þátt í 

tónleikunum og fær sá heppni að syngja með helstu 
poppstjörnum landsins. Leitin verður sýnd í Íslandi 

í dag og þar gefst fólki kærkomið tækifæri 
til að sjá sjálfan Bó sitja í dómarasætinu. 
 -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Uppselt!
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Hófsöm poppstjarna
Enska eitís-stjarnan Paul Young 
er væntanleg hingað þann 4. 
október en Young heldur tónleika 
í Eldborgarsal Hörpunnar. 
Söngvarinn hyggst flytja alla 
sína bestu smelli og má búast 
við mikilli stemningu. Young 
er hins vegar ekki með neinar 
stórvægilegar kröfur varðandi 
eigin aðbúnað, hann hefur til að 
mynda hvorki óskað eftir svítu né 
herbergi fyrir aðstoðarmann sinn 
en slíkt er víst ákaflega algengt 
hjá þeim stjörnum sem hingað 
koma. Young langar einungis það 
eitt að komast á veitingastað 

sem býður upp 
á ferskan 
íslenskan fisk 
en Young er 
mikill matgæð-
ingur eins og 

kom fram í 
helgarvið-
tali Frétta-
blaðsins við 

söngvar-
ann.  

Veljum íslenskt
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknar-
flokksins, sneri aftur til landsins 
fyrir helgi eftir afdrifaríka ferð til 
Finnlands. Til hans sást í fríhöfn-
inni þar sem hann keypti meðal 
annars sælgætið góðkunna After 
Eight. Þótti það skjóta skökku við 
þar sem Sigmundur hefur undan-
farið talað dyggilega fyrir því að 
velja íslenskar vörur og óvíða er 
eins mikið og fjölbreytt úrval af 
íslensku sælgæti og 
einmitt í fríhöfn-
inni. Vissulega gæti 
Sigmundur hafa 
verið að kaupa fyrir 
aðra, en hefði þá 
kannski átt að hafa 
vit fyrir vinum og 
vandamönnum og 
kaupa til dæmis 
Pipp í staðinn.   
 - fgg, þj

1  Barefli notuð í alvarlegum 
líkamsárásum í nótt

2  Fórust í flugslysi við Everest

3  Keppandi í X-Factor tók upp 
kynlífsmyndbönd af sjálfum sér

4  Ætlar að drekka brjóstamjólk 
úr eiginkonunni

5  Verða pirraðir í litlum búrum

6  Ráðist á heimasíðu Bubba: Ættu 
mjög bágt ef ég vissi hverjir þeir..
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