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efnahagsmál Þjóðverjar gerðu í 
gær lítið úr fregnum þess efnis 
að samþykkt hefði verið á fundi 
í Washington um helgina að fjór-
falda björgunarsjóð evruríkjanna 
sautján. Hlutabréfaverð hafði 
hækkað í allan gærdag vegna 
frétta þess efnis. 

Áfram ríkir því mikil óvissa 
um efnahagsástandið. Meðal 
þeirra aðgerða sem rætt var um 
í gær var að helmingur skulda 
Grikkja yrði afskrifaður. Von-
ast er til að ákvörðun verði tekin 
innan fimm til sex vikna. Meðal 
embættismanna Evrópusam-
bandsins er þó lögð áhersla á að 
samkomulag frá því í júlí, sem 
kveður á um 20 prósenta afskrift-
ir, verði samþykkt í þjóðþingum 
ríkjanna. 

Ástandið nú og árið 2008 er 
mjög áþekkt, að sögn yfirmanns 

hjá greiningardeild MF Global. 
Munurinn sé, að nú séu ríki í 
hættu en ekki fyrirtæki. Næstu 
dagar og vikur ráði úrslitum. 

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir óvissu hafa 
grúft yfir framvindu alþjóðlegra 
efnahagsmála. Sjónir manna hafi 

mest beinst að Evrópu og vand-
anum sem þar væri við að glíma. 
Ástandið væri hins vegar einnig 
tvísýnt í Bandaríkjunum. 

„Menn höfðu áhyggjur af efna-
hag Bandaríkjanna, en ekki 
síst þráteflinu í stjórnmálum 
hér. Þessi brjálæðislega þræta í 
sumar um skuldaþakið skaðaði 
Bandaríkin og alþjóðlegt efna-
hagskerfi heilmikið.“

Þrátt fyrir blikur á lofti segir 
Steingrímur of snemmt að búast 
við annarri kreppu. Hættan sé, 
auk málefna Bandaríkjanna, að 
skuldavandi Grikkja smitist yfir 
á stærri hagkerfi í Evrópu. „Á 
hinn bóginn er afkoma atvinnu-
fyrirtækja ágæt. Þó bankar og 
fjármálafyrirtækin séu í vand-
ræðum og ríkissjóðir skuldugir 
gera mörg fyrirtæki upp með 
ágætis hagnaði.“ - kóp, - þeb
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E gill Árnason ehf. hefur verið leiðandi fyrirtæki þegar kemur að gólfefnum í tugi ára. Allan þennan tíma hefur verið byggt á fremstu framleiðendum hverju sinni frá Danmörku, Ítalíu, Spáni og Þýskalandi, en eins og margir vita eru þessar þjóðir leiðandi í framleiðslu á vönduðum vörum.  Það er þessi full-komna blanda af gæðum og verði sem hefur sett Egil Árnason ehf. í fremstu röð, segir Ásgeir Einarsson framkvæmdastjóri.Plankaparket hefur verið mjög vinsælt undanfarin ár en einkenni þess eru að parketborðin eru mótuð úr heilum planka og fá því veglegra, 

og að því er sumum finnst, nátt-úrulegra útlit heldur en hefðbundið stafa parket. Egill Árnason ehf. hefur undanfarin ár tekið forystu í sölu á parketi á íslenskum gólfefnamarkaði með veglegu úrvali af plankaparketi  eða yfir 80 tegundum. Allt er planka-parketið með viður kenndri viðar-læsingu, í fullri þykkt eða 14 mm og í löngum borðum sem eru 2,2 metrar á lengd, en það skiptir miklu máli varð-andi gæði og endingu vörunnar. Að sjálfsögðu er allt parket frá Agli Árna-syni með UV-lakki sem hægir á öldr-un viðarins og með 30 ára ábyrgð. Fyrir flesta eru gólfefna kaup ekki reglulegur þáttur í innkaupum og því 

er að mörgu að hyggja við val á gólf-efnum. Það er einmitt þess vegna sem 600 fermetra sýningarsalur okkar á Suðurlandsbraut 20 er kjörinn staður til að setjast niður og velja þær prufur sem taka á með sér heim. Ef svo ólík-lega vill til að ekki finnst gólf við hæfi má auðvitað breikka úrvalið með því að velja úr þúsundum tegunda sem fá má sérpantaðar. Ef viðskiptavinur-inn er svo ekki með fastmótaðar hug-myndir um það sem óskað er eftir þá eru reynslumiklir sérfræðingar okkar til þjónustu reiðubúnir, hvort sem um er að ræða ráðgjöf við gólfið sjálft, viðhald eða lagningu, segir Ásgeir.

Viðskiptavinirnir eru bestu sölumennirnir
Með því að bjóða eingöngu vörur sem eru þrautreyndar á íslenskum markaði hefur tekist að byggja upp tryggan viðskiptavinahóp sem veit að gengið er að gæðunum vísum þegar kemur að vörum tengdum parketi og flísum. Ekki er svo verra að vita að í hverri viku kaupa tugir sérhæfðra iðnaðarmanna, parket-lökk, parketlím, parketolíur og og parket, enda oft verið sagt að að fag-mennirnir versli eingöngu þar sem verð og gæði fara saman.  Það ætti því að vera auðvelt að velja hvert á að fara ef verið er að gera við gólf, bæta 

við eða leggja heilu húsin með nýjum gólfefnum. 
Að lokum bendir Ásgeir á að það borg sig að velja vandlega þegar verið er að velja gólfefni sem eiga að endast í tugi ára. Þess vegna sé það kjörið að spyrja fagmenn í parketlögnum hvort efnin hafi reynst vel áður en fjárfest er í nýju gólfi, með því má forðast að kaupa efni sem ekki er komin reynsla á á íslenskum markaði. Hefðbundið parket á að endast hið minnsta í 40 ár og við viljum tryggja að viðskiptavin-ir okkar fái vöru sem þeir eru ánægð-ir með, ekki bara þegar efnið er keypt heldur líka eftir 40 ár þegar tími er kominn á endurnýjun.

Fremstir í gólfefnum í 76 ár
Reynsla á gólfefnamarkaði og fjöldamörg vel heppnuð verkefni bæði í heimahúsum, stofnunum og fyrirtækjum er til marks um áherslu á þau gæði 

sem Egill Árnason ehf. býður upp á. Það er einmitt þetta sem myndar sérstöðu á þessum markaði og verður til þess að viðskiptavinirnir koma aftur og 

aftur, að sjálfsögðu ánægðir með gæði vörunnar og þá þjónustu sem þeir fá.

JUNCKERS FRÁ DANMÖRKUMargir kannast við Junckers-parketið og viðhaldsvörurnar enda verið í 

rúma hálfa öld á íslandi. Í verslun Egils Árnasonar færðu parketið ásamt öllum 

viðhaldsefnum fyrir parket. Junckers-olíur, lökk og viðhaldsefnin eru notuð á 

þúsundum heimila og fjölmörgum stofnunum og íþróttahúsum. Margir þekkja 

Junckers Rustik Olíuna sem er ein besta parket- og húsgagnaolía á markaði, sú eina sem ekki hefur sjálfkveikihættu úr klútum og tuskum þegar búið er að olíubera.

APAVISAFLÍSAR FRÁ SPÁNIÞað eru fáir framleiðendur sem skara fram úr í flísaframleiðslu, en 

Apavisa er einn af þeim. Með úrvali af stílhreinum flísum sem eru tví-

brenndar og réttskornar setur Apavisa markið hátt. Kíktu við í verslun 

okkar því að á næstu dögum fáum við nýja línu frá Apavisa sem setur 

ný viðmið í flísum. Ef ætlunin er að setja niður einstakt flísagólf þá eru 

átthyrndu flísarnar frá Apavisa athyglis-verðar. Þær fást í nokkrum litum og vekja eftirtekt þar sem þær hafa verið notaðar.

KynningarblaðEikin sígild
Nýjungar
Lagning
ViðhaldsvörurRáðgjöf

Egill Árnason ehf. hefur verið leiðandi fyrirtæki þegar kemur að gólfefnum í tugi ára.
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arionbanki.is  –  444 7000

„Enga verðtryggingu, takk.“Tinna Björk Baldvinsdóttir, 38 ára.

Kynntu þér málið á arionbanki.is

Ný íbúðalán

A rion bank i hefur frá miðjum september boðið viðskiptavinum sínum þá 
nýjung að geta tekið óverðtryggð 
íbúðalán til 25 eða 40 ára með 
föstum vöxtum í fimm ár. Fram 
til þessa hafa f lest húsnæðislán 
verið verðtryggð og hefur tak-
markað framboð af óverðtryggð-
um lánum oft verið gagnrýnt. 
Vextir nýju lánanna eru bundn-
ir í fimm ár og í lok vaxtatíma-
bilsins eru þeir endurskoðaðir og 
munu taka mið af markaðsvöxtum 
á þeim tíma. Ef lántaka líst ekki á 
þá vexti sem honum standa þá til 
boða, getur hann valið milli ann-
arra kosta. Hann getur breytt lán-
inu í verðtryggt lán, annað óverð-
tryggt lánsform ef það er hag-
stæðara, eða greitt lánið upp án 

sérstaks uppgreiðslugjalds. Til að svara spurningunni hvort 
ráðlegra sé að taka óverðtryggt 
lán en verðtryggt þarf að mynda 
sér skoðun á því hvernig líkleg-

ast sé að verðbólga og vextir þró-
ist á lánstímanum. Afar erfitt er 
að spá fyrir um þróun verðbólgu 
en gagnlegt er að leggja saman 
áætlaða verðbólgu og vexti verð-

tryggðs láns. Ef útkoman er lægri 
en vextir óverðtryggðs láns er að 
öðru óbreyttu skynsamlegt að 
velja verðtryggt lán. Sé útkoman 
hins vegar hærri getur verið skyn-
samlegt að velja óverðtryggt lán. 

Hafa ber í huga að greiðslubyrði 
óverðtryggðra lána er að öllu jöfnu 
þyngri en verðtryggðra lána, en á 
móti kemur að eftirstöðvar óverð-
tryggðu lánanna lækka hraðar en 
verðtryggðu lánanna og eigna-
myndun er því örari. Miklu skiptir að taka upplýsta 

ákvörðun um val á íbúðaláni þar 
sem húsnæðiskaup eru í flestum 
tilvikum stærsta fjárfesting ein-
staklinga. Því er mikilvægt að 
ákvörðunin sé byggð á réttum for-
sendum og taki mið af persónuleg-
um þörfum hvers og eins. 

Hvort áttu að taka óverðtryggt 
eða verðtryggt húsnæðislán?

Nýjung á markaðnum – óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum.

Húsnæðiskaup eru í flestum tilvikum stærsta fjárfesting einstaklinga og að mörgu að hyggja þegar taka skal íbúðalán.  

MYND/GASSI

RÁÐGJÖF OG AÐSTOÐ Í ÚTIBÚUMÍ útibúum Arion banka býðst ráðgjöf og aðstoð varðandi allt sem snýr að fjármálum heimilanna, 
svo sem lántöku, sparnaði og fjármálaráðgjöf almennt. Á vef bankans, www.arionbanki.is, má nálgast ýmsar hagnýtar upplýsing-

ar um lán og annað sem tengist íbúðakaupum. Til að mynda má sjá 
mælaborð fasteignamarkaðarins sem dregur fram ýmsar áhuga-verðar upplýsingar, eins og þróun 

á íbúðaverði, íbúðaverð eftir lands-
hlutum og ýmislegt fleira. Upp-lýsingarnar byggja á opinberum gögnum sem tekin eru saman af Datamarket. 

SAMSTARF VIÐ STOFNUN UM FJÁRMÁLALÆSIUndanfarin ár hefur Arion 
banki staðið fyrir fræðslu-

átaki og verið aðalbakhjarl 
Stofnunar um fjármálalæsi sem beitir sér fyrir bættu fjármála-læsi Íslendinga. Breki Karlsson er forstöðumaður stofnunarinnar og stýrir fræðsluátaki Arion banka 

ásamt sérfræðingum bankans. Arion banki býður viðskipta-vinum sínum að sækja fræðslu- og 
kynningarfundi um  fjölbreytileg viðfangsefni sem snerta fjármála-læsi og fjármál heimilanna. Meðal 

annars er fjallað almennt um fjármál, um óverðtryggð íbúðalán 
og heimilisbókhaldið Meniga svo fátt eitt sé nefnt. Fræðsluefni, t.a.m. stutt fræðslumyndbönd, má nálgast á www.arionbanki.is/fraedsla. 
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HEIMILANNA
KynningarblaðNýjungarRáðgjöf

NetbankiFarsímalausnirLán

Breki Karlsson.

Vert er að hafa eftirfarandi atriði í huga við lántöku:

● Fáðu ráðgjöf um allar upplýsingar 
tengdar láninu, svo sem vexti, áætlaða greiðslubyrði, upp-greiðslugjald, lántökukostnað og 

svo framvegis. Tryggðu þér góða 
heildaryfirsýn og vertu viss um að 
skilja áhættu og ávinning við lánið. 

● Varastu að kaupa of stóra eign eða taka of hátt lán og reisa þér 
þannig hurðarás um öxl. ● Skoðaðu aðra möguleika: Berðu 

lánið saman við önnur lán. Væri 

hagkvæmt að taka lægri upphæð 
að láni? 

● Hvaða áhrif hefur lántakan á fjárhag heimilisins og önnur fjár-
hagsleg markmið? Líkt og sjá má hér er að mörgu að 

hyggja þegar taka skal íbúðalán og 
því upplagt að nýta sér þá ráðgjöf sem 
í boði er. Komdu í næsta útibú Arion 
banka og fáðu einstaklingsmiðaða 
ráðgjöf um það hvernig lán hentar 
þér. 

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Sölustaðir:10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.
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STAFGANGA

ÁHRIFARÍK LEIÐ 

TIL LÍKAMSRÆKTAR

Stafgöngunámskeið hefjast 4. október 2011

 stafgönguþjálfi,  616 85 95.
 stafgönguþjálfi,  694 35 71.

 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.

SKRÁNING & NÁNARI UPPLÝSINGAR Á: 

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
• Hægt að nota við hallandi loft,

timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
• Viðurkennd af Sjúkratryggingum 

Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

vilji.is
...léttir þér lífið

25Stórhöfða 2 • Sími 569 3100 • • eirberg.is•

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16o

•
•
•
•

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.ISÞ að er svo æðislegt að 
geta bara synt beint 
áfram endalaust og 
þurfa ekki alltaf að vera að snúa við,“ segir Írena Líf Jóns-dóttir, sextán ára Suðurnesjamær sem 6. september síðastliðinn 

gerði sér lítið fyrir og synti Við-eyjarsund ósmurð og án hlífðar-galla á tímanum 1:18:07, sem er besti tími sem nokkur – kona eða karl – hefur náð ósmurður í Við-eyjarsundi. 
Írena Líf hefur æft sund frá 

tíu ára aldri en það var ekki fyrr en í fyrrasumar sem hún byrj-
aði að reyna fyrir sér í sjósund-

inu. Árangurinn lét ekki á sér 
standa og hún er nú Íslandsmeist-ari í þriggja kílómetra sjósundi kvenna. „Það var alltaf mark-
miðið að ná besta kvennatím-
anum í Viðeyjarsundinu,“ segir hún „og þegar það var hringt í 
mig og sagt að þetta væri besti tími sem nokkur hefði náð var 
það bara aukabónus, ég var eigin-lega búin að taka út gleðina yfir að hafa náð markmiðinu.“ Hvers vegna syndirðu alltaf ósmurð og án hlífðargalla? „Iss, það er bara fyrir kerlingar,“ segir Írena Líf og fussar. „Mesta kikkið er ein-mitt kuldinn og að sjá svipinn á 

fólki þegar maður kemur upp úr.“
Næsta markmið hjá Írenu er að synda fram og til baka frá 

Viðey til Reykjavíkurhafnar og aftur til Viðeyjar eða 9,2 km. Það ætlar hún að gera eins og alltaf ósmurð og eingöngu í sundbol. 
Auk þess stefnir Írena á að verða fyrsti Íslendingurinn sem tekst að synda yfir Ermarsund í fyrstu tilraun. „Ég ætla að reyna að ná því næsta sumar. Benedikt Hjart-arson, sem er eini Íslendingurinn sem synt hefur yfir Ermarsundið, náði því í annarri tilraun þannig að mitt markmið er að slá hans árangur út.“  fridrikab@frettabladid.is

Írena Líf Jónsdóttir sló öllum við í Viðeyjarsundi.

Hvítlaukur  er ein öflugasta lækn-
ingajurtin sem kemur beint frá nátt-
úrunnar hendi. Hann bætir melt-
ingu, berst á móti sýkingum og er 
góður fyrir hjarta og æðakerfi.

Hlífðargallar eru bara 
fyrir kerlingar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

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.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

Togari í stað myndlistar 
Eva Bjarnadóttir gerði hlé á 
námi sínu í myndlist og réði 
sig á norskan frystitogara.
fólk 34

Leiðbeiningar um  
mataræði á netinu
Matardagbok.is er ný vefsíða sem 
Garðar Sigvaldsson einkaþjálfari 
hefur hleypt af stokkunum.
Allt 3

VindUR Og VÆta Suðaustan 
8-15 m/s og rigning en hægari 
vindur og þurrt framan af NA-til. 
Hiti 7-14 stig.

VeðUR 4
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Næstu vikur ráða úrslitum
Óvissutímabil er framundan í alþjóðlegu efnahagslífi. Fram kom á aðalfundi AGS að brugðið geti til beggja 
vona og að plan B sé á teikniborðinu fari illa, segir Steingrímur J. Sigfússon. Staða Íslands þykir orðin góð.

bandaRíkin, ap Fyrsta Boeing 
787 Dreamliner-þotan var 
afhent japanska flugfélaginu 
All Nippon Airways í Washing-
ton í gær, þremur árum á eftir 
áætlun. 

„Afhending vélarinnar 
markar tímamót í sögu 
Boeing,“ sagði Chris Gregoire, 
ríkisstjóri Washington, við 
athöfnina í gær. 

Boeing 787 er að miklu leyti 
gerð úr koltrefjaefnum, léttu 
plasti, í stað áls og á að vera 
um fimmtungi sparneytnari en 
aðrar sambærilegar flugvélar. 
Gluggar á vélunum eru stærri 
og þrýstingur líkari því sem 
gerist á jörðu niðri. Þá eiga 
vélarnar að vera hljóðlátari en 
aðrar vélar. 

Flugfélög hafa þegar pantað 
yfir átta hundruð vélar frá 
Boeing. Fyrstu vélinni verður 
flogið til Japans í dag. 

 - þeb

Afhending á tímamótavél:

Dreamliner fer 
til Japans í dag

Steingrímur segir að fram hafi komið í pallborðs-
umræðum á fundi AGS að vissara væri að undirbúa 
bæði plan A og plan B, því brugðið gæti til beggja 
vona í alþjóðlegu efnahagslífi. Meðal þátttakenda í 
umræðunum voru hagfræðingurinn George Soros 
og bankastjóri kínverska fjárfestingabankans.

„Allir vildu nú meina að best væri að vinna sig út 
úr vandanum og evrusvæðið þyrfti að ná vopnum 
sínum. Það væri hins vegar hyggilegt að horfast í 
augu við það að endurskipuleggja þyrfti skuldir hjá 
skuldugustu ríkjunum. Það væri ekki hægt að fela 
það lengur að þess væri þörf.“

Undirbúa plan a og plan b

steingrímUr j. 
sigfússon

dreamliner Fyrsta Boeing 787 Dreamliner-flugvélin var afhent við hátíðlega athöfn í Washington í gær. Framleiðslan var 
þremur árum á eftir áætlun, en vélin er tuttugu prósentum sparneytnari en aðrar vélar og er búin meiri þægindum. 

NorDicpHotoS/AFp

UtanRíkismál Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra lýsti því 
yfir á allsherjarþingi Samein-
uðu þjóðanna í gærdag að íslensk 
stjórnvöld styddu umsókn Pal-
estínumanna um aðild að SÞ. Þau 
hygðust leggja fram þingsálykt-
unartillögu í næstu viku um við-
urkenningu á sjálfstæði Palest-
ínu.

„Ríkisstjórnin er harðákveðin í 
því að viðurkenna Palestínu sem 
sjálfstætt og fullvalda ríki. Ég hef 
rætt það í ríkisstjórninni og gerði 
utanríkismálanefnd grein fyrir 
áformum mínum,“ segir Össur. 

„Frá nefndinni komu fram 
skýrar óskir um að þetta yrði rætt 
á þinginu og besta leiðin til þess 
er að leggja fram þingsályktunar-

tillögu til þess að þingið geti rök-
rætt hana málefnalega og komist 
að niðurstöðu.“ 

Utanríkisráðherra sagði í 
ávarpi sínu að viðurkenning á 
sjálfstæði Palestínu væri í anda 
sátta í Mið-Austurlöndum, það 
væri raunar heimskulegt að neita 
Palestínumönnum um sjálfstæði á 
sama tíma og krafan um lýðræðis-
umbætur færi um arabaheiminn. 
Ráðherra er bjartsýnn á að þingið 
muni samþykkja tillöguna.

„Það liggur ljóst fyrir að það er 
meirihluti í þinginu fyrir þessu. 
Innan stjórnarandstöðunnar er 
líka stuðningur við þetta, þó ég 
geti ekki gefið mér það að allir 
munu styðja þetta. Það á eftir að 
koma í ljós.“ - sv

Ríkisstjórnin styður formlega aðild Palestínu að Sameinuðu þjóðunum: 

Ákvörðun í höndum Alþingis

Utanríkisráðherra Össur Skarphéð-
insson talaði á allsherjarþingi SÞ í gær. 
 NorDicpHotoS/AFp

Skjálfti skekur gestina 
Sýning um jarðskjálftann 
sem reið yfir Suðurland í 
maí 2008 opnuð í dag. 
tímamót 16

Handboltinn af stað
Fram lagði Íslandsmeistara 
FH í Kaplakrika í gær.
sport 30
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DÝRAHALD Hverfisráð Miðborgar 
leggur til að bann við hundum í 
ól á Laugavegi verði afnumið. 
Þetta kemur fram í svari ráðsins 
til umhverfis- og samgöngusviðs 
borgarinnar sem óskað hafði eftir 
tillögum um hugsanlega staðsetn-
ingu hundagerðis í miðbænum.

Varðandi hundagerðið sam-
þykkti hverfisráðið að nefna sjö 
staði sem mögulega. Meðal þeirra 
eru Hallargarðurinn á Fríkirkju-
vegi og syðsti hluti Hljómskála-
garðsins.

Aðrir möguleikar sem ráðið 
nefnir er svæði austan bensín-

stöðvar Olís við Skúlagötu, svæði 
milli Umferðarmiðstöðvar og 
tannlæknahúss, svæði austan 
Sæmundargötu og sunnan Hring-
brautar, garð milli Þorfinnsgötu 
og Snorrabrautar og opið svæði 
sunnan Sundhallarinnar.

Áður hefur Hverfisráð Hlíða 
neitað að fallast á hundagerði á 
Klambratúni og Vesturbæingar 
felldu sig ekki við um hugmynd 
um gerði við Ægisíðu. Nú hafa 
hverfisráðin verið beðin að nefna 
hugsanleg svæði fyrir gerði. 
Afstaða þeirra flestra liggur ekki 
enn fyrir.  - gar

FÓLK „Ég orti ljóðið í kjölfarið af 
þessum hræðilegu atburðum í 
Ósló og Útey. Það var grunnur-
inn,“ segir Sveinn Arason ríkis-
endurskoðandi. „Það er kannski 
ekkert öðruvísi með mig og 
marga aðra – þetta hafði mikil 
áhrif á mig.“ Sveinn lét þýða ljóð-
ið yfir á norsku og sendi það til 
kollega síns í Ósló, norska ríkis-
endurskoðandans, Jørgen Kosmo, 
sem virðingarvott. 

Hann segir að hugsunin um 
framhaldið eftir voðaverkin hafi 
alltaf blundað í honum. Þegar 
hann horfði á minningarathöfnina 
frá Dómkirkjunni í Ósló tók hann 
eftir því að fulltrúar frá systur-
þjóðum Noregs voru viðstaddir og 
langaði að leggja sitt af mörkum. 

„Maður fylgdist bara með 
fréttum af þessu, afleiðingun-
um og atburðinum sjálfum, eins 
mikið og mögulegt var héðan frá 
Íslandi,“ segir Sveinn. „Mig lang-
aði til að leggja fram mitt innslag 
frá Íslandi og í framhaldi af því 
varð þetta til.“ 

Sveinn skýrir frá því að það 
hafi verið fyrirhugaður fundur í 
Noregi í lok ágúst þar sem hann 
átti að hitta Kosmo. „Mér fannst 
það ágætis tilefni að senda honum 
og starfsfólki norsku ríkisendur-
skoðunarinnar hans einhvers 
konar minningartexta. Þau voru 
mjög ánægð með þetta,“ útskýrir 
Sveinn og bætir við að hann yrki 
þó ekki mikið. 

„Einhvern veginn kom þetta 
út úr mér,“ segir hann. „Ég skal 
ekkert segja um hvort ég haldi 
áfram að yrkja, stundum kemur 
eitthvað sem ég sé ástæðu til að 
deila innan fjölskyldunnar.“

 sunna@frettabladid.is

Ríkisendurskoðandi 
samdi ljóð um Útey
Sveinn Arason ríkisendurskoðandi orti ljóð eftir ódæðisverkin í Útey og Ósló. 
Ljóðið lét hann þýða yfir á norsku og sendi til norska ríkisendurskoðandans 
sem virðingarvott. Atburðirnir höfðu mikil áhrif á mig, segir Sveinn.

ATBURÐIRNIR HÖFÐU MIKIL ÁHRIF Sveinn Arason ríkisendurskoðandi orti ljóð sem 
virðingarvott til kollega sinna í Noregi. FRÉTTBLAÐIÐ/VILHELM

Það er föstudagur.
Milt regn sumarsins fellur á stræti og engi.
Iðandi mannlíf borgarinnar er sem blómakur í golu.
Hugsunin um fjölskyldu, vini og fegurð náttúrunnar
kveikir gleði og eftirvæntingu í hverju andliti.
Unga fólkið safnast saman til að ræða vandamál dagsins,
Hugsjónir, framtíðina og ábyrgðina sem fylgir lífinu.
Þá er sem heimurinn myrkvist.
Gleðin hverfur sem dögg fyrir sólu.
Lamandi ótti.
Hvert blómið á fætur öðru er slitið upp, 
rifið úr umhverfi sínu og deytt, brotið og beygt.
Þau sem eftir standa drúpa höfði, halla krónu
syrgja og fella tár, biðja um styrk, traust og von.
Að morgni teygja þau krónu sína til himins, 
móti sólu, fléttast saman, sameinast
í kærleika, von og trú á betri heim.

Sveinn Arason

77 blóm

Rúnar, er KR sem sagt fimm 
stjörnu félag?

„Já, og stjarna þess er rísandi.“

Rúnar Kristinsson er þjálfari karlaliðs 
KR í knattspyrnu. KR-ingar fagna nú 25. 
Íslandsmeistaratitli félagsins og munu 
fimm stjörnur framvegis prýða búning 
þess, ein fyrir hverja fimm titla.

KJARAMÁL „Það eina sem lögreglumenn geta gert er 
að ganga um með betlistaf og biðla til ríkisvalds-
ins að skoða okkar launakjör ofan í kjölinn, sjá hvað 
þarna er að og leiðrétta það, en vilji ríkisvaldsins 
virðist ekki hafa verið mikill til þess undanfarið.“ 
Þetta segir Snorri Magnússon, formaður Landssam-
bands lögreglumanna, eftir úrskurð gerðardóms, 
þar sem kveðið er á um að laun lögreglumanna skuli 
hækka að sama marki og samningar á almennum 
vinnumarkaði, auk þrettán þúsund króna hækkunar 
á álagsgreiðslum.

Úrskurður gerðardóms er endanleg niðurstaða í 
málinu og gildir ný launatafla til vors 2014.

Mikil ólga er í lögreglumönnum um land allt eftir 
þennan úrskurð.

„Lögreglumenn hefðu þurft að fá 20 til 30 pró-
senta launahækkun til viðbótar til að geta unað sátt-
ir við sitt,“ segir Snorri. „Þessi úrskurður leiðréttir 
ekki þann launamun sem orðinn er hjá okkur annars 
vegar og hins vegar þeim viðmiðunarhópum sem 
við höfum horft til í gegnum tíðina og vitnað er til 
í þeim viðmiðunarsamningi sem við fengum þegar 
samningsrétturinn var afnuminn.“

Lögreglumenn koma saman á félagsfund í dag, 
þar sem lögfræðingar munu fara með þeim yfir 
kosti þeirra í stöðunni.

 - jss

Lögreglumenn koma saman til félagsfundar í dag og ræða kosti sína í stöðunni:

Betlistafur eini kostur lögreglu

LÖGREGLAN Lögreglumenn koma saman til fundar í dag.

ATVINNA Þrír starfsmenn létust 
við vinnu sína á síðasta ári, að 
því er fram kemur í ársskýrslu 
Vinnueftirlitsins. Alls eru skráð 
1.174 vinnuslys sem voru tilkynnt 
til eftirlitsins árið 2010, 760 karl-
ar og 414 konur. Dregið hefur úr 
fjölda slysa um þrjú prósent frá 
fyrra ári og um 38 prósent frá því 
sem mest var 2007. 

28 ára erlendur starfsmaður 
verktakafyrirtækis lést í janúar 
þegar hann féll af vinnupalli. Í 
júní slasaðist 30 ára ofngæslu-
maður er hann varð fyrir gosi 
úr ofninum. Hann lést af sárum 
sínum tveimur dögum síðar. Í lok 
desember lést 35 ára ökumaður 
flutningabifreiðar í umferðar-
slysi.  - sv

Ný skýrsla Vinnueftirlitsins:

Þrír létust í 
vinnuslysum

LÖGREGLUMÁL Tvö fíkniefnamál 
komu upp í Vestmannaeyjum um 
og fyrir helgina. Síðdegis á laug-
ardag var maður á fimmtugsaldri 
handtekinn og fundust um fjögur 
grömm af marijúana við leit á 
honum. Maðurinn viðurkenndi að 
eiga efnin.

Í kjölfarið var farið til hús-
leitar í íbúðarhúsi í bænum. Við 
leit lögreglu fundust um 30 til 40 
grömm af marijúana auk áhalda 
til neyslu fíkniefna. Einnig fund-
ust peningar sem taldir eru vera 
tilkomnir vegna fíkniefnavið-
skipta. Viðurkenndi húsráðand-
inn, maður á þrítugsaldri, að vera 
eigandi efnanna og að hafa ætlað 
að selja hluta þeirra. - jss 

Tveir teknir í Eyjum:

Dópsali með 
efni og fjámuni

HUNDUR Á LAUGAVEGI Ef hugmyndir 
hverfisráðs Miðbæjar ganga eftir heyrir 
hundabann á Laugavegi brátt sögunni 
til og seppar mega fara þar um í bandi 
með eigendum sínum.

Hverfisráð Miðborgar vill leyfa hunda á Laugavegi og nefnir staði fyrir gerði:

Afdrep fyrir hunda í Hallargarðinum?
LÍBÍA Ráðist var inn í borgina Sirte 
í Líbíu frá austri í fyrsta sinn í 
gær. Fylgismenn Gaddafís og upp-
reisnarmenn há þar harða bar-
daga. 

Undanfarna daga hefur verið 
barist í kringum borgina, sem er 
önnur tveggja sem enn eru á valdi 
Gaddafís. Fréttaritari breska 
ríkisútvarpsins í Sirte sagði í 
gær óbreytta borgara streyma út 
úr borginni. Þeir sem eftir eru í 
borginni eru nú í mikilli hættu 
vegna þess að þeir eru mitt á milli 
stríðandi fylkinga.  - þeb

Uppreisnarmenn í Líbíu: 

Ráðist inn í 
Sirte frá austri

FERÐAMÁL Gistinóttum Íslendinga 
í Kaupmannahöfn hefur fjölgað 
um nærri þriðjung á fyrri helm-
ingi ársins. Þetta kemur fram á 
vef Túrista, sem vitnar í Dönsku 
tölfræðistofnunina. 

Velta gististaðanna í Kaup-
mannahöfn jókst um tæpan fjórð-
ung. Í frétt Túrista kemur fram 
að þessar auknu vinsældir Kaup-
mannahafnar hafi haft þau áhrif 
að hótelgisting í borginni er nú 
dýrari en í Ósló og Stokkhólmi, 
sem hafa hingað til verið dýrast-
ar. - sv

Gistinóttum fjölgar í Köben:

Fleiri frá Íslandi 
gista í Köben

REYKJANESBÆR Skimunarpróf á 
lestri átta ára barna í grunnskól-
um Reykjanesbæjar skiluðu betri 
niðurstöðum en í Reykjavík.

Í vor var meðalárangur barna í 
Reykjanesbæ á lesskimunarpróf-
inu Læsi tæp 73,58 prósent. Tali-
ið er að börn sem ná 65 prósenta 
árangri geti lesið sér til gagns. 
Þetta er besti árangur sem náðst 
hefur frá upphafi mælinga á próf-
inu hjá börnum í Reykjanesbæ. 
Meðalárangur skóla í Reykjavík 
var á sama tíma 73,40 prósent 
sem er besti árangur sem náðst 
hefur í Reykjavík.  - sv

Lesskimun í Reykjanesbæ:

Hærri einkunn 
en í Reykjavík

REYKJANESBÆR Börn í Reykjanesbæ 
standa sig betur í lestrarprófum en 
reykvísk börn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Brotist inn í tugi bíla  
Brotist var inn í á annan tug bíla á 
höfuðborgarsvæðinu um helgina. 
GPS-tækjum, tölvum, öðrum raf-
tækjum og greiðslukortum var meðal 
annars stolið. 

LÖGREGLUMÁL  

Holl mjólk
hraustir krakkar

Á alþjóðlega skólamjólkurdeginum, 28. september, býður Mjólkursamsalan
öllum 70.000 grunn- og leikskólabörnum landsins upp á mjólk í skólunum. 
Með deginum vill íslenskur mjólkuriðnaður vekja athygli barna, foreldra og
starfsfólks skólanna á mikilvægi mjólkur í fæði barnanna.

Mjólk er
góð!

SPURNING DAGSINS



EINN MIÐI
TVEIR LEIKIR

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur

MILLJÓNA
VELTAN

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið 
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur 
frá upphafi verið varið til uppbyggingar hans.

eða hjá næsta umboðsmanni.

Drögum

11.
október

Vinningurinn í Milljónaveltunni hefur aldrei verið hærri. 

Nú hlýtur að vera komið að þér!

Aðalútdrá
hefur aldrei veri

Vinningshafar er
í hverjum mánuð

Drögum 
í dag

27. september

Miðasala 
opin til 

kl. 16.OO
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KJARAMÁL Félag leikskólakennara 
styður lögreglumenn í kjarabar-
áttu sinni. Haraldur Freyr Gísla-
son, formaður 
félagsins, sendi 
ályktun fyrir 
hönd stjórnar-
innar í gær. 
Þar segir að sú 
krafa lögreglu-
manna um að 
geta framfleytt 
sér á grunn-
launum sínum 
sé eðlileg og 
er ríkið hvatt til að stíga skref í 
þá átt. 

„Vandaðir einstaklingar verða 
að sjá fjárhagslegan hag að því 
að velja lögreglustarfið sem ævi-
starf. Það er hagur okkar allra,“ 
segir í ályktuninni. - sv

Ályktun leikskólakennara:

Styðja lögreglu 
í kjarabaráttu

HARALDUR FREYR 
GÍSLASON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Hvols-
velli hefur haft eftirlit með skot-
veiðimönnum og var einn slíkur 
kærður í vikunni fyrir að vera 
ekki með tilskilin leyfi meðferð-
is og að vera með vopn sem ekki 
var skráð á hann.

Það er tiltölulega auðvelt að 
hafa þessi mál í lagi en ávallt 
skal skotvopnaleyfi vera með-
ferðis ásamt veiðikorti og þurfa 
þessi leyfi að vera í gildi, sam-
kvæmt upplýsingum frá lögreglu. 
Einnig þarf að vera notkunar-
heimild fyrir skotvopni sem ekki 
er skráð á viðkomandi. - jss 

Lögreglan með eftirlit:

Einn skotveiði-
maður kærður

Myndina af Guðrúnu Evu Mínervu-
dóttur í Fréttablaðinu í gær tók Vera 
Pálsdóttir. 

HALDIÐ TIL HAGA

FJÁRMÁL Fjármálaráðherra Þýska-
lands bar í gær til baka fregnir 
um að til stæði að fjórfalda björg-
unarsjóð evrusvæðisins. Hluta-
bréf hækkuðu verulega í verði í 
gær vegna orðróms um stækkun 
sjóðsins. 

Hlutabréfaverð fór hækkandi í 
gær og virðist því aukinnar bjart-
sýni hafa gætt á mörkuðum bæði 
í Evrópu og Bandaríkjunum eftir 
fundahöld ráðamanna og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins í Washington 
um helgina. Hlutabréf í þýskum og 
frönskum bönkum hækkuðu mest 
um tíu prósent. 

Meðal aðgerða sem fjölmiðlar 
sögðu að væru til umræðu var að 
fé í björgunarsjóðnum sem komið 
var á fót vegna skuldakreppunnar 
yrði fjórfaldað, úr 440 milljörðum 
evra í tvö þúsund milljarða. Sjóður-
inn yrði þá notaður til að tryggja 
hlut af tapi sem fjármálastofnanir 
verða fyrir ef ríki geta ekki stað-
ið við skuldbindingar sínar. Hann 
myndi lána ríkisstjórnum sem ekki 
geta fengið lán hjá bönkum, eins og 
þeirri ítölsku. Þá var einnig sagt að 
unnið væri að því að afskrifa allt 
að helming skulda gríska ríkisins. 
Sagt hefur verið að ríkisstjórnir í 
Evrópu vonist til þess að aðgerðir 
til að takast á við skuldavandann 
verði samþykktar á næstu fimm til 
sex vikum, að minnsta kosti áður 
en leiðtogar G20 ríkjanna hittast á 
fundi í byrjun nóvember. 

Wolfgang Schäuble, fjármálaráð-
herra Þýskalands, sagði seinni part-
inn í gær að ekkert væri til í því að 
stækka ætti björgunarsjóðinn. Sjóð-
urinn fengi hins vegar þau verkfæri 

sem hann þyrfti og yrði notaður 
eins skynsamlega og hægt er. 

„Næstu dagar og vikur munu 
ráða úrslitum, og þetta minnir 
mjög á ástandið árið 2008,“ sagði 
Edward Meir, yfirmaður í grein-
ingardeild hjá verðbréfafyrir-
tækinu MF Global. „Aðalmunur-
inn í þetta skipti er að nú eru það 
ríki en ekki fyrirtæki sem eiga á 
hættu að verða gjaldþrota.“

Embættismenn innan Evrópu-
sambandsins leggja áherslu á að 
þjóðþing í evruríkjunum sam-
þykki þá aðgerðaáætlun sem leið-
togar þeirra gerðu í júlí síðast-
liðnum. Sú áætlun gerir ráð fyrir 
tuttugu prósenta afskriftum á 
skuldum Grikkja til bankastofn-
ana. Kosið verður um aðgerðirnar 
í þýska þinginu á fimmtudag. 

 thorunn@frettabladid.is

Munu ekki stækka 
björgunarsjóðinn
Mikil bjartsýni ríkti á mörkuðum í gær eftir að út kvisaðist að til stæði að 
fjórfalda björgunarsjóð evruríkjanna. Fjármálaráðherra Þýskalands bar frétt-
irnar til baka í gær. Næstu dagar og vikur munu ráða úrslitum. 

EFNAHAGSMÁL Íslenska ríkið flutti 
erlenda fanga til 28 landa á síð-
ustu tíu árum. Kostnaður við 
fangaflutninga til flestra þeirra 
er um það bil ein milljón króna 
eða minna. Þetta kom fram í 
svari innanríkisráðherra við 
fyrir spurn Guðlaugs Þórs Þórð-
arsonar á Alþingi fyrir helgi. 

Flutningar til Litháens eru rúm 
20 prósent af kostnaði ríkissjóðs 
við fangaflutninga til annarra 
landa síðastliðin tíu ár. 

Heildarkostnaður ríkissjóðs við 
fangaflutninga til annarra landa 
síðastliðin tíu ár er tæpar 63 
milljónir króna. Innanlands var 
kostnaðurinn tæpar 320 milljónir.

 - sv

Fimmtungur til Litháens:

Fangar fluttir 
til 28 landa

FANGELSI Flutningar Litháa voru um 
20% af heildarkostnaði ríkisins við 
fangaflutninga erlendis síðastliðin tíu ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

SAMFÉLAGSMÁL Fjölskylduhjálp Íslands út-
hlutaði mataraðstoð til 3.562 einstaklinga 
og fjölskyldna þeirra á árs tímabili, frá 1. 
júní 2010 til 31. maí þessa árs. Alls voru 
2.482 börn á framfæri þeirra. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í skýrslu sem 
félagsvísindadeild Háskóla Íslands vann 
fyrir Fjölskylduhjálpina og birt var í gær.

Þar segir einnig að í hópi þeirra sem 
fengu aðstoð var mikill meirihluti utan 
vinnumarkaðar, eða 93 prósent, og 
þriðjungur allra er öryrkjar.

Rúmur helmingur þeirra 3.562 sem 
fengu hjálp kom aðeins einu sinni eða 
tvisvar og fékk aðstoð, en átta prósent 
komu oftar en tuttugu sinnum.

Um sjötíu prósent þiggjendanna voru 
íslenskir ríkisborgarar, og um fimmt-
ungur var frá Póllandi. 

Fjölskylduhjálpin verðlaunaði í gær 
tíu fyrirtæki með sæmdartitlinum 
Fyrirtæki mannúðar 2010, fyrir stuðn-
ing við starfið og að hafa sýnt samhug 
sinn í verki.

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, afhenti viðurkenningarnar 
en þær hlutu að þessu sinni fyrirtækin 
Sölufélag garðyrkjumanna, Útvarp 
Saga, Mjólkursamsalan, Grillvagninn, 
Myllan brauð, Ölgerðin, Síminn, Mark 
og merki, Perlan veitingahús og Björns-
bakarí. - þj, sv 

Nýútkomin skýrsla sem greinir þá 3.562 sem nutu aðstoðar Fjölskylduhjálparinnar á tólf mánaða tímabili:

Nær 2.500 börn nutu mataraðstoðar

STUÐNINGUR Í VERKI Forsetinn afhenti fyrirtækjunum tíu 
viðurkenningar sem Fyrirtæki mannúðar 2010.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

WALL STREET Hlutabréfaverð hækkaði bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum í gær eftir 
að orðrómur um stækkun björgunarsjóðsins kvisaðist út. Þjóðverjar segja ekkert 
hæft í orðrómnum. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
rannsakar tvö innbrot í sumar-
bústaði um liðna helgi. Annars 
vegar var stolið flatskjá, hljóm-
flutningstækjum og áfengi úr 
bústað í landi Miðfells við Þing-
vallavatn. 

Einnig var brotist inn í hús í 
Svínahlíð og þaðan stolið gas-
grilli og rafmagnsnuddpotti. 
Verðmæti þýfisins er metið á um 
800 þúsund krónur. - jss

Lögregla leitar þjófa:

Stálu gasgrilli 
og nuddpotti

GENGIÐ 26.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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VOT VIKA  Leið-
indaveður um 
sunnan- og suð-
vestanvert landið 
fram eftir degi með 
strekkingsvindi 
og rigninu. Það 
veður einnig vætu-
samt á morgun en 
úrkomuminna á 
fi mmtudag,

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður
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RÚSSLAND Fjármálaráðherra Rússlands, Alexei 
Kúdrín, sagði af sér embætti í gær. Kúdrín gagn-
rýndi efnahagsstefnu Dimitrís Medvedev forseta 
landsins um helgina, eftir að fréttir bárust af því að 
Medvedev og Vladimír Pútín hygðust skiptast á emb-
ættum í forsetakosningum í mars næstkomandi. 

Kúdrín lét hafa eftir sér að hann myndi ekki 
starfa í ríkisstjórn undir stjórn Medvedevs. Hann 
hefur verið fjármálaráðherra frá árinu 2000 og er 
virtur bæði heima og heiman. 

Medvedev brást ókvæða við ummælum Kúdríns 
og sagði þau óréttlætanleg. Hann gaf ráðherranum 
frest til loka gærdagsins til að segja af sér. 

Sérfræðingar telja að Kúrdín hafi sjálfur vonast 
til að verða forsætisráðherra að loknum þingkosn-
ingum í desember. Afsögn hans veldur erlendum 
fjárfestum áhyggjum, en hann hefur vakið athygli 
fyrir aðgerðir sínar til að bjarga olíuauði ríkisins 
árið 2008. Pútín gæti orðið forseti í tvö kjörtímabil 

til viðbótar ef hann nær kjöri. Hann yrði þá þaul-
setnasti forseti landsins síðan Stalín réði ríkjum í 
Sovétríkjunum.  - þeb

STJÓRNSÝSLA Ranglega var staðið 
að ráðningu framkvæmdastjóra 
Íslandsstofu þegar stofnunin var 
sett á fót, segir í nýju áliti umboðs-
manns Alþingis. Umsækjandi um 
stöðuna kvartaði til umboðsmanns 
Alþingis vegna málsmeðferðar við 
ráðningu í starfið.

Í kvörtuninni kom fram að 
umsækjandinn hefði óskað eftir 
upplýsingum frá stjórn Íslands-
stofu um umfjöllun og meðferð 
umsóknar hans, aðgangi að hæfnis-
mati sem lá til grundvallar ákvörð-
un um að verða ekki við beiðni hans 
um viðtal vegna starfsumsóknar-

innar og rök-
stuðningi fyrir 
ákvörðun um 
ráðningu í starf-
ið í samræmi við 
ákvæði stjórn-
sýslulaga. Því 
hefði hins vegar 
verið hafnað 
með vísan til 
þess að Íslands-
stofa hefði stöðu 

einkaréttarlegs aðila.
Niðurstaða umboðsmanns 

Alþingis er að Íslandsstofa sé 
stjórnvald en ekki einkaaðili og 

hefði því borið að fylgja stjórn-
sýslulögum, óskráðum reglum 
stjórnsýsluréttarins og ákvæðum 
laga um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins, við ákvörðun um 
ráðningu í starf framkvæmda-
stjóra.

Umboðsmaður beindi þess vegna 
þeim tilmælum til Íslandsstofu að 
taka beiðni umsækjandans til nýrr-
ar meðferðar, kæmi fram beiðni 
þess efnis frá honum, og að haga 
framvegis störfum sínum í sam-
ræmi við reglur stjórnsýsluréttar-
ins sem stjórnvöldum ber almennt 
að fara eftir.  - jhh

20% afsláttur
af Biomega vítamínum 

Það hafa orðið alvar-
leg slys í Veiðivötnum 

sem gera að verkum að við 
teljum þetta forgangsmál.

ÞÓRHALLUR ÓLAFSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI NEYÐARLÍNUNNAR

Umboðsmaður Alþingis segir Íslandsstofu eiga að fylgja stjórnsýslulögum:

Ranglega staðið að ráðningu forstjóra

Hross lenti utan í bíl
Hross sem slapp úr girðingu og 
komst inn á Votmúlaveg lenti þar 
utan í bifreið. Tjón varð á bifreiðinni, 
hliðarspegill og rúða brotnuðu. Ekki 
tókst að ná hrossinu til að kanna 
hvort það hafði meiðst.

Tveir grunaðir um ölvun
Bílvelta varð um helgina við Laugar 
í Reykjadal. Ökumaðurinn, sem er 
talinn hafa verið ölvaður og var rétt-
indalaus, slapp við meiðsl.

Veltu bíl á Kjalvegi
Á Kjalvegi veltu erlendir ferðamenn 
bíl sínum um liðna helgi. Farþegar 
sluppu ómeiddir. 

Ölvaður ók valtara
Valtari og bíll lentu í árekstri á Gadd-
staðaflötum á Hellu á sunnudag. 
Grunur leikur á að ökumaður 
valtarans hafi verið ölvaður. Ökumað-
urinn bílsins slasaðist lítils háttar 
og var fluttur á slysadeild. Bíllinn er 
mikið skemmdur. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

ÖRYGGISMÁL Lagning rafmagns-
línu og ljósleiðara upp í Veiðivötn 
og Snjóöldu á að stórbæta öryggi 
manna á svæðinu. Um er að ræða 
samvinnuverkefni Neyðarlínunnar 
og Veiði- og fiskiræktarfélags Land-
mannaafréttar.

Rafmagnsstrengurinn og ljós-
leiðarinn verða lagðir saman um 
22 kílómetra leið frá fjarskipta-
stöðinni í Vatnsfelli um Veiðivötn 
í Snjóöldu þar sem Neyðarlínan 
er með fjarskiptasendi. Best sé að 
ná að ljúka verkinu áður en vetur 
gengur í garð.

„Það hafa orðið alvarleg slys í 
Veiðivötnum sem gera að verkum að 
við teljum þetta forgangsmál. Þetta 
er líka talsvert öryggismál fyrir 
okkur að leggja rafmagn,“ segir 
Þórhallur Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Neyðarlínunnar og vísar til 
þess að fjarskiptasendar á svæðinu 
taki orku úr ljósavélum. Þær geti 
bilað auk þess sem af þeim stafi 
bæði loft- og hljóðmengun.

Hreppsráð Rangárþings ytra 
kveðst fagna framtakinu og sam-
þykkir verkefnið fyrir sitt leyti. 
Byggingarfulltrúi sveitarfé-
lagins bíður hins vegar umsagnar 
Umhverfistofnunar áður en hann 
gefur út framkvæmdaleyfi.

Ætlunin er að grafa ekki fyrir lín-
unum heldur plægja þær niður. Þór-
hallur segir leiðina að mestu liggja 
um eyðisanda og vegslóðum fylgt að 
hluta. „Það er ekkert rask af þessu,“ 
segir hann.

Guðfinna Þorvaldsdóttir, oddviti 
Rangárþings ytra, segir mikilvægt 
að losna við þá hættu sem skapist 
af því að menn noti aðra hita- og 
ljósgjafa en rafmagn í veiðihúsum 
á svæðinu. Þá muni tryggara fjar-
skiptasamband bæta mjög öryggi 
allra á svæðinu og nýtast ekki síst 
við björgunarstörf. „Þetta getur 
ekki verið annað en öllum til góða,“ 
segir Guðfinna.

Kjartan Magnússon, formaður 
Veiði- og fiskiræktarfélags Land-
mannaafréttar, segir línurnar vera 
algera byltingu. Á vegum félags-
ins séu á bilinu fimmtán til tuttugu 
hús á svæðinu. Í sumum er raf-

magn frá olíurafstöðvum. Önnur 
eru kynt með gasi. „Það eru gríð-
arlegir hagsmunir að losna við 
gasið úr húsunum. Það hefur vald-
ið okkur áhyggjum og tjóni,“ segir 
hann.

Að sögn Kjartans er ekki gefið 
upp að sinni hver áætlaður kostn-
aður sé. Ljóst sé þó að fram-
kvæmdin borgi sig til lengri tíma. 
Meðal annars verði nú unnt að 
hafa hita á húsakostinum yfir vet-
urinn. „Það á að gera endingar-
tíma húsanna margfalt lengri,“ 
segir formaður veiðifélagsins. 

 gar@frettabladid.is

Ljósleiðari og raflína 
lögð að Veiðivötnum
Leggja á ljósleiðara og rafstreng 22 kílómetra leið frá Vatnsfelli í Snjóöldu með 
viðkomu í Veiðivötnum. Hætta með olíurafstöðvar og gashitun í veiðihúsum. 
Öll fjarskipti verða tryggari. Framkvæmdaleyfi er háð áliti Umhverfistofnunar.

Er úrskurður gerðardóms um 
laun lögreglumanna réttlátur?
Já 14,8%
Nei 85,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að taka slátur í haust?

Segðu þína skoðun á Vísir.is 

LÍNAN Í VEIÐIVÖTN Veiði- og fiskiræktarfélag Landmannaafréttar ásamt Neyðar-
línunni vilja bæta öryggi á svæðinu í kring um Veiðivötn með lagningu rafmagns og 
ljósleiðara á svæðið. Kortið sýnir fyrirhugað línustæði frá Vatnsfelli að Snjóöldu.

KORT/MANNVIT

Veiðivötn

Snjóalda

VatnsfellVESTFIRÐIR Rúmlega fimm þúsund 
gestir heimsóttu Skrímslasetrið 
á Bíldudal í sumar en þetta var 
þriðja starfsár safnsins.

Um 2.500 manns greiddu sig 
inn í safnið en áætla má að gestir 
hafi verið helmingi fleiri því börn 
11 ára og yngri fá frítt inn. 

Búið er að loka Skrímslasetrinu 
þetta sumarið en hægt er að hafa 
samband við forsvarsmenn þess 
til að leigja eða skoða safnið.  - kh

VInsæl skrímsli fyrir vestan:

Góð aðsókn í 
Skrímslasetrið

SKRÍMSLASETUR Safnið naut mikilla 
vinsælda í sumar.

Alexei Kúdrín hætti eftir gagnrýni sína á Dimitrí Medvedev, forseta Rússlands: 

Fjármálaráðherra segir af sér

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á Sel-
fossi var nýverið tilkynnt um 
tvo unga karlmenn sem voru að 
tína sveppi við íþróttasvæðið við 
Engjaveg á Selfossi. Á öðrum 
manninum fannst plastpoki með 
litlum sveppum. Sveppirnir voru 
teknir og sendir í rannsókn. 
Þegar niðurstaða úr þeirri rann-
sókn liggur fyrir verður tekin 
afstaða til framhalds málsins.

Þá fundu lögreglumenn lítils-
háttar af fíkniefnum í húsleit á 
Selfossi. Húsráðandi viðurkenndi 
að eiga efnið.  - jss

Meint fíkniefni rannsökuð:

Með litla sveppi 
í plastpokanum

TRYGGVI 
GUNNARSSON 

ÓSÁTTUR Alexei Kúdrín (t.h) fjármálaráðherra Rússlands  sagði 
af sér í gær vegna ósættis við ráðagerð Dimitrís Medvedev 
(t.v.) forseta Rússlands og Pútíns um að hafa sætaskipti. 

KJÖRKASSINN
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UPPLIFÐU 

Iðnaðarráðuneyti og Ferðamálastofa í samvinnu við Hönnunar-
miðstöð, Arkitektafélag Íslands, Byggðasafn Vestfjarða, 
Nýsköpunarmiðstöð og Íslandsstofu boða til ferðamálaþings 
á Ísafirði 5.–6. október 2011. Meginþema þingsins er upplifun 
með áherslu á samspil ferðaþjónustu og skapandi greina.

Samspil ferðaþjónuSTu og skapandi greina
Ferðamálaþing á Ísafirði 5.– 6. október 2011  

Allar nánari upplýsingar og skráning 
www.veSTurferdir.is

Komdu vestur!

1 Hversu margfaldur varð ágóðinn 
af 700 milljónunum sem lagðar 
voru í Inspired by Iceland?

2 Í hvaða arabaríki eiga konur að 
fá að kjósa í sveitarstjórnarkosn-
ingum frá og með árinu 2015?

3 Hvaða prestur hefur skrifað 
bókina Aðgát skal höfð í nærveru 
sálar? 

SVÖR:

MENNTUN Aldrei hafa fleiri nemendur í grunn-
skólum landsins lært ensku, en 78,9 prósent nem-
enda stunda það nám. Framhaldsskólanemendur 
læra að meðaltali 1,41 tungumál skólaárið 2010 
til 2011. Áhugi á japönsku eykst, 148 lærðu það 
tungumál 2010 til 2011, en þeir voru 114 veturinn 
á undan. Þetta kemur fram í tölum frá Hagstofu 
Íslands.

Dagur tungumála í Evrópu var í gær. Í tölum 
Hagstofunnar má sjá að stúlkur sækja frekar í 
tungumálanám í framhaldsskólunum en piltar. 
Alls læra 73,8 prósent stúlkna og 73,5 prósent 
pilta tungumál í framhaldsskólum. Flestir læra 
ensku, þá dönsku og þýskan er í þriðja sæti. Þess 
ber að geta þessi tungumál eru skyldunámsgrein-
ar hjá flestum framhaldsskólanemum. - kóp

Tæp 80 prósent hafa lært ensku í grunnskólum og hafa aldrei verið fleiri:

Hálft annað hundrað lærir japönsku

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

fjölpósti, blöðum, tímaritum, 
bréfum og vörum.

Okkar hlutverk 
er að dreifa

Japanska Ítalska Sænska Norska Rúss-
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Framhaldsskólanemendur í tungumálum 
sem fáir læra 2010-2011

HEIMILD:HAGSTOFA ÍSLANDS

Japanskan vinsæl

ATVINNULÍF Margrét Kristmanns-
dóttir, formaður Samtaka verslun-
ar og þjónustu (SVÞ), deildi hart á 
stefnu stjórnvalda í tolla- og inn-
flutningsmálum á opnum fundi 
sem Samtök atvinnulífsins (SA) 
stóðu fyrir í gær.

Yfirskrift fundarins var 
„Ryðjum hindrunum úr vegi“ og 
voru allir frummælendur gagn-
rýnir á stefnu stjórnvalda, sem 
þeir sögðu að stæði fjárfestingu 
og framþróun fyrir þrifum.

Meðal annars sagði Grímur 
Sæmundsson, varaformaður SA, 
í erindi sínu að hægt væri að 
bæta þjóðarhag um 46 milljarða 
króna á ári með því að vinna bug 
á atvinnuleysi, en nú eru um ell-
efu þúsund  Íslendingar á atvinnu-
leysisbótum.

Þá sagði Kolbeinn Kolbeins-
son, framkvæmdastjóri Ístaks, 
að aðstæður hér á landi væru síst 
til þess fallnar að laða að erlenda 
fjárfestingu. Adolf Guðmunds-
son, formaður Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, átaldi 
einnig stjórnina fyrir vinnubrögð 
í málefnum sjávarútvegsins, sem 
stæði fjárfestingum i stéttinni 
fyrir þrifum.

Inntakið í framsögu Margrétar 
var að stefna stjórnvalda í tolla- og 
innflutningsmálum og núverandi 
landbúnaðarkerfi skaðaði alla.

Tækifærin væru þó til staðar, 
fyrst af öllu í ferðamannaiðnaði. 
„Í öðru lagi viljum við flytja inn 
verslun Íslendinga sem hið opin-
bera flytur úr landi með skatt-
lagningu,“ sagði Margrét og vísaði 
þar til vörugjalda sem lögð eru á 
ýmis raftæki, byggingarvörur og 
föt, sem leiði til þess að almenn-
ingur hér á landi leitar í auknum 
mæli út fyrir landsteinana til að 
versla.

„Vörugjaldakerfið stórskaðar 
innlenda verslun,“ segir Margrét 
og bætir við: „Á þessum erfiðu 

tímum kemur ákall frá verslun-
inni um að þessari atvinnugrein 
verði gert kleift að vera sam-
keppnishæf við nágrannalöndin.  
Það er að verslun flytjist heim og 
skapi störf og tekjur.“

Þá vandaði Margrét Jóni 
Bjarnasyni, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, ekki kveðjurnar 
og sagði hann brjóta alþjóðasamn-
inga með því að leyfa ekki meiri 
innflutning á alifuglakjöti á lægri 
tollum.

„Við Íslendingar erum oft eins 
og barbarar þegar kemur að 

alþjóðaviðskiptum,“ sagði Mar-
grét. „Sjálf teljum við sjálfsagt 
að flytja út landbúnaðarvörur, en 
lokum á sama tíma öllum dyrum 
fyrir innflutningi.“

Margrét vísaði einnig til þess 
að verð á kjúklinga- og svínakjöti 
hér á landi hafi hækkað um tutt-
ugu til fjörutíu prósent og kallaði 
eftir því að á meðan standa ætti 
vörð um hefðbundinn landbúnað í 
sveitum landsins ætti ekki að setja 
„iðnaðarframleitt kjúklinga- og 
svínakjöt“ undir sama hatt.

 thorgils@frettabladid.is

SVÞ gagnrýna tolla- 
og innflutningsstefnu 
Framsögumenn á fundi Samtaka atvinnulífsins deildu hart á stefnu stjórnvalda 
í atvinnumálum. Formaður Samtaka verslunar og þjónustu segir tækifæri felast 
í því að aflétta tollum og vörugjöldum og auka innflutning á ýmsum vörum.

Í ræðu sinni deildi Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ, hart á ríkis-
stjórnina og hótanir einstakra stjórnarliða í mörgum málum.

„Ef þessi ríkisstjórn á að eiga einhverja möguleika á því að sitja með 
sæmd út kjörtímabilið verður Samfylkingin að stíga niður fæti og neita að 
vera eins og meðvirkur maki í ofbeldishjónabandi.“

Margrét um ríkisstjórnarsamstarfið

VILL AUKA VÖRUINNFLUTNING Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ, segir mikil 
tækifæri felast í lækkun tolla og vörugjalda sem gæti örvað verslun og atvinnulíf hér 
á landi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Fimmtíufalt. 2. Sádi-Arabíu.
3. Solveig Lára Guðmundsdóttir.

BRETLAND Um tvö hundruð tonn af 
silfri hafa fundist í skipi sem sökk 
á Atlantshafi árið 1941. Talið er að 
silfrið sé 230 milljóna Bandaríkja-
dala virði, eða rúmlega 27 millj-
arða íslenskra króna. Reynist það 
rétt hefur jafn verðmætur málmur 
aldrei fundist í sjó fyrr.

Skipinu SS Gairsoppa frá Bret-
landi var sökkt af þýskum kafbáti 
í seinni heimsstyrjöldinni. Skipið 
var á leið heim til Bretlands eftir 
verslunarferð til Indlands. Aðeins 
einn skipverji af 32 lifði af og kom 
til lands hálfum mánuði eftir að 
skipið sökk. 

Bandaríska könnunarfyrirtæk-
ið Odyssey Marine fann skipið í 

sumar og nú hefur verið staðfest 
að um SS Gairsoppa sé að ræða. 
Fyrirtækið mun halda eftir átta-
tíu prósentum af verðmæti farms-
ins. Mögulegt er að nokkuð af gulli 
leynist einnig í farminum. Mjög 
ólíklegt er talið að líkamsleifar 
þeirra sem fórust finnist, sökum 
þess hversu langt er síðan skipið 
fórst og á hve miklu dýpi það er. 

Forsvarsmenn fyrirtækisins 
segjast bjartsýnir á að hægt verði 
að ná verðmætunum úr skipinu. 
Það standi upprétt á hafsbotni og 
því verði hægt að senda eins konar 
vélmenni til að ná farminum. Talið 
er að hægt verði að hefja vinnu á 
fyrri hluta næsta árs.  - þeb

Breskt skip sem var skotið niður af Þjóðverjum í seinni heimsstyrjöld fundið:

Fundu troðfullt skip af silfri

LÖGREGLUMÁL Leitað hefur verið 
að dýrbít í nágrenni Hvolsvallar 
en nokkur tilvik hafa komið upp 
þar sem ráðist hefur verið á búfé, 
að sögn lögreglu  

Á sunnudagskvöld var hundur 
handsamaður af manni sem hafði 
verið bitinn í kálfann. Í vikunni 
veittist annar hundur að fé við 
sveitabæ í nágrenni Hellu og sást 
til hundsins sem reyndist vera 
aðkomuhundur og hafði nýlega 
komið í sveitina. Málið er í skoð-
un hjá lögreglunni og Rangár-
þingi ytra. - jss 

Lögregla rannsakar hundamál:

Leitað að hundi 
sem ræðst á fé

SS GAIRSOPPA Vonast er til að hægt 
verði að hefjast handa við að ná málm-
unum úr skipinu á næsta ári. 

NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?



HINN EINI SANNI

SLÁTUR
MARKAÐUR

ÓDÝRT Í HAGKAUP

í Hagkaup SMÁRALIND
frá 27. september.
 
Afgreitt frá kl. 14 -18*

ferskt daglega!

sláturmarkaður!

* Alla daga nema mánudaga og sunnudaga meðan birgðir endast

1098kr/kg 1568kr/kg

ÓDÝRT
OG GOTT!
Keppurinn á 

ca. 90 kr.

• Heilt lambalæri
• 1/2 hryggur, sagaður í kótilettur
• Frampartur sagaður
• Súpukjöt

Sérvalinn og snyrtur 
½ lambaskrokkur
100% nýting engin slög

30% afsláttur við kassa
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SKAPAÐU ÞÍNA 
   EIGIN FRAMTÍÐ

TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444   endurmenntun.is

NÝ HAGNÝT NÁMSKEIÐSLÍNA

MEÐAL VIÐFANGSEFNA:

ÞJÓNUSTUFRÆÐI – FERLAR – SIÐFERÐI

SJÁLFSTRAUST - 
SAMSKIPTAHÆFNI - VINNUGLEÐI

MARKVISS VINNUBRÖGÐ -
FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA

 

KENNT ER Í ÞREMUR LOTUM 
Í OKTÓBER TIL DESEMBER

ENGIN INNTÖKUSKILYRÐI
 

UMSÓKNARFRESTUR TIL 29. SEPTEMBER

 LYKILÞÆTTIR 
ÞJÓNUSTU

 – MARKVISS LEIÐ

JAFNRÉTTISMÁL Vinnuhópur tækni-
nefndar Staðlaráðs er að leggja 
lokahönd á tillögu um jafnlauna-
staðal sem fyrirtæki og stofnan-
ir geta síðan tekið í notkun, að því 
er Hildur Jónsdóttir, formaður 
tækninefndar ráðsins og sérfræð-
ingur stjórnarráðsins í jafnrétti 
kynja, greinir frá.

Félags- og tryggingamálaráðu-
neytið, Alþýðusamband Íslands 
og Samtök atvinnulífsins leituðu 
til Staðlaráðs vegna gerðar jafn-
launastaðals og hófst vinnan í árs-
byrjun 2009.

„Staðlaráð tilkynnti þá strax að 
það væri almennt viðurkennt að 
þrjú ár þyrfti til slíks verkefnis. 
Ráðið sendi erindi til allra hags-
munaaðila og bauð þeim að taka 
þátt. Þeir sem svöruðu kallinu 
mynda tækninefnd. Vonandi sam-
þykkir tækninefndin tillögu vinnu-
hópsins,“ segir Hildur.

Því næst þarf að auglýsa svo-
kallað frumvarp að staðlinum, 
segir Hildur. „Það þarf að gefa 
rúman tíma fyrir athugasemd-
ir sem hver sem er getur komið 
með. Taka þarf þær allar til efnis-
legrar umfjöllunar og veita rök-
studd svör. Ég geri mér vonir um 
að auglýsingaferlið geti hafist 
fyrir áramót. Frestur til að skila 
inn athugasemdum yrði tveir til 
þrír mánuðir og mögulega tæki 
það tvo mánuði að vinna úr þeim.“

Að sögn Hildar þurfa jafnframt 
vottunarstofur eða einhvers konar 
úttektaraðilar að uppfylla ákveðn-
ar hæfniskröfur til að sýna að þau 
geti tekið út fyrirtæki samkvæmt 
staðlinum.

Nokkur fyrirtæki hafa þegar 
lýst yfir áhuga á að taka upp jafn-

launastaðal. „Þau hafa verið að 
reyna að fylgjast með vinnunni auk 
þess sem nokkrir úr starfsmanna-
deildum stórra fyrirtækja hafa 
tekið þátt í vinnu tækninefndar.“

Hildur tekur það fram að hug-

takið jafnverðmæt störf vefjist 
fyrir ýmsum. „Við erum föst í 
hugsanaganginum sömu laun fyrir 
sömu vinnu. Störf sem eru ólík að 
ytri ásýnd geta hins vegar verið 
jafnverðmæt þar sem þau geta 
verið jafnkrefjandi. Það hefur 
tekið okkur svolítinn tíma að kom-
ast á sömu blaðsíðuna.“

Með staðlinum er vonast til að 
markmiðum jafnlaunaákvæðis 
jafnréttislaga verði náð. „Ég tel 
að það sé mikið keppikefli fyrir 
fyrirtæki að innleiða svona staðal. 
Með honum getur fyrirtæki bæði 
skapað sátt meðal starfsmanna og 
traust þeirra á því að fyrirtækið 
geri allt sem hægt er til að axla 
sína ábyrgð þegar kemur að launa-
jafnrétti kynjanna.“ ibs@frettabladid.is

Fyrirtæki skapi sátt 
með jafnlaunastaðli 
Þriggja ára vinnu Staðlaráðs að jafnlaunastaðli að ljúka. Fulltrúar úr starfs-
mannadeildum stórra fyrirtækja hafa tekið þátt í vinnunni. Hugtakið jafnverð-
mæt störf er ýmsum framandi, segir Hildur Jónsdóttir sérfræðingur.

LAUNAJAFNRÉTTI „Við erum föst í hugsanaganginum sömu laun fyrir sömu vinnu,“ 
segir Hildur Jónsdóttir, sérfræðingur stjórnarráðsins í jafnrétti kynja.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Störf sem eru ólík að 
ytri ásýnd geta hins 

vegar verið jafnverðmæt þar 
sem þau geta verið jafnkrefj-
andi. Það hefur tekið okkur 
svolítinn tíma að komast á 
sömu blaðsíðuna.”

HILDUR JÓNSDÓTTIR
SÉRFRÆÐINGUR

DANMÖRK Maðurinn sem er talinn 
hafa myrt miðaldra hjón á göngu 
um Þúsundáraskóginn í Óðins-
véum hefur gengist undir geð-
rannsókn og verður máli hans 
brátt vísað til saksóknara. Morð-
in vöktu mikinn óhug síðasta vor.

Hjónin Bjarne Johansen og 
Heidi Nielsen fundust í skógin-
um 14. apríl, en þau höfðu verið 
skotin til bana kvöldið áður. Fáar 
vísbendingar voru um hvað gæti 
hafa átt sér stað þar, en maður-
inn var loks handtekinn í maí, 
um mánuði eftir að morðin voru 
framin.

Svo virðist sem engin ástæða 
hafi verið fyrir verknaðinum, 
annar en að þau hafi komið að 
morðingjanum þar sem hann var 
að skjóta af ólöglegu skotvopni.

Hinn grunaði hefur síðan setið 
í gæsluvarðhaldi, en hann skipti 
meðal annars um nafn nýlega.

Morðdeild lögreglunnar á Fjóni 
vill ekki láta neitt uppi um inni-
hald geðrannsóknarinnar, en seg-
ist munu skila málsgögnum til 
ríkissaksóknara innan mánað-
ar. Hann muni svo ákveða hvort 
ákært verði í málinu.

  - þj

Grunaður um að hafa myrt hjón á göngu í skóglendi í nágrenni Óðinsvéa:

Hefur gengist undir geðrannsókn

MORÐRANNSÓKN ÞOKAST ÁFRAM 
Lögreglan á Fjóni hefur nærri lokið 
rannsókn á morðinu á hjónunum í 
Þúsundáraskógi.  NORDICPHOTOS/GETTY

FERÐALÖG Ríflega fjörutíu jeppar luku um 250 kíló-
metra bíltúr á laugardag þegar Bílabúð Benna blés 
til árvissrar „Jeppaferðar fjölskyldunnar“ fyrir við-
skiptavini sína. Að þessu sinni lá leiðin um Þingvöll 
upp að Langjökli þar sem var grillað áður en haldið 
var að Húsafelli og svo heim.

„Rigningarspá dró heldur úr aðsókn að þessu 
sinni,“ sagði Benedikt Eyjólfsson (Benni), fram-
kvæmdastjóri og eigandi Bílabúðar Benna, eftir að 
hafa ásamt starfsfólki sínu grillað hamborgara ofan 
í ferðalangana við rætur Langjökuls. Þar var bjart 
yfir og þurrt þó rignt hafi í höfuðborginni þegar 
lagt var upp. „Í fyrra voru rúmlega helmingi fleiri 
með, en þá var spáin líka rosagóð.“

Benni segir Bílabúðina fyrst hafa staðið fyrir 
svona jeppaferð fyrir um tuttugu árum, en þá hafi 
um 800 jeppar verið með í ferðinni. Jeppaferð fjöl-
skyldunnar hafi hins vegar verið árviss viðburður 
síðan á seinni hluta tíunda áratugar síðustu aldar.

Í ferðinni voru Captiva-, Musso-, Rexton-, Kyron- 
og Porsche-jeppar og -jepplingar og spreyttu sumir 
sig á því að keyra upp á jökulröndina. Jökullinn er 
hins vegar sagður ótryggur á þessum árstíma og því 
var ekki haldið langt inn á hann. - óká

Úr veðrinu rættist áður en komið var upp að Langjökli í Jeppaferð fjölskyldunnar:

Fleiri koma þegar spáin er góð

BENNI GRILLAR 
Benedikt Eyjólfsson 
bauð upp á grillaða 
hamborgara í 
„Jeppaferð fjölskyld-
unnar“ á laugardag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

JEPPAR Á FERÐ 
Bílalest viðskiptavina 
Bílabúðar Benna á 
Kaldadalsleið. 
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með 
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur.

Komdu í greiningu

ÍSLENSKIR DAGAR

20-50% AFSLÁTTUR

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

Hágæða fj ölstillanleg
rafmagnsrúm

Hágæða íslensk 
 heilsurúm.

Allt að 12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifi ng!

Smíðum raf-

magnsrúm í öllum 

stærðum!
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Meðal fíkniefna er tóbak það efni sem 
veldur langmestu heilsutjóni, þ.e. 

sjúkdómum og ótímabærum dauða. Rekja 
má ótímabæran dauða um 300 Íslendinga á 
ári til tóbaksnotkunar. Öll önnur fíkniefni 
til samans valda aðeins broti af því heilsu-
tjóni sem hlýst af tóbaksnotkun. Tóbaks-
notkun kostar samfélagið miklar fjárhæð-
ir og aðgerðir sem draga úr tóbaksnotkun 
geta þess vegna skilað miklum árangri, 
bæði heilsufarslegum og fjárhagslegum.

En hvað er tóbak og hvað er nikó-
tín? Líta má á tóbak sem eins konar 
tæki til að koma nikótíni inn í líkamann. 
Nikótíninnihald tóbaks er það eina sem 
gerir það að söluvöru og það hefur sýnt sig 
að tóbak sem búið er að fjarlægja nikótínið 
úr selst ekki. Nikótín er náttúruefni sam-
kvæmt venjulegum skilgreiningum og það 
er líka flokkað sem lyf og selt í tiltekn-
um lyfjaformum (tyggigúmmí, plástrar, 
o.fl.). Nikótín er einnig flokkað sem eitur-
efni og hefur m.a. mikið verið notað sem 
skordýraeitur þó að þeirri notkun sé að 
mestu hætt. Nikótín er ekki flokkað sem 
fíkniefni, hvorki samkvæmt íslenskum 
lögum né er það að finna á alþjóðlegum 
listum yfir fíkniefni. Ef litið er til verkana 
nikótíns uppfyllir það hins vegar öll helstu 
skilmerki fíkniefna. 

Nikótín veldur sannarlega ávana og 
fíkn. Tóbak, í hvaða formi sem er, er 
notað vegna þessara eiginleika nikótíns. 
Þekktir eru nokkrir mikilvægir áhættu-
þættir fyrir ávana og fíkn og gilda þeir 
fyrir tóbak eins og fyrir önnur fíkniefni. 
Þeir eru: vissir erfðaþættir, ungur aldur, 
geðsjúkdómar, misnotkun annarra efna 
og konur eru í meiri hættu en karlar. 

Baráttan gegn tóbaksnotkun hefur 
staðið lengi og kostað mikið. Þessi bar-
átta er tvenns konar. Annars vegar for-
varnir til að vinna gegn því að ungmenni 
byrji að nota tóbak og hins vegar með-
ferð til að hjálpa tóbaksnotendum að 
hætta. Forvarnarstarfið er mikilvægast 
og það þarf að efla með nýjum aðferðum. 
Til dæmis mætti breyta flokkun á tóbaki 
og nikótíni þannig að aðgengi yrði enn 
takmarkaðra eða jafnvel að efnin yrðu 
bönnuð, eftir hæfilegan aðlögunartíma. 
Kannabis (hass, marijúana) og kóka-
lauf eru flokkuð sem ólögleg fíkniefni 
og tóbak á vissulega heima í þeim flokki. 
Ekki er auðvelt að benda á aðra aðgerð en 
að banna tóbak sem hefði jafn mikil og 
víðtæk bætandi áhrif á lýðheilsu. Lækn-
isfræðilegu rökin liggja fyrir en það sem 
vantar er pólitísk ákvörðun. 

Er tóbak fíkniefni?
Heilbrigðis-
mál

Magnús 
Jóhannsson
læknir og 
prófessor

Forgangsverkefnið
„Það sem er mjög brýnt er að 
ríkisstjórnin taki af skarið um það að 
Sundabraut sé forgangsmál og að hún 
verði lögð í göngum.“ Svo mælti Dagur 
B. Eggertsson borgarfulltrúi árið 2008. 
Umferðaröryggi réði ekki síst afstöðu 
borgarfulltrúans en einnig umferðar-
flæði. Þegar miklar tafir urðu í 
Ártúnsbrekku vegna umferðar-
slyss, tveimur árum fyrr, sagði 
hann brautina vinna gegn 
flöskuhálsum í umferðinni. 
Ósanngjarnt er annað en að 
meta ummæli Dags út frá því 
að þau féllu fyrir kreppu.
 

Skoðanakönnun um allt
Dagur hefur nefnilega skipt um 
skoðun og telur Sundabraut ekki 
lengur forgangsverkefni. Ástæðan 
er áhugaverð. Gefum Degi orðið: „Á 
árum áður var sérstaklega kallað eftir 
Sundabraut. Við sjáum hins vegar 
í skoðanakönnunum að það urðu 

umskipti eftir hrun og í stað þess 
að hún yrði efst á listanum tóku 
auknar almenningssamgöngur 
sæti hennar.“ Það eru sem sagt 
skoðanakannanirnar sem ráða 

ferðinni, eins og stundum áður hjá 
Samfylkingunni.

Stjórnlagaráðsandúðin
Athyglisvert er hve sjálfstæðismenn 
eru eindregið á móti stjórnlagaráði 
og ferlinu við breytingu stjórnarskrár. 
Björn Bjarnason er þar engin undan-
tekning. Álit hans á ráðinu er svo lítið 
að hann segir í pistli í gær að saga 
þess sé svo furðuleg að hefðu henni 

ekki verið gerð skil strax í heim-
ildarmynd hefðu margir 
haldið að um skáldsögu 
hefði verið að ræða. Það 
er kannski skáldsöguefni 
að þjóðin hafi þurft að 
grípa í taumana til að 
breyta stjórnarskrá sinni. 
 kolbeinn@frettabladid.isÞ

egar litið er um öxl virðist ljóst að mun farsælla hefði 
verið fyrir Palestínumenn að samþykkja tillögu Sam-
einuðu þjóðanna 1947 um skiptingu lands þeirra milli 
gyðinga og Palestínumanna. Hafa verður þó í huga að 
um var að ræða land sem þeir höfðu haft fullt forræði 

yfir öldum saman og búið á með gyðingum sem þó voru mikill 
minnihluti í landinu.

Síðan eru liðin meira en sextíu ár og ástandið í Palestínu kunn-
ara en frá þurfi að segja. Ísraelsmenn hafa hernumið þorra þess 

lands sem Sameinuðu þjóðirnar 
ætluðu Palestínumönnum og fara 
þar með öll völd.

Vart er hægt að hugsa sér 
ömurlegri aðstæður en þær sem 
palestínsk þjóð býr við. Hluti 
hennar býr innan landamæra 
Ísraels án þess að njóta þar 
mannréttinda eins og fullgildir 
borgarar þess lands. Annar hluti 

býr við jafnvel enn ótryggari aðstæður innan landamæra nágranna-
ríkja. Loks hefst hluti palestínsku þjóðarinnar við í flóttamanna-
búðum, þ.e. á ekkert eiginlegt heimili. 

Þegar hér er komið sögu hafa Palestínumenn sameinast um að 
vilja stofna ríki sitt á litlu broti þess landsvæðis sem þeim var ætlað 
af Sameinuðu þjóðunum 1947. 

Það er löngu tímabært að alþjóðasamfélagið, og Ísland þar með, 
taki af skarið og styðji með ráðum og dáð þessa viðleitni Palest-
ínumanna. Þorri þjóða heims getur ekki látið ísraelsk stjórnvöld 
með fulltingi þeirra bandarísku koma í veg fyrir að almenningur 
í Palestínu njóti grundvallarmannréttinda eins og bara þeirra að 
eiga sér ríkisfang og hafa forræði yfir því landi sem hann býr á. 

Umsókn Palestínumanna um aðild að Sameinuðu þjóðunum 
á föstudag markaði tímamót. Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ríkisráðherra lýsti í gær yfir stuðningi íslenskra stjórnvalda við 
umsóknina. Bandaríkjamenn segja hins vegar að þjóðirnar tvær 
verði að ná samkomulagi áður en þeir treysta sér til að styðja aðild 
Palestínu að Sameinuðu þjóðunum. 

Velta má fyrir sér hvernig tvær þjóðir sem á engan hátt sitja 
við sama borð eiga að geta samið. Ísrael er eitt öflugasta herveldi 
heims og Palestína mun aldrei ná þeim að styrk þegar kemur að 
hernaði. Þess aflsmunar hafa Ísraelsmenn neytt og gera enn, til 
dæmis í landtöku sinni. 

Möguleiki alþjóðasamfélagsins í gegnum Sameinuðu þjóðirnar er 
að veita Palestínu sömu pólitísku stöðu og öðrum þjóðríkjum heims. 
Þar hlýtur upphafspunkturinn að vera. 

Til að styrkja stöðu Palestínu eiga þjóðir heims að viðurkenna 
sjálfstæði Palestínu. Utanríkisráðherra lýsti því yfir í gærkvöld 
að þingsályktunartillaga þess efnis yrði lögð fram í næstu viku. 
Með því og afdráttarlausum stuðningi við aðildarumsóknina sýna 
Íslendingar frumkvæði sem þeir geta verið stoltir af.

Minna verður á að friður milli Ísraels og Palestínu er í allra þágu 
og þá fyrst og fremst í þágu almennra borgara, bæði Palestínu-
manna og Ísraelsmanna. 

Ísland styður Palestínu.

Lágmark að sitja 
við sama borð

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FORNÁM Í FORRITUN
 Undirbúningsnám fyrir Dipómanám í forritun

108 stundir - Verð: 149.000.-
Síðdegisnámskeið: 11. okt. – 8. des.

Kvöld- og helgarnámskeið: 19. okt. til 28. nóv.

Forritun er fjölbreitt, skapandi, alþjóðleg, krefjandi og
skemmtileg starfsgrein sem stöðugt vantar nýja og skapandi
starfskrafta. Þeir sem hafa stúdentspróf eða hliðstæða
menntun geta valið að fara beint í Diplómanám í forritun.

Markmið þessa námskeiðs er að nemendur læri undir-
stöðuatriði forritunar og er jafnframt undirbúningur fyrir
Diplómanám í forritun. Einnig gerir fornámið nemendum
kleift að meta hvort þeir hafi áhuga og getu til að
halda áfram á þessari braut, í Diplómanám (282 stundir)

og þaðan í Leikjaforritun (204 stundir) sem hvorutveggja
eru kennd hjá NTV.

Helstu námsgreinar:

Vald og virðing

Þrátt fyrir landhelgisbar-
áttuna höfum við lengst af 

verið í góðum tengslum og við-
skiptum við Breta og Banda-
ríkjamenn. Þegar Bretar 
hertóku Ísland 10. maí 1940, 
vöknuðu sumir við framandi 
flugvélarhljóð í vornóttinni. 
Borgarstjórinn í Reykjavík, 
sem var fárveikur, leitaðist 
við að setjast upp og kallaði á 
dóttur sína: „Hvaða merki er á 
flugvélinni? Hverjir eru þetta?“ 
Hún stóð við gluggann og sagði 
eftir smástund: „Þetta eru Bret-
ar.“ Fargi var létt af borgar-
stjóranum sem sagði um leið og 
hann hneig aftur niður á kodd-
ann: „Guði sé lof, Guði sé lof!“ 

Allir vissu hvers var að vænta 
ef þetta hefðu verið Þjóðverjar. 

Samningar
Ári síðar fóru flestir bresku 
hermennirnir, en mæltust til 
þess við Bandaríkjamenn að 
þeir tækju við. Í júlíbyrjun 
gerði ríkisstjórn Íslands her-
verndarsamning við Banda-
ríkjamenn. Þar með lauk her-
náminu í raun. Í apríl 1947 
yfirgáfu síðustu hermennirnir 
landið, í samræmi við Kefla-
víkursamninginn, sem Ólafur 
Thors gerði við Bandaríkja-
menn. 

Árið 1949 gekk Ísland í 
Atlantshafsbandalagið og 
tveimur árum síðar er gerð-
ur samningur um hervernd 
milli Íslendinga og Banda-
ríkjamanna. Þeir koma hing-
að 1951 og fara 2006, eins og 
allir vita. Samskipti okkar við 
Bandaríkin hafa sem sagt frá 
upphafi verið byggð á gagn-
kvæmu trausti. Ekki kúgun eða 
afskiptasemi. Þangað til núna.

Stórmenni
Í yfirlýsingu frá Hvíta hús-
inu áréttar Barack Obama nú 
stuðning Bandaríkjastjórnar 
við hvalveiðibann. Hafnar  
veiðum í vísindaskyni og  fyrir-
skipar  þungar diplómatísk-
ar aðgerðir í garð Íslendinga. 

Um leið og manni finnst for-
seti Bandaríkjanna ekki vaxa 
af því að blanda sér persónu-
lega í hótun í garð fámennrar 
eyþjóðar, hvar sem hún væri 
í heiminum, þá kann að vera 
beygur í honum vegna forseta-
kosninganna á næsta ári. Hann 
er ekki öruggur með endurkjör. 
Atkvæði umhverfissinna skipta 
máli, eins og annarra. Engu að 
síður er þetta furðulegt.

Gæti maður allrar sann-
girni, þá var það eiginlega enn 
furðulegra þegar sendiherra 
Bandaríkjanna hér á landi fékk 
á sínum tíma bréf þess efnis að 
forseti Íslands hygðist sæma 
hana fálkaorðunni. Mér er sagt 
að hún hefði þurft að bera þetta 

undir sína yfirmenn og fá sam-
þykki þeirra. En á leiðinni til 
Bessastaða, eflaust uppáklædd 
og stolt, fær hún símtal frá 
forsetaskrifstofunni, þar sem 
henni er sagt að það eigi ekki að 
sæma hana orðunni. Þetta hafi 
verið misskilningur.

Þetta er náttúrulega ekki 
bara gróf móðgun við sendi-
herrann, heldur bandarísku 
þjóðina sem hún er fulltrúi 

fyrir. Svona óvirðing  gleymist 
ekki. Við Íslendingar hefðum 
ekki tekið vel svona óvirðingu 
við okkar sendiherra, og þar 
með íslensku þjóðina.

Hafi þetta verið misskilning-
ur, sem fleiri en ég efast um, 
þá er Ólafur Ragnar þeirrar 
gerðar, að ef honum er úthlut-
uð torfa, gerir hann það að túni 
áður en við er litið. Og honum 
var í lófa lagið að leysa þetta 
mál, hvað sem hver segir. Hann 
er meira að segja svo snjall, að 
þó að hann blási á öll fyrri við-
mið forsetaembættisins og sé 
á kafi í pólitík, þá er ekki talað 
um að hann hafi farið út fyrir 
rammann, heldur að hann hafi 
breytt forsetaembættinu.

Þessa dagana situr hann 
sæll og brosandi fyrir fram-
an myndavélarnar, ýmist með 
leiðandi manni í Rússlandi eða 
Kína. Fyrrverandi formaður 
Alþýðubandalagsins er í góðum 
félagskap.

Eiginlega er ekki hægt annað 
en að samgleðjast honum.

Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG

Við Íslendingar hefðum ekki tekið vel 
svona óvirðingu við okkar sendiherra, 
og þar með íslensku þjóðina.

Eitt af hlutverkum verka-
lýðshreyfingarinnar er að 

fylgja eftir markmiðum laga 
um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla. Það felur m.a. í 
sér að komið verði á og viðhald-
ið jafnrétti og jöfnum tækifær-
um kvenna og karla á öllum svið-
um samfélagsins. Til þess að ná 
fram ofangreindum markmiðum 
er nauðsynlegt að efla og styrkja 
samstarf við alla aðila vinnumark-
aðarins og önnur hagsmuna- og 
félagasamtök sem vinna að jafn-
rétti kvenna og karla.

VR er fjölmennasta aðildar-
félag ASÍ og hefur félagið birt 
niðurstöðu launakönnunar sinn-
ar undanfarin ár. Niðurstöðurn-
ar hafa ekki aðeins nýst félags-

mönnum VR heldur og launafólki 
almennt. Allar tölulegar upplýs-
ingar þar sem fram koma þróun 
og breytingar á launum á almenna 
vinnumarkaðinum eru mikilvæg 
viðbót við aðrar launakannanir. 
Niðurstöður launakönnunar VR 
staðfesta launamun kynjanna sem 
fram hefur komið í öðrum könn-
unum.

Niðurstöður launakönnunar VR 
fyrir árið 2011 sýna að almenn 
hækkun heildarlauna frá síðasta 
ári er 4,5% en það er um tvö pró-
sentustig umfram kjarasamninga 
frá janúar 2010 til janúar 2011, og 
er það ánægjulegt. Önnur niður-
staða könnunarinnar er ekki eins 
ánægjuleg en það er að launamun-
ur kynjanna er óbreyttur á milli 
ára. Konur í VR eru með 15,3% 
lægri heildarlaun en karlar en 
kynbundinn launamunur er 10,6%. 
Það eru mikil vonbrigði. Launa-
munur kynjanna hefur ekki tekið 
marktækum breytingum til hins 
betra á undanförnum árum.

Í nafni kvenfrelsis og jafnréttis 
voru konur hvattar til virkrar þátt-

töku á vinnumarkaði og sannar-
lega hlýddu þær því kalli, þar sem 
atvinnuþátttaka íslenskra kvenna 
er í dag um 80%. Íslenskt atvinnu-
líf er háð vinnuframlagi kvenna. 
Konur starfa í öllum starfsgrein-
um, þær bera m.a. uppi fjölda 
þjónustugreina, menntakerfið og 
heilbrigðiskerfið. Íslenskt sam-
félag er einfaldlega óstarfhæft 
án vinnuframlags kvenna. Konur 
hafa sótt í sig veðrið og eflt mennt-
un sína á öllum sviðum. Þær eru 
meirihluti þeirra sem útskrifast 
úr framhaldsskólum og háskólum. 
Fram kemur í launakönnun VR að 
menntun hefur áhrif á launamun 
kynjanna á þann hátt að munur-
inn minnkar eftir því sem mennt-
unin eykst. En því miður þá hefur 
launamunur kynjanna, í þessum 
hópi, aukist á milli áranna 2010 og 
2011. Árið 2010 var hann 5,3% en 
er nú 9,9% hjá félagsmönnum VR 
með meistara- eða doktorsgráðu. 

Hvað er til ráða? Kynbundinn 
launamunur er svartur blettur á 
íslensku samfélagi, jafnir mögu-
leikar kvenna og karla til starfa, 

starfsþróunar og launa er hags-
munamál launafólks og fyrir-
tækja. Verkalýðshreyfingin vill 
axla ábyrgð og hefur í samvinnu 
við SA og velferðarráðuneytið 
unnið að gerð staðals um fram-
kvæmd stefnu launajafnrétt-
is innan fyrirtækja og stofnana 
sem leiðbeinir atvinnurekendum 
hvernig markmiðum jafnlauna-
ákvæðis jafnréttislaga verður náð.

Upplýsingar og fræðsla um kyn-
bundinn launamun til stjórnenda 
fyrirtækja og launafólks almennt 
eru nauðsynlegt og mikilvægt 
skref til að eyða þessari óværu. 
Í kjarasamningi ASÍ og SA frá 5. 
maí sl. var samþykkt bókun um 
jafnréttisáherslur. Bókunin er í 
fjórum liðum og m.a. samþykktu 
aðilar að gera sameiginlegt kynn-
ingar- og fræðsluefni fyrir launa-
fólk og fyrirtæki um jafnrétti á 
vinnumarkaði. ASÍ hefur þegar 
hafið undirbúning að því verkefni 
í samstarfi við jafnréttis- og fjöl-
skyldunefnd sambandsins. Jafn-
réttisbókunina er að finna í heild 
sinni á www.asi.is 

Í tilefni niðurstöðu 
launakönnunar VR 2011

Launajafnrétti

Maríanna 
Traustadóttir
jafnréttisfulltrúi ASÍ

Konur starfa í öllum starfsgreinum, þær 
bera m.a. uppi fjölda þjónustugreina, 
menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Íslenskt 

samfélag er einfaldlega óstarfhæft án vinnuframlags 
kvenna.
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Kanadískir gæðapottar

Við stöndum á tímamótum. 
Evrópskar þjóðir þurfa 

að gera upp við sig hvort þær 
vilji einingu eða sundrungu. 
Óákveðni eða einbeitta framtíð-
arsýn. Samstöðu eða sérplægni. 
Þær þurfa líka að gera upp við 
sig hvort þær vilji tala sterkri 
eða veikri röddu á hnattrænum 
vettvangi.

Í dag blasir við sú staða að 
leiðtogar í Evrópu eru klofnir 
í afstöðu sinni, geta ekki tekið 
erfiðar ákvarðanir sem eru 
nauðsynlegar til þess að þjappa 
íbúum Evrópu saman. Forfeður 
og -mæður þeirrar Evrópu sem 
við þekkjum nú stigu af hug-
rekki skref í átt að samruna og 
friði í stað reiði og hefndar eftir 
seinni heimsstyrjöldina. Hvað 
myndu þau segja um vangetu 
núverandi leiðtoga Evrópu til 
þess að móta skýra framtíðarsýn 
fyrir þær 500 milljónir sem búa 
í Evrópu? 

Forgangsatriðin sem blasa við 
eru efnahagslegur stöðugleiki, 
siðferðileg gildi og atvinnusköp-
un, félagsleg tækifæri fyrir alla, 
nýbreytni og skapandi hugsun. 
Það er brýn þörf á evrópskri 
framtíðarsýn. Og samstiga þess-
ari framtíðarsýn þarf að grípa 
til aðgerða svo hún verði að 
veruleika. Þetta þarf að gerast 
núna.

Evrópa býr yfir mikilvæg-
um styrkleikum. Hún býr yfir 
grundvallargildum og getu sem 
eru nauðsynleg fyrir mannúð-
lega og efnahagslega þróun. 
Evrópa spilar lykilhlutverk í 
framþróun á sviðum samfélags- 

og umhverfismála, vísinda- og 
tækniþróunar á 21. öldinni. Enn-
fremur er hún mikilvægur hvati 
fyrir alþjóðlegan stöðugleika og 
vöxt.

Veltum fyrir okkur skilvirkni 
fjárstreymis: Það að búa til verð-
mæti í Evrópu sem skila sér í 
einni evru í heildarþjóðarfram-
leiðslu kostar örlítið meira en 
eina evru. Í Kína þarf fjórum 
sinnum hærri fjárfestingu til 
þess að búa til sömu upphæð. Í 
Evrópu eru 23 af 100 stærstu 
vörumerkjum heims. Evrópa 
byggir á skilvirkum innviðum 
og margar af leiðandi rann-
sóknarstofnunum heims eru í 
Evrópu. Menntakerfið stendur 
styrkum fótum og 97% Evrópu-
búa eru læs. Og þrátt fyrir allar 
þær áskoranir sem ríki Evrópu 
standa frammi fyrir í dag, er 
samanlagt hagkerfi Evrópusam-
bandsins það stærsta í heimi 
ef miðað er við heildar þjóðar-
framleiðslu. Hvað varðar jafn-
rétti kynjanna og getu til þess 
að fagna og fanga fjölbreytileika 
íbúanna er Evrópa leiðandi afl á 
heimsvísu. Þetta er styrkur sem 
við getum og verðum að byggja 
á.

Við erum evrópska kynslóðin. 
Kynslóðin sem varð vitni að falli 
Berlínarmúrsins, sem sá hindr-
anir á milli Evrópuþjóða hverfa 
og tækifærin margfaldast. 
Tengsl okkar við Evrópu rista 
djúpt. Við erum stolt af afrekum 
hennar, gildum og erum staðföst 
í trú okkar á getu hennar.

Nú þurfum við á því að halda 
að leiðtogar Evrópuþjóða taki 
nauðsynleg skref í þeim mála-
flokkum sem skipta okkur mestu 
máli og Evrópa stendur fyrir. 
Þessir málaflokkar eru mennt-
un, skapandi hugsun, nýbreytni, 
menningarleg fjölbreytni, sjálf-
bærni og hagvöxtur sem byggir 
á gæðum, friði og gildum réttar-
ríkisins.

Við köllum eftir fimm ára 
áætlun, nýju Evrópuverkefni 
þar sem varpað er fram skýr-
ari og nákvæmari langtímasýn 
til handa íbúum álfunnar og þá 
sérstaklega yngri kynslóðinni. 
Okkur þarf að vera ljóst fyrir 
hvað Evrópa stendur í heimin-

um og hverju við fáum áorkað 
saman.

Við köllum eftir styrkleika og 
einhug til þess að leysa þá erfið-
leika sem nú blasa við. Einhuga 
rödd sem stendur fyrir þessum 
evrópsku gildum. Óákveðni, 
fálm og óöryggi eru rætur vand-
ans og þessa þætti verður að 
taka föstum tökum.

Við köllum eftir hugrekki. 
Hugrekki til þess að takast á við 
afleiðingar hins alvarlega mis-
vægis sem er á milli yngri og 
eldri kynslóðarinnar með því að 
hindra aðgang að vinnumarkaði, 
með því að ofvernda þá vel settu 
á kostnað þeirra sem minna 
mega sín og með því að skuld-
setja komandi kynslóðir til þess 
að tryggja sæti í næstu kosn-
ingum.

Við köllum eftir frumkvæði 
frá leiðandi aðilum á sviði við-
skipta og verkalýðsfélaga, 
stjórnarmeðlima háskóla og 
menningarlegra stofnana, frá 
borgarstjórum og ráðherrum, 
kennurum og foreldrum og öllum  
borgurum, ungum sem öldn-
um, sem láta sig málið varða, 
að fylkja okkur liði um bjarta 
framtíð Evrópu. Foreldrar okkar, 
ömmur og afar byggðu þá Evr-
ópu sem við búum í og það er 
okkar að fara vel með þá arfleifð.

Veitum hæfileikum yngri 
kynslóðarinnar byr undir báða 
vængi og við munum öll njóta 
góðs af. Hlustum á hvað yngri 
kynslóðirnar hafa að segja og 
setjum rödd þeirra í fyrirrúm. 
Þannig getum við eflt sköpunar-
gleði milljóna manna. Endurnær-
um Evrópu sem jákvætt, dýna-
mískt, nærandi og ábyrgt afl í 
þágu fólksins sem hana byggir, 
komandi kynslóðir og heiminn 
allan.

Við hvetjum leiðtoga í Evrópu 
til þess að efna til Evrópufund-
ar og leggja drög að áætlun til 
næstu ára, áætlun með mark-
vissa framtíðarsýn.

Vinnið með yngri kynslóðun-
um. Virkið þá þekkingu, orku og 
þann samhug sem þær búa yfir. 
Gefið þeim byr undir báða vængi 
með því leiðandi afli sem þið búið 
yfir. Það er ekki eftir neinu að 
bíða.

Vaknaðu Evrópa! 
Tími kominn á evrópskt vor

Samfélagsmál

Hrund 
Gunnsteinsdóttir
fyrir hönd vinnuhópsins 
Vaknaðu Evrópa!
frumkvæði á vegum 
aðila í Forum of Young 
Global Leaders hjá 
World Economic Forum

Andre Loesekrug-
Pietri

Jafnrétti í námsefni

Jafnréttisstofa hefur nýlega 
gert úttekt á námsefni í sögu 

fyrir miðstig grunnskóla. Þar er 
það sérstaklega skoðað hvern-
ig fjallað er um konur og hlut 
þeirra í sögunni. Þessu framtaki 
ber að fagna og mikilvægt er að 
vekja upp umræðu um þessi mál. 
Námsefnið er víða lagt til grund-
vallar sögukennslu í skólum og 
því skiptir miklu máli hvernig til 
tekst með samningu slíks efnis. 
Niðurstaða Jafnréttisstofu er í 
stuttu máli sú að í námsefninu 
sé hlutur kvenna almennt rýr og 
að söguskrifin séu karllæg. Hjá 
Námsgagnastofnun verður farið 
vel yfir það námsefni sem um 
ræðir og það endurskoðað með til-
liti til þess hvort hægt sé að bæta 
um betur og taka tillit til athuga-
semda Jafnréttisstofu.

Það er þó óhjákvæmilegt að 
benda á að einmitt námsefni í 
sögu er þess eðlis að erfitt er 
að skrifa bækur þar sem hlutur 
kvenna og karla er jafn og það er 
ekki séríslenskt vandamál. Hlut-
verk námsefnishöfunda er alltaf 
að taka þá þekkingu sem fyrir er 
í öðrum bókum og heimildum og 
setja fram á aðgengilegan hátt 
fyrir börn í skóla. Það er ekki 
hægt að ætlast til þess að þeir 
stundi grunnrannsóknir eða end-
urskrifi söguna. 

Sagan, hvort sem er Íslands-
saga eða mannkynssaga sem fest 
hefur verið á bók, segir að mestu 
frá körlum, körlum sem stjórn-
uðu héruðum og löndum, stóðu í 
styrjöldum, ráku viðskipti, stund-
uðu listir og vísindi, sjósókn og 
landkönnun og svo mætti lengi 
telja. Sagan segir að stórum hluta 
frá slíku efni og þeim atburðum 
sem mörkuðu breytingar í sam-
félaginu og höfðu áhrif á þróun 
þess. Konur sáu um heimilis-
rekstur, barnauppeldi, matargerð 
og annað sem tengdist grunnþörf-
um fjölskyldunnar. Það er hvorki 
létt verk né ómerkilegt og frá 
því er líka sagt í námsefninu og 
það gerir ekki lítið úr konum að 
segja að þær hafi verið húsmæð-
ur og sinnt barnauppeldi. Það 
væri heldur ekki rétt að reyna að 
birta nemendum mynd af samfé-
lagi þar sem konur hefðu nánast 
haft jafnan rétt á við karla. Þann-
ig var það ekki og um að gera að 
fjalla um þá stöðu í kennslunni og 
bera þá kannski saman við hvern-
ig málum er háttað um þessar 
mundir.

Ef leggja á mat á það hvernig 
Námsgagnastofnun sinnir jafn-
réttismálum þyrfti að skoða 
námsefni í miklu víðara samhengi 
í öllum námsgreinum. Ætla má 
að útkoman hefði orðið allt önnur 
við skoðun á námsefni í íslensku 
eða dönsku svo dæmi séu nefnd. 
Þar hafa höfundar frjálsar hend-
ur við val efnis og geta einfald-
lega valið efni með tilliti til þess 
að jafn mikið sé þar að finna um 
stráka og stelpur, konur og karla 
og að kynin séu þar í ýmsum hlut-
verkum sem ekki tengjast hefð-
bundnum hugmyndum um verk- 
og áhugasvið kynjanna. Ef allt 

námsefni fyrir grunnskóla væri 
skoðað tel ég að í ljós kæmi nokk-
uð gott jafnvægi milli kynja og að 
umfjöllun um fólk í efninu sé ekki 
karllæg. Allavega má fullyrða að 
margt hafi breyst til batnaðar á 
undanförnum árum frá því sem 
áður var þó enn megi gera betur.

Hjá Námsgagnastofnun hefur 
verið lögð áhersla á það í áratugi 
að námsefnið stuðli að jafnrétti. 
Frá 1986 hefur verið unnið eftir 
sérstökum gátlista sem fjallar um 
þau atriði sem þarf að hafa í huga 
við alla námsefnisgerð. 

Í Gátlistanum segir m.a.: 
„Námsefni skal stuðla að mann-
réttindum og jafnrétti manna. 
Það skal vera laust við fordóma, 
t.d. um búsetu, fötlun, kyn, kyn-
hneigð, kynþætti, stétt eða trúar-
brögð. Leitast skal við að vinna 
gegn hvers konar viðhorfum sem 
hvetja til misréttis eða viðhalda 
því.“  Og í annarri grein segir: 
„Forðast ber að mismuna kynjum 
eða fjalla með einhliða hætti um 
hlutverk kynjanna. Leitast skal 
við eftir megni að ámóta fjöldi 
dæma sé tekinn af hvoru kyni, að 
áhugamálum beggja kynja sé gert 
jafnhátt undir höfði og að dreng-
ir og stúlkur séu ekki sýnd  ein-
göngu í svokölluðum hefðbundn-
um hlutverkum.“

Af Gátlistanum öllum má sjá 
að það er að mörgu að hyggja 
við gerð námsefnis, ekki bara 
jafnrétti kynja heldur jafnrétti 
fólks almennt og að bæði fólki og 
náttúru sé ávallt sýnd virðing í 
umfjöllun í námsefni.

Ekki kemur fram í úttekt Jafn-
réttisstofu hvort námskrá fyrir 
grunnskóla var höfð til hliðsjón-
ar við skoðun á námsefninu en 
eftir henni ber bæði skólum og 
námsefnisútgefendum að starfa. 
Í námskrá í samfélagsfræði er 
lögð áhersla á að nemendur þekki 
til valdra persóna sem hafa haft 
áhrif á gang Íslandssögunnar. Í 
því samhengi eru margir einstak-
lingar nafngreindir og eru karlar 
þar í miklum meirihluta. Stuðst 
er við námskrár við alla náms-
efnisgerð Námsgagnastofnunar 
og áherslum sem þar koma fram 
fylgt eftir bestu getu.

Auk þess að reyna að gæta að 
jafnrétti kynja í öllu námsefni 
hefur Námsgagnastofnun gefið út 
töluvert af námsefni til jafnréttis-
fræðslu sem ætlað er til umfjöll-
unar um stöðu kynjanna í samfé-
laginu.

Vonandi tekst stofnuninni að 
gera enn betur  á næstu árum 
í viðleitni sinni til að stuðla að 
auknu jafnrétti í útgáfu náms-
efnis fyrir grunnskóla og þar 
mun áhugi og ábendingar frá sér-
fræðingum Jafnréttisstofu koma 
að góðum notum.

Menntamál

Ingibjörg 
Ásgeirsdóttir
forstjóri 
Námsgagnastofnunar

Ef leggja á mat 
á það hvernig 

Námsgagnastofnun 
sinnir jafnréttismálum 
þyrfti að skoða náms-
efni í miklu víðara 
samhengi í öllum náms-
greinum.

AF NETINU

Sama og um sjávarútvegsfyrirtæki? 
Rétt eins og við ömumst ekki við því að útlendingar eigi hæfilega stóran eða 
öllu heldur lítinn hlut í sjávarútvegsfyrirtækjum virðist liggja nokkuð beint 
við að svipað eigi við um hugmyndir Nubos um að leggja fé í ferðaþjónustu 
á Íslandi. Hann ætti að geta gert það með því að leigja það land, sem til 
þarf, en skiljanlegt er ef hann vill frekar vera eigandi þess. 

Liggur þá ekki beint við að hann fái að eignast hlut í landi Grímsstaða 
sem nemi ekki meira en 49% eignarhlut? Ég fæ ekki séð að hann þurfi svo 
stóran hlut en segjum að hann keypti 49%, þá gæti íslenska ríkið, sem á 
þegar 25% keypt 26% eða meira eftir atvikum þannig að jörðin væri áfram 
að meirihluta til í eigu Íslendinga. 
http://omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma, 

Brynja Sigurðardóttir 
frá Hæli í Vestmannaeyjum, 

lést föstudaginn 23. september í Hraunbúðum í 
Vestmannaeyjum.

Anna Davíðsdóttir Friðgeir Þór Þorgeirsson
Sigurður Davíðsson Hjördís H. Friðjónsdóttir
Helga Davíðsdóttir
Hugrún Davíðsdóttir Guðmundur Bergmann
Jóhann Ingi Davíðsson Steinunn Heba Finnsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir 
og dóttir,

Margrét Árnadóttir
andaðist á krabbameinsdeild Landspítalans að kvöldi 
25. september. Útför hennar mun fara fram frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 4. október kl. 13.00.

Gísli Örvar Ólafsson
Steinar Freyr Gíslason Kristín Guðrún Jónsdóttir
Rúnar Bogi Gíslason
Kristín Ýr Gísladóttir
Árni V. Gíslason  Guðrún Steingrímsdóttir

timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR

1264 Oddaverjinn Þórður Andrésson, goðorðsmaður á Völlum á 
Rangárvöllum, veginn.

1821 Mexíkó fær sjálfstæði frá Spáni.
1922 Íslenskt mynt fer í dreifingu í Reykjavík.
1941 Stofndagur Menningar- og minningarsjóðs kvenna.
1958 Minnismerki um Þorstein Erlingsson skáld afhjúpað í 

Hlíðarendakoti.
1963 Flugfélag Íslands flytur milljónasta farþega sinn.
1966 Rússneska skemmtiferðaskipið Baltika leggur af stað frá 

Reykjavík áleiðis til Miðjarðarhafs og Svartahafs með 421 
íslenskan farþega.

AFMÆLI

JÓN 
STEINAR 

GUNN-
LAUGSSON 

hæstaréttar-
dómari er 

64 ára.

SIGURÐUR 
DAGSSON 

fyrrverandi 
landsliðs-

maður í 
knattspyrnu 

er 67 ára.

Þórunn Árnadóttir
ljósmóðir, Strandvegi 3, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
fimmtudaginn 29. september, athöfnin hefst kl. 15.00.

Tómas Agnar Tómasson
Ingibjörg Erna Sveinsson Helgi Ólafur Ólafsson
Agnes Vala Tómasdóttir Bryndal
Árni Haukur Tómasson Marion Tómasson
Helga Brynja Tómasdóttir Vilhjálmur Karl Gissurarson
Herdís Rún Tómasdóttir Ingólfur Freyr Elmers
Óskar Bergmann Tómasson
Tómas Heimir Tómasson Helena Tómasson
barnabörn og barnabarnabarn.

LEIKKONAN GWYNETH PALTROW er 39 ára.

„Á tímum Rómverja til forna hefði ég verið átlitin óaðlaðandi og veikluleg. Nú til dags þykir 
flottast að vera horrengla, sem mér þykir heimskulegt því hold segir ekkert til um innri mann.“

39

Þrjátíu ár eru liðin síðan Pétur Sigurgeirs-
son, 62 ára prestur á Akureyri og vígslu-
biskup Hólastiftis, var settur í embætti 
biskups.

Pétur var sonur Sigurgeirs Sigurðs-
sonar biskups og konu hans, Guðrúnar 
Pétursdóttur. Hann varð stúdent frá 
Menntaskólanum í Reykjavík 1940, lauk 
guðfræðiprófi frá Háskóla Íslands 1944 
og fór síðan í framhaldsnám til Banda-

ríkjanna. 
Pétur var skipaður sóknarprestur á 

Akureyri eftir að heim kom og gegndi því 
embætti allan sinn prestskap. Hann var 
skipaður vígslubiskup Hólastiftis 1969, 
jafnframt prestsstarfinu og gegndi því 
embætti uns hann varð biskup Íslands. 

Pétur lét af störfum fyrir aldurs sakir 1. 
júlí 1989. Hann lést 4. júní 2010.

Heimild: Wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  27. SEPTEMBER 1981

Pétur Sigurgeirsson settur biskup

„Ég missti af Suðurlandsskjálftanum 
og finnst mikið vanta í lífsreynslu-
bankann. Því þótt upplifun af jarð-
skjálfta sé slæm er enn verra að vera 
að heiman,“ segir Aldís Hafsteinsdótt-
ir, bæjarstjóri í Hveragerði, sem var 
í sumarleyfi í Svartfjallalandi 29. maí 
2008 klukkan 15.45, þegar jarðskjálfti 
af stærðinni 6,3 á Richters-kvarða 
varð suðaustur af Hveragerði. Engin 
alvarleg slys urðu á fólki, en eigna-
tjón tilkynnt á nánast öllum húsum 
bæjarins.

„Mér leið afar illa þá daga sem tók 
að komast heim á ný, jafnvel þótt ég 
vissi að allt væri í góðum höndum. 
Mér fannst ég bregðast að vera ekki 
til staðar og hvekktist svo við það 
áfall að komast ekki tafarlaust heim, 
að í langan tíma á eftir fór ég ekki 
lengra en eina flugleið að heiman,“ 
segir Aldís.

Í dag opnar bæjarstjórinn varan-
lega sýningu um Suðurlands-
skjálftann, sem hlotið hefur nafnið 
Skjálftinn 2008, en sýningin er sam-
starfsverkefni bæjarfélagsins og Fast-
eignafélagsins Reita.

„Eftir að Eden varð eldi að bráð 
vantaði Hveragerði sárlega viðkomu-
stað ferðamanna. Sýningin hafði verið 
í undirbúningi, en eftir brunann var 
ákveðið að setja í fluggírinn og opna 
eins fljótt og auðið var,“ segir Aldís 

sem líkt og aðrir 
Hvergerðingar ólst 
upp við smáskjálfta 
sem heimamenn 
kalla hverakippi.

„Við erum því 
vön að setja myndir 
okkar á króka í stað 
nagla og festa skápa 
með vinklum á 
veggi, en allt þarfn-
ast það upprifjunar 
því jarðskjálftavá 

vofir yfir stórum hluta Íslendinga,“ 
segir Aldís.

Mikil guðs mildi þótti að ekki urðu 
stórslys á fólki í Suðurlandsskjálftan-
um, eins og sláandi reynslusögur íbúa 
gefa innsýn í á sýningunni. 

„Meðal frásagna er ótrúleg guðs-
gæska yfir sex mánaða stúlkubarni 
sem var í göngugrind á stofugólf-
inu þegar þungur stofuskápur kast-
aðist ofan á hana. Henni til lífs var að 
skápahurðirnar opnuðust og hún lenti 
innan í skápnum án þess að hljóta 
skrámu,“ segir Aldís og rifjar upp að 
skjálftinn hafi komið á besta mögu-
lega tíma dagsins.

„Margir nutu veðurblíðunnar í 
kaffitímanum, en ekki þarf að spyrja 
um slys á fólki ef skjálftinn hefði 
riðið yfir um nótt þegar íbúarnir 
sofa í rúmum sínum, eins og sjá má á 

óþægilegum myndum af þungum hlut-
um sem hrukku ofan í rúm og á kodda 
fólks í skjálftanum,“ segir Aldís.

Á sýningunni geta gestir farið í 
jarðskjálftahermi og fengið nasa-
sjón af því hvernig er að upplifa jarð-
skjálfta af þessari stærðargráðu. 
Hermirinn er árnesk uppfinning 
og hefur verið í felum í Hveragerði 
síðastliðin sjö ár. 

„Í herminum verður enginn hrædd-
ur en víst er að margir ætla sér aldrei 
í hann. Þar skynjar maður vel kraft-
inn og ógnina sem fylgir 6,3 stigum 
á Richters-kvarða, með tilheyrandi 
hljóðum og hreyfingum,“ segir Aldís.

Hún segir Hvergerðinga hafa náð 
sér fljótt eftir skjálftann.

„Þakklæti yfir því að ekki fór verr 
var sterk tilfinning í samfélaginu og 
allir gerðu sér grein fyrir að einhver 
hélt verndarhendi yfir þessum litla 
bæ. Margir voru beygðir, en kraftur-
inn stendur upp úr og reyndar voru 
heimamenn svo röskir að þrífa að 
mikið af munum með sögulegt gildi 
glötuðust í ruslatunnunni. Í framtíð-
inni þurfum við að geyma betur það 
sem tengist stóratburðum í Íslands-
sögunni, því margt sem við teljum 
ónýtt í dag hefur mikið gildi seinna.“

Sýningin opnar formlega klukk-
an 17.00 í verslunarmiðstöðinni við 
Sunnumörk.  thordis@frettabladid.is

SKJÁLFTINN 2008:  SÝNING UM SUÐURLANDSSKJÁLFTANN OPNUÐ Í HVERAGERÐI 

Fannst ég bregðast bæjarbúum

NÁTTÚRAN DRASLAR ÚT Meðal sýningarmuna er eldhús þar sem glögglega má sjá hvernig aðkoman var í eldhúsum bæjarbúa eftir skjálftann, 
bjarg sem féll úr Reykjafjalli og rót af tré sem var soðið á hverasvæðinu sem opnaðist í látunum.  MYND/KJÖRÍS

ALDÍS 
HAFSTEINSDÓTTIR





27. september 2011  ÞRIÐJUDAGUR

Ástkær dóttir/fósturdóttir,

Bjarney Erla 
Sigurðardóttir
(Baddý)

lést að heimili okkar Malarási 4, Reykjavík,   
föstudaginn 23. september.  Útförin auglýst síðar.

Guðrún Jensdóttir         Halldór Steingrímsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför okkar ástkæra,

Finns Jónssonar
verkfræðings, Heiðarlundi 8, Garðabæ. 

Sérstakar þakkir til Ásgerðar Sverrisdóttur og Eiríks 
Jónssonar og öllu því góða fólki sem annaðist Finn í 
veikindum hans. Einnig fær Lúðrasveit Reykjavíkur 
kærar þakkir fyrir framlag sitt við útförina.

                     Þórunn Sigurðardóttir
Sigurður Finnsson Lisa Finnsson
Ólöf Finnsdóttir Helgi Sigurðsson
Guðrún Finnsdóttir Orri Þór Ormarsson
Hulda Björk Finnsdóttir Kristbjörn Búason

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,

Ingibjargar 
Gunnarsdóttur
Ofanleiti 17, Reykjavík.

Starfsfólkinu Sóltúni færum við sérstakar þakkir fyrir 
frábæra umönnun. 

Hanna B. Herbertsdóttir                 Þorsteinn Karlsson
Herdís K. Herbertsdóttir                 Sturla Stefánsson
Gunnar Herbertsson                       Margrét Árnadóttir
barnabörn.

Ástkær dóttir mín, systir, mágkona 
og frænka,

Sigurbjörg Níelsdóttir 
(Bögga)
Kringlumýri 31, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn   
25. september. Jarðarförin auglýst síðar.

Birna Gunnarsdóttir
Gunnar Níelsson Ragnhildur Björg Jósefsdóttir
Birna Ósk Gunnarsdóttir
Tinna Björg Gunnarsdóttir
Ólafur Níels Gunnarsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Sigurjónssonar
Teigagerði 12.

Sérstakar þakkir til deilda 14 E-G og 11E á Landspítala 
við Hringbraut fyrir góða umönnun síðustu vikurnar.
Guð blessi ykkur öll.

Guðbjörg Hjálmsdóttir
Reynir Sigurðsson Þórrún Þorsteinsdóttir
Sigurður Sigurðsson Ingibjörg J. Eiríksdóttir
Ragnar Sigurðsson Sigríður Jenný Guðmundsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir Bjarni Vésteinsson
 Sigríður Rut Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Bjargey 
Jónsdóttir
Garðbæ, Vesturgötu 105,  Akranesi,
síðast til heimilis að Höfða, 

andaðist á Höfða miðvikudaginn 21. september.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn  
30. september kl. 14.00.

Jónína Valdemarsdóttir Ingvar Baldursson
Sigríður K. Valdemarsdóttir Jón Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Aðalheiður Margrét 
Guðmundsdóttir
Holtsgötu 21, Reykjavík, 

lést laugardaginn 24. september á líknardeild 
Landakotsspítala. Útförin verður auglýst síðar.

                                  Jón Helgason
Guðmundur Jónsson 
Kristín Jónsdóttir Ragnar Smári Ingvason
Ægir Thorberg Jónsson
                                  og barnabörn.

Kennsla hófst á nýrri braut, Hönn-
unar- og markaðsbraut, í Fjölbraut 
í Garðabæ í haust. Brautinni lýkur 
með stúdentsprófi og hefur hún 
verið í  undirbúningi síðustu tvö 
ár. 

Mikill áhugi er á námsbrautinni, 
en með henni vill skólinn koma 
til móts við mikilvægi nýsköp-
unar og fjármála- og markaðs-
læsi við þróun atvinnulífsins. Lögð 
er áhersla á góða tengingu við 
atvinnulífið og framhaldsnám í 
hönnunargreinum, meðal annars 
með vinnustaðaheimsóknum, vett-
vangsferðum, gestafyrirlesurum 
og starfskynningum, en einnig í 
tengslum við raunhæf verkefni 
eins og sýningar, samkeppnir og 
tilrauna- og þróunarvinnu. Mark-
miðið er að búa nemendur undir 
nám og störf við hinar fjölbreyttu 
atvinnugreinar hönnunar.  - rat

Nýtt nám í hönnun í FG

FJÖLBREYTT NÁM Nemendur kynnast því hvernig hönnun og 
markaðsgreinar tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun. 
 MYND/FG

FATAHÖNNUN Nemendur læra 
meðal annars með því að taka 
þátt í sýningum. 

Katla jarðvangur (Katla 
Geopark) fékk inngöngu 
í fyrstu tilraun í Euro-
pean Geoparks Net-
work og UNESCO Global 
Geoparks Network á árs- Network á árs-
fundi evrópsku samtak-
anna sem haldinn var frá 
16. til 19. þessa mánaðar í 
Langesund í Noregi. 

Katla jarðvangur tekur til 
sveitarfélaganna Skaftár-
hrepps, Mýrdalshrepps 
og Rangárþings eystra. 
Hugmyndin um stofnun 
hans kviknaði á vettvangi 
Háskólafélags Suðurlands 
og var hann stofnaður form-
lega á fundi í Vík í Mýrdal 
19. nóvember 2010.

Ötullega hefur verið 
unnið að undirbúningi að 
inngöngu í hin alþjóðlegu 
samtök undir verkefna-
stjórn Ragnhildar Svein-
bjarnardóttur ferðamála-

fræðings. Þar var meðal 
annars byggt á skýrslu og 
ráðgjöf Lovísu Ásbjörns-
dóttur jarðfræðings. 

„Þetta er magnaður 
árangur í ljósi þess að 
sumir jarðvangar hafa 
verið með umfangsmikla 
starfsemi árum saman 
án þess að komast inn í 
þetta samstarfsnet,“ segir 
Steingerður Hreinsdóttur 
frá Atvinnuþróunarfélagi 
Suðurlands. 

Þuríður Aradóttir, mark-
aðs- og kynningarfulltrúi 
Rangárþings eystra, tekur 
í sama streng og telur 
í þessu skrefi felast ný 
tækifæri í ferðaþjónustu 
og framleiðslu afurða af 
svæðinu. „Við hlökkum til 
að takast á við krefjandi 
verkefni sem þessu fylgja 
og byggja á samvinnu 
margra,“ segir hún. - gun

Katla jarðvangur í 
alþjóðleg samtök

Í NOREGI Steingerður, Sigurður og Þuríður stolt innan um forsvars-
menn hinna alþjóðlegu samtaka jarðvanga.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ingibjörg Snæbjörnsdóttir
Bólstaðarhlíð 45, Reykjavík,

lést laugardaginn 24. september á Hrafnistu,   
Hafnarfirði. Útförin auglýst síðar.

Elín Birna Hjörleifsdóttir
Jón Hjörleifsson
Sigríður Hjördís Hjörleifsdóttir
og aðrir aðstandendur. 

Útför okkar elskuðu,

Hjördísar Lindu 
Jónsdóttur

fer fram frá Háteigskirkju miðvikudaginn   
28. september kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast Hjördísar er bent á  
styrktarreikning barna hennar, 0549-14-405060,  
kt. 300147-4109.

Ástvinir



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

STAFGANGA

ÁHRIFARÍK LEIÐ 

TIL LÍKAMSRÆKTAR

Stafgöngunámskeið hefjast 4. október 2011

 stafgönguþjálfi,  616 85 95.
 stafgönguþjálfi,  694 35 71.

 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.

SKRÁNING & NÁNARI UPPLÝSINGAR Á: 

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess 
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
• Hægt að nota við hallandi loft,

timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
• Viðurkennd af Sjúkratryggingum 

Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

vilji.is
...léttir þér lífið

25Stórhöfða 2 • Sími 569 3100 • • eirberg.is•

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16o

•
•
•
•

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

Þ
að er svo æðislegt að 
geta bara synt beint 
áfram endalaust og 
þurfa ekki alltaf að vera 

að snúa við,“ segir Írena Líf Jóns-
dóttir, sextán ára Suðurnesjamær 
sem 6. september síðastliðinn 
gerði sér lítið fyrir og synti Við-
eyjarsund ósmurð og án hlífðar-
galla á tímanum 1:18:07, sem er 
besti tími sem nokkur – kona eða 
karl – hefur náð ósmurður í Við-
eyjarsundi. 

Írena Líf hefur æft sund frá 
tíu ára aldri en það var ekki fyrr 
en í fyrrasumar sem hún byrj-
aði að reyna fyrir sér í sjósund-

inu. Árangurinn lét ekki á sér 
standa og hún er nú Íslandsmeist-
ari í þriggja kílómetra sjósundi 
kvenna. „Það var alltaf mark-
miðið að ná besta kvennatím-
anum í Viðeyjarsundinu,“ segir 
hún „og þegar það var hringt í 
mig og sagt að þetta væri besti 
tími sem nokkur hefði náð var 
það bara aukabónus, ég var eigin-
lega búin að taka út gleðina yfir 
að hafa náð markmiðinu.“ Hvers 
vegna syndirðu alltaf ósmurð og 
án hlífðargalla? „Iss, það er bara 
fyrir kerlingar,“ segir Írena Líf 
og fussar. „Mesta kikkið er ein-
mitt kuldinn og að sjá svipinn á 

fólki þegar maður kemur upp úr.“
Næsta markmið hjá Írenu er 

að synda fram og til baka frá 
Viðey til Reykjavíkurhafnar og 
aftur til Viðeyjar eða 9,2 km. Það 
ætlar hún að gera eins og alltaf 
ósmurð og eingöngu í sundbol. 
Auk þess stefnir Írena á að verða 
fyrsti Íslendingurinn sem tekst 
að synda yfir Ermarsund í fyrstu 
tilraun. „Ég ætla að reyna að ná 
því næsta sumar. Benedikt Hjart-
arson, sem er eini Íslendingurinn 
sem synt hefur yfir Ermarsundið, 
náði því í annarri tilraun þannig 
að mitt markmið er að slá hans 
árangur út.“  fridrikab@frettabladid.is

Írena Líf Jónsdóttir sló öllum við í Viðeyjarsundi.

Hvítlaukur  er ein öflugasta lækn-
ingajurtin sem kemur beint frá nátt-
úrunnar hendi. Hann bætir melt-
ingu, berst á móti sýkingum og er 
góður fyrir hjarta og æðakerfi.

Hlífðargallar eru bara 
fyrir kerlingar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

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.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



YFIRHAFNAR-
DAGAR!                             

15% afsláttur

ÍSLENSKTÍSLENSKT

HUNDANAMMIHUNDANAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik

VINSÆLVARA

Efni doktorsvarnar Bertrands 
Lauth, sérfræðings í barna- og 
unglingageðlækningum, sem hann 
varði í vor, er aðlögun og þýðing á 
bandarísku greiningarviðtali (K-
SADS-PL) vegna lyndisraskana 
og geðklofa hjá grunnskólabörn-
um, mat á notagildi og áhrif þess 
að innleiða tækið yfir legugeðdeild 
fyrir unglinga, og mat á réttmæti á 
algengustu greiningum sem komu 
fram í úrtakinu.

Ekki hafði áður verið til slíkt 
greiningartæki fyrir börn og ung-
linga hér á landi og segir Bertrand 
það góða viðbót við þau greining-
artæki sem hingað til hafa verið 
notuð.

„Það skiptir miklu máli að vanda 
greiningu þegar kemur að ákvörð-
un um meðferð hjá börnum og 
unglingum. Þetta tæki er ekki nóg 
eitt og sér en það er mikil viðbót,“ 
segir Bertrand. „Það nýtist bæði til 
ýmissa rannsókna og til ítarlegri 
greiningar á ADHD og ofvirkni, 
þunglyndi, kvíðaröskunum, áfalla-
streitu og átröskun hjá börnum og 
unglingum svo eitthvað sé nefnt.“

Greiningartækið er upp á 190 
síður með stöðluðum aðferðum til 
greiningar geðraskana. Greinand-
inn notar það bæði við að spyrja 
barnið eða unglinginn og foreldr-
ana. Niðurstöðurnar eru tekn-
ar saman og leitast við að leysa 
vandamálin sem koma fram en 
iðulega er ósamræmi milli foreldr-
anna og barnsins.

„Eitt af markmiðum rannsókn-
arinnar var einmitt að skoða þetta 
ósamræmi og það sem við köllum 
samkvæmni milli barnanna og 
foreldranna. Þessar greiningar-
aðferðir eru áreiðanlegri og hafa 
hlotið almenna viðurkenningu 
í dag bæði hjá fagaðilum og hjá 
rannsakendum á íslandi.“

Greiningartækið er upphaflega 
bandarískt og hefur Bertrand 
aðlagað það að íslenskum aðstæð-
um. Það er nú notað af sérfræðing-
um hjá BUGL og af skólasálfræð-
ingum í nokkrum skólum. Það var 
upphaflega innleitt árið 2002 svo 
komin er reynsla á notkun þess og 
árangur.

„Hluti rannsóknarinnar var 
einnig að meta notagildi og áhrif 
þess að innleiða svona tæki. Það 
kom í ljós að við greindum miklu 
betur meðal annars þunglyndi og 
sjálfsvígshugsanir hjá mörgum,“ 
segir Bertrand. „Það er mikið 
öryggi að nota þetta greiningar-
tæki.“

Bertrand hefur starfað sem 
sérfræðingur í barna- og ung-
lingageðlækningum á barna- og 
unglingageðdeild Landspítala- 
háskólasjúkrahúss frá árinu 1998. 
Hann starfaði í París frá 1989-
1998 sem sérfræðingur á Fond-
ation Vallée háskólasjúkrahúsi. 
Bertrand var stundakennari við 
læknadeild Háskóla Íslands frá 
1998 og aðjúnkt frá árinu 2001.

heida@frettabladid.is

Skilar ítarlegri 
greiningu
Dr. Bertrand Lauth sérfræðingur í barna- og unglingageðlækningum 
varði doktorsverkefni sitt við læknadeild Háskóla Íslands í vor. Verk-
efnið er greiningartæki sérstaklega sniðið að börnum og unglingum.

Dr. Bertrand Lauth, barna- og unglingageðlæknir, varði doktorsverkefni sitt í vor en 
efni þess er greiningartæki geðraskana, sérstaklega sniðið að börnum og unglingum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ganga er sú líkamshreyfing  sem flestallir geta stundað. Með því að ganga 
rösklega í 20 til 30 mínútur, þrisvar til fjórum sinnum í viku, er hægt að byggja 
upp sama þol og í annarri líkamsrækt á borð við hlaup og þolfimi.
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„Enga verðtryggingu, takk.“
Tinna Björk Baldvinsdóttir, 38 ára.

Kynntu þér málið á arionbanki.is

Ný íbúðalán

A rion bank i hefur frá 
miðjum september boðið 
viðskiptavinum sínum þá 

nýjung að geta tekið óverðtryggð 
íbúðalán til 25 eða 40 ára með 
föstum vöxtum í fimm ár. Fram 
til þessa hafa f lest húsnæðislán 
verið verðtryggð og hefur tak-
markað framboð af óverðtryggð-
um lánum oft verið gagnrýnt. 
Vextir nýju lánanna eru bundn-
ir í fimm ár og í lok vaxtatíma-
bilsins eru þeir endurskoðaðir og 
munu taka mið af markaðsvöxtum 
á þeim tíma. Ef lántaka líst ekki á 
þá vexti sem honum standa þá til 
boða, getur hann valið milli ann-
arra kosta. Hann getur breytt lán-
inu í verðtryggt lán, annað óverð-
tryggt lánsform ef það er hag-
stæðara, eða greitt lánið upp án 

sérstaks uppgreiðslugjalds. 
Til að svara spurningunni hvort 

ráðlegra sé að taka óverðtryggt 
lán en verðtryggt þarf að mynda 
sér skoðun á því hvernig líkleg-

ast sé að verðbólga og vextir þró-
ist á lánstímanum. Afar erfitt er 
að spá fyrir um þróun verðbólgu 
en gagnlegt er að leggja saman 
áætlaða verðbólgu og vexti verð-

tryggðs láns. Ef útkoman er lægri 
en vextir óverðtryggðs láns er að 
öðru óbreyttu skynsamlegt að 
velja verðtryggt lán. Sé útkoman 
hins vegar hærri getur verið skyn-
samlegt að velja óverðtryggt lán. 

Hafa ber í huga að greiðslubyrði 
óverðtryggðra lána er að öllu jöfnu 
þyngri en verðtryggðra lána, en á 
móti kemur að eftirstöðvar óverð-
tryggðu lánanna lækka hraðar en 
verðtryggðu lánanna og eigna-
myndun er því örari. 

Miklu skiptir að taka upplýsta 
ákvörðun um val á íbúðaláni þar 
sem húsnæðiskaup eru í flestum 
tilvikum stærsta fjárfesting ein-
staklinga. Því er mikilvægt að 
ákvörðunin sé byggð á réttum for-
sendum og taki mið af persónuleg-
um þörfum hvers og eins. 

Hvort áttu að taka óverðtryggt 
eða verðtryggt húsnæðislán?
Nýjung á markaðnum – óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum.

Húsnæðiskaup eru í flestum tilvikum stærsta fjárfesting einstaklinga og að mörgu að hyggja þegar taka skal íbúðalán.  MYND/GASSI

RÁÐGJÖF OG 
AÐSTOÐ Í ÚTIBÚUM
Í útibúum Arion banka býðst 
ráðgjöf og aðstoð varðandi allt 
sem snýr að fjármálum heimilanna, 
svo sem lántöku, sparnaði og 
fjármálaráðgjöf almennt. Á vef 
bankans, www.arionbanki.is, má 
nálgast ýmsar hagnýtar upplýsing-
ar um lán og annað sem tengist 
íbúðakaupum. Til að mynda má sjá 
mælaborð fasteignamarkaðarins 
sem dregur fram ýmsar áhuga-
verðar upplýsingar, eins og þróun 
á íbúðaverði, íbúðaverð eftir lands-
hlutum og ýmislegt fleira. Upp-
lýsingarnar byggja á opinberum 
gögnum sem tekin eru saman af 
Datamarket. 

SAMSTARF VIÐ 
STOFNUN UM 
FJÁRMÁLALÆSI
Undanfarin ár 
hefur Arion 
banki staðið 
fyrir fræðslu-
átaki og verið 
aðalbakhjarl 
Stofnunar um 
fjármálalæsi sem 
beitir sér fyrir 
bættu fjármála-
læsi Íslendinga. 
Breki Karlsson 
er forstöðumaður stofnunarinnar 
og stýrir fræðsluátaki Arion banka 
ásamt sérfræðingum bankans. 

Arion banki býður viðskipta-
vinum sínum að sækja fræðslu- og 
kynningarfundi um  fjölbreytileg 
viðfangsefni sem snerta fjármála-
læsi og fjármál heimilanna. Meðal 
annars er fjallað almennt um 
fjármál, um óverðtryggð íbúðalán 
og heimilisbókhaldið Meniga 
svo fátt eitt sé nefnt. Fræðsluefni, 
t.a.m. stutt fræðslumyndbönd, 
má nálgast á www.arionbanki.is/
fraedsla. 

FJÁRMÁL 
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HEIMILANNA

Kynningarblað
Nýjungar
Ráðgjöf
Netbanki
Farsímalausnir
Lán

Breki Karlsson.

Vert er að hafa eftirfarandi atriði í huga við lántöku:

● Fáðu ráðgjöf um allar upplýsingar 
tengdar láninu, svo sem vexti, 
áætlaða greiðslubyrði, upp-
greiðslugjald, lántökukostnað og 
svo framvegis. Tryggðu þér góða 
heildaryfirsýn og vertu viss um að 
skilja áhættu og ávinning við lánið. 

● Varastu að kaupa of stóra eign 
eða taka of hátt lán og reisa þér 
þannig hurðarás um öxl. 

● Skoðaðu aðra möguleika: Berðu 
lánið saman við önnur lán. Væri 

hagkvæmt að taka lægri upphæð 
að láni? 

● Hvaða áhrif hefur lántakan á 
fjárhag heimilisins og önnur fjár-
hagsleg markmið? 

Líkt og sjá má hér er að mörgu að 
hyggja þegar taka skal íbúðalán og 
því upplagt að nýta sér þá ráðgjöf sem 
í boði er. Komdu í næsta útibú Arion 
banka og fáðu einstaklingsmiðaða 
ráðgjöf um það hvernig lán hentar 
þér. 
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Við eigum því láni að fagna að við-
skiptavinir okkar eru ánægðir með 
þjónustuna og segja öðrum frá því. 

Þannig koma flestir til okkar af því að vinir 
þeirra, samstarfsfólk eða fjölskyldumeð-
limir hafa góða reynslu af viðskiptum við 
okkur,“ segir Sigríður Einarsdóttir, útibús-
stjóri MP banka í Ármúla.

Að hennar sögn hefur frá upphafi verið 
kappkostað að veita úrvalsþjónustu í síma hjá 
MP banka og hefur þjónustuverið allt annað 
yfirbragð en fólk þekkir frá sambærilegum 
fyrirtækjum. „Í ljósi þess að fæstir koma í 
útibú þá er augljóst að símaþjónustan og net-
bankinn okkar skipta flesta miklu máli. Við 
setjum okkur því metnaðarfull markmið í að 
svara hratt og vel erindum viðskiptavina á 
tölvupósti eða síma,“ bendir Sigríður á. 

Hún segir MP banka vera lítið og pers-
ónulegt fyrirtæki en bjóði alla bankaþjón-
ustu sem fólk á að venjast. „Hvort sem það 
eru debetkort, kreditkort, greiðsluþjónusta 
og hefðbundinn yfirdráttur fyrir daglegar 
þarfir eða lánafyrirgreiðsla vegna stærri 
ákvarðana eins og íbúðalán vegna kaupa á 
fasteign, lán vegna viðhalds á fasteign eða 
kaupa á sumarhúsi. 

Þess má geta að við bjóðum bæði verð-
tryggð og óverðtryggð íbúðalán og höfum 
talsverða sérstöðu á markaðnum þar sem 
við setjum ekki viðskiptaskilyrði þegar við-
skiptavinir taka slík lán. Jafnframt bjóðum 
við ein þann kost að taka hluta íbúðaláns 
óverðtryggt og hluta verðtryggt sem getur 
verið skynsamlegur kostur fyrir marga,“ 
segir Sigríður. 

„Ég má líka til með að nefna það að hjá 
okkur eru innlánsvextir á launareikning-
um 1,7 prósent á meðan algengir innláns-

vextir á launareikningum eru allt niður í 0,1 
prósent. Okkar viðskiptavinir þurfa því ekki 
að hafa áhyggjur af því að peningar á launa-
reikningi séu á slökum kjörum.“ En bank-
inn býður einnig óverðtryggða sparnaðar-
reikninga sem bundnir eru í 1, 3, 6, 12 eða 18 
mánuði gegn góðum vaxtakjörum.  

Hún getur þess að starfsfólk bankans taki 

eftir því að fólk telji stundum mikið um-
stang fylgja því að færa sig til bankans. „En 
svo kemur flestum á óvart hversu snurðu-
laust þetta gengur fyrir sig, enda sjáum við 
um að ganga frá þessu fyrir fólk hjá gamla 
bankanum og látum vita hvenær má sækja 
ný kort. Við erum orðin þaulvön í þessu,“ 
segir Sigríður brosandi. 

Straumurinn liggur í MP banka
Starfsfólk MP banka er önnum kafið við að taka á móti nýjum viðskiptavinum þessa dagana segir Sigríður 
Einarsdóttir, útibússtjóri MP banka í Ármúla.

Sigríður Einarsdóttir, útibússtjóri MP banka í Ármúla, segir MP banka vera lítið og persónulegt fyrirtæki en bjóði 
alla þjónustu sem fólk á að venjast.  MYND/VALLI

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga:  Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@frettabladid.is. s. 512 5462. Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

● EINSTÖK STAÐA
Staða MP banka er einstök sem eini 
bankinn sem er að fullu í eigu lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga og hefur enga 
aðstoð þegið frá yfirvöldum. Þann 11. apríl 
2011 lögðu yfir 40 innlendir og erlendir 
fjárfestar MP banka til 5,5 milljarða í nýtt 
hlutafé og ný stjórn tók við. Stjórnarfor-
maður er Þorsteinn Pálsson og forstjóri er 
Sigurður Atli Jónsson. Fjöldi starfsmanna 
er 82. Auk almennrar bankaþjónustu fyrir 
fólk og fyrirtæki býður MP banki einnig 
heildarlausnir í eignastýringu fyrir ein-
staklinga og fjárfesta með mismunandi 
áherslur. MP banki starfrækir tvö útibú 
ásamt netbanka og þjónustuveri; annað 
í Borgartúni 26 og hitt í höfuðstöðvum 
bankans í Ármúla 13a.

● FJÓRAR LEIÐIR Í  BOÐI
Hjá MP banka eru í boði fjórar leiðir í 
ávöxtun séreignarsparnaðar. Ávöxtunar-
leið 1 fjárfestir eingöngu í ríkistryggðum 
skuldabréfum. Ávöxtunarleið 2 fjárfestir til 
helminga í ríkistryggðum skuldabréfum 
og innlánum. Ávöxtunarleið 3 fjárfestir 
eingöngu í innlánum, bæði verðtryggðum 
og óverðtryggðum. Ávöxtunarleið 4 er 
verðtryggður lífeyrisreikningur.

Í sumarbyrjun opnaði Íslands-
banki nýjan farsímavef sem 
st yður við nýjustu gerðir 

snjallsíma en vöxtur í sölu slíkra 
tækja er gríðarlegur. Því er spáð 
að innan nokkurra ára muni um-
ferð á netinu verða meiri í gegn-
um símtæki og spjaldtölvur, eins 
og iPad, heldur en í gegnum hefð-
bundnar tölvur. „Við hjá Íslands-
banka erum mjög meðvituð um 
þessa þróun og viljum mæta þörf-
um okkar viðskiptavina sem eiga 
slík tæki,“ segir Sigurjón Ólafsson, 
deildarstjóri vefmála og netbanka 
hjá Íslandsbanka. „Þegar Íslands-
banki setti í loftið snjallsímaforrit 
eða „app“ fyrir Android og iPhone 
síma í ágúst sl. kom þetta berlega í 
ljós því strax á fyrstu tveimur vik-
unum voru yfir 2.000 manns búnir 
að sækja forritin,“ bætir hann við. 
Hann segir að Íslandsbanki hafi 
verið fyrsti bankinn á Íslandi til að 
bjóða upp á snjallsímaforrit og að 
viðskiptavinir bankans geti reglu-
lega vænst nýjunga og nýtt snjall-
símana sína enn betur í sínum 
bankaviðskiptum. 

Meniga verður hluti af Net-
banka Íslandsbanka
Íslandsbanki steig stórt skref í lok 
árs 2009 þegar viðskiptavinum var 
boðið að tengjast Meniga, heimil-
isbókhaldinu, þeim að kostnaðar-
lausu í gegnum netbankann. „Við-

tökurnar voru hreint frábærar og 
þeir sem hafa verið virkir notend-
ur kunna virkilega að meta þessa 
skemmtilegu og gagnlegu leið til 
að ná betri tökum á sínu heimilis-
bókhaldi,“ segir Sigurjón.

Í kjölfarið á þróunarsamstarfi 
við Meniga síðustu mánuði verð-

ur sú breyting að heim-
ilisbókhaldið verður að-
gengilegt innan Net-
banka Íslandsbanka. 
„Þa r na er ei nu m 
helsta þröskuldinum 
rutt úr vegi fyrir því 
að fólk nýti sér þenn-

an frábæra hugbúnað, því 
margir viðskiptavinir hafa 
sett það fyrir sig að tengj-
ast þriðja aðila og fara út úr 

Netbankanum til að vinna 
með bókhaldið.“ En núna 
verður þetta allt á einum 

stað og Sigurjón er sann-

færður um að viðskiptavinir bank-
ans eigi eftir að taka þessari nýj-
ung fagnandi.

Hægt að hafa gaman af heim-
ilisbókhaldinu með Meniga
„Persónulega er ég yfir mig hrifinn 
af Meniga. Mig óraði ekki fyrir því 
að það væri hægt að hafa gaman 
af því að fylgjast með eigin neyslu-
mynstri og fjármálum fjölskyld-
unnar,“ segir Sigurjón, spurður 
um hvort hann noti Meniga sjálf-
ur. „Samanburður á eyðslu við 
sambærilega hópa í t.d. fatakaup-
um eða matarinnkaupum er bara 
hin ágætasta skemmtun og svo er 
þetta svo menntandi og stuðlar að 
heilbrigðari fjármálum.“

Fjármálalausnir fyrir snjallsíma 
er framtíðin
Þessar tvær nýjungar, þ.e. far-
símalausnir og heimilisbókhald, 
sameinast svo í lok ársins þegar 
Íslandsbanki ætlar að bjóða við-
skiptavinum að tengjast heimil-
isbókhaldinu í gegnum farsíma-
vefinn og snjallsímaforritin. „Þar 
liggur svo sannarlega framtíð-
in þó að hefðbundin bankavið-
skipti haldi auðvitað alltaf sínum 
sessi. Það kemur líklega aldrei 
neitt í staðinn fyrir hin persónu-
legu samskipti sem viðskiptavinir 
eiga við starfsfólkið í útibúunum,“ 
segir Sigurjón að lokum.

Snjallar lausnir í bankaviðskiptum
Íslandsbanki hefur á þessu ári lagt mikla áherslu á þróun farsímalausna í bankaviðskiptum. Bankinn hefur reyndar lengi verið í fararbroddi í 
tækninýjungum í bankaheiminum og var fyrstur á sínum tíma til að bjóða upp á netbanka, farsímavef og fleiri netlausnir.

Sigurjón Ólafsson, deildarstjóri vefmála Íslandsbanka.
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Egill Árnason ehf. hefur verið 
leiðandi fyrirtæki þegar kemur 
að gólfefnum í tugi ára. Allan 

þennan tíma hefur verið byggt á 
fremstu framleiðendum hverju 
sinni frá Danmörku, Ítalíu, Spáni og 
Þýskalandi, en eins og margir vita eru 
þessar þjóðir leiðandi í framleiðslu á 
vönduðum vörum.  Það er þessi full-
komna blanda af gæðum og verði 
sem hefur sett Egil Árnason ehf. í 
fremstu röð, segir Ásgeir Einarsson 
framkvæmdastjóri.

Plankaparket hefur verið mjög 
vinsælt undanfarin ár en einkenni 
þess eru að parketborðin eru mótuð 
úr heilum planka og fá því veglegra, 

og að því er sumum finnst, nátt-
úrulegra útlit heldur en hefðbundið 
stafa parket. Egill Árnason ehf. hefur 
undanfarin ár tekið forystu í sölu á 
parketi á íslenskum gólfefnamarkaði 
með veglegu úrvali af plankaparketi  
eða yfir 80 tegundum. Allt er planka-
parketið með viður kenndri viðar-
læsingu, í fullri þykkt eða 14 mm og í 
löngum borðum sem eru 2,2 metrar á 
lengd, en það skiptir miklu máli varð-
andi gæði og endingu vörunnar. Að 
sjálfsögðu er allt parket frá Agli Árna-
syni með UV-lakki sem hægir á öldr-
un viðarins og með 30 ára ábyrgð. 
Fyrir flesta eru gólfefna kaup ekki 
reglulegur þáttur í innkaupum og því 

er að mörgu að hyggja við val á gólf-
efnum. Það er einmitt þess vegna sem 
600 fermetra sýningarsalur okkar á 
Suðurlandsbraut 20 er kjörinn staður 
til að setjast niður og velja þær prufur 
sem taka á með sér heim. Ef svo ólík-
lega vill til að ekki finnst gólf við hæfi 
má auðvitað breikka úrvalið með því 
að velja úr þúsundum tegunda sem 
fá má sérpantaðar. Ef viðskiptavinur-
inn er svo ekki með fastmótaðar hug-
myndir um það sem óskað er eftir þá 
eru reynslumiklir sérfræðingar okkar 
til þjónustu reiðubúnir, hvort sem um 
er að ræða ráðgjöf við gólfið sjálft, 
viðhald eða lagningu, segir Ásgeir.

Viðskiptavinirnir eru bestu 
sölumennirnir
Með því að bjóða eingöngu vörur 
sem eru þrautreyndar á íslenskum 
markaði hefur tekist að byggja upp 
tryggan viðskiptavinahóp sem veit 
að gengið er að gæðunum vísum 
þegar kemur að vörum tengdum 
parketi og flísum. Ekki er svo verra 
að vita að í hverri viku kaupa tugir 
sérhæfðra iðnaðarmanna, parket-
lökk, parketlím, parketolíur og og 
parket, enda oft verið sagt að að fag-
mennirnir versli eingöngu þar sem 
verð og gæði fara saman.  Það ætti 
því að vera auðvelt að velja hvert á að 
fara ef verið er að gera við gólf, bæta 

við eða leggja heilu húsin með nýjum 
gólfefnum. 

Að lokum bendir Ásgeir á að það 
borg sig að velja vandlega þegar verið 
er að velja gólfefni sem eiga að endast 
í tugi ára. Þess vegna sé það kjörið að 
spyrja fagmenn í parketlögnum hvort 
efnin hafi reynst vel áður en fjárfest 
er í nýju gólfi, með því má forðast að 
kaupa efni sem ekki er komin reynsla 
á á íslenskum markaði. Hefðbundið 
parket á að endast hið minnsta í 40 ár 
og við viljum tryggja að viðskiptavin-
ir okkar fái vöru sem þeir eru ánægð-
ir með, ekki bara þegar efnið er keypt 
heldur líka eftir 40 ár þegar tími er 
kominn á endurnýjun.

Fremstir í gólfefnum í 76 ár
Reynsla á gólfefnamarkaði og fjöldamörg vel heppnuð verkefni bæði í heimahúsum, stofnunum og fyrirtækjum er til marks um áherslu á þau gæði 
sem Egill Árnason ehf. býður upp á. Það er einmitt þetta sem myndar sérstöðu á þessum markaði og verður til þess að viðskiptavinirnir koma aftur og 
aftur, að sjálfsögðu ánægðir með gæði vörunnar og þá þjónustu sem þeir fá.

JUNCKERS FRÁ DANMÖRKU
Margir kannast við Junckers-parketið og viðhaldsvörurnar enda verið í 
rúma hálfa öld á íslandi. Í verslun Egils Árnasonar færðu parketið ásamt öllum 
viðhaldsefnum fyrir parket. Junckers-olíur, lökk og viðhaldsefnin eru notuð á 
þúsundum heimila og fjölmörgum stofnunum og íþróttahúsum. Margir þekkja 
Junckers Rustik Olíuna sem er ein besta 
parket- og húsgagnaolía á markaði, sú eina 
sem ekki hefur sjálfkveikihættu úr klútum 
og tuskum þegar búið er að olíubera.

APAVISAFLÍSAR FRÁ SPÁNI
Það eru fáir framleiðendur sem skara fram úr í flísaframleiðslu, en 
Apavisa er einn af þeim. Með úrvali af stílhreinum flísum sem eru tví-
brenndar og réttskornar setur Apavisa markið hátt. Kíktu við í verslun 
okkar því að á næstu dögum fáum við nýja línu frá Apavisa sem setur 
ný viðmið í flísum. Ef ætlunin er að setja niður einstakt flísagólf þá eru 
átthyrndu flísarnar frá Apavisa athyglis-
verðar. Þær fást í nokkrum litum og vekja 
eftirtekt þar sem þær hafa verið notaðar.

Kynningarblað
Eikin sígild
Nýjungar
Lagning
Viðhaldsvörur
Ráðgjöf

Egill Árnason ehf. hefur verið leiðandi fyrirtæki þegar kemur að gólfefnum í tugi ára.

NÚ Á SUÐURLANDSBRAUT 20



KYNNING − AUGLÝSINGgólfefni ÞRIÐJUDAGUR  27. SEPTEMBER 20112

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15  www. tengi.is tengi@tengi.is
1050     

UNIDRAIN GÓLFNIÐURFÖLL 

GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ - ÞAÐ ER TENGI

Unidrain er hægt að nota í öllum gerðum 
bygginga, þar sem flísar eru á gólfum, hvort 
heldur sem verið er að standsetja eða byggja 
nýtt, á heimilum og í opinberum byggingum. 
Unidrain er notað í öllum gerðum baðherbergja, 
í sturtuklefum, baðherbergjum með mörgum 
sturtum og sem niðurfall undir vöskum. Um er 
að ræða mjög endingargott kerfi sem er einfalt í 
uppsetningu, auk þess að vera mjög áreiðanlegt.
 

   uppsetningu 

   glæsilegt baðherbergi 

Það eru alltaf örlitlar tískusveiflur í 
gólfefnum sem fylgja sveiflum í bíla-
iðnaði og fatatísku í litum. En þó má 

segja að við Íslendingar séum frekar var-
kárir þegar kemur að vali á gólfefnum. 
Eik er mikið tekin í parketi því hún geng-
ur með flestum innanstokksmunum. Gráir 
og drapplitaðir tónar eru líka vinsælastir í 
gólfteppum. Fólk kaupir frekar stakar mott-
ur í djörfum og sterkari litum,“ segir Þor-
geir sem stofnaði fyrirtækin árið 2000.

Stepp selur teppi og dúka og Parket og 
gólf selur parket, klæðningar og f leira. 
Einnig býður fyrirtækið upp á þjónustu við 

lagningu gólfefna. „Við gerum tilboð í sam-
eignir í fjölbýlishúsum og útvegum flest-
ar gerðir af gólfefnum. Viðskiptavinurinn 
getur fengið tilboð sér að kostnaðarlausu 
og án skuldbindinga. Við sendum mann 
á staðinn sem mælir gólfflötinn og fer yfir 
svæðið. Svo reiknum við út kostnað og útbú-
um lausn sem hentar á viðkomandi stað,“ 
útskýrir Þorgeir, en ekki henti sama gólfefn-
ið alls staðar.

„Það er gott að geta blandað gólfefnum 
saman, sumstaðar passar betur að hafa 
parket en annars staðar passar betur að 
hafa teppi, til dæmis upp á hljóðeinangr-

un. Við útvegum fagaðila sem sjá um alla 
verkþætti. Einnig sníðum við til mottur 
eftir óskum viðskiptavina úr þeim efnum 
sem við erum með,“ segir Þorgeir og nefnir 
sísalteppi og flosteppi með löngum hárum 
sem vinsæl efni í mottur undanfarin ár. En 
er erfitt að halda mottum og teppum hrein-
um sem hafa löng hár? „Nei, það er ekkert 
mál að hirða um þau, bara renna yfir með 
ryksugunni,“ segir Þorgeir.

Í versluninni fást einnig hreinsiefni sem 
henta hverju gólfefni fyrir sig. Þorgeir segir 
parket einfaldara í þrifum. Óhreinindi og 
ryk felist auðveldar í teppum en með reglu-

legri ryksugun og góðum þurrhreinsiefnum 
er auðvelt að halda teppunum fallegum.

„Í dag eru öll teppi framleidd þannig að 
í þeim lifa engar örverur. Fólk velur gjarn-
an parket vegna þess að það er auðveldara 
og einfaldara í lögn. Hvaða handlaginn ein-
staklingur sem er getur lagt smelluparket-
ið frá Parador, en þar sem hljóðeinangrun 
skiptir máli verður umhverfið allt annað þar 
sem teppin eru notuð.“

Meðal vörumerkja sem fást hjá Stepp og 
Parketi og gólfi er þýska merkið Parador, 
Brintons og Danska merkið Danflor. Heima-
síða verslunarinnar er www.parketoggolf.is

Eikin alltaf vinsælust 
á íslensk gólf
Þorgeir Björnsson, framkvæmdastjóri verslananna Stepp og Parket og gólf, segir Íslendinga varkára þegar 

kemur að gólfefnavali. Eikarparket haldi jafnan vinsældum sínum.

Þorgeir Björnsson framkvæmdastjóri Stepps og Parkets og gólf í Ármúla. Hægt er að fá mottur sniðnar eftir máli en gott úrval af gólfteppum er að 
finna í versluninni Stepp. MYND/STEFÁN

Þó að eikin haldi vinsældum sínum er ýmsar aðrar 
tegundir af parketi að finna í Parket og gólf.

Hægt er að fá tilboð í gólfefni og lagningu þeirra á stigaganga húsfélaga.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmaður auglýsinga:  Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is s. 512 5411 | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.



KYNNING − AUGLÝSING gólfefni27. SEPTEMBER 2011  ÞRIÐJUDAGUR 3

Það borgar sig að vanda valið 
og velja úrvalsvörur. Lát-
laust og hlutlaust park-

et eldist oftast best,“ segir Birg-
ir Þórarinsson, eigandi Birgis-
son í Ármúla 8. Hann er búinn að 
vera í bransanum í yfir þrjátíu ár 
og veit hvað hann syngur. Nú eru 
synir hans komnir í slaginn með 
honum. „Við byggjum á mikilli 
reynslu og erum með umboð fyrir 
þekkta framleiðendur í parketi, 
f lísum og hurðum.“ Birgir tekur 
fram að Birgisson leggi áherslu á 
að bjóða úrvalsvöru á hagstæðu 
verði.

Birgir hefur verið umboðsmað-
ur fyrir sænska parketframleið-
andann Kährs í 25 ár. „Búið er að 
selja yfir eina milljón fermetra af 
Kährs-parketi á Íslandi og það 
segir sína sögu um gæðin. Allir 
fagmenn þekkja það, enda hentar 
það vel íslenskum aðstæðum. Hér 
á landi eru nefnilega mjög öfga-
kenndar aðstæður. Við kyndum 

húsin mikið og rakastig í íbúðum 
getur verið mjög lágt. Þetta þurf-
um við að hafa í huga þegar við 
veljum parket.“ 

Eikin er langeftirsóttust í 
parketi og hefur verið frá upp-
hafi, að sögn Birgis. „Markaður-
inn vill náttúrulegt útlit á okkar 
tímum. Burstuð, hvíttuð og grá-
bæsuð eik er vinsæl núna,“ segir 
hann. Tekur líka fram að undirlag 
undir parket þurfi að vera hljóð-
einangrandi, bæði til að hljóð ber-
ist ekki milli hæða og endurkastist 
ekki um híbýlin. „Með því að vera 
með gott undirlag undir parketinu 
verður það líka höggþolnara, því 
að það gefur eftir.“  

Þótt Birgisson sé nýtt fyrirtæki 
byggir það á gömlum grunni. 
„Starfsmennirnir eru allir með 
mikla reynslu og þekkingu þannig 
að það er ekki komið að kofun-
um tómum hér,“ segir Birgir. „Við 
leggjum áherslu á að veita vand-
aða og góða þjónustu.“

Látlaust 
eldist oftast best
Þegar gólfefni eru keypt er fjárfest til framtíðar. Hjá 
Birgisson í Ármúla 8 er boðið upp á úrvalsvörur frá 
virtum framleiðendum. 

Hvítleit eik er vinsæl núna. MYND/VILHELM 

Úrvalið er mikið í Birgisson. MYND/VILHELM

Starfsmenn Birgisson eru með mikla reynslu og þekkingu. MYND/GVA

Notkun gólfflísa hefur aukist 
á seinni árum að sögn Birgis í 
Birgisson. „Fólk notar flísarnar með 
parketi, þær eru settar á fleti sem 
mæðir á, eins og eldhús, hol og 
forstofur og auðvitað á baðher-
bergin. Stórar flísar njóta vinsælda 
núna. Þær gefa „grand” útlit,“ segir 
hann og nefnir flísar í stærðunum 
80X80 og 45X90 og allt upp í 
60X120. 

Agrob-Buchtal er vinsælt vöru-
merki í flísum. Einnig Casa Dolce 
Casa sem Birgir segir arkitekta 
sérlega hrifna af.

„Við ráðleggjum eindregið 
gegnheilar gólfflísar,“ segir Birgir. 
„Framleiðendur eru komnir upp á 
gott lag með að steypa flísar sem 
líkjast mjög náttúrulegum stein-
flísum en þurfa minni meðhöndl-
un. Þær eru léttar í daglegum 
þrifum,” segir hann og bendir á 
að dökk fúga sé einnig hentugri 
en ljós vegna þrifa. Hann segir 
mikilvægt að huga að rakadrægni 
flísa sem ætlaðar séu í sturtur. En 
hvaða litir eru vinsælastir? „Nú er 
grátt og beis algengast í gólf-
flísum og hvítar veggflísar í bað-
herbergi í mismunandi stærðum,“ 
segir Birgir. „Arkitektarnir velja 
oftast stílhreinar flísar enda koma 
þær flottast út.”

STÓRAR FLÍSAR – 
GLÆSILEGT ÚTLIT

Þorbjörn Guðmundsson í 
flísadeildinni. MYND/VILHELM

Fyrirtækið er 
í Ármúla 8.

MYND/GVA

Gísli Valsson er deildarstjóri í hurðadeild. MYND/VILHLEM 
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Harðviðarval ehf., Krókhálsi 
4, er rótgróið, íslenskt fjöl-
skyldufyrirtæki með ára-

tuga reynslu af sölu byggingavara. 
Undanfarin tuttugu ár hefur fyrir-
tækið einblínt á gólfefni og býður 
meðal annars breitt úrval í park-
eti. Framkvæmdastjórinn Eggert 
Gottskálksson veit allt um málið.

„Við erum með allar helstu gerð-
ir af parketi, það er viðar parket, 
harðparket og plastparket,“ upp-
lýsir hann og segir ákveðnar út-
gáfur njóta meiri vinsælda en aðrar 
um þessar mundir. „Stór hluti þess 
fólks sem kaupir viðar parket sæk-
ist eftir eikarplanka parketi, það 
er mjög vinsælt, og gamaldags út-
liti, burstuðu, fösuðu og mattlökk-
uðu,“ segir hann og getur þess að 
eikin sé sígild, enda sívinsæl þótt 
aðrir straumar og stefnur í viðarp-
arketi, ljósara og dekkra parket 
komi og fari.

„Þeir sem kjósa þetta planka-
útlit og útlit sem ef til vill er erf-
itt að fá í viðarparketi án þess að 
borga fúlgu fjár fyrir geta farið út 
í harðparket; til dæmis eikarútlit 
þar sem eikin virðist vera hvítt-
uð, grárri eða reykt en þá er hún 
aðeins brúnni en gengur og ger-
ist.“ Eggert segir fólk þá ekki að-
eins fá draumaparketið á lægra 
verði heldur sé harðparket slit-
þolnara en viðarparket. „Eigin-
lega þarf töluvert til að það sjá-
ist á því,“ bendir hann á og bætir 

við að harðparket sé því eftirsótt í 
Evrópu.

Hann segir plastparket vera 
ódýrustu gerð parkets sem Harð-
viðarval býður upp á. Þó sé hvergi 
slegið af í gæðakröfum. „Nei, enda 
leggjum við mikla áherslu á gæði 
og verslum aðeins við viðurkennda 
aðila,“ segir hann og nefnir í því 
samhengi framleiðendurna Quick 

Step í Belgíu og Haro í Þýskalandi.
„Quick Step er sá gólfefna-

framleiðandi sem hefur náð hvað 
lengst í útliti, endingu og vöruþró-
un í harðparketi. Parketið kemur 
mjög vel út, reynslan sýnir það,“ 
segir hann og bendir á að Haro gefi 
Quick Step ekkert eftir í gæðum. 
„Sem dæmi er parketið merkt Bláa 
englinum, vottorði frá Ofnæmis- og 
astmasamtökum Evrópu þess efnis 
að engin uppgufun komi frá því.“

Loks má geta þess að 1.000 fer-
metra sýningarsalur er að Krók-
hálsi 4 þar sem sýnishorn er af 
öllum vörum Harðviðarvals.

Gæði í gegn
Harðviðarval ehf. leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum það nýjasta og besta í parketi.

Harðviðarval heldur úti heimasíð-
unni www.parket.is þar sem hægt 
er að nálgast allar helstu upplýs-
ingar um parketið sem fyrirtæk-
ið selur, lýsingu, myndir, verð og 
fleira.

Á vefsíðunni er líka sérstakur 
flipi merktur belgíska framleið-
andanum Quick Step. Með því 
að smella á hann gefst notend-
um færi á að máta ólíkar gerðir af 
Quick Step parketi á gólf í sýndar-
herbergi.  

Þá geta þeir sem hyggjast sjálf-
ir leggja parket fengið handhægar 

leiðbeiningar á vefsíðunni. Þar er 
fleira gagnlegt, til dæmis upplýs-
ingar um meðhöndlun á parketi.

Loks má nefna að Harðviðar-
val selur fleira en parket og önnur 
gólfefni, til dæmis fylgiefni, hurð-
ir, viðarþiljur, kerfisloft og fleira. 
Vefsíðan geymir upplýsingar um 
þessa vöruflokka, auk þess sem 
greint er frá spennandi tilboðum.

Gagnlegar upplýsingar

Á heimasíðu Harðviðarvals, www.
parket.is er að finna upplýsingar um 

þær gerðir parkets sem fyrirtækið selur.

 Harðviðarval er með stærsta parketsýningarsal landsins að Krókhálsi 4, þar geta viðskiptavinir séð sýnishorn af öllum þeim 
vörum sem bjóðast.  MYND/STEFÁN 

Við erum með 
allar helstu 

gerðir parkets.

Viðarparket 

Eik Universal plankar.

burstað, smellt, matt lakkað og micro fasað

Framleiðsluland: Þýskaland

Verð : 7.990.- pr m2

Viðarparket

Eik Naturmatt 3 stafa 

Matt lakkað og smellt

Framleiðsluland: Þýskaland

Verð : 4.990.- pr m2

Plastparket

Eik Holm

15 ára ábyrgð

Lock connect smella, slitflokkur: 31

Verð : 2.990.- pr m2

Plastparket 

Hnota Akzent

15 ára ábyrgð

Lock connect smella , slitflokkur : 31

Verð : 2.790.- pr m2

„Við leggjum mikla áherslu á gæði og verslum aðeins við viðurkennda aðila,“ segir 
Eggert Gottskálksson, framkvæmdastjóri Harðviðarvals ehf.

MYND/STEFÁN
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Nánari upplýsingar á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000. landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Betri þjónusta
í Vörðunni
Vörðuráðgjöf Landsbankans er alhliða fjármála-

ráðgjöf sem býðst Vörðufélögum án endurgjalds. 

Ráðgjöfin veitir heildarsýn á fjármálin og gerir 

kleift að móta fjárhagslega aðgerðaáætlun með 

skammtíma- og langtímamarkmiðum.

Helgi Teitur Helgason, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptabanka 
Landsbankans, segir að úrræðin 

hafi verið nauðsynleg til að hraða með-
ferð skuldamála og einfalda úrvinnslu 
þeirra. Hann segir að aðgerðirnar hafi 
byggt á traustri fjárhagsstöðu bankans.

Skuldalækkun Landsbankans sem 
var kynnt síðastliðið vor var þríþætt að 
sögn Helga; breyting á 110% leið, end-
urgreiðsla vaxta til skilvísra viðskipta-
vina og lækkun annarra skulda en fast-
eignaskulda. 

Sjálfvirkar keyrslur til að hraða málum
„Við höfum sagt að meginmarkmið 
bankans hafi verið að hraða uppgjöri 
skuldamála heimilanna. Við teljum að 
úrræðin sem við kynntum síðastlið-
ið vor hafi heppnast mjög vel og að við 

höfum náð þessu markmiði. Ekki að-
eins ná þau til yfir 50.000 viðskiptavina 
og skipta verulegu máli fyrir tugi þús-
unda, heldur náðum við að einfalda alla 
vinnu og hraða henni. Í stað þess að við-
skiptavinir þyrftu að sækja um endur-
greiðslu vaxta og 110% leiðina buðum við 
þeim niðurfærslu skulda að eigin frum-
kvæði í sjálfvirkum keyrslum úr gagna-
grunnum okkar.“

Helgi Teitur segir að með þessari að-
ferð hafi Landsbankinn náð til mun 
fleiri viðskiptavina en höfðu áður sóst 
eftir niðurfærslu skulda. „Við áætlum 
t.d. í sambandi við 110% leiðina að að-
eins helmingur þeirra sem fær lækkun 
skulda nú, hafi í raun sóst eftir því að 
eigin frumkvæði.“

Áhersla á skilvirkni
Lækkun fasteignaskulda hjá Lands-
bankanum, með aðlagaðri 110% leið-
inni, fól í sér að almennt var miðað við 
verðmat í stað fasteignamats áður. Með 
því lækkuðu skuldir meira en áður hafði 
verið. Í öðru lagi koma aðfarahæfar 
eignir almennt ekki til frádráttar eins og 
áður. „Með því að einfalda framkvæmd 
við lækkun fasteignaskulda einstak-
linga vildi Landsbankinn leggja áherslu 
á meiri skilvirkni. Við viðurkennum fús-
lega að 110% leiðin var of tafsöm og það 
er ástæðan fyrir því að breytingar voru 
gerðar á henni,“ segir Helgi Teitur. 

Skilvirkir viðskiptavinir fá þessa 
dagana endurgreidd 20% af þeim vöxt-
um sem þeir hafa greitt frá 31. desemb-
er 2008 til 30. apríl 2011. Helgi segir að 
þetta séu vel yfir 50.000 viðskiptavinir. 

„Við byrjum á því að færa endurgreiðsl-
una til lækkunar höfuðstóls þeirra lána 
sem menn hafa í bankanum, en þeir 
sem eru skuldlausir fá endurgreiðslu. 
Auð vitað fá sumir þeirra lágar upp-
hæðir enda hafa þeir þá greitt mjög lága 
vexti. Þeir sem hins vegar hafa þurft að 
borga háa vexti, fá þá í sinn hlut umtals-
verðar fjárhæðir sem koma til lækkun-
ar skulda.“ 

Sértæk skuldaaðlögun of hægvirk
Helgi Teitur Helgason segir að eitt af 
vandamálunum sem bankakerfið hafi 
staðið frammi fyrir hafi verið að hin 
Sértæka skuldaaðlögun, sem átti að 
vera bjarghringur margra, hafi alls ekki 
gengið nógu vel og í reynd mjög illa. 
„Þess vegna gripum við til eigin ráða og 

Skuldir lækkaðar 
um rúmlega 23 milljarða
Landsbankinn greip til sérstakra úrræða fyrir skuldsett heimili í maí. Nú er orðið 
ljóst að þau þýða að skuldir heimila og einstaklinga við bankann munu lækka um 
rúmlega 23 milljarða króna.

Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri Viðskiptabanka Landsbankans, segir bankann hafa náð 
markmiði sínu í skuldamálum heimilanna.  MYND/LANDSBANKINN

Skuldalækkun Landsbankans
 Fjöldi Upphæð

20% vaxtaendurgreiðsla 54.182 4.400.000.000 kr

Lækkun annarra skulda 1.622 3.500.000.000 kr

Lækkun fasteignaskulda 3.517 15.200.000.000 kr

Alls 59.321 23.100.000.000 kr

Við 
viður-

kennum 
fúslega að 
110% leiðin var 
of tafsöm og 
það er ástæðan 
fyrir því að 
breytingar 
voru gerðar á 
henni

Það ben dir allt til þess núna að um 1600 viðskipta-
vinir fái skuldir sínar lækkaðar um 3 til 4 milljarða 

króna með þessum hætti. Endanlegir útreikn ingar liggja 
ekki allir fyrir en þegar það verður munum við hafa 
samband við viðskiptavini og kynna þeim niður stöðuna. 
Við stefnum að því að búið verði að kynna öllum viðskipta-
vinum niðurstöður umsókna þeirra í október."

kynntum það sem við köllum Lækkun 
annarra skulda. Þar erum við að lækka 
skuldir viðskiptavina sem teljast vera 
umfram eignastöðu og greiðslugetu 
þeirra, nákvæmlega eins og gert er í Sér-
tækri skuldaaðlögun. Munurinn er sá að 
okkar aðferð er mun hraðvirkari og ekki 
nærri jafn flókin og sú leið sem fyrir var.“ 

Að sögn Helga getur niðurfærsla 
skulda, sem falla undir Lækkun ann-
arra skulda, numið allt að fjórum millj-
ónum króna fyrir einstaklinga og 8 millj-

ónum fyrir hjón. Lækkunin er gerð að 
undangengnu sjálfvirku greiðslumati. 
„Það bendir allt til þess  að um 1600 við-
skiptavinir fái skuldir sínar lækkað-
ar um þrjá til fjóra milljarða króna með 
þessum hætti. Endanlegir útreikningar 
liggja ekki allir fyrir en þegar það verður 
munum við hafa samband við viðskipta-
vini og kynna þeim niðurstöðuna. Við 
stefnum að því að búið verði að kynna 
öllum viðskiptavinum niðurstöður um-
sókna þeirra í október.“
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Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Kynntu þér lán og aðKK ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  | 105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA 

  kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.

· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.

· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja 

   frítt með fyrsta mánuðinn.

   Gildir til 3. október.

25 ára afmælisveisla Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með 
glæsilegri dagskrá þar sem allir finna eitthvað skemmtilegt 
við sitt hæfi: Metnaðarfullt innlent efni, vinsælustu erlendu 
þættina og vandað talsett barnaefni auk meira en 200 
úrvalsmynda á Stöð 2 Bíó í hverjum mánuði. Og í september 
byrjar fjöldi nýrra þátta; ekki síst Spaugstofan og X-Factor 
með Simon Cowell o.fl. o.fl.

Boðgreiðslutilboð 
Já þú færð svo sannarlega meira fyrir 

peningana með áskrift að Stöð 2 því Stöð 2 Extra, 

Stöð 2 Bíó og plúsrásirnar fylgja frítt með - svo nú getur 

þú valið úr um 56 klukkustundum* af frábæru 

sjónvarpsefni á hverjum einasta sólarhring! 

Og Vildartilboð til áskrifenda geta 

sparað meira en greitt er í 
áskrift.
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Þú færð meira

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Allir sjúkratryggðir einstak-
lingar eiga rétt á afsláttarkorti 
vegna heilbrigðisþjónustu eftir 
að hafa greitt ákveðna upphæð 
fyrir læknisþjónustu á almanaks-
ári að undanskildum kostnaði 
vegna þjálfunar, lyfja og tann-
lækninga. Fólk á aldrinum 18 
til 66 ára þarf að hafa greitt 
28 þúsund krónur. Aldraðir 
á aldrinum 67 til 69 ára með 
skertan eða engan ellilífeyri 
fá kortið eftir greiðslu samtals 
22.400 króna. Fólk á sama aldri, 
sem naut örorkulífeyris fram til 
67 ára aldurs þarf að hafa greitt 
7.000. Sömu upphæð þurfa allir 
að hafa greitt sem eru á aldr-
inum 60 til 69 ára með óskertan 
ellilífeyri og allir komnir á átt-
ræðisaldurinn. Börn yngri en 18 
ára í sömu fjölskyldu þurfa að 
hafa greitt 8.400. Eftir að hafa 
greitt upphæðirnar má nálgast 
kortið í Réttindagátt á vef 
Sjúkratrygginga Íslands, sjukra.
is. Flestar heilsugæslustöðvar, 
læknastöðvar og Landspítali 
senda upplýsingar um greiðslur 
einstaklinga sem metnar eru 
upp í kort til Sjúkratrygginga 
Íslands.

LÆKKAÐU 
LÆKNISKOSTNAÐINN

HVAÐ ER VÍSITALA?
Vísitölur eru tölulegt safn upp-
lýsinga sem sýna þróun á gefnu 
tímabili. Hækki öll fyrirtæki í verði 
sem mynda slíka vísitölu, er talað um 
að markaðurinn hafi hækkað eða 
aukið virði sitt, þó svo að einungis sé 
um nokkur fyrirtæki á markaðnum 
að ræða hverju sinni. Dæmi um 
þetta er Úrvalsvísitala Verðbréfaþings 
Íslands, en þar hafa sjávarútvegsfyrir-
tæki ákveðið vægi, flutningafyrirtæki 
einnig og þannig mætti áfram telja. 
Vísitölur eru eins notaðar til að skýra 
verðlagsþróun og áhrif verðbólgu 
yfir tíma. Má nefna: framfærsluvísi-
tölu, byggingarvísitölu, launavísitölu 
og lánskjaravísitölu. Þessar vísitölur 
sýna hlutfallslega þróun kostnaðar 
sem fólginn er í ákveðinni neyslu 
eða fjárfestingu yfir gefið tímabil. 
Heimild: www.sparnadur.is
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„Þetta er glæný nálgun sem bygg-
ist á miklu aðhaldi, eftirfylgni 
og persónulegri þjónustu,“ segir 
Garðar Sigvaldason einkaþjálf-
ari sem nýverið setti í loftið vef-
síðuna www.matardagbok.is, sem 
er fyrsti vefur sinnar tegundar á 
Íslandi. „Þetta er það sem lengi 
hefur vantað. Það hafa allir lagt 
mikið upp úr þjálfunarprógrömm-
unum en minna upp úr mataræð-
inu,“ heldur hann áfram. „Sem er 
undarlegt þar sem mataræðið gild-
ir um það bil 70 prósent í þjálfun-
inni. Það eru allir að leita að hinu 
fullkomna æfingaprógrammi, sem 
auðvitað er ekki til, en það gagnast 
voða lítið að æfa tvisvar á dag ef 
mataræðið er ekki í lagi.“

Hvernig virkar matardagbok.is 
í framkvæmd? „Í upphafi kemur 
fólk til mín í mælingar, ummáls-
mælingar, vigtun og fitumælingar, 
og að því loknu legg ég fram við-
miðunarmatseðil. Eftir það send-
ir fólk mér matardagbók daglega 
í 30 daga og ég svara á hverjum 
degi, þannig að eftir þrjá til fimm 
daga er mataræðið yfirleitt orðið 
bara nokkuð gott hjá fólki. Þetta er 
miklu meira aðhald en áður hefur 
tíðkast því matseðillinn er leiðrétt-
ur á 15 til 25 tíma fresti í þrjátíu 
daga.“

Garðar segir viðbrögðin við síð-
unni hafa verið frábær. „Fólk er að 
missa frá tíu upp í 50 kíló á tiltölu-
lega skömmum tíma. Til dæmis 
missti einn drengur 40 kíló á 15 
vikum hjá mér eingöngu með mat-
ardagbókinni. Og það allra besta 
er að fólk getur búið hvar sem er 
innan- eða utanlands og samt notið 

þjónustunnar. Ég er með fólk úti 
um allt land og erlendis líka sem 
sér um mælingar fyrir mig, þann-
ig að það er ekki vandamál. Stór 
hópur viðskiptavina minna eru 
flugmenn, flugfreyjur og sjómenn, 
sem með öðrum prógrömmum 
hafa átt erfitt með að láta mæla 
sig reglulega.“  fridrikab@frettabladid.is

Mataræðið gildir alveg 
sjötíu prósent í þjálfun
Matardagbok.is er ný vefsíða sem Garðar Sigvaldason einkaþjálfari hefur hleypt af stokkunum. Þar 
býðst fólki að njóta leiðbeininga einkaþjálfarans um mataræðið í þrjátíu daga.

Nýja vefsíðan býður upp á meira aðhald, eftirfylgni og persónulegri þjónustu en 
áður hefur tíðkast, segir Garðar Sigvaldason einkaþjálfari. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

telpurS onuK rtelpurS onuK r
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BM Mótun - Æfingakerfi Báru Magnúsdóttur

Ný námskeið að hefjast, innritun 
í síma 581 3730 Frjáls

aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Í BM Mótun er aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan 
líkamsburð. Upphitun í tækjasal 20 mín., mótun 40 mín.
Aðeins 15 í hóp. Hentar öllum aldursflokkum. 

6 vikna námskeið - Mánudaga og miðvikudaga kl 16:40 /
Þriðjudaga og fimmtudaga kl 10:30. Kennari: Bára Magnúsdóttir.

Verð kr. 19.900.

Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
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Líkamsrækt á rólegri nótunum
Ný námskeið að hefjast, innritun

í síma 581 3730 Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasalSérsniðin líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri. Rólegri yfirferð,

sérvalin tónlist og skemmtileg stemning. Myndast hefur
einstaklega góður andi og vinskapur í þessum tímum. 

9 eða 18 vikna námskeið - Mánudaga og miðvikudaga kl 9:30 eða 
þriðjudaga og fimmtudaga kl 9:30 

Verð kr. 19.900

Velkomin í okkar hóp!
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HotYoga

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Farið í gegnum röð af yogastöðum í heitum sal.
Teygjanleiki vöðvanna aukinn, mikill sviti og vellíðan. 

6 vikna námskeið - Þriðjudaga kl 18:30 og föstudaga kl 16:30. 
Kennari: Gyða Kristinsdóttir.
Verð kr. 14.900.

Velkomin í okkar hóp!

Ný námskeið að hefjast, innritun 
í síma 581 3730
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Gyða með HotYoga
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Velkomin í okkar hóp!
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TT tímar í boði:
6:15 A mánu-, miðviku- og föstudagar

7:20 C mánu-, miðviku- og föstudagar

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

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

14:20 G mánu-, miðviku- og föstudagar

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

17:40 I mánu-, miðviku- og föstudagar Barnapössun

18:40 J mánudagar kl. 18:40, miðviku- og fimmtudagar  kl. 18:25

18:25 TT3 Mánudagar kl 18:25 og miðvikudagar kl. 19:25  -  (16-25 ára)

NÁMSKEIÐUM 
FYLGIR

FRJÁLS MÆTING
Í TÆKJASAL

Fundur fyrir alla TT flokka sunnudaginn 9. október kl. 16:30

TT-námskeið hefjast 9. október

telpurS onuK rtelpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

Viltu ná kjörþyngd og komast í form?

Ný námskeið að hefjast
innritun á fullu í síma 5813730

1 TONNI

15% afsláttur fyrir þær konur sem halda áfram!



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

VW Fox Árgerð 4/2007, ekinn 36þ.
km, bsk. Mjög gott eintak sem er á 
staðnum! Verð 1.050.000kr. Raðnúmer 
152350. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 Árgerð 
1998. Ekinn 190 Þ.KM Verð kr. 650.000.

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 
00 Árgerð 2001. Ekinn 155 Þ.KM Verð 
kr. 750.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2007, 
ekinn 70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 5.990.000. Rnr.129944. 
Uppl. síma 517-1111.

BMW M6. Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 14.900.000. 
Rnr.125316. Uppl. síma 517-1111.

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekinn -1 Þ.KM, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. Vil 
skipta á dýrari fjölskyldubíl. uppl. síma 
517-1111.

TOYOTA Land cruiser 100 dísel 
. Árgerð 10/2000, ekinn 205 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.120692. Uppl. síma 517-1111.

M.BENZ M ml500 . Árgerð 2006, ekinn 
117 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.132872. Uppl. síma 517-
1111.

M.BENZ E 200 cgi avantgarde 2010 
. Árgerð 2010, ekinn 27 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.990.000. 
Rnr.132898. Uppl. síma 517-1111.

LAND ROVER Range rover vouge 
diesel . Árgerð 7/2007, ekinn 95 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.900.000. 
Rnr.124470. Uppl. síma 517-1111.

LEXUS Is 200. Árgerð 10/2004, ekinn 
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ásett 
verð 1990 þús. Tilboðsverð 1590 þús. 
Uppl. síma 517-1111.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 2006. 
Ekinn 109 Þ.KM Verð kr. 1.890.000 
TILBOÐ 1480.000.

HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 2005. 
Ekinn 108 Þ.KM Verð kr. 1.690.000. 
TILBOÐ 1.380.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

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

Þarftu að kaupa
 eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

 FORD Explorer SLT 4wd Sport. Árgerð 
2003, ekinn 107 Þ.MÍLUR, 7manna, 
loftkæling, cruise ofl, Flottur bíll 
í topp standi, Ásett verð 1.350.000. 
Rnr.116574.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

Toyota Avensis ‘99. Ek. 140 km. 5 gíra. 
Sk 2012. S. 616 2597.

Vw Caravelle 2,4d ‘99 eyðir aðeins7-10l. 
Ekinn 214þ. ný tímar. og tilheyrandi lítur 
mjög vel út. Ásett 1150þ. 930þ. stgr. S: 
693 1885.

Tilboð 699.000-
Chrysler Town and Country árg. ‘99 
ekinn 102 þ.m sjálfskiptur, leður 7 
manna álfelgur, skoðaður, 2012 
tilboðsverð 699.000 stgr. S. 861 7600.

Til sölu Toyota Hiace árgerð 1998. 
Bensín ekinn 230 þús. km. Bíllinn 
hefur fengið þokkalegt viðhald og er 
skoðaður 2012. Frekari upplýsiingar 
veitir Sveinbjörn í síma 899-6116 en 
óskað er eftir tilboðum sem hægt er að 
senda á sveinbjornj@flugfelag.is

 0-250 þús.

4x4 sjálfskiptur á 250 
þús!

 Daihatsu Terios 1,3 16v 4x4 árg.’97 
ek.120 þús., sjálfskiptur, ásett verð 390 
þús. TILBOÐ 250 þús. stgr! þarfnast 
smá ummhyggja! s. 841 8955.

Tilboð óskast í Volvo V40 árg 1998 
þarfnast lagfæringar uppl. í síma 
8944915

 500-999 þús.

4X4 TURBO DISEL 
SJÁLFSSKIPTUR

HYUNDAI H-1 STAREX 4X4 
TURBO DISEL,árgerð 2000, ek.175 
þús,sjálfskiptur,7 manna með 
fjórum kapteinstólum,hátt og lágt 
drif,stigbretti! ofl.frábær ferðabíll sem 
kemst allt! verð 950 þús s.841 8955.

 Bílar óskast

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

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

Vel með farinn Yaris óskast. Verð 500-
600 þ. Uppl. í s. 894 5101

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

Eigum á lager 315/80R22,5 
vörubíladekk á góðu verði Höfum 
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum 
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050- 
okspares@simnet.is

 Fjórhjól

Til sölu Bombardier CAN-AM TV, árg. 
‘08. Lítið notað. ek. 223 þkm. Einnig bíll 
Mercedes Benz CLS 500 skráður 12.04. 
Ek. 90. þkm. Uppl. 895 9243.

 Reiðhjól

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

Notaðar vinnulyftur
Notaðar vinnulyftur til sölu, verð frá kr. 
700.000+VSK Upplýsingar á www.lyfta.
is og í síma 421 4037.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

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

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggja pósta bílalyftur, ATH aðeins 
örfá eintök eftir á lager Minnum einnig 
á varahlutaþjónustu fyrir vörubíla og 
vinnuvélar S: 696-1050 okspares@
simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

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.
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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. Kia Rio ‘02. 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.

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.

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

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

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

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

 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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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.

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

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

Whole body massage. S. 849 5247.

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

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

 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

Green-house

Fallegur danskur fatnaður, bjóðum 
uppá heimakynningar. 

Uppl. s. 777 2281 
Green-house.

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

FORESTER CS
Nýskráður 6/2006, ekinn 86 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.290.000
Tilboð kr. 1.950.000

POLO COMFORT
Nýskráður 6/2000, ekinn 151 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 580.000

407 XT 1.6HDi
Nýskráður 6/2007, ekinn 57 þ.km,  

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 2.550.000

307SW 2.0i
Nýskráður 6/2005, ekinn 87 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

CR-V EXECUTIVE
Nýskráður 10/2007, ekinn 74 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.750.000

JETTA COMFORT
Nýskráður 6/2006, ekinn 67 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.150.000

Tilboð kr. 1.790.000

YARIS SOL 1.3i
Nýskráður 3/2006, ekinn 68 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.540.000

407 SW V6
Nýskráður 1/2008, ekinn 14 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

6 WAGON
Nýskráður 8/2006, ekinn 95 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

CR-V EXECUTIVE
Nýskráður 1/2004, ekinn 106 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur

Verð kr. 1.890.000

207 S16
Nýskráður 11/2007, ekinn 30 þ.km,  

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 2.090.000
Tilboð kr. 1.690.000

RAV4 LANGUR
Nýskráður 2/2003, ekinn 135 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.290.000

307 SW 2.0i
Nýskráður 9/2007, ekinn 29 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.690.000

TYPE-S (CCX)
Nýskráður 9/1999, ekinn 99 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.490.000

CIVIC LS V-TECH
Nýskráður 8/2004, ekinn 115 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.190.000

SUBARU

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

PEUGEOT

HONDA

VOLKSWAGEN

TOYOTA

PEUGEOT

MAZDAHONDA

PEUGEOT

TOYOTA

PEUGEOT

JAGUAR

HONDA

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00
 

Laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

HONDA ACCORD TOURER EXECUTIVE
Nýskráður 9/2007, ekinn 97 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

EXECCUTU IVE
sín, sjálfskiptur.

00

TILBOÐ DAGSINS Tilboð dagsins

kr. 2.190.000
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 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Gína óskast
Óska eftir að kaupa kvengínu 

og einnig buxnagínu
Vinsamlegast hafið samband 

við Jónu Maríu 
í síma 772-6658

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

 Verslun

Peysudagar, 20% af öllum peysum.
Full búð af nýjum vörum. Verslunin 
Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588 9925 
emilia.is

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

 Ýmislegt

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is 
Rannveig s. 862 5920.

 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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreyfingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju og 
fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. 
JB Heilsulind. S. 823 8280.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Spánn-Costa Brava laust frá 01. 
nóvember, vikuleiga. www.starplus.is 
og www.starplus.info

HÚSNÆÐI

 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

Rúmgott herbergi til leigu í Kópavogi. 
Upplýsingar í síma 891 9852.

Íbúð til leigu, Smyrilhólar 6. 3ja herb. 
Laus strax. Uppl. 772 9692.

Stúdíó íbúð í Kóp. með húsg. Raft, 
rafm/hita og adsl. Leigist á 75þús. Er 
laus. Uppl. í 848 9847 Reyklaus.

3ja herbergja íbúð
Stórholti, í góðu standi. Verð 160þús. 
Uppl. s. 824 3266.

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

Þægileg skólaherbergi allt innifalið. 
Uppl. í síma 821 4848 eða 578 4848 
eða 869 2618.

 Húsnæði óskast

Eldri borgari óskar eftir 3 herb íbúð 
miðsv í Rvk í langtímaleigu. Ekki kjallara 
S. 8674855

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði óskast á Granda 
eða nærliggjandi svæði. Greiðslugeta 
80-110þús. Uppl. s. 695 1918.

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.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

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

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleigu. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Jaxlinn ehf. rekur tannlæknastofur í 
Hafnarfirði og á Akureyri. Óskað er 
eftir aðstoðarmanni tannlæknis á báða 
staðina í hlutastarf. Vinnutími 14-19 tvo 
til þrjá daga í viku. Starfshlutfallið gæti 
aukist í 100% næsta vor á Akureyri. 
Umsókn og starfsferilskrá sendist á 
jaxlinn(hjá)jaxlinn.is. Sjá www.jaxlinn.is

 Atvinna óskast

Vanur sölumaður getur bætt við sig 
fleiri verkefnum uppl. solufulltrui1@
gmail.com

Námsmaður óskar hlutastarfs. 
Reynsla af lagerstarfi, verslunar- og 
þjónustustörfum, garðyrkju og léttum 
viðhaldsstörfum. Get byrjað strax. 
Jóhannes, s. 690-5254

TILKYNNINGAR

 Einkamál

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

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.

Þjónusta

Söngmenn óskast

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Við bjóðum upp á 
klæðskera sniðnar lausnir í 
vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og 
gæðavottuð þjónusta. 

Sérhæfð
vöru dreifing

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.



Velkomin í 
LIFANDI markað!
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. kúgun, 8. dorma, 9. lítið 
býli, 11. gangflötur, 12. brestir, 14. 
skýli, 16. persónufornafn, 17. rell, 18. 
næra, 20. ónefndur, 21. útungun.

LÓÐRÉTT
1. að lokum, 3. í röð, 4. andlegt þrótt-
leysi, 5. kraftur, 7. ræðismaður, 10. 
verkur, 13. farvegur, 15. dugnaður, 16. 
ris, 19. samtök.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. ok, 8. sef, 9. kot, 
11. il, 12. snark, 14. skáli, 16. þú, 17. 
suð, 18. ala, 20. nn, 21. klak. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. rs, 4. veiklun, 
5. afl, 7. konsúll, 10. tak, 13. rás, 15. 
iðni, 16. þak, 19. aa. 

Ég hef líka 
lent í því að 
vera hrygg-
brotinn...

Hvað er 
málið?

Ég þarf að 
leggja fyrir 

þig spurningu 
herra minn.

Langar þig 
að spila 

borðtennis?

Tók hann 
2-1 

í settum!

Já! Þeir 
eru í fínu 

formi þessir 
gaurar!

Barnæska mín 
var ótrúlega 

dauf.

Ekkert 
drama.

Engin 
áföll.

Enginn 
sigur á 

mótlæti.

Ekkert nema venjuleg 
miðstéttarþægindi 

og öryggi.

Vá! 
Þvílíkur 

hryllingur að 
hafa aldrei 
fengið að 

þjást!

Ekki 
skrýtið 

að ég sé 
svona upp-

stökkur.

SNÖKT ... sem betur fer var hann í ábyrgð 
og ég fékk glænýjan. Ekkert mál.

Pabbi, viltu 
kenna mér 
að blása 

tyggjókúlu?

Jahá! Þegar tyggjóið er orðið 
mjúkt og gott færirðu það 
fremst í munninn og ýtir 

tungubroddinum inn í það.

Og 
blástu.

Pfff!

Svona?

LÖGREGLA

LÖGREGLA

Tjáningarfrelsið er á meðal mikilvægustu 
réttinda sem mannkynið  hefur viður-

kennt. Það að geta tjáð skoðun sína er einn af 
hornsteinum siðaðra samfélaga. Víða er tján-
ingarfrelsinu settar einhverjar skorður er 
lúta að meiðyrðum eða öðru því sem skerðir 
rétt annarra, þó þeir séu til sem trúa því að 
frelsi til að tjá skoðanir sínar eigi að vera 
öllu öðru æðra.

ÞINGHOLTIN eru eftirsóttur staður og kom-
ast færri í það hverfi en vilja. Húsnæði er 
þar dýrt og margir um hituna þegar íbúðir 
losna. Svo er þröngt um hús og götur þar að 
kvaðir byggingarreglugerðar um bílastæði 
per hús gilda ekki í því hverfi. Þingholtin 
byggðust líka fyrir slíkar reglugerðir, þar 
ægir saman húsum af allskyns gerðum og 
þröngt mega sáttir sitja.

Á LAUFÁSVEGI er til húsa stofnun sem 
sjaldan situr á sárs höfði. Reglulega ber-

ast fregnir af deilum fulltrúa hennar 
við nágranna, sem þykir stofnunin 

heldur frek til fjörsins – og ekki síst 
plássins. Þar á bæ tóku menn upp á 

því fyrir nokkrum árum að koma 
risastórum blómakerjum fyrir 
á bílastæðum á Laufásveginum. 
Nágranna og vegfarendur rak í 

rogastans þegar nokkur af fáum 
bílastæðum götunnar hýstu nú 

steypukumbalda í stað bifreiðanna. 

Ekki var það garðræktaráhugi sem rak hús-
ráðendur að Laufásvegi 21 til verksins; kerin 
voru beinlínis sett til að takmarka umferð 
við bandaríska sendiráðið.

ÞVÍ ER þetta rifjað upp að fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur er mál ákæruvaldsins á hendur 
ungum Reykvíkingi. Sá hefur sér það til saka 
unnið að standa á gangstétt við Laufásveg 
með skilti. Maðurinn stóð á gangstétt í mið-
borg Reykjavíkur og fann hugsunum sínum 
tjáningarform; á skiltinu var að finna boð-
skap um frið.

SENDIRÁÐSMÖNNUM bandarískum 
hugn aðist ekki mótmælin. Hvort það var boð-
skapurinn eða sú staðreynd að þeir hafa sleg-
ið eign sinni á gangstétt í eigu Reykjavíkur-
borgar skal ósagt látið, líklega hafði hvort 
tveggja áhrif. Lögreglan spilaði með, maður-
inn var handtekinn og nú er þetta mál fyrir 
dómi. Fyrr í mánuðinum var frávísunarkröfu 
í málinu hafnað. Í síðustu viku stóð fjöldi 
manns á sama bletti með sín skilti, án þess að 
lögreglan skipti sér af, hverju sem það sætir.

ÞAÐ ER sorglegt að fótumtroðning banda-
rískra yfirvalda á tjáningarfrelsinu skuli 
hljóta þennan hljómgrunn í íslensku rétt-
arkerfi. Fyrir því eiga allir að vera jafnir, 
bæði Jónar landsins og séra Jónar. Einnig 
voldug ríki sem láta eins og þau eigi heim-
inn.

Jón og Reverend John
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Athugið að í kvöld

þriðjudaginn 27. sept.

loka allar verslanir

Domino’s kl. 21 vegna

starfsmanna-

fagnaðar. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 27. september 

➜ Fundir
20.00 Kynningarfundur Hörpu Power-
talk verður haldinn í Grensáskirkju. Allir 
velkomnir 

➜ Kvikmyndahátíð
16.00 Málþing á vegum kvikmyndahá-
tíðarinnar RIFF um stöðu og samkeppnis-
hæfi íslenskrar kvikmyndagerðar í skugga 
niðurskurðar og efnahagsþrenginga. Mál-

þingið er haldið í Norræna húsinu. Þátt-
takendur eru fulltrúar íslenska ríkisins og 
þungavigtarfólki úr kvikmyndaiðnaðinum.
20.00 Hrafn Gunnlaugsson, Ásgeir 
Kolbeinsson, og Hugleikur og Úlfhildur 
Dagsbörn bjóða gestum að horfa á 
uppáhaldskvikmyndina sína á heimilum 
sínum. Aðgangseyrir á hverja mynd er kr. 
1.100. Frekari upplýsingar á riff.is.
21.00 Stuttmyndir eftir óháða kvik-
myndagerðarmanninn Vincent Moon 
verða sýndar á Bakkusi. Kvikmyndahá-
tíðin RIFF stendur að baki viðburðinum. 
Myndirnar voru teknar upp í fyrra í 
Reykjavík og eru af ýmsu íslensku lista-
fólki. Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónleikar
12.15 Hádegistónleikar í Hafnar-
fjarðarkirkju. Guðný Einarsdóttir, kantor 
Fella- og Hólakirkju, flytur orgeltónlist. 
Aðgangur er ókeypis. 
20.00 Útgáfutónleikar Felix Bergssonar 
í Salnum í Kópavogi. Miðaverð er kr. 
3.000.
20.30 Tónleikar í tónleikaröðinni Kaffi, 
kökur, rokk og ról eru haldnir í Edrúhöll-
inni, Efstaleiti 7, þekkt sem Vonarhús 
SÁÁ. Agent Fresco og Mammút koma 
fram. Kaffi og kökur á boðstólnum. 
Aðgangseyrir er kr. 500.

➜ Umræður
20.00 Hitt Femínistafélags Íslands verð-
ur haldið í Friðarhúsinu á horni Snorra-
brautar og Njálsgötu. Umræðuefnið 
verður vændi á Íslandi, framboð þess og 
eftirspurn. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
22.00 HalliValli þeytir skífum á Kaffi-
barnum.
22.00 DJ Blús spilar á Prikinu.

➜ Útivist
Korpúlfarnir, samtök eldri borgara í 
Grafarvogi, standa fyrir sundleikfimi í 
Grafarvogssundlaug.

litlu þorpi, samskiptum þeirra við 
íbúana og að lokum brottför til 
Rússlands.

Allt er þetta 
vel gert, skrifað 
í stíl rússneskra 
nítjándu aldar-
skáldsagna, enda 
Tolstoj helsta 
fyrirmynd Ném-
irovsky og hug-
mynd hennar 
sú að Frönsk 
svíta yrði Stríð 
og friður tutt-
ugustu aldar-
innar, eins og 
kemur fram í 
nótum henn-
ar sem prent-
aðar eru sem 
viðauki við 
bókina, ásamt 
bréfum sem 
varða hand-
töku hennar 
og leit eigin-
manns og útgefanda að 
henni eftir að hún er flutt í fanga-
búðirnar. Hún hugsaði verkið sem 
fimm binda verk, en vannst ekki 
tími til að ljúka nema þessum 
tveimur. Og þar stendur hnífur-
inn í kúnni. Frönsk svíta eins og 
hún birtist okkur í þessari útgáfu 
er hálfkarað verk. Hlutarnir tveir 
aðeins upptakturinn að því mikla 
synfóníska meistaraverki sem 
Némirovsky hafði hugsað sér að 
skrifa. Að lestri loknum stendur 
lesandinn uppi með ótal spurning-

ar og engar lausnir eins og leik-
húsgestur sem sendur hefur verið 
heim eftir tvo fyrstu þættina af 

Hamlet.
S a g a n  í 

kringum 
bókina er að 
mörgu leyti 
mun merki-
legri en bókin 
sjá l f,  enda 
ekki oft sem 
gamla klisjan 
um að handrit 
brenni ekki fær 
svo rækilega 
staðfestingu. 
Og mikill feng-
ur að formálan-
um, sem rekur 
lífshlaup Némir-
ovsky í grófum 
dráttum og síðan 
sögu handritsins, 
og viðaukunum 
tveimur sem áður 
eru nefndir. Án 
þeirrar sögu væri 

Frönsk svíta sennilega hvorki fugl 
né fiskur og hefði varla hlotið náð 
fyrir augum útgefenda hefði hún 
verið skrifuð í dag.  
 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Vel skrifaðar og næmar 
lýsingar á hernámi Þjóðverja í Frakk-
landi í seinni heimsstyrjöld. Verkið er 
þó aðeins hálfkarað og tæplega það 
og skilur lesandann eftir í lausu lofti.
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menning@frettabladid.is

HANGANDI SKÚLPTÚRAR Í SKÓSTÆRÐ nefnist sýning sem nú stendur yfir í Menning-
arhúsinu Hofi, þar sem sjá má verk eftir 33 ólíka myndlistarmenn. Listamennirnir eru flestir búsettir á 
Akureyri og tilheyra Myndlistarfélaginu á Akureyri. Sýningin stendur til 19. október.

Bækur  ★★★

Frönsk svíta
Iréne Némirovsky

JPV-útgáfa

Fáir atburðir í veraldarsögunni 
hafa orðið uppspretta fleiri skáld-
sagna og kvikmynda en síðari 
heimsstyrjöldin. Flest af því var 
þó skrifað löngu eftir að styrjöld-
inni lauk, sigurvegararnir voru 
kunnir og allir vissu hvoru megin 
samúðin átti að liggja. Slíkri sögu-
legri yfirsýn er ekki fyrir að fara 
í Franskri svítu eftir Iréne Ném-
irovsky. Sagan er skrifuð á sama 
tíma og atburðirnir gerast og 
höfundurinn lifði það ekki að sjá 
endalok stríðsins, var tekin af lífi 
í Auschwitz árið 1942.

Í þessari nánd liggja bæði styrk-
ur og veikleikar sögunnar. Némir-
ovsky er ekki að fegra neitt, lýsir 
fádæma vel ofsahræðslunni sem 
grípur Parísarbúa þegar þýski 
herinn nálgast borgina og eigin-
girninni sem verður ríkjandi afl á 
flóttanum.

Sagan skiptist í tvo hluta. Sá 
fyrri, Júnístormur, segir frá flótt-
anum frá París, hörmungunum á 
leiðinni og afturkomunni til borg-
arinnar, sem þrátt fyrir hernám-
ið hefur sáralítið breyst og hefði 
verið mun öruggari staður fyrir 
persónurnar en öngþveitið úti 
á þjóðvegunum. Seinni hlutinn, 
Blíða, lýsir hersetu Þjóðverja í 

Sagan endalausa
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Ljósmyndarinn Sigurður 
Gunnarsson opnar sýningu 
sína, Melli, í Populus trem-
ula á Akureyri á laugar-
dag. Viðfangsefnið er vinur 
ljósmyndarans sem gekkst 
undir krabbameinsmeðferð.

„Það má segja að myndirnar á sýn-
ingunni séu mín brotakennda sýn á 
meðferðina sem Melli gekkst undir 
og það sem fyrir augu bar á þeim 
tíma. Sýningin segir ekki heil-
steypta sögu, enda er það ekki eðli 
ljósmynda,“ segir ljósmyndarinn 
Sigurður Gunnarsson. Hann opnar 
sína fimmtu einkasýningu í menn-
ingarsmiðjunni Populus tremula á 
Akureyri næsta laugardag, 1. októ-
ber, og stendur sýningin yfir þá 
helgi eingöngu.

Sýningin heitir Melli, en það er 
gælunafn viðfangsefnisins, Hrafn-
kels Brynjarssonar, vinar ljós-
myndarans. Vorið 2006 fór Melli í 
lyfjameðferð eftir að hafa greinst 

með krabba-
mein í eista og 
fékk Sigurð-
ur leyfi til að 
fylgja honum í 
gegnum með-
ferð i n a .  „ Á 
þessum tíma 
var ég í ljós-
myndanámi og 
á höttunum eftir 
áhugaverðum 

hlutum til að mynda. Mella, sem 
er hústökumaður og pönkari sem 
býr núna í Berlín eftir að hafa 
læknast af krabbameininu, hafði 
ég kynnst á ferðalagi á Kúbu og 
hann tók strax vel í þetta,“ segir 
Sigurður og bætir við að Melli hafi 
sýnt mikið hugrekki meðan á með-
ferðinni stóð. 

„Það sést vel á myndunum 
hversu rólegur hann var. Það 
hvarflaði ekki að honum að biðja 
um samúð heldur hélt hann sínu 
striki, reykti sínar sígarettur og 
svaf á sófanum hjá vini sínum. 
Þess vegna finnst mér sjálfum 

myndirnar alls ekki sláandi, en 
sumum finnst erfitt að horfa á 
þær. Ég ætlaði að sýna myndirnar 
á sýningu í Frakklandi, en þar var 
efnið talið of svakalegt. Myndir af 
Mella reykjandi, nöktum og veik-
um þóttu of þungar,“ segir Sigurð-
ur, en eiginkona hans býr í Frakk-
landi og eyða hjónin töluverðum 
tíma þar í landi.

Sigurður útskrifaðist frá Ljós-
myndaskóla Sissu árið 2006 og 
hefur síðan starfað sem aðstoð-
armaður ýmissa ljósmyndara og 
sjálfstætt starfandi blaðaljós-
myndari, auk þess að vinna að 
eigin verkefnum. Hann hefur 
meðal annars sýnt portrett-mynd-
ir á Mokka, haldið sýningar á Þjóð-
minjasafninu og í Frakklandi, 
og næsta sýning hans verður í 
Skotinu í Ljósmyndasafni Reykja-
víkur í febrúar. „Þar mun ég sýna 
myndir af strætóskýlum á höfuð-
borgarsvæðinu, eins konar form-
gerðarflokkun á þeim,“ segir Sig-
urður.

 kjartan@frettabladid.is

Brotakennd sýn á meðferð
MEÐFERÐ Sigurður segir að sumum þyki myndirnar af Mella 
sláandi.  MYNDIR/SIGURÐUR GUNNARSSON

MELLI Viðfangsefni Sigurðar sýndi mikið hugrekki meðan á 
krabbameinsmeðferðinni stóð, að sögn ljósmyndarans. 

SIGURÐUR
GUNNARSSON
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15%
AFSLÁTTUR
AFMÆLIS

LÆGRA LYFJAVERÐ Í 15 ÁR

Í tilefni af 15 ára afmæli Apóteksins 
veitum við 15% afslátt af öllum vörum og 
lyfjum í tvo daga, 27. og 28. september.

Í il f i f á f li A ó k i

15% AFSLÁTTUR AF ÖLLU! 
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folk@frettabladid.is

TILBOÐ TIL 
N1 KORTHAFA
N1 korthöfum býðst nú frábært tilboð 
- 20% afsláttur af miðaverði á 
gamanleikinn Hjónabandssælu í 
Gamla bíói, laugardaginn 8. október
nk. kl. 20 - meðan húsrúm leyfir.
 
Bókaðu skemmtilegt leikhúskvöld á 
sérstöku korthafatilboði á n1.is

WWW.N1.IS
–einfalt og ódýrt
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TILBOÐ MÁNAÐARINS

DANATEKT
30% AFSLÁTTUR
TILBOÐIÐ GILDIR ÚT SEPTEMBER

30%
AFSLÁTTUR AF

ALLRI LÍNUNNI

Heilnæmar vörur fyrir viðkvæma húð

Valgeir Sigurðsson var 
einn af upptökustjórunum 
á nýrri plötu Feist. Hann 
getur vel hugsað sér að 
vinna aftur með þessari 
kanadísku tónlistarkonu.

Tónlistarmaðurinn og upptöku-
stjórinn Valgeir Sigurðsson segist 
vel geta hugsað sér að starfa aftur 
með kanadísku tónlistarkonunni 
Feist. Þau unnu saman að nýrri 
plötu hennar, Metals, sem kemur 
út í næstu viku.

„Ég flaug til Kanada til að hitta 
hana. Við náðum vel saman og það 
var ákveðið að kýla á það,“ segir 
Valgeir um samstarfið við Feist. 
Tónlistarkonan sló í gegn með síð-
ustu plötu sinni, The Reminder, sem 
fékk fimm Grammy-tilnefningar. 
Hún hefur einnig getið sér gott orð 
sem liðsmaður hljómsveitarinnar 
Broken Social Scene.

Valgeir, sem hefur unnið með 

Björk og Bonnie Prince Billy, fór 
fyrst til Kaliforníu og tók þar upp 
með Feist og tveimur upptöku-
stjórum, sem eru einnig með henni 
í hljómsveit. Eftir það kom Feist 
tvisvar hingað til lands og 
tók upp í Gróðurhúsinu 
í tvær til þrjár vikur í 
senn. „Ég kom að plöt-
unni sem nýi maður-
inn með aðra sýn á 
þetta sem þau voru að 
gera. Hún hafði unnið 
með hinum tveimur 
á síðustu plötum líka. 
Hún vildi fá einn sem 
væri ekki að spila 
með henni og væri að 
stjórna hinum megin 
frá. Þetta var virki-
lega gaman og það 
gekk mjög vel í öllu 
upptökuferl-
inu,“ segir Val-
geir. Reyndar 
þótti honum 
full margir vera 

með puttana í eftirvinnslunni og 
voru skoðanirnar margar á köfl-
um. Allt kom þetta þó vel út í lokin 
og aðspurður telur Valgeir plötuna 
vera frábæra. „Hún er kannski 
þyngri en sú síðasta. Hún er miklu 
meiri þrívídd, bæði í lagasmíðum og 
„sándi“ og ýmsum pælingum. Hún 
er ekki eins auðmelt á köflum en 
þarna eru gríðarlega flott lög.“

Valgeir segist hafa rætt við 
Feist um áframhaldandi sam-
starf. Það eigi þó eftir að 
koma ljós hvort af því verður 
en hann er opinn fyrir öllu. 

„Við ræddum um að það 
væri gaman að taka upp 
einhverja andstöðu við 
þessa plötu, eitthvað gríð-
arlega einfalt. Hún sendi 
mér demó sem voru með 
kassagítar. Þau eru gríð-
arlega flott líka. Mér 
finnst hún njóta sín 
mjög vel líka í einhverj-
um súper einfaldleika.“

 freyr@frettabladid.is

Vill vinna aftur með Feist
GOTT SAMSTARF  Valgeir er mjög ánægður með samstarf sitt með kanadísku söngkonunni Feist. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FEIST Fjórða 
sólóplata Feist 
er væntanleg í 
næstu viku.

„Þetta er týpískt Quarashi-lag frá 
þessum tíma,“ segir Sölvi Blön-
dal, forsprakki hljómsveitarinnar 
Quarashi.

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
laugardag kemur þriggja diska safn-
pakki með bestu lögum Quarashi út 
um miðjan október. Við undirbúning 
útgáfunnar grófu Sölvi og félagar 
upp gamalt lag sem hægt verður að 
hlusta á á Facebook-síðu sveit-
arinnar frá og með deginum í 
dag. Lagið kallast Beat Em og 
var tekið upp í Bandaríkjunum 
árið 2000. Það komst ekki á 
plötuna Jinx og féll í gleymsk-

unnar dá í kjölfarið. Um er að ræða 
hressilegt rapprokk þar sem rappar-
arnir Ómar Swarez, Steini og Hössi 
láta til sín taka.

Safnpakki Quarashi 
kallast Anthology og er 

þrefaldur eins og áður segir. Á 
fyrsta disknum verða ríflega tutt-
ugu af vinsælustu lögum bands-
ins og seinni hljóðdiskurinn hefur 
meðal annars að geyma endurhljóð-
blandanir og áður óútgefið efni. 
Þriðji diskurinn er mynddiskur 
með myndböndum og ýmsum tón-
leikaupptökum, meðal annars frá 
Bestu útihátíðinni og lokatónleik-

um Quarashi í kjölfarið. 

Gamalt lag Quarashi grafið upp

QUARASHI Gamalt lag var 
grafið upp úr hirslum Sölva 
Blöndal fyrir útgáfu safnplötu 
sveitarinnar.

ÞRÍVÍDDARÚTGÁFAN af teiknimyndinni The Lion King frá árinu 
1994 hefur halað inn rúma sjö milljarða króna í miðasölunni vestanhafs 
síðan hún var frumsýnd fyrir tveimur vikum. 

7

Nýr þáttur úr smiðju Stevens Spiel-
berg fer í loftið á Stöð 2 í kvöld. Um 
er að ræða þáttinn Terra Nova sem 
er sagður einn sá dýrasti sem fram-
leiddur hefur verið. Athygli vekur 
að sami þáttur var sýndur vestan-
hafs í gærkvöldi og því líður ekki 
sólarhringur þar til þátturinn berst 
til Íslands. Íslenskir sjónvarps-
áhorfendur hafa mátt venjast því að 
sjónvarpsþættir séu sýndir vikum, 
mánuðum eða jafnvel árum eftir 

frumsýningu úti í heimi og því er 
þetta ánægjuleg þróun.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Skarphéðni Guðmundssyni, dag-
skrárstjóra Stöðvar 2, er þetta í 
fyrsta sinn sem íslensk sjónvarps-
stöð frumsýnir leikinn erlendan þátt 
innan sólarhrings eftir að hann er 
frumsýndur í Bandaríkjunum. 
Skarphéðinn segir jafnframt að Stöð 
2 sýni X-Factor einungis degi á eftir 
sýningu þáttanna í Bandaríkjunum.

Spielberg beint í æð
TERRA NOVA Sýndur hér á landi skömmu eftir frumsýningu vestanhafs.
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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)

Felix Bergsson heldur fyrri útgáfutónleika sína 
af tvennum í Salnum í Kópavogi í kvöld. Felix gaf 
nýverið út plötuna Þögul nóttin en þar syngur hann 
ný lög við ástarljóð Páls Ólafssonar. Meðal laga-
höfunda á disknum eru Jón Ólafsson og Magnús 
Þór Sigmundsson en sérstakir gestir á tónleikunum 
verða þær Valgerður Guðnadóttir og Jóhanna Vig-
dís Arnardóttir.

Eins merkilega og það kann að hljóma er Þögul 
nóttin fyrsta sólóplata Felix sem verður að teljast 
nokkuð sérstakt í ljósi þess hversu lengi hann hefur 
verið í „bransanum“. Felix segir sjálfur enga eina 
skýringu á því. „Þetta er búið að eiga sér langan 
aðdraganda og hefur verið að malla í kollinum á 
mér í mörg ár. Þegar ég datt niður á þessi ljóð Páls 
Ólafssonar í yndislegri bók Þórarins Hjartarsonar 
þá fannst mér ég vera kominn með eitthvert efni til 
að vinna úr,“ segir Felix og bætir því við að honum 
finnist bókin vera mjög persónuleg.

Einvalalið leikur með Felix á tónleikunum í kvöld; 
við píanóið situr Jón Ólafsson, bassann plokkar 
Róbert Þórhallsson og Stefán Már Magnússon spil-

ar á gítar. Eurovision-farinn Benedikt Brynleifs-
son lemur húðirnar og Snorri Sigurðarson blæs í 
trompetinn. Tónleikarnir hefjast á slaginu átta.  - fgg

Útgáfutónleikar hjá Felix

FLOTT BAND Jón Ólafsson, Stefán Már Magnússon, Benedikt 
Brynleifsson, Róbert Þórhallsson og Jóhanna Vigdís Arnardóttir 
verða öll með Felix Bergssyni á tónleikum hans í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Tónlist ★★★★

Gilsbakki
Skurken

Myndræn og melódísk
Skurken er listamannsnafn Jóhanns Ómarssonar, en hann hefur verið að 
búa til raftónlist undanfarinn áratug hið minnsta. Gilsbakki er þriðja sóló-
platan hans og kemur út hjá íslensku raftónlistarútgáfunni Möller Records 
sem Jóhann rekur ásamt Árna Grétari, öðru nafni Futuregrapher.

Gilsbakki er þrettán laga plata. Hún er 
nokkuð fjölbreytt og á henni má heyra að 
Skurken sækir áhrif vítt og breitt í raftónlist og 
tölvupopp síðustu áratuga, meðal annars til 
listamanna Warp-útgáfunnar og trommu- og 
bassatónlistarinnar.  

Tónlist Skurken er myndræn og stemnings-
full. Hann hefur gott eyra fyrir melódíu og 
dálæti á góðum hljómi, en þessi tvö atriði 
einkenna flest lögin á Gilsbakka. Annars eru 
þau hvert með sínu sniði. Upphafslagið Römer 
(Harry Klein) er hljómfagurt og dýnamískt með 

rólegum takti, Klókindi er hratt og órólegt á meðan Weltschmerz sumar er 
ofureinfalt, ljúft og melódískt.

Á heildina litið er Gilsbakki flott plata og enn ein sönnun þess að íslensk 
raftónlist er við góða heilsu. Tónlistaráhugamenn, sem hafa ekki enn gefið 
þessari tónlistartegund gaum, ættu að tékka á Gilsbakka.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fjölbreytt og vel útfærð raftónlistarplata.

Þrjár íslenskar þungarokkssveitir 
fara í tónleikaferð til Frakklands 
í byrjun október. Hljómsveitirnar 
eru Angist, sem lenti í öðru sæti 
í keppninni Wacken Metal Battle, 
Momentum og Moldun. Í Frakk-
landi spila sveitirnar á fimm tón-
leikum í fimm borgum á jafnmörg-
um dögum. Tónleikaferðalagið 
nefnist Iceland Invasion og er 
skipulagt af franska tónleikafyrir-
tækinu Rage Tour. Til að hita upp 
fyrir ferðalagið verða tvennir tón-
leikar á Gauki á Stöng 1. október. 
Þeir fyrri byrja kl. 19 og eru fyrir 
alla en hinir síðari hefjast kl. 23.30. 
Þar er aldurstakmark 18 ár. 

Rokkarar til 
Frakklands

Í TÓNLEIKAFERÐ Þungarokkssveitin 
Angist er á leiðinni í tónleikaferð um 
Frakkland. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA 
EKKI Í BORGARBÍÓI

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

COLOMBIANA 8 og 10.15

WARRIOR 10.15

CHANGE UP 8

SPY KIDS - 4D 6

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr. 700 kr.700 kr.
700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

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

950 KR. Í 4D950 KR. Í 4D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

16

16

16

L

L

L

L

L

L

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. 10:10 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/ísl tali kl. 6  2D  LION KING m/ísl tali kl. 6 3D

30 MINUTES OR LESS kl. 8 - 10:10 2D

L

7

16

16

SELFOSS
SHARK NIGHT kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 2D
LARRY CROWNE kl. 8  2D
FINAL DESTINATION 5 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

Í DAG 
GILDIR EKKI Á SVEPPA

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ

TilboðTilboð
750 kr.

TilboðTilboð
750 kr.

á 3D sýningar
á 3ááááá D sýningar1000 kr.

á 3D sýningar
á 3D sýningar1000 kr.



Kátarı

Kraftmeiri 
krakkar.

Cheerios er trefjaríkt, sykur lítið 
morgunkorn, unnið úr heilum 
höfrum, hlaðið kolvetnum, orku  

og uppbyggjandi hollustu fyrir lítið fólk sem er að vaxa.  
Í hverri skeið eru mikilvæg næringarefni, 14 fjörefni og 
steinefni, og við foreldrar vitum að börn, sem borða hollan 
mat, verða sprækari, hreyfa sig meira og dafna betur.

Mikilvægasta  
máltíð dagsins.

Rannsóknir sýna að þeir sem hefja 
daginn á að borða morgunmat ná 
betri árangri í námi og starfi og 
eiga auðveldara með að halda þyngdinni í skefjum en þeir 
sem sleppa morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf samt 
ekki að vera margbrotinn eða flókinn málsverður. 
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sport@frettabladid.is
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HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 
Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

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

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

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.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

Ferðablaðið kemur út á morgun, 
með kynningu á fjölbreyttum 

ferðamöguleikum innanlands og utan. 

Fjölbreyttar ferðir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

SIGNÝ HERMANNSDÓTTIR  miðherji íslenska landsliðsins og besti leikmaður Iceland Express 
deildar kvenna 2009 og 2010, ætlar að spila með nýliðum Val í vetur en hún hefur verið í KR undanfarin 
tvö tímabil. Signý er uppalin í Val og er því að snúa aftur heim á Hlíðarenda.

Íslandsmeistaratvennur
Íslandsmeistarar samtímis í tveimur 
af þremur stærstu boltagreinunum.
KR  4 sinnum
1965 - fótbolti og körfubolti
1968 - fótbolti og körfubolti
2000 - fótbolti og körfubolti
2011 - fótbolti og körfubolti
Valur  3 sinnum
1978 - fótbolti og handbolti
1980 - fótbolti og körfubolti
2007 - fótbolti og handbolti
Fram  2 sinnum
1962 - fótbolti og handbolti
1972 - fótbolti og handbolti
Víkingur   2 sinnum
1981 - fótbolti og handbolti
1982 - fótbolti og handbolti

FÓTBOLTI KR-ingar eru tvöfaldir 
meistarar í ár í bæði fótbolta og 
körfubolta og er þetta í fjórða 
sinn sem KR-ingar vinna Íslands-
meistaratitil á sama ári í tveimur 
af þremur stærstu boltagrein-
unum. Þeir fóru með því fram úr 
Valsmönnum sem hafa þrisvar 
unnið Íslandsmeistara-tvennu.

KR-ingar hafa í öll fjögur 
skiptin unnið titlana í fótbolta og 
körfubolta en KR náði einnig að 
verða Íslandsmeistarar í þessum 
tveimur greinum árin 1965, 1968 
og 2000.

Valsmenn urðu Íslandsmeistar-
ar í fótbolta og handbolta 1978 og 
2007 en unnu tvennuna árið 1980 
í fótbolta og körfubolta.

Framarar og Víkingar hafa 
einnig náð tvennunni og Víkingar 
eru eina félagið sem hefur unnið 
tvennu tvö ár í röð.  - óój

KR tók fram úr Val:

Met í meistara- 
tvennum

BIKAR Á LOFT Það hefur mikið verið lyft 
í Vesturbænum í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

N1-deild karla
HK - Haukar    22-27 (13-11)
Mörk HK (skot): Ólafur Bjarki Ragnarsson 8/1 
(16/3), Atli Ævar Ingólfsson 4 (6), Bjarki Már Elís-
son 3 (5/1), Atli Karl Backmann 2 (3), Tandri Már 
Konráðsson 2 (5), Ólafur Víðir Ólafsson 2 (4), Leó
Snær Pétursson 1 (4), Hörður Másson 1 (2).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 7 (16/1, 3%), 
Arnór Freyr Stefánsson 3 (9 , 25%)
Hraðaupphlaupsmörk: 5 (Bjarki Már 2, Léó 
Snær, Atli Ævar og Ólafur Víðir) 
Fiskuð víti: 3 (Atli Ævar 2 og Atli Karl)
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Hauka (skot): Nemanja Malovic 12 (15), 
Stefán Rafn Sigurmannsson 4/1 (9/1), Heimir Óli 
Heimisson 3 (3), Sveinn Þorgeirsson 3 (1),
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 2 (4), Tjörvi Þor-
geirsson 1 (2), Freyr Brynjarsson 1 (3), Einar 
Pétur Pétursson 1 (1).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 14/2 (16/2, 
46%.), Birkir Ívar Guðmundsson 0/0 (6)
Hraðaupphlaup: 4 (Nemanja, Freyr, Einar Pétur 
og Stefán Rafn ).
Fiskuð víti: 2 (Heimir Óli og Stefán Rafn).
Utan vallar: 8 mínútur.
Afturelding - Akureyri   20-31 (10-16)
Mörk Aftureldingar: Jóhann Jóhannsson 5, 
Þrándur Gíslason 4, Eyþór Vestmann 2, Sverrir 
Hermannsson 2, Jón Andri Helgason 2, Daníel 
Jónsson 2, Hilmar Stefánsson 1, Einar Héðinsson 
1, Pétur Júníusson 1.
Mörk Akureyrar: Oddur Gretarsson 10, Guð-
mundur Hólmar Helgason 5, Geir Guðmundsson 
4, Bjarni Fritzson 4, Bergvin Gíslason 3, Heiðar 
Þór Aðalsteinsson 3, Hörður Fannar Sigþórsson 2.
Grótta - Valur    21-21
Mörk Gróttu: Ágúst Birgisson 5, Jóhann Gísli 
Jóhannsson 5, Árni Benedikt Árnason 3, Þorgrím-
ur S Ólafsson 2, Friðgeir Elí Jónasson 2, Benedikt 
Reynir Kristinsson 2, Hjálmar Arnarson 2.
Mörk Vals: Finnur Ingi Stefánsson 6, Sturla 
Ásgeirsson 4, Anton Rúnarsson 4, Orri Frey 
Gíslason 3, Magnús Einarsson 2, Einar Örn Guð-
mundsson 1, Sveinn Aron Sveinsson 1.

Lengjubikar kvenna
Keflavík - KR 63-50
Njarðvík - Hamar 78-79
Haukar - Valur 85-65
Keflavík og Haukar mætast í úrslitaleiknum.

Enska úrvalsdeildin
Norwich - Sunderland 2-1
1-0 Leon Barnett (31.), 2-0 Steve Morison (48.), 
2-1 Kieran Richardson (85.).

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Íslenskir knattspyrnu-
áhugamenn verða sjálfsagt límd-
ir við skjáinn í kvöld en þá mun 
landsliðsmaðurinn Kolbeinn Sig-
þórsson mæta ásamt félögum 
sínum í hollenska liðinu Ajax 
stórliði Real Madrid á Santiago 
Bernabeu.

Átta leikir fara fram í Meist-
aradeildinni í kvöld en bæði Man-
chester-liðin verða til að mynda í 
eldlínunni, sem og ítölsku liðin 
Inter og Napoli. 

Ajax gerði markalaust jafnt-
efli við Lyon á heimavelli í fyrstu 
umferðinni á meðan Real Madrid 
vann 1-0 útisigur á Dinamo Zag-
reb. Madrídingar eru vissulegra 
líklegri til sigurs í kvöld en þessi 
lið voru einnig saman í riðli í 
Meistaradeildinni í fyrra. Real 
vann þá báða leiki liðanna.

Aitor Karanka, aðstoðarstjóri 
Real Madrid, reiknar þó með erf-
iðum leik. „Ajax er með betra 
lið í dag en fyrir ári. Þetta er að 
mörgu leyti sama liðið en það 
hefur nú fengið heilt ár til að 
vinna saman, safna reynslu og 
bæta sig,“ sagði Karanka en Kol-
beinn kom til Ajax nú í sumar og 
hefur byrjað mjög vel í hollensku 
úrvalsdeildinni.

Frank de Boer er stjóri Ajax 
og veit að verkefni sinna manna 
verður erfitt í kvöld. „Real 
Madrid er með frábært lið og það 
verður allt að ganga upp hjá okkur 
ef við ætlum okkur að vinna þenn-
an leik.“ - esá

Manchester-liðin og Ajax í Meistaradeildinni í kvöld:

Kolbeinn til Madríd

KOLBEINN SIGÞÓRSSON Hefur staðið sig 
vel með Ajax í upphafi leiktíðarinnar í 
Hollandi. NORDIC PHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Haukar unnu frábæra 
sigur, 27-22, á HK í fyrstu umferð 
N1 deildar karla í gærkvöldi, en 
leikurinn fór fram í Digranesinu. 
Aron Kristjánsson fer vel af stað 
með lið Hauka, en hann tók við 
liðinu á ný í sumar. Nemanja Mal-
ovic, nýr leikmaður Hauka, var 
magnaður í leiknum og gerði 12 
mörk.

„Þetta er frábær byrjun hjá 
okkur og virkilega mikilvægur 
sigur,“ sagði Aron. „Við vissum 
að þetta yrði erfiður leikur enda 
er HK með frábært lið og sterkan 
heimavöll. Við náðum að þétta 
varnarleikinn þegar leið á leikinn 
og það skilaði sigri.“

„Það er virkilega sárt að tapa 
og sérstaklega fyrir framan alla 
þessa áhorfendur sem komu hing-
að í Digranesið,“ sagði Erlingur 
Richardsson, annar þjálfara HK. 
„Síðari hálfleikurinn var ekki 
alveg nægilega góður hjá okkur 
og þá sérstaklega sóknarlega. 
Þetta er virkilega góður hópur en 
við þurfum að fara vel í gegn-
um það sem misfórst hjá okkur í 
kvöld.“  - sáp

Aron byrjar vel með Hauka:

Malovic fór á 
kostum

TÓLF MÖRK Svartfellingurinn Nemanja 
Malovic fór mikinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI „Þetta var algjör 
draumabyrjun,“ sagði Sigurður 
Eggertsson, leikmaður Fram, eftir 
að liðið vann fimm marka sigur á 
Íslandsmeisturum FH í Kaplakrika 
í gær þegar N1-deildin fór af stað. 

„Það er framar vonum að koma 
hérna í Krikann og bursta FH. 
Eða kannski ekki bursta, ég má 
ekki segja bursta því Einar (Jóns-
son þjálfari Fram) vill ekki að við 
séum með yfirlýsingar í fjölmiðl-
um.“

FH skoraði fyrstu tvö mörkin 
en svo lokaði Fram vörninni með 
glæsibrag þar sem Ingimundur 
Ingimundarson og Ægir Hrafn 
Jónsson voru í hjartanu. FH reyndi 
vonlítil skot á markið sem voru 
auðvarin. Safamýrarliðið hafði öll 
tök á leiknum og hleyptu heima-
mönnum aldrei það nálægt sér að 
spenna varð í leiknum.

„Ég var byrjaður að fagna í byrj-
un seinni hálfleiks. Við spiluðum 
ógeðslega góða vörn og það er lyk-
illinn að þessum sigri og verður 
lykillinn að velgengni í vetur ef 
við höldum þessu svona. Það er 
rosalega erfitt að eiga við Didda og 
Ægi,“ sagði Sigurður. „Mér fannst 
þetta rosalega skemmtilegt. Það er 
svakalega góður fílingur í hópnum. 
Maður hafði heyrt að það hefði 
verið rosalega leiðinlegt hérna í 
fyrra.“

Kristján Arason, þjálfari FH, 
var ekki eins kátur. „Við vorum 
bara sofandi í fyrri hálfleik. Það 
var skelfilegt að sjá liðið og sóknar-
leikurinn virkilega dapur. Svo kom 
smá andi í þetta í seinni hálfleik. 
Munurinn var bara orðinn það stór 
að við áttum ekki möguleika á að 
komast inn í leikinn.“

„Það var andleysi í byrjun 
og menn voru ekki tilbúnir. Við 
vorum of staðir og það var eng-
inn hraði í þessu. Fram hefur 
mjög góða vörn og það gekk ekki 
að brjóta hana upp. Það er því-
lík vinna framundan og ég held 
að þetta verði rosalega erfitt hjá 

okkur fyrir jól. Menn þurfa að 
gleyma Íslandsmeistaratitlinum 
og byrja frá byrjun.“

Markvörðurinn Daníel Andrés-
son í FH fékk rautt spjald í fyrri 
hálfleiknum. Framarar misstu 
Róbert Aron Hostert en hann 

meiddist á baki og var fluttur með 
sjúkrabíl í hálfleik. „Hann lenti 
mjög illa eftir mjög ljótt brot. 
Ég veit ekki alveg hversu alvar-
legt það er en hann var sárþjáð-
ur,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari 
Fram, eftir leikinn. - egm

VÖRNIN EINS OG VEGGUR
Framarar byrjuðu handboltatímabilið með því að leggja Íslandsmeistara FH í 
fyrstu umferð N1-deildar karla í gær. Nýir leikmenn liðsins náðu sér vel á strik.

TVEIR ÖFLUGIR Ægir Hrafn Jónsson og Ingimundur Ingimundarson fóru fyrir varnar-
leik Framara í gær. Hér tekur sá síðarnefndi á Ragnari Jóhannssyni.  FRÉTTABLAÐI/VALLI

FH - Fram 23-28 (11-17)
Mörk FH (skot): Baldvin Þorsteinsson 8/4 (10/5), Sigurður Ágústsson 3 (3), Ólafur Gúst-
afsson 3 (6), Atli Rúnar Steinþórsson 2 (3), Halldór Guðjónsson 2 (4), Örn Ingi Bjarkason 
2 (5), Hjalti Pálmason 1 (1), Magnús Óli Magnússon 1 (2), Ragnar Jóhannsson 1 (6), Ari 
Magnús Þorgeirsson 0 (2), Andri Berg Haraldsson 0 (4).
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 6, Sigurður Örn Arnarson 4/1.
Hraðaupphlaupsmörk: 3 (Baldvin, Ólafur, Sigurður)
Fiskuð víti: 5 (Ólafur 2, Atli Rúnar, Örn, Ragnar) Utan vallar: 8 mínútur
Mörk Fram (skot): Sigurður Eggertsson 8 (12), Einar Rafn Eiðsson 5/2 (8/2), Ægir Hrafn 
Jónsson 5 (8), Ingimundur Ingimundarson 4 (5), Jóhann Gunnar Einarsson 3 (5), Stefán 
Stefánsson 2 (3), Matthías Bernhöj Daðason 1 (1), Jóhann Karl Reynisson 1 (1).
Varin skot: Sebastian Alexandersson 12, Magnús Erlendsson 5
Hraðaupphlaupsmörk: 4 (Jóhann Gunnar, Einar Rafn, Jóhann Karl, Stefán)
Fiskuð víti: 2 (Ægir 2) Utan vallar: 4 mínútur.

Leikir kvöldsins
A-riðill:
18.45 FC Bayern - Man. City Sport 4
18.45 Napoli - Villarreal

B-riðill:
16.00 CSKA Moskva - Inter Milan
18.45 Trabzonspor - Lille

C-riðill:
18.45 Man. United - Basel Sport 3
18.45 Otelul Galati - Benfica Lissabon

D-riðill:
18.45 Lyon - Dinamo Zagreb
18.45 Real Madrid - Ajax Sport & HD
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Eimskip óskar KR hjartanlega til hamingju með 25. Íslandsmeistaratitil sinn í knattspyrnu. 
Tvöfaldur meistaratitill KR-inga í sumar er einstakt afrek, bikarmeistarar og 
Íslandsmeistarar á sama tímabili!

Eimskipafélag Íslands styður íslenska knattspyrnu með rífandi stolti og það forvarnargildi 
sem hún hefur fyrir íslenska æsku.
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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

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending 
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn.

20.00 Hrafnaþing Hvernig og hvaða 
hrindrunum á að ryðja úr vegi.

21.00 Græðlingur Gurrý og Viðar í heim-
sókn hjá eplabónda.

21.30 Svartar tungur Fjórir dagar fram að 
þingsetningu.

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

06.00 ESPN America

07.20 The Tour Championship (1:4)

11.20 Golfing World

12.10 Golfing World

13.00 Solheim Cup 2011 (2:3)

18.00 Golfing World

18.50 Solheim Cup 2011 (3:3)

22.00 Golfing World 

22.50 PGA Tour - Highlights (34:45)

23.45 ESPN America

08.00 The Rocker

10.00 Paul Blart: Mall Cop

12.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience

14.00 The Rocker

16.00 Paul Blart: Mall Cop

18.00 Jonas Brothers: The 3D Concert 
Experience

20.00 Prince of Persia: The Sands of 
Time

22.00 Ghost Image

00.00 Prom Night

02.00 Day of Wrath

04.00 Ghost Image

07.00 Norwich - Sunderland Útsending 
frá leik Norwich City og Sunderland í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.15 Wigan - Tottenham Útsending frá 
leik Wigan Athletic og Tottenham Hotspur í 
ensku úrvalsdeildinni.

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

19.00 Liverpool - Wolves Útsending frá 
leik Liverpool og Wolverhampton Wanderers 
í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 QPR - Aston Villa Útsending frá 
leik Queens Park Rangers og Aston Villa í 
ensku úrvalsdeildinni.

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

23.10 Man. City - Everton Útsending 
frá leik Manchester City og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni.

15.45 Íslenski boltinn (e)

16.40 Leiðarljós

17.25 Tóti og Patti (25:52)

17.35 Þakbúarnir (24:52)

17.47 Skúli skelfir (7:52)

17.58 Jimmy Tvískór (17:26)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Laus og liðugur (6:20) (Gary Un-
married)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Björgun og barátta - vs. Óðinn í 
50 ár Saga varðskipsins Óðins í 50 ár. Meðal 
annars er fjallað um þátttöku Óðins í öllum 
þorskastríðunum.

20.40 Svona á ekki að lifa (1:6) (How 
Not to Live Your Life) Bresk gamanþáttaröð 
um ungan og taugaveiklaðan einhleypan 
mann með fjörugt ímyndunarafl sem á erfitt 
með að fóta sig í lífinu.

21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leik-
list, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi 
og gagnrýnum hætti.  Einnig verður farið yfir 
feril einstakra listamanna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Njósnadeildin (4:8) (Spooks IX) 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.15 Anna Pihl (3:10) (Anna Pihl) Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

00.00 Kastljós (e)

00.30 Fréttir

00.40 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (41:175)

10.15 Extreme Makeover: Home 
Edition (17:25)

11.00 Wonder Years (13:23)

11.25 The Bill Engvall Show (9:12)

11.50 Monk (12:16)

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (24:39)

14.00 American Idol (25:39)

15.00 Sjáðu

15.30 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (1:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Næturvaktin

19.50 Ástríður (2:12) Það er Valentínusar-
dagur og Ástríður hefur engan til að senda 
sér blóm en hún er ráðagóð og leysir málið 
með því að senda sjálfris sér blóm.

20.20 Two and a Half Men (7:16)

20.40 Mike & Molly (3:24) Stórskemmti-
legir rómantískir gamanþættir úr smiðju 
Chucks Lorre og fjalla um Mike og Molly, tvo 
ofurvenjulega og viðkunnanlega einstaklinga 
sem kynnast á fundi fyrir fólk sem glímir við 
matarfíkn, og verða ástfangin upp fyrir haus. 
Saman standa þau í baráttunni gegn öllum 
fordómunum og lélega offitugríninu - og 
beittasta vopn þeirra er að slá á létta strengi.

21.05 Chuck (3:24)

21.50 Terra Nova (1:13)

23.15 Daily Show: Global Edition

23.45 Borgarilmur (5:8) 

00.20 Hot In Cleveland (10:10)

00.45 Cougar Town (10:22)

01.10 Hawthorne (3:10)

01.55 True Blood (9:12)

02.55 Satisfaction (2:10)

03.45 NCIS: Los Angeles (22:24)

04.30 Turistas

06.05 The Simpsons (1:22)

17.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu.

18.00 Meistaradeildin - upphitun 
Hitað upp fyrir leiki kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu.

18.30 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid - Ajax Bein útsending frá leik Real 
Madrid og Ajax í Meistaradeild Evrópu. Leik-
ur Man. Utd. og Basel er sýndur á Sport 3 og 
Bayern Munchen - Man. City á Sport 4.

20.45 Meistaradeildin - meistara-
mörk Sýnt frá öllum leikjunum í Meistara-
deild Evrópu i knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin 
og umdeildu atvikin á einum stað.

21.25 Meistaradeild Evrópu: Man. 
Utd. - Basel Bein útsending frá leik í Meist-
aradeild Evrópu.

23.15 Meistaradeild Evrópu: Bayern - 
Man. City Útsending frá leik Bayern Munc-
hen og Man. City í Meistaradeild Evrópu.

01.05 Meistaradeildin - meistaramörk 
Sýnt frá öllum leikjunum í Meistaradeild Evr-
ópu i knattspyrnu.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.25 Parenthood (6:22) (e)
17.15 Rachael Ray
18.00 Got To Dance (5:21) (e)
18.50 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (12:50) (e)
19.15 Rules of Engagement - OPIÐ 
(10:13) (e)
19.40 Hæ Gosi - OPIÐ (5:6) (e)
20.10 Outsourced (3:22) Todd er venju-
legur millistjórnandi hjá fyrirtæki sem selur 
smádót í símasölu. Dag einn þegar hann 
mætir til vinnu er honum sagt að verkefnum 
símaversins hafi verið útvistað til Indlands og 
hann eigi að flytja þangað til að hafa yfirum-
sjón með þeim. Todd sér að Charlie er ást-
fanginn af Tonya.
20.35 The Marriage Ref (5:10) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grín-
istinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn 
á bak við þættina en kynnir og yfirdómari 
er grínistinn Tom Papa. Sérfræðingarnir að 
þessu sinni eru þau Lauren Graham, Colin 
Quinn og Mary J. Blige.
21.25 Nýtt útlit (3:12) Þessir vinsælu 
þættir snúa nú aftur með breyttu sniði. Þau 
Jóhanna, Hafdís og Ási aðstoða ólíkt fólk við 
að ná fram sínu besta í stíl og útliti. Mann-
fræðinemanum Sigurrós líður best í litríkum 
vintage-fötum en fær fágaðra yfirbragð með 
flíkum úr GK. Tobba Marinós spjallar við hana 
um karlmenn og stefnumót.
21.55 In Plain Sight - LOKAÞÁTTUR 
(13:13)
22.40 Jimmy Kimmel
23.25 Tobba (1:12) (e)
23.55 CSI: New York (15:22) (e)
00.45 Leverage (13:16) (e)
01.30 Smash Cuts (33:52) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

19.30 The Doctors
20.15 Grey‘s Anatomy (22:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 
Meredith og Derek komast að því að það að 
viðhalda hinu fullkomna sambandi er mun 
erfiðara en þau áttu von á. Líf læknanna 
ungu tekur stakkaskiptum þegar einn úr 
hópnum veikist alvarlega og mörkin milli 
lækna og sjúklinga verða óljós.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Love Bites (7:8) Frábærir róman-
tískir gamanþættir þar sem allt er látið flakka 
um nútímaástarsambönd frá framleiðendum 
Sex and the City, Love Actually og Bridget 
Jones Diary um ástina og allt það brjálæði 
sem hún fær okkur til að gera.
22.35 Big Love (6:9) Fjórða þáttaröðin 
um Bill Henrickson og óvenjulegu fjölskyld-
una hans. Sögusvið þáttanna er samfélag 
mormóna í Salt Lake City í Utah-fylki þar 
sem fjölkvæni tíðkast.  Bill er sannkristinn 
mormóni, farsæll verslunareigandi og mikill 
fjölskyldumaður en hann á þrjár eiginkonur, 
þrjú heimili og sjö börn.
23.35 Weeds (12:13)
00.05 Næturvaktin
00.35 Ástríður (2:12)
01.05 The Bill Engvall Show (9:12)
01.30 Týnda kynslóðin (6:40)
02.00 Grey‘s Anatomy (22:24)
02.45 The Doctors (121:175)
03.30 Sjáðu
03.55 Fréttir Stöðvar 2 
04.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

> Gísli Örn Garðarsson
„Já, ég þurfti að fara í margra 
tíma förðun til að verða ljótur.“
Gísli Örn Garðarsson leikur í 
kvikmyndinni Prince of Persia: 
The Sands of Time, sem gerist 
í Persíu á miðöldum og segir 
frá prinsi sem ákveður að vinna 
með prinsessu andstæðinganna til 
þess að stöðva fyrirætlanir ills 
einræðisherra. Myndin er 
sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Ég hugsaði mér gott til glóðarinnar um helgina; það er komið 
haust og slíkt boðar yfirleitt gott fyrir sjónvarpsfíkla eins og mig. 
Þannig að ég hlammaði mér í sófann, fékk mér epli (lesist: kók og 
súkkulaði) og beið spenntur eftir öllu því góða og skemmtilega 
sem yrði nú borið á borð fyrir mig. 

Týnda kynslóðin heillaði mig ekki. Því miður. Ég hef beðið 
mjög lengi eftir ungum og ferskum magasínþætti með skemmti-
legum nálgunum en þáttarstjórnendurnir virðast svolítið 
uppteknir af því að koma sjálfum sér og hæfileikum sínum á 
framfæri. Logi Bergmann var hins vegar í essinu sínu í Spurn-
ingabombunni þótt lætin mættu kannski vera aðeins minni; 
þátturinn var full kaótískur fyrir minn smekk á köflum. Stjarna 
kvöldsins var hins vegar Simon Cowell í X-Factor. Hann kann að 
gera sjónvarp. Útsvar heillar mig hins vegar ekki lengur, menn 
þurfa kannski aðeins hressa þáttinn við og ég hefði getað sagt 
dagskrárstjóranum á RÚV að kvikmyndin White Chicks væri 

glötuð með einfaldri leit á imdb.com (hún fær 
þar 5 af tíu mögulegum). Hins vegar var stuð 
að sjá Mel Gibson í Lethal Weapon á Stöð 2 en 
það reyndi hins vegar verulega á „gamlan“ skrokk 
að vera vakandi til tæplega hálf tvö.

Laugardagskvöldið var hins vegar bæði Stöð 2 og 
RÚV til skammar. Og menn skyldu hugsa sinn gang 
ef þetta eiga að vera laugardagskvöldin í vetur. Það 
virðist hver sem er geta komið með handrit upp á 
RÚV og fengið þáttinn sinn framleiddan (Allir muna 
eftir Tríói). Kexvexsmiðjan ber vott um metnaðarleysi, 
ekkert annað. Og þegar slíku er fylgt eftir með Catch 
Me If You Can sem var frumsýnd fyrir níu árum þá 
gefst maður bara upp. Á Stöð 2 var ástandið ekki 
mikið skárra; Spaugstofan og svo tveir þættir af 
America‘s Got Talent. Er verið að ### djóka í mér?

SKELFILEGT Laugar-
dagskvöldið var 

bæði Stöð 2 og RÚV 
til skammar. Amer-

ica‘s Got Talent, 
Kexvexmiðjan og 

annaðhvort gamlar 
myndir eða lélegar. 

Falleinkunn.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON SPYR HVORT EKKI SÉ ALLT Í LAGI 

Takk elsku sjónvarpsstöðvarnar mínar



Viltu miklu 
hraðara Internet? 
Á siminn.is sérðu 
hvort Ljósnetið er 

komið til þín.

Áskriftarleiðir Símans eru hraðar og öruggar. Netvarinn
fylgir með þeim öllum og möguleiki á Sjónvarpi Símans.
Hringdu núna í 800 7000 og veldu þína leið.

Þú getur fylgst með netnotkuninni 
og breytt áskriftinni með einum 
músarsmelli

Internet hjá Símanum

Mánaðarverð

4.490 kr.
Mánaðarverð

5.490 kr.
Mánaðarverð

6.490 kr.

Leið 1 
10GB

Leið 2 
40GB

Leið 3 
80GB

Leið 4 
140GB

Mánaðarverð

7.690 kr.

112Mb  • 10GB

212Mb  • 40GB

312Mb  • 80GB

416Mb  • 140GB

Vinsælasta 
leiðin
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Í KVÖLD KL. 18:30 Á STÖÐ 2 SPORT

Kolbeinn Sigþórsson mætir Ronaldo og félögum í Real Madrid á Santiago Bernabeu

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

REAL MADRID – AJAX

ÞRIÐJUDAGUR  27. september 2011

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

06.39 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 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2011 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 Fyrr og 
nú 14.00 Fréttir 14.03 Að horfa á tónlist 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Kvennagullið í grútar-
bræðslunni 15.25 Málstofan 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 Í heyranda hljóði 21.20 
Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Fimm fjórðu 23.05 Stimpilklukkan 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.15 Skavlan  12.20 En förtjusande fröken  14.00 
Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.30 Barn till 
varje pris?  15.30 Sverige idag  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Vem tror du att 
du är?  19.00 Landet Brunsås  19.30 Hübinette  
20.00 Dox  21.50 Stulen identitet  22.40 Rapport  
22.45 Illdåd planeras  00.25 Rapport  00.30 
En andra chans  01.00 Tack för musiken  02.00 
Rapport  02.05 Ont blod  02.50 Sverige idag  

11.40 ‚Allo ‚Allo!  12.20 ‚Allo ‚Allo!  12.55 The 
Inspector Lynley Mysteries  13.40 The Inspector 
Lynley Mysteries  14.25 Keeping Up Appearances  
14.55 Keeping Up Appearances  15.25 ‚Allo 
‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  16.40 Fawlty Towers  
17.10 Fawlty Towers  17.35 The Inspector Lynley 
Mysteries  18.25 The Inspector Lynley Mysteries  
19.10 Top Gear  20.00 The Graham Norton Show  
20.50 QI  21.20 Gavin & Stacey  21.50 My Family  
22.20 Top Gear  23.10 The Graham Norton Show  
23.55 QI  00.25 Gavin & Stacey  00.55 My Family  

11.35 Aftenshowet  12.30 Fuld af ungdom  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Kommissær 
Wycliffe  14.00 Benjamin Bjørn  14.30 Lille Nørd  
15.00 Himmelblå  15.50 DR Update - nyheder 
og vejr  16.00 Vores Liv: Skattejægerne  16.30 
TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Hammerslag  18.30 Bonderøven  19.00 TV Avisen  
19.25 Kontant  19.50 SportNyt 2011 - WHATS 
ON  20.00 Wallander  21.30 Borgen  04.00 Molly 
Monster  04.05 Chiro  04.10 Hubert  04.20 Humf  
04.35 Carsten og Gittes Vennevilla  04.50 Olivia  

12.30 Prinsesse Märtha Louise - midt i livet  13.00 
Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 
Matador  14.50 Kystlandskap i fugleperspektiv  
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 Ut i naturen. Magasin  18.15 
Folk  18.45 Extra-trekning  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Brennpunkt  20.30 
Folk i farta  21.00 Kveldsnytt  21.15 Lydverket  
21.45 Elskerinner  22.45 Lindell: Slangebæreren 

Glæný og spennandi ævintýraþátta-
röð úr smiðju Stevens Spielberg. 
Þættirnir fjalla um fjölskyldu sem 
fær að taka þátt í tilraun til að 
bjarga mannkyninu. Þættirnir eru 
sýndir innan við sólarhring eftir 
frumsýningu þeirra í Bandaríkj-
unum.

STÖÐ 2 KL. 21.50
Terra Nova 
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SILFUR TUNGLIÐ

„Algjör snilld“

Júlíus Júlíusson, Mbl. Miðasala á harid.is

HÁRIÐ
Síðustu sýningar á vinsælasta 
söngleik Íslandssögunnar!

AUKASÝNING

LOKASÝNING

Tryggðu þér miða á lokasýningarnar!

BESTI BITINN Í BÆNUM

„Sjórinn heillar mig mjög mikið. 
Mér finnst hann mjög aðlaðandi 
náttúruafl og kraftmikið,“ segir 
Eva Bjarnadóttir. Hún ákvað að 
gera hlé á námi sínu í Myndlistar-
skóla Reykjavíkur og skella sér á 
norskan frystitogara.

Eva hafði lokið einu ári í textíl-
námi í skólanum þegar hún ákvað 
að venda kvæði sínu í kross og 
ráða sig á togarann, sem heitir 
Langvin. „Ég fór á sjó sumarið 
2006 og var á frystitogara í Vest-
mannaeyjum. Síðan þá hugsaði 
ég um að þetta væri eitthvað sem 
ég yrði að gera einhvern tímann 
aftur,“ segir Eva og heldur áfram: 
„Ef ég ætla að starfa sem lista-
maður á ég aldrei eftir að afla mér 
mikilla tekna. Þannig að kannski 
var líka hugsunin á bak við þetta 
að ef ég vinn fyrir mér sem sjó-

maður get ég samt haft frelsi til að 
gera það sem mig langar til vegna 
þess að ég fæ gott frí inn á milli.“

Eva, sem er 27 ára, ákvað að 
hætta í textílnáminu og hafði 
fengið inngöngu í fornám Mynd-
listarskólans, sem er undirbún-
ingsár fyrir almennt listnám, 
þegar hún fékk pláss á togaranum. 
Hún ætlaði að hefja námið núna í 
haust en hefur nú frestað því til 
næsta hausts vegna sjómennsk-
unnar. Hún segir ekki óalgengt 
að konur starfi á frystitogurum í 
Noregi. Til að mynda eru fjögur 
frátekin pláss fyrir konur á henn-
ar togara og þar að auki starfar 
ein kona uppi á dekki. Sjálf er hún 
í fiskvinnslu og er ekki „brútal“ 
sjómaður eins og hún orðar það. 
„Það væri miklu meira spennandi 
að fá að vera úti undir beru lofti og 

gera eitthvað skemmtilegt.  En það 
er hægara sagt en gert að komast 
upp á dekk því þar eru bara strák-
ar.“ Hún segist gjarnan vilja kom-
ast á sjó á Íslandi og starfa úti á 
dekki  og skilur eftir netfangið sitt 
evabjarna@hotmail.com ef ein-
hver vill hafa samband.

Eva segist fá ótrúlega mikinn 
innblástur af því að vera úti á 
sjó og vonast til að þessi reynsla 
eigi eftir að nýtast henni í mynd-
listinni. „Það að vera í þessu 
umhverfi er mjög sérstakt. Bæði 
er náttúran svo ofsalega sterkt 
afl og svo er líka sérstakt að vera 
hluti af svona litlu samfélagi í 
svona langan tíma. Það myndast 
alltaf ákveðin stemning og mér 
líður eins og ég sé í hálfgerðri 
draumaveröld sem er ekki alveg 
raunveruleg.“  freyr@frettabladid.is

EVA BJARNADÓTTIR: SJÓRINN HEILLAR MIG MJÖG MIKIÐ

Hætti myndlistarnámi og 
réði sig á norskan togara

STUNDAR SJÓMENNSKU Eva Bjarnadóttir tók sér frí frá myndlistarnámi og fékk pláss á norskum frystitogara.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elmar Johnson, fyrirsæta hjá 
Eskimo og læknanemi, er nýkom-
inn heim frá New York þar sem 
hann tók þátt í tískuvikunni. Í 
fluginu til Íslands nýttist námið 
honum vel því hann kom bráðveik-
um manni til aðstoðar.

Elmar er á fimmta ári í læknis-
fræði við Háskóla Íslands og kom 
námið sér að góðum notum þegar 
hann flaug heim frá New York um 
miðjan mánuðinn. Þá veiktist far-
þegi um borð í vélinni og í frétt-
um af atvikinu er greint frá því að 
læknir hafi verið um borð í vélinni 
sem sinnti sjúklingnum allt til lend-
ingar, en þar var 
einmitt Elmar að 
verki. „Ég hafði 
brugðið mér á kló-
settið og þegar ég 
kom aftur fram 
var allt farið í 
háaloft. Okkur 
var tilkynnt að 
bráðveikur maður 
væri um borð 
og svo var óskað 
eftir lækni eða 
hjúkrunarfræð-
ingi og ég gaf mig 
auðvitað fram og 
gerði svo bara 
mitt besta til að 
sinna manninum.“ 
Vélinni var nauð-
lent í Goose Bay í 
Kanada þar sem 

maðurinn var fluttur á sjúkrahús. 
Á tískuvikunni í New York sýndi 

Elmar meðal annars á sýningum 
Stevens Alan, Andrews Buckler, 
Antonio Azzuolo, Simons Spurr og 
Rads Hourani og segir reynsluna 
hafa verið skemmtilega en að dag-
arnir hafi verið langir og strembn-
ir. „Þetta var ekki stressandi en 
maður þurfti að hlaupa á milli 
staða og það kom fyrir að maður 
þurfti að vera á tveimur stöðum á 
sama tíma. Það að ganga sýning-
arpallana var líka skrítin reynsla, 
okkur var hent fram á sviðið 
og auðvitað varð maður svolítið 

stressaður en þetta 
var samt reynsla 
sem ég mundi ekki 
hafa viljað sleppa.“ 

Þegar Elmar er 
inntur eftir því 
hvort erfitt sé að 
setjast aftur á 
skólabekk eftir 
New York-dvöl-
ina játar hann því. 
„Þetta eru miklar 
andstæður og það 
tók mig nokkra 
daga að koma 
mér aftur í gömlu 
rútínuna mína. 
En mér finnst ég 
heppinn að geta 
uppl i fað  báða 
heima.“  
 - sm

Sinnti veikum 
manni í flugvél

„Við viljum bara sjá hvernig 
gengur, það er fullt af tækifær-
um þarna. Svo býr umboðsmað-
urinn minn þarna,“ segir Jóhanna 
Guðrún Jónsdóttir, ein vinsælasta 
söngkona landsins.

Jóhanna, líkt og svo margir 
Íslendingar hafa gert eftir banka-
hrunið, horfir nú til Noregs og 
hefur sett það á stefnuskrána hjá 
sér og kærastanum, Davíð Sigur-
geirssyni, að flytja þangað í byrj-
un næsta árs. 

Höfuðborgin Ósló verður að 
öllum líkindum fyrir valinu, 
þaðan er stutt yfir til Svíþjóð-
ar en Jóhanna hefur notið tals-
verðra vinsælda hjá Svíum eftir 
glæsilegan árangur í Eurovision-

keppninni fyrir þremur árum.
„Við erum búin að ákveða að 

gera þetta þannig að nú hefst 
skipulagningin og svo sjáum 
við bara til hvernig þetta geng-
ur. En við ætlum að vera farin í 
janúar,“ segir Jóhanna en Íslend-
ingar þurfa engu að kvíða því þau 
skötuhjú ætla alltaf að vera með 
annan fótinn hér á landi enda nóg 
fram undan hjá þeim báðum í tón-
listarlífinu hér á landi.

Jóhanna Guðrún syngur meðal 
annars á jólatónleikum Björgvins 
Halldórssonar í Laugardalshöll-
inni í byrjun desember en hún 
var með tónleika tileinkaða Evu 
Cassidy um síðustu helgi. 

 - fgg

Jóhanna Guðrún horfir til Noregs

NOREGUR NÆST Jóhanna Guðrún og 
Davíð Sigurgeirsson horfa til Noregs 
eins og svo margir Íslendingar hafa gert 
eftir bankahrunið.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN    

„Þetta var alveg ógeðslega gaman. Æðis-
legt,“ segir Rán Flygenring, hirðteiknari 
Reykjavíkurborgar síðasta sumar.

Rán vakti talsverða athygli í miðborg 
Reykjavíkur í sumar, þar sem hún teiknaði 
það sem fyrir augu bar og birti á bloggi 
sínu. Rán hélt á dögunum sýningu á mynd-
unum og þann sjötta október kemur út 
bók með völdum myndum. Rán starfaði 
á vegum Hins hússins og Félag íslenskra 
teiknara gefur bókina út. 

„Þetta voru svona 180 myndir – teikn-
ingar og skissur. Þær fóru eiginlega allar 
á sýninguna. En í bókina valdi ég bestu 
myndirnar og skrifa aðeins um þær,“ segir 
Rán.

Rán bendir á að það sé ennþá hægt að 

skoða myndirnar á blogginu: hirdteiknari.
tumblr.com og að þess vegna hafi hana 
langað til að skrifa texta við myndirnar í 
bókinni og segja söguna á bak við hverja 
mynd.

Myndirnar eru af öllu mögulegu, frá 
konu að renna á bananahýði til feðga að 
gefa öndunum brauð. Þær eiga þó flestar 
sameiginlegt að sögusviðið er miðborg 
Reykjavíkur. Rán segir fólk hafa tekið 
því misjafnlega þegar það tók eftir að hún 
var að teikna það.

„Sumu fólki fannst mjög skemmtilegt 
að finna og sjá að ég var að teikna það en 
sumir settu á sig varalit og fóru að laga 
sig til. Eins og ég væri að taka af þeim 
ljósmynd,“ segir Rán í léttum dúr.  - afb 

Sumarið í Reykjavík kemur út á bók

TEIKNAÐI SUMARIÐ 
Rán Flygenring 
teiknaði sumarið í 
miðborg Reykjavíkur. 
Bók með myndunum 
er nú væntanleg.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EFNILEGUR Elmar Johnson, fyrirsæta 
og læknanemi, sló í gegn á tískuvik-
unni í New York. Hann kom einnig 
bráðveikum manni til aðstoðar í flugi 
sínu heim til Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Veitingastaðurinn Thai Style 
hefur verið stundaður síðastliðin 
sex ár. Ég og Hanni Bach [Jó-
hannes Bachmann, trommuleik-
ari] förum þangað reglulega.“

Atli Rúnar Hermannsson eða Atli 
plötusnúður.

i.

n TEIKNAÐI SUMARIÐ



Sissel ásamt fremstu 
einsöngvurum þjóðarinnar, 

stórhljómsveit og kórum flytja 
helgustu perlur jólanna á            

einstökum hátíðartónleikum.

Frostrósir sækja heim 
alla landshluta í tilefni 

af 10 ára afmælinu
29.11   Ólafsvík
30.11  Akranes
2.12 Reykjanesb.
6.12 Selfoss
7.12 Vestm.eyjar
8.12 Höfn

13.12 Egilsstaðir
14.12 Eskifjörður
15.12 Vopnafj.
16.12 Ýdalir
18.12 Varmahlíð
20.12 Ísafjörður
21.12 Tálknafj.

Sérstök forsala fyrir þá sem skráðir eru á 
póstlistann á frostrosir.is og vini Frostrósa á 
Facebook verður föstudaginn 30. september.

Stórsöngvarar Norðurlands 
sameinast Frostrósum 

á glæsilegum
afmælistónleikum á Akureyri

 

Nánar á frostrosir.is
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Mikil gleði í Kjós
Andri Sveinsson, viðskiptafélagi 
Björgólfs Thors Björgólfssonar, 
fagnaði fertugsafmæli sínu um 
síðustu helgi. Veislan var haldin 
í félagsheimilinu Dreng í Kjós 
og dreyptu gestir á Bollinger-
kampavíni og snæddu góðar 
veitingar. Hljómsveitin Dr. Spock 
tróð upp og Svitabandið hélt uppi 
stuðinu fram eftir. Um miðnætti var 
gestum svo boðið upp á borgara 
frá Hamborgarabúllunni. Björgólfur 

Thor skemmti sér 
svo um nóttina á 
Kaffibarnum þar 
sem hann ræddi 
meðal annars við 

barnastjörnuna 
Sveppa. 

- jab, hdm

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

Bítið beint frá býli
Trúbadorséníið Mugison hefur 
lokið við gerð nýrrar plötu sem ber 
hið alíslenska heiti Haglél. Staf-
ræna útgáfu má kaupa fyrir klink á 
vefsíðu Mugisons og hefðbundinn 
geisladisk á tvö þúsund kall. Þessa 
rafrænu og milliliðalausu útgáfu 
kallar hann réttilega beint frá býli. 
Mugison ætlar að heimsækja 
hvern landsfjórðung og kynna 

plötuna. Uppselt er 
á útgáfutónleika 
hans í Fríkirkjunni 
í Reykjavík á 
laugardag. 
Mugison virðist 
samt ekki ætla 

að skilja aðdá-
endur sína eftir 
úti við læstar 

kirkjudyrnar 
og útilokar 
ekki að halda 
aukatónleika.  
 

1 Nóg komið af öskrum

2 Grunaðir dýrbítar teknir

3 Atvinnulaus einstæð móðir 
fær ekki undanþágu hjá LÍN

4 Gat flutt sex tonn af kókaíni

5 Fjölmargir foreldrar þurfa að 
reiða sig á Fjölskylduhjálpina

Gerið gæða- og verðsamanburð

NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listh

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

FREYJA / SAGA Queen rúm  
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

NÝ DÝNA

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 
Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 

þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 

fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

35% afsláttur
af stóra hægindasófasettinu
fæst í dökku og ljósu leðri

2 og 3 sæta 
verð áður 339.800 
nú  

Mikið úrval 
af svefnsófum

æta 
r 339.800

2755
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