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AÐALHEIÐUR INGADÓTTIR

Búin að ganga allar 
götur Akureyrar
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS
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KYNSJÚKDÓMAR  – Smitleiðir, einkenni, meðferð, for-
varnir er heiti bæklings sem kominn er út á vegum sóttvarna-
læknis. Bæklingurinn er fyrst og fremst saminn með þarfir ungs 
fólks í huga og gefinn út bæði á prenti og í rafrænu formi.

Ýmislegt er hægt að gera til að huga betur að heilsunni og ekki þarf það að kosta eyri, eins og Aðalheiður Ingadóttir sannreyndi fyrr í vetur þegar hún setti sér að markmiði að ganga allar götur Akureyrar.
„Ég ákvað að fara allar göturnar. Þannig gerði ég þetta áhuga-verðara í staðinn fyrir að fá mérbara einhve

hugmyndin svo sniðug að hún sló til. „Ég fæ mér oft göngutúra og þegar ég heyrði af þessari ráða-gerð fannst mér hún svo frábær að ég kýldi á þetta.“Að sögn Aðalheiðar gekk hún yfirleitt í einn til tvo tíma í senn en fór ekki nema vera upplögðEkki hefur hún töl á

stundum í kaffi til fólks sem ég þekkti í gamla daga.“En skyldi hún einhvern tímann ætla að endurtaka leikinn nú þegar markmiðinu hefur verið náð? „Já, ég væri alveg til í það eftir svona tvö ár,“ svarar hún og se iekki

Margs vísari um bæinnÞeir eru sjálfsagt ekki margir sem þekkja bæinn sinn jafn vel og Aðalheiður Ingadóttir, sem tók upp á 

því að ganga hverja einustu götu á Akureyri í vetur og segist hafa fræðst töluvert um heimahagana.

Aðalheiður segist ganga mikið og syndir allt upp í 700 metra á hverjum degi.  

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

    VÉLFRÆÐINGURM/ full réttindi og reynslu óskar eftir vinnu 
á höfðuborgarsvæðinu. Ýmislegt kemur til greina.
Hef reynslu af sölumennsku og markaðssetningu
bæði innanlands og utan. Góð tungumálakunnátta 
fyrir hendi. GSM: 893-1055
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Patti húsgögn

TILBOÐ VIKUNNAR
landsins mesta úrval af sófasettum 

     verð áður 359.900

     Sófasett 3+1+1

kr.239.900,-

Mikið úrval af
upphengdum salernum

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

Fleiri láta gera við
Réttingaverkstæði 
Jóa á Dalvegi var 
stækkað á dögun-
um og bætt við 
mannskap.
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VIGDÍS HREFNA PÁLSDÓTTIR

Leikur síamstvíbura í 
Þjóðleikhúsinu
Mótleikarinn gamall bekkjarfélagi

FÓLK 26

EVA MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR

DJ Glimmer á árshátíð 
Kvenna með konum
Karlmenn bannaðir á besta balli ársins

FÓLK 26

Gullfalleg
Plata Lay Low fær 
góða umsögn 

í Sunday 
Times.

FÓLK 20

STORMUR   Í dag verður norðaust-
an stormur á Vestfjörðum, annars 
mun hægari. Bætir þó heldur í 
vind víðast hvar í dag. Snjókoma 
norðvestan til og stöku él suðaust-
anlands. Frost um mestallt land.  

VEÐUR 4
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SAMGÖNGUR Íslenskir ráðamenn 
flugu alls tólf sinnum milli landa 
með flugvélum sem ekki voru 
í almennu farþegaflugi á árun-
um 2005 til 2008. Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, flaug 
alls níu sinnum með einkaþotum 
eða leiguvélum á vegum íslenskra 
fyrirtækja á tímabilinu.

Flugferðir forseta Íslands voru 
með vélum í eigu eða leigu Glitn-
is, Novators, FL Group, KB-banka 
(síðar Kaupþings banka), Actavis 
og Eimskipafélags Íslands. Þetta 
kemur fram í svari embættisins 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Þannig flaug Ólafur Ragnar frá 
London til Sófíu í Búlgaríu með vél 
Novators í september 2005. Hann 
sótti landsleik Íslands og Búlgar-
íu, ræddi við ráðamenn um sókn 
íslenskra fyrirtækja í landinu og 
kynnti sér forvarnir gegn fíkni-
efnum.

Í september 2007 fór Ólafur 
Ragnar í ríflega sólarhringsferð 
til Leeds á Englandi með leiguvél 
á vegum Eimskipafélags Íslands. 
Forsetinn flutti ávarp við opnun 
skrifstofubyggingar Eimskipa-
félagsins, heimsótti Háskólann í 
Leeds og sæmdi tvo menn fálka-

orðunni fyrir framlag til kynning-
ar á íslenskri menningu.

Ráðuneytin hafa ekki notað 
einkaþotur eða leigðar þotur í 
sama mæli. Í svörum allra ráðu-
neyta við fyrirspurn Fréttablaðs-
ins kemur fram að samtals var um 
þrjár ferðir að ræða á tímabilinu. 

Forsætisráðuneytið leigði tvisv-
ar þotur, til að koma ráðherrum á 
fundi í Rúmeníu og Norður-Sví-
þjóð. Sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðuneytið leigði einu sinni vél 
til að koma starfsmönnum ráðu-
neytisins á fund á vesturströnd 
Grænlands. - bj / sjá síðu 6

Forsetinn flaug níu 
sinnum í einkavélum
Ólafur Ragnar Grímsson fór níu flugferðir með þotum í eigu eða leigu íslenskra 
fyrirtækja á árunum 2005 til 2008. Forsetinn flaug til dæmis með vélum Novat-
ors, Glitnis og FL Group. Ráðuneytin leigðu þrisvar flugvélar á sama tímabili.

Ábyrgð kjósenda
„Það erum við sem röðum á 
framboðslistana og berum ábyrgð 
á þeim,“ segir Jónína Michaels-
dóttir. Því þurfi að vanda valið.
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TÆKNI Facebook-netsíðukerfið 
hefur orðið fyrir fimm alvarleg-
um árásum tölvuþrjóta á einni 
viku. Þeir koma fyrir ormum í 
skilaboðum og nýjungum sem 
notendur geta bætt við síður 
sínar. Ormarnir sækja síðan per-
sónulegar upplýsingar og koma 
þeim áfram til aðila sem reyna að 
hagnast á þeim.

Mark Zuckerberg, stofnandi 
Facebook, segir Facebook áfram 
verða það opna samfélag sem það 
er. Þeir sem lenda í vandræðum 
með vírusa geta leitað sér leið-
beininga á síðunni. Einn ormur-
inn, svo dæmi sé tekið, er falinn 
í fölsku Youtube-viðhengi sem 
gjarnan er myndskreyting af 
síðu notandans. - kóp

Tölvuþrjótar á ferð:

Hakkarar herja 
nú á Facebook

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir 
segist efast um að þing nái að 
afgreiða öll mál sem þarf fyrir 
12. mars. Þá má í fyrsta lagi 
rjúfa þing, verði kosið 25. apríl. 
Jóhanna sagði í gær að þingið 

starfaði jafnvel 
fram til 4. apríl.

Geir H. Haar-
de, formaður 
Sjálfstæðis-
flokksins, 
spurði Jóhönnu 
út í þingrof. 
Hann sagðist 
ekki trúa því að 
löggjafarþing-
ið sæti nánast 

fram að kosningum við þessar 
aðstæður og alls ekki ef afgreiða 
þyrfti stjórnarskrárbreytingu.

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, varaformaður Sjálfstæðis-
flokksins, bauð aðstoð Sjálf-
stæðisflokks við að koma góðum 
málum í gegnum þingið. „Við 
leggjum þá öllum öðrum málum 
til hliðar og ræðum eingöngu 
efnahags- og atvinnumál á þeim 
fáu dögum sem eftir eru af 
þinginu.“ - kóp

Forsætisráðherra um þingrof:

Þingið þarf að 
fá lengri tíma 

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

Njarðvík vann 
Keflavík
Njarðvíkingar 
hafa unnið 
nágranna sína 
úr Keflavík í báð-
um leikjum liðanna 
í vetur.
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VEÐRIÐ Í DAG

VEÐUR Rýma þurfti fjögur hús í 
Bolungarvík í gærkvöldi vegna 
snjóflóðahættu og þurftu fjór-
tán manns að yfirgefa heimili sín 
undir Traðarhyrnu. Viðbúnað-
ur var einnig á Ísafirði, en ekki 
hættustig. Yfirvöld meta stöðuna 
aftur nú fyrir hádegi eftir veðri og 
snjóalögum. 

„Jú, þetta er vissulega óþægi-
legt, en við höfum svo sem ekki 
miklar áhyggjur. Það er samt 
alveg óhætt að hafa vaðið fyrir 
neðan sig, því það er talsvert 
mikið af snjó hér núna. Meira en 
ég hef lengi séð,“ segir Sigurð-
ur Kjartan Hálfdánarson. Hann 

þurfti að rýma hús sitt við Ljósa-
land ásamt Málfríði Þorvaldsdótt-
ur konu sinni og þremur börnum: 
Bernódusi fimm ára, Guðrúnu 
Freyju þriggja ára og Ólafi Haf-
steini eins og hálfs árs gömlum.

Sigurður, sem er alinn upp á 
Bolungarvík, segir þetta í fyrsta 
skipti sem fjölskyldan þurfi að 
yfirgefa hús sitt. 

„Við höfum hingað til horft á 
aðra fara en lendum nú í þessu. 
Annars tel ég mig fullfæran til 
að meta hvort það þurfi að fara úr 
húsinu eða ekki.“ 

Fjölskyldan fékk inni hjá móður 
Sigurðar í bænum. Hann segir 

krakkana taka þessu vel; úr þessu 
verði ævintýri hjá ömmu.

Þrjár fjölskyldur fengu inni hjá 
ættingjum og vinum, en sveitar-
félagið útvegaði einni fjölskyldu 
húsnæði.

Töluverð snjókoma hefur verið 
í Bolungarvík. Í gærkvöldi hafði 
úrkoman mælst rúmir 20 mm á 
sólarhring. Í gærkvöldi var spáð 
nokkuð hvassri norðvestan átt en í 
þeirri vindátt skapast aukin hætta 
á snjóflóði í Traðarhyrnu. Í febrúar 
árið 2007 voru aðstæður svipaðar 
en þá féll snjóflóð á hús við Dísar-
land. Í gær voru hús við Ljósaland 
og Traðarland rýmd. - kóp

Fjórtán þurftu að yfirgefa hús sín í Bolungarvík vegna snjóflóðahættu:

Þetta er vissulega óþægilegt

YFIRGEFA HEIMILIÐ Fjölskyldan að Ljósalandi á Bolungarvík yfirgaf heimili sitt í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Þau höfðu 
tíma til að taka það allra nauðsynlegasta með. Þetta er í fyrsta sinn sem heimili þeirra er rýmt. MYND/HAFÞÓR GUNNARSSON
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Sigursveinn, þýðir þetta að þú 
sért orðinn hetjutenór?

„Já, ég er brjálaður hetjutenór.“

Fyrrum Luxor-söngvarinn Sigursveinn Þór 
Árnason stökk inn í aðalhlutverkið í rokk-
óperunni !Hero, sem frumsýnd verður í 
Loftkastalanum á föstudagskvöld, með 
litlum fyrirvara.

STERKA KONU 
Í FORYSTU!

www.olofnordal.is
Kjósum Ólöfu Nordal í 2.-3. sæti 
í prófkjöri sjálfstæðismanna 13.-14. mars 2009
Verið velkomin á kosningaskrifstofu mína að Laugavegi 178, 4. hæð. 
Sími 840 6464 - Opið frá 14-21.

ATVINNUMÁL Um fjórtán þúsund manns fá greiddar 
atvinnuleysisbætur um þessi mánaðamót. Heildar-
upphæðin nemur um tveimur milljörðum króna, 
sem er hæsta upphæð sem atvinnuleysistrygg-
ingasjóður hefur greitt út í einu lagi frá upphafi.

Alls eru 16.411 skráðir atvinnulausir hjá Vinnu-
málastofnun, þar af eru karlar 10.444 og konur 
5.967. Frekari sundurliðun liggur ekki fyrir en 
von er á skýrslu síðar í mánuðinum. Um síðustu 
mánaðamót voru 13.280 á atvinnuleysisskrá. 
Atvinnulausum hefur því fjölgað um ríflega þrjú 
þúsund á einum mánuði.

Vegna þess hversu umfang greiðslnanna er 
mikið tók það starfsfólk Vinnumálastofnunar tölu-
verðan tíma að ganga frá þeim. Var fólk beðið 
um að sýna þolinmæði þótt greiðslurnar bærust í 
seinna lagi.

Að sögn Líneyjar Árnadóttur, forstöðumanns 
Vinnumálastofnunar á Norðurlandi vestra, sem 
sér um greiðslukerfið, námu greiðslurnar í gær 
tæpum tveimur milljörðum. Hún segir hins 
vegar að búast megi við að gengið verði frá ein-
hverjum greiðslum næstu daga, svo líklegt sé að 
heildartalan skríði yfir tvo milljarða.

Um síðustu mánaðamót greiddi Vinnumálastofn-
un 9.500 einstaklingum út bætur.  - sh

Tveir milljarðar greiddir úr atvinnuleysistryggingasjóði um mánaðamótin:

Aldrei meira greitt í bætur

MIKIÐ ATVINNULEYSI Alls eru nú á sautjánda þúsund skráðir 
atvinnulausir hérlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUPMANNAHÖFN Ekkert lát er 
á átökum ungra innflytjenda í 
Danmörku við Vítisengla. Nú um 
helgina voru tveir menn myrt-
ir í þremur skotárásum og fjórar 
manneskjur særðust, þar af einn 
Færeyingur alvarlega.

„Eftir að þetta fór að stigmagn-
ast þorir maður varla á vettvang 
lengur,“ segir Teitur Jónasson, 
fréttaljósmyndari í Kaupmanna-
höfn, sem er farinn að nota skot-
helt vesti í vinnunni, rétt eins og 
aðrir ljósmyndarar og blaðamenn 
sem fjalla um þessi átök.

Seint á sunnudagskvöld réðust 
tveir grímuklæddir ungir innflytj-
endur inn á kaffihús á Amagereyju 
og hófu skothríð. Fyrir skotunum 
varð þrítugur maður, sem lét lífið. 
Einnig særðust tveir ungir menn, 
19 og 20 ára gamlir, og 32 ára 
gömul kona. Kaffihúsið er við hlið-
ina á bækistöð Vítisengla í götunni, 
og ekki virðist fara á milli mála að 
árásinni hafi verið beint að þeim.

Á föstudaginn var íraskur maður 
myrtur á Norðurbrú og á laugardag 
var skotið á 32 ára gamlan Færey-
ing, sem enn liggur þungt haldinn 
á sjúkrahúsi.

Allt þetta fólk virðist hafa haft 
lítil sem engin tengsl við klíkurnar, 
sem standa í þessum átökum. Gagn-
kvæm tortryggni og hefndarhugur 
virðist magna upp taugaspennu 
þannig að skotið er á fólk bara 
ef það virðist hugsanlega vera 
tengt andstæðingunum.

„Þessi Færeyingur var bara 
að fara á tónleika ásamt 
vini sínum. Þeir voru að 
skima í kringum sig í 
hverfinu og virtust eitt-

hvað grunsamlegir, þannig að þeir 
voru stöðvaðir. Svo gefur bílstjór-
inn í og þá er skotið á bílinn. Fær-
eyingurinn sem sat í farþegasætinu 
varð fyrir skoti,“ segir Teitur.

Átökin hófust í ágúst þegar ungur 
innflytjandi var myrtur í Ting-
bjerg, úthverfi norðan til í Kaup-
mannahöfn, þar sem innflytjendur 

eru í miklum meirihluta. Sá 
sem er grunaður um þann 
verknað er meðlimur í vél-
hjólasamtökunum AK81, 
sem eru stuðningssamtök 
Vítisengla.

„Síðan hefur þetta 
gengið á víxl fram 

og til baka. Nú eru skotárásirnar 
komnar upp í 29,“ segir Teitur.

Fyrir hálfum mánuði versnaði 
ástandið um allan helming og síðan 
þá hefur verið nánast stríðsástand 
á Norðurbrú, þar sem fjölmargir 
Íslendingar búa.

Stjórnvöld virðast nánast ráða-
laus gagnvart þessu ástandi. 
Fjölgað hefur verið í lögreglulið-
inu á götum Kaupmannahafnar 
og aðgerðir lögreglunnar hertar 
mjög.

„Það lítur út fyrir að þeir skjóti 
bara hvar sem þeim sýnist núna,“ 
sagði Ritt Bjerregaard, borgar-
stjóri Kaupmannahafnar, í viðtali 
við Jótlandspóstinn.

 gudsteinn@frettabladid.is

Óttinn breiðist út í 
Kaupmannahöfn
Tveir myrtir og fjögur særð eftir þrjár skotárásir í Kaupmannahöfn um helgina. 
Átök milli Vítisengla og ungra innflytjenda verða æ harðari. Íslenskur frétta-
ljósmyndari í Kaupmannahöfn þarf að nota skothelt vesti í vinnunni.

HERTAR LÖGREGLUAÐGERÐIR Ástandið í Kaupmannahöfn er orðið þannig að lög-
reglan stöðvar bifreiðar fyrirvaralaust og leitar í þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

SLYS Karlmaður úr Reykjavík, 
fæddur árið 1963, beið bana 
þegar bíll hans fór út af veginum 
milli Akraness og Hvalfjarðar-
ganga á sunnudagskvöld.

Ökumaðurinn var einn í bíln-
um, sem fór nokkrar veltur þegar 
hann fór út af veginum. Maður-
inn kastaðist út úr bílnum og er 
talinn hafa látist samstundis.

Lögreglan á Akranesi og rann-
sóknarnefnd umferðarslysa unnu 
að rannsókn slyssins í gær. Óskað 
er eftir vitnum að slysinu.

Ekki er unnt að birta nafn 
mannsins að svo stöddu. - kg

Slys skammt frá Akranesi:

Maður lést í 
umferðarslysi

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, vill 
að endurreisnarnefnd flokksins 
horfi til framtíðar en ekki fortíð-
ar. Hörð gagnrýni er sett fram 
á flokkinn í áliti undirnefndar. 
Geir sagði í fréttum Rúv í gær-
kvöldi að málfrelsi ríkti og menn 
gætu gagnrýnt að vild. Hann 
mundi þó ekki tjá sig um skýrslu-
drögin.

Ásta Möller, þingmaður flokks-
ins, baðst í sama fréttatíma 
afsökunar á því að hafa ekki stað-
ið sig betur sem kjörinn fulltrúi. 
Hún hefði átt að bregðast við 
þegar bankakerfið stækkaði til 
muna og hrundi að lokum. - kóp

Ásta Möller biðst afsökunar:

Geir vill horfa 
til framtíðar

NEFNDIN KYNNT Geir segir hlutverk 
endurreisnarnefndar flokksins að horfa 
til framtíðar en ekki fortíðar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EGYPTALAND, AP Hillary Clinton, 
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, segir að Bandaríkjastjórn 
Baracks Obama ætli að vinna 
hörðum höndum að því að finna 
leiðir til þess að Ísraelar og Pal-
estínumenn geti átt friðsamleg 
samskipti í tveimur ríkjum.

„Við höfum ekki efni á fleiri 
bakslögum eða töfum, né eftirsjá 
eftir því sem hefði getað orðið, 
ef aðrar ákvarðanir hefðu verið 
teknar,“ sagði hún á alþjóðlegri 
ráðstefnu í Egyptalandi í gær, þar 
sem fulltrúar ríkja og alþjóða-
stofnana ræddu um fjárveitingar 
til uppbyggingar á Gasasvæðinu.

Á ráðstefnunni sagði Hillary að 
Bandaríkin ætluðu að verja 900 
milljónum dala til uppbyggingar 
á Gasasvæðinu, en hluti fjárins á 
að fara til Palestínustjórnar. - gb

Hillary í Egyptalandi:

Nóg komið af 
töfum og hiki

Á FUNDINUM Í SHARM-EL-SHEIKH
Hillary Clinton sagði Bandaríkin ætla að 
verja 900 milljónum dala til uppbygg-
ingar á Gasasvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Landsbankinn og Íslands-
banki, áður Glitnir, þurfa að 
afskrifa samtals um 2,9 milljarða 
króna vegna sölu á Árvakri, útgáfu-
félagi Morgunblaðsins. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í gær.

Samkvæmt heimildum frétta-
stofu Stöðvar 2 og Vísis var kaup-
verð Árvakurs tveir milljarðar 
króna. Af þeirri upphæð fá bank-
arnir 1,7 milljarða upp í skuldir, 
og 300 milljónir verða nýtt hlutafé 
Árvakurs. Þórsmörk, félag í eigu 
Óskars Magnússonar og fleiri, átti 
hæsta boðið í fyrirtækið.

Skuldir Árvakurs voru um 4,6 
milljarðar króna. Félagið skuld-
aði Íslandsbanka um 3,7 milljarða, 

og Landsbankanum um 860 millj-
ónir króna. Þegar Þórsmörk hefur 
greitt 1,7 milljarða upp í skuldirnar 
standa eftir um 2,9 milljarðar sem 
bankarnir tveir þurfa að afskrifa.

Guðjón Arnar Kristjánsson, 
formaður Frjálslynda flokksins, 
spurði fjármálaráðherra á Alþingi 
í gær hvort salan á Árvakri yrði 
fordæmi fyrir önnur félög. Taldi 
hann farið inn á vafasama braut 
með miklum afskriftum.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra sagði þetta ekki 
endilega fordæmi fyrir önnur fyr-
irtæki, meta yrði hvert mál fyrir 
sig. Málið sé á forræði bankanna.
 - bj

Þórsmörk keypti útgáfufélag Morgunblaðsins af Íslandsbanka á tvo milljarða:

Afskriftir um 2,9 milljarðar

EKKI FORDÆMI Sala Íslandsbanka á 
Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins, 
gefur ekki endilega fordæmi, segir Stein-
grímur J. Sigfússon fjármálaráðherra.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á slysadeild eftir skíðaslys
Lögregla og sjúkrabíll voru kölluð í 
Bláfjöll um klukkan 20 í gærkvöldi. 
Starfsmaður kom að unglingsstúlku 
meðvitundarlausri í brekkunni. 
Stúlkan var komin til meðvitundar 
þegar sjúkrabíll kom á staðinn. Hún 
var flutt á slysadeild til aðhlynningar. 
Ekki fengust upplýsingar um tildrög 
slyssins í gær.

SLYS

TEITUR JÓNASSON

BANDARÍKIN Bandaríska leyniþjón-
ustan CIA hefur viðurkennt að 
upptökum af yfirheyrslum yfir 
92 meintum hryðjuverkamönnum 
hefur verið eytt. Áður hafði CIA 
aðeins viðurkennt að tveimur 
upptökum hafði verið eytt, að því 
er fram kemur á vef BBC.

Bandarísk mannréttindasam-
tök hafa stefnt leyniþjónustunni 
til að freista þess að fá upplýs-
ingar um aðferðir sem beitt er 
við yfirheyrslur. Telja samtök-
in að starfsmenn CIA hafi meðal 
annars notað vatnspyntingar. 
CIA segist nú leita annarra upp-
lýsinga um það sem fram fór við 
yfirheyrslurnar. - bj

Yfirheyrslur leyniþjónustu:

CIA eyddi 92 
upptökum

SPURNING DAGSINS



styrkir
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ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon, 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra, segir að skoða verði 
hvort bjargráðasjóði verði ekki 

beitt til að 
aðstoða bænd-
ur vegna hás 
áburðarverðs. 
Þá verða heim-
ildir í lögum 
nýttar til að 
bjóða bændum 
að gera auka-
uppgjör á virð-
isaukaskatti 
með vorinu.

Þetta kom fram í utandagskrár-
umræðum í gær sem Höskuldur 
Þórhallsson, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, átti frumkvæði 
að. Hann kallaði meðal annars 
eftir afstöðu Steingríms til inn-
flutnings á hráu kjöti frá ESB. 
Steingrímur sagði fyrrum fram-
sóknarráðherra hafa samið við 
ESB og úr þeirri skuldbindingu 
þyrfti að vinna.  - kóp

Rangt var haft eftir Friðriki Smára 
Björgvinssyni í frétt um sölu á þýfi á 
vefsíðum sem birtist á laugardaginn. 
Ekki hefur verið reynt að selja þýfi á 
haninn.is.

LEIÐRÉTTING

MYNDLIST á Stokkseyri  
  Kennari Sjøfn Har sem er Cand phil í myndlist

 Myndlist I        10.mars - 5.maí  kl.19.30-22.30
 Myndlist II        9.mars - 27.apríl  kl.19.30-22.30
 Myndlist III      11.mars - 5.maí  kl.19.30-22.30

Viðurkenningarskjal.  Ath. styrk frá fagfélagi
Uppl. um námskeiðin á  www.sjofnhar.com eða í

síma 894 0367 og skráning á sjofnhar@sjofnhar.com

Staður: LISTASKÁLINN á torginu  STOKKSEYRILISTASKÁLINN á torginu  STOKKSEYRI

ALÞINGI Þær umsagnir sem bor-
ist hafa efnahags- og skattanefnd 
vegna afnáms laga um eftirlaun 
forseta, ráðherra, þingmanna og 
hæstaréttardómara eru öll jákvæð. 
Björgvin G. Sigurðsson, formaður 
nefndarinnar, segir að frumvarpið 
hafi verið afgreitt í gærmorgun út 
úr nefnd í aðra umræðu á þingi.

ASÍ, Prestafélag Íslands og 
BSRB fagna öll frumvarpinu og 
mæla með að þau verði samþykkt. 
ASÍ og BSRB minna á að í gild-
andi lögum um eftirlaun þessara 
stétta felist forréttindi, sem sam-
tökin hafi mótmælt frá upphafi. Í 
sama streng tekur Prestafélagið, 
sem segir ekki ástæður til að hafa 

sérlög um eftirlaun þessara stétta, 
um þær eigi að gilda sömu lög og 
um aðrar embættisstéttir. Þá leggur 

Viðskiptaráð það einnig til að frum-
varpið nái fram að ganga. Þó segir 
Viðskiptaráð í umsögn sinni að það 
þurfi að tryggja að starf alþingis-
manna sé eftirsóknarvert. Slíkt 
sé gert með bættu starfsumhverfi 
eða bættum starfskjörum. „Það er 
nauðsynlegt að störf alþingismanna 
verði gerð eftirsóknarverð,“ segir 
Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs. „Hættan er sú að við 
sitjum uppi með störf sem gott fólk 
sækist ekki eftir.“  

Ekki sé hægt í núverandi 
umhverfi að horfa til hækkunar 
launa alþingismanna. Því verði að 
horfa til starfsumhverfisins til að 
efla áhuga fólks á þingstörfum.  - ss

Frumvarp um afnám eftirlaunalaganna fer í aðra umræðu á þingi:

Eindregið mælt með afnámi

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Fjármála-
ráðherra leggur til að almennar reglur 
um lífeyriskjör opinberra starfsmanna 
nái yfir þingmenn, ráðherra, forseta og 
hæstaréttardómara. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEÐURSPÁ
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Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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VONSKUVEÐUR Á 
VESTFJÖRÐUM  
Núna með morgn-
inum má búast við 
norðaustan stormi á 
Vestfjörðum samfara 
töluverðri snjókomu 
og skafrenningi og 
stórhríð á heiðum. 
Áberandi hvassast 
verður vestast og 
nyrst en einnig á 
eftir að hvessa á 
suðurfjörðunum og 
á Ströndum. Það er 
því vart ferðaveður 
á þessum svæðum 
í dag.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, er harðorður í 
garð stjórnarflokkanna tveggja 
á heimasíðu sinni. Hann sakar 
þá um úrræðaleysi og að stjórn-
in hafi ekki uppfyllt þau skilyrði 
sem Framsóknarflokkurinn setti 
þegar hann lofaði að verja stjórn-
ina hlutleysi.

„Það hafa hrúgast inn alls konar 
frumvörp frá stjórninni og margt 
af því eru ágætis mál, en þau mega 
alveg bíða næstu ríkisstjórnar,“ 
segir Sigmundur. Spurður hvaða 
mál það eru segir hann: „Það á við 
um flest mál stjórnarinnar.“ Sig-
mundur segir stjórnina hafa átt að 
einbeita sér að efnahagsmálum og 
endurskoðun stjórnarskrár.

Hann segir þó ekki að Fram-
sóknarflokkurinn muni hætta 
stuðningi við stjórnina. Kannski 

hefði verið réttara að fá efnahags-
áætlun stjórnarinnar fyrirfram 
áður en stuðningi var lofað. „Við 
kynntum okkar tillögur og þeim 
ber engin skylda til að taka undir 
þær. En ef þau ætla sér að slá þær 
út af borðinu hefðum við viljað 
að þau legðu eitthvað annað fram 
í stað þess að segja bara: Ekki 
þetta.“

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, segist 
ekki hafa séð gagnrýni Sigmund-
ar. Hann hafi fundað nokkuð með 
honum undanfarið en ekki orðið 
var við þessa óánægju. „Þessi mál 
hafa verið í nokkuð góðum gír hjá 
okkur; fyrstu mál eru að koma úr 
nefnd nú í vikunni, fyrir utan lög 
um Seðlabankann sem er lokið.“

Steingrímur segir að beðið sé 
eftir úttekt Seðlabankans á stöðu 
heimilanna og í framhaldi af því 

yrði ákveðið hvernig tekið yrði á 
vandanum. Um mikilsverða upp-
lýsingaöflun sé að ræða um stöðu 
heimilanna, sem ætti að skýrast í 
þessari viku. „Þetta er mikilvægur 
grunnur til að byggja alla skoðun á 
í framhaldinu. Þá má nefna að mál 
eru að koma úr nefnd eins og um 
greiðsluaðlögun.“

Steingrímur segist ekki óttast að 
Framsóknarflokkur falli frá stuðn-
ingi sínum. „Nei, samstarfið hefur 
verið gott og ég hef engar áhyggj-
ur af því að þeir hlaupi frá loforði 
sínu. En ég bíð eftir að heyra í 
honum og heyra hvað hann á við.“

Sigmundur Davíð sat fund með 
fulltrúum Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins í gær, þar sem meðal annars 
var rætt um tillögur Framsóknar. 
Hann segist bundinn trúnaði, en 
fundurinn hafi gengið vel. 
 kolbeinn@frettabladid.is

Framsókn segir ríkis-
stjórn úrræðalausa
Formaður Framsóknarflokksins segir ríkisstjórnina úrræðalausa. Flest mál sem 
hún hafi lagt fram mættu bíða næstu ríkisstjórnar. Framsókn kallar eftir tillög-
um í efnahagsmálum. Fjármálaráðherra hefur ekki heyrt af óánægjunni. 

FORYSTA FRAMSÓKNARFLOKKSINS Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gagnrýnir ríkisstjórnina fyrir úrræðaleysi á heimasíðu sinni. 
Stjórnin hafi ekki hugað nóg að efnahagsmálum og lagt fram fjölda frumvarpa sem bíða mættu næstu stjórnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÖSKULDUR 
ÞÓRHALLSSON

VIÐSKIPTI Lokafrestur til að skila 
inn bindandi tilboðum í Senu 
rennur út klukkan 16 í dag og 
mun þá liggja ljóst fyrir hver 
þeirra fjögurra tilboðsgjafa hafi 
skilað inn hæsta boði í afþreying-
arfyrirtækið. 

Straumur hefur séð um sölu-
ferlið fyrir hönd Íslenskrar 
afþreyingar. Í framhaldinu verða 
kaupsamningar gerðir.

Undir Senu eru fjögur kvik-
myndahús, þar af þrjú á höfuð-
borgarsvæðinu, verslanir Skíf-
unnar og netveitur, svo sem 
tónlist.is og einkamál.is auk við-
burðafyrirtækisins Bravó. 

 - jab

Tilboðsfrestur að renna út:

Örlög Senu 
ráðast í dag

STJÓRNSÝSLA Þingflokkur sjálf-
stæðismanna ræddi á fundi í gær 
hugsanlegt stjórnarskrárbrot 
við setningu norsks seðlabanka-
stjóra, en mun ekki aðhafast 
frekar í málinu.

„Við óskum nýjum seðla-
bankastjóra bara góðs gengis, en 
teljum almennt að það sé mjög 
mikilvægt að greiða úr þessari 
óvissu,“ segir Arnbjörg Sveins-
dóttir þingflokksformaður.

Sigurður Líndal prófessor 
hefur lýst efasemdum sínum um 
málið og Arnbjörg segir að for-
sætisráðherra, sem fer með mál-
efni Seðlabanka, hljóti sjálf að 
vilja fá úr þessu skorið.

„Nú eða umboðsmaður Alþing-
is, hann hefur tekið upp mál af 
minna tilefni,“ segir hún.  - kóþ

Þingflokkur sjálfstæðismanna:

Umboðsmaður 
skoði setningu

Alþingi ræðir landbúnaðinn:

Áburðarverð að 
sliga bændur

KOSNINGAR Tuttugu manna hópur 
Íslendinga í Sjanghaí, sem fékk 
að kjósa utan kjörfundar nú um 
helgina, þarf að kjósa aftur, 
samkvæmt upplýsingum frá 
utanríkisráðuneytinu. 

Nú liggur fyrir að kosning fór 
fram of snemma og líklega verð-
ur hún endurtekin. Að höfðu sam-
ráði við dómsmálaráðuneytið 
var ákveðið að nýta för íslensks 
diplómats til Sjanghaí, til að 
spara Íslendingum þar langa 
ferð til Beijing. Forseti getur 
hins vegar ekki boðað formlega 
til kosninga fyrr en 12. mars, 
eigi kosningar að fara fram 25. 
apríl, og geta kosningar utan 
kjörfundar því ekki hafist fyrr en 
eftir níu daga. - ss

Utankjörfundur í Sjanghaí:

Kosning verður 
endurtekin

ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra upplýsti á 
Alþingi í gær að fyrirhugað loft-
rýmiseftirlit Dana yrði mun 
ódýrara en það eftirlit sem þegar 
hefur farið fram. Hann nefndi að 
það mundi kosta um tíu milljónir 
króna. Á fjárlögum var gert ráð 
fyrir um 100 milljónum í loftrým-
iseftirlit Frakka og Breta, en það 
fyrrnefnda fór fram á síðasta ári.

Í svari við óundirbúinni fyrir-
spurn Jóns Gunnarssonar, þing-
manns Sjálfstæðisflokksins, sagð-
ist Steingrímur helst vilja afnema 
eftirlitið. „Ég veit ekki um neitt 
sem ógnar okkur sem Danir geta 
aðstoðað okkur við.“ - kóp

Fjármálaráðherra á Alþingi:

Mun ódýrara 
loftrýmiseftirlit

GENGIÐ 02.03.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 177,9548
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 114,46  115

 162,47  163,25

  144,09  144,89

 19,337  19,451

 16,009  16,103

 12,472  12,546

 1,1771  1,1839

 167,68  168,68 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Faxafeni 5, Reykjavik og Skeiði 1, Ísafirði
Opi› virka daga frá kl. 10-18  Laugardaga frá kl. 11-16

Ný hönnun
Chiro heilsudýnan er uppbyggð til að veita 
hámarksslökun og hvíld í svefni. Gormakerfið er 
stífara á mjaðmasvæði og mýkra á axlasvæði. 
Gormakerfið er læst saman langsöm til að dreifa 
líkamsþyngdinni á sem flesta gorma. Fjöldi gorma
í MultiSpring kerfinu er 220 pr fm. Dýnuna getur 
þú valið með Conforma heilsu- og hægindalagi, 
Latex eða ViscoPedic þrýstijöfnunarefni. Steyptir 
hliðarkantar dýnunnar gefa 25% meira svefnsvæði.
5 ára ábyrgð á gormakerfi Chiro heilsudýnunnar.

Þú þarft aldrei að snúa henni
Ólíkt venjulegu viðsnúanlegu dýnunum þá byggist 
ending Chiro heilsudýnunnar ekki á því að henni 
sé snúið við. Gæti ekki verið auðveldara.

Styður við bakið á þér

ýttur svefnflötur.

ára ábyrgð á gormakerfi.

    með Latex eða ViscoPedic þrýstijöfnunarefni.

Val um 3 liti á botni 
– Svart leður
– Hvítt leður
– Brúnt leður

Vandaðar kantstyrkingar
Hreyfing í dýnu
aldrei verið minni!

– Hvíttuð
– Chrome
--- Wenge 

Nú á 30% afslætti
Dæmi: 160x200 cm 

Verð áður kr. 240.900,-
Nú aðeins kr. 168.630,-

Dæmi: 180x200 cm 
Verð áður kr. 274.800,-

Nú aðeins kr. 192.360,-

Í sviðsljósinu! - Chiro heilsurúm

mundu eftir hvíldinni !



6  3. mars 2009  ÞRIÐJUDAGUR

ERUM BÚIN AÐ OPNA AFTUR EFTIR VATNSTJÓN

KÆRLEIKSKVEÐJA

 1.  Ísland - Peking 15.-22. maí 2005.
 2.  London - Sófía  6.-8. september 2005. Novator
 3.  Ísland - Pétursborg - Ísland  13.-14. desember 2005. Actavis
 4.  Helsinki - London  24.-25. maí 2006. KB banki
 5.  Helsinki - London  4.-6. október 2006. Novator
 6.  Ísland - Kaupmannahöfn 3.-4. maí 2007.  FL Group
 7.  Ísland - New York 4.-7. september 2007. Glitnir
 8.  Ísland - Leeds 10.-11. september 2007. Eimskipafélag Íslands
 9.  Ísland - Sjanghæ 1. október 2007. Glitnir
 10.  Ísland - Búkarest 2.-4. apríl 2008.
 11.  Ísland - Kiruna (Svíþjóð)  7.-9. apríl 2008.
 12.  Ísland - Sisimiut (Grænlandi). 1.-4. september 2008.

2

3

4-5

6
8

9
1

7

Forseti Íslands
Forsætisráðuneytið
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið

10

12
11

9Kína

Flugferðir með einkaþotum og leiguvélum

SAMGÖNGUR Forseti Íslands hefur í 
níu tilvikum á síðustu fjórum árum 
flogið milli landa með þotum utan 
reglulegs áætlunarflugs. Fyrrver-
andi forsætisráðherra fór tvær 
slíkar ferðir og fyrrverandi utan-
ríkisráðherra og viðskiptaráðherra 
fóru eina ferð hvor.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, flaug tvisvar með flugvél-
um á vegum Glitnis og Novators á 
árunum 2005 til 2008, og  einu sinni 
með vélum FL-Group, KB-banka 
(síðar Kaupþings banka) Actavis 
og Eimskipafélags Íslands.

Þetta kemur fram í ýtarlegu 
svari embætti forseta Íslands við 

fyrirspurn Fréttablaðsins. Upplýs-
ingar um ferðir forseta og ráðherra 
má sjá á meðfylgjandi korti.

Í svari forsetaembættisins er 
tvívegis tekið fram að hefði verið 
flogið með áætlunarflugi hefði for-
seti ekki náð að sitja mikilvæga 
fundi, þar á meðal með Hu Jintao, 
forseta Kína.

Forsætisráðuneytið hefur í það 
minnsta tvisvar tekið þotu á leigu 
til millilandaflugs. Ekki náðist að 
staðfesta upplýsingar vegna ársins 
2006 í gær. Rétt er að geta þess að 
starfsmenn Fréttablaðsins voru 
með í för í báðum ferðum.

Sjávarútvegs- og landbúnaðar-

ráðuneytið hefur einu sinni leigt 
flugvél til að koma starfsmönnum 
á fund á Grænlandi. Ráðherra var 
ekki með í för.

Óskað var eftir upplýsingum frá 
öllum ráðuneytum um millilanda-
flug utan hefðbundins áætlunar-
flugs þar sem ráðherrar, starfs-
menn ráðuneyta eða starfsmenn 
undirstofnana ráðuneyta voru 
farþegar. Öll ráðuneyti utan við 
forsætisráðuneytið og sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðuneytið 
staðfestu að ekki hafi verið notast 
við einkaþotur, hvorki hjá ráðu-
neytum né undirstofnunum.

 brjann@frettabladid.is

Forsetinn í níu ferðir 
utan áætlunarflugs
Ráðuneytin hafa þrisvar leigt flugvélar fyrir ráðherra eða starfsmenn á síðustu 
fjórum árum, á kostnað ráðuneytanna. Forseti Íslands hefur á sama tíma flogið 
níu sinnum utan áætlunarflugs, til dæmis með þotum Glitnis og Novators.

SPÁNN, AP Í nærri þrjá áratugi hafa baskneskir þjóð-
ernissinnar unnið hvern kosningasigurinn á fætur 
öðrum í baskahéruðum Spánar, þar sem háværar 
kröfur hafa verið uppi um aðskilnað frá Spáni og 
stofnun sjálfstæðs ríkis.

Um helgina gerðist það hins vegar í sveitarstjórn-
arkosningum að Sósíalistaflokkurinn fékk fleiri 
atkvæði en aðskilnaðarsinnar. Enginn flokkur náði 
þó meirihluta á 75 sæta héraðsþinginu. 

Þingsætum sósíalista fjölgaði úr 18 í 24, en þjóð-
ernissinnar misstu tvö þingsæti og fengu nú 30. 
Þjóðernissinnar hafa ekki haft meirihluta á þingi, 
heldur myndað samsteypustjórn með smærri flokk-
um, þar á meðal flokki sem fékk ekki að bjóða fram 
nú vegna stuðnings hans við aðskilnaðarsamtökin 
ETA.

Patxi Lopez, leiðtogi sósíalista í baskahéruðunum, 
vonast nú til að mynda ríkisstjórn, sem þó gæti 
reynst þrautin þyngri og er almennt reiknað með 
að stjórnarmyndunarviðræðum ljúki ekki næstu 
vikurnar.

Sigur sósíalista í baskahéruðunum þykir hins 
vegar ótvíræður sigur fyrir ríkisstjórn Spánar, þar 

sem sósíalistinn Jose Luis Rodriguez Zapatero er í 
forsæti.

Víðar á Spáni urðu breytingar í héraðsstjórnar-
kosningum á sunnudag. Þannig misstu sósíalistar 
nauman þingmeirihluta í Galicíu, þar sem íhalds-
menn unnu sigur.  - gb

Sósíalistar unnu kosningasigur í baskahéruðum Spánar:

Þjóðernissinnar urðu undir

LEIÐTOGI SÓSÍALISTA Á KJÖRSTAÐ Patxi Lopes, leiðtogi sósíal-
ista í baskahéruðunum, ásamt eiginkonu sinni á kjörstað í 
Bilbao. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

HJÁLPARSTARF „Auðvitað er það ekki 
skref í rétta átt fyrir neinn að leita 
aðstoðar hjá okkur, en ég minni 
þó á að það er engin smán fólg-
in í að leita til okkar eða annarra 
aðila. Þeir sem leita til okkar er 
venjulegt fólk sem ber að virða,“ 
segir Jónas Þórir Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkj-
unnar. Jónas tók í gær við 5,8 millj-
óna króna styrk úr Samfélagssjóði 
Alcoa í Bandaríkjunum. Við það 
tilefni kom fram að í febrúar höfðu 
fjórfalt fleiri sótt um aðstoð miðað 
við sama mánuð í fyrra.

Að sögn Jónasar hefur þeim 
fjölgað mjög nýverið sem sækja 
um aðstoð í fyrsta sinn. Mesta 

fjölgunin er meðal fólks sem hefur 
misst vinnuna, og þar af eru mið-

aldra karlmenn langfjölmennastir. 
Fjölgunin er greinileg alls staðar 
á landinu.

Hjálparstarfið veitir öllum sem 
til þess sækir tækifæri til að ræða 
endurgjaldslaust um vandræði sín 
við ráðgjafa. Jónas segir að styrk-
ur Alcoa muni renna til frekari 
styrkingar ráðgjafarstarfsins auk 
þess að fjölga í matarbúri starfs-
ins, en úthlutun matar og helstu 
nauðsynjavara til fólks sem er illa 
statt fer fram tvisvar í viku.

Jónas segir nauðsynlegt að þjóð-
félagið breyti viðhorfi sínu til sam-
félagslegrar aðstoðar að núverandi 
efnahagsaðstæðum. 
 - kg

Styrkur Alcoa til Hjálparstarfs kirkjunnar nýttur í ráðgjafarstarf:

Fjórfalt fleiri sækja um aðstoð

MIKIL ÞÖRF Tómas Már Sigurðsson, 
forstjóri Alcoa á Íslandi, afhenti Jónasi 
Þóri Þórissyni hjá Hjálparstarfi kirkjunnar 
styrk upp á 5,8 milljónir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Breska verslanakeðjan 
Mosaic Fashions óskaði eftir 
greiðslustöðvun í gær. Kaupþing 
og stjórnendur félagsins hafa 
tekið yfir stærstu hluti hennar. 

Nýtt eignarhaldsfélag hefur 
verið stofnað um reksturinn 
sem heitir Aurora Fashions en 
Principles og Shoe Studio hafa 
verið settar í söluferli, að því er 
fram kemur í tilkynningu frá 
Kaupþingi. 

Baugur átti 49 prósenta hlut í 
Mosaic Fashions. Kaupþing, sem 
átti fimmtung áður, fer nú með 90 
prósent ásamt stjórnendum sem 
eiga afganginn. 

 - jab

Mosaic Fashions stokkað upp:

Kaupþing tekur 
bestu eignirnar

Ferð þú á árshátíð?
Já 36,4%
Nei 63,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Muntu kjósa í prófkjöri ein-
hvers stjórnmálaflokkanna?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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LÆKKUN
Á LÍNUNA
ALLIR NÝIR HYUNDAI BÍLAR Á EINSTÖKUM KJÖRUM
Í TAKMARKAÐAN TÍMA. HÉR ERU NOKKUR VERÐDÆMI:

1.390.000

Hyundai i10
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 1.880.000

2.290.000

Hyundai i30 SW
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 2.960.000

1.670.000

Hyundai Getz
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 2.250.000

2.290.000

Hyundai i30
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Áður kr. 2.960.000

2.650.000

Hyundai Sonata
4 dyra, bensín og sjálfskiptur.
Áður kr. 3.540.000

****

KAUP

Örfá eintök í boði
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KJARAMÁL Stóru lífeyrissjóðirn-
ir standa sumir illa samkvæmt 
tryggingafræðilegri stöðu sem 
verið er að leggja lokahönd á. Sam-
einaði lífeyrissjóðurinn og Gildi 
hafa til dæmis neikvæða stöðu upp 
á meira en tíu prósent og búast við 
því að þurfa að skerða réttindi. 

Stærstu lífeyrissjóðir landsins 
skila tryggingafræðilegri úttekt á 
stöðu sinni til Fjármálaeftirlitsins 
á næstunni og þá skýrist hvernig 
sjóðirnir standa eftir bankahrunið 
í fyrra. 

Sjóðirnir standa misjafnlega og 
fer staða þeirra fyrst og fremst 
eftir framvirkum gjaldmiðla-
samningum við bankana og hvort 
þeir hafa farið í miklar afskrift-
ir á eignum. Sjóðirnir mega hafa 
neikvæða stöðu upp á allt að 15 
prósent án þess að þurfa að grípa 
til aðgerða en fyrirsjáanlegt er 
að margir þeirra munu skerða 
réttindi í vor.

Gildi lífeyrissjóður hefur nei-
kvæða stöðu upp á um tíu prósent 
og þarf að skerða réttindi en ekki 
hefur verið ákveðið hve mikið.

Tryggingafræðileg staða Sam-
einaða lífeyrissjóðsins er nei-
kvæð upp á 13,2 prósent og stefn-
ir í skerðingu réttinda. „Staðan 
gæti verið betri,“ segir Þorbjörn 
Guðmundsson stjórnarformað-
ur og nefnir sem dæmi að skerða 
þurfi réttindi um sex prósent ef 
staðan eigi að fara niður fyrir tíu 
prósent.

Heildarskuldbinding sem hlut-
fall af eignum er neikvæð um 4,2 
prósent hjá Almenna lífeyrissjóðn-
um. Lífeyrisréttindi verða skert 
um fimm til tíu prósent. 

Staða Lífeyrissjóðs verslunar-
manna mælist neikvæð um 7,2 pró-
sent. Gunnar Páll Pálsson stjórnar-

formaður segir að verslunarmenn 
hafi unnið tryggingafræðilegu 
útreikningana með þeim sam-
ræmda hætti sem mælt hafi verið 
með. Sjóðurinn hafi verið í plús um 
4,7 prósent um áramót 2007-2008 
og það komi til góða nú.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 
er einn af þeim sjóðum sem standa 
hvað best en þar er staðan neikvæð 
um 1,4 prósent. Sigurbjörn Sigur-
björnsson framkvæmdastjóri segir 
að fjárfestingastefna sjóðsins hafi 
verið varfærin.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur 
neikvæða stöðu upp á 4,8 prósent. 
Ekki er von á skerðingu. Festa líf-
eyrissjóður er með 6-8 prósenta 
neikvæða stöðu og ekki er held-
ur búist við skerðingu þar. Kjölur 
lífeyrissjóður er lítill og lokaður 
sjóður sem mun sýna erfiða trygg-
ingafræðilega stöðu því að hann er 
einungis með áfallnar skuldbind-
ingar. Þar er búist við skerðingu. 
 ghs@frettabladid.is

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

KJARTAN 
GUÐMUNDS-

SON 
staðgengill 

umboðsmanns 
neytenda

1. Hversu stór var skjálftinn 
undir Vatnajökli um helgina?

2. Hve margar heyrnarlausar 
konur útskrifuðust frá Háskól-
anum á laugardag?

3. Frá hvaða landi er kassa-
daman Francisca Mwansa?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

GUNNAR PÁLL 
PÁLSSON

ÞORBJÖRN 
GUÐMUNDSSON

Stórir lífeyrissjóðir 
skerða réttindin
Stóru lífeyrissjóðirnir Gildi og Sameinaði lífeyrissjóðurinn reikna með að þurfa 
að skerða lífeyrisréttindi. Stærstu lífeyrissjóðir landsins skila tryggingafræði-
legri úttekt til Fjármálaeftirlitsins innan skamms. Þá skýrist staða þeirra betur.

Erla Magna sendi staðgengli umboðsmanns 
neytenda tölvupóst sem minnir á fyrirtaks 
fjölskyldumynd frá Disney-fabrikkunni á 
þann hátt að hann byrjar illa en endar dás-
amlega vel. Gjörðu svo vel, Erla:

„Það er fátt sem gleður íslenska neytend-
ur þessa dagana og virðist verð hafa marg-
faldast þótt gengið rúlli upp og niður. Við 
fáum bara hækkanirnar. En – svo fór ég í 
apótekið Lyfjaver á Suðurlandsbraut í gær 
og sótti þrjár gerðir lyfja.

Þrátt fyrir lyfjakort hef ég undanfarið 
ár borgað um 4 til 5.000 krónur fyrir þessi 
lyf, hvar sem ég hef keypt þau. Í Lyfjaveri 
á Suðurlandsbraut borgaði ég 1.500 krónur, 
og þar af voru sum með 40 prósenta afslætti. 
Þar er hugsað um neytendur.“

Það er svo sem alls ekkert nýtt að Lyfja-
ver beri höfuð og herðar yfir önnur apótek 
þegar kemur að ásættanlegu verði á nauð-

synlegum lyfjum. En sjaldnast er góð vísa 
of oft kveðin. Staðgengill vonar að Lyfjaver 
standi áfram vörð um litla neytandann.

NEYTENDUR: Heimsókn í nýtt apótek borgaði sig:

Hugsað um neytendur!?

LYFJAVER Tölvustýrða lyfjaskömmtunarferlið hjá 
Lyfjaveri er svalt. Það er líka svalt að vera með gott 
verð á lyfjum.

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Samvera í Fella- og Hólakirkju í kvöld kl. 20.
Svavar Stefánsson ræðir um sjálfsvíg.

Allir velkomir.

Sorg og sjálfsvíg

Auglýsingasími

– Mest lesið

LÖGREGLUMÁL Efnahagsbrotadeild 
ríkislögreglustjóra hefur tekið 
skýrslu af Hauki Þór Haraldssyni, 
þeim sem millifærði 107 milljónir 
króna inn á eigin reikning í aðdrag-
anda bankahrunsins.

Málið mun vera langt komið í 
rannsókn, en deildin bíður nú eftir 
frekari gögnum frá Landsbanka. 
Haukur var framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs gamla bankans.

Þetta er eina málið, sem tengist 
bankahruninu beint, sem efnahags-
brotadeild rannsakar.

Helgi Magnús Gunnarsson, sak-
sóknari efnahagsbrota, segir þetta 
stafa af því að öllum slíkum málum 
hafi átt að beina til sérstaks sak-

sóknara efnahagshrunsins, frá 
stofnun þess embættis, 1. febrúar.

Í þá þrjá mánuði sem stofnun 
embættisins var til umræðu hafi 
efnahagsbrotadeild ekki farið út 
í viðamiklar rannsóknir á efna-
hagshruninu, enda hafði þá verið 
boðuð stofnun embættis sérstaks 
saksóknara. Síðan hafi stofnun 
embættisins dregist í meðförum 
þings og eins hafi treglega geng-
ið að finna saksóknara til að sinna 
því. En hvort fyrrgreint mál fari til 
sérstaks saksóknara, sé vafaatriði, 
enda barst það deildinni fyrir 
stofnun embættisins. Ríkissak-
sóknari skeri líklega úr um þetta.  
 - kóþ

Saksóknari efnahagsbrota bíður eftir frekari gögnum frá Landsbankanum:

Millifærslumálið langt komið

HELGI MAGNÚS GUNNARSSON Saksókn-
ari efnahagsbrota segir það ekki vera á 
hreinu hvort málið verði sent sérstökum 
saksóknara bankahrunsins, enda hafi 
það borist efnahagsbrotadeild fyrir 
stofnun þess embættis.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Gylfi Magnússon 
viðskiptaráðherra hélt fyrir-
lestra um íslenskt efnahagslíf 
fyrir sérfræðinga Harvard og 
Yale háskóla í lok febrúar. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá við-
skiptaráðuneytinu.

Í fyrirlestrum sínum lagði  
Gylfi áherslu á endurreisnar-
starfið sem fyrir höndum er. Þá 
átti ráðherrann viðræður við 
ýmsa sérfræðinga skólanna um 
efnahagsáætlun íslenskra stjórn-
valda, auk þess að ræða við fjöl-
miðlamenn, íslenska útflytjendur 
sem starfa á Bandaríkjamarkaði 
og Bandaríkjamenn sem eiga eða 
fyrirhuga viðskipti við Ísland.  - kg

Iðnaðarráðherra á faraldsfæti:

Heimsótti Yale 
og Harvard

ELDRI BORGARAR  Það styttist í að stærstu lífeyrissjóðir landsins skili tryggingafræði-
legri úttekt á stöðu sinni til Fjármálaeftirlitsins.

VEISTU SVARIÐ?



Kerfisumsjón - 180 stundir - Verð: 224.000.- 

Námið byrjar á Tölvuviðgerðum og lýkur á MCTS og Network+ (Lýsing 
hér til hægri). Þessi námskeið styðja hvort við annað og veita nemend-
um hæfni til að hasla sér völl sem kerfisumsjónarmenn hjá minni 
fyrirtækjum og stofnunum.

Allar kennslugreinar eru kenndar frá grunni og er rétt að gera ráð fyrir 
nokkurri heimavinnu.

| Morgunnámskeið byrjar 21. apríl |  Kvöld-  og helgarnámskeið byrjar 16. mars |

Kerfisstjórinn - 401 stund - Verð: 538.000.-

Kerfisstjórinn er viðamikið nám sem samanstendur af þeim þremur 
námskeiðum sem lýst er hér hægra megin. Þetta nám er fyrir þá sem 
vilja hasla sér völl sem fullgildir kerfisstjórar hjá fyrirtækjum og stofn-
unum.

Nemendur öðlast víðtækan skilning á uppsetningu netkerfa, viðgerðum 
og bilanagreiningu á almennum vélbúnaði og uppsetningu stýrikerfa. 

| Morgunnámskeið byrjar 21. apríl |  Kvöld-  og helgarnámskeið byrjar 16. mars |

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN - VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI - HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

Tölvuviðgerðir - 72 stundir - Verð: 110.000.- 

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl á viðgerðarsviðinu. Verklegur undirbúningur 
fyrir A+ gráðurnar frá Comptia. Eftir námið eiga nemendur að vera í stakk búnir til 
að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvubúnað, ásamt því að setja upp viðeigandi 
stýrikerfi og koma tölvum í netsamband. Kennt í sér útbúinni tölvuviðgerðarstofu.

| Morgunnámskeið byrjar 21. apríl |  Kvöld-  og helgarnámskeið byrjar 16. mars |

MCTS og Network+ - 108 stundir - Verð: 139.000.- 

Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist færni og kunnáttu til að setja 
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á Windows Vista stýrikerfinu. Nemendur 
öðlast einnig víðtækan skilning á netkerfum og geta leyst vandamál sem að þeim 
snúa. Auk þess er kynntur fyrir nemendum Windows 2008 Server. Að námskeiði 
loknu á nemandi að geta séð um rekstur minni eða meðalstórra tölvuneta.

| Morgunnámskeið byrjar 16. mars |  Kvöld-  og helgarnámskeið byrjar 22. apríl |

MCITP (áður MCSA) - 221 stundir  - Verð: 349.000.-

MCITP námið er fyrir þá sem vilja starfa sem sérfræðingar við umsjón Microsoft 
netkerfa. Markmiðið með náminu er að nemendur læri undirstöðuatriði við rekstur og 
hönnun netkerfa byggðum á Windows stýrikerfinu og geti að náminu loknu tekið þau 
fjögur alþjóðlegu próf sem þarf til að verða: Microsoft Sertified Server Administrator.

4 alþjóðleg próf innifalin: „Micrsoft Certified Server Administrator“

| Eftirmiðdagsnámskeið byrjar 30. mars |

ÁRANGURSRÍKT TÆKNINÁM NTV

[Tölvuviðgerðir, MCTS og Network+ og MCITP ]

[Tölvuviðgerðir ásamt MCTS og Network+ ]

Fengu báðir draumastarfið að námi loknu!
“Kerfisstjórinn hjá NTV veitti okkur það forskot sem við þurftum til að 
fá vinnu í þessum geira og tryggði okkur í sessi þar. Skólinn kom okkur 
verulega á óvart með góðum kennurum og sérfræðinámi í fremsu röð.”

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

* Þarf að sækja um hjá ráðgjafa vinnumálastofnunnar

[ Davíð Jón Sigurðsson - Kerfisstjóri ] [ Pétur Björn Heimisson - Kerfisstjóri ]

MEÐ ALÞJÓÐLEGUM PRÓFGRÁÐUM
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STJÓRNMÁL Prófkjörin sem nú fara í hönd hjá 
stjórnmálaflokkunum eru þau fyrstu sem 
háð eru samkvæmt lögum um hámarks-
kostnað frambjóðenda í prófkjörum, sem 
tóku gildi í júní 2007. Frambjóðendur í 
Reykjavík mega eyða mestu, eða um sjö 
og hálfri milljón króna, í prófkjörsbaráttu 
sína.

Hámarksupphæðin er misjöfn eftir kjör-
dæmum, eins og sjá má á kortinu, og tekur 
mið af fólksfjölda í kjördæminu og því 
hversu dreifð byggðin er. Séu haldin sam-
eiginleg prófkjör í tveimur eða fleiri kjör-
dæmum hækkar upphæðin sem eyða má í 
samræmi við það að frambjóðendur þurfa 
að ná til aukins fjölda kjósenda.

Hverjum frambjóðanda er óheimilt að 
taka við hærri einstökum styrk en 300 þús-
und krónum samkvæmt lögunum. Til slíkra 
framlaga teljast meðal annars lögum sam-
kvæmt allir afslættir af markaðsverði aug-
lýsinga, eftirgjöf skulda, óvenjuleg lánakjör 
og endurgjaldslaus lán vinnuafls, aðstöðu 
eða búnaðar, sem metin skulu til fjár og 
tilgreind í reikningum.

Til heildarupphæðarinnar sem verja má 
í prófkjörið telst jafnframt allt það fé sem 
frambjóðandinn leggur því til úr eigin vasa. 

Frambjóðendur skulu svo lögum sam-
kvæmt skila endurskoðuðum reikningum til 
Ríkisendurskoðunar ekki síðar en sex mán-
uðum eftir kosninguna og verða þeir reikn-
ingar gerðir opinberir. Þeir sem verja innan 
við 300 þúsundum í baráttuna eru þó undan-
þegnir upplýsingaskyldunni.

Ríkisendurskoðun hefur þegar útbúið upp-
gjörsleiðbeiningar og komið þeim í hendur 
flokkanna, að sögn Lárusar Ögmundssonar 
skrifstofustjóra. Ríkisendurskoðun mun 
síðan kalla eftir uppgjörunum þegar þar að 
kemur.

Lárus segir að eftirlit af einhverju tagi 
verði haft með eyðslu frambjóðenda og að 
stólað verði á utanaðkomandi ábendingar 
um frambjóðendur sem ekki kunna sér hófs.

 stigur@frettabladid.is

Má mest kosta 7,5 milljónir
Þátttakendur í prófkjörum eru í fyrsta sinn bundnir af lögum um hámarkskostnað. Í Reykjavík er þakið 
ríflega tvöfalt hærra en í Norðvesturkjördæmi. Ríkisendurskoðun mun fylgjast með eyðslu frambjóðenda.

■ Leiga á kosningamiðstöð í mánuð (miðað 
við um 100 fermetra í miðborginni): Um 200 
þúsund krónur.

■ Prentun og dreifing á litlum kynningar-
bæklingi í tíu þúsund eintökum: Um 200 
þúsund krónur.

■ Launaður kosningastjóri í einn mánuð: Um 
200 þúsund krónur.

■ Meðalstór úthringimiðstöð: 75-100 þúsund 
krónur.

■ Tvær heilsíðuauglýsingar í Fréttablaðinu og 
Morgunblaðinu: Um 600 þúsund krónur.

■ Veitingar í móttökum og veislum: Um 150 
þúsund krónur.

 Samtals: 1.425 til 1.475 þúsund krónur.

Miðað er við heldur umfangsmikla kosningabar-
áttu fyrir komandi prófkjör. Upphæðir eru þó 
hóflega áætlaðar og eflaust fjölmörgum kostnað-
arliðum sleppt. Fyrir tveimur árum stóð baráttan 
talsvert lengur og var því líkast til mun dýrari.

Hafa ber í huga að margir flokkar setja eigin 
reglur um kostnað við prófkjör eða mælast til 
þess að frambjóðendur gæti hófs.

Nokkrir þingmenn svöruðu Fréttablaðinu í 
desember um prófkjörskostnað fyrir síðustu kosn-
ingar. Helgi Hjörvar sagðist meðal annars hafa 
eytt fimm milljónum og Ágúst Ólafur Ágústsson 
á fimmtu milljón. Einungis tveir sjálfstæðismenn 
svöruðu. Þingmenn annarra flokka sögðust flestir 
hafa eytt tugum þúsunda eða jafnvel engu.

NOKKRIR ALGENGIR KOSTNAÐARLIÐIR

HVE MIKLU MEGA FRAMBJÓÐENDUR EYÐA?

Hámarkskostnaður við 
framboð í prófkjöri fer eftir 
kjördæmi, eða kjörsvæði 
eins og segir í lögum, og mið-
ast við íbúafjölda og hversu 
dreifð byggðin er. Séu prófkjör 
haldin sameiginlega í tveimur 
eða fleiri prófkjörum, eins og raunin 
er með öll prófkjör í Reykjavíkurkjördæm-
unum tveimur, er miðað við samanlagðan íbúafjölda.
Upphæðirnar á kortinu miðast við fólksfjölda á kjörskrá 
fyrir kosningarnar 2007.

FRAMSÓKNARFLOKKUR
Una María Óskars-
dóttir býður sig 
fram í 2. sæti á lista 
Framsóknarflokks í 
Suðvesturkjördæmi.

Helga Sigrún 
Harðar dóttir sækist 
eftir 1. sæti á lista 
Framsóknarflokks í 
Suðvesturkjördæmi.

VINSTRI GRÆN
Guðmundur Auð-
unsson sækist eftir 
3. til 4. sæti á lista 
VG í Suðvesturkjör-
dæmi.

ERLENTPRÓFKJÖR

HÁTÍÐARBRENNA Í BÚLGARÍU
Á sunnudaginn kveiktu íbúar 
búlgarska þorpsins Dobrinishte í 
þessari glæsilegu brennu í tilefni 
föstuinngangs, sem jafnan er haldinn 
hátíðlegur þar í landi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SAMFYLKING
Árni Páll Árnason 
gefur kost á sér í 1. 
sæti í prófkjöri Sam-
fylkingar í Suðvestur-
kjördæmi.

Sigríður Arnardóttir 
gefur kost á sér í 5. 
til 6. sæti í prófkjöri 
Samfylkingar í Reykja-
vík. 

Magnús Orri Schram 
sækist eftir 3. til 4. 
sæti í prófkjöri Sam-
fylkingar í Suðvestur-
kjördæmi.  

Róbert Marshall 
sækist eftir 2. til 3. 
sæti Samfylkingar í 
Suðurkjördæmi.

Agnes Arnardóttir 
gefur kost á sér í 1. 
til 2. sæti í prófkjöri 
Samfylkingar í Norð-
austurkjördæmi.

Anna Margrét Guð-
jónsdóttir býður sig 
fram í 1. til 3. sæti í 
prófkjöri Samfylkingar 
í Suðurkjördæmi. 

Páll Valur Björnsson 
sækist eftir 3. til 4. 
sæti í prófkjöri Sam-
fylkingar í Suðurkjör-
dæmi.

Lúðvík Júlíusson 
sækist eftir 4. sæti í 
prófkjöri Samfylkingar 
í Suðurkjördæmi.

Logi Már Einarsson býður mig fram í 
1. til 3. sæti í prófkjöri Samfylkingar í 
Norðausturkjördæmi.

Andrés Sigurvinsson 
gefur kost á sér í 1. 
til 4. sæti í prófkjöri 
Samfylkingar í Suður-
kjördæmi.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
Illugi Gunnarsson 
gefur kost á sér í 
1. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokks í  
Reykjavík. 

Guðrún Inga Ingólfsdóttir býðir sig 
fram í 4. sæti í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokks í Reykjavík.

Sigmar J. Eðvarðs-
son sækist eftir 4. 
til 5. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokks í 
Suðurkjördæmi.

Óli Björn Kárason 
býður sig fram í 
4. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokks í 
Suðvesturkjördæmi.

Sigríður Finsen gefur kost á sér í 5. 
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokks í 
Reykjavík. 

Þórður Guðjónsson 
býður sig fram í 1. 
til 3. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokks í 
Norðvesturkjördæmi.   

ERLENTPRÓFKJÖR

Annar fundur í fundaröðinni „Verjum velferðina!“ sem 
haldinn er af Öryrkjabandalagi Íslands og Landssamtökunum 
Þroskahjálp í aðdraganda Alþingiskosninga 2009.

Frummælendur á fundinum eru:
• Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, 
 félags- og tryggingamálaráðherra.
• Birkir Jón Jónsson, alþingismaður.
• Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

Til umræðu verður meðal annars:
• Uppbygging á þjónustu við fatlað fólk 
 og fjölskyldur þeirra.
• Afkomutrygging.
• Nýtt örorkumat.

Pallborðsumræður að loknum framsögum.
Þátttakendur í pallborði verða frummælendur ásamt 
fulltrúum annarra stjórnmálaflokka, Öryrkjabandalags
Íslands og Landssamtaka Þroskahjálpar.

Fundurinn er öllum opinn. 
Táknmálstúlkar verða á staðnum.

Mætum öll!

Félags- og tryggingamál í kreppu
– hvað er fram undan?

Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38,
miðvikudaginn 4. mars kl. 20.00–22.00

Ekkert um okkur án okkar!
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 75 Velta: 165 milljóni

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
270 -2,74% 824       -1,87%

MESTA HÆKKUN
FØROYA BANKI +0,50%
 
 

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PET. -21,43%
STRAUMUR B. -3,59%
ÖSSUR -2,29%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,70 +0,00% ... Atlantic 
Airways 168,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 275,00 -21,43% ... 
Bakkavör 1,89 -1,56% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,55 +0,00% ... Føroya Banki 100,00 +0,50% ... Icelandair Group 
12,70 +0,00% ... Marel Food Systems 49,95 -1,67% ... SPRON 1,90 
+0,00% ... Straumur-Burðarás 1,61 -3,59% ... Össur 89,70 -2,29%

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700   |   notadir.brimborg.is 

-15% 

-18% 

Semdu við okkur um verð 

selja gamla

kaupa nýjan
notaðan

Nýtt tákn um gæði

Nýtum það sem við eigum
Komdu í Brimborg í dag

Fjöldi annarra Ford bíla í boði. 
Hringdu núna í síma 515 7000.

Áfram Ísland

Smelltu á notadir.brimborg.is 
og veldu notaðan bíl fyrir þig 
– farðu síðan á bgs.is og 
sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.
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* Tilboðsverð er nettóverð með afslætti. Á sumum myndum af nýjum Transit í þessari auglýsingu er sýndur aukabúnaður sem ekki er innifalinn í verðinu. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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Ford Transit 220S Sendibíll
1,8TDCi 75 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 3,4 m3, 6 dyra, þaklúga
Ásett verð með vsk 3.005.000 kr.
Afsláttur með vsk 545.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 2.460.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 1.975.903 kr.*

Ford Transit 220L Sendibíll
1,8TDCi 75 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 4,4 m3, 6 dyra
Fast númer KZ075
Skrd. 06/2005. Ek. 81.300 km.
Ásett verð með vsk 1.690.000 kr.
Afsláttur með vsk 340.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 1.350.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 1.084.337 kr.*

Ford Transit 280S Sendibíll
2,0TDCi 85 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 6,55 m3, 6 dyra
Fast númer PA192
Skrd. 08/2005. Ek. 54.300 km.
Ásett verð með vsk 1.990.000 kr.
Afsláttur með vsk 300.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 1.690.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 1.357.429 kr.*

Ford Transit 300M Sendibíll
2,0TDCi 85 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 9,07 m3, 6 dyra
Fast númer PN789
Skrd. 09/2005. Ek. 91.300 km.
Ásett verð með vsk 2.150.000 kr.
Afsláttur með vsk 645.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 1.505.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 1.208.835 kr.*

Ford Transit 300M Sendibíll
2,2TDCi 85 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 8,55 m3, 6 dyra
Ásett verð með vsk 4.530.000 kr.
Afsláttur með vsk 680.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 3.850.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 3.092.369 kr.*

Ford Transit 220L Sendibíll
1,8TDCi 75 hö dísil beinskiptur
Hleðslurými 4,4 m3, 6 dyra
Ásett verð með vsk 3.397.000 kr. 
Afsláttur með vsk 917.000 kr.
Tilboðsverð með vsk 2.480.000 kr.
Tilboðsverð án vsk 1.991.968 kr.*

Gjaldeyrishöft Seðlabank-
ans munu vara áfram, jafn-
vel fram á haust. Forsvars-
menn atvinnulífsins segja 
þetta áfall sem sanni að fáir 
hafi trú á krónunni. 

„Þetta undirstrikar að trú á krón-
una er engin; hún er dauður gjald-
miðill,“ segir Jón Sigurðsson, 
forstjóri stoðtækjafyrirtækisins 
Össurar. Hann bætir við að þetta 
sé enn eitt áfallið sem sanni að 
ekki sé mögulegt að láta krónuna 
fljóta á ný. 

Seðlabankinn greindi frá því í 
gær að gjaldeyrishöft yrðu ekki 
afnumin að sinni og reglur um 
gjaldeyrismál yrðu endurskoð-
aðar eigi síðar en 1. september 
næstkomandi. Alþingi samþykkti 
reglur Seðlabankans um gjald-
eyrisviðskipti í enda nóvember í 
fyrra í kjölfar gengishruns krón-
unnar og átti að endurskoða þær í 
byrjun mánaðar. 

Í tilkynningu Seðlabankans 
segir að skilyrði fyrir afnámi 
haftanna séu ekki til staðar. Bank-
inn meti reglubundið skilvirkni 
gjaldeyrishaftanna í samhengi við 
peningastefnuna og vinni að áætl-
un um afnám þeirra í áföngum. 

Svein Harald Øygard, sem 
tók við stóli seðlabankastjóra á 
föstudag, sagði þá ekki tímabært 
að tímasetja einstakar aðgerð-
ir, svo sem um afléttingu gjald-
eyrishafta. Ötullega væri unnið 
að þessum málum í samstarfi við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.

Samtök atvinnulífsins sögðu í 
tilkynningu í gær ákvörðunina 
skaðlega, höftin engum til gagns 

og væri brýnt að losa um þau sem 
fyrst.

Greining Íslandsbanka var öllu 
jákvæðari enda telur hún höftin 
milduð á næstu mánuðum, jafnvel 
að fullu aflétt í nóvember að ári. 
Annars vegar sé hætta á stórfelld-
um fjármagnsflótta og gengis-
hruni verði farið of geyst í aflétt-
ingu haftanna. Hins vegar sé 
þrýstingur á að þeim verði aflétt 
fyrr en síðar þar sem þau standist 
ekki alþjóðasáttmála um frjálst 
flæði fjármagns milli aðildar-
landa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  
 jonab@markadurinn.is

JÓN SIGURÐSSON Forstjóri Össurar segir 
ákvörðun Seðlabankans um að afnema 
ekki gjaldeyrishöftin sanna að enginn 
hafi trú á krónunni og ekki sé hægt að 
láta hana fljóta á ný.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Krónan er dauð-
ur gjaldmiðill

Exista hefur leitað samkomulags 
við innlenda og erlenda handhafa 
skráðra skuldabréfa og víxla 
félagsins um frestun afborg-
ana og vaxtagreiðslna sem koma 
munu til gjalddaga á næstunni. 

Skuldabréf félagsins voru færð 
á athugunarlista eftir að Exista 
sendi frá sér tilkynningu þessa 
efnis í gær. 

Eins og áður hefur fram komið 

hefur staða Existu verið í óvissu 
eftir þjóðnýtingu bankanna í 
haust en félagið, sem var stærsti 
hluthafi Kaupþings, hvarf af 
hlutabréfamarkaði rétt fyrir 
áramótin. 

Heildarskuldir félagsins námu 
255 milljörðum króna í desember. 
Þar af var helmingurinn gagn-
vart innlendum lánastofnunum.
 - jab

STJÓRNENDUR Staða Existu hefur verið í óvissu eftir bankahrunið síðasta haust 
en fyrirtækið semur nú um skuldir sínar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Exista semur við 
lánardrottna

Bandaríski tryggingarisinn AIG tapaði 
61,7 milljörðum Bandaríkjadala, rúmum 
7.100 milljörðum íslenskra króna, á síð-
asta fjórðungi í fyrra. Þetta er mesta tap 
í bandarískri fyrirtækjasögu á einum 
fjórðungi. Vísbendingar um slakt uppgjör 
láku út í síðustu viku og gætti taugatitr-
ings í röðum fjárfesta. 

Tryggingafélagið hefur verið að mestu 
leyti í eigu bandaríska ríkisins síðan fjár-
málaheimurinn fór á hliðina eftir þrot 
Lehman Brothers í september í fyrra. 

Ríkið, sem hefur í þrígang sett fé í 
sjóði AIG síðan þá, bætti þrjátíu millj-
örðum dala við í gær. Á móti tók það hlut 
í erlendum dótturfélögum AIG auk þess 

sem útlit er fyrir að félaginu verði skipt 
upp í hagræðingarskyni.

Óvissa um stöðu tryggingafélagsins 

er á meðal þess sem skekið hefur alþjóð-
lega fjármálamarkaði síðustu daga en 
fjárfestar telja harla óvíst að betri tíðar 
megi vænta fyrr en á næsta ári, að sögn 
Associated Press-fréttastofunnar. 

Hlutabréfaverð tók dýfu víða sökum 
uppgjörsins í gær en helstu vísitölur vest-
an hafs hafa ekki verið lægri í tólf ár. Þar 
af fór Dow Jones-vísitalan undir 7.000 
stigin en hún hefur ekki verið lægri frá 
vordögum 1997. Þá hefur Nikkei-hluta-
bréfavísitalan í Japan ekki staðið lægra í 
tæp 26 ár. Gengi er nokkuð betra í Evrópu 
en þar hafa vísitölur ekki verið lægri frá 
2003, eða um það leyti sem bandarískur 
her réðst inn í Írak.  - jab

ÞUNGT YFIR MARKAÐNUM Fjárfestar telja óvíst 
að spár um þíðu á fjármálamörkuðum í haust 
gangi eftir en eygja von um betri tíð næsta vor.

Tryggingarisi skilar mettapi
Bandaríska tryggingasamstæðan AIG tapaði tæpum 62 milljörðum dala á síðasta ársfjórð-
ungi í fyrra. Fjárfestar telja óvíst hvort markaðurinn lagist í haust.
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Spámaðurinn Sigmundur
Um miðjan janúar skrifaði Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson grein um Icesa-
ve-skuldbindingar Íslands á bloggsíðu 
sína. „Ljóst er að fullyrðingar um að 
vonandi standi „aðeins“ 150 millj-
arðar kr. eftir af Icesave-skuldbind-
ingunni þegar eignir Landsbankans 
hafa verið seldar eru fjarri lagi,“ fullyrti 
hann. „Í ljósi aðstæðna er nær lagi 
að ætla að um 500 milljarðar muni 
að óbreyttu lenda á þjóðinni en ekki 
150.“  Nú hefur komið í ljós að þessi 
digurbarkalega fullyrðing formanns-
ins er heldur orðum aukin. Sig-
mundur hafði reyndar rétt fyrir 
sér að einu leyti: Líklega lenda 
ekki 150 milljarðar á þjóðinni 
– heldur um 72 ef marka má 
yfirlýsingar skilanefndar Lands-
bankans.

Landbúnaðurinn til bjargar!
Og á sama tíma og Sigmundur skrifar 
harðort blogg þar sem hann býsnast 
yfir aðgerða- og úrræðaleysi guðdótt-
ur sinnar, ríkisstjórnar Samfylkingar 
og Vinstri grænna, á þessum viðsjár-
verðustu tímum í sögu þjóðarinnar 
stígur flokksbróðir hans, Höskuldur 
Þórhallsson, í pontu á Alþingi og 

segir: „Treystum á land-
búnaðinn er yfirskrift 
Búnaðarþings. Þessi orð 
eru kannski það brýnasta 

sem þjóðin þarf að 
heyra í dag.“ Er 
það virkilega, 
Höskuldur?

Alls kyns kverúlantar
Þórlindi Kjartanssyni, frambjóðanda 
og formanni SUS, sárnar að sú mynd 
skuli stundum vera dregin upp af 
flokknum hans að hann sé ólýðræð-
islegur og óvinsælar skoðanir séu 
jafnan þaggaðar niður. „Landsfundir 
Sjálfstæðisflokksins eru til dæmis 
virkilega lýðræðisleg samkoma þar 
sem alls kyns kverúlantar og upp-
reisnarmenn fá sama svigrúm eins 
og hinir ráðsettu til þess að tjá sig,“ 
bloggar hann. Það er gott til þess 

að vita að menn sem hvika frá 
flokkslínunni njóta virðingar 
í Sjálfstæðisflokknum og 
að þeim sé til dæmis ekki 
strítt eða þeir uppnefndir.
 stigur@frettabladid.is

Þegar ég var krakki og heyrði 
talað um bestu manna yfir-

sýn, velti ég því stundum fyrir 
mér hverjir þeir væru þessir 
bestu menn, og hvar þá væri að 
finna. Í dag er ég að vona að þeir 
séu önnum kafnir við uppbygg-
ingu samfélagsins með alla sína 
yfirsýn. Ég treysti því líka að 
þá sé að finna í fylkingunni sem 
sækist eftir þingsætum í næstu 
kosningum. Við hin eigum mikið 
undir því að svo sé.

Krafa um breytingar á ásýnd 
stjórnmálaflokka hefur verið 
hávær undanfarið, en spyrja má 
hvort þeir sem svarað hafa kalli 
séu almennt líklegir til stórræða 
í þeim efnum. Við ber að fólk 
sem býður sig fram í stjórnmál-
um hafi takmarkaðan skilning 
á eðli þeirra og umfangi. Er 
kannski að sækjast eftir virð-
ingu og völdum, valdanna og 
virðingarinnar vegna. Aðrir 
hafa brennandi áhuga á þjóðmál-
um og langar til að leggja sitt af 
mörkum. En ekki er of oft á það 
bent hversu mikilvægt það er að 
Alþingi endurspegli með einum 
eða öðrum hætti samfélagið. 
Að þar sitji hæfir einstaklingar 
sem hafa skilning á þörfum og 
hagsmunum mismunandi stétta 
og byggðarlaga. Raunverulegan 
skilning. Ekki eingöngu kontór-
istar sem kunna skil á lögum og 
reglum, en eru ekki í tengslum 
við lifandi líf í landinu.  

Þegar litið er yfir þingheim 
á maður ekki að fá á tilfinning-
una að megnið af þessu fólki 
gæti hafa verið í sama bekk. Þar 
ættu að vera bæði ungir, aldnir 
og miðaldra þingmenn. Iðnað-
armenn, háskólamenn, lista-
menn, atvinnurekendur, bændur, 

hagfræðingar, læknar, kennar-
ar og verkamenn mættu gjarn-
an vera í þessum hópi. Karlar og 
konur.  

Vöndum við valið?
Það er útlátalaust fyrir okkur 
sem ekki erum á vettvangi að 
gagnrýna einsleitni og kalla 
eftir litríkari og kröftugri fram-
bjóðendum. Hins vegar er það 
kannski óþarfi, því að það erum 
við sem röðum á framboðslistana 
og berum ábyrgð á þeim. Vönd-
um við valið? Grundvallast það 
á hæfni viðkomandi eða vinar-
greiða? Skoðum við heildina 
þegar við merkjum við nöfnin? 
Erum við ábyrg?  

Auðvitað fer því fjarri að 
menn séu einhuga um hvað prýð-
ir góðan stjórnmálamann. Það 
segir sig sjálft. Enda kemur það 
yfirleitt ekki í ljós fyrr en hann 
hefur sinnt þingmennsku um 
hríð. Þó að heilmikið sé rætt og 
ritað um þessa stétt manna nú 
um stundir er ekki mikið fjall-
að um hvað hún þurfi að hafa til 
brunns að bera. Það gerði hins 
vegar einn merkasti stjórnmála-
leiðtogi lýðveldistímans, Bjarni 
Benediktsson, árið 1940 í ræðu 
sem hann flutti á fundi lýðræð-
issinnaðra stúdenta um það 

leyti sem hann sjálfur tók við 
borgarstjórastarfi í Reykjavík. 
Hann sagði meðal annars:

Þor og þekking 
„Til þess að taka að sér forsjá í 
málum annarra, að stjórna þeim, 
þarf ætíð mikla þekkingu. Stjórn-
málamaðurinn verður meðal 
annars að þekkja land sitt, gæði 
þess og torfærur, þjóð sína, kosti 
hennar og galla, viðskipti hennar 
við aðrar þjóðir og geta gert sér 
grein fyrir, hver áhrif atburðir 
með þeim muni hafa á hag henn-
ar. Svo verður hann að þekkja 
sjálfan sig, mannlegt eðli, veilur 
þess og styrkleika. Ekki er nóg að 
gera sér grein fyrir möguleikum 
og hafa skyn á að velja það rétta. 
Til viðbótar verður að hafa kjark 
til að standa með því sem maður 
telur rétt, og þora að framkvæma 
það, hvað sem tautar.

Starf stjórnmálamannsins 
hlýtur því ætíð að verða örðugt, 
en örðugast er það þar sem lýð-
ræðisstjórn ríkir. Annars staðar 
geta stjórnmálamenn látið 
sér í léttu rúmi liggja, hverja 
dægur dóma störf þeirra fá. En 
í lýðræðis landi verður hver sá 
sem halda vill áhrifum sínum, 
hver sá, er trúir á eigin málstað, 
að sannfæra almenning um að 
ákvarðanir hans og athafnir séu 
réttar. Þetta leiðir þann, sem til 
forystu hefur verið settur, eðli-
lega oft í þá freistni að velja held-
ur þá leiðina sem almenningi er 
geðþekkari, en hina, sem forystu-
maðurinn telur rétta. En um 
leið er forystan farin og stjórn-
málamaðurinn þar með búinn að 
bregðast skyldu sinni.“

Eigum við svona stjórnmála-
menn í dag?

Ábyrgð kjósenda

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Kosningar

UMRÆÐAN
Jórunn Frímannsdóttir skrifar um 
velferðarmál

Hinn 8. október á síðasta ári sam-
þykkti velferðarráð Reykjavík-

ur sérstaka aðgerðaráætlun vegna 
bankahrunsins. Þá þegar var okkur, 
sem starfað höfum að velferðarmálum 
í borginni, ljóst að fram undan væru 
miklar áskoranir. Strax var hafist 
handa við að aðlaga þá þjónustu sem 
veitt er á þjónustumiðstöðvum borgar-
innar að breyttri samfélagsstöðu og búa starfs-
fólk undir aukið álag. Þremur mánuðum síðar 
samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur svo fjár-
hagsáætlun þar sem m.a. er gert ráð fyrir auknu 
fjármagni vegna fjárhagsaðstoðar. 

En hver er staðan nú? Eins og öllum er ljóst 
hefur atvinnuleysi aukist hraðar en við var búist 
og fjárhagslega kreppir að hjá mörgum, jafnvel 
þó að fólk hafi atvinnu. Þegar litið er til síðasta 
árs kemur í ljós að fjöldi þeirra sem njóta ein-
hvers konar þjónustu hjá Velferðarsviði hefur 
aukist um 24% á einu ári. Aukning í fjölda heim-
ila sem fá húsaleigubætur hófst í október og 
hefur verið stigvaxandi. Umtalsvert stökk varð 
í nóvember hvað varðar fjölda atvinnulausra án 
bótaréttar sem njóta fjárhagsaðstoðar. Mælanleg 

aukning hefur einnig verið í þjónustu 
við börn á leik- og grunnskólaaldri. Í 
nokkur ár hefur verið stígandi í fjölda 
barnaverndartilkynninga í borginni, 
sem m.a. má rekja til aukinnar vit-
undar almennings og fagaðila um 
mikilvægi þess að hafa samband við 
barnaverndaryfirvöld, ef grunur leik-
ur á að börn þurfi á aðstoð að halda. 
Sérstaklega er nú fylgst með álagi 
hjá Barnavernd Reykjavíkur, enda 
sýnir erlend reynsla nauðsyn þess í 
efnahagskreppum. 

Á sama tíma og við stöndum vel-
ferðarvaktina erum við líka að taka jákvæðar 
ákvarðanir varðandi atvinnusköpun fyrir fólkið 
og fyrirtækin í borginni. 

Ég hvet þá íbúa borgarinnar sem á þurfa 
að halda að kynna sér þjónustuna sem borgin 
býður. Hjá Reykjavíkurborg starfar mikill fjöldi 
reyndra sérfræðinga og fagfólks sem getur stutt 
við bak fólks og leiðbeint því um rétt sinn og 
möguleika. Á heimasíðu Velferðarsviðs, www.
velferdarsvid.is, er að finna margvíslegar upp-
lýsingar undir hnappnum: Upplýsingagátt vegna 
efnahagsástandsins og starfsmenn símavers 
borgarinnar taka vel á móti fyrirspurnum í síma 
411 11 11. 

Höfundur er formaður velferðarráðs.

Hver er staðan?

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

H
vernig skal meðhöndla mjög skuldsett heimili og 
fyrirtæki er spurning sem enn er ósvarað.  Framsókn-
armenn hafa kynnt tillögur um að afskrifa flatt 20 pró-
sent skulda íbúðakaupenda og fyrirtækja við vægast 
sagt dræmar undirtektir.

Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, benti á þá ein-
földu staðreynd í Fréttablaðinu í gær að tillögur framsóknarmanna 
henta best þeim sem hafa verið glæfralegastir í lántökum og skulda 
því hæstu upphæðirnar. Pétur Gunnarsson, sem hefur gegnt fjöl-
breyttum trúnaðarstörfum fyrir Framsóknarflokkinn, sagði sig 
úr flokknum þegar tillögurnar voru kynntar og kvaddi með þeim 
orðum að þær væru hrægammakapítalismi dauðans og ekki til í 
þeim félagshyggja,

Framsóknarmönnum til hróss má þó segja að þeim hefur lukkast 
að vekja athygli á hversu hægt þokast að setja fram leiðir til að 
taka á vandanum. Hitt er öruggt er að tillögur þeirra verða aldrei 
að veruleika, enda varla annað en eitt dýrasta kosningaloforð 
lýðveldisins. 

Það er líka tálsýn að til sé ein töfralausn sem hentar hvort tveggja 
fyrir heimilin og fyrirtækin. 

Í flestum tilvikum hlýtur mat á greiðslugetu hvers einstaklings 
og fyrirtækis að vega þyngst þegar bankarnir ákveða hvernig mál 
þeirra eru meðhöndluð. Eitt er að skuldbreyta, lengja í lánum eða 
frysta greiðslur tímabundið. Annað gildir þegar kemur að hreinum 
afskriftum skulda. Þar er hætta á alvarlegri mismunun bæði milli 
einstaklinga og fyrirtækja. 

Mikið hefur til dæmis verið rætt um nauðsyn þess að halda fyrir-
tækjum gangandi. Þetta er háskaleg hugmyndafræði ef hún gengur 
of langt. 

Á meðan gengi krónunnar var sem sterkast og hér flæddi um 
ódýrt erlent fjármagn, þreifst alls kyns rekstur sem ekki er grund-
völlur fyrir lengur. Fjölmörg slík fyrirtæki eru nú í gjörgæslu hjá 
bönkunum. Í grófum dráttum má segja að þeirra bíði þrír möguleik-
ar: A) Núverandi eigendur fá skuldir niðurfelldar og halda rekstri 
áfram. B) Nýir eigendur kaupa, fá skuldir niðurfelldar og haldi 
rekstri áfram. C) Reksturinn fer í þrot og hættir.

Hvaða leið verður fyrir valinu er í höndum bankanna. Hættan er 
sú að þeir taki hvert fyrirtækið á fætur öðru, afskrifi skuldir, og 
sendi svo aftur út í samkeppnina eins og nýhreinsaða hunda, undir 
því yfirskyni að verið sé að standa vörð um hagsmuni bankans. 
Vissulega getur það verið rétt, en slík afgreiðsla skekkir hins vegar 
mjög samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem engar afskriftir hafa 
fengið. Þetta getur einnig framlengt offramboð á tiltekinni þjónustu 
með ómældu tjóni fyrir viðkomandi geira. Íslenskt samfélag ber til 
dæmis örugglega ekki jafn margar byggingavöru- og húsgagnaversl-
anir nú og það gerði fyrir hrun. Efnahagsumhverfið hefur minnkað 
um nokkrar stærðir og samfélagið verður að laga sig sem hraðast 
að breyttum aðstæðum.

Ákvarðanir um afskriftir, líf og dauða fyrirtækja eru teknar í 
bönkum sem eru að fullu í eigu ríkisins. Það er eðlileg og nauðsynleg 
krafa að skilmerkileg svör fáist við því á hvaða forsendum þessar 
ákvarðanir eru teknar. Stjórnmálamennirnir eru komnir með bank-
ana í fangið og geta ekki skorast undan því að taka á þeim ábyrgð.

Afdrif fyrirtækja og heimila í vanda:

Afskriftir skulda
JÓN KALDAL SKRIFAR
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KYNSJÚKDÓMAR  – Smitleiðir, einkenni, meðferð, for-

varnir er heiti bæklings sem kominn er út á vegum sóttvarna-

læknis. Bæklingurinn er fyrst og fremst saminn með þarfir ungs 

fólks í huga og gefinn út bæði á prenti og í rafrænu formi.

Ýmislegt er hægt að gera til að 
huga betur að heilsunni og ekki 
þarf það að kosta eyri, eins og 
Aðalheiður Ingadóttir sannreyndi 
fyrr í vetur þegar hún setti sér að 
markmiði að ganga allar götur 
Akureyrar.

„Ég ákvað að fara allar göturnar. 
Þannig gerði ég þetta áhuga-
verðara í staðinn fyrir að fá mér 
bara einhvern göngutúr út í loft-
ið. Ég taldi göturnar reyndar 
ekki saman, reif bara kort úr 
símaskránni og merkti svo við 
hverja götu,“ segir hún og bætir 
glettnislega við að ekkert hafi 
verið svindlað.

Hugmyndina fékk Aðalheiður 
eftir að hafa heyrt af manni 
sem setti sér sama markmið en 
hætti við þegar á hólminn var 
komið. Henni hafi hins vegar þótt 

hugmyndin svo sniðug að hún sló 
til. „Ég fæ mér oft göngutúra og 
þegar ég heyrði af þessari ráða-
gerð fannst mér hún svo frábær 
að ég kýldi á þetta.“

Að sögn Aðalheiðar gekk hún 
yfirleitt í einn til tvo tíma í senn 
en fór ekki nema vera upplögð. 
Ekki hefur hún tölu á götunum 
sem hún gekk, kílómetrunum 
eða hversu langan tíma tók í það 
heila að ganga Akureyri þvera 
og endilanga. Hins vegar segist 
hún hafa orðið margs vísari um 
bæinn. „Ég fór að pæla meira í 
lóðunum, húsunum og viðhaldinu 
og hvernig fólk skyldi búa í þeim. 
Uppgötvaði meira að segja hús 
sem ég hafði ekki hugmynd um 
að væru til, enda er maður ekki 
endilega búinn að keyra allar 
göturnar. Svo skellti ég mér líka 

stundum í kaffi til fólks sem ég 
þekkti í gamla daga.“

En skyldi hún einhvern tímann 
ætla að endurtaka leikinn nú þegar 
markmiðinu hefur verið náð? „Já, 
ég væri alveg til í það eftir svona 
tvö ár,“ svarar hún og segist svo 
ekki vera með önnur bæjarfélög 
í sjónmáli. Hins vegar hafi hún 
á sínum tíma sagt frá fyrirætlan 
sinni á Facebook og það hafi vakið 
viðbrögð. „Einni frá Kópaskeri 
leist vel á hugmyndina, sagði að 
það væru heldur ekkert sérstak-
lega margar götur þar,“ segir hún 
og hlær.

Loks bendir Aðalheiður á að 
fyrir utan hversu skemmtilegt hafi 
verið að kanna bæinn með þessum 
hætti hafi þetta verið skemmtileg 
tilbreyting og síðast en ekki síst 
ódýr. roald@frettabladid.is

Margs vísari um bæinn
Þeir eru sjálfsagt ekki margir sem þekkja bæinn sinn jafn vel og Aðalheiður Ingadóttir, sem tók upp á 
því að ganga hverja einustu götu á Akureyri í vetur og segist hafa fræðst töluvert um heimahagana.

Aðalheiður segist ganga mikið og syndir allt upp í 700 metra á hverjum degi.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

    VÉLFRÆÐINGUR
M/ full réttindi og reynslu óskar eftir vinnu 
á höfðuborgarsvæðinu. Ýmislegt kemur til greina.
Hef reynslu af sölumennsku og markaðssetningu
bæði innanlands og utan. Góð tungumálakunnátta 
fyrir hendi. GSM: 893-1055

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Komdu á rétta sporið í ræktinni!

l Tveggja vikna námskeið í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi
l Tilvalið að mæta með vinkonunum – hámark 5 í hóp
l Leiðbeiningar um mataræði
l Mæling og vigtun í byrjun og enda námskeiðs

Tímar alla virka daga nema föstudaga
7:15, 12:00, 17:00 og18:00
Laugardagar: 10:30 og 11:30

Innritun stendur yfir í síma 581 3730

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

Stutt og strangt 

S&S
stutt ogstrangt

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opnunartími : Mánudaga - Föstudaga frá 9 til 18  og  Laugardaga  frá 11 til 16

Patti húsgögn

TILBOÐ VIKUNNAR
landsins mesta úrval af sófasettum 

     verð áður 359.900

     Sófasett 3+1+1

    kr.239.900,-

Ísland er landið – efl um íslenskt – veljum íslenskt

Fjallaskíðanámskeið með Jökli Bergmann 
26. mars, og 28. og 29. mars. 

Skráning á skrifstofu FÍ 

Jöklaöryggisnámskeið fyrir félagsmenn FÍ 
19. og 22. mars. 

Skráning á skrifstofu FÍ 

Vaðnámskeið í Merkuránum 
6. – 8. mars  Umsjón: Gísli Ólafur Pétursson, 

skráning á skrifstofu FÍ. 

Æfi ngar í Esjunni – Esjan alla daga 
8. – 12. mars -  5 daga í röð. Fararstjóri: Þórður Marelsson

Göngugleði á sunnudögum – þátttaka ókeypis allir velkomnir. 

Fjallabók FÍ – safnaðu fjöllum
 með Ferðafélaginu

Kynnið ykkur ferðadagskrá FÍ á www.fi .is 

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands
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GÖNGUFERÐ  í hádeginu getur verið góð hreyfing og til-

valin fyrir þá sem sitja við vinnu sína allan daginn. Gott er líka 

að standa aðeins á fætur að minnsta kosti á klukkutíma fresti, 

teygja úr sér og jafnvel ná sér í vatn.

Margrét er í daglegu tali kölluð 
Maggý. Hún er ekki aðeins jóga-
kennari að mennt heldur sérhæfði 
hún sig í meðgöngujóga í Seattle 
Hollistic Center. Hún segir margt 
á meðgöngunni sem þurfi að leggja 
áherslu á en annað beri að varast. 
Ekki sé um uppbyggingu vöðva að 
ræða en þó verði konan að styrkja 
sig. „Hún þarf að blanda tvennu 
saman, styrknum og mýktinni. 
Aðalatriðið er þó að kyrra hug-
ann því þá fer hún örugg í gegnum 
þetta ferli.“

Öndunin er eitt stærsta atriðið 
í undirbúningi fæðingar að sögn 
Maggýar. „Svokölluð haföndun 
hjálpar konunni að slaka á og leita 
inn á við. Hún virkar líka vel í 
útvíkkuninni á fyrsta stigi fæð-
ingarinnar. Þá notar konan þessa 
mjúku öndun inn í hríðina. Það er 
svo mikill ótti við sársaukann sem 
fylgir fæðingunni en þær konur 
sem kunna haföndun þurfa síður 
deyfingu.“

Þegar haft er orð á að konan 
verði þá að muna eftir önduninni 
sjálf segir hún. „Gott að þú spurðir. 
Ég er nefnilega með parakvöld þar 
sem feðurnir koma líka eina kvöld-
stund og þá förum við yfir þennan 
þátt. Í fæðingarsögunum sem mér 
berast taka konurnar oft fram að 
maðurinn hafi hjálpað þeim að 
muna eftir önduninni þegar þær 
voru að missa taktinn. Þeir hafi 
andað mjúklega í eyra þeirra til að 
koma þeim aftur á sporið.“

Sundlaugin í Mecca Spa er 34 
gráðu heit og Maggý segir hitann 
vinna vel með æfingunum sem 
þar eru gerðar. Auk þess sé gott 
að nota mótstöðuna í vatninu til 
styrkingar. „Margar konur finna 
fyrir óþægindum í grindinni á 
meðgöngu eins og eðlilegt er. En 
vatnið býður upp á mýkt, létt-
leika og stuðning,“ segir hún og 
lýsir áhrifunum nánar. „Líkam-
inn verður svo opinn og slökunar-
hormónið flæðir og mýkir upp 
liðbönd og vöðva svo barnið geti 
stækkað.“ 

Spurð um aðsókn í meðgöngujóga 
segir Maggý hana góða. Brögð séu 
þó að því að konur byrji í seinna 
lagi, einkum nú eftir að kreppan 
skall á. „Í kringum 30 vikna með-
göngu eru konur oft orðnar þreytt-
ar og aumar í grindinni en hinar 
sem koma þegar þær eru komnar 
um 20 vikur á leið og gera jóga að 
hluta af meðgöngunni eru betur 
á vegi staddar. Það er erfitt fyrir 
barnshafandi konur að sitja lengi í 
einu eða standa en eftir jógatíma í 
hádeginu koma þær endurnærðar 
í vinnuna.“   gun@frettabladid.is 

Jóga hluti af meðgöngunni
Á meðgöngu þurfa konur að hugsa vel um líkamann sem breytist ört. Í Mecca Spa í Kópavogi er boðið 
upp á sérstakt meðgöngujóga og æfingar í volgri laug undir öruggri leiðsögn Margrétar Skúladóttur.

Hér er gengið rösklega og mótstaða vatnsins notuð til styrkingar. Maggý er í farar-
broddi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ð

Næstu fyrirlestrar og námskeið
4. mars Hvað á ég að gefa barninu mínu að borða?
Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennari

7. mars Hláturfundur Hláturkætiklúbbsins
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

10. mars Fitur og olíur í mataræði
Haraldur Magnússon osteópati 

12. mars Hvað er heilun?
Kristján Viðar Haraldsson ráðgjafi 

24. mars Ég fi tna sama hvað ég geri. Hvernig næ 
ég jafnvægi?
Esther Helga Guðmundsdóttir ráðgjafi 

31. mars Líkamsstaða, skrifstofuumhverfi ð og æfi ngar
Haraldur Magnússon osteópatiwww.madurlifandi.is

Vefdeild 365 miðla leitar að kraftmiklum .net forritara 

Helstu verkefni eru:
Viðhald og þróun margvíslegra .net kerfa, ss. Vísir.is, blogcentral.is, veftv-kerfis o.fl., skjölun 
kerfa, samskipti við innlenda og erlenda undirverktaka/birgja vegna verkefna

Þekking/reynsla/menntun:
- háskólamenntun æskileg, verkfræði, tölvunarfræði eða samsvarandi menntun
- mikil reynsla af visual studio 2005 og 2008
- reynsla á MS SQL Server 2005 og T-SQL
- þekking á HTML/DHTML, Java Script, XML, XSLT

Viðkomandi þarf að:
Geta unnið sjálfstætt og skilað verkefnum á réttum tíma, hafa góða samskiptahæfileika og 
þjónustulund, hafa gott vald á íslensku og ensku, geta unnið vel undir álagi og hafa a.m.k. þriggja 
ára reynslu af .net forritun

Sótt er um á vef 365 miðla - www.365midlar.is.
Frekari upplýsingar veitir Ágúst Valgeirsson framkvæmdastjóri tæknisviðs 365 
í síma 5125540 eða agustv@365.is

Vilt þú vinna hjá skemmtilegu  og líflegu fyrirtæki?

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Tilboð 399 þús
Allt að 100% lán í boði KIA K2500 
PALLBÍLL. Árgerð 2004, ekinn 129 
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 690.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is Tilboð 399 þús

Tilboð 399 þús
Allt að 100% lán í boði KIA CLARUS 
GLX-SEDAN. Árgerð 2002, ekinn 100 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 790.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is ny tímareim Tilboð 
399 þús

Tilboð 399 þús
Allt að 100% lán í boði TOYOTA RAV4 
LANGUR 4WD. Árgerð 2001, ekinn 
111 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Bílabankinn S 588-0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð 
399 þús

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Sparneytinn dísel jeppi
VW Touareg R5 disel 3/2006. Ekinn 57 
þús. km. Sem nýr. VW brettakantar og 
sílsar. Key less Go. Loftpúðafjöðrun. 
Xenon. Premium Krikket leður. Ofl. 
Verð: 5.990 þús.

Toyota Land Cruiser 120 VX disel , 
Nýskráður 05.2005, 7 manna , sjálf-
skiptur, ekinn 81þ.km, leður, Tems 
fjöðrun, rafm í öllu, dráttarkúla , ofl. 
Glæsilegt silfurgrátt eintak ! Verð aðeins 
4.890þ . Einn eigandi. Frábært verð !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Corolla 1.4 Vvti H/B (136154) 
2/2002, bensín, 5 gíra bsk, ekinn 103 
þús km, filmur, spoiler, ofl... Ásett verð 
950 þús. Áhvílandi 950 þús. 100% 
YFIRTAKA.

MMC Montero Limited (230041) 2003, 
bensín, ssk, ekinn 86 þús mílur, leður, 
sóllúga, litað gler, ofl... Ásett verð 3.390 
þús. Skoða skipti á ódýrari og dýrari 
jeppa.

Óskum eftir M.Benz ML 500 2006 eða 
yngri. Svartur eða gylltur. Verður að vera 
ljós innrétting

Óskum eftir M. Benz Actros 4144 4 
öxla. Árgerð 2006 eða 2007.

Óskum eftir Toyota Land Cruiser 120 VX 
óbreyttum með aukasætum. Árgerðir 
2007 til 2008. Erum með kaupendur. 
Einnig vantar allar tegundir af bílum á 
stæði. Góð sala síðast liðna mánuði. 
Einnig óskum eftir Toyota Tundra Crew 
Max. Árgerð 2007 eða yngra.

Óskum eftir MMC L200 Pallbílum frá 
árg 1997 til 2001 ! Frá 200.000 kr til 
600.000 kr. Erum með kaupendur.... 
ATH erum að leita af bílum um ALLT 
LAND !

Óskum eftir Hiace bifreiðum frá árg 
1990 til 2000. Helst Bensín en skoðum 
Dísel líka ! 4WD eða 2WD skoðum 
bæði ! Erum með kaupendur... Einnig 
óskum við Carinu og Corollu Sedan 
árgerð 1997 og eldra. ATH erum að leita 
af bílum um ALLT LAND !

Enn óskum við eftir Hilux bifreiðum frá 
50.000 krónur og uppí 650.000 krónur. 
Bensín eða Dísel skoðum bæði ! Erum 
með kaupendur... Einnig óskum við 
líka eftir Land Cruiser 90 fyrir 700.000 
krónur og minna og sömuleiðis Land 
Cruiser 60 1986 árg og yngri. ATH erum 
að leita af bílum um ALLT LAND !

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

(TU758) VW Bora, árg. 3/2002, ek. 
83þús.km, beinsk, cd, rafmagn rúður 
og speglar, heilsársdekk ofl., Ásett verð 
1090þús.kr, Tilboð yfirtaka + 40 þús.kr. 
ákv 850 þús.kr afb. 27þús

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris t-sport árg 02 3 dyra ek 
51 þús vetrard sk 11 verð 780þ. S. 
868 2352

Útsala Útsala
Til sölu Passat 4x4 ‘99 1800 ek. 150 
þús. sk. Bíll í góðu standi og vel útlít-
andi. Listaverð 750þ. fæst á 390 þ.strg. 
S. 615 0888 & 615 3252.

Opel Astra 1,6 ‘99 Ný tímareim, nýsk. 
‘10 nýjar bremsur. Sumar og vetrar-
dekk. Ek. 115 þús. V. 290 þús. S. 896 
3044.

VW Passat ‘97 1,6 Ný tímareim, nýsk. 
‘10 Vetrar og sumardekk, álfelgur. Nýjar 
bremsur. V. 340 þús. S. 699 0051.

Góður bíll á TILBOÐI
Opel Astra 1200 GL Ecotec nýskr 4/2000 
ekinn 99 þ km 5 gíra heilsársdekk sk 09 
góður bill mikið endurnýjaður eyðir ca 
5-7 á 100km verð 586.000- TILBOÐ 
390.000- upplí síma 863-0149

HPI Wheely King, 4x4 fjarstýrður raf-
magnsbíll. Tómstundahúsið, Nethyl 2, 
sími 5870600, www.tomstundahusid.
is

VW Transporter Synchro árg 2000 ekin 
188 þús, skoðun 10, verð 300 þús. Sími 
820 4340

Sjálfsk, skoðaður, ódýr!
Nissan Almera árg. ‘96, ek. 178 þús. 
CD, álfelgur. Tilboðsverð 185 þús. S. 
860 6610.

Tilboð - Tilboð
Góður bíll til sölu. Golf ‘98. Ný tímar., 
vatnsdæla, nýsmurður. Sk. 07/10 Stgr. 
275þús. S. 820 0874

Toyota Previa árg’95, sjsk, ek.119 mílur, 
Verð 190 þús. Toyota Rav4 árg’02, ek. 
144 þús km. Verð 990 þús. Uppl í s. 
824 2926

 0-250 þús.

Sk. ‘10 V. 90 þús.
Til sölu Opel Astra árg. ‘96 station. Ek. 
160þús. ssk. sk. ‘10 Góður bíll. V. 90 
þús. S. 891 9847.

50% AFSLÁTTUR
 AÐEINS 240 ÞÚS!!!

Opel Astra 1,2 árg 12/’99 ek.125 þús
.3ja dyra,ný skoðaður 2010,eyðir mjög 
litlu,listaverð 480 þús TILBOÐ 240 þús. 
s.691 9374

 500-999 þús.

Toyota Hiace 9 mannqa 25 dísel,ssk, 
árg 2004,ek 290 þ,ný tímareim. verð 
780 þús. s 893 9039

Ford Focus Zx3 árg.’03 ek.85 þús fer á 
550 þús. uppl. í síma 865-5478.

 2 milljónir +

Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins 
28þkm sjálfskiptur Verð 2600.000,- 
síma 5878888. Bilasala Reykjavikur

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. helst 
ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfær-
inga. S. 691 9374.

0-150þ.
Helst ekki eldri en árg. ‘98. Má þarfn-
ast lagfæringar eða skoðunar. S. 860 
6610.

VANTAR ÓDÝRAN
Vantar bíl helst yngri en ‘95 Má þarfnast 
smá lagf. Skoða allt. Má kosta 0-95 þús. 
S. 897 8779.

Peugot 306
óska eftir Peugot 306 frá árg ‘98- ‘02, 
mega vera í allavega ásigkomulagi. 
upplí síma 861 7600

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

 Mótorhjól

Suzuki Hayabusa, Árg. ‘05 ek. 6200þ. 
Sem nýtt. V. 1,200 þús. S. 894 0515.

ÓSKAST KEYPT!
Motorjhól óskast allt að 200.000 stgr 
má þarfnast lagfæringa ekki minna en 
500 cc. uppl í síma 842-6605

 Fjórhjól

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ 
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í 
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF 
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

FJÓRHJÓLADRIFIN GÖTUSKRÁÐ 
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI. 
HAGKAUP GARÐABÆ S. 563 5000.

 Jeppar

3jaherbergja ibuð til leiguv.95þ+ramagn 
og hiti

 Sendibílar

Til sölu volvo FL6 ár 99 eikin 248,000 til 
búin í vinnu upp 8946633

 Bátar

Furu/eikar Bátur 1938.Volvopenta 25. 
8Metrar 4tonn. Þarfnast frágang. simi 
6913002.

 Hjólbarðar

4 stk. dekk 185/65R15 á flottum álf. á 
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny álf. 
á 20þ. 4 stk. dekk 185/65R14 á Escord 
felgum á 10 þ. 2 stk. dekk 31x10,5 15“ á 
6 gata álfel. á 20þ. og 2 stk. 235/70 15“ 
á 5 gata álfel. á 15þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

Er að rífa Corollu ‘96, Escord ‘98, 
Sunny 4x4, Sedan Twin Cam árg. ‘92. 
Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘97. Vinstra 
framljós á BMW X3, aftari hljóðkútur á 
Hyundai Tuscon S. 896 8568.

555 6666
Erum að rífa Benz S Class, VW Golf, 
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo, 
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda 
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer, 
Citroen Berlingo, Hyundai H1 dies-
el, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl. 
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888.

Óska eftir dreifi og skiptingu í Bleymont 
Voyager þriggja lítra 98 módel. 
Upplýsingar í síma 863 1075.

Nýkomnir í niðurrif:
BMW 318/ diesel ‘04, Volvo S40 
‘01, Subaru Impresa ‘00, Pajero 

Sport diesel árg’ 00.
Uppl. í s. 893 5517

Notaðir varahlutir
Eigum til og getum útvegað varahluti í 
VW, Skoda, Getz, Yaris o.fl. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 534 1045.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

Woman cleaning houses and apart-
ments. Teaching play the guitar. S. 
844 8927.

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.  
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

 Bókhald

Tek að mér skattframtöl 
2009 

Er viðsk.fræð/endursk. frá HÍ. 
m/reynslu.

S. 661 3703. www.ragnaru.is

Til sölu
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FRAMTALSÞJÓNUSTA
Fyrir einstaklinga, einstaklinga með 
rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör. 
Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil 
reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@
visir.is

Framtal 2009
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um viðbót-
arfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar. 
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

Skattframtal 2009. Einfalt framtal 
kr. 3.000. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Byggingarfélag
Getur bætt við sig verkefnum bæði í 
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, 
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Vandaðar tölvuviðgerðir
Geri við allar tegundir. MEDION DELL 
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO 
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf 
S. 615 2000

 Nudd

Whole body massage.Ceck the girl 
from Czech.S.8411837

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir alla daga eftir kl. 13.00.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs, steining og fl. utan 
sem innan. Alexa ehf s. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Traust byggingafélag getur bætt við 
sig verkefnum við mótauppslátt auk 
almennrar trésmíði. Leitaðu tilboða þér 
að kosnaðarlausu. áratuga reynsla fag-
manna. s: 6924597 6997898

 Til sölu

Sel Evrur fyrir íslenskar krónur. 
Upplýsingar á Evrurogkronur@gmail.
com

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbond, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu!

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl.
Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Óska eftir að kaupa CD og DVD diska. 
Uppl. í s. 698 8629.

Óska eftir að kaupa klósett sem fer í 
gólf. Einnig handslökkvitæki. S. 896 
8568.

Gullskartgripir-Gull
Kaupum til bræðslu allar tegundir gull-
skartgripa, gamla, nýlega, ónýta gegn 
stgr. demantar.is - Pósthússtræti 13 - S. 
699 8000.

Óska eftir að kaupa vel með farið 
strákareiðhjól fyrir ca.9-12 ára. Uppl s. 
6912558

Vinnupallar á hjólum óskast á hag-
stæðu verði. Uppl í s. 862 2221

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Verslun

GreenHouse
GreenHouse vor- sumarvaran er komin. 
Verið velkomin að sækja frían bækling. 
Opið í dag, þriðjudag 13-19. Green 
House Rauðagerði 26.

Óska eftur að kaupa hillueiningar til 
verslunarreksturs. Vinsamlegast sendið 
upplýsingar um stærð, magn og verð á 
gunnar@seal.is.

 Heilsuvörur

Ný vara á Islandí! Byltingarkennd tækni 
firir konur sem hugsa um heilsuna! 
www.liflaldan.com, s.6964641

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Latin Nudd Nudd Melissa S: 616-2170

Heilnudd Heilnudd.  Uppl. í s. 616 
7232.

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

Vantar þig undirbúning í eðlisfræði 
fyrir háskólanám? Hraðferð í eðlisfræði 
hefst 9. mars 2009. Kynntu þér málið 
á www.hr.is.

 Ökukennsla

Ökukennsla. Akstursmat. 
Endurtökupróf. S. 893 4515.

 Húsgögn

Óska eftir ódýrum en góðum sófa, 
rúmi og eldhúsborði með stólum. Sími. 
869-3678

 Dýrahald

Auglýsir eftir hundaþjálfara eða ein-
staklingi 30ára eða eldri með ódrep-
andi áhuga á hundum. Komdu með 
hundinn þinn í Gallerí Voff sunnud.8/3 
kl:14:00 og sæktu um.

Chihuahua
Litlir hvítir hnoðrar, síðhærðir, tilbúnir 
að fara að heiman. Vanir börnum og 
öðrum hundum. Mjög sangjart verð. 
Uppl í s 770 6694 eða siggags@visir.is

 Húsnæði í boði

Nýjar 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í Hfj.

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós
fylgja með.

Upplýsingar í síma 699 6464.

Góð 2ja her. íbúð í 109 
Rvk.

Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 699 6464.

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili - 

Langtímaleiga / 
Guesthouse long term 

rent. 
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ 
og Funahöfða RVK. Long term 
rent. Kitchen, bathroom, 12SAT 
TV, laundry room. Price from 
35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax. Heimilistæki 
fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar www.heim-

kynni.is

Herb. til leigu í Hraunbæ og Álftamýri. 
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 865 9637.

Herb. á gistiheimili í miðb. Aðg. að öllu 
+ inter. V. frá 37 þ. S. 896 4661.

2ja herb. reyklaus í Grafarvogi, á 1. 
hæð í fjölbýli. Langtímaleiga ef vill . S. 
899 3011.

Herbergi Við Lokastíg . KR 25000 til 
35000 langtímaleiga 861 4142 KL.10.oo 
til 16.oo en ekki á öðrum tímum

Til leigu 2 manna herb. í Seljahverfi 
með aðg. að baðherb., eldhúsi og int-
erneti. Laus strax. S. 698 2263.

Íbúð til leigu í 101, leiga 130 þús á mán. 
Fyrir utan rafm og hita. Laus strax. Uppl. 
síma 863 1476 Email: gstop@hive.is

Til leigu
 mjög skemmtilegt og bjart skrifstofu-
húsnæði á bezta stað í bænum að 
Engjateig 19 ( Listhúsið Laugardal 2 
.hæð) ca100fm Upplýsingar í síma 840 
1616

Laugavegur 143. Laus herbergi. 25.000., 
30.000 og 40.000. Kristinn 895 2138

Nýuppg. björt studíórisíbúð í stein-
húsi við Bergstaðastr. frábært útsýni, 
langtímal. þvottav. ísskápur. Reglusemi 
áskilinn. Laus. uppl. í síma 8994471

100fm 3ja herb, sérhæð í Kórunum í 
Kópavogi. 2 svefnh. stór stofa og gott 
eldhús. Glæsilegt útsýni. V. 100 þús 
á mán. Trygging æskileg. Uppl í síma 
895-1998.

Studió íbúð í boði í póstnr. 105 tilboð 
óskast uppl. í síma 8950482.-

Til sölu

Þjónusta
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Herbergi í Hafnarfirði. Adsl, sameiginleg 
eldunaraðstaða, klósett og þvottahús. 
30.000.- S:6154181

3 herbergja íbúð í Lindahverfinu í 
Kópavogi er til leigu. Hátt er til lofts í 
íbúðinni og hún losnar fljótlega. Hafið 
samband í síma 660-0058

Stór glæsileg 3.herb 100fm.íbúð á 
Völlunum í Hfj. Stæði í bílageymslu, 
uppþvottavél, ískápur o.fl. o.fl. Verð 150 
þús. Uppl. í síma 496-0406.

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.

 Húsnæði óskast

Óska eftir atvinnuhúsnæði með inn-
keyrsludyrum, ca. 90-150 fermetra að 
stærð. Tilboð sendist á bjorn.k@sim-
net.is

Óska eftir herb. til legri eða skemmri 
tíma í kóp eða hfj. S. 445 6727.

 Atvinnuhúsnæði

50 ferm húsnæði á Seltj.nesi til leigu.
Má nota sem íbúð eða atvinnuhúsnæði 
ss fyrir nuddstofu,homopata,tónlistar-
fólk og fl. Laust strax, s 6952960

Í Ingólfsstræti 3hæð, vinnuaðsta í björtu 
rými sem er alls um 40 fm.(ath. sam-
eiginlegt rými m. 1-2 öðrum). Frábært 
útsýni mikið innif. hiti, rafmagn, net-
tenging, húsgögn, o.m.fl. Verð 25 þús, 
uppl. netid@netid.is./ 5112707.

Hvaleyrarbraut Hfj
til leigu 135 fm atvinnuhúsnæði með 
góðri lofthæð og innkeyrsluhurð. Laust 
strax. Leiga 100 þús á mán. Uppl. í s. 
895 3000.

Til leigu við Helluhraun Hafnarf. 290 
fm. innk.bil. Hagstæð leiga. S.8983420

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

geymslaeitt.is
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, 
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og 
vaktað. S. 564 6500.

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Viltu læra til þjóns 
undir handleiðslu eins 

mest verðlaunaða fram-
reiðslumeistara landsins 

?
Við á Einari Ben erum að leita 
að ungri og áhugasamri mann-

eskju sem vill læra til þjóns. 
Við bjóðum upp á fjölbreytt 
nám fyrir metnaðarfullt fólk. 
Nemar okkar eru undir hand-
leiðslu Stefáns Guðjónssonar 
margverðlaunaðs vínþjóns og 
framleiðslumanns ársins 2004.
Vinsamlegast hafið samband 

við Stefán. s. 693 6526.

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Bakari óskast í 30% starf í kvöld og 
helgarvinnu. Reynsla er áskilin, 18 ára 
aldurstakmark. Umsóknir á: http://
umsokn.foodco.is

Starfsmaður, 20-30 ára óskast til áfyll-
inga í heildverslun með hárvörur. Uppl. 
í s. 897 4121.

Aðstoðarmaður vanur matreiðslu. Þarf 
að geta unnið sjálfstætt. Mikil vinna 
framundan. Reyklaus. Uppl í 894 1063

Vantar mann með leyfi til að styrkleika-
flokka timbur. Uppl. gefur Halldór í s. 
840-7273

Vantar smiði eða handlagna aðila 
tímab. á vestfj. Húsnæði í boði. S.862 
2221

Vantar matreiðslumann á veitist/mötu-
neyti á vestfj. Húsnæði í boði. S. 862 
2221

Fánasmiðjan óskar eftir að ráða starfs-
mann með reynslu af sölumennsku og 
góða tölvu- og tungumálakunnáttu. 
Fjölbreytt og spennandi vinna. Starfið 
er á Þórshöfn og nánari uppl, gefur 
Karen í s: 897 5064 - www.fanar.is 
- fanar@fanar.is. Uppl. um Þórshöfn er 
að finna á www.lnb.is

 Atvinna óskast

Sugsverk ehf.
Byggingarfyrirtæki, gerum allt 

inni sem og úti. Erum með 
stillasa, málum. Vinnum í 

Grímsnesi, Selfossi og Reykjavík. 
S. 893 7649.

Karlmaður (22) og kona (21) leita 
eftir vinnu. Allt kemur til greina. Tölum 
ensku. S. 849 5018 & 844 8927.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

Útboð

Útboð

Fasteignir

Álfkonuhvarf 25
203 Kópavogur
Gott fermetra verð

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Mjög  glæsileg  100,7  fm.  3ja  herbergja  íbúð  ásamt  stæði  í  lokuðu  bílskýli.
Rúmgott flísalagt anddyri með góðum fataskáp, við hlið er gott þvottaherbergi, flísar á gólfi,  í  anddyri eru
náttúruflísar.  Rúmgott  flísalagt  baðherbergi  með  fallegri  innréttingu,  baðkar.  tvö  rúmgóð  og  björt
svefnherbergi  með góðum fataskápum, parket  á gólfum. Innréttingar  og innihurðar  eru af  vandaðri  gerð.
Fallegt plankaparket er á gólfum. Rúnar P. veitir allar frekari upplýsingar í síma 697-4881

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Rúnar G. Peters
Sölufulltrúi

kol@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 18:30 og 19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

697 4881

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Skólaskrifstofa
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Eftirfarandi starf er laust
til umsóknar

Umsjónarkennari
Óskum eftir að ráða umsjónarkennara á
unglingastig með áherslu á samfélags- og
náttúrufræði, auk þýsku (val).

Upplýsingar veitir Guðlaug Sturlaugsdóttir,
gustur@seltjarnarnes.is, sími 822 9133.

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn
í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla
fyrir nemendur í  7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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timamot@frettabladid.is

JESSICA BIEL ER 27 ÁRA Í DAG

„Ég elska að vera einhver 
önnur en ég er í smá tíma. 

Ég nýt hverrar mínútu í 
annarra manna skinni.“

Leikkonan Jessica Biel er af 
ættum indjána, Þjóðverja, 

Frakka, Breta og Íra.

MERKISATBURÐIR
1200 Bein Jóns Ögmundssonar 

biskups eru tekin upp.
1879 Fyrsta konan, Belva Ann 

Bennett Lockwood, 
kemur fram fyrir hæsta-
rétti Bandaríkjanna.

1984 Kristján Harðarson slær 
27 ára gamalt Íslandsmet 
í langstökki og stekkur 
7,79 metra.

1991 Lettland og Eistland 
ganga til atkvæða um 
sjálfstæði frá Sovét-
ríkjunum.

1997 Björk Guðmundsdóttir 
tekur við tónlistarverð-
launum Norðurlandaráðs 
í Ósló.

2005 Steve Fossett er fyrstur til 
að fljúga einn umhverfis 
jörðina án þess að stoppa 
nema til þess að taka 
eldsneyti.

Réttingaverkstæði Jóa á Dalvegi var 
stækkað á dögunum og bætti það við 
sig mannskap. Á þessum síðustu og 
verstu tímum þykir það tíðindum sæta 
að fyrirtæki séu stækkuð en Jóhann 
Örn Jóhannsson, bifvélavirki og eig-
andi verkstæðisins, segir einfaldlega 
meira að gera.

„Við höfum frekar bætt við fólki 
og enginn lækkað í launum eða misst 
vinnu hjá okkur,“ segir Jóhann. „Í dag 
er allt annað hugarfar hjá kúnnunum. 
Nú er gert meira við en ekki keypt nýtt 
eins og hér áður þegar ekki mátti vera 
ein rispa á hlut. Fólk tekur því bara að 
það fáist ekki nýtt og lætur gera við það 
gamla.“ 

Jóhann hóf reksturinn einn árið 1993 
en árið 1998 voru tíu manns farnir að 
vinna við fyrirtækið. Það var svo á vor-
dögum síðasta ár, á tíu ára afmæli fyr-
irtækisins, að ákveðið var að fara út í 
framkvæmdir og verkstæðið stækkað 
úr 340 fermetrum í 800 fermetra. 

„Það var orðið þröngt um okkur því 
þessi iðnaður er plássfrekur. En fram-
kvæmdirnar voru ákveðnar áður en 
bankarnir hrundu svo ekki var hægt að 
bakka með þetta og við tókum stökkið,“ 
segir Jóhann og bætir því við að rekst-
urinn gangi mjög vel. „Núna vinna 
þrettán manns í fyrirtækinu.“

Jóhann segir galdurinn bakvið gott 
gengi fyrirtækisins í dag þann að rekst-
urinn hafi farið stigvaxandi hægt og 
rólega gegnum árin. Fjölskyldan sinni 
fyrir tækinu en Jóhann rekur verkstæðið 
ásamt konu sinni auk þess sem þau reka 
bílaleigu sem börnin þeirra sjá um.

„Maður er aldrei í fríi en er í vinn-
unni alltaf einhvern hluta um helg-
ar líka. En það er bara eðlilegt þegar 
maður rekur fyrirtæki. Það er mjög gott 
að snúast í öllu sjálfur, ég hef alltaf gert 
það. Ég hef þó haft fólk í þeim störfum 
sem ég þekki ekki vel, eins og í mót-
töku og peningamálum, ég vinn sjálfur 
alltaf á gólfinu og finnst gott að vinna 

með strákunum. Ég er mjög ánægður 
með hópinn og eiginlega hefur sama 
fólkið unnið hjá mér frá upphafi. Menn 
hafa hætt ef þeir hafa flutt burt en yfir-
leitt ekki út af öðru. Við hjónin skúrum 
saman á sunnudögum og þá þrífum við 
líka bílaleigubílana með dótturinni svo 
það er alltaf í nógu að snúast.“

Starfsemi verkstæðis Jóhanns snýst 
um bílasprautun og réttingar. Í hugum 
flestra eru verkstæði grútskítug af 
smurningu og stórhættulegt að stíga 
þar fæti inn í sparifötunum. Kunnug-
ir segja þó verkstæðið hjá Jóhanni svo 
snyrtilegt og fínt að þar megi hæglega 
halda fínustu veislur.

„Við héldum nú einu sinni ferming-
arveislu hér á gamla verkstæðinu. En 
það er vissulega okkar aðalatriði að 
hafa verkstæðið snyrtilegt, að þetta sé 
engin skítakompa heldur venjulegur 
vinnustaður. Það líður öllum vel hérna 
sem er númer eitt tvö og þrjú.“

heida@frettabladid.is 
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Höfum vaxið hægt og rólega

MIKILVÆGT AÐ ÖLLUM LÍÐI VEL Jóhann Örn Jóhannsson, eigandi réttingaverkstæðis Jóa, segir sama hópinn hafa unnið hjá sér í mörg ár en 
nýverið stækkaði Jóhann verkstæðið og réð fleira fólk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í tilefni af 400 ára afmæli 
stjörnusjónaukans eiga 
framhaldsskólanemar á 
Norðurlöndum nú möguleika 
á að komast til eyjunnar La 
Palma á Kanaríeyjum og 
framkvæma stjörnuathugan-
ir með Norræna stjörnusjón-
aukanum sem er fullkominn 
2,6 m spegilsjónauki.

Hið eina sem þeir þurfa 
að gera er að skrifa rit-
gerð um eitthvað stjarn-
vísindalegt og munu höf-
undar bestu ritgerðarinnar 
í hverju Norðurlandanna 

ferðast saman á vit ævintýr-
anna. Sá er lendir í öðru sæti 
á Íslandi fær svo stjörnu-
sjónauka í verðlaun. Rit-
gerðin skal ekki vera lengri 
en 3.000 orð og henni á að 
skila fyrir 1. maí á netfang-
ið keppni@2009.is eða til eðl-
isfræði- og/eða stjörnufræði-
kennara í hverjum fram-
haldsskóla. 

Góð ritgerð er miði til La Palma

STJÖRNUÞOKUR Það verður 
kannski eitthvað í líkingu við 

þetta sem nemarnir munu sjá 
með hjálp stjörnusjónaukans í 

Palma.

Kvikmyndin Atómstöðin eftir samnefndri skáld-
sögu Halldórs Laxness, var frumsýnd þennan dag 
fyrir 25 árum. Leikstjóri var Þorsteinn Jónsson og 
með helstu hlutverk fóru Tinna Gunnlaugsdóttir 
og Gunnar Eyjólfsson. 

Aðalsöguhetjan er Ugla, bóndadóttir sem 
kemur til Reykjavíkur til að læra á orgel. Hún 
ræðst í vist hjá þingmanninum Búa Árland og 
fjölskyldu hans. Sagan segir frá samningum ís-
lenskra stjórnvalda við Bandaríkin um herstöð í 
Keflavík og flutninga beina Jónasar Hallgrímsson-
ar til Íslands, þar sem Búi Árland þingmaður fer 
með lykilhluthverk. Bókin var afar umdeild þegar 
hún kom út árið 1948 enda fjallaði hún um 
mikið hitamál í íslensku samfélagi, „sölu Íslands“. 
Halldór var harður andstæðingur herstöðvarinnar 
og er bókin jafnan sögð framlag hans til þeirrar 
umræðu. Inn í söguna fléttast einnig ástir þeirra 
Uglu og Búa og samband hennar við börn hans. 

Einnig kemst Ugla í kynni við litríka karatktera 
og kynlega kvisti eins og Organistann, sem Ugla 
nemur hjá, og ýmsa gestir sem sækja hann heim. 
Fyrirmyndin að Organistanum er jafnan talin vera 
Erlendur í Unuhúsi en Halldór tileinkaði bókina 
minningu hans.

ÞETTA GERÐIST:  3. MARS ÁRIÐ 1984

Atómstöðin frumsýnd í bíó
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SAÁstkær faðir okkar, tengdafaðir, 

afi og langafi, 

Þorvaldur Ólafsson 
Hæðargarði 33, Reykjavík, 

lést á Landakoti föstudaginn 27. febrúar.

Siggerður Þorvaldsdóttir Baldur S. Baldursson
Guðbrandur Þór Þorvaldsson Bryndís D. Björgvinsdóttir
Júlíana P. Þorvaldsdóttir Guðmundur M. Björgvinsson
Atli Þór Þorvaldsson Hafdís Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þorlákur Jónsson 
frá Kiðjabergi, 
Kistuholti 3, Biskupstungum,

lést 26. febrúar. Útförin fer fram frá Skálholtskirkju 
föstudaginn 6. mars kl. 14.00. Jarðsett verður á Stóru-
Borg. Fyrir hönd samferðamanna og vina,

Sigríður Stefánsdóttir, Bræðratungu.

Okkar elskulegi eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Þorbjörn Friðriksson, 
Boðagranda 7, Reykjavík, 

andaðist að hjúkrunarheimilinu Grund miðvikudaginn 
25. febrúar. Útförin fer fram frá Neskirkju fimmtu-
daginn 5. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á minningarsjóð KR, sími: 510 5314.

Elín Helgadóttir
Friðrik Þorbjörnsson Hulda Mjöll Hauksdóttir 
Helgi Magnús Þorbjörnsson 
Elín, Anna Björg, Þórunn, Þorbjörn, Haukur 
og barnabarnabörn.

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

Sólborg Marinósdóttir
Laugarnesvegi 116,

sem lést á Landspítalanum þann 23. febrúar síðast-
liðinn, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju föstu-
daginn 6. mars klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Ás, styrktarfélag. Sérstakar þakkir 
fá læknar og hjúkrunarfólk á blóðlækningadeild 
Landspítalans við Hringbraut fyrir góða umönnun 
og alúð. 

Rudolf Ásgeirsson
Ásgeir Marinó Rudolfsson Guðbjörg D. Tryggvadóttir
Sverrir Þór Rudolfsson Anna Wahlström
Anna Rudolfsdóttir Reynir Þór Reynisson
Áslaug J. Marinósdóttir
Þorsteinn Marinósson
og barnabörn.
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Nemendum hefur fjölgað í framhaldsskólum og háskólum 
undanfarin ár. Í haust voru rúmlega 47 þúsund nemendur 
skráðir í framhaldsskólum og háskólum og hafa aldrei verið 
fleiri skráðir á framhaldsskólastigi né háskólastigi hér á 
landi. Þetta kemur fram í Hagtíðindum.

Nemendur í framhaldsskóla voru rúmlega 29 þúsund og 
nemendur í háskóla ríflega 18 þúsund. Framhaldsskólanem-
um fjölgaði um 3,3 prósent milli ára og háskólastúdentum 
fjölgaði um 1,6 prósent. 

Mest hefur skráðum nemendum fjölgað um 7,7 til 9,8 pró-
sent á árunum 2001-2003. Milli 2004 og 2007 fjölgaði nem-
endum um fjögur til fimm prósent milli ára og á milli 2007 
og 2008 fjölgaði þeim um 2,6 prósent. Fjölgunin í framhalds-
skólum skýrist að hluta til af mikilli fjölgun í fjarnámi og 
mun fleiri grunnskólanemendum sem taka áfanga í fram-
haldsskólum í fjarnámi.

Grunnskólanemendurnir eru rúmlega fimm prósent af 
skráðum nemendum í framhaldsskólum en tæplega einn af 
þremur nemum í grunnskóla tekur áfanga í framhaldsskóla.

Framhaldsskólanemendur eru flestir á almennri náms-
braut og næstflestir á náttúrufræðibraut.

Á háskólastigi eru konurnar mun fleiri en karlarnir. Vin-
sælustu greinarnar eru viðskiptafræði, lögfræði, grunn-
skólakennarafræði, hjúkrunarfræði og sálfræði.

YFIR 18 ÞÚSUND Nemendur í háskólum eru ríflega 18 þúsund en í 
framhaldsskólum eru nemendurnir meira en 29 þúsund talsins.

Nemendum fjölgar verulega

Hjartkær móðir okkar, amma og 
langamma,

Kirsten Henriksen
dýralæknir f. 22.03.1920,

lést á gjörgæsludeild Landspítala Háskóla-
sjúkrahúss fi mmtudaginn 26. febrúar.
Hlín Helga Pálsdóttir
Vigdís Hallfríður Pálsdóttir 
barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir mín, tengdamóðir, systir og mág-
kona,

Áslaug Hanna 
Sigurjónsdóttir Vanderlaan
lést á heimili sínu í Cedar Springs, 
Michigan, 15. febrúar sl.

Útförin hefur farið fram.

Anna Hallgrímsdóttir  Jóhannes Helgason
Guðrún Ósk Sigurjónsdóttir Isebarn
Þórunn Ingvarsdóttir.

Elskulegi drengurinn okkar og barnabarn,

Einar Logi Arnarsson
Lækjarfit 7, Garðabæ,

andaðist fimmtudaginn 26. febrúar síðastliðinn. Útför 
hans fer fram í kyrrþey. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Neistann, styrktarfélag hjartveikra barna.

Hildigunnur Jónasdóttir Arnar Logi Kristinsson
Díana Vera Jónsdóttir
Kristín Kristófersdóttir Jónas Jónasson.

Faðir minn,

Charles Richard Wilson 
Shreveport Louisiana, 
USA,

lést sunnudaginn 15. febrúar 2009. 

Susan Wilson

Okkar kæri eiginmaður, faðir og afi,

Ásgrímur Pálsson 
frá Engidal, Kleifarási 2, Reykjavík, 

lést 21. febrúar. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 6. mars kl. 15. 

Guðrún Svava Bjarnadóttir, 
Bjarni Ásgrímsson, Arís Bjarnadóttir-Miller. 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Haraldur Valtýr 
Magnússon,
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

andaðist 26. febrúar. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 6. mars kl. 14.

Hinrik Haraldsson
Svavar Haraldsson Solveig Axelsdóttir
Haraldur Haraldsson Guðmunda Björg Sigurðardóttir
Gísli Haraldsson Írena Fynn
og afabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Katrín Valgerður 
Ásgrímsdóttir
frá Seyðisfirði,

lést á Landspítalanum mánudaginn 23. febrúar. Útför 
Katrínar fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 
4. mars og hefst athöfnin klukkan 13.00.

Ásgrímur Grétar Jörundsson Ósk María Ólafsdóttir
Guðlaugur Jörundsson
Sunneva Jörundsdóttir Jakob Sæmundsson
Sigríður Vala Jörundsdóttir Bessi Húnfjörð Jóhannesson
Jósep Valur Guðlaugsson
ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Borghildur Guðrún 
Guðmundsdóttir
frá Harðbak á Sléttu,
Dalbraut 20, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi sunnudaginn 1. mars.

Hildur Jónsdóttir   
Margrét Jónsdóttir
Árni Stefán Jónsson Helga Ingibergsdóttir
Jakobína Jónsdóttir  
 Maria Hedin Jonsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Okkar elskulegi, 

Róbert F. Gestsson, 
Ásvallagötu 63, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 
5. mars kl. 13.00. Þeir sem vilja minnast hans láti 
Líknarsjóð Landakots njóta þess, sími 543-9890. 

Ingveldur Róbertsdóttir 
Guðný Róbertsdóttir Örlygur Kristfinnsson 
Kristín Róbertsdóttir 
Ingveldur Steinunn, Róbert, Unnur Malín, Þorvaldur Kári, 
Arnljótur, Gylfi, Valgerður, Hrafn, Hildur, Lúkas og Stella.

Við þökkum öllum þeim, sem sýndu okkur 
samúð og stuðning við andlát og útför og 
heiðruðu minningu elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jakobínu Jónsdóttur
kennara, Hrafnistu Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki á H1-deild 
Hrafnistu í Reykjavík.

Jón Þorvaldsson Guðbjörg Jónsdóttir
Baldur Þór Þorvaldsson
Katrín Þorvaldsdóttir
Ingibjörg Rósa Þorvaldsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 

amma og langamma,

Guðrún Guðmundsdóttir
Kleppsvegi 74,

andaðist þriðjudaginn 24. febrúar á Hrafnistu, 
Vífilsstöðum. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, 
fimmtudaginn 5. mars kl. 13.00. Þökkum starfsfólki 
Hrafnistu á Vífilsstöðum fyrir frábæra umönnun og 
hlýhug.

Halldór Bjarnason
Ingibjörg Bjarnadóttir
Halldóra Bjarnadóttir Gunnar Þorvaldsson
Guðmundur Bjarnason G. Sigurrós Ólafsdóttir
Ingibergur Bjarnason Elsa Þ. Dýrfjörð
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Margrét Magnúsdóttir, 
Álfaskeiði 78, Hafnarfirði, 

lést laugardaginn 28. febrúar á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útförin auglýst síðar.

Jón Olgeirsson  
Sigurjón Jónsson Kolbrún Sjöfn Indriðadóttir
Holgeir Jónsson Guðbjörg Ragnarsdóttir
Magnús Jónsson Guðlaug Fjóla Arnardóttir
og barnabörn. 

Ástkær eiginkona mín, móðir og systir,

María Genaida Hauksson 
(Zenaida)
Hverafold 116, Reykjavík,

lést á bráðadeild Landspítalans við Hringbraut 
sunnudaginn 22. febrúar. Útför hennar fer fram frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 5. mars kl. 13.00.

Magnús Hauksson
Hanna Lea Magnúsdóttir
og systkini hinnar látnu.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Tyggja nammi smjatt! Jesús! Borðaði 
hann yfir sig 

aftur?

Jamm, 
heila 
skál!

Hann lærir aldrei! 
Honum verður 

bara illt í magan-
um!

Sérstak-
lega þegar 

skálin 
skilar sér 
aftur út!

(Aaaa!) 
Hæ

Palli, hvað 
hefurðu 

gert?

Sofið. Sofið? 
Til hálf 

þrjú um 
daginn?

Hálf 
þrjú??

Ónei!!!

Ég ætlaði 
ekki að fara 
framúr fyrr 
en þrjú!

Þú átt alla 
samúð 
mína.

Þetta var alveg 
frábært kvöld 

Kristín. 
Ég myndi vilja 
hitta þig aftur 

eftir sex mánuði.

Vandræðin sem 
tannlæknar 
lenda í á 

stefnumóta-
markaðinum

Jæja Mjási, nú 
förum við í frí!

Hvar er 
sundlaugin?

Hvernig finnst þér að örygg-
isplakatið þitt fyrir leikvöllinn 
ætti að 
vera? Sko, 

kannski...
Ég veit! Það 
verður að 
skiptast á!

Gott! Ýtingar 
og frekja eru 

ábyggilega aðal 
slysavaldarnir á 
leikvellinum!

En hvað 
með að 

skiptast á? 
Þekkjum 
við góð 
og slæm 
dæmi?

Góð 
spurning...

Ég held að við 
verðum að fara 
eftir því hvort 
hefur meiri 

sjónræn áhrif.

Hvernig 
gengur með 

plakatið?
Usss, við erum að 
kasta hugmyndum 

á milli.

Áhersla á kurteisi í uppeldi barna hefur 
ert mig svolítið undanfarin ár. Það 
er eitthvað óskaplega rangt við það 

að horfa á stolta foreldra skarta litlu ofur-
kurteisu mannfólki eins og hinu fínasta 
stofustássi. Eins og uppeldisstarfið skuli 
helst verðlaunað ef foreldrarnir geta dregið 
börnin fram þegar þeim hentar og látið þau 
bugta sig og beygja, prúðbúin og strokin.

Orðið kurteisi er runnið úr fornfrönsku 
– court, sem þýðir hirð og lýsingarorðinu 
cortois sem þýðir í raun hvernig fólk 
eigi að haga sér innan ákveðinnar girð-

ingar; svo sem innan hallarmúra eða 
í konungsgarði (vísindavefurinn). Og 
hirðin kunni jú vissulega að segja já og 

amen á innsoginu en þegar kurteis-
inni sleppti og enginn sá til sukkaði 
hirðin í baktjaldamakki og ólifnaði. 

Yfirborðið var það sem skipti 
máli og ætti það ekki að vera í bága 

við heilbrigða skynsemi að innrétta börn-
um okkar að það að hafa slétt og fellt yfir-
borð skipti meginmáli? 

Þannig mætti vinna uppeldisvinnuna á 
allt öðrum vígstöðvum en uppskera engu 
síður góð og já – „kurteis“ börn. Að inn-
rétta þeim umburðarlyndi, náungakær-
leik og sanngirni. Að kenna þeim að segja 
sína skoðun, vera málefnaleg og taka upp 
hanskann fyrir þá sem órétti eru beittir 
– það ætti að rista mun dýpra en breyta 
þeim um leið í manneskjur sem sýna aðgát 
í nærveru sálar sem verða þannig sjálf-
krafa „kurteisar“.

Það er ekkert mál að hafa lært eins og 
páfagaukur hvers kyns samskiptareglur 
án þess að það skili manni nokkru öðru en 
afskaplega hvítþvegnu yfirborði. Þá bið ég 
frekar um heilsteypta og hugsandi litla ein-
staklinga sem eru þá kannski minna sleipir 
á sviði stimamjúkrar látprýði. 

Ofmetin kurteisi

NOKKUR ORÐ
Júlía Margrét 

Alexandersdóttir

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Nýhættur forstjóri Fjármálaeftirlitsins, 
Jónas Fr. Jónsson, í einkaviðtali.

Hagfræðingur Samtaka iðnaðarins fer 
yfir forsendur vaxtar og verðmæta- 
sköpunar hér á landi.

Í Markaðnum á morgun

International studies 
in Denmark?
Computer Science (2½ years)
Systems designer, Programmer, IT consultant, Project mana-
ger, Systems administrator.

Marketing Management (2 years)
Marketing coordinator, Advertising consultant, Account mana-
ger, Purchasing assistant.

Multimedia Design and Communication (2 years)
Web designer, Web developer, Multimedia consultant, Media 
planner, Event manager.

Higher education academy programmes. Direct qualifi cations 
for employment or 1-1½ years top-up to become a bachelor. 

Information meeting, 6 March at 18
Hilton Reykjavik Nordica
Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavik

www.aabc.dk/english

Skoðaðu 
MÍN BORG
ferðablað 
Icelandair 
á www.visir.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 3. mars 2009 

➜ Leiklist
20.00 Leikverkið 4:48 geðtruflun eftir 
Söruh Kane verður leiklesið í Borgarleik-
húsinu, Listabraut 3. Leikstjóri er Heiðar 
Sumarliðason.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Bandalag þýðenda og túlka í 
samvinnu við Þýðingasetur HÍ, verður 
með hádegisspjall í stofu 303 í Árna-
garði við Sturlugötu. Elinóra Inga Sig-
urðardóttir, Sigrún Þorgeirsdóttir og 
Þröstur Olav Sigurjónsson flytja erindi.
12.00 Halldór Gíslason arkitekt held-
ur fyrirlestur í Opna listaháskólanum, 
Skipholti 1. Allir velkomnir.
12.05 Jón Ólafsson 
heimspekingur flytur 
erindið „Þversögn and-
ófsins“ í fyrirlestrarsal 
Þjóðminjasafns Íslands. 
Aðgangur ókeypis og 
öllum opinn.

➜ Sýningar
Karl Kristján Davíðsson hefur opnað 
tvær sýningar. Í Mohawks í Kringlunni 
sem er opin opnunartíma verslana og á 
Cafe Rót, Hafnarstræti. Opið virka daga 
12-23:30, lau. 13-00 og sun. 13-22.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Bandaríski stórgítarleikarinn 
Larry Coryell verður gestur 
Björns Thoroddsen í Salnum, 
Kópavogi, föstudaginn 6. mars 
kl. 21.00. Larry Coryell hefur oft 
verið kallaður guðfaðir fusion-
gítarleiksins. Ferill Larry hófst 
1965 þegar hann flutti til New 
York en þar hóf hann að leika 
með  mönnum eins og Gary Burt-
on og Killer Joe Piro. Larry varð 
heimsþekktur 1967 þegar hann 
lék með Gary Burton Quartet. 
Eftir  það var brautin bein og 
Larry byrjaður að leika með 
öllum fremstu djasstónlistar-
mönnum Bandaríkjanna svo 
sem Charles Mingus og Chick 
Corea. Larry Coryell var á kafi 
í rokktónlist á sjöunda áratugn-
um og lék meðal annars með 
Jack Bruce. Hann var einnig 
í hljómsveit Charles Mingus, 
Chick Corea og Billy Cobham. 
Larry hefur gefið út fjölmarga 
diska sem eru fáanlegir úti um 
allan heim. Larry er eftirsóttur 
fyrirlesari og  hefur gefið út 
fjölda kennslubóka sem og 
ritað fjölmargar greinar í virt 
tónlistartímarit. Larry leikur 
í Salnum, Kópavogi með Birni 
Thoroddsen gítarleikara og Jóni 
Rafnssyni bassaleikara 6. mars 
næstkomandi og hefjast tónleik-
arnir kl. 21. Miðasala á www.sal-
urinn.is. - pbb

Coryell í 
Salnum

TÓNLIST Larry Coryell.  

Landnámssetrið í Borgarnesi 
hefur haldið uppi sýningum 
undanfarin misseri þar sem 
Benedikt Erlingsson og Bryn-
hildur Guðjónsdóttir sækja 
í sjóði Egilssögu í sýningum 
sínum, Mr. Skallagrímsson og 
Brák. Nú ætlar Einar Kárason 
að mæta á leikhúsloftið í Land-
námssetrinu og segja sögur 
rétt eins og hann gerði í fyrra 
með KK, en í þetta sinnið 
fer hann með sögur úr Sturl-
ungu. Einar hefur sent frá sér 
tvær skáldsögur sem byggja 
á afmörkuðum köflum úr 
Sturlungu og hlotið mikið lof 
fyrir. Hann flytur Sturlungu – segir söguna eins 
og honum einum er lagið og byrjar flutninginn á 
föstudagskvöld.

 Sigríður Margrét Guðmunds-
dóttir hjá Landnámssetrinu 
segir það einsdæmi að höfund-
ur flytji á þennan hátt, blaða-
laust, efni bóka sem hann hefur 
skrifað: „Þó er ég sannfærð 
um að þetta sé sá flutningsmáti 
sem höfundar eins og Snorri 
Sturluson og Sturla Þórðarson 
viðhöfðu við að koma sínum 
verkum til skila hjá sínum sam-
tímamönnum. Að minnsta kosti 
hafa skinnhandritin ekki verið 
lesefni sem allur almenningur 
tók með sér í rúmið. Ég er 
sannfærð um að Einar sé hér 
listrænt að feta í fótspor Sturlu 

og Snorra og þeirra samtímamanna.“
Sögustund úr Sturlungu tekur um tvo tíma. Hægt 

er að panta miða á Landnámssetrinu. - pbb 

Einar segir sögur

BÓKMENNTIR Einar Kárason segir sögur úr Sturl-
ungu í Landnámssetri.

Hádegisfyrirlestraröð Sagnfræð-
ingafélags Íslands heldur áfram 
með fyrirlestri Jóns Ólafssonar 
heimspekings kl. 12.05 í dag í 
fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns 
Íslands. Erindið ber yfirskriftina 
Hvað er andóf? „Frjálslynd lýð-
ræðishyggja samtímans gerir ráð 
fyrir að tjáningarfrelsi séu grund-
vallarréttindi. Það þýðir að réttur-
inn til að tjá hvers kyns óánægju, 
andúð eða andstöðu er sjálfsagður 
hluti stjórnmálaþátttöku og marg-
ir taka þátt í stjórnmálum með því 
að mótmæla eða í þeim tilgangi að 
láta í ljós andstöðu við ákvarð-
anir eða fyrirætlanir hins opin-
bera. Viðbrögð við andófi bera 
hins vegar allt öðru sjónarmiði 
vitni. Þegar rætt er um leiðir og 

aðferðir til að koma andúð á fram-
færi kemur í ljós að miklar efa-
semdir ríkja um flestar aðferðir 
við andóf og mótmæli. … Þannig 
er staða andófsins í frjálslyndum 
samfélögum þversagnakennd.“ 

 - pbb

Andóf þversögn

STJÓRMÁLAHEIMSPEKI Jón Ólafsson 
reifar andófið.
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Á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins á Grand Hótel 
Reykjavík, fimmtudaginn 5. mars, verður efnt 
til umræðu um efnahagsmálin. 

Rannveig Rist, 
forstjóri Alcan á Íslandi
Orkumikill iðnaður

Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor Háskóla Íslands
Menntun á tímum 
endurreisnar

Þórður Magnússon, 
stjórnarformaður Eyris
Frá heimamarkaði 
til alþjóðavæðingar

Helgi Magnússon 
Ávarp formanns
Samtaka iðnaðarins

Össur Skarphéðinsson
Ávarp iðnaðarráðherra

Ólafur Ísleifsson, lektor í 
Háskólanum í Reykjavík
Úr hruni til hagsældar

Þingið er opið og aðgangur ókeypis. 
Samtök iðnaðarins - www.si.is

MÓTUM
EIGIN
FRAMTÍÐ

VÖXTUR OG
VERÐMÆTI

Dagskrá hefst kl. 13.00 og lýkur kl. 16.00.
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Fundarstjórn er í höndum Svanhildar Hólm Valsdóttur og Sölva Tryggvasonar.
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Times Online, heimasíða breska 
dagblaðsins Sunday Times, hvet-
ur tónlistaráhugamenn til að gefa 
söngkonunni Lay Low gaum í fram-
tíðinni. Í dálki sem er tileinkaður 
efnilegu tónlistarfólki er sviðs-
ljósinu beint að íslensku söngkon-
unni. „Rólyndis kántrítónlist henn-
ar, sem er flutt á angurværan hátt 
með smá Reykjavíkur-áhrifum, 
hefur notið aukinna vinsælda síð-
ustu árin,“ segir í greininni. „Nýj-
asta plata hennar, Farewell Good 
Night´s Sleep, er gullfalleg afurð 
þar sem hún syngur á svalan og 
lágværan hátt tíu lög eftir sjálfa 
sig og lag eftir Lefty Frizzell. 
Þarna er blandað saman honky-
tonk, kántríi og amerískri þjóð-
lagatónlist á plötu sem á það skilið 
að sem flestir hlusti á hana.“

Platan kemur út í Evrópu 9. mars 
á vegum útgáfufyrirtækisins Nett-
werk sem Lay Low samdi nýverið 
við. Þeir Lundúnabúar sem vilja 
kynna sér söngkonuna betur geta 
séð hana á tvennum tónleikum í 
borginni 12. og 13. mars.  - fb

Gullfalleg Lay Low

LAY LOW Tónlistarkonan vinsæla fær 
góða umfjöllun á heimasíðu Times.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hljómsveitin 
B.Sig, feðgarn-
ir Mugison og 
Papa Mug, Vax 
og Pitchfork 
Rebellion eru 
á meðal þeirra 
sem stíga á svið 
á tónlistarhá-
tíðinni Norður-
ljósablús 2009 á Höfn í Horna-
firði.

Hátíðin hefst á fimmtudag 
og stendur fram á laugardag. 
Alls koma fram 32 blúsmenn 
og -konur í níu hljómsveitum á 
hátíðinni, sem er haldin í fjórða 
sinn. Frítt verður inn á alla 
tónleika hátíðarinnar. 

32 blúsarar 
spila á Höfn

Góð stemning var í Borgar-
leikhúsinu á frumsýningu 
Milljarðamærinnar síðast-
liðið föstudagskvöld. Kjart-
an Ragnarsson leikstýrir 
sýningunni sem gerist í 
ónefndu bæjarfélagi í efna-
hagshruni. Jóhann Sigurðar-
son og Sigrún Edda Björns-
dóttir leika aðalhlutverkin, 
en Hilmir Snær Guðnason 
er í hlutverki allra þriggja 
fyrrverandi eiginmanna 
Milljarðamærinnar. Alls 
taka um tuttugu manns þátt 
í sýningunni, leikarar og 
tónlistarmenn. - ag

Milljarðamærin snýr aftur

Elín Ingvadóttir og Rósa Þorsteinsdóttir.
Guðrún Helga Agnarsdóttir og Jón Kristj-
ánsson tóku því rólega fyrir sýningu.

Edda Heiðrún Backman leikkona og Jón 
Axel Björnsson voru meðal gesta.

Magnús Geir Þórðarson borgarleikhús-
stjóri og Guðjón Pedersen.

HRESS OG KÁT Hermann Gunnarsson var hress að vanda, en hann mætti ásamt dóttur sinni, Evu Laufeyju.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

B.SIG

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

BYGGT Á METSÖLUBÓKINNI

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 6D - 8:10D - 10:20D L

DEFIANCE kl. 8D - 10:40D 16

BENJAMIN BUTTON kl. 7 - 10:10 7

BLOODY VALANTINE - 3D kl. 6(3D) 16

SHOPAHOLIC kl. 6 - 8 L

CHIHUAHUA kl. 6 L

DEFIANCE kl. 8 16

SHOPAHOLIC kl. 8 - 10:20 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 8 12

FRIDAY THE 13TH kl. 10:20 16

NÝ VINNA...? 
VONANDI

NÝR UNNUSTI...? 
KANNSKI

NÝTT VESKI...? 
ALGJÖRLEGA!

ALLT SEM HÚN ÞRÁÐI VAR BARA SMÁ YFIRDRÁTTUR

91/100 
Entertainment Weekly

SHOPAHOLIC kl. 8 - 10:10 L

BRIDE WARS kl. 8 L

FRIDAY THE 13TH kl. 10 16

SHOPAHOLIC kl. 5:50D - 8D - 10:20D L

SHOPAHOLIC kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 5:50 L

DEFIANCE kl. 5:50 - 8:30 16

FRIDAY THE 13TH kl. 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 5:50 L

BENJAMIN BUTTON kl. 8:30 7

ROLE MODELS kl. 8 - 10:20 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

YES MAN kl. 8 7

-Premiere-

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
 - Í DAG - 
KR. 500

GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG VIP

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
12
L
L
L
12
L

THE INTERNATIONAL    kl. 8 - 10.15
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 8
THE PINK PANTHER 2 kl. 6
FANBOYS    kl. 10.15

16
L
12
L
L

THE INTERNATIONAL D    kl. 8 - 10.30
THE INTERNATIONAL LÚXUS  D kl. 5.30 - 8 - 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 4 - 6
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.15 – 8 – 10.40
THE PINK PANTHER 2 D kl. 4 - 6
FANBOYS    kl. 8 -10.10
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
L
12
14
14
L

THE INTERNATIONAL    kl. 5.30 - 9
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 6
MILK    kl. 5.20 - 8 - 10.40
THE WRESTLER  kl. 8 - 10.15
THE READER  kl. 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
12
L
12
L

HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
THE PINK PANTHER 2 kl. 6 - 8
FROST/NIXON kl. 5.30 - 10
HOTEL FOR DOGS kl. 5.30 
VALKYRIE kl. 9
BRIDE WARS   kl. 8 - 10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

FRÁBÆR GAMANMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

- S.V., MBL - E.E., DV

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLLIR MEÐ 
CLIVE OWEN OG NAOMI 
WATTS Í FANTAFORMI!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ÆVINTÝRI DESPEREAUX kl. 6 - Ísl.tal L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 5.30, 8 og 10.30 12

THE PINK PANTHER 2 kl. 8 og 10 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL
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Rokkararnir í Oasis hafa aflýst 
fyrirhugaðri tónleikaferð til Kína 
í apríl sem hefði orðið sú fyrsta 
á ferli hljómsveitarinnar. Engar 
útskýringar hafa verið gefnar á 
þessari ákvörðun.

Vestrænir listamenn hafa sótt 
til Kína í auknum mæli á undan-
förnum árum, þar á meðal The 
Rolling Stones og Elton John. 
Engu síður fylgjast þarlend 
stjórnvöld grannt með því hvaða 
hljómsveitum er hleypt inn í 
landið, sérstaklega eftir að Björk 
olli miklu fjaðrafoki á tónleikum 
í Sjanghæ á síðasta ári þegar hún 
sönglaði „Tíbet“.

Oasis aflýsir 
Kínaferð

OASIS Bresku rokkararnir í Oasis ætla að 
bíða með að fara til Kína í fyrsta sinn.

Gamanmyndin Madea Goes to 
Jail hélt sæti sínu á toppi aðsókn-
arlistans vestanhafs þar sem hún 
hefur setið í tvær vikur. Tyler 
Perry leikur aðalhlutverkið í 
myndinni auk þess sem hann er 
leikstjóri og handritshöfundur. 
Fjallar hún um kvenkyns persónu 
hans, Madea, sem er dæmd í 
fangelsi þar sem hún kemst í 
kynni við margt undarlegt fólk.

Í öðru sæti var ný þrívíddar-
tónleikamynd, The Jonas Broth-
ers, og í því þriðja var Slumdog 
Millionaire, sem fékk aukna 
aðsókn eftir Óskarsverðlaunin í 
síðustu viku. Í fjórða sætinu var 
Taken og fimmta sætið skipaði 
Confessions of a Shopaholic.

Madea hélt 
efsta sætinu

Rapparinn Snoop Dogg hefur 
gengið til liðs við trúarhreyfing-
una Þjóð íslams. Dogg kom fram 
á árlegri hátíð samtakanna í Chi-
cago fyrir skömmu og lýsti því 
síðan yfir að hann væri orðinn 
meðlimur.

Rapparinn, sem spilaði í Egils-
höll árið 2005, segist ætla að 
miðla af reynslu sinni innan sam-
takanna til annarra tónlistar-
manna. „Við erum að gera 
ýmislegt rangt sem þarf að leið-
rétta,“ sagði hann. „Ég vil berj-
ast fyrir friði. Ég hef verið í 
friðarhreyfing unni síðan ég byrj-
aði að semja tónlist.“ Á meðal 
annarra rappara sem hafa geng-
ið til liðs við Þjóð íslams er Ice 
Cube, sem er þekktari núna fyrir 
leiklist sína en tónlistariðkun.

Meðlimur 
Þjóðar íslams

SNOOP DOGG Rapparinn hefur gengið til 
liðs við trúarhreyfinguna Þjóð íslams.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

„Þetta hefur gengið rosalega vel,“ 
segir Pétur Orri Gíslason sem 
hefur undanfarið staðið fyrir bíl-
skúrssölu á glæsilegu DVD-safni 
sínu. Í gær höfðu um 400 diskar 
af þeim 500 sem voru í boði selst 
á aðeins þremur dögum. Það þýðir 
um hundrað þúsund krónur í vas-
ann fyrir Pétur Orra sem ætlar 
að nota peninginn í flugmiða til 
Danmerkur og gjaldeyri.

„Ég missti vinnuna um áramót-
in og mér hefur gengið illa að finna 
vinnu,“ segir Pétur Orri, sem starf-
aði hjá Eimskip. „Ég er á leiðinni 
til Danmerkur og ætla að freista 
gæfunnar þar. Kærastan mín er 
í námi þar og hún er með íbúð 
þannig að maður gengur beint í 
húsnæði.“

Níu ár eru liðin síðan Pétur 
keypti sér fyrsta DVD-diskinn en 

hann byrjaði þó ekki að safna af 
alvöru fyrr en fyrir þremur árum. 
„Árið 2007, þegar dollarinn var í 59 
krónum, keypti ég um 200 mynd-
ir á Amazon,“ segir hann og er 
ekkert fúll að sjá að baki safninu. 
„Maður er ungur enn þá og getur 
alltaf byrjað aftur seinna meir. 
Þetta er enginn tilfinningalegur 
skaði,“ segir hann en játar þó að 
hafa tekið tvær bíómyndir til hlið-
ar fyrir sjálfan sig: Big Lebowski 
og Gladiator.

Þeir sem vilja kynna sér úrval-
ið hjá Pétri geta kíkt í bílskúrinn 
hans að Stekkjarflöt 9 í Garðabæ í 
dag frá kl. 16 til 22. Flestar mynd-
irnar eru á 2-300 krónur en sjón-
varpsþáttaseríurnar eru flestar á 
bilinu 1.000 til 3.000 krónur. „Þeim 
mun meira sem fólk kaupir þeim 
mun meiri afslátt fær það.“  - fb 

Selur DVD-safnið til að komast til Danmerkur

PÉTUR ORRI GÍSLASON Pétur Orri í bílskúrnum heima hjá sér þar sem hann hefur 
selt hundruð DVD-diska.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Komin
í Skífuna! Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 

www.skifan.is

U2
No Line on the Horizon
Besta plata U2 í mörg ár

Rolling Stone

Q Magazine

Morgunblaðið

Spin
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sport@frettabladid.is

Það tók Gylfa Þór Sigurðsson ekki nema 
35 mínútur að skora sitt fyrsta mark fyrir 
Crewe þar sem hann er nú í láni frá enska 
B-deildarliðinu Reading. Þar með eru tveir 
Íslendingar hjá Crewe, en eins og kunnugt 
er þá er Guðjón Þórðarson knattspyrnustjóri 
liðsins. 

Undir stjórn Guðjóns hefur liðið tekið 
miklum stakkaskiptum og unnið fjóra leiki 
í röð, þann síðasta 4-0 gegn Brighton á úti-
velli í miklum fallslag. Crewe er ekki lengur í 
fallsæti í C-deildinni og segir Gylfi að það sé 
greinilegt að menn eru ánægðir með störf 
Guðjóns.

„Guðjón er góður þjálfari og hefur náð 
að gera góða hluti á stuttum tíma hér. 
Fyrir fáeinum mánuðum voru allir búnir að 
afskrifa þetta lið,“ sagði Gylfi sem kom til 
liðsins seint í síðustu viku. Þetta er í annað 

skiptið sem hann er lánaður annað en 
hann lék í einn mánuð hjá Shrewsbury í 
D-deildinni.

„Ég er mjög sáttur hér og líst vel á félagið. 
Þetta er stærri klúbbur en Shrewsbury sem 
er þó með nýjan leikvang. Æfingasvæðið hér 
er miklu stærra og betra.“

Hann hóf vistina hjá Shrewsbury 
með því að skora í sínum fyrsta 
leik, rétt eins og hjá Crewe.

„Já, ég veit ekki af hverju það 
er. Vonandi vísir að einhverju 
meira,“ sagði hann sposkur. 

Í janúar var mörgum 
leikjum frestað hjá Crewe 
sem þarf því að leika tvo leiki í 
viku út allan marsmánuð. Það 
hentar Gylfa vel.

„Ég kom hingað til að spila 

sem flesta leiki og frábært að fá 
tvo í viku. Vonandi næ ég að nýta 
þá vel.“

Gylfi á átján mánuði eftir af 
núverandi samningi sínum við 

Reading og stefnir enn á að komast í 
aðalliðið þar. 

„Vonandi fæ ég að sýna 
Coppell hvað í mér býr 
hér og svo mun ég skoða 
hvernig staðan verður í 
upphafi næsta tímabils. 
Þá mun ég taka ákvörð-
un um framhaldið.“

Crewe mætir Carlisle 
í öðrum fallbaráttuslag 

í deildinni í kvöld og 
verður Gylfi þá í byrjun-
arliðinu.

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON: SKORAÐI Í SÍNUM FYRSTA LEIK HJÁ CREWE Í ENSKU C-DEILDINNI

Kom hingað til að spila sem flesta leiki

Iceland Express kvenna
1. UMFERÐ ÚRSLITAKEPPNINNAR
Hamar-Valur  72-63 (43-38)
Stig Hamars: Julia Demirer 23 (19 frák., 5 
stoðs.), Lakiste Barkus 21 (11 stoðs.), Fanney 
Lind Guðmundsdóttir 15 (8 frák.), Dúfa Dröfn 
Ásbjörnsdóttir 6, Hafrún Hálfdánardóttir 5,  
Jóhanna Björk Sveinsdóttir 2.
Stig Vals: Melissa Mitidiero 22, Signý Hermanns-
dóttir  18 (21 frák., 7 varin), Þórunn Bjarnadóttir 
12, Lovísa Guðmundsdóttir 8, Kristín Óladóttir 2, 
Guðrún Baldursdóttir 1.

Hamar er 1-0 yfir en vinna þarf tvo leiki til að 
komast í undanúrslit.

Iceland Express karla
Keflavík-Njarðvík 73-83 (32-33)
Stig Keflavíkur: Sigurður Gunnar Þorsteinsson 
24 (9 frák.), Hörður Axel Vilhjálmsson 20, Gunnar 
Einarsson 9, Jón Norðdal Hafsteinsson 8, Sverrir 
Þór Sverrisson 8 (10 stoðs.), Elvar Þór Sigurjóns-
son 4. 
Stig Njarðvíkur: Heath Sitton 19 (7 frák., 6 
stoðs.), Fuad Memcic 16 (10 frák.), Magnús Þór 
Gunnarsson 16, Friðrik Stefánsson 11, Hjörtur 
Hrafn Einarsson 8, Sævar Sævarsson 8, Elías 
Kristjánsson 3, Grétar Garðarsson 2.

KR-Tindastóll 96-80 (61-41) 
Stigahæstir: Jón Arnór Stefánsson 18, Helgi 
Már Magnússon 18, Hjalti Kristinsson 13, Jason 
Dourisseau 12, Jakob Sigurðarson 9,  - Svavar 
Birgisson 18 (10 frák.), Alphonso Pugh 14, Helgi 
Rafn Viggósson 13, Helgi Freyr Margeirsson 12.

Breiðablik-Stjarnan 83-78 (44-41) 
Stigahæstir: Nemanja Sovic 28 (15 frák.), Rúnar 
Ingi Erlingsson 15, Daníel Guðmundsson 11, 
Þorsteinn Gunnlaugsson 10, Kristján Sigurðsson 
10 - Justin Shouse 28, Jovan Zdravevski 21, Ólafur
Jónas Sigurðsson 15.

STAÐAN Í DEILDINNI:
KR 20 19 1 1953-1510 38
------------------------------------------------------
Grindavík 20 17 3 1961-1603 34
Snæfell 20 14 6 1652-1468 28
Keflavík 20 12 8 1715-1552 24
Njarðvík 20 11 9 1650-1715 22
ÍR 20 9 11 1640-1647 18
Breiðablik 20 8 12 1547-1763 16
Stjarnan 20 8 12 1701-1742 16
------------------------------------------------------
Tindastóll 20 7 13 1652-1740 14
FSu 20 7 13 1625-1649 14
------------------------------------------------------
Þór Ak. 20 6 14 1693-1780 12
Skallagrímur 20 2 18 1265-1885 4

Tvær umferðir eru eftir KR vantar einn sigur 
til þess að tryggja sér deildarmeistaratititlinn. 

ÚRSLITIN Í GÆR

Verður haldinn fimmtudaginn 
5. mars n.k. kl. 17.00

í félagsheimili FBM Hverfisgötu 21

Félagsfundur 

Dagskrá:

• Atvinnumál 
   - aðstoð við félagsmenn í atvinnuleit

• Horfur í efnahagsmálum 2009-2011,   
    - hagspá ASÍ

• Kjarasamningar

• Staða og horfur hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum
   - Kristján Örn Sigurðsson 
    framkvæmdastjóri sjóðsins

• Framboð til stjórnar FBM 
   - kynning frambjóðenda

• Önnur mál

Félag bókagerðarmanna
HVERFISGÖTU 21 SÍMI 552 8755 
www.fbm.is  fbm@fbm.is

Félagsmenn eru hvattir til að mæta 

Hádegisfundir ÍSÍ 2009

Föstudagur 6. mars. kl. 12.00-13.00 í E-sal Íþr.-
miðstöðvarinnar í Laugardal.  Kynning á nýju fyrirkomulagi 
fræðslunámskeiða ÍSÍ.  Aðgangur ókeypis og öllum heimill.  
Upplýsingar gefur sviðsstjóri fræðslusviðs ÍSÍ í síma 460-
1467 og á vidar@isi.is.

SSjjáá nnáánnaarr áá wwwwww..iissii..iiss

> Kesha aftur með Keflavík

Kesha Watson mun spila með kvennaliði Kefla-
víkur í úrslitakeppni Iceland Express-deildar 
kvenna í körfubolta en þetta kom fram 
á karfan.is í gær. Kesha ætlaði að 
spila með Keflavík í vetur en var 
send heim þegar bankahrunið 
dundi á þjóðinni. Hún náði þó að 
vinna Powerade-bikarinn með liðinu 
áður. Þetta er gríðarlegur liðsstyrkur fyrir 
kvennalið Keflavíkur sem varð í 2. sæti 
bæði í deildinni og bikarnum. Kesha varð 
valin besti leikmaður lokaúrslitanna í fyrra 
þegar hún var með 26,3 stig, 7,7 fráköst og 
7,0 stoðsendingar að meðaltali í leik auk 
þess að nýta 92 prósent víta sinna.

KÖRFUBOLTI „Mér fannst ég vera 
kaldur allan leikinn en náði að setja 
niður tvær í röð þarna á mikilvæg-
um kafla,“ sagði stórskyttan Magn-
ús Gunnarsson eftir að hans menn 
Njarðvíkingar unnu góðan 83-73 
útisigur á Keflavík á gamla heima-
vellinum hans í Iceland Express-
deild karla. Njarðvíkingar unnu 
verðskuldaðan sigur og hleyptu 
heimamönnum aldrei á skrið eins 
og lokatölurnar gefa til kynna.

Njarðvíkingar eiga enn mögu-
leika á 4. sætinu því nú munar 
aðeins tveimur stigum á liðunum 
þegar fjögur stig eru eftir í pott-
inum. Njarðvík er með betri inn-
byrðisstöðu eftir að hafa unnið 
báða deildarleiki liðanna í vetur. 

Njarðvíkingar skoruðu fyrstu 
stig leiksins og voru skrefinu á 
undan lengst af í fyrsta leikhluta, 
en Keflvíkingar komust yfir 22-21 
í lok leikhlutans. Sitton var frábær 
hjá Njarðvík, stýrði leik liðsins 
af festu og skoraði 10 stig í leik-
hlutanum, en Sigurður Þorsteins-
son var þungamiðjan í sóknarleik 
Keflavíkur sem fyrr.

Fyrsta karfan í öðrum leikhluta 
kom ekki fyrr en eftir um þrjár 
mínútur og sérstaklega var gaman 
að fylgjast með baráttu þeirra 
Friðriks Stefánssonar og Sigurðar 
Þorsteinssonar undir körfu Njarð-
víkinga. Staðan í hálfleik var 33-
32 fyrir gestina úr Njarðvík.

Njarðvík var áfram með und-
irtökin en um miðbik þriðja leik-
hluta tóku Keflvíkingar góða rispu 
þar sem Sigurður Þorsteinsson fór 
mikinn og varði skot Njarðvík-
inga tvær sóknir í röð og kveikti 
í áhorfendum. Sigurður skoraði 
líka tvær körfur á þessum kafla 
og útlit fyrir að heimamenn væru 
að vakna til lífsins. Tveir stórir 
þristar í röð frá Magnúsi Gunn-
arssyni í lokin tryggðu hins vegar 

að gestirnir höfðu yfir 58-50 í lok 
þriðja leikhluta.

Njarðvíkingar náðu ellefu stiga 
forskoti snemma í fjórða leikhluta 
sem Keflvíkingar náðu aldrei að 
vinna upp þrátt fyrir stífa varnar-
tilburði og baráttu. Njarðvíkingar 
spiluðu agaðan leik á lokasprettin-
um og tryggðu sér verðskuldaðan 
83-73 sigur.

Heath Sitton átti skínandi 
leik í liði Njarðvíkur og skor-
aði 19 stig, hirti 7 fráköst 
og gaf 6 stoðsendingar. 
Friðrik Stefánsson og 
Fuad Memcic voru 
fyrirferðarmiklir 
undir körfunni og 
Magnús Gunnars-
son setti niður skot 
á góðum tíma þrátt 
fyrir að hitta fremur 
illa í leiknum.

Hjá Keflavík var 
miðherjinn Sigurður Þor-
steinsson bestur og Hörður 
Axel átti þokkalegan leik, en 
Keflvíkingar hafa oft leikið betur 
á heimavelli sínum.

„Ég er nú þekktur fyrir að setja 
frekar niður skotin þegar á reynir 
og mér fannst allt liðið standa sig 
vel í kvöld. Við stjórnuðum hrað-
anum í þessum leik. Þeir vilja 
hlaupa allan leikinn en við héld-
um þeim í 73 stigum. Við bara 
stjórnuðum hraðanum í þessum 
leik. Það var gaman að koma hing-
að í fyrsta skipti og vinna,“ sagði 
Magnús og glotti. „Við erum búnir 
að sýna að við erum með hörku-
lið enda eigum við Loga enn inni. 
Ég held að megi enginn vanmeta 
okkur,“ bætti Magnús við en Logi 

Gunnarsson missti af öðrum leikn-
um í röð vegna meiðsla á ökkla.

 baldur@365.is

Enginn má vanmeta okkur
Njarðvíkingar unnu báða deildarleiki sína á nágrönnunum í Keflavík eftir tíu 
stiga sigur í Keflavík í gær.  Magnús Þór Gunnarsson og félagar í Njarðvík léku 
án landsliðsmannsins Loga Gunnarssonar í leiknum en það kom ekki að sök. 

FULLT HÚS GEGN GÖMLU FÉLÖGUNUM 
Magnús Þór Gunnarsson hefur enn 
ekki tapað leik á móti Keflavík síðan 
hann skipti yfir í Njarðvík.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Hamar er komið í 1-
0 gegn Val í 1. umferð úrslita-
keppni Iceland Express-deildar 
kvenna en liðin eru að keppa um 
sæti í undanúrslitunum. Hamar 
vann 72-63 sigur í fyrsta leiknum 
í Hveragerði í gær en það lið sem 
fyrr vinnur tvo leiki fer áfram. 

Hamarsliðið var með frum-
kvæðið nær allan leikinn eftir að 
liðið komst yfir í 1. leikhlutanum. 
Valskonur voru þó aldrei langt 
undan. Hamar var 43-38 yfir í 
hálfleik og 53-50 fyrir lokaleik-
hlutann. 

Þetta var langþráður sigur 
hjá heimastúlkum. Hamarslið-
ið hafði aðeins unnið einn af tíu 
leikjum sínum á nýju ári og þetta 
var fyrsti heimasigur liðsins á 
árinu. 

Lakiste Barkus var besti maður 
vallarins með 21 stig og 11 stoð-
sendingar og þá var Julia Demir-

er með 23 stig og 19 fráköst. Fan-
ney Lind Guðmundsdóttir átti 
flottan dag en hún var að leika 
sinn fyrsta leik í úrslitakeppni. 
Fanney var sérstaklega öflug í 
fyrri hálfleik þegar hún skoraði 
11 af 15 stigum sínum. 

Hjá Val var Signý Hermanns-
dóttir mjög öflug með 18 stig, 21 
frákast og 7 varin skot. Melissa 
Mitidiero var með 22 stig en Vals-
liðið hafði unnið fyrstu tvo leiki 
sína með hana innanborðs. 

Næsti leikur liðanna er í Vod-
afone-höllinni að Hlíðarenda á 
morgun en þá getur Hamar tryggt 
sér sæti í undanúrslitum en vinni 
Valur verður oddaleikur í Hvera-
gerði á laugardaginn. 

Hitt einvígið í 1. umferð úrslita-
keppninnar hefst í kvöld þegar 
bikarmeistarar síðustu tveggja 
ára, KR og Grindavík, mætast í 
DHL-Höllinni. - óój

Hamar er komið í 1-0 gegn Val í úrslitakeppni Iceland Express-deildar kvenna:

Fyrsti heimasigur liðsins á árinu

FLOTT Í GÆR Hamarsstúlkan Fanney 
Lind Guðmundsdóttir átti góðan leik 
gegn Val. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HANDBOLTI Sjö félög eignuðust bik-
armeistara í handboltanum um 
helgina. Valur og Stjarnan urðu 
bikarmeistarar meistaraflokk-
anna á laugardaginn og daginn 
eftir var keppt í bikarúrslitum 
hjá yngri flokkunum þar sem 
fimm önnur félög tryggðu sér 
bikarinn.

Bikarúrslit yngri flokkanna í 
handboltanum voru haldin eins 
og undanfarin ár við nákvæm-
lega sömu aðstæður og hjá meist-
araflokkunum daginn áður. 

HK varð bikarmeistari í 2. 
flokki karla, ÍR varð bikarmeist-
ari í 3. flokki karla og Grótta 
varð bikarmeistari í 4. flokki 
karla. Akureyrarliðin tvö þurftu 
að sætta sig við nauma ósigra, 
Akureyri tapaði meðal annars 
í tvíframlengdum leik þar sem 
norðanmaðurinn Sveinbjörn 
Pétursson varði um 30 bolta í liði 
HK. 

Hjá stelpunum varð Fram 
bikar meistari í 3. flokki eftir 
æsispennandi leik við Stjörnuna. 
Fylkir vann síðan bikarinn í 4. 
flokki kvenna eftir úrslitaleik á 
móti Gróttu.   - óój

Bikarúrslitahelgi handboltans:

Sjö félög urðu 
bikarmeistarar

MAÐUR LEIKSINS Karen Knútsdóttir 
skoraði 12 mörk í bikarúrslitaleik 3. 
flokks kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Keflavík nýtti sér 
vel heimavöllinn í bikarúrslitum 
yngri flokkanna í körfunni og 
vann alla fjóra úrslitaleiki sína 
um helgina. Keflavík sá um að 
halda bikarúrslitin að þessu sinni 
og fóru allir úrslitaleikirnir fram 
í Toyota-höllinni á laugardag og 
sunnudag.

Keflavík varð bikarmeistari í 
9. og 10. flokki kvenna, stúlkna-
flokki og unglingaflokki. KR 
vann bikarinn í unglingaflokki 
kvenna og 9. flokki karla, Fjölnir 
vann 11. flokk karla og drengja-
flokk og Njarðvík varð bikar-
meistari í 10. flokki karla.

Keflvíkingurinn Eva Rós Guð-
mundsdóttir náði því að vera 
kosin maður leiksins í báðum 
leikjunum sem hún spilaði en hún 
var með 23 stig, 18 fráköst og 5 
stoðsendingar í sigri 9. flokks og 
tröllatvennu (23 stig og 20 frák-
öst) í sigri stúlknaflokks þar sem 
hún var að spila tvö ár upp fyrir 
sig. - óój

Bikarúrslit yngri flokkanna:

Keflavík vann 
fjóra bikara

Í STUÐI Eva Rós Guðmundsdóttir skoraði 
46 stig og tók 38 fráköst í tveimur bikar-
úrslitaleikjum sínum.

KÖRFUBOLTI Snæfellingar minntu 
heldur betur á sig í Iceland 
Express-deildinni í körfubolta 
þegar þeir unnu 89-88 sigur á 
Grindavík í Stykkishólmi á sunnu-
dagskvöldið. Þetta var fyrsta 
deildartap Grindavíkur síðan liðið 
fékk til sín Nick Bradford. Hann 
fékk að kynnast sterkum varnar-
mönnum Snæfells og sást varla í 
leiknum.

Dramatíkin hefur verið mikil í 
síðustu tveimur sigrum Snæfells.  
Í 68-67 sigri á FSu á fimmtu-
dagskvöldið var það annar þjálf-
ari Snæfells, Sigurður Þorvalds-
son, sem tryggði liðinu sigur um 
leið og lokaflautan gall en í leikn-
um á móti Grindavík skoraði Jón 

Ólafur Jónsson sigurkörf-
una þegar aðeins níu sek-
úndur voru eftir. 

Bandaríski bakvörður-
inn Lucious Wagner Wag-
ner var þá með boltann. 
„Hann var aðþrengdur og 
það var ekkert í gangi hjá 
okkur. Það var búið að vera 
svolítið hnoð í síðustu sókn-
inni og þeir voru að dekka 
okkur hátt upp á vellinum.  
Ég sá færi að hlaupa bak-
dyramegin inn að körfu og 
fékk boltann,“ sagði hetja 

Snæfellinga, Jón Ólafur Jóns-
son. Í leiknum gegn FSu var 
lokakerfið sett upp fyrir 
hann en hann var stífdekk-
aður og á endanum fékk 
Sigurður Þorvaldsson bolt-

ann með rétt svo nægan 
tíma til að skora sig-

urkörfuna.  Nú var 
hins vegar komið 
að Jóni Ólafi að 
vera hetjan.

Snæfellsliðið 
er mjög hávaxið 
lið og það fengu 
Grindvíking-
a r n i r  Nick 
Bradford og 
Páll Axel Vil-

bergsson að kynnast í Hólminum á 
sunnudagskvöldið en þeir skoruðu 
bara 14 stig saman. „Okkur hefur 
alltaf gengið vel með menn eins 
og Bradford,“ segir Jón Ólafur. 
„Við getum allir hreyft okkur og 
það eru engir durgar hjá okkur,“ 
sagði Jón Ólafur sem átti mikinn 
þátt í því að halda Páli Axeli í 10 
stigum. 

Jón Ólafur er búinn að spila mjög 
vel í vetur og hann er líka ánægð-
ur með sitt framlag. „Ég er mjög 
sáttur. Þetta er búið að vera mjög 
gaman í vetur. Ég er kominn með 
mikið sjálfstraust og nú er bara að 
halda sér heilum þegar fjörið fer 
að byrja,” segir Jón Ólafur og á þá 
við úrslitakeppnina. - óój 

Snæfellingar hafa unnið 10 af síðustu 11 leikjum sínum í Iceland Express-deild karla í körfubolta:

Tveir dramatískir sigrar á þremur dögum

HETJAN Jón Ólafur Jónsson, 
skoraði sigurkörfu Snæfells 
gegn Grindavík. FRÉTTABLÐAIÐ/STEFÁN
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

16.00 Fréttaaukinn  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Bjargvætturin  (19:26)

17.55 Lítil prinsessa  (6:15)

18.05 Þessir grallaraspóar  (2:10)

18.10 Skólahreysti  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Mæðgurnar  (Gilmore Girls VII) 
(15:22) Bandarísk þáttaröð um einstæða 
móður sem rekur gistihús í smábæ í Conn-
ecticut-ríki og dóttur hennar. 

20.55 Klútatilraunin  (Törklæde-xperi-
mentet) (2:3) Dönsk þáttaröð. Femínisti, 
fyrirsæta og kristin lesbía sem kennir trúar-
bragðafræði ganga með höfuðklút að hætti 
múslimakvenna í fjóra daga og segja frá 
upplifun sinni.

21.25 Viðtalið  (Kenneth Rogoff) Bogi 
Ágústsson ræðir við Kenneth Rogoff próf-
essor í hagfræði við Harvard-háskóla. Hann 
hefur meðal annars unnið fyrir Seðlabanka 
Bandaríkjanna og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
og var prófessor við Stanford-háskóla. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Dauðir rísa  (Waking the Dead V) 
(12:12) Breskur sakamálaflokkur um Peter 
Boyd og félaga hans í þeirri deild lögregl-
unnar sem rannsakar eldri mál sem aldrei 
hafa verið upplýst. 

23.15 Hvarf  (Cape Wrath) (6:8) (e)

00.05 Kastljós  (e)

00.35 Dagskrárlok

17.35 Þýski handboltinn - Markaþátt-
ur Hver umferð gerð upp í þessum flotta 
þætti um þýska handboltann. Handknattleik-
ur á heimsmælikvarða.

18.05 World Supercross GP Sýnt frá 
World Supercross GP en að þessu sinni fór 
mótið fram í Georgia Dome-höllinni í Atlanta.

19.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak og 
fyrir. Viðtöl við leikmenn liðanna og komandi 
viðureignir skoðaðar.

19.30 Atvinnumennirnir okkar  Logi 
Geirsson.

20.10 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-
ur leikur úr Meistaradeildinni. 

21.50 Meistaradeild Evrópu - Meist-
aramörk Allir leikirnir, öll mörkin og öll um-
deildustu atvikin skoðuð.

22.20 PGA Tour 2009 - Hápunktar 
Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröðinni 
í golfi.

23.15 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki 
helgarinnar.

23.45 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfu-
boltanum.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.55 Vörutorg

17.55 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.40 Spjallið með Sölva  (2:6) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá 
spjörunum úr. (e)

19.40 Káta maskínan  (5:9) Menning-
arþáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmsson-
ar þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna og rætt 
við listamenn úr öllum krókum og kimum 
listalífsins. Þorsteinn er með nýstárlega nálg-
un og áhorfandinn fær þannig skemmtilega 
innsýn í hugarheim og pælingar listafólksins. 

20.10 The Biggest Loser  (6:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. Liðin undirbúa sig 
fyrir vigtunina. Tekst rauða liðinu að rétta 
úr kútnum eða verður þriðji meðlimurinn 
sendur heim?

21.00 Top Design  (9:10) Ný, bandarísk 
raunveruleikasería þar sem efnilegir innan-
hússhönnuðir keppa til sigurs. 

21.50 The Dead Zone  (12:12) Bandarísk 
þáttaröð sem byggð er á sögupersónum 
eftir Stephen King. Johnny Smith sér framtíð 
þeirra sem hann snertir og reynir að bjarga 
þeim sem þurfa á hjálp að halda. Það er 
komið að lokaþættinum að sinni og John-
ny reynir að koma í veg fyrir að varaforseta 
Bandaríkjanna sé sýnt banatilræði en þarf 
í leiðinni að hjálpa þeim sem mun verða 
kennt um tilræðið.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi. 

23.30 CSI  (7:24) (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram, Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrna-
stór, Krakkarnir í næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (264:300)

10.15 Tim Gunn‘s Guide to Style (5:8) 

11.05 Ghost Whisperer (44:44)

11.50 Men in Trees (10:19)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (137:260) 

13.25 Elizabethtown 

15.25 Sjáðu 

15.55 Tutenstein 

16.18 Ben 10 

16.43 Stuðboltastelpurnar 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (5:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (19:22) Simpson-
fjölskyldan neyðist til að leggja á flótta eftir 
að hafa fyrir slysni drepið krókódíl í sumar-
fríi á Flórída.

20.00 Worst Week (11:15) Gaman-
þættir sem fjalla um seinheppinn náunga 
sem upplifir verstu viku ævi sinnar þegar 
hann heimsækir tilvonandi tengdaforeldra 
sína til að tilkynna þeim að dóttir þeirra sé 
ólétt og að hann ætli að giftast henni. 

20.25 How I Met Your Mother (8:20) Í 
þessari þriðju seríu fáum við að kynnast enn 
betur vinunum Barney, Ted, Marshall, Lily og 
Robin og um leið komumst við nær sann-
leikanum um hvernig sögumaðurinn Ted 
kynnist móður barnanna sinna og hver hún 
í raun er.

20.50 Burn Notice (13:13) 

21.35 Rescue Me (12:13) 

22.20 The Daily Show: Global Edition

22.45 Auddi og Sveppi 

23.15 Grey‘s Anatomy (14:24)

00.00 Control 

01.45 Silent Witness (9:10)

02.40 Elizabethtown 

04.40 Rescue Me (12:13)

05.25 Fréttir og Ísland í dag

18.15 Að norðan  Endurtekið á klst. fresti 
til kl. 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

14.40 Hull - Blackburn Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. 

16.20 Everton - WBA Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. 

18.00 Premier League World Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin 2008/2009 
Allir leikirnir, öll mörkin og allt það um-
deildasta skoðað í þessum magnaða marka-
þætti.

19.00 Premier League Review 
2008/09 Allir leikir umferðarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll 
bestu tilþrifin á einum stað.

19.55 Liverpool - Sunderland Bein 
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Portsmouth - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 

23.40 WBA - Arsenal Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. 

 

08.00 To Walk with Lions 

10.00 Kapteinn skögultönn 

12.00 My Date with Drew 

14.00 To Walk with Lions 

16.00 Kapteinn skögultönn 

18.00 My Date with Drew 

20.00 Separate Lies Áhrifarík og drama-
tísk kvikmynd með Tom Wilkinson, Emily 
Watson og Rupert Everett í aðalhlutverkum. 

22.00 Yes

00.00 Hawaii, Oslo 

02.05 Palindromes

04.00 Yes 

06.00 Manchester United: The Movie 

> Tom Wilkinson
„Það er barnaleikur að leika 
eftir góðu handriti. Að leika 
eftir slæmu handriti er aftur 
á móti mikil áskorun.“ Wilk-
inson leikur í myndinni 
Separate Lies sem 
sýnd er á Stöð 2 bíó. 

21.25 Viðtalið   SJÓNVARPIÐ

20.30 Ally McBeal   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.00 Worst Week   STÖÐ 2

19.55 Liverpool – Sunderland, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

19.40 Káta maskínan   
 SKJÁREINN

Tilvist Spaugstofunnar á þessum síðustu og 
verstu tímum er nauðsynleg eins og vinsælda-
mælingar hafa staðfest að undanförnu. 
Með því að gera látlaust grín að kreppunni 
og stappa sömuleiðis stálinu í fólk, eins 
og í síðasta þætti, tekst þeim félögum 
að létta lund almennings sem er orð-
inn hundleiður á allri neikvæðninni. 
Í síðasta þætti léku þeir á als oddi, 
föndruðu með reikninga, fölsuðu þá og 
gerðu látlaust grín að aðgerðarleysi stjórn-
valda. Gamlir kunningjar eins og fúllyndi 
föndrarinn og málhalti menningarvitinn 
voru dregnir fram og maður gat ekki annað 
en brosað út í annað. Þegar allt annað 
gengur á afturfótunum er alltaf hægt að 
treysta á gamla vini.

Fjallað var um annars konar falsara, öllu ósvífnari, 
í áhugaverðri heimildarmynd á RÚV um Enron-
hneykslið. Græðgin og siðblindan var þar í algleym-
ingi, sem eru sjúkdómar ekki eingöngu bundnir við 

Bandaríkin. Ótrúlegt hvernig þessir náungar fengu 
að vaða uppi. Þeir gerðu grín að eftirlitsaðilum og 
blaðamönnum sem voguðu sér að gagnrýna þá 

en sá hlær best sem síðast hlær, ef svo má að orði 
komast. 

Samanburðurinn við ástand mála hér á landi 
undanfarin ár hreinlega öskraði á mann. Svona 

lagað má ekki gerast aftur. Græðgin verður samt alltaf 
til staðar en það verður bara að hafa hemil á henni, 
annars vitum við hvað gerist. 

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON HORFÐI Á FALSARA Á RÚV

Gamlir, góðir vinir og græðgi Enron

SPAUGSTOFAN Tilvist Spaugstofunnar er nauðsynleg á 
þessum síðustu og verstu tímum.
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SVT 1

12.05 Aftenshowet 2. del  12.30 Når mor og far 
drikker  13.00 Det lille hus på prærien  13.50 
Nyheder på tegnsprog  14.00 DR Update - nyhed-
er og vejr  14.10 Boogie Mix  15.00 SPAM - Din 
digitale medieguide  15.30 Braceface  15.50 Mus 
med snue  16.00 Agent Nørd  16.30 Lille Nørd  
17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport  
18.00 Aftenshowet med Vejret  18.30 Ha‘ det godt  
19.00 Mission. Baby  20.00 TV Avisen  20.25 
Kontant  20.50 SportNyt  21.00 Beck  22.30 
Livvagterne  23.30 Boogie Mix 

06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Pipar og salt
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Horfinn heimur - aldamótin 1900

15.03 Útvarpssagan: Sögur úr Síðunni
15.30 Hljómsveit Charles Mingus leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Fimm fjórðu
23.05 Gatan mín
00.07 Næturtónar

12.00 NRK nyheter  12.05 Berlin, Berlin  12.30 
Viten om  13.00 NRK nyheter  13.05 Norge rundt  
13.30 Walkabout  14.00 NRK nyheter  14.05 Par 
i hjerter  15.00 NRK nyheter  15.10 Dynastiet  
16.00 NRK nyheter  16.10 Oddasat - nyheter på 
samisk  16.25 Slipp naboene løs  16.55 Nyheter 
på tegnspråk  17.00 Dora utforskeren  17.25 
Travelbymysteriene  17.40 Distriktsnyheter  18.00 
Dagsrevyen  18.30 Ut i naturen  18.55 Landeplage  
19.25 Redaksjon EN  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.30 Brennpunkt  21.20 Extra-
trekning  21.30 Bokprogrammet  22.00 Kveldsnytt  
22.15 History of Violence  23.45 Mat i faresonen  
00.15 Kulturnytt 

12.35 Landstormens lilla argbigga  14.05 Europa 
- en naturhistoria  15.00 Rapport  15.05 Gomorron 
Sverige  15.55 Diplomaterna  16.25 Flyttlasset 
går  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport med A-
ekonomi  17.10 Regionala nyheter  17.15 Go‘kväll  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  
18.30 Rapport med A-ekonomi  19.00 Mästarnas 
mästare  20.00 Andra Avenyn  20.45 Låt de små 
barnen...  22.30 Kulturnyheterna  

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Pólitíkt hringborð um efnahags-
mál Íslendinga. 

21.00 Ármann á alþingi  Þingmaðurinn 
Ármann Kr. Ólafsson rýnir í stjórmálin.

21.30 Kristinn H.   Kristinn H. Gunnars-
son alþingismaður tekur fyrir sveitarstjórn-
armál.

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

16.00 Hollyoaks (136:260)

16.30 Hollyoaks (137:260)

17.00 Seinfeld (3:22) 

17.30 Ally McBeal (14:24) 

18.15 The O.C. (11:27) 

19.00 Hollyoaks (136:260)

19.30 Hollyoaks (137:260)

20.00 Seinfeld (3:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk.

20.30 Ally McBeal (14:24) Gaman-
þættir sem unnu til fjölda verðlauna á sínum 
tíma. Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally 
McBeal og samstarfsfólk hennar en einka-
líf þeirra og ástarmál eru drepfyndin og stór-
furðuleg.

21.15 The O.C. (11:27) Stöð 2 Extra og 
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð frá 
upphafi. Orange sýsla í Kaliforníu virðist vera 
friðsæl paradís þar sem lífið leikur við bæjar-
búa. Þegar við kynnumst þeim betur koma 
hins vegar leyndarmálin í ljós. 

22.00 Men in Trees (19:19) Önnur þátta-
röðin um indæla sambandssérfræðinginn og 
rithöfundinn Marin Frist sem hefur komið sér 
vel fyrir í smábænum Elmo í Alaska eftir erfið 
sambandsslit. Hún virðist hafa fundið hinn 
eina sanna, Jack, sem er hlédrægur en afar 
heillandi og myndarlegur maður. 

22.45 The Lost Room (4:6) Joe Miller 
er lögreglumaður sem vinnur að morðrann-
sókn og finnur undarlegan lykil sem opnar 
honum allar dyr sem þó alltaf ganga að einu 
og sama mótelherberginu þar sem dulmagn-
aðir atburðir eiga sér sér stað. 

23.30 Weeds (1:15) 

00.00 Logi í beinni 

00.45 Auddi og Sveppi 

01.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Ný bandarísk raunveruleikasería þar 
sem efnilegir innanhússhönnuðir 
keppa til sigurs. Í hverjum þætti þurfa 
þau að sýna og sanna færni sína og 
sköpunargáfu með hugmyndaríkri 
hönnun og frumleika. Það eru aðeins 
þrír hönnuðir eftir og nú eiga þeir að 
sækja hugmyndir sínar í forsíður Elle 
Decor-tímaritsins.

VIÐ MÆLUM MEÐ 
Top Design
SkjárEinn kl. 21.00

Hraðir og hörkufyndnir 
spennuþættir í anda Bonds 
og Chucks. Njósnarinn 
Michael Westen kemst að 
því sér til mikillar skelfingar 
að hann hefur verið settur á 
brunalistann en það er listi 
yfir njósnara sem ekki er 
lengur treystandi og njóta því 
ekki lengur verndar yfir-
valda. Þetta þýðir að hann er 
orðinn atvinnulaus og einnig eftirsóttasta fórnarlamb helstu glæpamanna 
heimsins. Westen er staðráðinn í að finna þann sem lét útskúfa honum 
og til að ná endum saman gerist hann einkaspæjari í heimabæ sínum þar 
sem verkefnin geta orðið ansi ómerkileg fyrir „alvörunjósnara“. Ekki missa af 
spennandi lokaþætti í kvöld.

STÖÐ 2 KL. 20.50
Burn Notice
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Af litlum neista…

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði

Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað við tilfallandi brjóstsviða og 
súru bakflæði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða einhverju öðru innihaldsefni, skert lifrarstarfsemi, notkun Omeprazol Actavis á sama tíma 
og sýklalyfið claritrómýcín, samtímis notkun lyfja sem innihalda atazanavír. Varúð: Gæta skal sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap 
verður, við endurtekin uppköst, ef erfiðleikar eru við að kyngja, við blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og 
unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða 
hjá lækni áður en lyfið er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og heyrnartruflanir, geta komið fram og geta 
haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða, vindgangur, ógleði, uppköst, 
svefntruflanir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. Þessar aukaverkanir verða yfirleitt vægari við áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 
sýruþolið hylki eftir þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 14 
daga skal hafa samband við lækninn vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi af vökva. 
Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja sýruþolnu hylkin.
Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009

20 mg, 28 stk fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
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„Hörður Ingi hafði öðrum hnöppum að 
hneppa. Við komumst að þeirri sameigin-
legu niðurstöðu að rétt væri að hann ein-
beitti sér að því frekar en að pína sig á þessu. 
Þetta er persónulegt mál og ákveðinn léttir 
fyrir hann að þurfa ekki að leggja á sig þetta 
mikla erfiði sem keppninni fylgir. Og var 
þessi niðurstaða fengin í fullkominni sátt,“ 
segir Víðir Smári Petersen, spurningaljón 
og þjálfari Gettu betur-liðs Menntaskólans 
í Kópavogi, ásamt félaga sínum, Hafsteini 
Viðari Hafsteinssyni.

Sá einstæði viðburður varð nú nýverið 
að Gettu betur-lið skipti út manni í miðri 
keppni. Hörður Ingi Gunnarsson er farinn 
úr liðinu en í hans stað kemur Unnur Hólm-
fríður Brjánsdóttir. Fyrir eru þeir Ingvi 
Þór Sæmundsson og Bjarni Þór Sigurbjörns-
son. Á laugardag er hörkuleikur en þá takast 
Kópavogsbúar á við hina hræðilegu Borgar-

holtsskólagrýlu. „Þetta er sama lið hjá þeim 
og vann okkur í fyrra. Þetta er í fjórða skipti 
sem við lendum á móti Borgarholtsskóla í 
sjónvarpinu og höfum alltaf tapað. Í Morfís 
líka,“ segir Víðir Smári. Og helst á honum að 
heyra að nú verði hefnt því hann metur það 
svo að þrjú til fjögur lið séu líklegust og lið 
Kópavogsbúa ætti að vera þar á meðal. Sjálf-
ur var hann í Gettu betur-liði Menntaskólans 
í Kópavogi á sínum tíma. „Í þrjú ár. Ég náði 
ekki mjög langt eða í átta liða úrslit tvö ár í 
röð.“ En Víðir hefur heldur betur náð að bæta 
það upp í Útsvari, spurningakeppni sveitar-
félaganna, en lið Kópavogs hefur vakið mikla 
athygli fyrir einarða framgöngu og mikið 
keppnisskap. Liðið er komið í úrslit en það 
vann keppnina í fyrra. Víðir Smári segist 
ekki heyra annað en að fólk kunni að meta 
það að færst hafi aukin harka í keppnina. 
 - jbg
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. hvetja, 6. ryk, 8. segi upp, 9. bjarg-
brún, 11. guð, 12. erfiði, 14. hindrun, 
16. tvíhljóði, 17. hestaskítur, 18. berja, 
20. í röð, 21. slæma.

LÓÐRÉTT
1. samskonar, 3. tveir eins, 4. verð-
gildi, 5. keyra, 7. skikkja, 10. af, 13. 
hnoðað, 15. innyfli, 16. írafár, 19. 
málmur.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. im, 8. rek, 9. nöf, 
11. ra, 12. streð, 14. tálmi, 16. au, 17. 
tað, 18. slá, 20. tu, 21. illa. 

LÓÐRÉTT: 1. eins, 3. rr, 4. verðmat, 
5. aka, 7. möttull, 10. frá, 13. elt, 15. 
iður, 16. asi, 19. ál. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 4,3 á Richter. 

 2 Tvær.

 3 Sambíu.

„Það fer eftir því hvernig skapi 
ég er í. Á föstudögum hlusta ég 
á þungarokk eða danstónlist, til 
dæmis Rammstein eða Marilyn 
Manson. Á mánudögum hlusta 
ég á útvarpið og stilli á morgun-
útvarpið á Bylgjunni og Rás 2 
eftir hádegi.“ 

Þuríður Stefánsdóttir, snyrti- og förðun-
arfræðingur.

„Félagið KMK – Konur með 
konum – heldur hina árlegu Góu-
gleði á Silfri um næstu helgi þar 
sem ég og kærastan mín munum 
spila fyrir dansi. Kvöldið er eins 
konar árshátíð félagsins og verð-
ur Ólafía Hrönn Jónsdóttir veislu-
stjóri og heiðursgestur kvöldsins 
verður Margrét Pála Ólafsdóttir,“ 
segir Eva María Þórarinsdótt-
ir, annar helmingur dúettsins DJ 
Glimmer. Birna Hrönn er hinn 
helmingurinn.

Það stendur mikið til hjá Konum 
með konum sem er eins konar 
undirfélag sem tengist Sam-
tökunum ´78. „Þetta félag gerir 
allt milli himins og jarðar; grill-
veislur, farið í keilu og alls konar 
uppákomur eru á dagskrá og svo 
er það Góugleðin. Árshátíð,“ segir 
Eva María. Vart þarf að taka það 
fram að engir karlar fá aðgang 
að viðburðum sem eru á vegum 
Kvenna með konum en þar er 
dúndurlið, að sögn Evu Maríu sem 
heldur hópinn. „Þetta er eina ball 
ársins þar sem eru bara stelpur. Á 
„Samtakaböllum“ er þetta bland-
að. En þetta segir sig sjálft. Bara 
konur. Það sem er sérstaklega 
gaman við þetta er að þarna sam-
einast aldurshópar og eru þeir sem 
mæta frá tvítugu alveg upp í sex-
tugt þess vegna. „Ef maður fer út 
að skemmta sér er meðalaldurinn 
ekki hár. Sjálf er ég þrítug og mér 
líður oft sem aldursforseta. En 
þarna eru samkynhneigðar konur 
að skemmta sér saman. Boðið verð-
ur upp á nokkur skemmtiatriði en 
félagið á rætur að rekja allt aftur 
til ársins 1985.“

Dúettinn DJ Glimmer leikur 
einkum diskótónlist og partíslag-
ara. Eva María segir það svo að 
tónlist sem samkynhneigðir hafa 
gaman af sé oft „hýr“. „Það fer 
ekkert á milli mála að þetta er tón-
list sem á að dansa við.“

Eva María þakkar sínum sæla 
fyrir að búa á Íslandi þar sem 
fordómar gagnvart hommum og 
lesbíum eru hverfandi. „Samkyn-
hneigðir eru 5 til 7 prósent mann-
kyns. Það má hafa í huga. Sem er 

ágætis fjöldi. Okkar samfélag er 
mjög „líberal“ og það eru forrétt-
indi. Það er miserfitt fyrir ein-
staklinga að koma út úr skápn-
um en þá er kannski ekki síst við 
að eiga innri togstreitu. Ég ólst 
upp á Ítalíu þar sem þetta er allt 
öðru vísi. Kaþólsk trú ríkjandi 
og gamaldags hugsunarháttur. 
Hér hefur þetta snúist við. Þú ert 
hallærislegur verðir þú uppvís að 
fordómum.“

 jakob@frettabladid.is

EVA MARÍA:  DJ GLIMMER LEIKUR DISKÓ OG PARTÍSLAGARA

ENGA KARLA Á ÁRSHÁTÍÐ 
KVENNA MEÐ KONUM

DJ GLIMMER Í GÓÐUM GÍR Að sögn Evu Maríu er tónlistin sem samkynhneigðir 
hlusta á „hýr“ og dansvæn. DJ Glimmer spilar því diskó og partíslagara.

Útsvarsvíkingur með Gettu betur-lið MK

GETTU BETUR-LIÐ KÓPAVOGS Hólmfríður er komin í 
liðið í stað Harðar Inga. Á laugardag verður tekist á við 
Borgarholtsskólagrýluna ógurlegu. Frá vinstri: Bjarni, 
Unnur, Hafsteinn Viðar, Ingvi og Víðir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Jú, við erum svona að gera til-
raunir með þetta. Erum að æfa 
okkur í að annað drekki og hitt 
ropi og tala samtímis,“ segir 
Ívar Örn Sverrisson leikari. Ívar 
leikur síamstvíbura ásamt Vig-
dísi Hrefnu Pálsdóttur í verkinu 
Sædýrasafnið í Kassanum í Þjóð-
leikhúsinu sem sýnt verður í lok 
mars. Mikil spenna er fyrir verk-
inu í Frakklandi og mun sjón-
varpsstöðin ARTE koma og fylgj-
ast með lokaæfingum á verkinu. 
„Ástæðan fyrir spenningnum er 
sú að höfundur verksins er mjög 
þekktur rithöfundur þar í landi, 
Marie Darrieussecq, og þetta er 
hennar fyrsta leikverk. Það er 
fyrst sýnt hér á landi en svo er það 
sýnt úti í lok maí en það er uppselt 
á allar sýningarnar í Frakklandi,“ 
segir Ívar. Þjóðleikhússtjóri sá 
verk eftir Marie Darrieussecq á 
listahátíð og kom sér í samband 
við hana og úr varð þetta sam-
starfsverkefni. Sjón þýðir verkið 
á íslensku, Barði sér um tónlist-
ina og Erna Ómarsdóttir sér um 
sviðshreyfingar. Auk Ívars og 
Vigdísar Hrefnu leika svo Stefán 
Hallur Stefánsson, Björn Hlynur 
Haraldsson, Elva Ósk Ólafsdóttir 

og Margrét Vilhjálmsdóttir aðal-
hlutverkin.

Ívar Örn og Vigdís Hrefna eiga 
ærið samhæfingarverkefni fyrir 
höndum. Aðeins einu sinni áður 
hafa síamstvíburar verið leiknir 
á íslensku sviði og það var fyrir 
meira en tuttugu árum. Ívar og 
Vigdís Hrefna þekkjast vel fyrir, 
voru bekkjarsystkin í Leiklistar-

skólanum og hafa því smá for-
skot á náin kynni. Ívar segir að 
síamstvíburarnir tali, eins og 
margir aðrir tvíburar, sitt eigið 
tungumál. „Ég hef aðeins kynnt 
mér síamstvíbura á netinu og 
svo kom það sér vel að þáttur um 
síamstvíbura var nýlega sýndur í 
Ríkissjónvarpinu. Þetta er spenn-
andi verkefni,“ segir Ívar. - jma

Síamstvíburar í Þjóðleikhúsinu

FÖST SAMAN Ívar Örn Sverrisson og Vigdís Hrefna Pálsdóttir eru að æfa sig í að vera 
samstiga og tala sem eitt. Þau eru að gera tilraunir með hvar þau verði föst saman.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ímark-hátíðin var haldin um 
helgina á Hilton Nordica og má 
heita að Ragnar Gunnarsson fram-
kvæmdastjóri og auglýsingastofan 
Fíton hafi verið ótvíræður sigurveg-
ari kvöldsins með fimm verðlaun. 
Ein verðlaunanna vöktu nokkra 
athygli, ekki síst þeirra sem fengu, 
en þar var um að ræða Glæpafar-
aldur Eymundsson í flokki auglýs-
ingaherferða. Viggó Jónsson á 
Jónsson & Le‘macks veitti verðlaun-
um viðtöku og hældi sér af því að 
hafa fengið verðlaunin fyrir sömu 
auglýsingaherferð 
og árið áður. Var 
um endur-
vinnslu að 
ræða á sömu 
herferðinni 
og hann sagði 
að þetta mætti 
heita dæmigert 
fyrir tíðarand-
ann: Endur-
vinnsla.

Birna Þórðardóttir hélt upp á 
sextugsafmæli sitt með miklum 
glæsibrag í Iðnó um helgina. Vinir 
hennar og velunnarar komu henni 
rækilega á óvart með að fljúga 
suður sjálfri Helenu Eyjólfsdóttur 
sem söng Hvíta máva með Andreu 
Gylfadóttur þannig að gestir Birnu 
táruðust. Í hljómsveit 
sem tróð upp voru 
Stuðmennirnir Jakob 
Frímann, Ásgeir 
Óskarsson og 
Tómas Tómasson 
ásamt Magnúsi 
Einarssyni. Engin 
ellimerki er að sjá á 
byltingarkonunni 
Birnu sem 
gerði sér 
lítið fyrir og 
fór í splitt 
við mikinn 
fögnuð 
gesta. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Toppaðu með

Nánari upplýsingar á www.66north.is eða www.fjallaleidsogumenn.is

Leiðsögumenn Íslenskra Fjallaleiðsögumanna fara yfir atriði sem gott er að hafa í huga 
við val á fatnaði fyrir fjallgöngur en ræða auk þess um mikilvægi næringar og drykkja. 
Þá mun Tómas Guðbjartsson, læknir, fjalla um háfjallaveiki.

Staðsetning: Verslun 66°Norður, Faxafeni 12.

Fræðslukvöld og skemmtileg myndasýning 
á morgun, miðvikudaginn 4. mars kl. 20:00
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Í dag er þriðjudagurinn 3. mars, 
62. dagur ársins. 

8.28 13.40 18.53
8.16 13.24 18.34 H E I L S U R Ú M

Comfort Zone rúmin aðlaga sig á ótrúlegann hátt
að líkamanum, hafa einstaka þyngdardreifingu

og veita slökun sem er á fárra færi.

FERMINGARTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR!

CASTAWAY
Queen size (153x203)

Verð 220.000 kr.

KK-TILBOÐ
165.000 kr.
= 55.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

KK-TILBOÐ
116.250 kr.
= 38.750 kr.
 AFSLÁTTUR!

ADVENTURE

COMFORT ZONE

AVERY ADVENTURE
Queen size (153x203)

Verð 303.900 kr.

KK-TILBOÐ
227.925 kr.
= 75.975 kr.
 AFSLÁTTUR!

COMFORT ZONE
(120x200)

Verð 132.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
93.030 kr.

COMFORT ZONE
(97x200)

Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
81.830 kr.

25% AFSLÁTT

hafa átt við hann í gegnum árin. Um er að ræða takmarkað magn.

Komdu og fáðu þér gæða rúm á góðum afslætti.
25% AFSLÁTTUR

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

25%
Tilfinningin er svolítið yfir-

þyrmandi þó ég reyni mitt 
besta að láta ekki of mikið bera á 
því. Það er skrambi erfitt að leyna 
því – en mér tekst það samt furðu-
vel, er líka vanur. Búinn að vera 
í þessu svo lengi. Þess vegna er 
líka svo erfitt að hætta. Enda kann 
maður fátt annað. Og fólk úr mínu 
fagi það hefur svo víðtæka reynslu 
– sem getur reynst gífurlega víða 
– þess vegna eru líka margir kost-
ir í stöðunni. Margir sem hafa lýst 
áhuga á kröftum mínum.

EN – eins og nánustu samverka-
menn mínir hafa verið duglegir 
að segja mér: krafta minna er enn 
vænst á þessum vettvangi – ekki 
að ég sé ómissandi – það er enginn 
ómissandi. Jafnvel ekki ég, þótt 
margir hafi komist þannig að orði 
við mig. 

VITASKULD settu veikindin strik 
í reikninginn, en ég hristi þau af 
mér eins og hverja aðra slæmsku. 
Ég er líka svo slæmur sjúkling-
ur. Jafnvel þegar ég var alveg frá 
bæði á sterkum lyfjum og sár-
kvalinn þá var ég með hugann við 
helstu verkefnin á skrifstofunni, 
gat ekki slitið mig frá því sem var 
á borðinu mínu. Ég hafði að vísu 
frábæra aðstoðarmenn, fólk sem 
hefur flutt með mér hvert sem ég 
hef farið og ég gæti ekki verið án, 
það leitar til mín um allt, smátt 
og stórt, og við vinnum svo vel 
saman.

ÉG er ekki háður vinnunni og 
enn síður er ég til í að samþykkja 
að ég sé valdasjúkur, ég vil bara 
ráða mínu og hleypst ekki undan 
ábyrgð. Það er ekki til í minni 
orðabók. Ég lýk þeim verkum 
sem ég hef tekið að mér, jafnvel 
þótt sumir vilji koma mér út og 
geri mér erfitt fyrir. Það var mér 
ungum kennt: að gefast ekki upp 
fyrr en í fulla hnefana og láta ekki 
mitt fyrir neinum.

AUÐVITAÐ færir maður fórnir 
fyrir hugsjónir sínar og völdin taka 
á þegar þau hafa íþyngt manni hátt 
á þriðja áratug og ég vildi oft óska 
þess að unga kynslóðin væri ákaf-
ari að taka við af okkur sem eldri 
eru. En hana vantar bara svo mikla 
reynslu og þess vegna er maður í 
þessu enda, eins og maður sé bara 
alveg ómissandi.“

Auðvitað alveg 
ómissandi
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