SKREYTTAR TÖSKUR

Ferðalög til útlanda hafa aukist. Flestir
farþegar eru með
svartar eða gráar ferðatöskur. Til
að koma í veg fyrir rugling
á töskum er gott að setja litríka límmiða
á töskuna eða
fallega slaufu. Þá er auðvelt að þekkja
sína tösku frá hinum.

SÉRBLAÐ

Hugsaðu vel um fæturna

í Fréttablaðinu
Fólk

Í hálfa öld hafa miljónir manna um
allan heim notað
BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað
um þig?
Teg: „ Annapolis“ Fótlaga skór
úr leðri með vönduðu innleggi.
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Vertu vinur
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is
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ÆVILÖNG VINÁTTA

CISV Á ÍSLANDI KYNNA spennandi
alþjóðlegar sumarbúðir fyrir börn
frá ellefu ára aldri. Skráning fyrir næsta
sumar hefst í dag.
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Tugir ættleiðinga í uppnámi
Um þrjátíu fjölskyldur eru fastar með ættleiðingarumsóknir í kerfinu vegna bágrar fjárhagsstöðu Íslenskrar
ættleiðingar. Einhverjar að renna út á tíma. Drög að samningi liggja fyrir en beðið eftir fjárlagafrumvarpi.
SAMFÉLAGSMÁL „Þetta eru um

Gagnlegur skáldskapur
Sálfræðingurinn Keith
Oatley hefur rannsakað
áhrif bóklesturs á líf fólks.
menning 26

Tónlistarveisla
Yfir 500 þátttakendur
á norrænu
kirkjutónlistarmóti.
tímamót 22

þrjátíu fjölskyldur núna sem eru
stopp og vita ekki neitt,“ segir
Hörður Svavarsson, formaður
Íslenskrar ættleiðingar.
Félagið hætti að halda námskeið fyrir kjörforeldra í vor
vegna fjárskorts, en seta á námskeiðinu er skilyrði fyrir því
að hægt sé að gefa út forsamþykki fyrir ættleiðingu og senda
umsóknir úr landi.
Hörður segir stöðuna bagalega,
fólkið sé innlyksa með umsóknir
sínar. „Þessu fólki líður auðvitað
illa því eins og frægt er vinnur
tíminn ekkert með fólki sem er í
þessu ættleiðingarferli. Það fer
oft seint af stað og er að eldast út
úr ættleiðingarferlinu.“
Drög að þjónustusamningi
milli innanríkisráðuneytisins og

Ættleiðingar frá Tógó hafnar
Tvö munaðarlaus börn frá Tógó hafa eignast fjölskyldur hér á landi. Eitt
barnanna er komið til landsins en hitt er væntanlegt á næstunni. Vinna
að ættleiðingarsambandi við ríkið hefur staðið yfir frá árinu 2009, en það
var félagið Alþjóðleg ættleiðing sem hóf þá vinnu. Félagið sameinaðist
síðar Íslenskri ættleiðingu, sem fékk löggildingu fyrir ættleiðingum frá
Tógó í febrúar í fyrra.

Íslenskrar ættleiðingar liggja
fyrir og hafa verið til umfjöllunar í ráðuneytinu. Samkvæmt
svari Ögmundar Jónassonar
innanríkisráðherra við fyrirspurn Unnar Brár Konráðsdóttur,
þingmanns Sjálfstæðisflokksins,
um málið þarf ráðuneytið að meta
skyldur Íslenskrar ættleiðingar
samkvæmt lögum og greina fjárveitingar með tilliti til þeirra

áður en hægt er að ljúka gerð
samnings.
Samningar hafa verið lausir frá
árinu 2009. „Ráðuneytið óskaði
eftir því við fjárveitingarvaldið
að það fengist framlag í fjáraukalögum í haust og ætlaði einnig
að óska eftir hækkun í fjárlagafrumvarpinu, hækkun sem okkur
fannst ekki nógu mikil.“ Því sé nú
beðið eftir því að fjárlagafrum-

varpið verði lagt fram. „Það er
ekki búið að leggja það fram og
við vitum ekkert hvað kemur út
úr því. Á meðan gerir ráðuneytið
ekki nýjan þjónustusamning og
allt er við það sama. Maður skilur
auðvitað að það er ekki hægt að
ráðstafa peningum nema að hafa
til þess heimild.“
Félagið greindi frá því í vor að
það þyrfti um 54 milljónir króna
til að geta sinnt því hlutverki sem
því er ætlað. Á fjárlögum ársins
2012 var upphæðin 9,2 milljónir.
Hörður segir félagið mæta mikilli velvild. „Það eru allir rosalega mikið af vilja gerðir, en hafa
bara verið það í svo mörg ár. Þess
vegna erum við aðeins að spyrna
við núna, við höfum verið í viðræðum við ráðuneytið í þrjú ár en ekkert hefur komið út úr því.“
- þeb

Ný þáttaröð í bígerð:

Fylgdist með
fellihýsunum
SJÓNVARP „Þetta fjallar svolítið

Ánægður á Ítalíu
Emil Hallfreðsson er einn
af lykilmönnum Verona og
líkar lífið vel á Ítalíu.
sport 34
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RIGNING Í dag má búast við
suðvestan 6-15 m/s, hvassast við
suðurströndina. Horfur á töluverðri
rigningu, fyrst SV-til en úrkomusvæðið færist austur á bóginn er
líður á daginn.
VEÐUR 4

ÍSLANDSBIKARINN Á LOFT Arna Sif Ásgrímsdóttir, fyrirliði Þórs/KA, lyftir hér Íslandsbikarnum í gærkvöldi við mikinn fögnuð
félaga sinna í liðinu. Þór/KA var spáð fimmta sæti fyrir mótið en kom öllum á óvart með frábærri spilamennsku í allt sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Þór/KA-konur færðu Akureyrarbæ Íslandsmeistaratitil í afmælisgjöf í gærkvöldi:

7Ë0,7,/ Íslandsmeistarar í fyrsta skipti
$ã7Ë1$
FÓTBOLTI Kvennalið Þórs/ K A

tryggði sér fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í sögu félagsins með
sannfærandi 9-0 sigri á Selfossi
á Akureyri í gærkvöldi. Þetta
er í fyrsta sinn í aldarfjórðung
sem Íslandsbikar kvenna fer af
höfuðborgarsvæðinu og í fyrsta
sinn síðan 1989 sem Akureyri
á Íslandsmeistara í fótbolta eða
síðan KA-menn unnu karlatitilinn fyrir 23 árum.

Þetta var líka frábær afmælisgjöf norðanstelpna til Akureyrarbæjar sem hélt upp á upp á 150
ára afmæli á dögunum.
Stelpurnar í Þór/KA buðu upp á
sannkallaða flugeldasýningu inni
á vellinum og var síðan fagnað
með blysum og flugeldum í leikslok. Sandra María Jessen og Katrín Ásbjörnsdóttir skoruðu báðar
þrennu í gær og hin 17 ára Sandra
María er nú markahæst í deild-

Skelltu þér í áskrift!
ZZZIRUODJLGLV

568 8000 | borgarleikhus.is

inni með sautján mörk.
„Tilfinningin er ólýsanleg. Ég
skelf enn. Þetta er dásamlegt,“
sagði Karen Nóadóttir, uppalinn
miðjumaður Þórs/KA í leikslok.
Þrátt fyrir að vera aðeins 22 ára
man Karen tímana tvenna með
meistaraflokki félagsins. „Ég man
þegar við töpuðum leikjum 10-0
og 12-1. Það hefur mikið breyst
síðan þá,“ sagði Karen.
- óój, ktd / Sjá Íþróttir bls 34

um þetta helvíti þegar fjölskyldur sem dagsdaglega eyða
kannski litlum tíma saman eru
settar í þær
aðstæður að
þurfa að eyða
tíma saman og
takast á hvert
við annað,“
segir Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson sem
hefur verið
HAFSTEINN G.
ráðinn til að
SIGURÐSSON
leikstýra sinni
fyrstu sjónvarpsþáttaröð sem
heitir Helvítis Ísland.
Huldar Breiðfjörð handritshöfundur segist hafa fengið hugmyndina að þáttaröðinni eftir að
hafa fylgst með fellihýsamenningunni sem hefur verið að myndast hérlendis á ferðum sínum.
Fyrsta kvikmynd Hafsteins
Gunnars, Á annan veg, var í gær
tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna
Norðurlandaráðs.
- fb / sjá síðu 38
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Söfnunarátak UNICEF á Íslandi til aðstoðar flóttabörnum frá Sýrlandi hefst í dag:

Vandi flóttabarna frá Sýrlandi fer vaxandi
ÞRÓUNARAÐSTOÐ UNICEF, Barnahjálp Sam-

Hrafnkell, eru þetta ekki bara
einhverjir vindbelgir?
„Ég vona bara að þeir fjúki ekki út í
veður og vind.“
Tíu fremstu seglbrettakappar heims vilja
koma hingað og stunda iðju sína í úfnum
íslenskum sjó, en þurfa hins vegar vindhraða sem nemur 28 metrum á sekúndu
til að það gangi. Hrafnkell Sigtryggsson
annast mál þeirra hérlendis.

Landeigendur í Aðaldal:

Grunaðir um
náttúruspjöll
NÁTTÚRUVERND Lögregla rannsakar

nú meint brot á náttúruverndarlögum þar sem landeigendur í Aðaldal í Þingeyjarsveit eru grunaðir
um að hafa tekið efni úr friðuðum
gervigígum.
Umhverfisstofnun barst ábending vegna efnistöku landeigendanna, en ekki hafi verið sótt um
leyfi til efnistökunnar.
Framkvæmdir voru stöðvaðar
umsvifalaust, en umtalsverð spjöll
höfðu þegar verið unnin á gígum.
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir,
deildarstjóri hjá Umhverfisstofnun, segir í samtali við Fréttablaðið að algengt sé að slík brot séu
kærð til lögreglu og nokkuð sé um
að jarðefni sé tekið úr friðuðum
svæðum.
„Þegar ráðist er í slíkar framkvæmdir er mikilvægt að viðkomandi leiti leyfa skipulagsyfirvalda.
Það á að fara eftir landslögum og
það hefur orðið misbrestur á því
í þessu tilfelli,“ segir Aðalbjörg
Birna.
- þj

Brákarhlíð í Borgarnesi:

Auglýsingaskilti
hverfi á braut
SKIPULAGSMÁL Forsvarsmenn

Dvalarheimilis aldraðra í Borgarnesi hafa óskað eftir því að
auglýsingaskilti á gatnamótum
Borgarbrautar og þjóðvegar 1
verði fjarlægð. Ný álma var tekin
í notkun í Brákarhlíð í júlí.
Að sögn Björns Bjarka Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra
dvalarheimilisins, horfir heimilisfólk í bakið á umræddum skiltum.
„Þetta er kannski ekki það
huggulegasta fyrir mitt fólk að
horfa á,“ segir Björn sem kveður skiltin í raun standa inni á lóð
heimilisins. „Við erum einfaldlega
að skipuleggja okkar lóð og biðja
í fullri vinsemd um viðræður um
það hvar hægt sé finna þessum
skiltum heppilegri stað.“
- gar

einuðu þjóðanna, á Íslandi hefur í dag söfnun til styrktar neyðaraðgerðum til hjálpar
sýrlenskum börnum í flóttamannabúðum í
nágrannaríkjunum.
Ástandið er slæmt í flóttamannabúðunum
þar sem nú eru nær 250.000 manns og þar af
um helmingur börn. Straumurinn eykst sífellt
og flúðu til dæmis 100.000 manns frá Sýrlandi í
ágústmánuði einum.
Steina Björgvinsdóttir er barnaverndarfulltrúi hjá UNICEF með aðsetur í Jórdaníu og
segir hún í samtali við Fréttablaðið að tíminn
skipti sköpum.
„UNICEF sér meðal annars um heilbrigðisþjónustu og að tryggja aðgang að drykkjarvatni

og að börn geti haldið skólagöngu sinni áfram.
Börnin hafa upplifað mikið og eru undir miklu
álagi. Til að þau geti komið lífi sínu í skorður
höfum við komið upp svokölluðum barnvænum svæðum innan búðanna þar sem þau finna
öryggi. Við höfum komið upp slíkum svæðum
fyrir um 2.500 börn í Za´atari-búðunum í Jórdaníu, en í augnablikinu eru þar um 15.000 börn.
Það er afar áríðandi að við getum byggt fleiri
svæði sem fyrst.“
Steina segir að upphæð sem er lág í augum
Íslendinga geti skipt sköpum fyrir börn í flóttamannabúðum. Hægt er að styrkja málefnið um
1.500 krónur með því að senda SMS-skilaboðin
„unicef“ í síma 1919. Einnig er hægt að leggja
söfnuninni lið á heimasíðunni Unicef.is.
- þj

SAFNAÐ FYRIR FLÓTTABÖRN UNICEF á Íslandi hefur
í dag söfnunarátak til styrktar sýrlenskum börnum í
flóttamannabúðum.
NORDICPHOTOS/AFP

Axlarbrotinn heldur
Gerðahverfi hreinu
Sigtryggur Helgason kveðst forða sér frá þunglyndi og fá aðra til að brosa með
því að snyrta í hverfinu sínu. Fyrr í sumar fyllti Sigtryggur 25 stóra ruslapoka.
Að undanförnu hefur hann einbeitt sér að illgresi við götur og gangstéttar.
FÓLK „Ef ég væri ekki að finna

mér eitthvað svona þá lægi ég
bara uppi í rúmi í þunglyndi,“
segir Sigtryggur Helgason, íbúi
í Hlyngerði í Reykjavík, sem í
sumar hefur haldið hverfinu sín
hreinu og snyrtilegu.
„Ég er með vírbursta og
hreinsa allt gras af gangstéttunum, við kantsteina og þar sem
það er upp við veggi og set eitur.
Síðan sópa ég svo allt sé hreint
og fínt. Svo hjálpa ég líka sumum
nágrönnum mínum með því að
fara aðeins inn á lóðirnar þeirra,“
segir Sigtryggur, sem sjálfsagt er
þekktastur meðal samborgaranna
fyrir viðamiklar ljósaskreytingar
við hús sitt um jólin.
Eiginkona Sigtryggs lést fyrir
þremur árum. Sjálfur verður
hann 82 ára eftir tvo mánuði.
Hann segist hafa tekið upp á því í
hittiðfyrra að snyrta til í hverfinu
en hafi þó verið of veikur til þess
í fyrra. Í sumar hafi hann reynt
eftir mætti að koma hlutunum í
betra horf.
„Ég hef verið að gera þetta eins
og ég haft heilsu til en ég get lítið
gert því ég er axlarbrotinn og
verð bara að vera á hnjánum og
nota vinstri höndina,“ segir Sigtryggur. Hann kveðst fara um á
jeppanum sínum með stóra svarta
ruslapoka í skottinu. „Ég er með
fötu sem ég hvolfi úr í pokann því
að ég get ekki lyft 50 kílóa poka
með vinstri hendinni. Þannig að
ég geri þetta á þann máta sem
mér tekst.“
Fyrr í sumar safnaði Sigtryggur rusli í 25 stóra poka og kom
þeim upp á Sorpu með sendibílum. Verst segir hann ástandið
hafa verið á göngustíg á milli

Apple boðar til fundar:

Talið að Iphone
5 verði kynntur
TÆKNI Tæknirisinn Apple hefur
boðað til blaðamannafundar í
næstu viku. Sem fyrr gefur fyrirtækið ekki upp hvert fundarefnið
er. Það þykir þó vera nær öruggt
að nýr Iphone-snjallsími verði
afhjúpaður á fundinum.
Þrálátur orðrómur hefur verið
á kreiki um að Apple muni kynna
nýjan snjallsíma til sögunnar í
haust. Þá er einnig búist við að
fyrirtækið muni opinbera minni
útgáfu af Ipad-spjaldtölvunni.
Ef marka má fréttatilkynningu Apple er ljóst að snjallsíminn verður einfaldlega kallaður
Iphone 5.

IPHONE

Talið er
að nýr Iphone
verði kynntur þann
12. september næstkomandi.

Átta gæslumenn ráðnir:

Gæta að réttindum fatlaðra
SIGTRYGGUR HELGASON Þrátt fyrir veikindi og axlabrot hefur Sigtryggur Helgason
bætt ásýnd hverfisins sem hann býr í með því að tína upp rusl og uppræta illgresi. Á
veturna lýsir hann upp skammdegið með litskrúðugum jólaseríum við hús sitt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég get lítið gert því
ég er axlarbrotinn og
verð bara að vera á hnjánum
og nota vinstri hendina
SIGTRYGGUR HELGASON
Í HLYNGERÐI.

gatnanna. „Það var alveg hrikalegt,“ segir hann og undirstrikar
að mikilvægt sé að hafa hverfið
snyrtilegt. Því virðist fleiri vera
sammála.

„Nágrannarnir eru afskaplega
glaðir og mjög jákvæðir. Það er
mikið atriði hjá mér að fá fólk til
þess að brosa og vera glatt,“ segir
hann um viðbrögð fólks í hverfinu. Aðspurður segir Sigtryggur þó enga hafa slegist í lið með
honum:
„Ég kæri mig heldur ekkert
um það – ég vil bara vera einn í
þessu og er á lokastigi með þetta.
Á eftir að sópa og taka tvær
lóðir,“ segir Sigtryggur og heldur ótrauður áfram.
gar@frettabladid.is

SAMFÉLAGSMÁL Átta réttindagæslumenn fatlaðs fólks hafa
tekið til starfa víðs vegar um
landið. Réttindagæslumennirnir
voru ráðnir samkvæmt nýjum
lögum sem samþykkt voru í
fyrra.
Helstu verkefni réttindagæslumanna eru að aðstoða og leiðbeina fólki sem vegna fötlunar á
erfitt með að gæta réttinda sinna
sjálft. Þeir eiga að fylgjast með
högum fatlaðra á sínu svæði og
vera þeim innan handar.
Réttindagæslumennirnir starfa
um allt land og upplýsingar um
hvernig má nálgast þá verður
hægt að finna á vef velferðarráðuneytisins.
- þeb

Fylgi flokkanna hefur lítið breyst milli mánaða samkvæmt nýrri könnun Gallups:

15%

Gömlu flokkarnir enn ráðandi

afsláttur
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STJÓRNMÁL Ekkert nýju framboðanna fjögurra myndi ná manni
á þing ef kosið væri í dag. Þetta
kemur fram í nýjum Þjóðarpúlsi
frá Gallup, sem ríkisútvarpið
skýrði frá í gær.
Fylgi ríkisstjórnarinnar eykst
fjórða mánuðinn í röð. Um 34 prósent aðspurðra segjast styðja hana.
Samkvæmt könnuninni bæta
Framsóknarflokkurinn og Vinstri
grænt lítillega við sig fylgi, Samfylkingin stendur í stað en Sjálfstæðisflokkurinn dalar aðeins.
Sjálfstæðisflokkurinn fengi 36
prósent atkvæða, sem er um einu
prósenti minna en í síðasta mánuði. Samfylkingin fengi 21 prósent
eins og í síðasta mánuði. Vinstri
græn hafa bætt við sig rúmu prósentustigi og fengju nú rúmlega
þrettán prósent en Framsókn
bætir við sig einu og hálfu pró-

Þjóðarpúls
Capacent
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■ Alþingiskosningar 2009
■ Nú

20,70%
13,90%

13,80%

4,50%
Framsóknarflokkur

Sjálfstæðisflokkur

Samfylkingin

Vinstri
grænt

sentustigi og fengi nú tæp fjórtán
prósent.
Nýju framboðin fá samtals sextán prósenta fylgi, en hvert um sig
eru þau öll með innan við fimm
prósent og ná því ekki manni á
þing. Björt framtíð mælist með
fjögur og hálft prósent, Dögun

Björt
framtíð

3,70%

3%

Dögun Samstaða

3%
Hægri
grænir

með tæp fjögur prósent, Samstaða
þrjú prósent og Hægri grænir
einnig þrjú prósent.
Rúm 14 prósent taka ekki
afstöðu eða neita að gefa hana upp
og rúm 13 prósent segast annaðhvort ætla að skila auðu eða mæta
ekki á kjörstað.
- gb

GULLTILBOÐ 1

GULLTILBOÐ 2

ÆVINTÝRABORGIN
VIÐ STRÖNDINA

BRIGHTON

BENIDORM

Brighton er frægasti strandbær
ar
Englands. Borgin bókstaﬂega iðar
t.
af litríku mannlíﬁ og lifandi tónlist.
Spennandi og skemmtilegar
verslanir enda er Brighton oft
kölluð litla London.

Benidorm er frábær staður sem
sameinar notalegt strandlíf og
fjörugt næturlíf. Framlengdu
sumarið og skelltu þér í sólina.

3 nætur, 18.–21. okt.

FULLT VERÐ 118.600 KR.

FULLT VERÐ 64.900 KR.

63.600 KR.*

7 nætur, 26. sept.–3. okt.

39.900 KR.*

PUNKTAR
GILDA

x55

+ 1.000 N1 PUNKTAR

Innifalið: Flug með Heimsferðum,
ﬂugvallarskattar, gisting og
fullt fæði á Hótel Carlos.

+ 1.000 N1 PUNKTAR

Innifalið: Flug með Icelandair,
ﬂugvallarskattar og gisting
á Jurys Inn ásamt morgunmat.

3 STJÖRNU HÓTEL MEÐ
FULLU FÆÐI Í 7 NÆTUR

PUNKTAR
GILDA

x25

Eingöngu fáanlegt á www.n1.is.
*Verð á mann. ATH. Aðeins er
hægt að bóka ferð fyrir tvo.

Eingöngu fáanlegt á www.n1.is.
*Verð á mann. ATH. Aðeins er
hægt að bóka ferð fyrir tvo.

SALA HEFST Í
DAG KL.12:00
Á N1.IS

HRESSILEGT HAUST
FYRIR N1 KORTHAFA
SILFURTILBOÐ 1

Gull- og silfurtilboð
fást aðeins á N1.is

Þú getur keypt gullog silfurtilboðin með
N1 appinu

ATH!
Vörur keyptar á silfurtilboði
fást afhentar í völdum
verslunum og þjónustustöðvum um allt land

SILFURTILBOÐ 3
PUNKTAR
GILDA

SJÓNAUKI

HÁÞRÝSTIDÆLA

x5

BUSHNELL H2O

FULLT VERÐ 37.900 KR.

27.900 KR.

21.900 KR.

PRENTARI

PUNKTAR
GILDA

x10

+ 1.000 N1 PUNKTAR

SJÓNVARPSFLAKKARI

PUNKTAR
GILDA

x18

FULLT VERÐ 38.900 KR.

SILFURTILBOÐ 2

+ 1.000 N1 PUNKTAR

SILFURTILBOÐ 5

· 2400W
· Vinnuþrýstingur 120 bör
· Hámarksþrýstingur 150 bör
· 6,5 ltr./mín.
· 6 m á slönguhjóli
· Innbyggt sápuhólf
· Stillanlegur spíss
· Niðurfellanlegt álhandfang
· 2 stór hjól

· Stækkun 10x42
· Vatnsheldur
· Gúmmíklæddur
· Ól og taska fylgja
· Þyngd: 708,5 g

ARGOSY 373T 1,5 TB HDMI
· Ný kynslóð 1080p FULL HD spilara
· Tengist beint í sjónvarp eða græjur
· Spilar alla tónlist í DTS og Dolby HD
· Spilar af USB ﬂökkurum og minnislyklum
· Fjarstýring fylgir

SILFURTILBOÐ 4

GPS TÆKI

CANON iP4950

MAGELLAN EXPLORIST 510

· Upplausn: 9600x2400 dpi
· 5 hylki sem hámarka bleknýtingu
· Full HD Movie Print
· Allt að 9,3 bls./mín. í lit
· Allt að 12,5 bls./mín. í svörtu
· 10x15 cm ljósmynd í frábærum
gæðum á 20 sek.
· Prentar beint á prentanlega CD,
DVD og Blu-ray diska

· 3,0“ snertiskjár
· Skjáupplausn 240x400 pixels
· 3,2 MP myndavél
· Vatnsþétt (IPX7)
· 16 klst. rafhlöðuending
· 500 MB minni, stækkanlegt
með MicroSD korti
· GPS nákvæmni, 3–5 metra frávik
· Íslandskort er selt aukalega
og er ekki innifalið í verði

PUNKTAR
GILDA

x17

FULLT VERÐ 19.900 KR.

14.900 KR.

FULLT VERÐ 32.900 KR.

27.900 KR.
+ 1.000 N1 PUNKTAR

PUNKTAR
GILDA

x5

FULLT VERÐ 67.900 KR.

49.900 KR.

+ 1.000 N1 PUNKTAR

+ 1.000 N1 PUNKTAR

N1TILBOÐ

PUNKT
PUNKTAR
GILD
GILDA

x2

SVÖRT
VEGGKLUKKA

HEYRNARTÓL
VIVANCO

PUNKTAR
GILDA

x2

N1TILBOÐ
FULLT VERÐ
3.490 KR.

1.490 KR.

490 KR.

1.490 KR.

+1.000 N1 PUNKTAR

+1.000 N1 PUNKTAR

x2

N1TILBOÐ
HN
HNÍFASETT
Í HYLKI
H

PUNKTAR
GILDA

x2

x2

HLJÓMSKÁLINN

FULLT VERÐ
2.490 KR.

PUNKTAR
GILDA

PUNKTAR
GILDA

CD

FULLT VERÐ
3.490 KR.
+1.000 N1 PUNKTAR
F í t o n / S Í A

N1TILBOÐ

N1TILBOÐ
CD
MANNAKORN

PUNKTAR
GILDA

x2

N1TILBOÐ
DVD
CONTRABAND
EÐA HUGO

FU
FULLT
VERÐ
5.990 KR.
5.9

FULLT VERÐ
2.990 KR.

FULLT VERÐ
2.990 KR. STK.

3.990 KR.
3.

990 KR.

990 KR. STK.

+1.000 N1 PUNKTAR
+1.

+1.000 N1 PUNKTAR

+1.000 N1 PUNKTAR

SVONA NÝTIR ÞÚ ÞÉR TILBOÐIN
Gull- og silfurtilboð fást aðeins á
heimasíðu okkar, www.n1.is. Þar er
að ﬁnna allar nánari leiðbeiningar.
ATH! Takmarkað magn í boði.
N1 tilboðin fást á N1 um allt land.

Tilboðin gilda í september eða meðan birgðir endast.

Þessi tilboð eru dæmi um þann ávinning sem fylgir tryggum
viðskiptum við N1 enda eru N1 punktar skilyrði þess að hægt sé
að nýta sér tilboðin. Sæktu um kort á N1.is til að komast í hópinn!

WWW.N1.IS

Bandaríkjadalur

122,22

122,8

Sterlingspund

194,08

195,02

Evra

153,85

154,71

Dönsk króna

20,647

20,767

Norsk króna

21,094

21,218

Sænsk króna

18,25

18,356

Japanskt jen

1,5579

1,5671

SDR

186,07

187,17

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,7261
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Útlendingastofnun bjartsýn:

Auglýsir eftir
lögfræðingum
STJÓRNSÝSLA Útlendingastofnun
auglýsti í gær stöður tveggja
lögfræðinga lausar til umsóknar.
Innanríkisráðherra lagði til
við ríkisstjórnina fyrr á árinu
að stofnunin fengi 7,7 milljóna króna aukafjárveitingu til
þess að ráða tvo lögfræðinga.
Sú fjárveiting hefur dregist og
segir Kristín Völundardóttir
forstjóri að stöðurnar séu ekki
auglýstar vegna þess að fjármagnið hafi ekki borist. Ekki sé
von á því fyrr en með fjárlagafrumvarpi næsta árs.
Einn fjögurra núverandi lögfræðinga stofnunarinnar er að
hætta störfum og „seinni staðan
er bjartsýni,“ segir Kristín. - þeb

ÁRÉTTING
Vegna fréttar um netnotkun íslenskra
ferðalanga í símum er rétt að
árétta að ný reglugerð Evrópusambandsins um lækkun á reikiverði fyrir
gagnaflutning, símtöl og SMS hefur
ekki tekið gildi á Íslandi. Hins vegar
hafa Síminn, Vodafone og Nova, en
ekki önnur símafyrirtæki, aðlagað
verðskrár sínar að nýju reglugerðinni.

LEIÐRÉTT
Þorkell Helgason stærðfræðingur var
rangfeðraður í blaðinu í fyrradag.
Ranglega var farið með nám og
starfsferil Eddu Sifjar Pálsdóttur í
blaðinu í gær. Hún er íþróttafréttakona á RÚV og hefur starfað þar síðan
snemma árs 2011. Þá er hún nýbyrjuð
í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku í Háskóla Íslands.
Í blaðinu í gær var ranglega farið
með þann flokk sem sundkappinn
Jón Margeir Sverrisson keppir í. Hann
keppir í flokki þroskahamlaðra.

Formlegar friðarviðræður FARC-skæruliða og Kólumbíustjórnar að hefjast:

Ræðast við fyrst í Noregi og síðar á Kúbu
KÓLUMBÍA Juan Manuel Santos,

forseti Kólumbíu, tilkynnti í sjónvarpsávarpi í gær að formlegar
friðarviðræður við FARC-skæruliðasamtökin væru að hefjast.
Santos hafði skýrt frá því í síðustu viku að bráðabirgðaviðræður
hefðu verið í gangi síðustu mánuði. Hann sagði í gær að þær viðræður hefðu farið fram á Kúbu
fyrir milligöngu bæði norskra og
kúbverskra stjórnvalda.
Formlegar viðræður munu hefjast snemma í næsta mánuði í Ósló
í Noregi en síðan halda þær áfram
á Kúbu. Fjölmiðlar í Kólumbíu

Þjálfun til að auka þol og styrk, ásamt
sérhæfðum æﬁngum til að bæta golfsveiﬂuna og koma í veg fyrir meiðsli.
Í form fyrir golﬁð

• Hefst 11. september - 4 vikur
• Þri og ﬁm í hádeginu kl. 12:10-12:55
• Þjálfari: Árndís Hulda Óskarsdóttir
• Verð kr. 12.900 (eða 9.900 í áskrift,
3ja mánaða binditími)
• Frjáls aðgangur að tækjasal meðan
á námskeiðinu stendur
Skráning í síma 560 1010
eða á mottaka@heilsuborg.is

draga úr fátækt í Kólumbíu og
endurbætur í landbúnaði.
Þetta er í fjórða sinn á þremur
áratugum sem reynt er að semja
um frið við FARC. Santos segir að
líkurnar á árangri séu nú meiri en
áður.
Santos hefur verið forseti Kólumbíu í tvö ár. Forveri hans í embætti, Alvaro Uribe, gagnrýndi
hann fyrir að vera alltof viljugur
til viðræðna við FARC.
Síðustu friðarviðræður stóðu
yfir í þrjú ár en fóru út um þúfur
árið 2002.

Á LEIÐ TIL KÚBU Á vefsíðu FARC-hreyf-

ingarinnar hafa birst myndir af félögum
hennar að syngja lofsöngva um væntanlegar viðræður við stjórnina.

- gb

NORDICPHOTOS/AFP

Hundruð milljóna í
akstursgjöld árlega
Starfsmenn ríkisins hafa fengið greidda 1,6 milljarða króna fyrir að keyra á
bílum sínum starfsins vegna síðan 2010. Fá 117 krónur fyrir hvern kílómetra. Fá
tólf þúsund krónur fyrir ferð á Leifsstöð. Ekki hátt gjald, segir formaður FÍB.
STJÓRNSÝSLA Ríkið hefur greitt

rúmlega 1,6 milljarða króna í
akstursgjald til starfsmanna
sinna síðan árið 2010. Það ár voru
um 655 milljónir greiddar út til
meira en 5.000 ríkisstarfsmanna,
en sú fjárhæð dróst saman árið
eftir, þegar um 590 milljónir fóru
í akstursgjald.
Samkvæmt upplýsingum frá
fjármálaráðuneytinu skal greiða
starfsmönnum fyrir ferðir á
eigin bíl með akstursgjaldi, en að
öðru leyti er stofnunum óheimilt
að greiða starfsmanni fyrir akstur. Þá skýra áhrif tilmæla ríkisstjórnarinnar til forstöðumanna
um uppsögn aksturssamninga að
stórum hluta að upphæð akstursgjalds lækkaði milli áranna 2010
og 2011.
Síðan 1. júní síðastliðinn hefur
akstursgjald miðast við 117 krónur á kílómetrann. Það var áður
111 krónur, en var hækkað miðað
við vísitölu neysluverðs. Þetta
þýðir til dæmis að einstaklingur sem keyrir fram og til baka
til Akureyrar frá Reykjavík fær
fyrir það tæpar níutíu þúsund
krónur greiddar.
Keyri starfsmaður meira en
tvö þúsund kílómetra á árinu, er
akstursgjald umfram það skattlagt sem tekjur.
Sérstök ferðakostnaðarnefnd
ákvarðar akstursgjaldið, sem er
greitt til ríkisstarfsmanna vegna
aksturs á eigin bifreiðum þegar
þeir eru að sinna starfi sínu á
vegum ríkisstofnana.
Runólfur Ólafsson, formaður
Félags íslenskra bifreiðaeigenda

Vilt þú fá meira út úr
golﬁnu?
Hentar þeim, sem vilja hámarka
árangur sinn í golﬁ og komast í
betra form!

hafa haldið því fram að fulltrúar
frá Síle og Venesúela muni taka
þátt í viðræðunum.
Skæruliðahreyfing FARC hefur
áratugum saman verið í vopnaðri
baráttu gegn stjórnvöldum, ásamt
því að stunda mannrán og fíkniefnaviðskipti til að afla sér tekna,
en staða samtakanna hefur veikst
mjög síðustu árin.
Santos sagði að viðræðurnar
myndu meðal annars snúast um
bætur til fórnarlamba skæruliðanna og landsvæði sem skæruliðarnir hafa lagt undir sig. Einnig verði rætt um aðgerðir til að

VIVIANE REDING Fer með dómsmál í
framkvæmdastjórn ESB. NORDICPHOTOS/AFP

Fá 90 þúsund krónur fyrir ferð til Akureyrar og til baka
Áfangastaður
Akureyri
Akranes
Selfoss
Egilsstaðir
Leifsstöð
Ísafjörður
Vík í Mýrdal
Þingvellir
Hringurinn

Kílómetrar
764 km
98 km
114 km
1.128 km
98 km
882 km
372 km
106 km
1.380 km.

Reding leggur fram frumvarp:

Akstursgjald
89.388 kr.
11.466 kr.
13.338 kr.
131.976 kr.
11.466 kr.
103.194 kr.
43.524 kr.
12.753 kr.
161.460 kr.

Vill kynjakvóta
á fyrirtækin
EVRÓPUMÁL Viviane Reding, framkvæmdastjóri dómsmála hjá Evrópusambandinu, ætlar að ná fram
breytingum í stjórnum evrópskra
fyrirtækja.
Hún ætlar í næsta mánuði að
leggja fram tillögu að lögum um
að kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja verði jöfn. Lagðar verði
sektir á þau fyrirtæki þar sem
innan við fjörutíu prósent stjórnarmanna eru konur.
Meiningin er að þessar nýju
reglur taki gildi árið 2020.
Í greinargerð með frumvarpsdrögunum segir að framfarir á þessu sviði hafi verið
mjög hægar. Hlutfall kvenna í
stjórnum fyrirtækja hafi síðustu
árin aðeins aukist um 0,6 prósent
að meðaltali á ári.
- gb

Brottfararstaður er Reykjavík. Gert er ráð fyrir ferð báðar
leiðir. Upplýsingar um kílómetrafjölda eru frá Vegagerðinni.

Akstursgjald greitt
til ríkisstarfsmanna

117

krónur fá
starfsmenn
ríkisins
greiddar fyrir hvern ekinn
kílómetra.

700
600
500
400
300

(FÍB), segir 117 krónur ekki hátt
gjald, sér í lagi ef miðað sé við
styttri vegalendir.
„Ef þú ert að keyra innanbæjar
tvo til þrjá kílómetra í hverri
ferð, er þetta lítið,“ segir hann.
„Hins vegar ef þú ert alltaf á
langkeyrslu, sem fer betur með
bílinn og kostnaður við allt er
lægri, þá er hægt að líta öðruvísi
á þetta.“
Samkvæmt töflu FÍB er árlegur rekstrarkostnaður nýrra bíla
55 krónur á kílómetrann upp í 117
krónur. Talan fer eftir eignarári,
verðflokki og þyngd ökutækja.

Milljónir

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 03.09.2012

200
100
0

2010

2011

LÖGREGLUMÁL

2012
jan-ágú
Akstursgjald
kr/km
99 kr.
104 / 111 kr.
117 kr.

Fór fram af hengju

Fjöldi einstaklinga
Ár
2010
4.923
2011
4.073
2012 (jan-ágúst) 3.055
Alls
12.051
Í töfluna vantar starfsmenn nokkurra
stofnana sem notast við annað fjárhagsog mannauðskerfi. Það breytir þó ekki
upphæðunum.

sunna@frettabladid.is

Ökumaður slasaðist alvarlega eftir að
hann ók fjórhjóli fram af hengju og hafnaði ofan í malarnámu. Hann hafði ekið
eftir slóða sem lá að námunni í nágrenni
við Suðurstrandarveg þegar slysið varð.
Hann var fluttur með sjúkrabifreið á
Landspítala. Dráttarbíll var fenginn til að
fjarlægja fjórhjólið.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

13
11
9

RIGNING Í dag
verður töluverð
rigning, einkum
vestan til en síst
allra austast. Á
morgun snýst
vindur í NV-átt og
þá léttir smám
saman til S-lands.
Á föstudaginn
verður vindur fremur hægur og gæti
orðið nokkuð bjart
á SA- og A-landi.
10
Á MORGUN
5-10 m/s,
hvassara A-til.

8

10

veðurfréttamaður

8

7

6
13

10

10

5

11
11

7

9
14

7

9

10

FÖSTUDAGUR
Víða fremur
hægur vindur.

15

7

14

6
7

7

10

8
9

12

8

Alicante

28°

Basel

27°

Berlín

19°

Billund

17°

Frankfurt

21°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

26°

London

20°

Mallorca

24°

New York

28°

Orlando

31°

Ósló

17°

París

24°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

17°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

POTTURINN STEFNIR Í

1500
MILLJÓNIR
130.000.000
+1.370.000.000

ÞÚ TALDIR RÉTT

1.500.000.000

Fyrsti vinningur stefnir í 130 milljónir og Ofurpotturinn í 1.370 milljónir.
Ekki gleyma að vera með! Fáðu þér miða fyrir klukkan
fjögur í dag á næsta sölustað eða á lotto.is

FÍTON / SÍA

ALLTAF Á MIÐVIKUDÖGUM!
MIÐINN GILDIR 5. SEPTEMBER 2012
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13
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35
20
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23
39

41
37
34
25
38
39
28
40

48
38
38
31
42
46
46
42
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KJÖRKASSINN

Rannsóknir á Íbúðalánasjóði og sparisjóðunum umfangsmeiri en búist var við:

Litháar handteknir:

Reyna að skila af sér á þessu ári

Grófu fimm
kíló af glingri

STJÓRNSÝSLA „Stefnan er að reyna að

Hefurðu eldað makríl?
JÁ

13%
87%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórstu til útlanda í sumar?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

Fangaverðir í Danmörku:

Fangelsin á
valdi glæpagengjanna
DANMÖRK Félag fangavarða í
Danmörku segir félaga í vélhjólagengjum og meðlimi annarra
gengja stýra fangelsum og gæsluvarðhaldshúsum landsins. Um
síðustu áramót sátu 357 þeirra
inni.
Á fréttavef danska ríkisútvarpsins er haft eftir formanni
Félags fangavarða að þeir taki
ekki slaginn við fangana af ótta
við afleiðingarnar. Fangarnir óttist um fjölskyldur sínar.
Greint var frá því í danska
sjónvarpinu að fangar reyktu
hass innan múranna. Fangaverðirnir treystu sér ekki til þess að
sporna við reykingunum auk þess
sem ekki væri hægt að leita á
öllum gestum.
- ibs

klára þetta á þessu ári,“ segir Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari
og formaður rannsóknarnefndar
sem Alþingi skipaði til að rannsaka
fall sparisjóðakerfisins. Sigurður
H. Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um starfsemi Íbúðalánasjóðs, gefur sama svar.
Báðar nefndirnar voru skipaðar fyrir ári, sú um sparisjóðina
í ágústlok og um Íbúðalánasjóð í
septemberbyrjun.
Íbúðalánasjóðsnefndin átti lögum
samkvæmt að skila skýrslu sinni til
Alþingis sex mánuðum eftir skipun,

Ósátt félög
Nokkur flokksfélög í Suðurkjördæmi, heimakjördæmi Ragnheiðar
Elínar, hafa lýst óánægju sinni með
breytinguna.
Fulltrúaráðið í Reykjanesbæ
segir það ekki síst Ragnheiði Elínu
að þakka að Suðurkjördæmi sé eitt
helsta vígi Sjálfstæðisflokksins og
ungir Sjálfstæðismenn í Suðurkjördæmi harma það sem þeir kalla
„ótrúlega ákvörðun“ þingflokks
Sjálfstæðisflokksins. Þá hefur
félagið í Vestmannaeyjum lýst yfir
vonbrigðum yfir ákvörðun Bjarna
Benediktssonar.
Bjarni sagði við Ríkisútvarpið
að Ragnheiður Elín hefði staðið
sig með prýði, en ekki hefði átt
að koma neinum á óvart að Illugi
tæki aftur við formennskunni. Allir
hefðu gengið sáttir að fundi, en
ekki væri ólíklegt að einhverjar
frekari breytingar séu í farvatninu
hjá þingflokknum.
Ekki náðist í Bjarna við vinnslu
fréttarinnar.

10. september

Betri líðan í hálsi, herðum og baki
undir leiðsögn sjúkraþjálfara.

Hádegistímar
í Sporthúsinu Kópavogi
Fræðslufyrirlestur í dag fyrir þátttakendur kl. 18, í Heilsuborg Faxafeni 14

Kræsingar & kostakjör

ALÞINGI Vinnan við skýrslurnar hefur
þegar tekið lengri tíma en ráð var fyrir
gert.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eða í byrjun mars, og sparisjóðanefndin átti að skila af sér 1. júní
síðastliðinn.
Báðar nefndirnar báðu um frest

„til haustsins“ eins og það var orðað
í fjölmiðlum á þeim tíma, þar sem
verkefnið hefði reynst stærra í sniðum en við var búist. Nú er ljóst að
skýrslunum verður ólíklega skilað
fyrr en í fyrsta lagi undir lok árs.
„Skýrslutökurnar taka mjög langan tíma – við erum svolítið í þeim
núna,“ segir Sigríður meðal annars
um það hvers vegna vinnan hefur
tafist jafnmikið og raun ber vitni.
Sigurður tekur undir það og segir
að mikill fjöldi manna hafi komið í
skýrslutöku hjá nefndinni. „Það er
óhætt að segja að þetta hafi undið
upp á sig.“
- sh

DANMÖRK Átta Litháar hafa verið
handteknir eftir að lögreglan á
Vestur-Jótlandi í Danmörku fann
fimm kíló af skartgripum úr gulli
og tvö kíló af silfurskartgripum
við sumarbústað. Hluti skartgripanna hafði verið grafinn í jörðu.
Lögreglan hafði fengið fjölda
ábendinga um að hópur Litháa
héldi til í sumarbústaðnum við
Ulfborg. Í kjölfarið fóru lögreglumenn á staðinn þar sem þeir fundu
þýfið og Litháana. Þeir hafa verið
kærðir vegna gruns um innbrot
víða á Jótlandi.
- ibs

Sjálfstæðiskonur sjá
eftir Ragnheiði Elínu
Illugi Gunnarsson tók við sem formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins í gær
af Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Hún segist hissa á breytingunni sem var að
tillögu formanns flokksins. Formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna er
STJÓRNMÁL „Já auðvitað kom þetta

mér í opna skjöldu þegar formaðurinn orðaði þetta við mig í síðustu viku,“ segir Ragnheiður Elín
Árnadóttir. Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins,
lagði til á þingflokksfundi í gær
að Illugi Gunnarsson tæki við af
Ragnheiði sem formaður þingflokksins.
Ragnheiður segir að hún hafi
óskað eftir að ekki yrði kosið á
milli þeirra Illuga. „Þetta var
ákvörðun formanns og ég taldi
enga ástæðu til þess að stilla þingmönnum upp við vegg með því að
kjósa á milli okkar. Ég held að það
sé ekki gott fyrir þingflokkinn og
ekki gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég legg meiri áherslu á samstöðu innan þingflokksins heldur
en að fara út í slíkar kosningar.“
Ragnheiður Elín sóttist eftir
því að gegna embættinu áfram og
segist hafa lagt mikið upp úr því,
sem formaður þingflokks í tvö ár,
að halda utan um hópinn. „Ég hef
reynt að tryggja það að við vinnum
vel saman og held að það hafi tekist mjög vel.“
Hún segir þetta þó engan endapunkt, vegtyllur komi og fari í
stjórnmálum. Hún muni einbeita
sér að vinnunni fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Suðurkjördæmi og sækist eftir því að leiða listann á ný í
næstu kosningum.
Jarþrúður Ásmundsdóttir, formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna, segir breytinguna ekki
slá sig vel. Hún komi á óvart og án
þess að nokkuð sé hallað á Illuga
hafi Ragnheiður Elín staðið sig
mjög vel í embættinu. Hún hefði
viljað sjá hana áfram í því á kosningavetri.
„Það verður að segjast eins og
er að áhrifastöðum innan flokksins
er ekkert sérstaklega jafnt skipt á

AÐ STÖRFUM Eftir breytinguna sitja aðeins karlmenn í stjórn þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Þingkonur skoða rannsóknarskýrsluna árið 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Illugi kominn aftur
Illugi gegndi formennsku í þingflokknum þegar hann
tók sér leyfi frá þingstörfum, í apríl 2010, á meðan málefni Sjóðs 9 voru rannsökuð. Illugi sat í stjórn sjóðsins.
Hann segist líta svo á að það mál sé að baki og hann sé
kominn til starfa á ný að fullu.
„Þegar ég sneri til baka var það vegna þess að ég
taldi að ég hefði fyrir því sterk og gild rök, og aðrir gætu
lagt mat á það líka, að það væri rétt. Ég kom til baka
í þeirri stöðu að vera tilbúinn til að taka öll þau verk
að mér sem mér væri falið að vinna. Nú kemur þetta
upp og ég er afskaplega þakklátur fyrir þann stuðning sem ég hef fengið frá
þingflokknum til að vinna þetta verkefni.“

milli kynjanna. Við sjáum því að
sjálfsögðu mikið á eftir konu úr
þessari áhrifastöðu.“
Ragnheiður Elín segist ekki vilja
horfa á breytinguna út frá kynjapólitík. „Mér finnst þó að vera mín
þarna hafi vissulega breikkað forystuna, bæði það að ég er kona og

að ég er oddviti flokksins í stóru
landsbyggðarkjördæmi. Ég tel að
það hafi styrkt forystu flokksins.“
Eftir breytinguna sitja aðeins
karlar í stjórn þingflokksins. Illugi, varaformaðurinn Einar K.
Guðfinnsson og ritarinn Birgir
Ármannsson. kolbeinn@frettabladid.is

Allt bendir til að knattspyrnuþjálfari hafi greint rangt frá meintri árás:

Ekkert sem bendir til árásar á barn
LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu
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á meintri líkamsárás gegn sex ára
dreng í Breiðholti á föstudag hefur
engan árangur borið. Samkvæmt
upplýsingum frá Gylfa Sigurðssyni, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni
í Kópavogi, bendir allt til þess að
atvikið hafi ekki átt sér stað.
Þórarinn Engilbertsson knattspyrnuþjálfari sagði í samtali við
Fréttablaðið á sunnudag að hann
hefði orðið vitni að, og stoppað,
grófa líkamsárás á fótboltavelli
í Bökkunum í Breiðholti á föstudag, þar sem fjórir tólf til þrettán ára drengir hefðu handleggsog kinnbeinsbrotið sex ára dreng
vegna bolta. Þórarinn sagðist þá
hafa verið í töluverðu sambandi
við foreldra litla drengsins, sem
„ætluðu að leysa málið innbyrðis,

BAKKAHVERFIÐ Í BREIÐHOLTI Lögreglan
segir allt benda til þess að maður hafi
borið ljúgvitni um líkamsárásarmál í
Bökkunum á föstudag.

án aðkomu lögreglu“. Hann sagði
skólayfirvöld og alla sem hlut áttu
að málinu, vita hverja um ræddi.
Þórarinn dró úr vitnisburði
sínum í samtölum við fjölmiðla á
mánudeginum. Þá sagði hann barnið hafa tognað og hlotið heiftarlegar
blóðnasir, en ekki beinbrotnað.

Hann var kallaður til yfirheyrslu
hjá lögreglu, þar sem hann sagðist
ekki getað gefið neinar upplýsingar
um foreldra drengsins eða annarra
sem hlut áttu að máli.
Lögreglan hefur haft samband
við sjúkrahús, leik- og grunnskóla
á svæðinu, en enginn kannast við
umrætt atvik. Allar þær upplýsingar sem Fréttablaðið hefur greint
frá um áverka sem barnið á að hafa
hlotið, koma frá Þórarni.
„Ég viðurkenni að hafa ýkt um
meiðslin, en restina stend ég við,“
segir Þórarinn. Hann segir starfsferil sinn settan að veði ef hann
segist hafa verið að segja fjölmiðlum og lögreglu ósatt.
Fréttablaðið harmar að hafa
fallið í þá gryfju að treysta orðum
ósannsöguls heimildarmanns. - sv
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Sala á Lego-kubbum jókst um 24 prósent:

Græða á umdeildu dóti
DANMÖRK Hagnaður danska leikfangaframleiðandans Lego jókst
um 35 prósent á fyrri
helmingi þessa árs
miðað við sama tímabil í fyrra.
Hagnaðurinn var
t vei r m i l lja rða r
danskra króna, eða
rúmlega fjörutíu milljarðar
íslenskra króna.
Sala á vörum
Lego jókst um
24 prósent á
tímabilinu.

Velgengnin er að mestu leyti
þökkuð nýrri og umdeildri vörulínu, Lego Friends. Lego Friends
er sérstaklega beint að stúlkum og
hefur fyrirtækið verið harðlega
gagnrýnt fyrir að ýta undir
staðalímyndir kynja með
línunni.
- þeb
LEGO Kubbarnir virðast enn
njóta mikilla
vinsælda
þótt sumir
þeirra séu
umdeildir.

SKULDAR Heilbrigðisstofnun Austurlands er 113 milljónir í mínus.

Neyðarúrræði
að sækja um
yfirdráttarlán
Ríkisendurskoðun gagnrýnir Heilbrigðisstofnun
Austurlands fyrir viðvarandi hallarekstur og að fjármagna sig með yfirdráttarlánum. Starfandi forstjóri
kallar eftir hjálp við að greiða niður skuldirnar.
STJÓRNSÝSLA Vinna þarf á uppsöfn-

andi þættir hafi gert það að
verkum að reksturinn hafi farið
uðum halla Heilbrigðisstofnunar
fram úr fjárheimildum. Hann
Austurlands (HSA) og velferðarráðuneytinu ber að sjá til þess að
nefnir til dæmis nýja kjarasamnstofnunin fjármagni ekki rekstur
inga, sem hafi verið bættir mjög
seint á árinu og að þeirra mati
sinn með yfirdráttarlánum enda
er slíkt ekki heimilt. Þetta kemur
ekki að fullu, verr hafi gengið að
fram í skýrslu sem Ríkisendurdraga saman starfsemina en vonskoðun sendi frá sér um HSA í
ast var til og ofan í það hafi komið
til ófyrirséður kostnaður.
gær.
Fram kemur í skýrslunni að uppÞá bendir Þórhallur enn fremsafnaður halli HSA sé 113 milljur á að til hafi staðið að velferðarónir króna og skammtímaskuldir
ráðuneytið hefði milligöngu um
163 milljónir, þar af sé yfirdráttur
það að fjármálaráðuneytið hjálpá bankareikningum 82 milljónir
aði HSA út úr lausafjárvandræðkróna.
unum svo að stofnunin gæti greitt
niður skuldir sínar. „En það hefur
„Við sjáum verulega eftir þeim
fjármunum sem fara í vaxtagjöld,“
enn ekki gengið eftir,“ segir hann.
segir Þórhallur Harðarson, starfÍ skýrslu Ríkisendurskoðunar
kemur fram að þær ellefu heilandi forstjóri HSA, sem útskýrbrigðisstofnanir sem skoðaðar
ir að það hafi hins vegar reynst
voru hafi lítið sem ekkert fjárnauðsynlegt að taka yfirdráttarhagslegt svigrúm til að bregðlán til að halda rekstrinum gangast við óvæntum atburðum. Einandi, borga reikninga og tryggja
aðföng, þegar í ljós kom að
ungis fimm þeirra hafi verið með
fjárframlög ríkisins
jákvæðan höfuðstól um áramót –
hefðu ekki nema rétt
í öllum tilfellum óverulegan. Þá
hafi fjórar af stofnununum elldugað fyrir launum.
„Í þvinguðum leik
efu þurft að grípa til þess ráðs að
þá var það neyðartaka yfirdráttarlán í banka til að
úrræði hjá okkur að
standa straum af rekstri sínum.
sækja um yfirdrátt,“
R í k isendu rsko ðu n bei n i r
ábendingum til velferðarráðsegir hann.
herra í skýrslu sinni
Þórhallur segir
og hvetur hann til
árið í fyrra
að efla eftirlit með
hafa verið
mjög erfitt
framkvæmd fjárlaga
og mestur
og tryggja að stofnhallinn á
anir fjármagni sig
rekstrekki með yfirinum sé
drætti. Ekki náðtil komist í Guðbjart
RÍKISENDURSKOÐANDI
inn á
Hannesson velSveinn Arason telur að
því ári.
ferðarráðherra
velferðarráðuneytið
Margvegna málsins í
þurfi að herða tökin á
ir samgær.
undirstofnunum sínum.
verkstigur@frettabladid.is
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Bjargað eftir fjóra
tíma í miðri jökulá
Fimm hestamenn horfðu á eftir félaga sínum hverfa niður Jökulsá í Lóni og
biðu síðan björgunar á eyri í á fjórðu klukkustund. Þyrla Landhelgisgæslunnar
ætlaði frá að hverfa en áhöfnin gerði lokatilraun til lendingar sem heppnaðist.
BJÖRGUN Fimm hestamönnum var

bjargað af eyri í miðri Jökulsá
í Lóni í fyrrakvöld við vondar
aðstæður. Þeir höfðu fyrr um
kvöldið horft á eftir félaga sínum
niður ána eftir að hesti hans skrikaði fótur í grjótinu í ánni. Maðurinn
fannst látinn undir miðnætti.
„Þetta var tæpt, en það hafðist,“ segir Henning Aðalmundarson, sem var í áhöfn TF-LÍF, þyrlu
Landhelgisgæslunnar, sem kom
mönnunum fimm til aðstoðar. „Þeir
voru mjög fegnir björguninni.”
„Það voru skítaaðstæður og
mjög þröngt þarna niðri. Við
vorum búnir að fara nokkra hringi
og reyna að komast að þeim en
þurftum alltaf frá að hverfa. Svo
vorum við eiginlega hættir við en
ákváðum að reyna einu sinni enn
af því að okkur fannst alveg skelfilegt að þurfa að skilja mennina
eftir þarna,“ segir Henning.
F i m m men n i nga r n i r höfðu
þá hírst á eyrinni í vel á fjórðu
klukkustund og voru sumir orðnir
mjög kaldir og hraktir. Ómögulegt
er að segja til um hvernig þeim
hefði reitt af ef ekki hefði tekist
að lenda þyrlunni á eyrinni á tólfta
tímanum.
Henning segir að þangað til
lendingin heppnaðist hafi þeir
eingöngu notað nætursjónauka.
„Karlarnir á eyrinni vissu eflaust
ekkert hvað við vorum að gera eða

Boltinn á Xinu 977
– alla virka daga kl. 11 - 12

TF-LÍF Þyrlan lenti með hinn látna á Höfn í Hornafirði skömmu eftir miðnætti.
Myndin er úr safni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Vatnajökull

Jökulsá
í Lóni

Höfn

hvort við værum yfirleitt búnir að
finna þá.“
Þess vegna hafi mennirnir
kveikt á neyðarblysi. „Það gerði
illt verra því að það blindaði allt
um borð hjá okkur. Þetta hefði
getað verið alveg fatalt ef við hefð-

VARA SEM
Á HEIMA
Í ÞÍNU ELDHÚSI

Fæst í verslunum Hagkaups og Bónus

um verið í lendingu en slapp. Það
bjargaði öllu að við vorum í sambandi við björgunarsveitarbíl uppi
á Illakambi sem sagði okkur til,“
bætir Henning við og segir aðstoðina frá Björgunarfélagi Hornafjarðar hafa verið ómetanlega.
Þegar á eyrina var komið létti
áhöfnin á þyrlunni með því að
skilja alls konar búnað eftir til
að koma mönnunum fimm fyrir.
„Annars var hætta á að þyrlan
færi ekki á loft,“ segir Henning.
Að björgunaraðgerð lokinni var
tekið til við að leita að manninum
sem áin tók. Hann fannst undir miðnætti og var látinn. Maðurinn er á
fimmtugsaldri en ekki er unnt að
greina frá nafni hans að svo stöddu.
Talið er að hestarnir séu allir
heilir en þeir verða sóttir á næstu
dögum.
stigur@frettabladid.is

ÚTILJÓSAÚRVAL

VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK
LED LJÓS
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OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16
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Hágæða útiljós frá Svíþjóð

Vínveitingar á skólaböllum danskra framhaldsskólanema:

Barinn opinn öllum nemendum

Kynningarverð í september

DANMÖRK Læknafélag Danmerkur

Skoðið úrvalið á
www.grillbudin.is

vill að unglingum undir lögaldri
verði meinað að kaupa áfengi á
barnum á skólaböllum. Samkvæmt
könnun danska blaðsins Politiken
leyfa sjö af hverjum tíu menntastofnunum fyrir unglinga á framhaldsskólaaldri öllum nemendunum
að kaupa áfengi á skólaskemmtunum.
Bæði danska læknafélagið og
heilbrigðisyfirvöld eru fylgjandi
því að sömu reglur gildi á þessum
skemmtunum og annars staðar í
samfélaginu þannig að yngri en 18
ára fái ekki afgreiðslu á barnum.

25 ára
ábyrgð

Menntastofnanirnar líta hins vegar
svo á að um einkasamkvæmi sé að
ræða og þess vegna gildi
ekki sömu reglur um þau.
Sé skólaballið hins vegar
opið fleirum en nemendum skólans þarf leyfi
lögregluyfirvalda fyrir
afgreiðslu vínveitinga.
Á vefsíðu danska ríkisútvarpsins kveðst nemandi hafa séð brotnar
vodkaflöskur og tómar
bjórdósir á skólalóðinni
þegar hann kom í skólann.
„Við stöndum fyrir utan og

drekkum áður en við förum inn,“
segir hann meðal annars. Nemandinn segir að það sé alveg hægt
að skemmta sér án áfengis.
Hann og hans félagar myndu
hins vegar fara í bæinn
fengju þeir ekki að
drekka á skólaskemmtunum.
- ibs

BJÓR Danska læknafélagið
vill takmarka vínveitingar á
skólaböllum.
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Allar nánari upplýsingar á www.vita.is/golﬂif

SIGRID GISKEGJERDE SCHJETNE Hennar hefur verið ákaft leitað eftir að hún hvarf í

Ósló fyrir mánuði.

Golfhelgi í sólinni
á Islantilla

MYND/NORSKA LÖGREGLAN

Fannst látin
í skógarlundi
Tveir menn eru grunaðir um morðið á Sigrid
Schjetne. Báðir hafa þeir neitað sök en annar þeirra
hefur áður hlotið dóm fyrir gróf ofbeldisbrot.
NOREGUR Lögreglan í Noregi stað-

ISLANTILLA Á SPÁNI Helgarferð: 5.–8. okt.

3 nætur og 4 golfdagar
(hægt að spila frá kl. 17:00 á komudegi)

NÝTT!

Verð frá 99.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann í tvíbýli á Islantilla 5.-8. okt. (*fullt verð 109.900 kr.)
HÁLFT FÆÐI OG ÓTAKMARKAÐ GOLF MEÐ GOLFBÍL INNIFALIÐ

VITA er líﬁð
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

festi í gær að lík, sem fannst á
mánudagskvöld í bænum Kolbotn, væri af Sigrid Giskegjerde
Schjetne, sextán ára stúlku sem
leitað hefur verið að í mánuð.
Tveir menn hafa verið handteknir. Annar þeirra er 64 ára og
hefur ekki áður komið við sögu
hjá lögreglunni. Hinn er 37 ára
og hefur áður verið dæmdur fyrir
gróf ofbeldisbrot gegn konu sem
hann réðst á með járnstöng að
vopni. Hann hafði einnig fengið
á sig nálgunarbann gagnvart lögreglumanni og fjölskyldu hans.
Báðir neituðu þeir sök í málinu
en voru yfirheyrðir fram á kvöld.
Þeir eru sagði góðir vinir.
Schjetne hafði ekki sést síðan
hún hugðist ganga heim til sín frá
vinkonu sinni um miðnætti laugardagskvöldið 4. ágúst. Það átti
ekki að vera nema hálftíma gangur heim til hennar.
Hún hafði farið með félögum
sínum á fótboltaleik fyrr um
kvöldið, en það síðasta sem spurðist til hennar var þegar SMSskilaboð bárust úr síma hennar til
vinkonunnar þegar klukkan var
fimmtán mínútur gengin í eitt.
Um það bil klukkustund síðar
fundu tveir drengir símann hennar, einn skó og sokka á leikskólalóð skammt frá heimili hennar.
Líkið af henni fannst í skóglendi við bæinn Kolbotn í Noregi í um það bil 17 kílómetra fjarlægð frá staðnum þar sem hún
hvarf mánuði fyrr. Hinir grunuðu
voru handteknir í iðnaðarhverfi
skammt frá þeim stað þar sem
líkið fannst. Eldri maðurinn rekur
bílaverkstæði þar. Lögreglan leitaði í gær bæði á verkstæðinu og á
heimili hans.
Lögreglan vildi ekki upplýsa
strax um dánarorsök stúlkunnar
né heldur hve lengið líkið af henni

Þess vegna getum
við ekkert sagt um
dánarorsökina, hve lengi hún
hefur verið látin eða hvaða
meiðsli hún er með.
HANNE KRISTIN ROHDE
HJÁ NORSKU LÖGREGLUNNI

hefði legið þar sem það fannst í
fyrrinótt.
„Við getum ekki farið út í smáatriði krufningarskýrslunnar,
og þess vegna getum við ekkert
sagt um dánarorsökina, hve lengi
hún hefur verið látin eða hvaða
meiðsli hún er með,“ sagði Hanne
Kristin Rohde hjá norsku rannsóknarlögreglunni á blaðamannafundi sem efnt var til í gær.
Samkvæmt heimildum norska
ríkisútvarpsins telur lögreglan
að annar mannanna hafi þekkt til
stúlkunnaar.
Lögreglan segir rannsókn málsins á viðkvæmu stigi en búast
megi við frekari upplýsingum
næstu daga eftir því sem rannsókninni vindur fram.
Hvarf hennar vakti mikla
athygli í Noregi og hafa fjölmiðlar
þar fylgst grannt með þróun málsins. Harmleikur fjölskyldunnar
þótti meiri vegna þess að átján
ára náfrændi hennar, Fredrik
Lund Schjetne, var meðal þeirra
ungmenna sem Anders Behring
Breivik myrti í Útey í júlí á síðasta ári.
Á vefsíðu norska ríkisútvarpsins er haft eftir Harald Stabell,
lögmanni foreldra stúlkunnar, að
óvissan hafi verið þeim erfið.
Auk fjölmenns lögregluliðs hafa
hundruð sjálfboðaliða tekið þátt í
leitinni að Sigrid á hverjum einasta degi síðustu vikurnar.
gudsteinn@frettabladid.is

50% afsláttur
af öllu leigðu efni
í Sjónvarpi Símans í dag

Mánaðargjöld eru greidd skv. verðskrá. Nánar á siminn.is.

siminn.is

5. september 2012 MIÐVIKUDAGUR

14

13.374
Umsjón:

Stjórnendaskipti hjá Fíton:

Pétur nýr framkvæmdastjóri
VIÐSKIPTI Pétur Pétursson hefur
verið ráðinn framkvæmdastjóri
auglýsingastofunnar Fíton. Pétur
tekur við starfinu af Þormóði
Jónssyni sem
verður þess í
stað starfandi
stjórnarformaður.
Pétur hefur
starfað sem
framkvæmdaPÉTUR PÉTURSSON stjóri tekjusviðs og söluog þjónustusviðs 365 síðustu
fimm ár. Þar áður starfaði hann
meðal annars sem framkvæmdastjóri vátrygginga- og fjármálaþjónustu TM.
Fíton er til húsa í Kaaberhúsinu
við Sæbraut en í sama húsi starfa
fjögur sérhæfð markaðsfyrirtæki; Miðstræti, Auglýsingamiðlun, Skapalón og Kansas. Fyrirtækin fimm eiga í nánu samstarfi
sín á milli en samanlagt starfa 70
manns hjá fyrirtækjunum.
- mþl

Höfða dómsmál til ógildingar:

Ríkiskaup una
ekki úrskurði
DÓMSMÁL Ríkiskaup hafa ákveðið að una ekki úrskurði kærunefndar útboðsmála þess efnis
að stofnunin hafi brotið gegn
lögum um opinber innkaup og sé
skaðabótaskyld gagnvart Iceland
Express. Hyggst stofnunin höfða
dómsmál til ógildingar úrskurðinum.
Málavextir eru þeir að í mars
2011 auglýstu Ríkiskaup útboð
um flugsæti fyrir opinbera
starfsmenn. Tilboð bárust frá
Icelandair og Iceland Express og
var þeim báðum tekið þrátt fyrir
að tilboð Iceland Express hefði
verið hagkvæmara samkvæmt
fyrir fram skilgreindu stigakerfi.
Iceland Express kærði ákvörðunina og úrskurðaði kærunefnd
útboðsmála félaginu í hag.
- mþl

HÚSNÆÐISMARKAÐUR
Rólegt í ágústlok
Alls 91 kaupsamningi var þinglýst á
höfuðborgarsvæðinu vikuna 24. til
30. ágúst. Heildarvelta á húsnæðismarkaði var 2.636 milljónir króna
sem er nokkru minna en síðustu
vikur. Vikuleg meðalvelta það sem af
er árinu er 2.916 milljónir.

MILLJARÐAR KRÓNA er virði allra erlendra skulda þjóðarbúsins. Séu erlendar
skuldir innlánsstofnana í slitameðferð dregnar frá nemur upphæðin 3.508 milljörðum.

nánar á visir.is

Hlutur Landsbankastarfsmanna orðinn 1,5 prósent
Hluturinn sem mun mynda stofn kaupakerfis starfsmanna Landsbankans er orðinn 3,2 milljarðar. Hann
gæti orðið 4,2 milljarða virði. Bréf, sem ræður stærð hlutarins, hefur hækkað um níu milljarða í ár.
VIÐSKIPTI Sá hlutur í Landsbankanum sem mun fara í að mynda stofn
að nýju kaupaukakerfi bankans var
1,5 prósent af öllu hlutafé hans um
mitt þetta ár. Miðað við innra virði
bankans er virði hlutarins um 3,2
milljarðar króna. Virði skilyrts
skuldabréfs, sem ákvarðar hversu
stóran hlut starfsmennirnir munu
eignast í bankanum, jókst um níu
milljarða króna á fyrri hluta þessa
árs. Þetta kemur fram í hálfsársuppgjöri Landsbankans sem birt
var á fimmtudag.
Í lok árs 2009 var greint frá með
hvaða hætti uppgjör nýja Landsbankans og þrotabús forvera hans
vegna eigna sem færðar voru yfir
til þess nýja myndi verða. Í því fólst
að íslenska ríkið eignaðist 81,33
prósenta hlut í nýja bankanum gegn
122 milljarða króna eiginfjárframlagi. Það sem eftir stóð, 18,67 prósenta hlutur, var í eigu þrotabús
gamla bankans.
Samhliða var gefið út skilyrt
skuldabréf sem gera á upp í árslok
2012. Samkvæmt upplýsingum frá
Landsbankanum mun virði þess,
sem getur mest verið 92 milljarðar króna, ákvarðast af frammistöðu ákveðinna eigna sem færðar voru inn í nýja bankann. Um er
að ræða tvö söfn, annars vegar lán
til stærri fyrirtækja og hins vegar
lán til smærri fyrirtækja. Í þessum
lánasöfnum eru að mestu lán sem
keypt voru á lágu verði úr þrotabúinu og voru því talin léleg. Ef
virðisaukning á sér stað á lánasöfnunum renna 85 prósent hennar til
þrotabús gamla bankans en fimmtán prósent til nýja bankans.
Ef virði skuldabréfsins verður 92 milljarðar króna í lok þessa
árs mun þrotabú gamla bankans
afsala sér 18,67 prósenta eignarhlut
sínum. Þar af mun 16,67 prósenta
hlutur renna til Bankasýslu ríkisins, sem mun þá halda á 98 prósenta
eignarhlut, en tvö prósent munu
fara í að mynda stofn fyrir kaupaukakerfi starfsmanna nýja Landsbankans. Ef sá árangur næðist ekki
þá myndi hluturinn sem Bankasýslan og starfsmenn Landsbankans
eiga að fá rýrna í beinu hlutfalli við
lokavirði skuldabréfsins.
Virði skuldabréfsins um mitt
þetta ár var 69 milljarðar króna.
Það hefur aukist um níu milljarða
á þessu ári og um 42,5 milljarða

KAUPAUKAKERFI Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, sést hér með Steingrími J. Sigfússyni, sem var fjármálaráðherra
þegar gengið var frá viðskilnaði gamla og nýja bankans. Hugmyndin um kaupaukakerfið er sögð hafa komið frá kröfuhöfum
gamla bankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

4,2

Hlutur starfsmanna Landsbankans
gæti orðið
4,2 milljarða króna virði.
króna frá því í árslok 2010. Miðað
við stöðu þess í dag myndu starfsmenn Landsbankans fá 1,5 prósenta
hlut í bankanum. Miðað við eigið
fé Landsbankans, sem er 212 milljarðar króna og jókst um milljarða
króna á fyrri hluta ársins, er innra
virði þess hlutar 3,2 milljarðar
króna. Ef virði skuldabréfsins nær
92 milljörðum króna myndi tveggja
prósenta hlutur starfsmanna verða
rúmlega 4,2 milljarða króna virði.
thordur@frettabladid.is

Færi á að greiða arð á næstunni
Landsbankinn hefur ekki mátt greiða út arð eftir að hann var stofnaður,
frekar en hinir bankarnir. Þar sem hagnaður bankans hefur verið mikill þá
er eiginfjárstaða hans orðin afar góð. Samtals nemur eigið fé bankans 212
milljörðum króna og eiginfjárhlutfallið er 23,3 prósent, sem er langt yfir því
16 prósenta lágmarki sem Fjármálaeftirlitið setur. Því er geta
Landsbankans til að greiða eigendum sínum arð
afar mikil.
Í uppgjörstilkynningu Landsbankans
segir enda að „Lausafjárstaða bankans
bæði í íslenskum krónum og
erlendri mynt er áfram mjög
sterk og gefur eigendum færi
á að greiða sér arð á næstu
árum“ og að „eiginfjárhlutfallið, CAD, er sömuleiðis mjög
hátt og gefur eigendum færi
á að greiða sér arð af rekstri
bankans á næstunni“.

Hagfræðistofnun telur lágan virðisaukaskatt á gistingu jafngilda opinberum styrk:

Skattahækkun fækkar gistinóttum
SKATTAMÁL Hækkun virðisaukaskatts á gistingu úr
7% í 25,5% gæti valdið því að árlegum gistinóttum
hér á landi fækki um 1,7 til 5,5% miðað við það sem
ella hefði verið. Þá myndi slík hækkun skila ríkissjóði 3,2 til 3,4 milljörðum króna. Þetta er niðurstaða Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.
Í ágúst kvisaðist út að innan fjármálaráðuneytisins væri til skoðunar að hækka virðisaukaskatt á
gistingu úr 7% í hið almenna skattþrep, 25,5%, um
mitt ár 2013. Í sama mánuði fól ráðuneytið Hagfræðistofnun að vinna greinargerð um áhrif fyrirhugaðrar skattahækkunar á komur ferðamanna og
ríkissjóð.
Í skýrslunni kemur fram að gera megi ráð fyrir
að ráðgerð hækkun skili ríkissjóði 3,2 til 3,4 milljörðum króna í viðbótarskatttekjur. Þar af er áætlað
að skatttekjur vegna útlendinga sem gista á íslenskum gististöðum aukist um 2,4 til 2,6 milljarða.
Á móti telur Hagfræðistofnun að erlendum ferðamönnum sem hingað koma gæti fækkað um 3.400
til 23.400 á ári frá því sem ella myndi verða verði
af skattahækkuninni. Þá gæti árlegum gistinóttum
hér á landi fækkað um 1,7% til 5,5%. Þar sem ferða-

FERÐAMENN Erlendum ferðamönnum sem hingað koma gæti

fækkað um 3.400 til 23.400 verði virðisaukaskattur á gistingu
hækkaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mönnum hefur til lengri tíma fjölgað um 7,7% á ári
er þó viðbúið að gistinóttum fjölgi áfram á næstu
árum þrátt fyrir mögulega skattahækkun.
Loks kemur fram í skýrslunni að líta megi á þá
tilhögun að virðisaukaskattur sé lægri á gistingu en
almennt tíðkast sem styrk til atvinnugreinarinnar.
Mishár skattur á atvinnugreinar mismuni fyrirtækjum og leiði jafnan til þess að hagkerfið nýti
ekki framleiðsluþætti sína á hagkvæmasta hátt. - mþl
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fer heimurinn ekki bara heldur skánandi?

Ágætir unglingar

M

iklu lengur en elztu menn muna hefur hver kynslóð
hneykslazt á þeirri næstu á eftir, gjarnan undir
slagorðinu vinsæla „heimur versnandi fer“. Þeim
eldri finnst siðgæði, vinnusemi og mannkostum
gjarnan fara hnignandi hjá kynslóð afkomendanna.
Nú eru tuttugu ár liðin frá því að kerfisbundnar rannsóknir
hófust á högum ungs fólks á Íslandi, í efri bekkjum grunnskóla
og í framhaldsskólum. Undanfarin ár hefur rannsóknafyrirtækið
Rannsóknir og greining, í samstarfi við mennta- og menningarSKOÐUN
málaráðuneytið og Háskólann í
Reykjavík, annazt þessar rannÓlafur Þ.
Stephensen
sóknir. Niðurstöðurnar hafa veitt
olafur@frettabladid.is
miklar og ýtarlegar upplýsingar
um hagi íslenzkra unglinga, sem
fræðimenn og stjórnvöld hjá ríki
og sveitarfélögum hafa nýtt til að
leitast við að taka á vandamálum
og bæta aðbúnað og þjónustu við þennan aldurshóp.
Í vikunni kom út nýjasta rannsóknin, byggð á spurningakönnun
meðal krakka í þremur efstu bekkjum grunnskóla um allt land,
með samanburði við niðurstöður fyrri ára. Niðurstöðurnar benda
eindregið til þess að tuðið í eldri kynslóðum um versnandi heim
eigi við fá rök að styðjast.
Unglingarnir okkar fara þannig síður í partí en jafnaldrar
þeirra fyrir tuttugu árum gerðu, reykja og drekka miklu minna og
neyta síður kannabisefna, þótt neyzla síðastnefndu efnanna hafi
staðið í stað síðustu árin. Þessi börn eru miklu duglegri að stunda
íþróttir en foreldrar þeirra, borða miklu meira af grænmeti og
ávöxtum en minna sælgæti og líður upp til hópa vel bæði andlega
og líkamlega.
Þeim hefur fækkað sem leiðist í skólanum eða telja námið tilgangslaust, færri vinna með skólanum en engu að síður telja langflestir efnahag fjölskyldunnar í lagi. Bóklestur hefur aukizt, en
lestur blaða og tímarita reyndar dregizt verulega saman. Á því
kann að vera sú skýring að þessi aldurshópur sækir sér fréttir
miklu frekar á netið en í pappírsblöð, en vekur samt þá sem vinna
við að búa til blöð óneitanlega til umhugsunar um hvernig fréttum
og fróðleik verði bezt komið á framfæri við þennan aldurshóp á
stafrænu formi.
Foreldrar unglinganna virðast líka hafa falið gömlu partímyndirnar og tekið hlutverk sitt föstum tökum, því að þessir krakkar
eyða meiri tíma með foreldrum sínum en tíðkaðist fyrir tveimur
áratugum, eru síður úti eftir að útivistartíma lýkur, foreldrarnir
fylgjast betur með því í hvaða félagsskap þau eru og almennt
eiga þau góðan aðgang að umhyggju, hlýju og góðum ráðum hjá
foreldrum sínum.
Þetta er jákvæð mynd og hefur þrátt fyrir efnahagshremmingar og alls konar samfélagsbreytingar farið heldur batnandi
undanfarna tvo áratugi. Þar með er að sjálfsögðu ekki sagt að
allt sé í himnalagi. Áhættuhóparnir eru til, sem verða áfengi og
fíkniefnum að bráð, glíma við heilsu- og félagsvanda eða detta út
úr námi. Rannsóknirnar gegna ekki sízt því hlutverki að finna þá
hópa og finna leiðir til að sinna þeim betur. En það er mikið unnið
með því að stækka sterka hópinn. Það virðist sem betur fer hafa
tekizt alveg ágætlega.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
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Heilsuréttir fjölskyldunnar

Léttvægt lögbrot
Lára Hanna Einarsdóttir bloggari er
ein þeirra sem kallað hafa eftir nýjum
vinnubrögðum og því að lærdómur
sé dreginn af skipbrotinu sem
efnahagshrunið var. Einmitt þess
vegna er sérkennilegt að lesa skrif
hennar varðandi þá staðreynd að
úrskurðað hafi verið að Ögmundur
Jónasson hafi brotið lög. Lára birtir
á Facebook-síðu sinni tilvitnun
í einhvern Jón sem hún segist
sammála, en þar er að finna
langan lista yfir mál sem
fjölmiðlar sofa á verðinum
gagnvart á meðan þeir einblína á lögbrot ráðherrans.
Sjálf hefur hún hvorki tíma
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Valkvæð samfélagsvitund
Það eru léttvæg rök að agnúast út í
umfjöllun um eitthvað sem manni
finnst ekki nógu merkilegt, af því
að allt hitt sem manni finnst vera
að er enn ólagað. Þá hefði maður
haldið að réttlætiskennd Láru Hönnu
næði yfir öll lögbrot og að hið nýja
samfélag réttsýni og ábyrgðar
ætti við í öllum tilvikum
þegar ráðamenn brjóta
lög. Samfélagsvitund á
nefnilega ekki að
vera valkvæð.

Þá kjósum við bara
Lúðvík Geirsson, þingmaður Samfylkingarinnar, var í viðtali á Bylgjunni
í gærmorgun. Hann kvartaði yfir
ástandinu á þingi, stór mál væru
tekin í gíslingu og allt í uppnámi. Þá
væri stjórnarliðið ekki nógu samhent
því „Vinstri græn hafa því miður
verið í mjög þungri stöðu og
það er greinilegt að hún
er þannig núna“. Ef þetta
breytist ekki vill Lúðvík rjúfa
þing og boða til kosninga.
Þolinmæðin gagnvart
samstarfsflokknum
virðist því ansi þunn.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Nýtt ráðuneyti
allra atvinnugreina
Stjórnarráð

Mest selda bókin á Íslandi 2012
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né áhuga á að setja sig inn í málið.

Steingrímur J.
Sigfússon
atvinnuvega- og
nýsköpunarráðherra

Á

laugardag tók til starfa nýtt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og með
því hafa stjórnvöld og atvinnulífið eignast
öflugt tæki til stefnumótunar, framþróunar og nýsköpunar. Markmiðið er skýrt og
klárt – að búa eins vel og kostur er í haginn
fyrir öflugt atvinnulíf.
Meðal þess sem gagnrýnt var í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis var að stjórnsýslueiningarnar væru of veikburða og að
styrkja þyrfti ráðuneytin. Með því að sameina iðnaðarráðuneytið, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið og hluta af efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er orðið til
nýtt 70 manna ráðuneyti atvinnuvega og
nýsköpunar sem hefur afl og burði til að
ráða við þau mikilvægu verkefni sem við
blasa.
Í skipuriti nýja ráðuneytisins er ekki
að finna nöfn hinna hefðbundnu atvinnugreina sem margar hverjar hafa hingað til
átt sín eigin ráðuneyti. Þeim verður eftir
sem áður sinnt af kostgæfni en til þess að
takast á við ný tækifæri tókum við snemma
þá ákvörðun að hólfa ekki atvinnugreinarnar niður hverja í sinn bás heldur nálgast

þær út frá almennum starfsskilyrðum.
Þetta er að mínu viti holl og tímabær
uppstokkun því að atvinnugreinar þróast með tímanum. Hvern hefði til dæmis
órað fyrir því fyrir 25 árum að árið 2012
yrði ferðaþjónustan ein af þeim þremur
atvinnugreinum sem skapa okkur Íslendingum mestar gjaldeyristekjur? Hvað þá
að uppgangur hinna svokölluðu skapandi
greina yrði í líkingu við það sem raunin er.
Það er ekki að ástæðulausu að síðara orðið í
nafni hins nýja ráðuneytis sé nýsköpun.
Stofnun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis ásamt stofnun fjármála- og
efnahagsráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis er lokahnykkurinn á viðamikilli endurskipulagningu stjórnarráðsins
sem mælt var fyrir um í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar. Ráðuneytum hefur
fækkað úr 12 í 8 og fyrir vikið stöndum við
nú með skilvirkari og öflugri stjórnsýslu.
Ég hlakka til að vinna að því að efla
íslenskt atvinnulíf ásamt samstarfsfólki
mínu í nýju ráðuneyti og í skapandi samvinnu við hagsmunaaðila. Tækifærin eru
svo sannarlega til staðar.
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Krónan á
þunnum ís, 2. hluti
Fjármál
Zack
Vogel
lektor í New York

B

rasilía og Kína hafa farið ólíkar leiðir í sínum gengismálum. Af því geta Íslendingar lært
þó stærðarmunur hagkerfanna sé
mikill. Argentína og Venesúela
hafa lengi reynt að halda gjaldmiðlum sínum sterkari en sem
svarar til jafnvægisgengis þeirra
og hafa reynt að halda aftur af
verðbólgu með miklum stjórnvaldsafskiptum án þess að grípa
til gengisfellinga.
Þessi barátta Suður-Ameríkuríkjanna tveggja hefur staðið lengi en mun án efa enda með
greiðslufalli, gengisfellingum og
óðaverðbólgu. Íslenska fjármálaog gjaldmiðilskreppan gekk hraðar fyrir sig og náði til mun færri
þátta hagkerfisins en í Argentínu
og Venesúela og landið ætti því
ekki að þurfa að ganga í gegnum
sömu reynslu og löndin tvö. En
hafist Ísland ekkert að varðandi
fyrirkomulag gjaldmiðilsmála
sinna mun það fylgja í fótspor
Argentínu og Venesúela. Lítil lönd
geta ekki haldið gjaldmiðli sínum
sterkum yfir lengri tíma.
Valið milli þess að halda krónunni eða að taka upp erlenda mynt
kann að tengjast áframhaldandi
aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Ísland getur ekki
haldið krónunni og samtímis komist hjá takmörkunum á að- og frástreymi erlends fjármagns. Yrði
reynt að halda krónunni og heimila
jafnframt frjálst flæði fjármagns
inn og úr landi myndi fyrirkomulagið magna upp bólur sem á endanum spryngju rétt eins og í október 2008. Íslensk stjórnvöld þurfa
að ræða við EFTA og Evrópusambandið um aðferðir til að halda
aðildinni að Evrópska efnahagssvæðinu þrátt fyrir nauðsynlegar
takmarkanir á fjórfrelsinu þannig að Íslendingar geti áfram búið
í haginn fyrir stöðugan hagvöxt
og verðlagsstöðugleika og gengisstöðugleika. Markmið viðræðna
af hálfu Íslendinga ætti að vera
að halda krónunni og aðildinni að
Evrópska efnahagssvæðinu.
Samandregið felast tillögur
mínar í allmörgum þáttum. Hægt
er að vinna að sumum þáttunum samtímis. Í fyrsta lagi þurfa
íslensk stjórnvöld að setja upp
nefnd sem setur fram gengisstefnu og hefur tæki til að halda
gengi krónunnar veikara en jafnvægisgengi segir til um. Í öðru
lagi ætti að leyfa erlendum fjárfestum að fara hægt og bítandi út
úr hagkerfinu jafnframt því sem
ströng skilyrði yrðu sett fyrir innflæði fjármagns. Í þriðja lagi þarf
að ræða við EFTA og Evrópusambandið um áframhaldandi aðild
landsins að Evrópska efnahags-

svæðinu þrátt fyrir takmarkanir á
fjármagnsflæði til og frá landinu.
Í fjórða lagi ættu íslensk stjórnvöld að halda áfram hinu hægfara
umsóknarferli að Evrópusambandinu og að Myntbandalagi Evrópu. Það yrði Íslendingum ekki
til góðs að taka upp þjóðargjaldmiðla landa á borð við Kanada eða
Bandaríkjanna vegna þess að peningamálaaðgerðir og gjaldmiðlapólitískar aðgerðir þessara landa
munu aldrei taka mið af þörfum
eða vandamálum Íslands.
Ef allt færi á besta veg yrði
staðan sú að búið væri að ná
tökum á stjórn krónunnar og gengi
hennar væri nægjanlega veikt til
að forða hættu á miklum gengisfellingum löngu áður en það væri
kominn tími til þess fyrir Ísland
að taka upp evru. Þetta myndi
krefjast talsverðra fórna þegar til
skamms tíma er litið. Hugsanlega
þarf að veikja krónuna talsvert og
berjast við verðbólgu með auknum hagvexti til að forðast vaxtahækkanir. Hvort tveggja kynni að
auðvelda að koma íslenska hagkerfinu á braut sjálfbærs hagvaxtar. Besta stefnumörkunin
fyrir Ísland virðist vera að undirbúa sig vel undir að geta tekið upp
evru. Ef vel yrði unnið að slíkri
stefnumörkun gæti það verið besti
undirbúningur þess að þurfa ekki
að ganga alla þá leið.
Þó það kunni að virðast ólíklegt
nú, þá gæti til þess komið að upptaka evru yrði til þess að Ísland
yrði fórnarlamb lánaþenslu og
gæti ekki losað sig úr þeirri
klemmu. Þetta er staðan í Grikklandi nú. Sagan segir þó að það
að halda sér við krónuna feli í sér
áhættu. Vel upplýstur Seðlabanki
getur dregið úr hættu á sveiflum
í verðmæti krónunnar. En ekki er
hægt að koma að fullu í veg fyrir
slíka atburði.
Af tilviljun kom skýrsla Seðlabankans um „Varúðarreglur eftir
fjármagnshöft“ út sama dag og ég
setti þessar línur á blað. Ég mun
lesa enska útgáfu skýrslunnar um
leið og hún liggur fyrir en þeir
punktar sem ég hef séð benda til
að þessar reglur ættu að styrkja
og styðja nýja og bætta krónu.
Nú er rétt að halda krónunni,
halda augunum á veginum og vonast til að þurfa ekki undir neinum
kringumstæðum að þurfa að setja
stjórntækin í hendur annarra.
Zack Vogel keypti og seldi
skuldatryggingar nýlega þróaðra
ríkja fyrir Morgan Stanley og
Deutsche Bank. Hann vinnur nú
að því að greina viðbrögð Íslands,
Argentínu, Grikklands og annarra kreppuhrjáðra landa við fjármálakreppum, nýjum og gömlum.
Hann er lektor við Viðskiptafræðideild Skidmore College í Saratoga
Springs, New York. Námskeið
Vogels um Global Credit Crisis
mun fjalla ýtarlega um valkosti þá
sem Ísland stendur frammi fyrir á
gjaldmiðilssviðinu.

AF FINGRUM
FRAM
Spjalltónleikar án hliðstæðu

Jón Ólafsson tekur á móti okkar fremsta tónlistarfólki og
laðar fram frábæra stemningu eins og honum er einum
lagið. Í fyrra seldist allt upp. Tryggið ykkur miða í tíma.
27. september kl. 20.30

KK – VEGBÚINN VINALEGI

18. október kl. 20.30

MAGNÚS EIRÍKSSON – KÓNGUR EINN DAG

1. nóvember kl. 20.30

HELGI BJÖRNSSON – ERU EKKI ALLIR SEXY?

22. nóvember kl. 20.30

PÁLL ÓSKAR – GORDJÖSS.IS

6. febrúar kl. 20.30

EIVÖR PÁLSDÓTTIR – EINSTÖK UPPLIFUN

21. febrúar kl. 20.30

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON – VIÐ FÁUM ALDREI NÓG AF BÓ

7. mars kl. 20.30

ANDREA GYLFADÓTTIR – ÞÓ FYRR HEFÐI VERIÐ

Lítil athugasemd
Í

Fréttablaðinu 3. sept. sl. vakti athygli mína lítil klausa. Tilefnið
var undirskrift gegn því að öræfi Íslands væru seld útlendingum, en greinarhöfundur setur síðan atburðinn í óvænt samhengi við
undirskriftasöfnun sextíumenninganna frá 1964 þar sem hvatt var
til takmörkunar á útsendingum hersjónvarpsins sem þá var við lýði.
Við þetta er ýmislegt að athuga og þá helst þetta: Um áratugaskeið var bandarísk herstöð á Íslandi sem klauf þjóðina í fylkingar
með og móti, sennilega jafn stórar um það bil sem téð undirskriftasöfnun átti sér stað. Þegar hér var komið sögu hafði herstöðin, auk
þess að verja landið fyrir utanaðkomandi árás, tekið að sér að sjónvarpa afþreyingarefni eins langt og stöðin dró, þ.e. um suðvestanvert landið.
Á þeim tíma var ekkert sjónvarp á Íslandi þannig að áhrifamesti
fjölmiðill samtímans var í höndum erlendrar herstöðvar, umdeildrar, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Af því leiddi að jafnvel stuðningsmönnum hersetunnar ofbauð, sumum hverjum, og lögðu því
nafn sitt við listann. Að gefa í skyn að sú undirskriftasöfnun hafi
á einhvern hátt misst marks af því nú geti landsmenn náð fjölda
erlendra stöðva í tækin sín er varla samboðið Kolbeini Óttarssyni
Proppé. Eða hvað?
Pétur Gunnarsson rithöfundur

21. mars kl. 20.30

DIDDÚ – SPILVERKIÐ OG STELLA

Stakir miðar 3.300 kr. Fernir
tónleikar á aðeins 11.600 kr.
Miðasala Salarins er opin virka daga kl. 12.00-17.00
og klukkustund fyrir tónleika. SÍMI 5 700 400
WWW.SALURINN.IS • Hamraborg 6 • 200 Kópavogi

-hljómar vel
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Vilt þú að náttúruauðlindir verði þjóðareign?
Ný stjórnarskrá
Þorkell
Helgason
sat í stjórnlagaráði

H

inn 20. október nk. verður
haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá.
Auk almennrar spurningar um
grundvöllinn verður spurt um
afstöðu til nokkurra lykilatriða í
tillögum ráðsins. Önnur spurn-

ingin, sem lýtur að einu þessara
atriða, felst í fyrirsögn þessa
pistils en er í heild sinni þannig:
„Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá
verði náttúruauðlindir sem ekki
eru í einkaeigu lýstar þjóðareign?“
Ekki virðist mikill ágreiningur meðal þjóðarinnar eða
stjórnmálaflokkanna um svarið.
Flestir virðast vilja stjórnarskrárvarið ákvæði um þjóðareign á náttúruauðlindum og
eru þá einkum fiskimiðin og
orkulindirnar hafðar í huga.
En ágreiningur hefur verið um

Bjart er yﬁr Brighton

Kláraðu jólainnkaupin í tíma
12. – 15. okt.
2. – 5. nóv.
30. nóv. – 3. des.
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allra fegurstu borg Bretlands.
Innifalið er ﬂug með sköttum og gjöldum, 3 nætur á Hótel Jurys Inn
auk morgunverðar. Brighton er í 40 mín. akstursfjarlægð frá Gatwick.

Verð á
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59.900 kr.
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wowferdir.is

merkingu hugtaksins þjóðareign, einkum meðal lögfræðinga. Til eru þeir sem líta á þetta
sem hátíðlega en merkingarlitla
yfirlýsingu. Aðrir gefa minna
fyrir orðið en vilja gæða hugtakið innihaldi og þá einkum
því hvernig beri að nýta auðlindirnar auk skýrra ákvæða um
endurgjald fyrir afnot af þjóðareignum.
Málið er eitt þeirra sem
Alþingi fól stjórnlagaráði að
taka sérstaklega til skoðunar.
Það var gert eins og sést í ýtarlegum ákvæðum, einkum í 34.
gr. í frumvarpi ráðsins. Að
beiðni Alþingis var málið aftur
yfirfarið á fundum þorra ráðsmanna 8.-11. mars sl. Meginákvæðin í frumvarpsgreininni
(eftir yfirferðina) eru þessi:
A1: Auðlindir í náttúru
Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar.
A2: Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd
þeim, til eignar eða varanlegra
afnota og aldrei má selja þær
eða veðsetja.
A3: Til auðlinda í þjóðareign
teljast náttúrugæði … sem ekki
eru í einkaeigu.
A4: Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota
eða hagnýtingar auðlinda eða
annarra takmarkaðra almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn.
A5: Slík leyfi skal veita á
jafnræðisgrundvelli og þau
leiða aldrei til eignarréttar eða
óafturkallanlegs forræðis yfir
auðlindunum.
Fyrsti málsliðurinn, A1, er
yfirlýsing um þjóðareign. Með
A3 er skýrt tekið fram að ekki
er verið að sölsa einkaeigur
undir ríkisvaldið. Um innihaldið, meðferð þjóðareigna,
er fjallað í liðum A3, A4 og A5.
Vegur þar einna þyngst að fyrir
hagnýtinguna eigi að greiða
„fullt gjald“, sem er orðalag sótt
í ákvæði núgildandi stjórnarskrár um eignarnám, og að nýtingarrétturinn skuli veittur á
„jafnræðisgrundvelli“.
Spurningin um þjóðareignina
í atkvæðagreiðslunni 20. október snýst að formi til aðeins um
yfirlýsinguna, ígildi A1, en ætla

verður að Alþingi muni skoða
jáyrði við henni sem efnislegan
stuðning við alla 34. gr. í frumvarpi ráðsins.

að setja leikreglurnar. Ákvæðin
mæla t.d. hvorki fyrir um tiltekið kvótakerfi né einhverja
aðra fiskveiðistjórnunaraðferð.

Rök fyrir JÁ við spurningunni
Ekki er tóm til að rekja þau fjölmörgu rök sem fram hafa komið
um þjóðareign á auðlindum og
verður aðeins tæpt á nokkrum:
■ Á þjóðfundinum 2011 var
áberandi sú skoðun að mæla
bæri fyrir um eign þjóðarinnar
á auðlindum í stjórnarskrá og að
arður af nýtingu þeirra rynni að
meginhluta til eigandans, þjóðarinnar.

Rök fyrir NEI við spurningunni
Andstæðingar þjóðareignar hafa
ekki tjáð sig mikið með beinum
hætti heldur fremur þannig
að gera eigi hlutina einhvern
veginn öðru vísi:
■ Sumir lögfræðingar segja
hugtakið þjóðareign vera loðið
og skapa ýmsan skilgreiningarvanda. Því er til að svara að
í stjórnarskrárákvæðinu og í
umræddri 34. gr. í frumvarpi

Ekki virðist mikill ágreiningur meðal
þjóðarinnar eða stjórnmálaflokkanna um
svarið. Flestir virðast vilja stjórnarskrárvarið ákvæði um þjóðareign á náttúruauðlindum og
eru þá einkum fiskimiðin og orkulindirnar hafðar í
huga. En ágreiningur hefur verið um merkingu hugtaksins þjóðareign, einkum meðal lögfræðinga.
■ Með yfirlýsingu um þjóðareign á auðlindum og öðrum takmörkuðum gæðum sem ekki eru
í einkaeigu er verið að taka af
skarið um mál sem hefur velkst
lengi fyrir þingi og þjóð. Nú
er tækifæri að taka af skarið
þannig að ekki verði um villst.
■ Ekki síst er mikilvægt við
hvers kyns samninga við erlend
ríki eða ríkjasamtök að það sé
á hreinu að auðlindir lands og
sjávar eru í eigu íslensku þjóðarinnar.
■ Verið er að vinna að afmörkun
landareigna í einkaeigu. Afgangurinn á ekki að verða einskis
manns land heldur ótvíræð sameign þjóðarinnar.
■ Nýting þjóðareigna, fiskimiða eða orkulinda, á áfram að
vera í höndum einstaklinga og
fyrirtækja. Því er ekki verið
að breyta með yfirlýsingu um
þjóðareign.
■ Stjórnarskrárákvæðin nýju
setja því siðferðilegar skorður
hvernig með skal fara við úthlutun nýtingarleyfa. En það
verður áfram hlutverk Alþingis

ráðsins er kveðið skýrt á um
merkingu orðsins.
■ Sagt hefur verið að þjóðareign feli í sér þjóðnýtingu sem
sé af hinu vonda. Þetta er á misskilningi byggt þar sem stjórnlagaráð tekur skýrt fram að
þjóðareign nái aðeins til þeirra
réttinda sem ekki eru þegar í
einkaeigu. Hún nær einungis
til þess sem enginn hefur með
réttu getað eignað sér.
■ Sumir hafa áhyggjur af því að
ný eða breytt ákvæði um þjóðareign og afnotaskilmála setji
allt á hvolf. Ég tel þetta óþarfa
áhyggjur. Það er undir löggjafanum komið að tryggja að framkvæmd þjóðareignarákvæðisins
eigi sér eðlilegan aðdraganda og
aðlögunartíma.

Ályktun
Pistilhöfundur mælir með jáyrði
við spurningunni. Þar með verði
tryggt að sameiginlegur auður
lands og sjávar haldist hjá þjóðinni en hverfi ekki til einstaklinga hvort sem er innan lands
eða utan.

Burt með allt pukur
og baktjaldamakk
Stjórnmál

LÁTTU FAGMENN
META GULLIÐ

Jakob F.
Ásgeirsson
rithöfundur og
útgefandi

Í

Við kaupum til endurvinnslu allar tegundir af gullskartgripum, gamla
og nýja, gullúr, tanngull, gullpeninga, hvers kyns silfur og demanta í betri
skartgripagæðum.
Við bjóðum gott og alþjóðlega samkeppnishæft verð fyrir gripina og
framleiðum úr öllu gulli sem við kaupum. Þannig spörum við gjaldeyri.
Komdu til okkar á Laugaveg 61 og leyfðu okkur að veita þér faglega
ráðgjöf sem tryggir að þú færð rétta greiningu á þínum verðmætum.
Það skiptir mestu máli.
Við staðgreiðum allt gull en áskiljum okkur rétt til að biðja um persónuskilríki.
Aðeins í verslun okkar að Laugavegi 61, virka daga milli kl. 10–18.
Góð séraðstaða þar sem gull er metið í ró og næði.

www.jonogoskar.is
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Sérstaða okkar hjá Jóni og Óskari er sú að við höfum keypt og selt
gull í 41 ár og búum því yfir mikilli þekkingu, reynslu og fagmennsku
á þessu sviði.

síðustu viku skýrði framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins frá því opinberlega að
„starfshópur“ væri að útfæra
þá hugmynd að val á framboðslistum flokksins í næstu alþingiskosningum færi fram „á fulltrúaráðsfundi“ eins og það var
orðað. Flesta stuðningsmenn
Sjálfstæðisflokksins hefur vafalaust sett hljóða við þessi tíðindi.
Hverjir skyldu helst mæla fyrir
þessari fráleitu hugmynd? Jú,
það eru væntanlega fylgismenn
þeirra kjörinna fulltrúa flokksins
sem gagnrýnislaust stigu trylltan
hrunadansinn með skuldakóngum „útrásarinnar“. Þeir hafa, að
sögn, hreiðrað um sig í flokksfélögum Sjálfstæðisflokksins og
virðast stundum hafa það eitt
markmið að treysta stöðu sinna
manna, tryggja að þeir haldi sínu
sæti í goggunarröðinni.
Þetta er kannski meginskýringin á þeirri gjá sem á undanförnum árum hefur myndast
milli flokksapparatsins og
almennra fylgismanna Sjálf-

stæðisflokksins. Í flokkskerfinu
hugsa menn fyrst og fremst
um innanflokksvaldabrölt en
almennum stuðningsmönnum
flokksins er hins vegar efst í
huga að standa vörð um sjálfstæðisstefnuna. Þess vegna væri
flokksapparatinu vel trúandi til
þess að fara þessa fráleitu leið.
Viðhlæjendur skuldakónganna
telja sig eiga vísan meirihluta
meðal þeirra sem hafa rétt til
þess að sækja fulltrúaráðsfundi
Sjálfstæðisflokksins.
Af þeirri ástæðu er mikilvægt að almennir stuðningsmenn
Sjálfstæðisflokksins láti heyra
í sér og komi í veg fyrir þessa
ósvinnu.
Þeir sem kjörnir hafa verið
til trúnaðarstarfa í nafni Sjálfstæðisflokkinn eiga ekki
flokkinn. Það eru stuðningsmenn flokksins sem eiga Sjálfstæðisflokkinn. Kjörnir fulltrúar
flokksins starfa í umboði þeirra
og ef stuðningsmönnunum finnst
þeir hafa brugðist trausti sínu
eiga þeir skilyrðislaust að víkja.
Það er hin lýðræðislega aðferð.
Sjálfstæðisflokkurinn endurvinnur ekki traust kjósenda
nema með því að bjóða almennum stuðningsmönnum upp á
tækifæri til rækilegrar endurnýjunar á framboðslistum
flokksins.
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Frönsk barnalög tryggja mannréttindi
Barnalög
François
Scheefer
fv. formaður félags
um vináttu og
nemendaskipti
Frakklands og Íslands

F

rönsku barnalögin frá 4. mars
2002 tryggja mannréttindi
barna og foreldra, eins og sænsk
og norsk barnalög. Enda meta löggjafar Frakklands, Svíþjóðar og
Noregs þau grunnréttindi að börn
njóti heilbrigðra tengsla við báða
foreldra sína og báðar stórfjölskyldur – og þau grunnréttindi að
foreldrar eigi óheft og eðlileg samskipti við börnin sín – meðal allra
ríkustu mannréttinda.
Á móti eru íslensk barnalög ein
þau vanþróuðustu í Vestur-Evrópu. Líka nýju Barnalögin sem
taka gildi 1. janúar 2013. Því þótt
þau bæti við heimild dómara til
að úrskurða um forræði, má barn
ekki eiga tvöfalt lögheimili. Og sem
fyrr vernda þau börn alls ekki gegn
umgengnisréttarbrotum þess foreldris sem þau hafa lögheimili hjá.

Ábyrgð fyrir lífstíð
Frakkland gerir mjög miklar
kröfur til beggja foreldra um að
standa undir ábyrgð sinni gagnvart barninu sínu og hinu foreldri
þess. Og algjört lágmark er að geta
átt kurteisleg samskipti við hitt
foreldrið. Enda telst óvirðing við
hitt foreldri barns bein óvirðing
við barnið sjálft.
Báðir foreldrar í Frakklandi
hafa hnífjöfn réttindi og skyldur
fyrir lífstíð vegna eigin barns. Og
frönsk lög tryggja barninu óheftan
aðgang að þeim báðum. Stjúpforeldri getur t.d. aldrei komið í stað
raunverulegs foreldris. Það getur
enginn nema um grófa glæpi gegn
barninu sé að ræða (eins og t.d. að
brjóta umgengnisrétt þess við hitt
foreldri sitt). Franskir foreldrar
geta m.ö.o. slitið samvistum – en
þeir geta aldrei slitið samvistum
við börnin sín.
Í Frakklandi eru álit og skoðanir
barna alltaf í öndvegi, undantekningalaust og án tillits til aldurs.
Fjölskylduhéraðsdómari sker úr
um málsatvik. Alltaf skal virða
óskir barnsins og foreldrum ber
lagaleg skylda til þess að standa
undir foreldraábyrgðinni og kom-

Gamalt fegrunarráð - í nútímalegum búningi
Ga

Á Íslandi ríkir eins
konar einræði lögheimilisforeldra. Og allt
í barnalögunum styður
þetta einræði. Auk þess
sem embættiskerfið virðist
sniðið að þessu einræði.
ast að samkomulagi. Allar stærri
ákvarðanir í lífi franskra barna
þarf þannig að taka sameiginlega,
svo sem um skírn, fermingu, skóla,
tómstundastarf og flutning.

Tvöfalt lögheimili
Til að tryggja réttindi franskra
barna til ábyrgðar beggja foreldra sinna eiga þau rétt á tvöföldu lögheimili. Enda er alltaf
gert ráð fyrir 50% samvistum
ef það er landfræðilega hægt. Ef
þetta er ekki hægt eru fundnar
aðrar lausnir sem tryggja óheftan
aðgang barnsins að báðum foreldrum sínum og stórfjölskyldum.

Þorleifur Örn
Gunnarsson
kennaranemi

D
Dreifingaraðili
Danson ehf :: Sími 588 6886

Ísland – best í heimi?
Í ljósi réttinda franskra barna
og foreldra eru íslensku barnalögin sjónhverfing. Á yfirborðinu
þykjast þau vernda réttindi barna
og foreldra þeirra – á meðan
þau bjóða upp á að margbrjóta
þessi réttindi undir yfirborðinu.
Íslensku barnalögin vernda barn
alls ekki fyrir misnotkun lögheimilisforeldis þess. Og þau gera
það nær ómögulegt fyrir venjulegt fólk að eiga heilbrigð samskipti við börnin sín ef lögheimilisforeldið brýtur umgengnisrétt
barnanna.
Á Íslandi ríkir eins konar einræði lögheimilisforeldra. Og allt
í barnalögunum styður þetta einræði. Auk þess sem embættiskerfið virðist sniðið að þessu
einræði. Sem er gjörsamlega
óboðlegt í réttarríki. Því á Íslandi
virðist hægt að brjóta mannréttindi barna og foreldra út í
hið óendanlega með fullu leyfi
laganna. Hvers vegna ákveður
Ísland ekki að verða í fararbroddi
í heiminum hvað varðar réttindi
barna og foreldra í stað þess að
vekja óhug annarra siðmenntaðra
þjóða?

Að finnast lífið vera ævintýri
Menntamál

Agúrku roll on

Dómari getur dæmt barni
umgengnisrétt við nánustu ættingja sína til að tryggja að barnið
geti hitt þá óhindrað. Frönsk börn
hafa þannig óskoraðan rétt á
nánum tengslum við forfeður sína
og stórfjölskyldur í báðum fjölskyldum, eins og t.d. ömmur og
afa. Og ef annað foreldrið brýtur
umgengnisrétt barns við ömmur
og afa liggja harðar refsingar við
slíkum glæpum, m.a. forræðismissir.
Við skilnað foreldra tekur fjölskylduhéraðsdómari í sérstökum
fjölskyldudómstóli ákvarðanir
um skilnaðinn, þ.m.t. um líf og
umgengnisrétt barnsins. Og ef
umgengnisréttur barna er ekki
virtur fer málið í sakadóm sem
dæmir þau sem hegningarlagabrot. Ströngustu viðurlög við
umgengnisréttarbrotum eru allt
að þriggja ára fangelsi, forræðismissir og sektir að upphæð 6,6
milljónum króna (45.000 evrur).
Opinberum aðilum ber auk þess
að veita báðum foreldrum upplýsingar um barnið sitt. Og ef þetta
er ekki virt af skóla, t.d. varðandi
einkunnir, er slíkt hegningarlagabrot.

E

ftir stúdentspróf ákvað ég
að fara að vinna á leikskóla.
Ég var heppinn með vinnustað
því þar var mér treyst til að taka

ÚRVALSFÓLK (60+)
FERÐALÖG
OG FRÁBÆR
FÉLAGSSKAPUR

þátt í metnaðarfullu og faglegu
starfi á deildinni minni. Ég beið
með óþreyju hvers deildarfundar þar sem skoðanir mínar voru
virtar en vænst þótti mér um að
fá minn eigin hóp til að vinna
með. Hópurinn samanstóð af
nokkrum fjögurra ára einstaklingum. Eitt af því sem ég tók
mér fyrir hendur var að fara með
hópinn í skipulagða vettvangsferð í hverri viku. Við tókum með
okkur farangur svo sem stækkunargler, vatnsbrúsa og stundum
rúsínupoka. Ferðin var skipulögð
af mér um nærumhverfi leikskólans. Með þessum börnum
lærði ég í fyrsta skipti á mínum
ferli eitthvað nýtt. Ég uppgötvaði
að kennsla er alltaf gagnkvæm.
Ég lærði kennslufræði.
Að vinna með börnum getur
verið svo óskaplega gefandi. Eftir
hverja vettvangsferð settist hópurinn saman og við ræddum um
hver upplifun okkar hafði verið.
Hversu vel sem ég skipulagði
þessar vettvangsferðir þá kom
í ljós að ég hafði lítil sem engin
áhrif á það hvað börnin fengu út

arafræði. Fyrst fór ég í sálfræði
(fyrir alla þroskasálfræðina) og
seinna bætti ég stjórnmálafræði
við sem aukagrein. Það tók mig
tvö ár að uppgötva að ég væri
ekki á réttri leið í lífinu. Ég uppgötvaði að ég stefndi á áfangastað
í stað þess að njóta ferðalagsins.
Ég lagðist undir feld og þurfti að
taka afstöðu til ákveðinna spurninga.
Var ég tilbúinn að ganga inn í
stétt sem stöðugt þarf að berjast
fyrir sanngjörnum launum?
Móðir mín er góður kennari en
þrisvar sinnum hef ég horft á
hana þurfa að beita verkfallsrétti
sínum. Er það eðlilegt?
Hvernig ætlaði ég að eldast
í starfi og komast hjá stöðnun?
Hvað var það sem ég gat boðið
upp á?
Allt það sem fór í gegnum huga
mér á þessum tíma uppgötvaði
ég að væru fordómar. Áskapaður
hugsunarháttur samfélagsins.
Hversu margir stúdentar ætli
velti því fyrir sér hvernig maður
eigi nú eftir að eldast í starfi? Það
er fáránleg pæling. Laun kennara

Ég hef ekki tölu á því hversu oft mér varð
hugsað til litlu vina minna á leikskólanum
sem kenndu mér að ævintýrið verður ekki
skipulagt. Það er á ábyrgð hvers og eins að finnast lífið
vera forvitnilegt, áhugavert, spennandi. Ævintýri.

EKKI MISSA AF
ÚRVALSFERÐINNI ÞINNI!
Í ferð með Úrvalsfólki er hópurinn samstæður og þú nýtur samvista við
jafnaldra, vini og kunningja. Skemmtanastjóri er með í sólarlandaferðum
og skipuleggur fjölbreytta dægradvöl. Skelltu þér með!

KANARÍ

27. OKT - 19 NÆTUR

TENERIFE

27. OKT - 21 NÓTT

Skemmtanastjóri: Ásdís Árnadóttir

Skemmtanastjóri: Kjartan Trausti

Ifa Buenaventura

Hesperia Troya

Hálft fæði innifalið

Hálft fæði innifalið

189.900 KR.-*

219.900 KR.-*

á mann miðað við 2 fullorðna
í tvíbýli með hálfu fæði á Ifa
Buenaventura í 19 nætur.

á mann miðað við 2 fullorðna í
tvíbýli með hálfu fæði á Hesperia
Troya í 21 nótt.

ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLA 4 108 REYKJAVÍK | SÍMI 585 4000 | FAX 585 4065 | INFO@UU.IS | WWW.URVALUTSYN.IS
* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn.**Hálft fæði = Morgun- og kvöldmatur. Allt innifalið = Morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og drykkir.

úr ferðinni. Ég komst að því að
það skipti litlu máli hver áfangastaðurinn var, það var leiðin að
honum sem var ævintýrið. Ævintýrin voru persónuleg.
Það sem reyndist standa upp
úr ferðunum voru atvik sem mér
þóttu venjulega ekkert sérlega
tilkomumikil. Kannski var það
fyrsti fífillinn sem óx við girðingarstaur eða ný brum á runna.
Kannski var það steypubíllinn
sem vann að framkvæmdum eða
lögreglubíllinn sem keyrði fram
hjá með brosandi lögregluþjóni
sem vinkaði til okkar.
Það tók mig ekki margar vikur
að uppgötva að áfangastaðurinn
skipti minna máli en ferðalagið
að honum. Litlu hlutirnir í kringum okkur eru þeir sem við tökum
sem sjálfsögðum hlut. Fullorðið
fólk, kennarar, getur virst vera
steinrunnin tröll úr fortíðinni
því það er ekkert sem kemur
okkur á óvart lengur. Við vitum
ávallt betur. Með öðrum orðum
þá finnst okkur hlutirnir ekkert
vera spennandi lengur.
Ég vann á leikskólanum í tvö
ár og kvaddi með kökk í hálsi. Ég
fór ekki beint í grunnskólakenn-

eru allt að því svívirðileg miðað
við ábyrgð og traust samfélagsins á getu þeirra til að fá börnum
framtíðarinnar hæfni í hendur
til að takast á við lífið. Hversu
margir hæfir stúdentar ætli fari í
annað nám en kennaranám vegna
launa? Hversu há tala er ásættanleg? Hvað er ásættanlegur kennari? En nóg um það.
Á endanum fór ég í grunnskólakennaranám því mér fannst
stéttin skipta máli og ég hafði
líklega smá trú á að ég gæti staðið
undir ábyrgðinni. Ég útskrifaðist
frá H.Í. með B.Ed.-gráðu síðastliðið vor og hef senn meistaranám. Ég hef ekki tölu á því hversu
oft mér varð hugsað til litlu
vina minna á leikskólanum sem
kenndu mér að ævintýrið verður
ekki skipulagt. Það er á ábyrgð
hvers og eins að finnast lífið vera
forvitnilegt, áhugavert, spennandi. Ævintýri.
Það er skylda kennara að fóstra
litla barnið í sjálfum sér. Það er
spennandi að skilja hluti en það
er alltaf eitthvað ævintýri sem
börnin, nemendurnir, leiða okkur
inn í. Foreldrar, kennarar og nemendur, saman, skrifa framtíðina.

SKREYTTAR TÖSKUR
Ferðalög til útlanda hafa aukist. Flestir farþegar eru með
svartar eða gráar ferðatöskur. Til að koma í veg fyrir rugling
á töskum er gott að setja litríka límmiða á töskuna eða
fallega slaufu. Þá er auðvelt að þekkja sína tösku frá hinum.

Hugsaðu vel um fæturna
Í hálfa öld hafa miljónir manna um allan heim notað
BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað um þig?
Teg: „ Annapolis“ Fótlaga skór
úr leðri með vönduðu innleggi.
Stærðir: 36 - 42 Verð: 28.900.-

Sími
Sími551
5512070
2070
Opið
Opið mán.-fös.
mán.-fös.10-18.
10-18.
Opið
laugard.
10-147. apríl
Lokað
á laugard.

Vertu vinur
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
hheitt og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

ÆVILÖNG VINÁTTA

Amerísk
gæðavara

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

CISV Á ÍSLANDI KYNNA spennandi alþjóðlegar sumarbúðir fyrir börn frá ellefu ára aldri. Skráning fyrir næsta sumar hefst í dag.

BRÚÐKAUPSGJAFIR

C

ISV-samtökin voru stofnuð árið
1951 af barnasálfræðingnum Doris
T. Allen. Hugmynd Dorisar var sú
að með því að búa til vináttusamband
milli barna af ólíku þjóðerni væri hægt
að koma í veg fyrir stríð eða annan
ágreining manna og þjóða á milli. „Ellefu
ára börn eru hvað móttækilegust fyrir
umhverfi sínu og ekki búin að þróa með
sér fordóma. Doris sá fyrir sér að með
alþjóðlegum sumarbúðum mætti vinna
með börnunum með það að markmiði
að allar þjóðir yrðu vinaþjóðir.“ útskýrir
Ásta Ýr Gunnarsdóttir, stjórnarmeðlimur CISV á Íslandi.
„Við sendum ellefu ára börn til útlanda í fjögurra vikna sumarbúðir.
Börnin fara út fjögur saman ásamt fararstjóra. Í sumarbúðunum eru um tólf
aðrir hópar frá hinum ýmsu þjóðum,
starfsfólk frá heimaþjóðinni og 5-6
ungmenni frá mismunandi þjóðum. Í
miðjum búðunum fara börnin tvö og tvö
saman og dvelja hjá CISV-fjölskyldu yfir
helgi til að kynnast betur þeirri þjóð þar
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Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is
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sem sumarbúðirnar eru haldnar,“ segir
Ásta.
„Starfið í sumarbúðunum byggist að
mestu upp á leikjum. Byrjað er á einföldum leikjum og verkefnum sem smám
saman fjalla um stærri viðfangsefni,
svo sem stríð, fátækt, ríkidæmi og aðra
þætti sem greina okkur að sem þjóðir og
einstaklinga. Vináttuböndin sem myndast endast alla ævi. Mörg börn taka þátt
í fleiri verkefnum á vegum CISV en ellefu
ára-sumarbúðum, en í boði eru unglingaskipti fyrir 12-13 ára og unglingabúðir fyrir 14-15 ára. Unglingaskiptin
verða við Austurríki í sumar. Krakkarnir
fara út í tvær vikur og dvelja á heimili
hjá fjölskyldum með jafnaldra sínum.
Austurrísku unglingarnir koma svo til Íslands og gista hjá íslensku fjölskyldunni.
Hópurinn hittist nánast daglega og vinnur ýmis verkefni. Unglingabúðir standa
yfir í þrjár vikur þar sem uppleggið er
það sama og í ellefu ára-sumarbúðum
nema þátttakendur taka meiri þátt í að
skipuleggja dagskrá búðanna.

ALLTAF GAMAN Börnin njóta sín vel í sumarbúðunum og kynnast
ungmennum frá ólíkum
löndum.

FACEBOOK
CISV á Íslandi er á
Facebook. Nánari

upplýsingar er að
finna á www.cisv.is
og er skráning fyrir
næsta sumar að
hefjast.
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74.990

84.990

Verð áður 89.990

Verð áður 99.990

FÓLK| FERÐIR
Yﬁrhafnirnar
komnar fyrir
veturinn frá

Á SLÓÐUM VAN
MORRISON Í BELFAST
SKEMMTUN Tónlistarmaðurinn Van Morrison ólst upp í Belfast á NorðurÍrlandi. Hægt er að fara í rútuferð um borgina og skoða staði tengda honum.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Haustið er tíminn,
Básar eru staðurinn

Grillferð í Bása á Goðalandi
helgina 14.-16. september.
Skráning í síma 562 1000.

Enskuskóli Erlu Ara

Enskuskóli Erlu Ara auglýsir enskunám í Hafnarﬁrði fyrir byrjendur og lengra
komna. Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum, langﬂest
konur á aldrinum 40 ára og eldri.
Við bjóðum upp á: 10 getustig með áherslu á tal. Styrkt af starfsmenntasjóðum.
Skráning í síma 8917576 og erlaara@gmail.com
Þú ert velkominn í heimsókn og tekur ákvörðum eftir fyrsta tíma hvort þú viljir taka þátt.

www.enskafyriralla.is
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elfast er afar áhugaverð borg
þar sem margt forvitnilegt er
að sjá, meðal annars minjar
frá þeim tíma þegar skotbardagar og
sprengjuregn IRA-lýðveldishersins
stóðu sem hæst. Einnig er borgin fræg
fyrir að þar var risaskipið Titanic
byggt á sínum tíma en á þessu ári var
opnað glæsilegt safn í Belfast þar sem
gestir fá allar upplýsingar um þetta
fræga skip. Belfast er önnur stærsta
borg Írlands á eftir Dyflinni og fjórtánda stærsta borg Bretlands.
Á undanförnum árum hefur miðbærinn verið mikið endurnýjaður
og mikill fjöldi veitingahúsa og kráa
sprottið upp. Listalífið er með miklum
blóma, hvort sem það er á sviði tónlistar eða leiklistar. Margir barir bjóða
upp á lifandi tónlist, meðal þeirra eru
vinsælir djassbarir.
Belfast á sér langa tónlistarsögu,
sérstaklega eru íbúarnir stoltir yfir því
að þar fæddist tónlistarmaðurinn Van
Morrison. Hægt er að fara í sérstaka
rútuferð um borgina á laugardögum
kl. 14.00 á slóðir Morrison. Í ferðinni
er meðal annars skoðað húsið þar
sem hann ólst upp og staðir þar sem
hann tróð upp með tónlist sína. Morrison fæddist 31. ágúst 1945 og er því
orðinn 67 ára. Hann flutti frá Belfast
árið 1965 en kemur þangað oft í heimsókn.
Ekið er frá hinni frægu tónleikahöll
Ulster Hall þar sem Led Zeppelin
frumflutti lagið Stairway To Heaven
við frekar dræmt lófaklapp. Einnig
er ekið um staði þar sem pönksveitir
komu fram á sínum tíma en eru núna
nýtískulegir klúbbar og veitingahús.
Með í ferðinni er fararstjóri sem segir
tónlistarsögu Belfast og spyr ferðamenn um þeirra reynslu. Ferðin tekur
tvær klukkustundir.

Van Morrison fékk tónlistarlegan
innblástur frá föður sínum sem flutti
ungur til Ameríku en sneri til baka
með bunka af blúsplötum í farangrinum. Hann stofnaði hljómsveitina
Them árið 1964 sem varð fræg fyrir
lagið Gloria. Morrison kom til Íslands
árið 2004 en hann á marga aðdáendur
hér á landi. Meðal þekktustu laga hans
eru Brown Eyed Girl. Eftir að hann gaf
út plötuna Astral Weeks lá leiðin upp
á við og er Morrison einn virtasti tónlistarmaður heims og heldur tónleika
víða. Hann verður með stórtónleika í
Belfast um næstu helgi og mun síðar
halda tónleikaferð sinni áfram um
Bretland. Rödd hans þykir óvenjuleg
hjá hvítum manni. Í október kemur út
nýr diskur með Van Morrison.
Þeir sem vilja fara í rútuferð um
slóðir Van Morrison geta skoðað hana
hér: Belfastmusic.org/music-tour.aspx.
Miðinn kostar 8 pund. Auðvelt er að
komast til Belfast frá London. Hægt
er að skoða heimasíðuna Gotobelfast.
com og fá nánari upplýsingar.
■ elin@365.is

MEÐ NÝJA PLÖTU
Van Morrison heldur
tónleika í heimaborg
sinni, Belfast, um næstu
helgi og í október kemur
út ný plata með kappanum.

ÁHUGAVERT Titanic
Belfast-safnið var opnað
fyrr á þessu ári en þar er
afar margt forvitnilegt
að sjá um hið merkilega
skip, Titanic.

SKÓLAUS Í
FLUGINU
VILT ÞÚ LÉTTAST HRATT
OG ÖRUGGLEGA?

Ferðaskipuleggjandi

Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga.

Taktu inn 2 töflur af KONJAK + STÓRT
glas af vatni 3x á dag hálftíma fyrir máltíð

Fararstjórn erlendis

Meðal námsefnis:

t Mannleg samskipti.
t Helstu áfangastaðir
erlendis í máli og
myndum.
t Mismunandi
trúarbrögð.
t Saga landsins,
menning og listir.
t Frumbyggjar og saga
staðarins.
t Þjóðlegir siðir og hefðir.
t Leiðsögutækni og ræðumennska.

Ferðalandafræði:

Evrópa, Asía, Africa, Ameríka og Eyjaálfan.

Námið fer fram í formi fyrirlestra og reynslu fararstjóra
í leiðsögn á erlendri grund.
Leiðbeinendur eru: Kjartan Trausti Sigurðsson fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi,
Leiðbeinendur
eru: Kjartan
TraustiHöskuldur
Sigurðsson,
Péturviðskiptafræðingur,
Björnsson,
Jóhanna
Kristjónsdóttir blaðamaður
og fararstjóri,
Frímannsson
Kristjónsdóttir,
Höskuldur
Magnús
Björnsson,
ÓmarJóhanna
Valdimarsson
blaðamaður, Magnús
BjörnssonFrímannsson,
fararstjóri í Kína, Pétur
Óli Pétursson
fararstjóri í
Rússlandi,
Sigurvinsson
við Guðfræðideild
H.Í. , Sr.
Skúlason
sjúkrahúsprestur.
PéturBjarni
Óli Randver
Pétursson,
Bjarnikennari
Randver
Sigurvinsson,
Sr.Bragi
Bragi
Skúlason.

Ferðamálaskóli Íslands t www.menntun.is t Sími 567 1466

Þegar töflurnar leysast upp í maga myndastt massi
sem fyllir vel upp í magasekkinn og veldur seddutilfinningu og þú borðar minna!
Í Konjak eru náttúrulegar glucomannan trefjar sem einnig bæta meltinguna.
Viðurkennt af EFSA Matvælastofnun Evrópu
Fæst í heilsubúðum, apótekum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.

www.gengurvel.is

■ Á FERÐINNI
Margir lenda í því að fætur
þeirra bólgna í langri flugferð.
Gott ráð er að fara úr skónum
í upphafi ferðar og jafnvel
sokkum líka. Þá er nauðsynlegt að ganga um vélina einu
sinni til tvisvar á leiðinni. Það
kemur blóðrásinni af stað og
dregur úr bjúgmyndun. Gott er
að huga að ferðafatnaði áður
en lagt er af stað. Léttur og
þægilegur klæðnaður er nauðsynlegur í löngu flugi. Hafið
með ykkur vatn og
drekkið vel af
því á leiðinni.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að kynna
vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s 512 5432
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427
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UPPLIFA PARADÍS Í VESTURHEIMI
VESTURFARAR NÚTÍMANS Bergdís Sigurðardóttir fetar í fótspor Íslendinga sem fluttust til Vesturheims í leit að betra lífi í kringum
aldamótin 1900. Hún segist heppin að hafa kynnst borginni með augum heimamanna sem eru vinsamlegir og umburðarlyndir.

B

ergdís er grafískur hönnuður
sem í fyrrasumar fór á eftir
eiginmanni sínum Arnari
Jóhannssyni trésmið til Winnipeg.
Arnar hóf störf sem byggingastjóri í
Kanada árið 2009.

HVERNIG LÍKAR ÞÉR Í WINNIPEG?
Afspyrnu vel. Hér eru heit sumur og
kaldir vetur en sólríkt allt árið og
sjaldan rok. Borgin er notaleg, mikið um græn svæði og meðfram þeim
glæsileg íbúðahverfi og skemmtilegar gönguleiðir. Andrúmsloftið
er fjölmenningarlegt enda margir
íbúanna innflytjendur og því ekkert
svigrúm fyrir fordóma. Í samanburði við New York og Boston, þar
sem ég hef áður búið, er Winnipeg
smáborg. En þótt hún æpi ekki á
mann með skýjakljúfum og ljósadýrð leynir hún skemmtilega á sér.
Hér er mikið um merkilegar byggingar og hús með sögu enda var
Winnipeg miðpunktur Vesturheims í
upphafi 20. aldar.
HVAÐ HEFUR KOMIÐ Á ÓVART?
Það kom á óvart hvað veturinn er
kaldur og sumarið heitt en saga
innflytjenda stendur upp úr. Hingað
komu ekki bara Íslendingar í leit að
betra lífi heldur fólk alls staðar að
úr heiminum. Hér átti líka að rísa
stórborg en sú varð ekki raunin
og sú saga er mjög áhugaverð. hið
góða menntakerfi hefur líka komið
á óvart. Börnin okkar þrjú hófu
hér skólagöngu í fyrrahaust og eru

ánægð með vel skipulagt námið
sem útheimtir sjálfstæð vinnubrögð.

HVAÐ ER MEST SPENNANDI
Í NÁGRENNI ÞÍNU?
Ég bý í Corydon/Osborne sem er
lifandi og skemmtilegt hverfi og
var í ár valið besta hverfið í öllu
Kanada. Þar er fjöldi matsölustaða, kaffihúsa og lítilla verslana
í lágreistum húsum og þar ríkir
sannkölluð miðbæjarstemning
enda oft margt um manninn í góðu
veðri.
SKEMMTILEGAST Í WINNIPEG?
Helsta aðdráttarafl borgarbúa er

almenningsgarðurinn Assiniboine
Park sem iðar af lífi yfir sumartímann. Garðurinn er risastór og
í honum dýragarður, enskur og
franskur blómagarður og höggmyndagarður, svo fátt sé nefnt.
Á veturna er Assiniboine Park
vinsæll skíðagöngustaður og tjörn
ein breytist í skautasvell. Við
notum garðinn á öllum árstíðum
og uppáhaldsleiðin liggur meðfram
Wellington Crescent í gegnum Assiniboine. Á sunnudögum er leiðin
lokuð bílaumferð og þá förum við
hjónin í hjólatúr. Heillandi þjóðgarðar bíða utan við borgina eins
og Birds Hill Park sem er paradís
útivistarfólks.

HVAR ER GOTT AÐ VERSLA?
Hér er mjög gaman að versla í matinn. Matvöruverslanir eru fjölbreyttar og búa yfir miklu úrvali af hollum
og góðum mat. Ég kaupi fatnað aðallega í litlum, sætum búðum í hverfinu eða fer í Polo Park-kringluna.
REKSTU Á VESTUR-ÍSLENDINGA?
Já, ég hef hitt afkomendur Vestur-Íslendinga en fæstir utan gamla fólksins tala íslensku. Hvarvetna má sjá
rætur Íslendinga því í flestum skólum er íslenski fáninn og nöfn Íslendinga sem hafa unnið sér eitthvað til
frægðar á plöttum og bikurum. Það
er gaman og dálítið sérstakt að sjá.
■

thordis@365.i

TILBOÐSDAGAR
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KOM
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PLANKA
HARÐPARKET

BORÐLEGGJANDI
GÆÐI

NÁTTÚRULEGT OG
ÓTRÚLEGA STERKT
8 mm, verð frá 1.890 kr. m²
10 mm, verð frá 2.990 kr. m²

PLANKAPARKET
ÚR EIK Á TILBOÐI
VERÐ 6.990 kr. m²

Casamode

GLÆSILEGAR
FLÍSAR
FYRIR FAGURKERA
MARGAR STÆRÐIR,
MIKIÐ ÚRVAL

EINKASAFNI OG
FRÁ NORDIC PHOTOS/GETTY

PARKET
FLÍSAR
HURÐIR

Planka

harðparke
Náttúrulegt og
ótrúlega sterkt
8 mm, verð frá

1.89
2.9

10 mm,
ára frá
30verð

30

ára
ábyrgð

ÞEKKING OG PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA

Á ÍSLENDINGASLÓÐ
Í Winnipeg var mikill
uppgangstími á sjötta
áratugnum og víða leifar
af því tímabili eins og
sjá má á gömlum auglýsingaskiltum víðsvegar
um borgina. Bergdís
segir þau lýsandi fyrir
nægjusemi Winnipegbúa því virki hlutirnir er
óþarfi að breyta þeim.
Á miðmyndinni er enski
skrúðgarðurinn í Assiniboine Park og lengst til
hægri má sjá Esplanade
Riel Pedestrian-brúna
frá St. Boniface-dómkirkjunni.
MYND ÚR

ábyrgð

PARKET, FLÍSAR OG HURÐIR. GÆÐI Á GÓÐU VERÐI

RINGO
INNIHURÐIR
Á TILBOÐI
STERKAR OG
HLJÓÐEINANGRANDI
VERÐDÆMI HVÍTAR

29.990 kr.

Ármúli 8 I 108 Reykjavík
Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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KAYAKKLÚBBURINN
„Við viljum gæta fyllsta
öryggis,“ segir Páll
Gestsson, formaður
klúbbsins. Mikill áhugi
er á sjósporti hér á landi.
MYND/VALLI

RÓIÐ Á VIT ÆVINTÝRA
KRAFTMIKILL KLÚBBUR Kayakklúbburinn hefur starfað síðan 1981. „Ný nálgun og frábær leið til að ferðast og njóta náttúrunnar á einstakan máta. Svo er
þetta líka fyrirtaks líkamsrækt,“ segir Páll Gestsson, formaður klúbbsins.

P

áll Gestsson er formaður Kayakklúbbsins. Hann hefur stundað
kajakróður um árabil og segir það
einstaka leið til að upplifa náttúruna.
„Ég hef farið í langar gönguferðir um
landið sem er allt önnur upplifun en
kajakróður. Þá pakkar maður öllu sem
maður vill í kajakinn; tjaldi, kolum, kjöti,
útifötum, grilli og fleira. Þetta eru hálfgerðar lúxusferðir. Svo er haldið af stað
í 4-5 daga ferð á staði sem eru oft algjörlega ófærir nema af sjó. Róið er með
klettum, undir steinboga, inn í hella
og voga sem eru tiltölulega ósnertir af
mannfólkinu,“ segir Páll.
Kajakróður er ekki hættulaus íþrótt
og því nauðsynlegt að huga að öryggismálum. Hluti af megintilgangi klúbbsins
er að auka öryggi ræðara. „Á grunnnámskeiðunum okkar eru nýliðar uppfræddir um grunntækni kajakróðurs,
umgengni við bátinn, félagabjörgun og
fleira. Þessi námskeið eru haldin á um
það bil á mánaðarfresti, eða eftir eftir-

MEÐ NESTI Í FLUGIÐ
■ Hollt og gott
Á undanförnum árum hefur það færst í
vöxt að allur matur um borð í flugvélum er seldur. Ef þú vilt spara peninginn og velja hvað borðað er á leiðinni
er best að koma með nesti. Kjúklingasalat, samlokur og ávextir eru góður
kostur. Hægt er að ráða hvaða álegg
er sett á samlokuna heima. Einnig er
upplagt að taka með sér orkusúkkulaði (bar)
sem er saðsamt og hollt. Flugvélamatur er dýr og lítið úrval, stundum
alls ekkert, svo ágætt er að sýna fyrirhyggju áður en lagt er af stað.
Gætið að því að umbúðirnar séu traustar.

PELI 1920
AFAR UPPLÝSANDI

LED
13,5 cm
67 Lumen
Vatnsvarið
Drægi 81M
Hleðsla endist í 2:45 klst

Verð kr.6.490

Skipholti 31 – ljosmyndavorur.is

Lepicol

spurn. Við erum með öfluga öryggisstefnu sem við fylgjum í öllum ferðum
og félagsróðrum. Þá er vön manneskja
sem sér til þess að henni sé fylgt eftir;
skipar róðrarstjóra, athugar að búnaður allra sé í lagi og svo framvegis. Við
viljum ekki fara af stað og svo kemur
í ljós að helmingur róðrarmanna kann
ekki að róa og er illa útbúinn. Aðstæður
geta breyst á augabragði til hins verra
á sjókajak og við viljum gæta fyllsta
öryggis.“
Vinsældir greinarinnar hafa aukist undanfarin ár og stöðugt fjölgar í
klúbbnum. „Fyrir áhugasama nýliða
er um að gera að ganga í klúbbinn og
mæta á æfingar í Laugardalslaugina á
sunnudögum þar sem hægt er að fá ráð
hjá reyndum félögum. Þar höfum við til
umráða báta og allar græjur til að æfa
sig innandyra við frábærar aðstæður.
Félagsróðrar eru svo á vegum félagsins á laugardagsmorgnum í vetur frá
■ vidir@365.is
Geldinganesi.“

Nánari upplýsingar
um Kayakklúbbinn
er að finna á www.
kayakklubburinn.is
og á Facebook.

ÖRYGGI Í
ÖNDVEGI
„Við erum
með öfluga
öryggisstefnu
sem við fylgjum í
öllum ferðum og
félagsróðrum.“

DÁLEIÐSLA HENTAR MÖRGUM
FÉLAG DÁLEIÐSLUTÆKNA KYNNIR Félagið vinnur nú að því að kynna
dáleiðslu fyrir landsmönnum.

F

élag dáleiðslutækna hélt upp
á dáleiðsludaginn í Kringlunni
síðustu helgi. Þar kynntu félagsmenn dáleiðslu fyrir gestum verslunarmiðstöðvarinnar, buðu þeim upp á
djúpa slökun og kynntu vef félagsins,
www.dáleiðsla.is. Ingibjörg Bernhöft
hjúkrunarfræðingur er ein þeirra sem
lokið hefur námi í dáleiðslu hérlendis.
Hún segir dáleiðslu nýtast mörgum
starfsstéttum í starfi auk þess sem
einstaklingar geti leitað aðstoðar við
fjölbreyttum vandamálum. „Dáleiðsla
getur gert mikið gagn þegar kemur
að öllu því sem tengist huganum. Við
getum ekki læknað sjúkdóma en við
getum aftur á móti haft áhrif á einkenni
sjúkdóma.“ Ingibjörg segir daginn hafa
lukkast mjög vel og fjölda fólks hafi
staldrað við til að forvitnast um dáleiðslu og margir nýttu sér ókeypis
dáleiðslu. „Það voru fimm félagsmenn
í Kringlunni að kynna félagið og þrjú
okkar buðu gestum upp á dáleiðslu.
Það var í raun ótrúlegt hvað margir
tóku þátt en fyrir fram höfðum við
enga hugmynd um hvernig okkur yrði
tekið. Ingibjörg segir að gaman hafi
verið að sjá hversu ólíkt fólk hafði
áhuga á kynningu þeirra. „Margir
hafa ranga mynd af dáleiðslu. Þar
skiptir vafalaust miklu máli hversu
ranga mynd Hollywood-myndir gefa
af dáleiðslunni en þar er yfirleitt mikil
mystík í gangi. Í raun er það alls ekki
svo heldur er um að ræða djúpslökun
á milli svefns og vöku. Í því ástandi er
hægt að vinna með undirmeðvitundina

en þá er maður mun opnari fyrir ýmsum breytingum. Sá sem dáleiðir hjálpar
fólki að komast í djúpa slökun og þá
er hægt að vinna með því, til dæmis
að hætta að reykja eða vinna bug á
ýmsum kvíða eins og flughræðslu og
lyftuhræðslu.“
Margir gesta forvitnuðust um kostnað við dáleiðslu að sögn Ingibjargar.
Hún bendir á að nemendur í dáleiðslu
ljúki fyrri hluta námsins í september og
bjóði upp á ókeypis dáleiðslu í október.
„Það er hægt að fara á vefinn www.dáleiðsla.is og skrá sig þar í ókeypis dáleiðslu. Þetta er auðvitað alveg tilvalið
tækifæri fyrir alla þá sem vilja prófa
dáleiðslu. Svo er svona fyrirkomulag
auðvitað beggja hagur því nemendur fá
um leið tækifæri til að æfa sig.“

Lepicol Plús örvar
meltinguna

- fyrir meltinguna

Inniheldur Psyllium husk trefjar ásamt mjólkursýrugerlum.
Lepicol Plús inniheldur einnig meltingarenzym. Fæst í öllum
apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

KLÚBBUR

Lepicol heldur
hægðunum í jafnvægi

DÁLEIÐSLA Fimm
dáleiðslutæknar
kynntu dáleiðslu í
Kringlunni um síðustu
helgi. Frá vinstri: Ingibjörg Bernhöft, Andri
Sigurðsson, Gísli Freyr
Eggertsson, Atli Freyr
Guðmundsson og
Valgerður Snæland
Jónsdóttir.
MYND/ÚR EINKASAFNI

BEINT FRÁ BÝLI
8. SEPTEMBER

X-FACTOR
14. SEPTEMBER

SPURNINGABOMBAN
14. SEPTEMBER

SEPTEMBER VERÐUR
MARGFALT SKEMMTILEGRI
Nú fylgja þrjár nýjar stöðvar, Popptíví, Stöð 2 Gull og
Stöð 2 Krakkar, frítt með áskrift að Stöð 2 ásamt Stöð 2 Bíó.
Þjónusta við áskrifendur hefur einnig margfaldast með
stórauknu framboði á efni á Netfrelsi Stöðvar 2.

WALL STREET 2

ALLT ÞETTA FYRIR
254 KR. Á DAG

MR. POPPER’S PENGUINS

MY SISTER’S KEEPER

SPAUGSTOFAN
22. SEPTEMBER

TÝNDA KYNSLÓÐIN
7. SEPTEMBER
ALGJÖR SVEPPI
8. SEPTEMBER

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17
Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

!!! 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.

Varahlutir

Sendibílar

Til sölu Volkswagen fox árg.’06
ek.65þús.km. uppl. í s.8628551.

METAN CADDY

VW CADDY.Árgerð 2007,ekinn 112.þ
km,5 gírar. Verð 1.490.000.- er á
staðnum. Rnr.102811.Sími:562-1717.
Range Rover Sport Dísel Árgerð 2006,
ekinn 102þ.km. Umboðsbíll. Mjög
gott eintak sem er á staðnum. Verð
4.990.000kr. Raðnúmer 153555. Sjá
nánar á www.stora.is
Toyota Land Cruiser 120 GX DIESEL 8
Manna 5/2007 ek.124þús. Búinn að
fara í 120þus km skoðun. Nýryðvarinn.
Sjálfskiptur. 8 manna. Ásett verð
5.290.000.-

TILBOÐ 1.470.000.-

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Honda civic árg. ‘99 stw. bsk. Ek. 148
þ. km. Sk. ‘13. Gott viðhald. Verð 340
þ. S 776-0484.

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

SUBARU
FORESTER
TURBO.
Árgerð 2004,ekinn 126.þ km,
bensín,sjálfskiptur,leður,topplúga,er á
staðnum.Verð áður1.680.000.- Tilboð
1.470.000.- Rnr.102759. Sími:562-1717.

Kia Sportage CRDI Diesel 3/2012
ek.30þús. Sjálfskiptur. Eyðslugrannur
jepplingur. 5.290.000.- Staðgreitt.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Mazda 1999 árgerð í toppástandi,
sjálfskiptur. Keyrður 136.000km og
aðeins tveir eigendur. Mjög vel með
farinn og alveg óryðgaður. Fjögur
vetradekk fylgja. 470.000kr- S. 8482781

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is
Nissan Note Visia 9/2010 ek.80þús.
Sjálfskiptur. Mjög snyrtilegur bíll.
Staðgreiðsluverð 2.270.000.-

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Hjólhýsi
Hobby hjólhýsi 410 2008 árg. til sölu.
Uppl. í síma 898 5256.

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

Vinnuvélar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

0-250 þús.
LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 5618373 www.dslausnir.is

Lyftarar

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2005, ekinn
107 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.980.000. Rnr.110785.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

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

250-499 þús.

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

!!! TILBOÐ 290Þ !!!

Renault clio 99” 1.2 ek 132þ. Bsk.
5dyra nýskoðaður 13” Búið að skipta
um tímareim Heilsársdekk. Verð 450þ.
TILBOÐ 290þ. uppl. s 777-3077.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

SUBARU Legacy Outback. Árg 4/2008,
ek 103 Þ.KM, sjálfsk, Panorama, ný
tímareim, Ásett verð 2.890.000.
Tilboðsverð 2.290.000 Rnr.117446. Er
á staðnum,

KRÓKUR

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Faglærðir Píparar

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

Renault clio 98” 1.2 ek. 159þ. Bsk
5dyra nýskoðaður 13” Búið að skipta
um tímareim Heilsársdekk. Verð 390þ
TILBOÐ 250þ. uppl. s 777-3077.

Vantar rafgeymasett í lyftara upplýsingar
í síma 893-5489.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

Hreingerningar

!!! TILBOÐ 250þ !!!

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

HYUNDAI Trajet 7 manna. Árgerð 7/
2003, ekinn 160 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 690.000. Rnr.133441. Tilboðsverð
590 þús. Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is Er á staðnum

AB Bremsur og viðgerðir
AB - PÚST

Volkswagen Vento ‘97. Ekinn 209 þús.
Sjálfskiptur. Ný skoðaður. Ný tímareim.
CD. Verð 120 þús. S. 777 4426

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. Árgerð
2007, ekinn 96 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.490. þús Rnr.105378.

Bílfix

Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911.
www.bilfix.is

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

Erum að prufa kerfið 04.09.2012.
Dóróthe

VOLVO Xc70 2,5t. Árgerð 2005, ekinn
118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.690.000. Rnr.131726.

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

Viðgerðir

Hvítur Toyota Hiace ‘98. Ek. 275 þús.
Stuttur, bensín og afturdrifs. Skoðaður
‘13. Ásett verð 350 þús. S. 864 3162.

Nissan Navara D/Cab LE Diesel
07/2008 með plasthúsi ek 112 þ.km
verð áður 3.7 mil nú á TILBOÐI 2.980
þús !!!! (Bíllinn er á staðnum)

Toyota Land Cruiser 120 Diesel Turbo
5/2005 ek.111þús. Sjálfskiptur. 2
eigendur. Nýjar bremsur að framan.
Mjög góður bíll. Ásett verð 3.990.000.-

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.
Til sölu Ford Transit ‘05 14 manna (er
skráður 8 manna en sæti fylgja). Uppl.
í s. 699 4329.

ALVÖRU TILBOÐ !

Toyota RAV4 6/2010 ek.30þús.
Sjálfskiptur. Ásett verð 4.580.000.-

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár
‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími
661 5270.

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

Bátar

Bílar óskast

Ræstingar
Tek að mér þrif í heimahúsum. Er
vandvirk og heiðarleg. Uppl. í s. 698
3473.

Save the Children á Íslandi

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!

Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98’03. Má alveg þarfnast smá lagfæringa
uppl. s. 777 3077.
Óska eftir vinnubíl í skiptum fyrir
Honda Shadow 750cc árg. 07. og wv
Transporter árg. 00. Helst Ford Transit
árg. ‘05 eða nýrri. Upplýsingar í síma
6592961.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Til sölu þessi hrikalega flotti hraðbátur.
Er með Jet drifi og sérhannaður og
smíðaður til siglinga á grunnum ám og
vötnum. 5,99 m. Vél 454 cid, sett í 330
hp. ganghraði 80 km. Tekur 7 farþega.
Verð 4,540 m. Uppl. í síma 899 0410.
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Garðyrkja

Húsgögn

Geymsluhúsnæði
Upphituð
ferðavagnageymsla í
Borgarf.

Geysir - Bistró
Aðalstræti 2 101 Rvk.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Óskum eftir að ráða
matreiðslumann sem allra
fyrst . Viðkomandi þarf að vera
röskur og með metnað.
Upplýsingar veitir Anna
S. 517 4300.

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl.
S: 899 7012 , solbakki.311@gmail.com

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.
Lay-Z-Spa uppblásnu heitu pottarnir
eru komnir aftur Premium series
línan var að koma og fæst á 125 þús.
900 lítra pottar með hitara og dælu.
Auðveld uppsetning Og þægilegir í
notkun. VDO Borgartún 36 S: 5889747
www.vdo.is

Til sölu 4ja sæta leðursófi 2,66 metrar.
4 ára, eins og nýr. Ásett verð 180 þús.
Uppl. í s. 863 1424.
Nánari upplýsingar í s. 849 0698.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

Óskast keypt

Kaupi gull !

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

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

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

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

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

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð Sæki og sendi heim.
Uppl. í s. 822 7668.

Spádómar

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Fæðubótarefni

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

NUDD OG HEILSA

FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Spásíminn 908 5666

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

HEIMILIÐ

Önnur þjónusta

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

Heimilistæki

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

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Kvöld- og helgarvinna.

ATVINNA

Til leigu

Atvinnuhúsnæði
51,6 m2 iðnaðarbil
Nokkur bil af þessari fágætu og
eftirsóttu stærð til sölu eða leigu.
Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Verð 8,9 9,9 m. S: 660-1060 og 661-6800

- Óska eftir LAGER
húsnæði Heildsala með umbúðir óskar eftir
70-180fm húsnæði fyrir auka lager. Hfj.
Gbær.Kópav og Rvk koma til greina.
Góð umgengni. Öruggar greiðslur í
boði. Uppl. í s. 898 7474

Þjónusta

Smíðavinna
Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

Wilson’s pizza leitar af
starfsfólki í eftirfarandi
stöður.
Pizzabakara - Sendla. Um er
að ræða hentugan vinnutíma í
fullt/hlutastarf. 20 ára og eldri.
Góð laun fyrir rétta fólkið.
Umsóknir sendist á
atvinna@wilsons.is

Leigjendur, takið eftir!

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

Til leigu lítið herbergi í vesturbæ
Reykjavíkur. Sími 699 1221

Til sölu

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til
úthringinga. Fjölbreytt
verkefni, tímakaup og bónusar.
Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 774-7400.
simstodin@simstodin.is

Stúdíóíbúð

Nýlega 20 fm. stúdioíbúð, Dugguvogi.
Þvottavél, þurrkari og internet fylgir.
Verð 59 þ. S. 824 6692.

Lítil 3 herbergja íbúð (60 fm) í 101
Reykjavík til leigu. Leiguverð: Tilboð.
Einungis reyklausir einstaklingar
koma til greina og engin gæludýr.
Bankaábyrgaðar krafist og 2 mánuðir
fyrirfram. Áhugasamir sendi póst á
elisabet@lbhi.is

KEYPT
& SELT

Ódýr heimilstæki

Nánari upplýsingar eru
einungis veittar á staðnum
næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía
Laugavegi 11

Gistiheimili Guesthouse

Herbergi til leigu fyrir stúlku í 104 Rvk.
Laust strax. Uppl. í s. 898 5256.

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Casa-raf ehf.
Síðumúla 37, að neðan verðu. S. 845
5976.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía óskar eftir
að ráða aðstoðarkokk. Um er
að ræða fastar vaktir frá 11-23,
einnig er unnið um helgar.
Íslensku- eða enskukunnátta
skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.

Húsnæði í boði

109 fm, 4ja herb. íbúð á jarðhæð
að Lindarsmára í Kópavogi. Leiga 160
þús.pr mán. Upplýsingar sendist á:
thjonusta@365.is merkt „íbúð”

Verslun

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

Gisting

HÚSNÆÐI

15fm herbergi til leigu, eldunaraðstaða,
klósett og sturta. Verð 39þús Uppl. s.
844 2903 e. kl. 17.

Rafvirkjun
Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Þverá í Borgarfirði

Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár.
Eingöngu fluguveiði frá 18. sept. - 30.
sept. Uppl. í síma 848 2304.

Herbergi í Stórholti

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Atvinna í boði
Ökukennsla

Til bygginga

Eigum pláss f. húsv., fellih., tjaldv.,
bíla og fl. Gott verð S. 893 3347 og
866 6610.

Nudd

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Fyrir veiðimenn

Húsvagnageymslan
Þorlákshöfn.

Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk

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

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

HEILSA

www.geymslaeitt.is

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

Kjötsmiðjan ehf.
Óskum eftir að ráða fólk í
fullt starf í áleggsdeild og
kjötvinnslu.
Umsóknir sendist á birgir@
kjotsmidjan.is eða upplýsingar
gefur Birgi í s. 894 4982.

Hagabakarí - Hagamel

Óskum eftir að ráða starfskraft
til afgreiðslustarfa. Um er að ræða
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða
868 6102.

Óska eftir gröfumanni til starfa á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. gefur Pétur
í síma 699-3090 eða tvok@internet.is
Beitingafólk vantar á sunnanverðum
Vestfjörðum í haust/ vetur. Nánari uppl.
í s. 845 3480.

Atvinna óskast
Vanur beitningamaður óskar eftir vinnu.
Uppl. í s. 894-0409

Til sölu

Gjafavörulager til sölu
Óskum eftir staðgreiðslutilboði í vörulager sem samanstendur
af gjafavöru, skreytingarefni, kertum, myndarömmum oﬂ.
Lagerinn er í hillum og er miðað við að kaupandi sjái
um að pakka vörunni og fjarlægja á eigin kostnað.
Varan er til sýnis eftir nánara samkomulagi í síma
8941445.
Tilboð berist í síðasta lagi þriðjudaginn 11. september.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.
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Atvinna

Tilkynningar

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarﬁrði

Þroskaþjálﬁ óskast
Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnarﬁrði óskar eftir
þroskaþjálfa fyrir skólaárið 2012 - 2013. Viðkomandi
þarf að vera stundvís, heiðarlegur og ábyrgur. Um er
að ræða hlutastarf. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ einhverja reynslu á þessu sviði. Barnaskólinn er 100 barna
skóli sem hefur verið starfræktur í sex ár og hefur nú
sjötta starfsárið sitt.
Nánari upplýsingar gefur Hildur
Sæbjörg – skólastýra í síma
8999633, netfang
hildur@hjalli.is. Umsóknir berist
á þetta netfang eða í gegnum
heimasíðu Barnaskólans
http://www.hjalli.is/bsk7610/.

Tilkynningar

6W\UNLUWLOYHUNHIQDtìUyXQDUO|QGXP
)UHVWXU PDQQ~èDUVDPWDND WLO Dè VNLOD LQQ XPVyNQXP
YHJQDYHUNHIQDtìUyXQDUVDPYLQQXHèDPDQQ~èDUDèVWRè
HU WLO  VHSWHPEHU QN 8P HU Dè U èD VHLQQL
~WKOXWXQ iUVLQV  6pUVWDNDU YHUNODJVUHJOXU
XWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV RJ ëUyXQDUVDPYLQQXVWRIQXQDU
ËVODQGV NYHèD i XP VNLO\UèL I\ULU VW\UNYHLWLQJXP
5HJOXUQDU KDID YHULè HQGXUVNRèDèDU RJ YHUèD N\QQWDU
i IXQGL t XWDQUtNLVUièXQH\WLQX ¿PPWXGDJLQQ
VHSWHPEHUNO
(LQXQJLV HU WHNLè YLè XPVyNQXP VHP VNLODè
HU LQQ i ìDU WLO JHUèXP H\èXEO|èXP 1iQDUL
XSSOêVLQJDU RJ XPVyNQDUH\èXEO|è HU Dè ¿QQD i YHI
XWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV

Próf í verðbréfaviðskiptum
2012-2013

Úthlutun á svæði á þjóðlendu fyrir fjallaskála
Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps auglýsir hér með tillögu að heimild fyrir fjallaskála í landi
Mælifells í Vopnaﬁrði á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010, skv. 1. gr. b, 2. gr. 2 og á
grundvelli 3. mgr., 2. gr. laga nr. 58/1998 um þjóðlendur o. ﬂ.
Umrætt svæði afmarkast frá þeim stað þar sem Almenningsá
fremri rennur í Selá ræður Selá að Selsárósi. Þá ræður Selsá að
upptökum. Þaðan er dregin bein lína í Sýslumannsvörðu á mörkum Vopnafjarðarhrepps og Þórshafnarhrepps og þeim mörkum
síðan fylgt í Miðfjarðarárdrög. Úr Miðfjarðarárdrögum er farið í
Ufsabrúnir og þaðan er Almenningsá fremri fylgt aftur í Selá og er
þjóðlenda skv. úrskurði Óbyggðanefndar í máli nr. 6/2004 og dómi
hæstaréttar á máli nr. 294/2010, sem kveðinn var upp 22. september 2011. Í ljósi þess þarf, auk samþykkis sveitarstjórnar, leyﬁ
forsætisráðuneytisins til að nýta land og landsréttindi á svæðinu
til lengri tíma en eins árs, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 um
þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlenda og áfrétta.

• Hvernig viðkomandi hyggst nýta fjallaskálann en sveitarfélagið
setur það sem skilyrði að skálinn þjóni almannahagsmunum, s. s.
sem gangnamannakoﬁ og neyðarskýli.
• Vopnafjarðarhreppur lítur svo á að færanlegur fjallaskáli sé kostur
en heimild sveitarfélagsins miðast við 10 ár í senn.
• Vanda þarf frágang allan við mannvirkjagerð og vegslóða.
Sveitarfélagið mun sérstaklega líta til þess að frágangur verði
með þeim hætti að samræmist landslagi vel og þá þannig að
möguleikar á endurheimtu lands séu hafðir að leiðarljósi.
• Með gerð vegslóða að tilteknum fjallaskála skal tryggt að ekki
verði aðrar leiðir farnar að honum, sé það gert er litið svo á að
heimildin sé úr gildi fallin.

Með auglýsingu þessari vill Vopnafjarðarhreppur lýsa eftir aðilum
sem áhuga kunna að hafa á að koma fyrir fjallaskála sem fellur
að umræddum skilyrðum og uppfylla þá skilmála sem að neðan
greinir.

• Lóðarleigu greiðir eigandi skv. samþykktri gjaldskrá
Vopnafjarðarhrepps, dags. í desember 2005.

Skilmálar sem einkum verður litið til við ákvörðun um leyﬁsveitingu
á umræddu svæði eru eftirfarandi. Ekki skal litið svo á að röðun
þeirra geﬁ til kynna vægi einstakra skilmála innbyrðis:
Áhugasamir aðilar vinsamlegast sendið umsókn hér að lútandi til Vopnafjarðarhrepps, Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður, eigi síðar en
30. september n. k. Nánari upplýsingar veitir Magnús Már Þorvaldsson í síma 473-1300 eða á magnus@vopnafjardarhreppur.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum í verðbréfaviðskiptum veturinn 2012-2013 sem hér segir: Próf í I. hluta
verða haldin 31. október, 3. og 7. nóvember 2012, próf í II.
hluta 23., 26. og 30. janúar 2013 og próf í III. hluta 24., 27.
apríl, 4. og 8. maí 2013. Um próﬁn fer samkvæmt reglugerð
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með áorðnum
breytingum. Vakin er athygli á að próf í verðbréfaviðskiptum
verða ekki haldin nema að a.m.k. 10 manns haﬁ skráð
sig í próf, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í
verðbréfa-viðskiptum. Sama á við um haustpróf 2013. Öllum
er heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um efni sem
prófað er úr á verðbréfaviðskiptapróﬁ og semur prófsefnislýsingu, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnislýsingu
greinir jafnframt upplýsingar um leyﬁleg hjálpargögn í prófum
o.ﬂ., en lýsinguna má nálgast á vefsíðu atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti, www.anr.is. Lengd hvers prófs er allt
að 4 klukkustundir. Um undanþágur frá töku prófa fer skv. 4.
gr. reglugerðar nr. 633/2003. Einkunnir í einstökum prófum
eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að
standast verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k.
7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt
og skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum með
fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því að hann tók
fyrsta próﬁð. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf hljóti
hann lægri einkunn en 5,0. Nánari upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má nálgast á fyrrgreindri vefsíðu prófnefndar.
Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tíma- og staðsetningu er nær dregur prófunum, sem þreytt verða í húsakynnum á vegum Opna háskólans í Háskólanum í Reykjavík.
Skráning í próﬁn fer fram á vefsíðu Opna háskólans www.
opnihaskolinn.is. Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt
prófgjald minnst einni viku fyrir sérhvert próf.
Prófgjald verður auglýst síðar á heimasíðu prófnefndar á
vefsíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis http://www.
atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/nefndir/vidskipti/nr/6461.
Reykjavík,5 september 2012
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

FJÓRIR NAUTAVEISLU
HAMBORGARAR M.BRAUÐI

598
KR. KG

695 KR. PK

FERSKIR KJÚKLINGABITAR

1798
KR. KG

1798
KR. KG

FERSKT NAUTAGÚLLAS

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

359
KR. STK

1798
KR. KG

JÚMBÓ; PASTA OG KJÚKLINGUR
MEÐ EGGI OG SÓSU

FERSKT NAUTASNITSEL

SLÁTURFÉLAG SUÐURLANDS

REYKT FOLALDAKJÖT

1295
KR. KG

MEÐ BEINI

4 DS.
DS HEINZ
HEINZ B
BAKAÐAR
AKA ÐA
AR
BAUN R
BAUNIR

398 KR
KR.
R.

FERSKT NAUTAHAKK

BÓNUS HREINN EPLA OG
APPELSÍNUSAFI

BÓNUS KJARNABRAUÐ

159 KR 3 FERNUR

998

998

198 KR. 500 G

998

998

998

998

BÓNUS BACON

1598 KR.KG
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FREDDIE MERCURY söngvari (1946-1991) fæddist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Ég vissi alltaf að ég væri stjarna og nú virðist afgangurinn af heiminum vera orðinn sammála mér.“

NORRÆNT KIRKJUTÓNLISTARMÓT SETT Á MORGUN: 500 ÞÁTTTAKENDUR
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

SÓLVEIGAR KRISTJÁNSDÓTTUR
áður til heimilis að Nökkvavogi 42,
Reykjavík.
Páll K. Gunnarsson
Esther Þorgrímsdóttir
Guðmundur Gunnarsson
Bjarma Didriksen
Sigurður D. Gunnarsson
Anna Skagfjörð Gunnarsdóttir
Oddur Gunnarsson
Áslaug Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

LOFTUR ÓLAFSSON
Logafold 20,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
fimmtudaginn 30. ágúst. Útför hans fer
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn
7. september kl. 13.00. Þeim sem vildu
minnast hans er bent á að láta Hjálparstarf kirkjunnar njóta þess.
Valgerður Gísladóttir
Ólafur Loftsson
Hildur Loftsdóttir
Rúna Guðrún Loftsdóttir
afabörn og langafabörn.

Þórdís Ólafsdóttir
Birgir Sigurðsson
Ásgeir Sigurðsson

Elskuleg móðir mín,

MARGRÉT VALTÝSDÓTTIR
frá Selárbakka,
Þórunnarstræti 129, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 1. september.
Útför hennar fer fram frá Stærri-Árskógskirkju
þriðjudaginn 11. september kl. 14.00.

Fjöldi fjölbreyttra tónleika
Þetta mót hefur verið haldið á fjögurra ára fresti frá árinu 1933 á
Norðurlöndunum til skiptis, var haldið
hér á Íslandi síðast 1992 og nú er röðin
aftur komin að okkur,“ segir Kjartan
Sigurjónsson, forseti norræna kirkjutónlistarráðsins, spurður um norrænt
kirkjutónlistarmót sem haldið verður
í Reykjavík dagana 6. til 9. september. Yfirskrift mótsins er „Guðsþjónustan á nýrri öld“ og verður lögð
áhersla á virkni þátttakenda í vinnusmiðjum sem allar snúast um nýsköpun í kirkjutónlist og flutningi á
kirkjutónlist.
Um 500 manns hafa skráð sig til
þátttöku á mótinu en auk þeirra
kemur hingað fjöldi kórfélaga þar
sem hvert Norðurlandanna sendir
kóra sem fram koma á tónleikum
í tengslum við mótið. Má þar fyrst
nefna glæsilega opnunartónleika í
Hallgrímskirkju annað kvöld þar
sem Guðný Einarsdóttir mun flytja
nýjan orgelkonsert eftir Hjálmar H.
Ragnarsson ásamt Sinfóníuhljómsveit
Íslands, undir stjórn Harðar Áskelssonar. Alla dagana verða svo tónleikar
víða í kirkjum borgarinnar þar sem
fram koma kórar, organistar og annað
kirkjutónlistarfólk frá öllum Norðurlöndunum. Má þar nefna Sokkelund
sangkor frá Danmörku, sem talinn
er einn af bestu kórum þar í landi,
Inger-Lise Ulsrud, organista í Ósló
og Mattias Wager, organista í Storkyrkan í Stokkhólmi, en hann lék við
brúðkaup Victoriu krónprinsessu og
Daniels Westling árið 2010.
„Svo má ekki gleyma orgeltónleikum í Hafnarfjarðarkirkju í há-

ORGANISTINN Kjartan Sigurjónsson hefur tekið þátt í norrænum kirkjutónlistarmótum í tutt-

ugu ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

deginu á föstudaginn, þar sem koma
fram orgelleikarar frá öllum Norðurlöndunum,“ segir Kjartan. „Einnig
má nefna samsöng allra þátttakenda,
„Sing along“, í Langholtskirkju. Þar
mun hvert land kenna öðrum þátttakendum mótsins nýja kirkjulega
tónsmíð frá heimalandi sínu. Mótinu
lýkur svo með hátíðarmessu í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan
tíu með þátttöku allra kóra og organista mótsins og verður messunni
útvarpað.“

Kjartan er enginn nýgræðingur
á mótinu því hann hefur tekið þátt í
öllum mótum síðan 1992. „Þetta er
alveg svakalega skemmtilegt,“ segir
hann. „Mjög oft hittir maður sama
fólkið aftur og aftur og ég veit að núna
mun ég hitta nokkra sem hafa verið
með mér á öllum mótum sem ég hef
sótt og maður hefur kynnst í gegnum
árin. Ég hlakka mikið til.“
Allar nánari upplýsingar um dagskrá norræna kirkjutónlistarmótsins
fást á vefslóðinni nks2012.is.

Óskar Harðarson

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

VALGERÐUR JÓNASDÓTTIR
áður til heimilis í Einholti 6c,
Austurbyggð 17, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 7. september kl. 13.30.
Margrét Kristjánsdóttir
Júlíus Kristjánsson
og fjölskyldur þeirra.

Jóhann Jóhannsson
Svanhildur Sigurðardóttir

Elsku hjartans konan mín, yndislega
mamma okkar, amma Jósefína,
tengdamamma, dóttir og systir,

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

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

HALLDÓRA STEFÁNSDÓTTIR

HALLFRÍÐUR SVAVARSDÓTTIR

frá Raufarhöfn, áður til heimilis í
Vogatungu 101, Kópavogi,

sem lést á Hrafnistu Hafnarfirði
sunnudaginn 26. ágúst, verður jarðsungin
frá Kópavogskirkju í dag, miðvikudaginn
5. september kl.13.00.
Árni Pétursson
Gísli Þröstur Kristjánsson
Guðleif Kristjánsdóttir
Arnþrúður Kristjánsdóttir
Stefán Kristjánsson
barnabörn, barnabarnabörn og

Svanhildur Sigurðardóttir
Oddný Gestsdóttir
Helgi Eiríksson
Hafsteinn Guðmundsson
Agla Róbertsdóttir
barnabarnabarnabörn.

JÓSEFÍNA KRISTBJÖRG
ARNBJÖRNSDÓTTIR

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu við andlát og útför
elsku móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Sunnubraut 12, Garði,

RAGNHILDAR J. PÁLSDÓTTUR

lést í faðmi fjölskyldunnar á D-deild HSS
þann 31. ágúst sl. Útför fer fram frá
Útskálakirkju í Garði, föstudaginn 7. september kl. 15.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Magnús Torfason
Brynja Magnúsdóttir
Jónína Magnúsdóttir
Jóhann Daði Magnússon
Ingimundur Aron Guðnason
Björn Bogi Guðnason
Magnús Máni Guðnason
Jóhanna Sigurðardóttir
og systkini hinnar látnu.

Karl Einarsson
Guðni Ingimundarson

Fróðengi 1, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
deildar 11E á Landspítala Hringbraut fyrir
einstaka hlýju og umönnun.
Hjörtur Ingi Vilhelmsson
Jóhanna Elísabet Vilhelmsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Vilborg Sigrún Ingvarsdóttir
Sigurjón Bolli Sigurjónsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

SIGRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

Lokað verður frá
kl. 13.00 í dag, 5. september
vegna jarðarfarar
Martins Grabowski læknis.
Læknasetrið
Rannsóknastofan í Mjódd
Þönglabakka 1 og 6, Reykjavík

Lönguhlíð 21, Reykjavík, áður til heimilis
að Strandgötu 35, Akureyri,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
þann 1. september. Útförin fer fram frá
Fossvogskapellu föstudaginn 7. september
kl. 13.00. Jarðsett verður á Akureyri 10. september kl. 14.00.
Ólafur I. Hrólfsson
Hallfríður Hrólfsdóttir
Auður Sigrún Hrólfsdóttir
Jón Ingvar Valdimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sæborg, Svalbarðseyri,

lést 30. ágúst. Útför hennar fer fram
frá Svalbarðskirkju föstudaginn
7. september kl. 15.00.
Benedikt Friðbjörnsson
Hörður Benediktsson
Kristján Ellert Benediktsson
Steinunn Benediktsdóttir
Ólöf Benediktsdóttir
Sigríður Benediktsdóttir
Friðbjörn Benediktsson
Benedikt Benediktsson
ömmu- og langömmubörn.

Hafdís Freyja Rögnvaldsdóttir
Ólöf Gústafsdóttir
Árni Jónsson

Thelma Baldursdóttir
Guðrún Rut Guðmundsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

PÉTUR SIGURÐSSON
bóndi á Hjaltastöðum,

verður jarðsunginn frá Flugumýrarkirkju
mánudaginn 10. september kl. 14.00.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Dvalarheimili
aldraðra á Sauðárkróki.
Þórólfur Pétursson
Bryndís Pétursdóttir
Margét Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Anna Jóhannesdóttir
Sveinn L. Björnsson

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

GUÐMUNDUR HANSEN
FRIÐRIKSSON
fyrrverandi skólastjóri,

sem lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 30. ágúst sl. verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn
7. september nk. kl. 15.00.
Gísli H. Guðmundsson
Anna Hugrún Jónasdóttir
Friðrik Hansen Guðmundsson Ingibjörg Ragna Óladóttir
Kristján G. Guðmundsson
Hjördís Svavarsdóttir
Árni J. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Vörumerki Shell eru notuð af Skeljungi með leyﬁ Shell Brands International AG.

Í HVAÐA SÆTI
LENDIR ÞÚ?

Þú gætir lent í sæti aðstoðarökumanns á sérleið
í alþjóðlega Shell V-Power rallýinu sem fram fer
6.-8. september í nágrenni Reykjavíkur
Allir sem taka eldsneyti á bensínstöðvum Shell fyrir 5. september og
fylla út þátttökuseðil komast í pottinn. Tíu heppnir þátttakendur verða
dregnir út og fá að sitja í sæti aðstoðarökumanns keppanda í Shell
V-Power rallýinu á stystu sérleiðinni sem fer fram í Kópavogi 6. september.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.skeljungur.is/VPower.
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LÁRÉTT
2. málhelti, 6. tveir eins, 8. vætla, 9.
geislahjúpur, 11. fyrirtæki, 12. læða,
14. handfang, 16. borðaði, 17. saur,
18. umrót, 20. gjaldmiðill, 21. einsöngur.
LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. golfáhald, 4. dagatal, 5.
raus, 7. landbúnaðartæki, 10. drulla,
13. fæðu, 15. innyfla, 16. spíra, 19.
ætíð.
LAUSN

Í blíðu og stríðu
BAKÞANKAR
g blótaði sjálfri mér í huganum meðan
Ragnheiðar
ég þeytti saman sykur og egg. Skildi
Tryggva- ekkert í mér að hafa gleymt þessu. Hveiti
dóttur og kakó þyrlaðist ofan í skálina ásamt

É

vænum slurk af vanilludropum og svo
skellti ég ofninum aftur. Eins gott að úr
yrði hin svakalegasta kaka. Bóndinn átti
afmæli og ég hafði steingleymt því. „Hva,
ætlar enginn að óska mér til hamingju?“
sagði hann vonsvikinn þegar ég var hálfnuð út um dyrnar með krakkana í eftirdragi. Morguninn hafði farið, eins
og venjulega, í að koma kenjóttum
í föt, lýsisgjafir og hefðbundin
morgunverk og enginn mundi
eftir afmælinu. Gott ef ég hafði
ekki einmitt verið sérstaklega
önug þennan morgun!

LÁRÉTT: 2. stam, 6. tt, 8. íla, 9. ára,
11. ms, 12. lauma, 14. krani, 16. át,
17. tað, 18. los, 20. kr, 21. aría.
LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. tí, 4. almanak, 5.
mas, 7. traktor, 10. aur, 13. mat, 15.
iðra, 16. ála, 19. sí.

2

1

NÚ reyndi ég að klóra í bakkann. Dagurinn var ekki
úti enn og því bakaði
ég og blés í blöðrur af
miklum móð svo ég sá
svart. Það gafst enginn tími í tiltekt en ég
mat það svo að gæði
kökunnar skiptu meira
máli í huga afmælisbarnsins en skúrað gólf.
Blöðrurnar voru drifnar
upp á band og krakkarnir máluðu fána. Það stóð

www.aallravorum.is

á endum. Þegar bóndinn kom heim var
kakan klár á borðinu!

FÓLK tekur dagsetningar misjafnlega
hátíðlega. Hversu oft höfum við ekki heyrt
sögur af því hvernig mikilvæg tímamót
sem gleymast, afmæli eða brúðkaupsafmæli, hafi nánast valdið hjónaskilnaði hjá
einhverjum meðan aðrir gleyma jafnvel
sínu eigin afmæli. Muna varla hvað þeir
eru gamlir. Ég slapp sem betur fer fyrir
horn í þetta skiptið. Afmæli bóndans sem
gleymdist var svo sem ekkert stórafmæli
en afmæli samt sem áður og mér þótti leitt
að hafa gleymt því. Ég hét sjálfri mér því að
skerpa á minninu. Vera vakandi og fylgjast
betur með.

Í GÆRMORGUN sat ég svo og las blaðið
eftir að hefðbundnum morgunverkum lauk.
Ég þurfti ekki að mæta í vinnu þennan dag
og hafði það gott í joggingbuxunum við eldhúsborðið þegar bóndinn sveiflaði sér óvænt
inn úr dyrunum. Hann lyfti glaðbeittur upp
poka af dýrindis morgunbrauði en ég starði
í forundran á hann. Gott ef ég þusaði ekki
eitthvað um óþarflega vel í lagt bakkelsi,
svona á þriðjudegi, hvað stæði eiginlega til?
Var einmitt hálf önug þennan morgun.
POKINN seig í höndum bóndans og sömuleiðis munnvikin: „Til hamingju með brúðkaupsafmælið!“

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Já! Takk fyrir gjafirnar
mamma! Þú ert að
slá í gegn!

Já, það er ansi stórt
og auðvitað verður
það meira vart við
kuldann í vetur,
það er alveg rétt
mamma!

Já.. svo
Skilaðu
heimaprjónuð kveðju!
nefhúfa hitti
beint í mark!

Skila!

■ Gelgjan
Ekki kalla
mig Walt!

Og segðu að
ég gleymi
þessu ekki!
Aldrei!
Hann
er mjög
þakklátur!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvers
vegna
ekki?

Vegna þess
að ég er
pabbi þinn!

Kallaðu
mig bara
pabba!

WALTWALT

Prófaðu...

Skilurðu
hvað ég
meina?

Walt

Eitt, tvö, þrjú
og það varst þú...

Walt

Ég veit ekki með það,
Walt. „Pabbi“ er hálfleiðinlegt orð, en „Walt“
er dálítið hljómfagurt.

Walt

Stuna!

Walt

WaltWalt
WaltWalt
Walt

■ Handan við hornið
F í t o n / S Í A

Eftir Tony Lopes

ÖKUSKÓLI
Á Íslandi þurfa nokkur börn að takast á við ólæknandi
sjúkdóma og erﬁðleika sem mörgum hinna fullorðinna
væri um megn. Öll fjölskyldan berst og þjáist með og
enginn veit hvar illvíga sjúkdóma ber næst niður. En við
getum hjálpað þessum ungu hetjum í baráttunni og
með því að kaupa Á allra vörum gloss frá Dior leggur
þú þitt lóð á vogarskálarnar!

Eftirtaldir staðir selja Á allra vörum gloss
t Fríhöfnin, Flugstöð Leifs Eiríkssonar

t Snyrtivöruverslanir Hagkaups um land allt
t Lyf og heilsa um land allt
t Lyfja um land allt
t Hygea, Kringlunni og Smáralind // Sigurboginn //
Snyrtivöruverslunin Glæsibæ // Ólöf snyrtistofa,
Selfossi // Jara, Akureyri
t Einnig er hægt að kaupa gloss á www.aallravorum.is

Manstu hvað við
töluðum um í gær?
Þú verður að sitja í
framsætinu,
bílstjóramegin.

■ Barnalán
Mamma,
mér finnst
við ættum
að endurinnrétta stofuna.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nú?

Já, hún
hefur verið
svona
lengi.

Við
þurfum
nýjan stíl!
Nýja liti!
Ný
húsgögn!

Og við
Komst
gætum
hún
byrjað á,
tja – til að þessu
með
dæmis
sófapúð- safann?
unum.
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REBEKKA ÞRÁINSDÓTTIR aðjúnkt í rússnesku við Háskóla Íslands, flytur í dag erindi sem ber heitið
„Pussy Riot og myndin af Rússlandi“ í Öskju, stofu 132, frá kl. 12.25 til 13.10. Í erindinu verður fjallað um Pussy
Riot, forsögu hópsins og starfsemi og velt upp spurningum á borð við hvert erindi hópsins sé, í hverju gagnrýni
hans felist og hvort sú gagnrýni skili sér á rétta staði.

menning@frettabladid.is

Ráðstefna um
kvennaheimspeki
Norræn samtök kvenheimspekinga gangast fyrir ráðstefnu um
femíníska heimspeki og áhrif
hennar á heimspekina í Þjóðminjasafninu á föstudag og laugardag.
Ráðstefna Norrænna samtaka
kvenheimspekinga í samstarfi við
Heimspekistofnun og EDDU-öndvegissetur Háskóla Íslands verður
haldin í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins dagana 7. og 8. september. Lykilfyrirlesarar verða Sally
Haslanger og Linda Martín Alcoff
sem hafa vakið athygli fyrir skrif
sín um stofnanamenningu, innihald og stíla heimspekinnar, sem
og fyrir frumkvæði í þá veru að
bæta stöðu kvenna og minnihlutahópa í heimspeki.
Í fréttatilkynningu segir: „Femínísk heimspeki hefur orðið að
frjórri grein innan vestrænnar
heimspeki á undanförnum áratugum. Hún hefur gagnrýnt kanónu
heimspekinnar og grundvallarhugtök hennar um mann og veruleika. Femínísk þekkingarfræði,
siðfræði, fagurfræði og frumspeki
hafa getið af sér auðugri skilning
á þekkingarverunni, siðaverunni,
skyn- og líkamsverunni. Fortíð og
nútíð heimspekinnar sem fræðigreinar birtast í nýju ljósi. Þrátt
fyrir þetta er hlutfall kvenna og
minnihlutahópa meðal kennara og
nemenda hvað lægst í heimspeki í

FEMÍNÍSK HEIMSSPEKI Ráðstefnan fer
fram á föstudag og laugardag í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins.

samanburði við aðrar greinar hugvísinda og vísinda almennt. Er
skýringin sú að femínískar nálganir eru enn lítt viðurkenndar
innan greinarinnar? Eða er þörf á
að grafa dýpra til að skilja viðnám
heimspeki gagnvart breytingum í
þessu tilliti?“
Skipuleggjendur ráðstefnunnar eru þær Ásta Sveinsdóttir,
San Francisco State University/
Háskólinn á Bifröst, Eyja Margrét
Brynjarsdóttir, Salvör Nordal og
Sigríður Þorgeirsdóttir, Háskóla
Íslands.
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Við bjóðum 20%
af bíómiðanum og
meira popp og gos
Þegar þú greiðir með
Stúdentakorti Íslandsbanka
í Smárabíói, Háskólabíói og
Borgarbíói Akureyri færðu
stórt gos og popp á verði
miðstærðar og 20% afslátt
af bíómiðanum – alla daga.
Sjáðu nánari upplýsingar um
námsvild á islandsbanki.is

www.facebook.com/
Islandsbanki.Namsmenn

KEITH OATLEY Segir sálfræðinga lengi hafa goldið varhug við skáldskap en þar geti þeir hins vegar komist í tæri við tilfinningar og

geðshræringar sem rannsóknarstofan bjóði ekki upp á.

Skáldskapur bætir heiminn
Sálfræðingurinn Keith
Oatley hefur getið sér orð
fyrir rannsóknir á áhrifum
bóklesturs á líf fólks. Hann
segir rannsóknir sýna að
skáldskapur sé til þess fallinn að auka skilning á öðru
fólki og geti reynst afar
gagnlegur fyrir sálfræðinga.
Keith Oatley, sálfræðingur og rithöfundur, heldur opinn fyrirlestur
á Háskólatorgi við Háskóla Íslands
í dag, sem ber heitið „Emotions
in history, in relationships, and
in literature“ (Geðshræringar í
sögu, tengslum manna á milli og
bókmenntum).
Oatley, sem er enskur að uppruna en prófessor emeritus við
Háskólann í Toronto, er ekki síst
þekktur fyrir rannsóknir sínar
og skrif um geðshræringar og tilfinningar. Hann segir að nútímarannsóknir setji á oddinn að kostir geðshræringa í samskiptum
manna séu megingrundvöllur
samfélags. Í rannsóknum á bókmenntum séu geðshræringar líka
lykilatriði og það hafi því reynst
auka skilning manna á öðrum ef
þeir lesa skáldskap.
„Lengi vel hnussuðu sálfræðingar út í skáldskap og bókmenntir,“
segir Oatley, „hann væri ekki mælanlegur og bara tilbúningur. Sálfræðingar eiga til að rannsaka fólk
utan frá,“ segir Oatley. „Sálfræðitilraunir ganga oft út á að fá fólk
inn á rannsóknarstofu, sýna því
myndir af skjá eða eitthvað álíka
og sjá hvernig það bregst við. Það
hefur verið haft fyrir satt um aldir
alda að það sé okkur hollt að lesa
skáldskap. Eftir að hafa breytt
þeirri fullyrðingu í spurningu og
lagt hana við fræðilega mælistiku,
reyndist það vera rétt.“

*Afslátturinn gildir hvorki með öðrum tilboðum né á sýningar í lúxussölum.

Við bjóðum
góða þjónustu

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Flughermir hugans
En í hverju er gagnsemi skáldskapar fólgin? „Þar kemur tvennt
til. Annars vegar gerir skáldskap-

LÍTILL MUNUR Á BÓKUM OG KVIKMYNDUM
Þótt rannsóknir Oatleys hafi fyrst
og fremst beinst að bókmenntum,
segir hann skáldskap í kvikmyndum
og sjónvarpi gera sama gagn.
„Samstarfskona okkar frá NorðurKarólínu hefur komist að því að
munurinn á milli þess að lesa skáldskap eða horfa á hann er sáralítill.
En það virðist skipta máli hvers
konar skáldskap við horfum á eða
lesum. Ástarsögur, spennusögur eða

ur okkur kleift að skilja fólk betur
innan frá; þegar maður samsamar
sig með sögupersónu fær maður
hugmynd um hvernig það er að
vera sú persóna. Hins vegar gerir
skáldskapur sálfræðingum kleift
að skilja tilfinningar og geðshræringu við ólíkar aðstæður. Þær tilfinningar sem sálfræðingar geta
rannsakað upp á eigin spýtur eru
takmarkaðar. Í skáldskap höfum
við hins vegar allan tilfinningaskalann sem maðurinn hefur upplifað og skrifað um og það breikkar
allt sviðið.
Líkjum þessu við flugnám. Sá
sem lærir að fljúga ver að öllum
líkindum talsverðum tíma í flughermi; hann fer aldrei af jörðinni
en upplifir alls kyns aðstæður.
Lendi hann aftur í þeim aðstæðum
á raunverulegu flugi hefur hann
einhverja reynslu og betri hugmynd um hvernig eigi að bregðast við. Skáldskapur er flughermir
hugans. Því meiri skáldskap sem
maður les því víðfeðmari tilfinningum og geðshræringum kynnist
maður og áhrifum þeirra á athafnir
fólks og samskipti og lærir af því.“

Stuðlar að umhyggjusamara
samfélagi
Hvað sem áhyggjum af dvínandi
lestri líður hefur skáldskapur sjálfsagt aldrei verið jafn útbreiddur og
nú á dögum í gegnum sjónvarp og
kvikmyndir. Má draga þá ályktun að íbúar jarðar hafi aldrei haft
betri skilning hver á öðrum en nú?
„Já, ég vil halda það. Fyrir 150

fjölskyldudrama virðast hjálpa okkur
að skilja aðra en ekki vísindaskáldskapur; hann er frekar til þess
fallinn að stuðla að skilningi manns
á tækni. Þetta er spurning um
sérhæfingu. Ef maður vill fræðast
um genafræði les maður bækur um
genafræði. Vilji maður fræðast um
hinn félagslega heim er gott að lesa
skáldskap.“

árum höfðu fæstir hugmynd um
hvað fólk í fjarlægum löndum hafði
fyrir stafni. Rithöfundar og blaðamenn, gerum ekki lítið úr áhrifum
þeirra, hafa hins vegar sagt okkur
frá hvað er á seyði í fjarlægum
deildum jarðar. Við lesum fréttir,
sjáum myndir eða lesum bækur
sem gerast í til dæmis Sýrlandi
eða Afganistan og erum því betur í
stakk búin til að setja okkur í spor
fólks þar og finna til hluttekningar.“
En er þar með sagt að skáldskapur geri heiminn að betri stað? „Á
heildina litið held ég að hann geri
það. Hugsum þetta til dæmis út frá
plúralisma: Öll erum við föst inni
í eigin höfði en ef við höfum tækifæri til að prófa á einhvern hátt
hvernig það er að tilheyra öðru
samfélagi, kyni eða menningarkima er það líklegt til að auka hjá
manni samkennd og hluttekningu.
Á hinn bóginn eru auðvitað líka til
hrappar sem nýta sér þekkingu á
tilfinningum og geðshræringum
í illum tilgangi og til að ráðskast
með aðra. En almennt held ég að
þessi þróun stuðli að umhyggjusamara þjóðfélagi þar sem fólk
sýnir hvert öðru samhug, því það
getur sett sig í spor annarra.“
Fyrirlestur Oatley fer fram í
stofu 104 á Háskólatorgi frá klukkan 11.40 til 13.10 í dag og er öllum
opinn. Nánari upplýsingar um
Keith Oatley og rannsóknir hans
er að finna á heimasíðu hans: Sites.
google.com/site/keithoatleyhomepage.
bergsteinn@frettabladid.is
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Bækur ★★★★★
Reglur hússins
Jodi Picoult
JPV-útgáfa

Hvenær drepur
maður mann …
Jodi Picoult er ekki auðveldur
höfundur aflestrar eins og þeir
sem lesið hafa þær þrjár bækur
hennar sem út hafa komið á
íslensku þekkja. Viðfangsefnin
sem hún velur sér eru erfið og
neyða lesandann til að taka afstöðu til hluta
sem hann kærir sig ekkert endilega um að vita
af. Allar lýsa þær átökum barna og foreldra

27
í óvenjulegum aðstæðum og
Reglur hússins er engin undantekning þar á.
Jacob Hunt er átján ára
drengur
með Asperger-heilkenni
d
sem
hefur áráttukenndan áhuga á
s
vettvangi
glæpa. Móðir hans hefur
v
lagt
la allt í sölurnar til að Jacob geti
átt
át sem eðlilegast líf og bitnar
það
þa illilega á yngri bróðurnum
Theo.
Þegar Jacob er handtekinn
Th
fyrir
fyr morð stendur móðirin frammi
fyrir
fyr því að þurfa að horfast í augu
við að árátta sonarins hafi leitt
hann
han yfir strikið. En er unglingur
með
me áráttu dæmanlegur eftir sömu
lögum
lögu og „eðlilegur“ unglingur? Og
getur
getu það verið að Jacob, sem aldrei
segir ósatt, sé að ljúga að móður
sinni og lögreglunni?

Sagan er til skiptis sögð út frá sjónarhóli
Jacobs, Emmu móður hans, Theos bróður
hans, lögfræðingsins sem ver hann án þess
að trúa á sakleysi hans og lögreglumannsins sem handtekur hann. Hvert þeirra sér
málsatvik með sínum augum og lesandanum
er gjörsamlega ómögulegt að gera sér grein
fyrir því hvort Jacob hafi framið morðið eða
ekki.
Það er þó ekki aðalatriði í frásögninni, þótt
vissulega skapi það spennu sem knýr söguna
áfram, heldur er hér fjallað um einhverfu og
Asperger-heilkenni á einstaklega næman en
um leið óvæginn hátt og endalaust varpað
fram spurningunni um það hvar mörkin milli
eðlilegrar framkomu, hræsni og áráttuhegðunar liggi.
Persónurnar eru allar vel skrifaðar og
lesandinn hefur skilning á erfiðum aðstæðum
þeirra og samúð með þeim öllum. Manni

finnst maður þekkja þetta fólk og í gegnum
söguna skilur maður smám saman sjónarmið
hvers og eins þótt ólík, og á köflum ósamræmanleg, séu.
Picoult er enginn meistarastílisti, en textinn
er á góðu og eðlilegu máli í þýðingu Magneu
J. Matthíasdóttur og rennur prýðilega. Það
er hins vegar sagan sjálf, hinar siðferðilegu
spurningar og átakanleg barátta þess sem er
öðruvísi við kerfi hinna „eðlilegu“ sem heillar
lesandann upp úr skónum og veldur því að
það er nánast ógjörningur að leggja bókina
frá sér fyrr en eftir síðasta punkt.
Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Sterk og áhrifarík saga sem
skýrir vel sjónarmið og heimsmynd fólks með
Asperger-heilkenni en vekur um leið erfiðar
spurningar sem leita á lesandann löngu eftir að
lestri lýkur.

Skáldskapur
Mazen
Maarouf

fr um
1 4 . s e sý n d
ptem
ber

Í september 2012 rennur tími
heimsbókmenntanna upp í Bókmenntaborginni Reykjavík. Boðið
verður upp á röð viðburða sem eru
helgaðir bókmenntum frá ólíkum
heimshornum út mánuðinn.
Fyrsti viðburðurinn verður
í aðalsafni Borgarbókasafns
Reykjavíkur á morgun klukkan
17. Þar ræðir rithöfundurinn Sjón
við palestínska skáldið Mazen
Maarouf um höfundarferil og
verk hans. Hjalti Rögnvaldsson
les upp ljóð eftir Mazen í þýðingum íslenskra skálda og sjálfur
les Mazen ljóð sín á arabísku.
Við sama tækifæri verður opnuð
sýning á málverkum Mazens á
bókatorgi Borgarbókasafns, en
hann málar myndir á striga samhliða skrifum sínum. Aðgangur er
ókeypis og öllum opinn.
Mazen er gestarithöfundur í
Reykjavík á vegum Reykjavíkurborgar og ICORN, International
Cities of Refuge.
SKÁLD SPJALLA

Sjón ræðir við
Mazen Maarouf
um verk hans og
feril í Borgarbókasafninu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Við bjóðum 25%
afslátt á Gulleyjuna
í Borgarleikhúsinu

Miðvikudagur 05. september
➜ Opnanir
& / / & . .  4 ¶ " / .     

17.00 Útilistaverkið Tvísöngur verður

opnað fyrir almenningi í Þófunum við
Seyðisfjarðarkaupstað. Verkið er hljóðskúlptúr eftir þýska listamanninn Lukas
Kühne.

➜ Sýningar
10.00 Ljósmyndasýning Einars Jónssonar, Utan Hringbrautar, verður opnuð
í kaffihúsi Gerðubergs.
➜ Uppistand
22.00 Beggi blindi, Björk Jakobs og

Daníel Geir Moritz, fyndnasti maður
Íslands, koma fram á fyrsta kvöldi uppistandsseríu á Gullöldinni í Grafarvogi.
Aðgangur er ókeypis.

➜ Tónlist
17.30 Sópransöngkonan Hulda Björg

Garðarsdóttir flytur íslenskar einsöngsperlur sem eru okkur öllum vel kunnar
í Salnum, Kópavogi, og er aðgangseyrir
kr. 1.500 á staka tónleika.
21.00 Herra Halli heldur tónleika
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg 8.
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
21.00 Janis Carol Nielsson ásamt
hljómsveit flytur djasstónlist á Café
Rosenberg.

Viðskiptavinir Íslandsbanka fá 25% afslátt á
Gulleyjuna. Gulleyjan er ævintýraleg sýning fyrir
alla fjölskylduna, full af galdri, gulli, græðgi, bardögum,
blekkingum, talandi páfagaukum og kostulegum
persónum.

Leikstjóri
Sigurður Sigurjónsson

Tilboðið gildir á fyrstu 15 sýningarnar.
Greiða skal með greiðslukorti frá Íslandsbanka eða
Byr í miðasölu Borgarleikhússins, í síma 568 8000
eða á midasala@borgarleikhus.is til að fá afsláttinn.
Tilboðið gildir ekki í netsölu.

Tónlist
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson

➜ Fyrirlestrar
20.30 Erla Karlsdóttir, doktorsnemi í

heimspeki, heldur fyrirlestur undir yfirskriftinni Til hvers femíník heimspeki?
Fyrirlesturinn fer fram í ReykjavíkurAkademíunni Hringbraut 121 (4. hæð).

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Leikgerð
Karl Ágúst Úlfsson og Sigurður Sigurjónsson

Leikendur
Björn Jörundur Friðbjörnsson, Kjartan Guðjónsson,
Þórunn Erna Clausen, Sigurður Þór Óskarsson,
Álfrún Örnólfsdóttir, Bergur Þór Ingólfsson, Theodór
Júlíusson, Hallgrímur Ólafsson, Guðmundur Elías
Knudsen og Arnar Orri Arnarsson.
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lifsstill@frettabladid.is

ÝMSAR BAKTERÍUR geta leynst í grænmetisskúffu ísskápa samkvæmt rannsókn
á vegum Microban Europe. Það er því um að gera að þrífa og hreinsa til í skúffunum
reglulega til að koma í veg fyrir matareitranir og bakteríubombur.

FYRSTA
ÆFINGIN
Fyrsta æfing vetrarins
í fullorðinsfimleikum
Fjölnis var haldin í
byrjun vikunnar og
mættu þangað um
þrjátíu manns, bæði
karlar og konur.
Karen Jóhannsdóttir
er þjálfari þar og
segir hún fólk
oft koma
sjálfu sér á
óvart með
getu sinni.

INNANHÚSSTÍLISTANÁM
Dæmi um það sem
tekið er fyrir í náminu:
Lita- og línufræði
Tónalgreining
Vaxtarbygging
Heitt og kalt rými
Stórt og lítið rými
Uppröðun hluta
Stílistun á:
Baðherbergi

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í
innanhússtílistun. Farið er í helstu grunnþætti í lita- og
línufræði. Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni
sjálfri. Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og
stíl. Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá
fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.
Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði. Kennsla fer fram í
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Svefnherbergi
Barnaherbergi
Eldhúsi
Garðhýsi
Stofu
Og margt fleira.

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Fullorðnir fara í heljarstökk
Marga dreymir um að komast í heljarstökk, flikkflakk
og splitt en telja alla von
úti sökum aldurs. Sú er þó
síður en svo raunin.
„Fullorðinsfimleikar eru bæði
fyrir byrjendur og þá sem eru
að rifja upp gamla takta. Það eru
engar kröfur um getu heldur fer
fólk þetta bara á sínum hraða,“
segir Karen Jóhannsdóttir, fimleikaþjálfari hjá Fjölni.
Karen segir fullorðinsfimleikana leggja áherslu á styrk, þol og
það að hafa gaman. „Þetta er oft
eina líkamsræktin sem fólk stundar svo við pössum upp á að hafa
sitt lítið af hverju. Mestu máli
skiptir samt að fólk skemmti sér
vel,“ segir hún.
F ullorðinsfimleikarnir hjá
Fjölni byrjuðu af alvöru síðasta
vetur og varð strax sprenging í
aðsókn. Stór hluti þess hóps er
mættur aftur til leiks þennan
vetur inn. „Það kemur fólki oft
mjög á óvart hvaða árangri það
nær, þrátt fyrir aldur og fyrri
störf. Í fyrra voru margir sem
byrjuðu hjá okkur sem hafði
dreymt um að komast í handa-

FULLORÐNIR DANSA EINNIG BALLETT
Ballett er önnur íþrótt sem oft er
talin eiga frekar upp á pallborðið
hjá yngri kynslóðinni en fullorðinsballett hefur verið að ryðja sér rúms
á undanförnum árum. Að sögn Ástu
Björnsdóttur, skólastjóra Ballettskóla
Sigríðar Ármann, er eftirspurnin
gríðarleg og mikið til mæður barna
úr ballettskólanum sem skrái sig,
eða fyrrum nemendur. „Svo er líka
fullt af konum sem hafa bara aldrei
stigið ballettspor á ævinni,“ segir
hún. Það eru bara konur sem sækja

hlaup eða heljarstökk í mörg ár
og voru að ná því með glæsibrag í
lok vetrar. Það kom þeim sjálfum
hvað mest á óvart,“ segir Karen
og hlær. Hún segir skemmtilegt
að fylgjast með fólki láta æskudrauminn rætast. „Það var ein
kona í fyrra sem fór í heljarstökk
og öskraði af gleði þegar hún lenti
standandi í fyrsta skipti,“ rifjar
hún upp. Fyrsta æfing vetrarins
var haldin nú á mánudag og mættu
þangað um þrjátíu manns en tímarnir eru opnir fyrir alla 18 ára og
eldri, bæði karla og konur.
Fjönir er ekki eina íþróttafélagið sem býður upp á fullorðins-

tímana þar enn sem komið er, en
Ásta segir karlmenn þó meira en
velkomna.
Ballettskóli Eddu Scheving er
meðal þeirra sem einnig bjóða
upp á fullorðinsballett. Þar er þó
ekki aðeins um klassískan ballett
að ræða því nú í vetur hófu þau
svokallaða ballett-fitness tíma fyrir
fullorðna þar sem klassíkinni er
blandað saman við N.Y. City Ballet
Workout og jóga.

fimleika því flest íþróttafélög eru
farin að bjóða upp á þá. Sæunn
Viggósdóttir, íþróttafulltrúi hjá
Glímufélaginu Ármanni segir
einnig hafa verið um þrjátíu
manns á fyrstu æfingu á mánudaginn. „Við höfum boðið upp á fullorðinsfimleika lengi vel en gríðarleg uppsveifla hefur þó verið
síðustu ár,“ segir hún.
Fleiri íþróttafélög sem bjóða upp
á fullorðinsfimleika eru til dæmis
Gerpla, Björk, Grótta og Fimleikafélag Akureyrar, en samkvæmt
óformlegri könnun má gera ráð
fyrir að iðkendur hérlendis hlaupi
á hundruðum. tinnaros@frettabladid.is

Matargikkurinn Taylor

&UNDARSTJØRI
"*¾2. /234%).33/.
HEIMSPEKINGUR

SÓLIN Sólarljósið eykur myndun D-vítamíns.

Meira D-vítamín

ZZZIRUODJLGLV±DOY|UXEyNDYHUVOXQiQHWLQX

Save the Children á Íslandi

HEILSA D-vítamín gæti hjálpað
líkamanum að berjast gegn berklum. Þetta kemur fram í rannsókn vísindamanna við National
Academy of Science í London.
Í frétt BBC sagði að hátt í 1,5
milljónir manna deyi árlega vegna
berkla og uppi eru efasemdir um
að hægt sé að lækna sum tilfellin. Samkvæmt rannsókninni voru
þeir sjúklingar fljótari að jafna

sig sem fengu D-vítamín og sýklalyf. Notkun D-vítamíns í meðferð
gegn berklum nær langt aftur í
tímann þegar leitað var að góðum
aðferðum til að berjast gegn þessari skæðu lungnasýkingu. Áður
en sýklalyf voru fundin upp voru
sjúklingar látnir liggja í sólbaði
eða settir í annars konar ljósameðferð til að örva myndun D-vítamíns í húðinni.

MATUR Leikkonan Elizabeth
Taylor átti það til að borða
hina undarlegustu rétti í þeim
tilgangi að
halda líkamsvexti sínum og
heilsu.
Réttirnir
sem leikkonan
snæddi áttu
það sameiginlegt að vera
furðulega samsettir og lítt
ELIZABETH TAYLOR
lystugir. Hún
borðaði til að mynda gjarnan kotasælu sem var hrært út
í sýrðan rjóma, samlokur með
nautakjöti og hnetusmjöri og í
morgunmat fékk hún sér aðeins
þurrt, ristað brauð.
Mataræðið virðist þó hafa
haft tilskilin áhrif því leikkonan
þótti lengi vel ein glæsilegasta
kona heims.
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JAKOB JÓHANN SVEINSSON
SUNDMAÐUR

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 60938 09.2012

NÝTT!
HLEðSLA MEð SÚKKULAðIBRAGðI
KJÖRIN EFTIR GÓðA ÆFINGU EðA BARA Í DAGSINS ÖNN.
HÚN ER GÓðUR KOSTUR MILLI MÁLA OG ER RÍK AF PRÓTEINUM.
HENTAR FLESTUM ÞEIM SEM HAFA MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

100%

HÁGÆÐA
PRÓTEIN

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

60.000 MANNS!

ÍSLENSKT TAL!

POWERSÝNING
KL. 10.10

ÍSL TEXTI
TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

LAUGARÁSBÍÓ
THE EXPENDABLES 2
THE WATCH
PARANORMAN 3D
INTOUCHABLES

Sýningartímar
6, 8, 10.10(P)
10.45
6
5.50, 8, 10.20

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

SÉÐ OG HEYRT

HOLLYWOOD REPORTER

NÓG AÐ GERA Baldur Ragnarsson hefur haft í nógu að snúast á þessu ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STÆRSTA MYND SUMARSINS

LÝTUR SÖMU LÖGMÁLUM

YFIR 62.000 GESTIR
Y
„Maður verður að sja þessa mynd aftur,
það er svo mikið að ske að eitt skipti er ekki nóg, allavega fyrir mig.“
JON GUNNARSSON KVIKMYNDAUNNANDI…

FRÁ FRAMLEIÐENDUM „WEDDING CRASHERS“ KEMUR FRÁBÆR
GRÍN SPENNUMYND ! BRADLEY COOPER ÚR HANGOVER FER Á KOSTUM.

12

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

12

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
- Miami Herald

- Rolling Stone

FRÁBÆR GRÍNMYND

„Þetta hittist einhvern veginn
þannig á að það var nóg til af efni
á ansi mörgum vígstöðvum og
það bara small allt saman,“ segir
Baldur Ragnarsson.
Hann kemur að gerð fjögurra
platna á þessu ári. Þrjár þeirra eru
þegar komnar út, eða með Dætra-

앲앲앲앲

앲앲앲앲
- Time Entertainment

- Guardian

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA
MÖGNUÐ DANSATRIÐI!

VINSÆLASTA DANSSERÍA ALLRA TÍMA

7

12

L
Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

ÁLFABAKKA
KL. 5:50 - 8 - 10:20
HIT AND RUN
HIT AND RUN VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
BABYMAKERS KL. 5:50 - 8 - 10:20
STEP UP REVOLU.. KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 5:50
BRAVE ÍSL. TALI
KL. 5:50
BRAVE ÍSL. TALI
KL. 8
BRAVE ENSKU. TALI
DARK KNIGHT RISES KL. 8 - 10:20
KEFLAVÍK
HIT AND RUN
KL. 8
THE EXPENDABLES 2 KL. 10:10
KL. 8 - 10:10
BABYMAKERS
AKUREYRI
HIT AND RUN
KL. 8
BRAVE HIN HUGRAKKA ÍSL. TALI KL. 6
KL. 10:10
DARK KNIGHT RISES
KL. 6 - 8
BABYMAKERS
KL. 10:10
SEEKING A FRIEND...

2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D

EGILSHÖLL

HIT AND RUN
VIP DARK KNIGHT RISES
12 THE BABYMAKERS
7 TOTAL RECALL
12 STEP UP: REVOLUTION
L BRAVE ÍSL TAL
L BRAVE ÍSL TAL
12 ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
12

12
16
12

12
L
12
12
12

Baldur Ragnarsson kemur
að gerð fjögurra platna á
þessu ári. Hann vílar ekki
fyrir sér að tækla jafnt
barnatónlist sem bárujárnsrokk og ýmislegt fleira.

KL. 10
KL. 10
KL. 10
KL. 10
KL. 5:40
KL. 5:30
KL. 5:50
KL. 5:50
KRINGLUNNI

2D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D

HIT AND RUN KL. 8 - 10:20
2D
DARK KNIGHT RISES KL. 5:30 - 9 2D
2D
STEP UP REVOL... KL. 5:50
KL. 8
2D
BABYMAKERS
SEEKING A FRIEND... KL. 10:20 2D
KL. 5:50
2D
BRAVE ÍSL TAL

sonum, Innvortis og leikhópnum
Lottu sem gaf út Stígvélaða köttinn. Sú fjórða kemur út 26. október
með þungarokkurunum í Skálmöld. Baldur útilokar ekki að senda
meira efni frá sér á árinu, hugsanlega sólóplötu. „Það er aldrei að
vita nema maður hendi í eina síðla
árs. Maður getur ekkert stoppað
þegar maður er kominn á bragðið.
Maður á tugi af lögum og þarf að
fara að hreinsa þetta út.“
Baldur er einnig tónlistarstjóri
Dýranna í Hálsaskógi ásamt Gunnari Ben, félaga sínum úr Skálmöld.
Leikritið verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu kl. 14 næsta laugardag.

Náði sér ekki
eftir áfallið

12
12
12
12
7
L
L
L
12
12
7
12
12
L

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

ÞÆR Bryndís Gyða Michelsen og Kidda Svarfdal verða pistlahöfundar á Hún.is ásamt
Kristrúnu Ösp Barkardóttur. Gestapennar leggja líka sitt af mörkum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Með aðrar áherslur
„Við erum allar flottar konur og
verða nokkur atriði þarna sem eru
miklar týpur með sterkar skoðanir.
allt öðruvísi en á öðrum síðum. Við
Á síðunni verður að finna eitthvað
verðum með blöndu af efni og alls
fyrir alla, þó við einbeitum okkur
konar konuráð, umfjallanir frá sérfyrst og fremst að konum,“ segir
fræðingum, viðtöl og pistla,“
segir hún. Meðal þess sem
Bryndís Gyða Michelsen. Hún,
tekið verður fyrir á síðunni
ásamt þeim Kristrúnu Ösp
verða mál er varða móðurBarkardóttur og Kiddu Svarfdal, stendur fyrir vefsíðunni
hlutverkið en bæði Kidda og
Hún.is sem verður opnuð
Kristrún eru mæður. „Kristþann 14. september.
rún er til dæmis nýbökuð
Ný síða þeirra stúlkna
móðir og hún ætlar að vera
kann við fyrstu sýn
með pistla um alls konar
að virðast svipuð og
hluti sem tengjast því
konusíður eins og
en það eru margBleikt.is, Femin.
ar ungar mæðuris og Siggalund.
þarna úti sem
is en Bryndís
hafa gagn og
Gyða segir
gaman af
þ ær ver ð a
þess konar
KRISTRÚN ÖSP
me ð a ð r a r
pistlum,“
áherslur á síðsegir Bryndís.
unni sinni. „Það
- trs

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

60

ÞÚSUND
GESTIR

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
ÁVAXTAKARFAN
KL. 3.50 - 6
L
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
THE EXPENDABLES 2 LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.2016
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
PARANORMAN 3D KL. 5.45 / 2D KL. 3.30 7
TOTAL RECALL
KL. 10.35
12
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 3.40 / 3D KL. 3.40 - 5.40 L
TED
KL. 8
12
SPIDER-MAN 3D
KL. 10.20
10

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÁVAXTAKARFAN KL. 6
L
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
NÁNAR
Á
MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
ÁVAXTAKARFAN KL. 6 L INTOUCHABLES KL. 5.50 L
THE EXPENDABLES 2
KL. 8 - 10
16
THE WATCH
KL. 8 - 10
12

Önnur sýning verður kl. 17 sama
dag en um kvöldið taka þeir þátt
í tónlistarhátíðinni Rokkjötnar í
Kaplakrika með Skálmöld. „Þetta
verður drjúgur dagur. Maður
kemur fram fyrir alla þjóðfélagshópa á einum degi.“ Aðspurður
býst Baldur ekki við að eiga í vandræðum með að koma sér í rokkgírinn eftir barnasýninguna. „Maður
þarf alltaf að vera með fulla orku
í því sem maður gerir, það þarf
bara að beisla hana á annan máta.
Hvort sem það heitir barnaleikrit
eða þungarokk, þá skiptir það engu
máli. Það lýtur allt sömu lögmálum.“
freyr@frettabladid.is

Leikarinn Michael Clarke Duncan
lést á mánudaginn. Duncan er
hvað þekktastur fyrir leik sinn í
kvikmyndinni The Green Mile.
Duncan fékk hjartaáfall í júlí
og gekkst undir fjölda læknisaðgerða í kjölfarið. Unnusta
hans, Omarosa Manigault-Stallworth, sagði leikarann aldrei
hafa náð sér eftir hjartaáfallið.
„Ég er eyðilögð. Hann var ástin í
lífi mínu,“ sagði Manigault-Stallworth í viðtali við Radaronline.
com.
Duncan var 54 ára gamall
er hann lést og var Tom Hanks
á meðal þeirra er minntust
Duncans á Twitter í gær.

LÁTINN Leikarinn Michael Clarke

Duncan lést á mánudag.
NORDICPHOTOS/GETTY

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

STÆRSTA
MYND
DANA
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MIÐVIKUDAGUR: KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE)
17:20, 20:00, 22:40  ELLES (ÞÆR) 17:50, 20:00, 22:10
 TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00, 22:10
 HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00  VEST-NORRÆN HÁTÍÐ 20:00

KÓNGAGLENNA
Ó
(EN KONGELIG AFFÆRE)

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

ÞAU BREYTTU
SÖGU DANMERKUR
AÐ EILÍFU!

FRÁBÆRT HAUST FRAMUNDAN Í BÍÓ PARADÍS!
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MARGRÉT KARA STURLUDÓTTIR mun ekkert leika með KR í Dominos-deild kvenna
í vetur sökum þess að hún er ófrísk. Þetta er mikið áfall fyrir KR-liðið enda hefur Kara verið einn
sterkasti leikmaður deildarinnar undanfarin ár þrátt fyrir að vera aðeins 23 ára gömul.

sport@frettabladid.is

GÁFU SPEKINGUNUM LANGT NEF

ÚRSLIT
Pepsi-deild kvenna:
KR-Afturelding

0-4

0-1 Carla Lee (13.), 0-2 Lára Kristín Pedersen (28.),
0-3 Sigríður Þóra Birgisdóttir (37.), 0-4 Furtuna
Velaj (79.)

Valur-Breiðablik

0-4

0-1 Björk Gunnarsdóttir (56.), 0-2 Fanndís Friðriksdóttir (57.), 0-3 Ingibjörg Sigurðardóttir (90.+2),
0-4 Ásta Eir Árnadóttir (90.+5).

FH-Fylkir

3-1

1-0 Aldís Kara Lúðvíksdóttir (12.), 2-0 Jóhanna S.
Gústavsdóttir (47.), 2-1 Ruth Þórðardóttir (54.), 3-1
Aldís Kara Lúðvíksdóttir (75.)

Stjarnan-ÍBV

1-3

0-1 Soffía Gunnarsdóttir, sjm (15.), 0-2 Shaneka
jodian Gordon (19.), 0-3 Kristín Erna Sigurlásdóttir
(60.), 1-3 Harpa Þorsteinsdóttir (66.)

Þór/KA-Selfoss

9-0

1-0 Tahnai Annis (29.), 2-0 Sandra María Jessen
(36.), 3-0 Sandra María Jessen (39.), 4-0 Kayle
Grimsley (49.), 5-0 Þóra Margrét Ólafsdóttir, sjm
(61.), 6-0 Katrín Ásbjörnsdóttir (68.), 7-0 Katrín
Ásbjörnsdóttir (72.), 8-0 Sandra María Jessen
(78.), 9-0 Katrín Ásbjörnsdóttir (83.)
*upplýsingar um markaskorara að hluta til fengnar
frá urslit.net.

STAÐAN:
Þór/KA
ÍBV
Stjarnan
Valur
Breiðablik
FH
Selfoss
Afturelding
Fylkir
KR

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
11
11
9
8
5
4
4
3
1

3 1 51-15
2 4 50-22
2 4 49-22
3 5 44-26
4 5 40-21
3 9 26-46
4 9 29-73
3 10 18-38
3 11 22-41
5 11 17-41

42
35
35
30
28
18
16
15
12
8

LOKAUMFERÐ DEILDARINNAR FER
FRAM NÆSTA LAUGARDAG.

JÓHANN BIRNIR Er enn ósáttur við fram-

komu Guðjóns Árna þó svo þeir hafi
sæst.
MYND/GUÐMUNDUR

Sættir hjá Jóhanni og Guðjóni:

Fóru saman út
að borða
FÓTBOLTI Upp úr sauð hjá æskufélögunum Jóhanni Birni Guðmundssyni, leikmanni Keflavíkur, og FH-ingnum Guðjóni Árna
Antoníussyni í leik liðanna á
mánudag.
Jóhann vandaði Guðjóni ekki
kveðjurnar eftir leik og sagðist
ekki ætla að bjóða honum í
afmælið sitt. Hann sá eftir
sumum þeirra orða síðar.
„Mig langar að biðja félaga
minn og fyrrum liðsfélaga, Guðjón Árna Antoníusson, afsökunar
á því að hafa ýjað að því að hann
væri illa innrættur í viðtali við
vefmiðla í gær. Orðin lét ég falla
í miklu uppnámi, skömmu eftir
leik FH og Keflavíkur, um atvik
sem leiddi til þess að ég fékk
að líta rauða spjaldið. Ég var og
er vissulega sár og svekktur og
afar ósáttur við framkomu hans
í umræddu atviki en þykir miður
ef orð mín skertu mannorð hans.
Guðjón Árni er toppdrengur og
það er aldrei að vita nema ég
bjóði honum í afmælið mitt, haldi
ég á annað borð upp á það,“ sagði
Jóhann í yfirlýsingu sem hann
sendi frá sér.
Æskufélagarnir úr Garðinum
grófu síðan stríðsöxina formlega
í hádeginu í gær er þeir snæddu
hamborgara saman.
- hbg

Þór/KA varð í gærkvöldi Íslandsmeistari í knattspyrnu þegar liðið lagði Selfoss á heimavelli, 9-0. Liðinu sem
spáð var fimmta sæti fyrir tímabilið gaf gagnrýnendum langt nef og uppskeran fyrsti Íslandsmeistaratitill í
sögu félagsins. Frábær stemning var á leiknum á Akureyri í gær og áhorfendur fengu algjöra veislu.
FÓTBOLTI Óhætt er að segja að Þór/

KA hafi tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með stæl þegar Selfyssingar komu í heimsókn. Líkt og svo
oft áður veltu menn vöngum hvort
spútnikliðið myndi falla á prófinu
þegar sjálfur titillinn væri í augsýn en þær vangaveltur voru tilgangslausar.
Norðanstelpur léku við hvurn
sinn fingur fyrir framan troðfulla stúkuna á Þórsvelli. 9-0 sigur,
þeirra stærsti í sumar, var sætur
og fögnuður heimakvenna mikill í
leikslok. Blys voru tendruð og flugeldar fóru á loft sem var vel í takt
við gleðina sem ríkti á vellinum.
„Já, þetta eru tár,“ sagði Katrín
Ásbjörnsdóttir framherji liðsins
og hló að lokinni verðlaunaafhendingu. Katrín, sem skoraði þrennu í
leiknum, sagðist ekki hafa átt von
á neinu þessu líku þegar hún gekk
til liðs við Þór/KA frá KR í vetur.
„Ég hef aldrei verið í liði með
jafngóðan móral og hérna. Þetta
smellpassaði allt saman. Þótt við
séum ekki frábært lið á pappír
skiptir það engu máli,“ sagði Katrín.

Samheldnin hefur skilað þessum
árangri
Hin 17 ára Sandra María Jessen
skoraði einnig þrjú mörk og er á
ný orðin markahæst í deildinni
með 17 mörk. Sandra hefur hlotið
mikið lof fyrir frammistöðu sína
en lætur hana sem vind um eyru
þjóta.
„Liðið hefur spilað frábærlega
og mér finnst engin skara fram úr.
Samheldnin hefur skilað þessum
árangri,“ segir Sandra sem líkt og
Katrín á eitt ár eftir af samningi
sínum við félagið.
Frá því ÍA vann titilinn árið
1987 hafði titillinn ekki farið út
fyrir höfuðborgarsvæðið. Fáir
höfðu trú á að það myndi breytast
í sumar en liðinu var spáð fimmta
sæti deildarinnar af þjálfurum og
fyrirliðum í aðdraganda leiktíðar.
„Við ætluðum að hafa Breiðablik og ÍBV fyrir neðan okkur en
töldum að Stjarnan og Val væru
mjög sterk lið sem yrði erfitt að
eiga við,“ sagði Jóhann Kristinn
Gunnarsson þjálfari liðsins um
markmiðin fyrir leiktíðina. Um
mitt mót hafi hann hins vegar
áttað sig á því að liðið ætti alla
möguleika á titlinum.
„Við settum okkur ný markmið – taka helvítis dolluna,“ sagði
Jóhann Kristinn léttur og fór fögrum orðum um leikmenn félagsins

SIGURGLEÐI Hinir nýkrýndu Íslandsmeistarar dansa hér sigurdans á meðan stuðningsmenn lyfta blysum í tilefni þessa sögulega

dags.

MYND/AUÐUNN

þótt hann hafi rennt nokkuð blint í
sjóinn á sínu fyrsta tímabili.
„Ég get viðurkennt það að ég átti
von á hefðbundnu kvennaliði með
meira veseni en karlamegin. Viljinn hjá stelpunum hefur verið svo
mikill að þær taka mörgum karlaliðunum fram og það kom mér á
óvart. Þær settu fótboltann í fyrsta
sætið og ákváðu fyrir löngu síðan
að fram til 8. september myndi
annað mæta afgangi. Karlpungurinn sem situr heima, ferðalög eða
hvað sem er,“ sagði Jóhann.

Umfjöllunin var stórfurðuleg á
tímum
Jóhann segir umfjöllun fjölmiðla
um lið Þór/KA í sumar hafa verið
skrítna og í raun hjálpað honum
að mótivera liðið. Undir það tekur

Karen Nóadóttir, miðjumaður liðsins.
„Umfjöllunin var stórfurðuleg
á tímum. Inni í klefa erum við
með risastórt útprentað eintak
af grein úr Morgunblaðinu þess
efnis að Þór/KA sé lið sem enginn
skilji. Við höfum lesið þetta fyrir
hvern leik síðan það kom út og það
heldur okkur á tánum. Við erum
búnar að sýna öllum á Íslandi að
þetta er engin tilviljun. Við erum
langbestar hvað sem hver segir,“
sagði Karen og enginn getur mótmælt því.
Norðankonur lentu endurtekið
undir gegn „stóru liðunum“ í leikjum sínum í sumar en mörk mótherjanna virtust hreinlega kveikja
á liðinu eða gefa því aukinn kraft.
Liðið hefur aðeins tapað einum

Þetta eru tár. Ég
hef aldrei verið í
liði með jafngóðan
móral. Þetta smellpassaði allt
saman.
KATRÍN ÁSBJÖRNSDÓTTIR
LEIKMAÐUR ÞÓRS/KA

leik í sumar og skrifað nýjan
kafla í sögu kvennaknattspyrnu
á Íslandi. Bæjarbúar, sem fylltu
stúkuna á Þórsvelli, geta verði
stoltir af stelpunum sínum sem
tróðu sokki í munn spámanna og
spekinga og gáfu um leið bænum
sínum bestu mögulegu gjöf á 150
ára afmælinu.
kolbeinntumi@365.is

Emil Hallfreðsson ánægður í herbúðum ítalska B-deildarliðsins Hellas Verona:

Einn þriggja leikmanna sem mátti ekki selja
FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson, lands-

liðsmaður í fótbolta, segist vera
hæstánægður í herbúðum ítalska
B-deildarliðsins Hellas Verona.
Liðið var ekki langt frá því að
komast upp í úrvalsdeildina í vor
en það endaði í fjórða sæti eftir
að hafa verið í toppbaráttu allt
tímabilið og tapaði svo í undanúrslitum umspilskeppninnar.
„Við erum með mjög breytt lið
frá síðasta tímabili enda sextán
nýir leikmenn í liðinu og tólf sem
fóru. Þetta er því í raun nýtt lið
og er enn verið að stilla strengina saman. Við gerðum jafntefli í fyrstu tveimur leikjunum
en fyrir fram vorum við taldir
líklegastir til að fara upp ásamt
einu öðru liði,“ sagði Emil fyrir
æfingu landsliðsins á Laugardalsvelli í gær.
„Ég á von á því að þetta verði
erfiður vetur. Serie B er þann-

ig deild að allir geta unnið alla.
Þetta verður mikil barátta og
gaman að sjá hvernig þetta fer.“
Emil stóð sig vel á síðasta tímabili og var orðaður við nokkur
önnur lið, til að mynda í ítölsku
úrvalsdeildinni. Hann hélt þó
kyrru fyrir í herbúðum Hellas
Verona.
„Ég var víst ekki til sölu hjá
félaginu. Það tók nýr forseti við
félaginu og hann gaf það út að það
væru þrír leikmenn sem mætti
ekki fara – ég og tveir aðrir. Það
var víst áhugi hjá einhverjum
liðum en það kom ekki til greina
að selja mig.“
Hann segist vera ánægður í
Verónu. „Já, mjög ánægður. Það
var svekkjandi að komast ekki
upp fyrir en ég er ótrúlega sáttur
við lífið og tilveruna. Ég hef ekki
yfir miklu að kvarta.“
- esá

ÁNÆGÐUR Emil Hallfreðsson er í íslenska landsliðshópnum sem mætir Noregi á

föstudag.

NORDIC PHOTOS/GETTY

forsala á midi.is
til og með 6. september
FULLT VERÐ (þrjú svæði):
4.500 kr, 3.500 kr og 2.500 kr
FORSÖLUVERÐ:
4.000 kr, 3.000 kr og 1.500 kr
50% afsláttur af fullu verði
fyrir 16 ár a og yngri

UNDANKEPPNI HM 2014
ÍSLAND - NOREGUR
Á FÖSTUDAG KL. 18:45
STYÐJUM VIÐ BAKIÐ Á STR ÁKUNUM!
ALLIR Á LAUGARDALSVÖLLINN!
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VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR HLÆR MEÐ ELLEN

> Popptíví kl. 20.35
Breakout Kings

Dansandi kaldhæðni í sjónvarpssal

Dramatísk þáttaröð frá sömu höfundum
og slógu í gegn með þáttaröðinni Prison
Break. Þættirnir fjalla um sérsveit
sem sett er saman til að elta
uppi hættulega glæpamenn á
flótta. Meðlimir sveitarinnar
eru sjálfir dæmdir glæpamenn
en fá styttri fangavist í
skiptum fyrir að hjálpa yfirvöldum við að hafa hendur í
hári flóttamanna.

Sambýlismaður minn ákvað einu sinni að gera
mér þann grikk að telja fjögurra ára dóttur okkar
trú um að spjallþáttur Opruh Winfrey væri
minn uppáhaldsþáttur. Þannig að í hvert sinn
sem sú stutta sá frú Winfrey á skjánum eða á
prenti benti hún öllum sem vildu heyra að
þetta væri uppáhaldsþáttur móður sinnar.
Það var sambýlismanninum til mikillar
skemmtunar og mér til ama því oftar en
ekki hef ég fussað og sveiað yfir tilfinningakláminu sem Winfrey bauð áhorfendum sínum upp á. Ástæða vanþóknunar
minnar á þættinum var sú að að í hvert sinn
sem ég slysaðist til að gjóa augunum í áttina að frú Winfrey fékk ég tár í augun,
kökk í hálsinn og mikla þörf fyrir að

fylla eldhússkápana af Tupperware. Þessi þáttur
hafði eitthvað skrítið vald. Þess vegna hef ég óbeit
á honum og grín sambýlismannsins féll í grýttan
jarðveg.
Nú er frú Winfrey ekki lengur á skjánum en
dansandi, kaldhæðni stuðpinninn Ellen DeGeneres hefur tekið við mér til mikillar gleði.
Ellen er fyndin og fær fólk til að dansa.
Hún er ekki gefandi heilu bílaflotana eða
heimsreisurnar. Hún fær Youtube-snillinga í
heimsókn, skýtur á fræga fólkið og
er almennt í stuði. Ég hlæ í stað
þess að fá kökk í hálsinn og
dansa í stað þess að endurraða í eldhússkápana.
Áfram Ellen.

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 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 Tríó
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 Húslestrar á Listahátíð
14.00 Fréttir 14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Eldhress í heila öld
15.25 Skorningar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Donovan 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Stefnumót 20.00 Leynifélagið 20.30 Út um
græna grundu 21.30 Kvöldsagan: Folda 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar 23.05 Flakk 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
14.05 Ólympíumót fatlaðra: Kraftlyftingar
15.20 Ólympíumót fatlaðra: Sund
16.35 Herstöðvarlíf (11:13) (Army Wives)
17.20 Einu sinni var...lífið (9:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Stjáni
18.23 Sígildar teiknimyndir
18.29 Finnbogi og Felix
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Læknamiðstöðin (9:22) (Private
Practice V)

20.50 Scott og Bailey (4:8) Bresk þáttaröð um lögreglukonur í Manchester sem
rannsaka snúin morðmál.

21.40 Hestöfl (4:6) (Hästkrafter) Röð
stuttra sænskra þátta um gamla bíla.

21.45 Sætt og gott (Det søde liv)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Sumartónleikar í Schönbrunn
2012 (Sommernachtskonzert Schönbrunn)
Upptaka frá tónleikum sem haldnir voru í
garði Schönbrunn-hallar í Vínarborg 7. júní.

23.55 Winter lögregluforingi – Herbergi 10 (3:8) (Kommissarie Winter) (e)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.55 Kastljós (e)
01.20 Fréttir
01.30 Dagskrárlok

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (6:22)
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (138:175)
10.15 60 mínútur
11.00 Community (9:25)
11.25 Better Of Ted (7:13)
11.50 Grey‘s Anatomy (14:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Mike & Molly (23:24)
13.25 Borgarilmur (5:8)
14.00 Gossip Girl (3:24)
14.45 Týnda kynslóðin (11:32)
16.45 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm in the Middle (15:22)
19.45 Modern Family (16:24)
20.05 2 Broke Girls (18:24)
20.30 Up All Night (6:24) Gamanþætt-

07.00 Þýski handboltinn: Magdeburg
- Hamburg

16.45 Pepsi-mörkin
18.00 Pepsi-deild kvk: Þór/KA - Selfoss

19.50 Þýski handboltinn: Magdeburg
- Hamburg

21.10 Meistaradeild Evrópu: Bayern Chelsea Útsending frá úrslitaleiknum í maí.

23.45 Eimskipsmótaröðin 2012
00.15 Spænsku mörkin

16.00 Football League Show 2012/13
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.

16.30 Newcastle - Aston Villa 18.20
Swansea - Sunderland
20.10 Premier League Review Show
2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

21.05 Sunnudagsmessan
22.20 West Ham - Fulham
00.10 Man. City - QPR

ir með Christinu Applegate og Will Arnett í
hlutverkum nýbakaðra foreldra.

20.55 Drop Dead Diva (1:13)
21.40 True Blood (7:12)
22.35 The Listener (6:13) Dulmagnað-

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

það nýjtasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.15 Glee (15:22)
19.00 Friends (6:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan
19.50 American Dad (3:19) Þriðja serían um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverkum. Frábærar teiknimyndir frá höfundum Family Guy þar sem aðalsöguhetjan er
Stan Smith og fjölskylda hans. Stan er útsendari CIA og er því alltaf til taks í baráttunni
gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans er
ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á heimilinu búa m.a. kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.

23.20 Steindinn okkar (2:8)
23.45 The Closer (17:21)
00.30 Fringe (11:22)
01.15 Southland (6:6)
02.00 The Good Guys (19:20)
02.45 Undercovers (5:13)
03.30 2 Broke Girls (18:24)
03.50 Up All Night (6:24)
04.15 Drop Dead Diva (1:13)
05.00 Malcolm in the Middle (15:22)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Dóra könnuður
08.25 Áfram Diego, áfram!
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Stubbarnir
09.30 Lína Langsokkur
09.55 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.15 Stuðboltastelpurnar
10.40 Histeria!
11.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel.

17.00 M.I. High
17.30 iCarly (15:25)
17.55 Tricky TV (15:23)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.40 How To Look Good Naked
(11:12) (e)

17.30 Rachael Ray
18.15 Ringer (1:22) (e)
19.05 America‘s Funniest Home Videos (2:48) (e)

19.30 Everybody Loves Raymond
(2:25)

19.55 Will & Grace (10:24)
20.20 Last Chance to Live (2:6)
21.10 My Bigger Fatter Gypsy Wedding
22.00 Law & Order: Criminal Intent
(14:16)

Skemmtilegir teiknimyndaþættir frá handritshöfundum American Dad og Family Guy en
þættirnir fjalla einmitt um líf Cleveland-fjölskyldunnar sem kemur fyrir í þeim þáttum.

22.45 Jimmy Kimmel (e)
23.30 The Borgias (3:10) (e)
00.20 Rookie Blue (8:13) (e)
01.10 Royal Pains (18:18) (e)
01.55 Everybody Loves Raymond

20.35 Breakout Kings (3:13) Drama-

(2:25) (e)

tísk þáttaröð. Bandarísk lögregluyfirvöld setja
saman sérsveit skipaða dæmdum glæpamönnum til að elta uppi fanga sem hafa
flúið úr fangelsum og eru á flótta undan réttvísinni.

02.20 Pepsi MAX tónlist

21.45 American Dad (3:19)
22.10 The Cleveland Show (3:21)
22.35 Breakout Kings (3:13)
23.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 ESPN America 07.10 Deutsche

20.10 The Cleveland Show (3:21)

barnaefni frá Stöð 2.

ir spennuþættir um ungan mann sem nýtir
skyggnigáfu sína til góðs í starfi sínu sem
sjúkraflutningamaður.

08.00 King of California
10.00 10 Items of Less
12.00 Shark Bait
14.00 King of California
16.00 10 Items of Less
18.00 Shark Bait
20.00 Bourne Supremacy
22.00 Stig Larsson þríleikurinn
00.30 One Night with the King
02.30 Anna Nicole
04.00 Stig Larsson þríleikurinn

17.05 Simpson-fjölskyldan
17.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

18.15 Doctors (19:175)
19.00 Ellen
19.45 Spurningabomban (2:10)
20.30 Steindinn okkar (4:8)
20.55 Curb Your Enthusiasm (3:10)
21.25 The Sopranos (3:13)
22.20 Ellen
23.05 Spurningabomban (2:10)
23.50 Steindinn okkar (4:8)
00.15 Doctors (19:175)
00.50 Curb Your Enthusiasm (3:10)
01.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

Bank Championship - PGA Tour 2012 (3:4)
12.10 Golfing World 13.00 Deutsche Bank
Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 18.00
Golfing World 18.50 Monty‘s Ryder Cup
Memories 19.40 PGA Tour - Highlights
(32:45) 20.35 The Sport of Golf (1:1) 21.35
Inside the PGA Tour (36:45) 22.00 Golfing
World 22.50 LPGA Highlights (15:20) 00.10
ESPN America

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland

20.00 Íslands Safari 20.30 Tölvur, tækni
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Veiðivaktin

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÁTTU VON Á GESTUM?
Lingen svefnsóﬁ

TILBOÐ AÐEINS
Kr. 99.000,Verð áður 123.750,-
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Ný sending á frábæru tilboðsverði!
Góð svampdýna
Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm

20%
afsláttur
í sept.

EKKI
E
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TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT AÐ SKJÁEINUM FYRIR 5. SEPTEMBER OG FÁÐU RISAVAXINN
TRYGGÐARPAKKA SKJÁSEINS FRÍTT MEÐ, AÐ ÓGLEYMDU SKJÁFRELSI, NETFRELSI OG
SKJÁEINUM Í HÁSKERPU.* ALLT ÞETTA FYRIR AÐEINS 4.290 KR. Á MÁNUÐI.

kr.
k
r. á mán.
mán.

*SKJÁREINN
*SK
SKJÁ
JÁ
FER Í HÁSKERPU Í SEPTEMBER.

TRYGGÐARPAKKI SKJÁSEINS
Gildistími Tryggðarpakkans er frá 1. sept. –1. feb.

BBC Entertainment, MGM, E!, JimJam og Baby TV.

TILBOÐIÐ GILDIR
TIL MIÐNÆTTIS

2 BÍÓMIÐAR

5. SEPT.

5 ERLENDAR STÖÐVAR

2 VOD-MYNDIR*
2 bíómyndir að eigin vali
í SKJÁBÍÓ

*Aðeins fyrir notendur SKJÁSBÍÓS

PIPAR\TBWA • SÍA

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM TRYGGÐARPAKKANN Á SKJÁRINN.IS

EKKI F Þættirnir sem allirr eru að ttala
la
a um
m
A
A
S
MIS
L
Last
Chance to Live / My Big Fat Gypsy Wedding
í kvöld á SkjáEinum

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Í SÍMA 595 6000,
INFO@SKJARINN.IS EÐA Á SKJARINN.IS

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

5. september 2012 MIÐVIKUDAGUR

38

Nemur hjá prjónadrottningu

„Ætli það sé ekki þátturinn Girls
þessa dagana. Mér finnst hann
gefa svolítið hressandi mynd
af lífi ungra kvenna. Ekki sami
rjómaglamúrinn og í Sex and
the City til dæmis.“
Hallgerður Hallgrímsdóttir, listamaður og
blaðamaður hjá Húsum og híbýlum.

„Þetta er draumur og ég er í skýjunum yfir að komast að hjá Rykiel
sem er kölluð „drottning prjónsins“
í tískuheiminum,“ segir fatahönnuðurinn Sigríður María Sigurjónsdóttir, sem heldur út í starfsnám til
franska tískuhússins Soniu Rykiel
í vikunni.
Sigga Mæja, eins og hún er kölluð, útskrifaðist sem fatahönnuður
frá Listaháskóla Íslands í fyrra.
Það var í gegnum fagstjóra fatahönnunardeildar, Lindu Björk Árnadóttur, sem Sigga Mæja komst í
samband við tískuhús Rykiel. Hún
sendi möppuna sína út til Parísar
í sumar og fékk svo svar í síðustu

MEIRA Á urvalutsyn.is

AÐEINS 4 SÆTI LAUS!

STÓRKOSTLEG

17 DAGA SÉRFERÐ UM

INDLAND
17. OKT - 3. NÓV

Rykiel hóf ferilinn 1962
með hönnun á óléttufatalínu og peysum sem
hétu Poor Boy Sweater.
viku. „Markmiðið hefur alltaf verið
að fara út og öðlast reynslu,“ segir
Sigga Mæja sem heldur til höfuðborgar hátískunnar á sunnudaginn.
Tískuhús Soniu Rykiel, sem var
stofnað á sjöunda áratugnum í
París, er með þeim virtari í heiminum. Rykiel er þekkt fyrir litríkar
prjónaflíkur og rautt úfið hár sitt,
en fatahönnuðurinn hannaði línu
fyrir sænsku verslunarkeðjuna

H&M árið 2009 við góðan orðstír.
Sjálf hefur Rykiel dregið sig úr daglegum rekstri tískuhússins en dóttir
hennar, Nathalie Rykiel, hefur tekið
við kyndlinum. „Mér skilst að mitt
hlutverk verði að aðstoða við þróun
prjónamunstra en það skýrist betur
þegar ég kem út. Ég held að það sem
ég geri verði spennandi og áhugavert, sama hvað það verður,“ segir
Sigga Mæja en til að byrja með er
um að ræða tveggja mánaða samning. Sigga Mæja verður því í París
þegar tískuvikan hefst í lok september. „París er sko ekki leiðinlegur
staður yfir tískuvikuna, eflaust nóg
vinna og mikið stuð.“
- áp

DRAUMUR Fatahönnuðurinn Sigríður

María Sigurjónsdóttir landaði starfsnámi
hjá einu virtasta tískuhúsi í heimi, Soniu
Rykiel í París.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON: FÍNT AÐ VINNA MEÐ HULDARI

Fellihýsamenningin kveikti
hugmyndina að þáttunum
„Þetta fjallar svolítið um þetta helvíti þegar fjölskyldur sem dagsdaglega eyða kannski litlum tíma
saman eru settar í þær aðstæður
að þurfa að eyða tíma saman og
takast hvert á við annað,“ segir
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.
Hann hefur verið ráðinn til að
leikstýra sinni fyrstu sjónvarpsþáttaröð, Helvítis Ísland, eftir
handriti Huldars Breiðfjörð.
Þ át ta rö ði n verðu r fra mleidd a f S aga fi l m og er u
sa m ni ngaviðræður í ga ngi
um að Sjónvarpið sýni hana.
Um er að ræða mannlega dramatíska kómedíu um fjölskyldu
sem ferðast um landið að undirlagi fjölskylduföðurins í von um
að bjarga hjónabandinu. Huldar
segist hafa fengið hugmyndina
eftir að hafa á ferðalögum sínum
um landið fylgst með hjólahýsaog fellihýsamenningunni sem
hefur verið að skapast hérlendis. „Það fór að rifjast upp fyrir
mér hvers konar álag getur orðið
þegar maður þarf að sitja í bíl og
tilheyra fjölskyldu í jafnþröngu
rými og láta allt virka.“ Enn á
eftir að ráða leikara í þættina en
tökur eru áætlaðar næsta sumar.
Hafsteinn Gunnar sló í gegn með
sinni fyrstu mynd, Á annan veg,
sem kom út í fyrra og fjallaði
um tvo vegagerðarmenn uppi á
hálendi. Bandaríska kvikmyndabiblían Variety hrósaði myndinni
og sagði Hafstein hæfileikamann
sem kvikmyndaáhugafólk ætti að
fylgjast vel með í framtíðinni.
Hafsteinn og Huldar kynntust
er þeir voru báðir í kvikmyndanámi í New York. Þeir eru einnig
með kvikmynd í bígerð sem heitir
Kalt vor og verður tekin upp á
næsta ári eftir að tökum á Helvítis Íslandi lýkur. Það er einnig
dramatísk kómedía sem fjallar
um samband feðga og gerist í litlu
þorpi á Vestfjörðum. „Það er voða
fínt að vinna með Huldari. Við
erum góðir vinir og svo deilum

HELVÍTIS ÍSLAND Hafsteinn Gunnar Sigurðsson og Huldar Breiðfjörð vinna að nýrri

sjónvarpsþáttaröð.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TILNEFNDUR TIL KVIKMYNDAVERÐLAUNA
Fyrsta kvikmynd Hafsteins Gunnars Sigurðssonar, Á annan veg, var í gær
tilkynnt sem framlag Íslands til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs.
Hún keppir við eina mynd frá hverju hinna norrænu ríkjanna: Danmörku,
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Í verðlaun er andvirði 350.000 danskra króna,
eða um sjö milljónir króna, sem er veitt kvikmynd sem á rætur í norrænni
menningu og býr yfir miklum listrænum gæðum. Á annan veg hefur þegar
verið endurgerð í Hollywood undir nafninu Prince Avalanche. Leikstjóri
hennar er David Gordon Green sem á að baki myndir á borð við Your
Highness, Pineapple Express og The Sitter. Með aðalhlutverk fara Paul Rudd
og Emile Hirch og er frumsýning fyrirhuguð á næsta ári.

við svipaðri sýn á hlutina. Hann
er frábær höfundur og okkur langar að gera fleiri verkefni saman,“
segir Hafsteinn og Huldar bætir
við: „Þetta er í fyrsta skipti

sem ég skrifa sjónvarpsseríu.
Okkur langaði að prófa þetta
„format“ og það hefur verið
ansi gaman að vinna inni í því.“
freyr@frettabladid.is

Rokkarar fá Rokkjötnahúðflúr

Skannaðu inn QR kóðan
og sjáðu spennandi myndband
um 17 daga sérferð til Indlands!
ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK | SÍMI 585 4000
| FAX 585 4065 | INFO@UU.IS | WWW.URVALUTSYN.IS
* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn (háð lágmarksþátttöku).
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Prentað með fyrirvara um villur.

Listakonan Ýrr Baldursdóttir mun bjóða gestum
tónlistarhátíðarinnar Rokkjötnar upp á ókeypis
„airbrush-Rokkjötnatattú“ sem síðar verður hægt
að þvo af sér.
„Þú þarft ekki að sjá eftir því þótt þú sért kominn
í glas að hafa skellt á þig rokktattúi,“ segir Ýrr. Þeir
sem verða ánægðir með útkomuna og vilja fá alvöru
Rokkjötnahúðflúr geta bókað sig á tónleikunum og
mætt síðar meir á stofuna hennar. Þar fá hátíðargestir 75% afslátt af húðflúrinu. „Airbrush“ er
nokkurs konar líkamsmálning sem einnig er hægt
að spreyja á föt. „Þetta tekur mun styttri tíma en
nálin og er mun sársaukaminna,“ segir Ýrr.
Listakonan málaði í sumar fyrir rokkarana í
Skálmöld handsmíðaðan gítar af tegundinni Fender
sem verður boðinn upp á Rokkjötnum, eins og
Fréttablaðið hefur greint frá. Allur ágóðinn rennur
til samtakanna Blátt áfram. „Þetta er frábært málefni og það er mikilvægt að vekja fólk til umhugsunar um það.“
Átta íslenskar rokksveitir stíga á svið á Rokkjötn-

ÝRR BALDURSDÓTTIR Listakonan býður upp á sérstakt Rokk-

jötnahúðflúr á hátíðinni Rokkjötnar á laugardaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um í Kaplakrika á laugardaginn, þar á meðal Ham,
Skálmöld og Sólstafir.
- fb
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Stiller í stjörnufans
Flestum er kunnugt um dvöl
leikarans og leikstjórans Bens Stiller
hér á landi við tökur á myndinni
The Secret Life of Walter Mitty. Á
laugardagskvöldið tók Stiller sér
greinilega frí frá tökum og til hans
sást á barnum á 101 hóteli í Reykjavík. Þar voru sessunautar Hollywood-stjörnunnar engir aðrir en
leikkonan unga og efnilega María
Birta Bjarnadóttir og Ólafur Darri
Ólafsson. Ekki er vitað hvernig fund
þeirra þriggja bar að en
vitað er að Stiller leitaði
að íslenskum leikurum
í stór hlutverk í
myndina fyrr á
árinu. Tíminn
leiðir svo
í ljós
hvort þau
María Birta og
Ólafur Darri
verði með
Stiller á hvíta
tjaldinu á
nýju ári.

Meiri Vísir.

Heilbrigđ

&hamingjusöm

Við getum allar verið heilbrigðari & hamingjusamari.
Með KK-Eðaláskrift hefurðu aðgang að því
sem til þarf fyrir aðeins 7.990* á mánuði.
Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt
í opna sem LOKAÐA tíma.
KK klúbburinn er klárlega hagstæðasta leiðin.
Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu
fyrir aðeins kr. 7.990* á mánuði;
- Afró.
- Zumba.
- FondaFitness.
- Hot jóga.
- Heitt JógaTóning.
- Salsa.
- 80´s diskóveisla.
- CxWorX.
- Sálarspinning.
- Heilsuátak.
- Krossþjálfun.
- Tabata (Trx, Bosu, ketilbjöllur).
- Les Mills tímar.
- Óperuspinning.
- Stórátak.
- Tækjakennsla.
- FlexiFit.
- Hot Balance.
- o. m. ﬂ.

Mið-Ísland snýr aftur
Strákarnir í uppistandshópnum MiðÍslandi eru komnir úr sumarfríi og
munu stíga á svið í Þjóðleikhúsinu
fjórum sinnum á næstu vikum. Þeir
Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, Dóri DNA,
Jóhann Alfreð og Björn Bragi ríða
á vaðið á morgun í Þjóðleikhúskjallaranum og endurtaka leikinn að
viku liðinni. Í október færa þeir sig
svo yfir á stóra sviðið þar sem þeir
munu koma fram miðvikudagana
17. og 24. október. Gestur hópsins
á þessum fjórum sýningum verður
leikkonan Anna Svava Knútsdóttir
en hún hefur áður komið fram með
spaugurunum og ætti því að vera
öllu vön.
- áp, mþl

Auk þessa fylgja eftirfarandi fríðindi
að verðmæti kr. 87.340;
- Árskort í Sundlaugar Reykjavíkur (ÍTR).
- 2 tímar hjá einkaþjálfara.
- Vikukort fyrir vinkonu.
- 5 stykkja booztkort.
- Handklæði við hverja komu.

Mest lesið
1 Kókaíndrottning Kólombíu
skotin til bana í Medellin
2 Draugaskip vekur athygli í
Bandaríkjunum
3 Íslenskur karlmaður um
fimmtugt fórst í Jökulsá í Lóni

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug,
vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.

4 Lífrænt ræktuð matvæli ekki
hollari en þau hefðbundnu

Komdu í Baðhúsið - og náðu markmiðum þínum.
Við getum það allar.
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Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

»

Kvennaveisla í Baðhúsinu á laugardag
kl. 10.00-13.00. Frítt inn.
Sjá nánar á www.badhusid.is

Aðrar áskriftarleiðir einnig í boði frá kr. 5.490 á mánuði.
7.990* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, Eðaláskrift, lágmarkstími 12 mánuðir.
**Flugvallarskattar eru ekki innifaldir og greiðast sérstaklega. Valdar dags. í boði.
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Ljósmyndari Kjartan Már

FRÉTTIR AF FÓLKI

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

LÍFIÐ

