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„Ég hef frá barnæsku verið höll undir hannyrðir, en eftir að ég kynntist bútasaumi datt ég alveg í hans heim og hef ekki dottið úr honum síðan,“ segir Ágústa Markúsdóttir bútasa k

Ágústa segir lita- og munstur-sköpun bútasaums heillandi, en bæði getur maður hannað sín eiginmunstur og saumað efti

standið í kringum þetta gefur mér óskaplega mikið,“ segir Á úsem e ý

Inn í heim bútasaumsins
Mestu dýrgripir kynslóðanna eru handunnir, heimagerðir hlutir ástvina, sem gefnir eru af heilum hug og 

unnir af natni með heitu hjarta. Dæmi um slíkar gersemar eru bútasaumsteppi sem skreyta hvílur okkar.

Hér situr Ágústa Markúsdóttir við saumaskap og innan um sum af nýjustu bútasaumsteppunum sínum, en í hverju teppi liggur 

margra mánaða vinna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Stuðningshlífarfjölbreytt úrval

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

KAFFIBOLLAR  dökkna venjulega að innan með mikilli 
notkun og erfitt getur verið að ná litnum úr þeim. Samkvæmt 
gömlu húsráði er gott að láta bollana liggja í klórvatni um 
stund og eiga þeir þá að verða skínandi hvítir á ný.
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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

MÁNUDAGUR
23. mars 2009 — 71. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

ORKUMÁL Iceland America Energy 
(IAE), félag í meirihlutaeigu REI, 
útrásararms Orkuveitu Reykja-
víkur, er svo gott sem gjaldþrota 
og eignir félagsins í Bandaríkjun-
um eru flestar verðlitlar og duga 
ekki fyrir skuldum. Þetta kom 
fram í máli stjórnarmanns IAE 
á orkuráðstefnu í Bandaríkjun-
um í janúar. Kjartan Magnússon, 
stjórnarformaður REI, vill ekki 
staðfesta að fyrirtækið sé svo illa 
statt. 

Fjárfesting í verkefnum í 
Bandaríkjunum á undanförnum 
árum nemur tæpum tveimur millj-
örðum króna. Sú fjárfesting er að 
mestu leyti íslensk og virðist að 
engu orðin, samkvæmt Tal Finney, 
stjórnarmanni IAE sem jafnframt 
á fimmtán prósent í félaginu. Finn-

ey kynnti viðskiptaáætlun til að 
bjarga IAE á orkuráðstefnu í jan-
úar. Þar kemst Finney að þeirri 
niðurstöðu að félagið sé svo gott 
sem gjaldþrota og flestar eignir 
félagsins séu verðlitlar. Ekkert 
liggur eftir og eina raunverulega 
framkvæmdin, borun holu fyrir 
tæpan milljarð, mistókst.

Grunnhugsunin í áætlun hans 
til að bjarga IAE er að REI leggi 
félaginu til 340 milljónir króna 
í nýtt rekstrarfé. Hann telur að 
hægt sé að margfalda virði félags-
ins á nokkrum mánuðum, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru litlir möguleikar á því að rétta 
félagið við í því viðskiptaumhverfi 
sem nú er í Bandaríkjunum.  

Kjartan fór til Bandaríkjanna 
nýlega til að kynna sér stöðu fyrir-

tækisins og fundaði með Tal Finn-
ey. Hann telur það ofsagt að IAE 
sé svo gott sem gjaldþrota. Hann 
segir að reynt sé að hámarka þau 
verðmæti sem búi í fyrirtækinu. 
Jafnframt segir Kjartan að það 
komi ekki til greina að REI leggi 
IAE til frekara rekstrarfé, eins og 
Tal Finney telur að sé nauðsynlegt 
til að fyrirbyggja gjaldþrot. 

Hezy Ram, eigandi orku-
fyrirtækisins Ram Power Inc., 
sem Geysir Green Energy, fyrr-
um meirihlutaeigandi í IAE, fékk 
til að meta stöðu fyrirtækisins í 
desember 2008, komst einnig að 
þeirri niðurstöðu að fyrirtæk-
ið væri í alvarlegum vanda. Ram 
mælti með að umsvif IAE yrðu 
stórlega minnkuð með sölu eigna 
og skuldir greiddar.   - shá / sjá síðu 4

Orkufyrirtæki REI í 
nær vonlausri stöðu
Iceland America Energy, félag í eigu REI, er svo gott sem gjaldþrota, að sögn 
stjórnarmanns þess. Tæplega tveggja milljarða króna fjárfesting virðist glötuð.

ÁGÚSTA MARKÚSDÓTTIR

Hefur handsaumað 
yfir hundrað teppi
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

HREYFING OG HEILSA

Crossfit, mýrarköfun, 
fílapóló og margt fleira 
Sérblað um hreyfingu og heilsu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

AFRÍKA Hundruð þúsunda Angóla-
manna söfnuðust saman í borg-
inni Lúanda í gær til að hlusta á 
síðustu ræðu Benedikts páfa sex-
tánda (XVI) á ferðalagi hans um 
Afríku. 

Í ræðu sinni hvatti páfi meðal 
annars íbúa álfunnar til að draga 
úr þeim stríðsátökum sem hafa 
átt sér stað þar síðustu áratugi 
og sagði að „eyðileggingarmátt-
ur borgaralegra átaka“ hefði ríkt 
of lengi í álfunni. Í ræðu sinni 
syrgði páfi líka konurnar tvær 
sem krömdust til bana á laugar-
daginn var þegar fólk streymdi 
inn á íþróttaleikvang til að líta 
hann augum.

Með ræðunni í Lúanda lauk sjö 
daga heimsókn páfa til Afríku.  - ve

Benedikt páfi í Afríku:

Vill að dragi úr 
stríðsátökum

Gott veganesti 
í lífinu
KFUM og KFUK 
fagna 110 ára 
afmæli á árinu.

TÍMAMÓT 16

FJÖLMIÐAR Um þessar mundir er 
að koma út í Danmörku bókin 
„Alt går efter planen – Saga-
en om Nyhedsavisen“ eða Allt 
samkvæmt áætlun – sagan um 
Nyhedsavisen. Bókina skrifuðu 
fjórir fyrrverandi blaðamenn þar 
og var ákvörðunin tekin kvöldið 
sem ljósin voru slökkt hinsta sinni 
á ritstjórnarskrifstofum á síðasta 
ári þegar útgáfu var hætt. „Við 
skoðuðum meðal annars hvernig 
fjárfestar komu að þessu úr öllum 
áttum og tengslin milli þeirra. Já, 
við reyndum að elta peningana,“ 
segir Morten Runge einn höf-
unda. Sagan hefst á Íslandi þegar 
Gunnar Smári Egilsson og Jón 
Ásgeir Jóhannesson fóru að ræða 
blaðaútgáfu og horfðu til Kaup-
mannahafnar.  - jbg/ sjá síðu 26

Bók um Nyhedsavisen:

Eltu peningana

ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON

Laddi leikur 
í Roklandi
Kvikmynd eftir sögu Hallgríms Helgasonar 

FÓLK 20

Auglýsir íslenskt
Ökuþórinn Felipe 

Massa verður andlit 
orkudrykkjarins 

Soccerade sem 
er í eigu Íslend-
inga.

FÓLK 20

Hægviðri   Í dag verður hæg 
breytileg átt um allt land en 
hvessir heldur í kvöld. Víða verður 
bjart, einkum suðaustanlands og 
að mestu úrkomulaust. Hiti 1-5 
stig.
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STJÓRNMÁL Kristján Þór Júlíus-
son tilkynnti um framboð sitt til 
formanns Sjálfstæðisflokksins í 
gær. Tveir hafa nú tilkynnt um 
framboð sitt; Kristján og Bjarni 
Benediktsson.

Kristján segist telja það styrk-
leikamerki fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn að kosið sé á milli einstakl-
inga. „Það er nauðsynlegt fyrir 
landsfund að kjósa á milli ólíkra 

einstaklinga með það að markmiði 
að hafa sem breiðasta og víðasta 
skírskotun til almennings í land-
inu.“

Kristján segir stjórnmálamenn 
undanfarið hafa orðið fyrir rétt-
mætri gagnrýni almennings og 
komið hafi fram eðlileg krafa um 
ábyrgð og endurnýjun. Sjálfur 
hafi hann aldrei fengið pólitískan 
frama eða völd á silfurfati.

 „Sjálfstæðisflokkurinn verð-
ur, eins og aðrir að læra af því 
sem aflaga fór og endurheimta 
það traust sem hann hefur ávallt 
notið hjá þjóðinni. Það mikla verk-
efni verður forysta Sjálfstæðis-
flokksins að leysa af auðmýkt og 
með hagsmuni allra stétta í huga.“ 
Framboð sitt segir hann mega líta 
á með þessa kröfu um endurnýjun 
í huga.  - kóp

Tveir hafa tilkynnt framboð til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi:

Kristján Þór býður sig fram

Léku sér 
að Eistlendingum

Strákarnir okkar 
sýndu sparihliðarnar 
er þeir rúlluðu yfir 
Eistlendinga að 

Ásvöllum.
ÍÞRÓTTIR 22

PÁFINN Í AFRÍKU Sjö daga heimsókn 
páfa til Afríku lauk í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Neyðarlínan
„Í fljótu bragði kemur fátt á óvart 
við upplýsingarnar um styrki til 
stjórnmálaflokkanna: snýst þetta 
ekki um einhvers konar hug-
sjónir?“ skrifar Guðmundur Andri 
Thorsson.

Í DAG 14

BESTU SÆTIN Hvert sæti var skipað á áhorfendabekkjunum í Frostaskjólinu í gær þegar heimamenn í KR tóku á móti Keflavík í 
fyrsta leik liðanna í undanúrslitum Iceland Express-deildarinnar. Það stoppar þó ekki uppátækjasamt ungt fólk, og þessir áhorf-
endur voru á besta stað til að fylgjast með afgerandi sigri heimamanna. Sjá síðu 22  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Er mataræðið
óreglulegt?

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar 
máltíðir – allt þetta dregur úr innri 
styrk, veldur þróttleysi, kemur 
meltingunni úr lagi og stuðlar að 

vanlíðan. Regluleg neysla LGG+ 
vinnur gegn þessum áhrifum og 

flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess

tryggir fulla virkni.
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LÖGREGLUMÁL Aldís Wester-
gren fannst látin í Langavatni, 
austan við Grafarholtshverfi í 

Reykjavík, 
eftir hádegið 
á laugardag-
inn var. Aldís-
ar hafði verið 
saknað frá 
24. febrúar og 
hafði leit stað-
ið yfir síðan, 
með hléum þó 
vegna veðurs 
og aðstæðna.

Þyrla Land-
helgisgæslunnar fann Aldísi en 
þyrlan var við leit ásamt björgun-
arsveitarmönnum frá Slysavarna-
félaginu Landsbjörgu og beind-
ist leitin sérstaklega að svæðinu 
nálægt Reynisvatni. Lögregl-
an þakkar öllu leitarfólki fyrir 
aðstoðina. - ghs

Aldís Westergren:

Fannst látin í 
Langavatni

ALDÍS 
WESTERGREN

SKIPULAGSMÁL Viðræður eru í gangi 
um að koma á fót bráðabirgða-
aðstöðu fyrir gufubað á Laugar-
vatni í sumar. Viðræður standa 
yfir um afnot af húsnæði, en niður-
staða liggur ekki fyrir. Gufa ehf., 
sem hyggur á rekstur heilsulindar 
á svæðinu, kemur ekki að vinnu við 
mögulega bráðabirgðaaðstöðu.

„Það er verið að skoða mögu-
leikana á því að koma upp bráða-
birgðaaðstöðu. Sú athugun er í 
fullum gangi og í sjálfu sér ekkert 
meira um málið að segja á þessari 
stundu,“ segir Hafþór Guðmunds-
son, hjá Hollvinasamtökunum.

Ekki hefur verið gufubað við 
Laugarvatn síðan 2007 þegar 
gamla aðstaðan var rifin. Fyrir-
hugað er að reisa nýja og glæsi-
lega heilsulind á svæðinu og gerðu 
fyrstu áætlanir ráð fyrir að hægt 
yrði að opna aðstöðuna í fyrra-
haust. Kristján Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Gufu ehf., sagði í 
samtali við Fréttablaðið í fyrra, að 
mögulega yrði hægt að hefja starf-
semi vorið 2010.

Kristján segir fyrirtækið ekki 
koma að hugmyndum um bráða-
birgðaaðstöðu, en hann vonist 
til að hægt verði að fara í gufu á 
Laugarvatni í sumar. „Þetta er 
með skilningi okkar, ef af verður. 
Við viljum viðhalda gufumenning-
unni á staðnum.“

Kristján segir lán í óláni að 
framkvæmdir hafi ekki verið 
hafnar fyrir lánsfé þegar krepp-
an skall á í fyrra. Fyrirtækið eigi 
sitt hlutafé og verið sé að vinna 
að því að auka það. Fullur hugur 
standi til að fara í verkefnið um 
leið og hægt er. Hann segist ekki 

geta sagt hvenær það verði, enda 
gangi hægar með fjármögnun nú 
vegna ástandsins.

„Við erum vongóðir um að það 
komi inn nýir aðilar, en ástand-

ið núna er þannig að fjármagn er 
ekki beint á lausu. En sem betur 
fer fórum við ekki af stað í fyrra 
með stór erlend lán á framkvæmd-
inni. Stór hluti væri þá farinn 
núna.“

Hafþór tekur undir það og segir 
víða leitað fanga eftir fjármagni. 
„Það eru allar teikningar tilbún-
ar og um leið og við fáum fjár-
magn inn í verkið getum við haf-
ist handa.“

Vegur um Lyngdalsheiði var 
boðinn út í maí í fyrra og eru verk-
lok áætluð árið 2010. Aðstandend-
ur gufubaðsins vonast til þess að 
með honum verði styrkari stoðum 
skotið undir rekstur gufubaðsins.
 kolbeinn@frettabladid.is

Vilja gufubað við 
Laugarvatn í sumar
Unnið er að því að koma á fót bráðabirgðaaðstöðu fyrir gufubað við Laugar-
vatn í sumar. Áform um uppbyggingu hafa tafist en eru enn í fullum gangi og 
leitað er að fjárfestum. Vonast til að nýr vegur styrki fyrirhugaðan rekstur.

LAUGARVATN Unnið er að því að opna bráðabirgðaaðstöðu fyrir gufubað á Laugar-
vatni í sumar. Framkvæmdir við nýja aðstöðu eru ekki hafnar, en unnið er að því að 
auka hlutafé. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUFAN Ekki hefur verið aðstaða til gufu-
baðs á Laugarvatni síðan 2007.
 MYND/SUNNLENSKA

Vara við svikapósti
Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra 
varar við tölvupósti sem borist hefur 
frá erlendum aðilum. Svikin ganga út 
á að viðkomandi taki við fé á banka-
reikning og millifæri áfram. .

LÖGREGLUMÁL

Ögmundur, ætlar þú að setja 
Mayo í salt?

„Ja, við þurfum ekki salt í uppskrift-
ina. Við þurfum bara að vita hver 
uppskriftin er.“

Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra 
vill vita til hvers Salt Investments ætlast 
af hinu opinbera áður en hann blessar 
hugmyndir félagsins og Mayo Clinic um 
innflutning á sjúklingum.

Bílskúr við Laugaveg brann
Eldur kom upp í bílskúr á baklóð 
við Laugaveg 128 laust fyrir klukk-
an ellefu í gærmorgun. Allt brann í 
Bílskúrnumr. Eldsupptök eru ókunn 
en að sögn talsmanns slökkviliðsins 
á höfuðborgarsvæðinu bendir margt 
til íkveikju.

LÖGREGLUMÁL Tveir vélsleðamenn 
féllu ofan í gil austan við Sandfell 
í Öxarfirði rétt upp úr klukkan 
tvö í gær. Mennirnir voru á ferð 
ásamt fleiri vélsleðamönnum.
Annar mannanna var 
meðvitundarlaus þegar komið 
var að honum. Hann komst þó 
fljótt aftur til meðvitundar. 

Þyrla landhelgisgæslunnar, 
TF Gná, var kölluð á vettvang 
og flutti hún mennina á 
Fjórðungssjúkrahúsið á 
Akureyri. Að sögn lögreglunnar 
á Húsavík eru þeir ekki taldir 
alvarlega slasaðir. Sleðar þeirra 
voru ökufærir og var þeim ekið 
til byggða. - ve

Vélsleðaslys í Öxarfirði:

Vélsleðamenn 
féllu ofan í gil

SJÁVARÚTVEGUR Umfjöllun sænska 
ríkissjónvarpsins um mjölvinnslu 
Eskju hf. á Eskifirði hefur dregið 
dilk á eftir sér. Í þættinum, sem 
Fréttaauki Sjónvarps fjallaði um 
í gær, er rætt við þá Hauk Björns-
son framkvæmdastjóra og nafna  
hans Jónsson verksmiðjustjóra.

Eftir sýningu þáttarins ytra fór 
Þorsteinn Kristjánsson eigandi til 
fundar við norska viðskiptavini til 
að fullvissa þá um að sjónarmið 
starfsmannanna væru ekki stefna 
fyrirtækisins.

Haukur Jónsson starfar enn hjá 
fyrirtækinu en ekki sem verk-
smiðjustjóri. en Haukur Björnsson 
lét af störfum sem framkvæmda-

stjóri 9. mars. Þorsteinn tók við 
af honum og segir eingöngu um 
skipulagsbreytingar að ræða.

Í yfirlýsingu sem Eskja sendi 

frá sér til viðskiptavina sinna á 
ensku þann dag, en ekki var dreift 
til fjölmiðla, segir hins vegar að 
skipulagsbreytingarnar séu nauð-
synlegar til að „endurreisa traust 
á fyrirtækinu hjá viðskiptavin-
um þess og til að takast á við þær 
alvarlegu aðstæður sem komu 
upp í kjölfar sænska sjónvarps-
þáttarins Uppdrag Granskning 
25. febrúar“.

Í annarri yfirlýsingu segir 
Þorsteinn að sænski sjónvarps-
maðurinn hafi komið á fölskum 
forsendum og því velt upp hvort 
framkoma hans og úrvinnsla efnis 
brjóti siðareglur sænskra blaða-
manna. - kóp

Framkvæmdastjóri Eskju hættir vegna sænsks sjónvarpsþáttar:

Svara fyrir sjónvarpsþátt

ESKIFJÖRÐUR Koma sænskra sjónvarps-
manna þangað dregur dilk á eftir sér.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Theo Hoen verður for-
stjóri sameinaðs fyrirtækis 
Marel Food Systems og Stork 
Food System. Hann hefur verið 
forstjóri síðarnefnda fyrirtæk-
isins. Hörður Arnarson læ tur 
af störfum sem forstjóri, sam-
kvæmt tilkynningu félagsins í 
gær.

Marel keypti Stork Food 
Systems á síðasta ári og ætlun-
in er að auka arðsemi félagsins 
með samlegð af samruna fyrir-
 tækjanna. Með þessu færist 
áherslan enn frekar á erlenda 
starfsemi fyrirtækisins og þetta 
gæti skoðast sem liður í að færa 
það úr landi. Ætlunin er þó að 
hafa höfuðstöðvar fyrirtækisins 
áfram hér á landi. Sigursteinn 
Grétarsson, framkvæmdastjóri 
Marel ehf., tekur sæti í fram-
kvæmdastjórn félagsins. - kóp

Marel Food Systems:

Theo Hoen 
verður forstjóri

FORSTJÓRARNIR Hörður Arnarson og 
Theo Hoen sem nú tekur við starfi 
forstjóra Marel Food Systems samstæð-
unnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þrír myrtir í Tromsø
Norska lögreglan hefur handtekið 38 
ára gamlan mann sem grunaður er 
um að hafa myrt þrjá í Tromsø í Nor-
egi. Þremenningarnir fundust látnir í 
íbúð mannsins síðdegis í gær. Maður-
inn segist sjálfur hafa myrt fólkið.

NOREGUR

STJÓRNMÁL Landsfundur Vinstri 
hreyfingarinnar – græns framboðs 
samþykkti í gær ályktun þess efnis 
að flokkurinn sækist eftir því að 
mynda félagshyggjustjórn að lokn-
um kosningum í vor. Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður vinstri grænna, 
segir að sá andi hafi svifið yfir vötn-
um á allan hátt og sé í anda setning-
arræðu sinnar. Menn hafi ekki viljað 
tala neina tæpitungu í þeim efnum.

„Það er mjög mikilvægt á þeim 
erfiðu tímum sem við göngum í 
gegnum að ríkisstjórn landsins 
starfi í þágu jöfnuðs og réttlætis,“ 
segir í ályktuninni. „Vinstri græn 
hafa ekki eytt síðustu vikum í að 
taka til í landi sem er rjúkandi rúst-
ir eftir nýfrjálshyggjustefnu hægri-
sinnaðra stjórnvalda, til þess eins að 
sjá Sjálfstæðisflokkinn aftur í ríkis-
stjórn eftir stutt hlé á 18 ára valda-
setu.“

Steingrímur segir að vinstri 

grænir útiloki ekki stjórnarsam-
starf með Sjálfstæðisflokknum um 
aldur og ævi en eins og staðan sé nú 
sé mjög skýr áhersla á að fara ekki 
í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn 
eftir næstu kosningar.

Landsfundinum lauk ekki fyrr 
en í gærkvöld. Steingrímur segir að 
landsfundurinn hafi verið „of dug-
legur ef hægt er að setja út á hann. 
Málin voru svo mörg að afgreiðslan 
tók langan tíma.“ 

Landsfundurinn ályktaði meðal 
annars að Íslandi væri best borg-
ið utan ESB og að aðild Íslands að 
ESB ætti að leiða til lykta í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. - ghs

TALAÐ TÆPITUNGULAUST Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður VG, segir að vinstri 
græn vilji vinstrisamstarf eftir kosningar 

og tali ekki neina tæpitungu í þeim 
efnum.

Landsfundur Vinstri grænna sendi frá sér ályktun um stjórnarsamstarfið:

Vinstristjórn eftir kosningar

Ekki byrgja barnavagna
Ekki ætti að láta ungabörn sofa úti í 
byrgðum vagni í kulda og vondu veðri 
segir í nýju fræðsluefni sem Herdís 
Storgaard, forstöðumaður Forvarna-
hússins, vann ásamt lækni og hjúkr-
unarfræðingi á Miðstöð heilsuverndar 
barna. Herdís segir að lítil loftskipti 
verði í byrgðum vögnum og það sé 
óhollt börnunum.

HEILBRIGÐISMÁL

SPURNING DAGSINS
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ORKUMÁL Iceland America Energy 
(IAE), félag í meirihlutaeigu REI, 
útrásararms Orkuveitu Reykjavíkur, 
er svo gott sem gjaldþrota og eign-
ir félagsins í Bandaríkjunum eru 
flestar verðlitlar og duga ekki fyrir 
skuldum. Fjárfesting sem nemur um 
1,8 milljörðum króna, og er að mestu 
leyti íslensk, virðist að engu orðin. 
Verði félagið gjaldþrota er það talið 
hafa í för með sér fjölda málsókna 
vegna ógreiddra launa og skulda við 
birgja. 

Tal Finney stjórnarmaður, sem á 
fimmtán prósent í IAE, kynnti opin-
berlega viðskiptaáætlun til að bjarga 
IAE. Þar kemst Finney að þeirri 
niðurstöðu að félagið sé svo gott sem 
gjaldþrota og flestar eignir félags-
ins séu verðlitlar. Grunnhugsunin í 
áætlun hans er að REI leggi félaginu 
til 340 milljónir króna í rekstrarfé. 
Hann telur að hægt sé að margfalda 
virði félagsins á nokkrum mánuðum. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins eru litlir möguleikar á því að 
rétta félagið við í því viðskiptaum-
hverfi sem nú er í Bandaríkjunum. 
Fái Finney hljómgrunn hjá stjórn-
endum OR og REI rynni rekstrar-
féð að líkindum að hluta í hans eigin 
vasa þar sem hann er einn kröfuhafa 
á IAE vegna leigu á skrifstofuhús-
næði, lögfræði- og ráðgjafarstarfa. 

Kjartan Magnússon, stjórnarfor-
maður REI, fór til Bandaríkjanna 
nýlega til að kynna sér stöðu fyrir-
tækisins og fundaði með Tal Finney. 
Hann telur það ofsagt að IAE sé svo 
gott sem gjaldþrota. Hann segir að 
reynt sé að hámarka þau verðmæti 
sem búi í fyrirtækinu. „Einn hefur 
gefið sig fram og lýst yfir áhuga.“ 
Kjartan vill ekki gefa upp hver sá 

aðili sé né hvað hann vilji að borga 
fyrir IAE. Jafnframt segir Kjartan 
að það komi ekki til greina að REI 
leggi IAE til frekara rekstrarfé, eins 
og Tal Finney telur að sé nauðsyn-
legt. 

Hezy Ram, eigandi orkufyrirtæk-
isins Ram Power Inc., sem GGE, 
fyrrverandi meirihlutaeigandi í 
IAE, fékk til að meta stöðu fyrirtæk-
isins í desember 2008, komst einnig 
að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið 
væri í alvarlegum vanda. Ram mælti 
með að umsvif IAE yrðu stórlega 

minnkuð með sölu eigna og skuldir 
greiddar. 

Spurður um stöðumat sitt á 
fyrirtækinu segir Hezy Ram að hann 
hafi starfað í nokkra daga hjá IAE 
eftir að fyrrverandi framkvæmda-
stjóri, Magnús B. Jóhannesson, var 
rekinn. „Ég kom þeirri skoðun minni 
á framfæri við stjórnina að eina leið-
in til að koma í veg fyrir gjaldþrot 
væri sala eigna. Mínum hugmyndum 
var hafnað enda þýddi hún að eig-
endur IAE fengju ekkert.“

 svavar@frettabladid.is

Diddy.isDiddy isddy.is
Diddy.isDiddy iDiddy.is

dy.isd idy isy
Diddy.issDiddy.i

iddy.isiddy is
Diddy i
yy

iDiddy.iiDiddy.

ddy isddy is
sss

isis

y isDiddy.isy.isFallegar vörur og frábært verð, sjón er sögu ríkari

DidDidDi

DidddidDid

Did
d i

id
i

D

Útsala Útsala
 Full búð af nýjum vörum, allt á 

að seljast, verslunin hættir. Tilvalið 
tækifæri að eignast fl ott föt á frábæru 

verði í kreppunni. 30%, 50% og 
70% afsl. í boði.

Buxur, leggings, toppar, kjólar, mussur, 
peysur og margt fl eira 

í boði. Allt topp vörur. og lygilegt verð.

Stærðir frá 38 til 50. 
Opið frá 13 - 18 virka daga 

og 13 - 16 laugardag

Diddy.is 
Faxafeni 14  •  s: 588 8400

Orkuútrás REI talin 
stefna í gjaldþrot  
Orkuútrás REI í Bandaríkjunum virðist úr sögunni og tæpir tveir milljarðar 
tapaðir. Iceland America Energy, félag í meirihlutaeigu REI, er svo gott sem 
gjaldþrota, að mati stjórnarmanns. Ofsagt, segir stjórnarformaður REI. 

ORKA IAE starfar að fjölmörgum verkefnum í Bandaríkjunum en illa horfir með 
flest þeirra, og stjórnarmaður segir eignir verðlitlar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Iceland America Energy var í eigu Enex.
■ Enex var í eigu GGE (73%) og REI (26,5%).
■ Enex var skipt upp á milli GGE og REI í febrúar.
■ REI yfirtók hlut Enex í IAE og á nú 84% í IAE.
■ GGE fékk hlut Enex í verkefnum í Þýskalandi og Kína.

SKIPTING ENEX Á MILLI REI OG GGE

LÖGREGLUMÁL Á annan tug bíla 
lenti í árekstrum á Hellisheiði í 
aftakaveðri á laugardag. 

Tilkynnt var um þriggja bíla 
árekstur á heiðinni rétt fyrir 
klukkan fimm á laugardag. 
Skömmu síðar urðu þrír árekstr-
ar á svipuðum slóðum og telst 
lögreglunni á Selfossi svo til að 
tjón hafi orðið á þrettán bílum. 
Engin alvarleg slys urðu á fólki 
en Hellisheiðinni var lokað á 
meðan lögregla og sjúkraflutn-
ingamenn voru að störfum. 

Laust fyrir klukkan sjö lentu 
svo snjóplógur og fólksbíll saman 
í Þrengslunum og voru þau lokuð 
í nokkrar klukkustundir. - ve

Aftakaveður á Hellisheiði:

Á annan tug 
bíla í árekstrum

BANDARÍKIN Leikkonan Natasha 
Richardson var borin til grafar í 
gær. Bara  nánustu ættingjar og 
vinir voru við-
staddir.

Richardson 
var jarðsett í 
Millbrook, um 
níutíu mílur 
norður af New 
York. Þar gift-
ist hún leik-
aranum Liam 
Neeson og ól 
upp syni þeirra tvo.

Richardson lést á sjúkrahúsi í 
New York síðastliðinn miðviku-
dag eftir skíðaslys í Kanada. - ve

Richardson borin til grafar:

Jörðuð nærri 
heimili sínu

NATASHA 
RICHARDSON

VEÐURSPÁ
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VÍÐA BJART  
Úrkomulítið 
hæg lætisveður 
einkennir veðrið 
í dag en lægð 
kemur upp að 
landinu í kvöld 
eða nótt með 
tilheyrandi vindi og 
vætu. Vorið lætur 
eitthvað bíða eftir 
sér en horfur eru á 
frekar svölu veðri í 
vikunni og kólnar 
töluvert um miðbik 
vikunnar.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti fagnaði á 
laugardag endurkomu Frakklands 
að stjórn Atl-
antshafsbanda-
lagsins (NATO) 
eftir  43 ára 
fjarveru. Obama 
sagði fulla þátt-
töku Evrópu-
sambandslands-
ins styrkja 
bandalagið og 
Evrópu alla. 

Franska þingið lýsti fyrr í mán-
uðinum yfir stuðningi við ríkis-
stjórn Sarkozys sem lagði það til að 
Frakkar tækju aftur þátt í hernað-
arsamstarfi NATO. Frakkar hættu 
samstarfinu fyrir fjórum áratug-
um í mótmælaskyni vegna hernað-
aryfirburða Bandaríkjanna.

AP fréttastofan segir vísbend-
ingar um að Bandaríkin komi til 
með að styðja Anders Fogh Rasm-
ussen í forsæti NATO, líkt og 
Frakkland, Þýskaland og Bretland 
geri. - ve

Obama Bandaríkjaforseti:

Fagnar endur-
komu Frakka

BARACK OBAMA

REYKJANES Hópur hnísa fór mikinn 
í sjónum fyrir utan Keflavík og 
Njarðvík á laugardag. Sjónarvott-
ar telja að dýrin hafi verið 100 til 
200 talsins, en atgangurinn sást 
vel úr landi. 

Þá sáu farþegar á hvalaskoðun-
arskipinu Eldingu hnúfubakstorfu. 
„Hnúfubakarnir voru uppteknir 
við að éta. Það var mikið af fiski 
þarna, annað hvort síld eða loðnu,“ 
segir Roland Buchholz, skipstjóri 
á Eldingunni. „Við sáum þá mjög 
vel. Hnúfubakar skipta sér ekkert 
af okkur þegar þeir gramsa í æti. 
Þeir koma bara reglulega upp til 
að anda og stinga sér svo niður og 
sýna þá vel sporðinn.“

Hnúfubakarnir í Njarðvík voru 
fullorðin dýr en frekar ung, að 
sögn Rolands, 13 til 15 metra löng.
 - ghs

Hvalir við Keflavík og Njarðvík:

Hnísur við land

STÖKKVANDI HVALIR Hundruð hnísa voru 
nálægt landi við Keflavík og Njarðvík á 
laugardaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/HILMAR BRAGI

EFNAHAGSMÁL „Þetta hefur geng-
ið vonum framar hingað til og 
við getum ekki verið annað en 
sátt, því við höfðum reiknað með 
meiri samdrætti. En auðvitað eru 
blikur á lofti hér eins og annars 
staðar,“ segir Jón Ingvar Pálsson, 
yfirlögfræðingur hjá Innheimtu-
stofnun sveitarfélaga, sem sér um 
innheimtu meðlagsgreiðslna. Inn-
heimtuhlutfall greiðslnanna hefur 
lækkað í kringum ellefu prósent frá 
því á sama tíma á síðasta ári.

Að sögn Jóns Ingvars innheimti 
stofnunin meðlagsgreiðslur að upp-
hæð 416 milljónir króna fyrstu tvo 
mánuði þessa árs, miðað við 426 
milljónir í fyrra. Upphæð greiðsln-

anna hækkaði um 9,6 prósent um 
áramótin. Sé sú hækkun tekin með 
er innheimtuhlutfallið nú um 69 
prósent, en var 80 prósent.

Jón Ingvar segir að í ljósi efna-
hagsástandsins sé hátt innheimtu-
hlutfall verðugt rannsóknarefni 
fyrir félagsfræðinga. „Í gegnum 
árin hefur það virst sem svo að 
verðmætamat fólks breytist í niður-
sveiflum, þegar þrengir að. Fólk 
hugsar kannski frekar um að fram-
færa börnin sín en að kaupa sér vél-
sleða eða eitthvað slíkt. En þetta eru 
auðvitað bara vangaveltur.“

Jón Ingvar segir mikið um að 
atvinnulaust fólk leiti til stofnun-
arinnar og óski eftir greiðslufresti. 

„Það er tekið vel í það hjá fólki í 
þessu ástandi,“ segir Jón Ingvar 
Pálsson. - kg

Yfirlögfræðingur segir hátt innheimtuhlutfall meðlags verðugt rannsóknarefni:

Hefur gengið vonum framar

Áhöfnin var drukkin
Fraktskip strandaði rétt utan við 
Kaupmannahöfn í gærmorgun. 
Danski sjóherinn hafði fylgst með 
skipinu í nokkurn tíma og séð að 
stefndi í strand. Þyrla reyndi árang-
urslaust að ná sambandi við skipið. 
Þegar lóðsinn kom um borð reyndist 
áhöfnin öll dauðadrukkin og hafði 
skipstjórinn ekki orðið strandsins var.

DANMÖRK

Varð afi um helgina
Anders Fogh Rasmussen, forsæt-
isráðherra Danmerkur, varð afi um 
helgina þegar dóttir hans eignaðist 
stúlku sem var 3.400 grömm að 
þyngd og 50 sentimetrar að lengd. 
Þetta tilkynnti forsætisráðherrann á 
Facebook-síðu sinni. 

BARNASÝNING Yfirlögfræðingur hjá Inn-
heimtustofnun sveitarfélaga er ánægður 
með innheimtuhlutfall meðlagsgreiðslna 
fyrstu tvo mánuði ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GENGIÐ 20.03.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

186,9614
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Ert þú sátt(ur) við þá ákvörðun 
Seðlabankans að lækka stýri-
vexti í 17 prósent?
Já 31%
Nei 69%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið á skíði innan-
lands í vetur?

Segðu þína skoðun á visir.is

Erlendir kröfuhafar SPRON vör-
uðu stjórnvöld bréflega við því 
að yfirtaka rekstur SPRON, og 
eru afar ósáttir við að hafa verið 
hundsaðir. Tilboð um niðurfell-
ingu um fimmtungs af skuldum 
sparisjóðsins hafði verið lagt 
fram, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir að kröfuhaf-
arnir hafi getað sagt sér sjálfir 
að svona myndi þetta enda. Mat 
Fjármálaeftirlitsins hafi verið að 
tilboðið hafi verið ófullnægjandi. 
Veittur hafi verið frestur á frest 
ofan til að ná samkomulagi, en 
það hafi ekki tekist.  - bj

Vöruðu stjórnvöld við yfirtöku:

Erlendir kröfu-
hafar ósáttir

AÐGERÐIR FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS

Fjármálafyrirtækið Saga Capital 
mun greiða fimmtán milljarða 
króna skuld við Seðlabankann, 
sem er til komin vegna endur-
hverfra viðskipta, á næstu sjö 
árum. Samningar um þetta 
náðust í gær.

Flest smærri fjármálafyrir-
tæki landsins stunduðu endur-
hverf viðskipti við Seðlabankann. 
Í þeim fólst að félögin keyptu 
skuldabréf, til dæmis í viðskipta-
bönkunum, og veðsettu þau gegn 
láni í Seðlabankanum með samn-
ingi um að kaupa skuldabréf-
in aftur síðar. Við fall bankanna 
urðu skuldabréf þeirra verðlaus, 
og smærri fjármálafyrirtækin 
lentu í vandræðum. - bj

Samið við Saga Capital:

Greiða skuldina 
á sjö árum

Ríkisvaldið tekur áhættu með 
því að taka yfir rekstur Spari-
sjóðabankans, segir Guðjón 

Guðmunds-
son, fram-
kvæmdastjóri 
Sambands 
íslenskra 
sparisjóða.

Hann segir 
samtökin ekki 
sátt við þá leið 
sem farin hafi 
verið. Staðan 
hafi vissulega 
verið erfið, en 

bankinn hafi verið kominn langt 
með að finna leiðir út úr þeirri 
stöðu. 

„Við höfðum trú á því að það 
myndi takast,“ segir Guðjón. 
Hann segir áhættu ríkisins fel-
ast í því að Sparisjóðabank-
inn hafi séð um greiðslumiðlun 
við erlenda aðila, en nú séu þau 
samskipti öll á hendi eins aðila, 
í gegnum Seðlabankann.  - bj

Samband íslenskra sparisjóða:

Taka áhættu 
með yfirtöku

GUÐJÓN 
GUÐMUNDSSON

Fjármálaeftirlitið hefur skipað 
fimm fulltrúa í skilanefnd Spari-
sjóðs Reykjavíkur og nágrennis 
(SPRON), í kjölfar yfirtöku eftir-
litsins á sparisjóðnum.

Formaður skilanefndarinnar 
er Hlynur Jónsson héraðsdóms-
lögmaður. Aðrir nefndarmenn 
eru Davíð Arnar Einarsson, Fel-
dís Lilja Óskarsdóttir, Guðrún 
Torfhildur Gísladóttir og Jóhann 
Pétursson. Skilanefndin mun fara 
með málefni SPRON, og hafa 
umsjón með meðferð eigna.  - bj

Skilanefnd SPRON skipuð:

Hafa umsjón 
með eignum

Sparisjóðabankinn mun sækja 
um greiðslustöðvun í kjölfar yfir-
töku Fjármálaeftirlitsins (FME), 
segir Agnar Hansson, forstjóri 
Sparisjóðabankans. 

Rúmlega 60 manns starfa hjá 
bankanum og segist Agnar gera 
ráð fyrir því að þeir mæti áfram 
til vinnu til að sinna ákveðnum 
verkefnum fyrir sparisjóðina og 
Seðlabankann. Hvað það muni 
vara lengi vildi hann ekki segja.

Agnar vildi ekki tjá sig um 
afstöðu stjórnenda bankans um 
yfirtöku FME, en sagði yfir-
lýsingar að vænta að loknum 
stjórnarfundi í dag.  - bj

Forstjóri Sparisjóðabankans:

Sinna einhverj-
um verkefnum

„Fólk var ofboðslega slegið, þessar fréttir komu 
okkur algerlega á óvart,“ segir Ólafur Már Svavars-
son, formaður Starfsmannafélags SPRON.

Forstjóri fyrirtækisins ásamt stjórnarformanni 
Fjármálaeftirlitsins og skilanefnd SPRON fundaði 
með starfsmönnum á Grand hóteli í gær. Þar var 
farið yfir stöðu fyrirtækisins og starfsmannanna, 
sem eru um 200.

„Fundurinn var mörgum mjög erfiður,“ segir 
Ólafur. „Það var grátið og mikið tilfinningaflóð, 
enda er þetta mjög erfitt fyrir marga.“ Starfsmönn-
um var boðið upp á áfallahjálp á fundinum.

Fall SPRON er mikið áfall fyrir starfsfólkið, sem 
býr nú við algera óvissu um framtíðina, segir Ólaf-
ur. Starfsfólkið muni væntanlega allt fá uppsagn-
arbréf, en einhverjir muni fá starf hjá Kaupþingi í 
framhaldinu. Svo virðist sem það verði ekki margir.

Ólafur segir að það hafi verið algert reiðar-
slag fyrir starfsfólk að fá fréttir um að hafa misst 
vinnuna í beinni útsendingu í fréttum sjónvarps-
stöðvanna á laugardag.

Starfsmenn voru í gær fullvissaðir um að þeir 
fengju laun um næstu mánaðamót og að laun í upp- sagnarfresti, ótekið leyfi og annað verði greitt.  - bj

Starfsmenn fréttu af atvinnumissi í beinni útsendingu sjónvarpsstöðvanna:

Reiðarslag að missa vinnuna

TIL FUNDAR Guðmundur Hauksson, forstjóri SPRON, boðaði 
starfsmenn til fundar á Grand hóteli í gær til að skýra þá stöðu 
sem upp er komin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óumflýjanlegt var að Fjármála-
eftirlitið tæki yfir rekstur Spari-
sjóðs Reykjavíkur (SPRON) og 
Sparisjóðabankans, segir Gylfi 
Magnússon viðskiptaráðherra. 
Tíminn til að finna aðrar lausnir 
rann einfaldlega út. 

Lengi hefur legið fyrir að félög-
in áttu í miklum vanda, það hefur 
raunar legið fyrir frá því áður en 
viðskiptabankarnir fóru í þrot í 
október, segir Gylfi. 

„Ég á von á því að við séum 
nokkurn veginn farin að sjá fyrir 
endann á þessari hrinu sem hófst 
í október, en það er auðvitað ekki 
útilokað að einhver fjármálafyrir-
tæki fari í þrot,“ segir Gylfi.

Til þess að SPRON og Spari-
sjóðabankinn hefðu átt einhverja 
framtíð fyrir sér hefðu kröfu-
hafar þurft að slá mjög af sínum 
kröfum. Þrátt fyrir að viðræður 
hafi átt sér stað mánuðum saman 
var lending ekki í sjónmáli, segir 
Gylfi. Nú hafi lausafjárstaðan 
verið orðin svo erfið, hjá SPRON 
sérstaklega, að sjóðurinn hefði 
í raun getað farið í þrot hvenær 
sem er.

Fjármálaeftirlitið (FME) tók á 
laugardag yfir starfsemi SPRON 
og Sparisjóðabankans. Nýtti eftir-
litið þar heimildir sem það fékk 
með neyðarlögunum frá 7. októb-
er síðastliðinn.

Eftir hrun bankakerfisins í 
október hafa bæði SPRON og 
Sparisjóðabankinn starfað á 
undan þágu frá FME vegna ónógr-
ar eiginfjárstöðu. Þá hefur Seðla-
bankinn lánað þeim fé með skilyrði 
um tryggingar og að samningar 
næðust við lánadrottna.

Þrátt fyrir þetta versnaði lausa-
fjárstaða SPRON og Sparisjóða-
bankans. Því mat Seðlabankinn 
stöðu félaganna þannig að þau 
gætu ekki staðið við skuldbind-
ingar sínar gagnvart viðskipta-
vinum og kröfuhöfum. Þá hefði 
slæm staða þeirra getað haft nei-
kvæð keðjuverkandi áhrif á önnur 
fjármálafyrirtæki í landinu.

Áætlað hefur verið að kostnaður 
ríkisins við bankahrunið verði um 
470 milljarðar króna. Steingrímur 

J. Sigfússon fjármálaráðherra 
segir að sú upphæð breytist ekki 
við tíðindi helgarinnar. Gert hafi 
verið ráð fyrir tapi á því fé sem 
ríkið hafi lagt í félögin strax í 
október á síðasta ári.

Steingrímur segir ekki komið 
í ljós hvað yfirtaka á SPRON og 
Sparisjóðabankanum muni kosta. 
Sparisjóðabankinn skuldaði Seðla-
bankanum um 180 milljarða króna, 
en á móti því koma eignir, segir 
Steingrímur. brjann@frettabladid.is

Óumflýjanlegt að 
FME tæki stjórnina
Fjármálaeftirlitið (FME) hefur tekið yfir stjórn SPRON og Sparisjóðabankans. 
Félögin hafa átt í erfiðleikum frá því fyrir bankahrunið. Seðlabankinn taldi 
þau ekki getað staðið við skuldbindingar og fór fram á að FME tæki þau yfir.

■ Innlán viðskiptavina SPRON fær-
ast í Kaupþing. Allir skilmálar halda 
sér og innistæður eru tryggðar.
■ Greiðslukort útgefin af SPRON 
munu virka áfram, sem og heima-
banki viðskiptavina.
■ Útlán SPRON verða áfram í 
þrotabúinu, utan við yfirdrátt við-
skiptavina, sem fer með reikningum 
í Kaupþing.
■ Starfsmenn SPRON ráða því 
sjálfir hvort þeir koma til vinnu í 

dag. Margir munu ætla að koma til 
að ganga frá starfsstöðvum sínum. 
Reiknað er með því að útibúin verði 
opin þeim viðskiptavinum sem 
vilji leita upplýsinga, en þar verður 
engin formleg starfsemi.
■ Viðskiptavinir geta einnig sótt 
upplýsingar í útibú Kaupþings.
■ Starfsemi annarra sparisjóða en 
SPRON verður með með eðlilegum 
hætti í dag. Útibú verða opin og 
heimabanki aðgengilegur.

ÚTIBÚ OPIN EN ENGIN STARFSEMI

FUNDAÐ MEÐ STARFSMÖNNUM Yfirtaka FME á SPRON kom starfsmönnum í 
opna skjöldu. Fundað var með starfsmönnum sparisjóðsins og dótturfélaga hans 
á Grand hóteli í gær, og farið yfir stöðuna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sex sparisjóðir hafa sótt um að fá 
fjárframlög frá ríkinu til að mæta 
þeim vanda sem að sparisjóðun-
um steðjar. Umsóknirnar hafa 
verið sendar Fjármálaeftirlitinu 
og Seðlabankanum til umsagnar.

Um er að ræða Byr sparisjóð, 
Sparisjóð Norðfjarðar, Sparisjóð 
Keflavíkur, Sparisjóð Vestmanna-
eyja,  Sparisjóð Svarfdæla og 
Sparisjóð Bolungarvíkur.

Ríkið hefur heimild til að leggja 
sjóðunum til allt að tuttugu pró-
sentum af eigin fé. Áætlað hefur 
verið að kostnaður ríkisins við að 

koma sparisjóðunum til bjargar sé 
um 20 milljarðar króna. 

Steingrímur J. Sigfússon fjár-

málaráðherra segir að sú upphæð 
eigi að vera vel rífleg, nú þegar 
ljóst sé að ekki þurfi að leggja fé í 
að bjarga Sparisjóði Reykjavíkur 
og nágrennis með sama hætti.

Hann segir stjórnvöld stað ráðin 
í að standa vörð um sparisjóða-
kerfið í landinu.

Spurður hvort skilyrði fyrir 
fjárframlögum ríkisins sé ein-
hvers konar samruni sparisjóða 
segir Steingrímur að það þurfi 
ekki endilega að koma til strax. Þó 
sé líklegt að sparisjóðakerfið verði 
endurskipulagt. - bj

Stjórnvöld staðráðin í að standa vörð um sparisjóðina segir fjármálaráðherra:

Sex sparisjóðir vilja aðstoð

VANDI Ríkið hefur heimild til að leggja 
sparisjóðum til allt að 20 prósentum af 
eigin fé. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjóðir frystir
Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að 
frysta inneignir í verðbréfasjóðum 
og fjárfestingasjóðum SPRON. Þar á 
meðal er sjóður með séreignasparn-
aði. Frysting sjóðanna er gerð til að 
tryggja jafnræði þeirra sem eiga í 
sjóðunum. Frekari ákvarðana um 
framtíð sjóðanna er að vænta.

SPRON

KJÖRKASSINN
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SAMFÉLAGSMÁL Hækkun á heildar-
kostnaði við ættleiðingu hefur 
ekki komið til framkvæmda. Þá 
er Íslensk ættleiðing hætt við að 
krefjast þess að umsækjendur 
greiði nýtt 60 þúsund króna gjald 
fyrir 1. apríl eða líta annars svo 
á að umsækjendur hafi fallið frá 
umsókn sinni. Þetta kemur fram í 
yfirlýsingu frá Ingibjörgu Birgis-
dóttur, varaformanni Íslenskrar 
ættleiðingar. 

Í bréfi sem Íslensk ættleiðing 
sendi félagsmönnum nýlega var 
tilkynnt að kostnaðurinn verði 
2,5-2,8 milljónir króna með ferð-
um, fyrst og fremst vegna gengis-
falls íslensku krónunnar. Heildar-

kostnaðurinn mun samkvæmt því 
næstum tvöfaldast en hann hefur 
fram til þessa verið 1,2-1,5 milljón-
ir króna, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins. 

Í yfirlýsingu varaformanns-
ins segir að stjórnin harmi það að 
kynning á þessu nýja fyrirkomu-
lagi hafi ekki verið nægilega skýr 
frá hendi félagsins. Gerð verði 
ítarlega grein fyrir henni á aðal-
fundi á næstunni.

Hópur umsækjenda hjá Íslenskri 
ættleiðingu veltir fyrir sér að 
kanna réttarstöðu sína vegna 
hækkunar Íslenskrar ættleiðing-
ar. Skýringar félagsins þykja óljós-
ar og almenns eðlis og ákvörðunin 

sjálf órökstudd og óskýrt hvar og 
af hverjum hún hafi verið tekin. 
Félagsmenn sem Fréttablaðið 
hefur rætt við benda á að heildar-
kostnaður sé ekki sundurliðaður, 
einstaka kostnaðarliðir ekki til-
greindir og ekki gerð grein fyrir 
því hver raunáhrif gengisfallsins 
eru. - ghs

NÝTT GJALD Íslensk ættleiðing tilkynnti 
félagsmönnum sínum nýlega um nýtt 

gjald og nærri tvöföldun á heildarkostn-
aði ættleiðinga. Hækkunin hefur ekki 

enn komið til framkvæmda. 

Hækkun á heildarkostnaði við ættleiðingu nærri tvöfaldast milli ára:

Þykir órökstudd og óskýr

NEYTENDAMÁL Guðbirni Magnússyni 
varð brugðið þegar komið var að því 
að borga fyrir ferð um Hvalfjarðar-
göngin fyrir skemmstu en hann 
hafði venjulega borgað 200 krónur 
fyrir kerru sem hann var með aftan 
í jeppabifreið sinni. Þegar hann kom 
með sömu kerru aftan í Ford-pallbíl 
varð hann hins vegar að borga 800 
krónur fyrir kerruna.

„Það er ósköp undarlegt að borga 
margfalt meira fyrir sömu kerr-
una því hún er dregin af annars 
konar bíl,“ segir Guðbjörn sem býr 
í Reykjavík en gerir út á línubát frá 
Akranesi og þarf því oft að fara um 
göngin.

„Það er alveg skýrt í gjaldskrá 
að verðið ákvarðast af bílnum,“ 
útskýrir Marinó Tryggvason, 
afgreiðslustjóri Spalar. „Eins 
og segir þar; „ökutæki í öðrum 
gjaldflokki, með eftirvagn, fær-
ast upp í þriðja gjaldflokk ef 
heildarlengd er yfir 8 metrar“, 
það hlýtur að vera það sem um 
er að ræða.“

Hann segist ekki hafa feng-
ið kvartanir vegna þessa áður. 
Hann segir enn fremur ástæðu 
fyrir ökumenn pallbíla til að 
vera kátir því gjald fyrir slíka 
bíla hefur lækkað um helming á 
undanförnum árum.  - jse

Bílstjóri ósáttur við gjald í Hvalfjarðargöngum:

Bíllinn ræður kerruverði
BRETLAND Frásagnir af fljúg-
andi furðuhlut sem líktist bjúg-
verpli (boomerang) og af góð-
látlegri geimveru, eru á meðal 
leyniskjala sem breska varnar-
málaráðuneytið hefur opinberað, 
greinir breska ríkisútvarpið frá.

Kona með hund á að hafa hitt 
geimveru í nóvember 1989. Sú 
kvaðst frá plánetu svipaðri jörð-
inni. Konan lýsti verunni sem 
ljóshærðum manni sem talaði 
með skandínavískum hreim. 
Hún varð hrædd og flúði, en sá 
á flóttanum hnöttótt fyrirbæri 
umvafið hvítu og appelsínugulu 
ljósi lyftast frá jörðu. - ve

Kona nokkur í Norwich:

Rakst á geim-
veru í göngutúr

1 Hvaða athafnamaður stend-
ur á bak við hugmyndir um að 
flytja sjúklinga inn til með-
ferðar á Suðurnesjum?

2 Hver sýnir fyrir Íslands hönd 
á Tvíæringnum í Feneyjum?

3 Hvað heitir forseti Rúss-
lands?
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UTANRÍKISMÁL „Forsvarsmenn 
breskra stjórnvalda, þar með taldir 
þingmenn úr báðum deildum breska 
þingsins, halda fast við þá afstöðu 
að það hafi verið fyllilega réttlæt-
anlegt að beita umdeildum hryðju-
verkavarnalögum til að frysta eigur 
Landsbankans og íslenskra stjórn-
valda í Bretlandi í því skyni að 
verja hagsmuni breskra sparifjár-
eigenda.“ Þetta segir Ólafur Elías-
son, einn talsmanna Indefence-
hópsins svonefnda, eftir fund sem 
hópurinn átti í þinghúsinu í Lund-
únum fyrr í vikunni. 

Á fundinum afhenti Lukka Sig-
urðardóttir þær rúmlega 83.000 
undirskriftir sem söfnuðust í vetur 
á vef indefence.is við mótmæla-
yfirlýsingu við beitingu hryðju-
verkalaganna. Við undirskrift unum 
tók Austin Mitchell, þingmaður 
Verkamannaflokksins og formað-
ur tengslanefndar breska þingsins 
við Alþingi. 

Ólafur segir að á blaðamanna-
fundi sem haldinn var í þinghúsinu 
hafi verið lesin upp ályktunin sem 
skrifað var undir í söfnuninni, en 
þar er beiting hryðjuverkalaganna 
fordæmd. Talsmenn hópsins röktu 
hvernig málavextir horfðu við 
Íslendingum, þar á meðal hvernig 
æðstu ráðamenn Breta hefðu beitt 
sér af hörku í áróðri gegn málstað 
Íslendinga, svert orðspor þjóðar-
innar og valdið henni ómældu tjóni. 
Ítrekuðu þeir ósk þeirra er skrif-
uðu undir mótmælayfirlýsinguna 
um að bresk stjórnvöld bæðust 
afsökunar á þessu framferði sínu 
svo að leggja mætti þennan ljóta 
kafla í samskiptum þjóðanna að 
baki og hægt yrði að snúa sér að 
því að byggja þau samskipti upp á 
betri grunni. 

Mitchell sagðist harma þessa 
atburðarás. En hann og aðrir við-
mælendur hópsins, þar á meðal 
háttsettur fulltrúi úr utanríkis-
ráðuneytinu, báru fyrir sig að bresk 
stjórnvöld hefðu „ekki átt annarra 
kosta völ“ en að grípa til þessara 
hryðjuverkalaga til að verja hags-
muni breskra sparifjáreigenda í 
íslensku bönkunum. Þessari full-
yrðingu andmæltu breskir lögmenn 
sem voru í fylgd Indefence-manna. 
Að þeirra sögn hefði alls ekki þurft 
að beita þessum harkalegu aðferð-
um; næg önnur úrræði hefðu verið 
fyrir hendi til að verja hagsmuni 
sparifjáreigenda. 

Ólafur segir hópinn einnig hafa 
spurt bresku þingmennina hvort 
þeir hefðu heyrt að einhverjar aðrar 
ástæður en vernd sparifjáreigenda 
kynni að hafa legið að baki ákvörð-
uninni um beitingu hryðjuverka-
laganna, eins og sögusagnir hefðu 
heyrst um á Íslandi. Við það könn-
uðust þeir ekki, sem væri í sam-
ræmi við það sem fram hefur komið 
í umræðum um málið á breska 
þinginu. Þingmennirnir hefðu hins 
vegar boðist til þess að koma fyrir-
spurn um málið á framfæri í þing-
inu, og segir Ólafur hópinn ætla að 
þiggja það boð. 

 audunn@frettabladid.is

Réttlæta beit-
ingu hryðju-
verkalaganna
Bresk stjórnvöld álíta það eftir sem áður réttlætanlegt 
að hafa beitt hryðjuverkalögum gegn Íslendingum, 
að sögn talsmanna Indefence-hópsins sem afhenti 
mótmæli við þeim gerningi í London í vikunni.

UNDIRSKRIFTIR AFHENTAR Austin Mitchell, þingmaður Verkamannaflokksins og 
formaður Íslandstengslanefndar breska þingsins, tekur við undirskriftalista indefence.
is úr hendi Lukku Sigurðardóttur í gervi íslensku fjallkonunnar.  LJÓSMYND/SHH/INDEFENCE.IS 

Forsvarsmenn breskra 
stjórnvalda halda fast 

við þá afstöðu að fyllilega 
réttlætanlegt hafi verið að beita 
umdeildum hryðjuverkalögum.“

ÓLAFUR ELÍASSON 
EINN TALSMANNA INDEFENCE-HÓPSINS

VEISTU SVARIÐ?
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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
10% AUKAAFSLÆTTI.

35% AFSLÁTTUR

Komdu og fáðu þér hágæða rúm á einstöku tilboði.
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  

VERÐSPRENGJA!

35% AFSLÁTTUR AF KING KOIL HEILSURÚMUM!

TILBOÐÐOÐTTITILTILLBOÐÐÐTTTTIITILBLLB ÐÐOÐÐÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐTTTTTTTTIITITITIIIILLLILILLLL ÐÐÐÐOÐOÐOÐÐÐÐÐÐÐÐ
143.000 kr.
= 77.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐÐILBOÐTITT ÐITI ÐÐÐTTITTTIITI ÐÐÐÐÐÐ
KK+REKKJAN
TILBOÐTTTITTTITTTITIIIITITITITIIII OÐÐÐÐÐÐÐOÐOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

100.750 kr.
= 54.250 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐTTITILTILLBLBBOOÐBOOÐÐBOÐB ÐTTTTIITILBLLBBLBBOBBOOOÐBOOÐOÐÐÐÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐTTTTTTTTIITITITIIIILLLILILLLLBBLBLBLBBBBBBBBBBBBOOOBOBOOOOOOOOÐÐÐÐOÐOÐOÐÐÐOÐÐÐÐÐ
197.535 kr.
= 106.365 kr.
 AFSLÁTTUR!
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Þarfir íslenskra fjölskyldna eru mismunandi. Þess vegna fæst vinsælasta fjölskyldu- 
tryggingin í nokkrum útgáfum. Eftir því sem heimilið stækkar og áhugamálin breytast velur 
þú þá vernd sem hentar þér best innan F plús trygginganna.

Þess vegna er F plús vinsælasta fjölskyldutryggingin á Íslandi.

Vátryggingafélag Íslands hf.   | Ármúla 3 | 108 Reykjavík   | Sími 560 5000 | vis.is

Vinsælasta íslenska
fjölskyldutryggingin

ldu-Þarfifir íssslensskra fjölöö skkyldnnaaa eruu mi ss vegna fæssæ t vinsælastaa fjölskylsmsmunana didd . Þes
trygggiingn in í nokkrum útgt áfum. Efftir þvþ í semm heimilið stækkkkkar og áhhugamálin breytast velur
þúþþþþ  þá vernd sem heehentar þér best innan F plús tryyyyggg inganna.

Þess veggna er F plús vinsælasta fjölskyldutryggingin á Íslandi.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | Sími 560 5000 | vis.is

SPLASS! Drengur lætur sig gossa út 
í vatnstank til að kæla sig í hitanum 
í Hyderabad á Indlandi. Alþjóðlegi 
vatnsdagurinn var í gær, sunnudaginn 
22. mars.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDUR Talsmaður neytenda, 
Gísli Tryggvason, hvetur þá sem 
hafa tapað á peningamarkaðssjóð-
um við slit þeirra í haust að sækja 
um skattaívilnanir til ríkisskatt-
stjóra.  Skattaívilnun mundi þýða 
lægri tekjuskattsstofn. Skattstjóri 
hafði áður hafnað því að einstakl-
ingar ættu rétt á ívilnunum, en 
Gísli telur að meta beri hvert og 
einstakt tilvik.

Í lögum um tekjuskatt kemur 
fram að skattstjóri skal taka til 
greina umsókn manns um lækk-
un tekjuskattsstofns ef „gjald-
þol manns hefur skerst verulega 
vegna taps á útistandandi kröfum 
sem ekki stafa frá atvinnurekstri“. 

Ríkisskattstjóri hafnaði, í svari 
við erindi talsmannsins, því að 
þetta ákvæði ætti við. Talsmaður 
neytenda telur hins vegar að ekki 

sé hægt að víkja lagaákvæði til 
hliðar í skattframkvæmd.

Talsmaðurinn bendir á að ekki 
sé skilgreint hverjar séu „úti-
standandi kröfur“ sem skattalög-
in kveða á um. Hann hvetur því 
þá sem hafa tapað í sjóðunum að 
láta reyna á, að höfðu samráði við 
sérfræðinga, hvort tapið geti fall-
ið þar undir.

Í áliti talsmannsins, sem birt-
ist á heimasíðu hans, segir að lík-
legra sé að þeir sem nýlega fjár-
festu í sjóðunum og fengu lægri 
útgreiðslu en þá sem nam upphaf-
legri fjárfestingu fái ívilnun en 
þeir sem fengu aðeins lægri arð-
greiðslur. - kóp

Þeir sem töpuðu í peningamarkaðssjóðum sæki um skattaívilnanir:

Tap í sjóðum lækki skattstofn

FÓLK Talsmaður neytenda hvetur þá 
sem töpuðu á peningamarkaðssjóðum 
til að sækja um lækkun tekjuskattstofns 
hjá ríkisskattsjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐAÞJÓNUSTA Tvöföld gengis-
skráning íslensku krónunnar hér 
á landi og erlendis truflar ferða-
þjónustuna hér á landi. Ferða-
menn, sem skoða verð til dæmis á 
netinu, og miða við gengi íslensku 
krónunnar erlendis reikna út allt 
annað verð en miðað við gengið 
hér.

Steingrímur Birgisson, for-
stjóri Bílaleigu Akureyrar, kann-
ast við þennan vanda og segir 
hann helst eiga við um einstakl-
inga sem skoði og kaupi ferð-
ir á Netinu, umreikni verðið í 
sinn gjaldmiðil og noti þá gengi 
erlendis sem sé allt annað en hér. 
„Þá kemur upp þessi misskilning-
ur en þegar maður útskýrir málið 
þá skilja menn þetta,“ segir Stein-
grímur.

Hann kveðst bregðast við með 
því að umreikna verðið í evrum 
á gengi Seðlabankans. „Ísland er 

samt ódýrt þó að maður noti það 
gengi miðað við hvernig það var. 
Ef maður notar seðlabankagengið 
er það bara gefins,“ segir hann. 

Steingrímur verður ekki mikið 
var við þetta vandamál. „Við 
höfum ekki mörg svona dæmi en 
örfá og þá hefur starfsmaðurinn 
bent viðskiptavininum á að við 
tökum að sjálfsögðu við upphæð-
inni í krónum ef viðskiptavinur-
inn getur keypt krónur í sínum 
banka, til dæmis í Þýskalandi. 
Við gefum verðið upp í krónum á 
heimasíðunni og fáum þá uppsett 
verð.“

Ferðaþjónustufyrirtæki eru 
með samninga við erlendar 
ferðaskrifstofur í evrum og ann-
arri mynt og eru þeir miðaðir 
við gamalt gengi. Einstaklingar 
sem kaupa ferðina á Netinu hafa 
hins vegar ekki upplýsingar um 
gengis skráningu hér á landi. - ghs

ÁTTA SIG EKKI Á GENGINU Erlendir 
ferðamenn sem skoða verð hjá íslensk-
um ferðaþjónustufyrirtækjum, átta sig 
ekki á því að gengi íslensku krónunnar 
er annað erlendis en hér.

Tvöföld gengisskráning hefur truflandi áhrif á ferðaþjónustu hér á landi:

Ísland er engu að síður ódýrt
HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráðherra gerir 
um miðja þessa viku grein fyrir 
því hvernig ná eigi fram þeim 
sparnaði sem fór fyrir bí þegar 
hann ógilti og breytti áformum 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar 
fyrrverandi heilbrigðisráð-
herra. Þær sneru að breyting-
um á starfsemi St. Jósefsspítala 
og um sameiningu heilbrigðis-
stofnana og skipulagsbreytingar 
samfara þeim.

Þrjár nefndir eru að ljúka 
störfum, ein sem skoðar sér-
staklega starfsemi á St. Jósefs-
spítala, önnur skoðar starfsemi 
Heilbrigðisstofnunar Suður-
nesja og sú þriðja starfsemi 
Heilbrigðisstofnunar Suður-
lands á Selfossi. „Ég hef ákveðið 
að bíða eftir niðurstöðum þess-
ara nefnda,“ segir Ögmundur. 

 - jse 

Sparnaður í heilbrigðisgeira:

Niðurstöður 
um miðja viku

DÓMSMÁL Insolidum, þrotabú í 
eigu Daggar Pálsdóttur og Páls 
Ágústs Ólafssonar, sonar henn-
ar, hefur verið dæmt til að greiða 
Saga Capital fjárfestingarbanka 
nær 300 milljónir króna, auk 2,8 
milljóna í málskostnað. Dómur 
féll í Héraðsdómi Reykjavíkur 
fyrir helgi.

Málið varðar stofnfjárbréf 
sem Insolidum keypti í SPRON í 
gegnum Saga Capital í júlí 2007. 
Félagið keypti bréfin fyrir tæpar 
600 milljónir. Saga Capital fjár-
magnaði hluta kaupanna. 

Í kjölfar verðfalls stofnfjár-
bréfanna fór Saga Capital fram á 
aukið tryggingafé vegna þeirra. 
Í fyrstu hafnaði Insolidum ekki 
frekari tryggingum en óskaði 
eftir að leysa vandann í samráði 
við viðskiptabanka sinn. Á endan-
um gjaldfelldi Saga Capital lánið 
og fór fram á að fá bréfin.  - jss

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Insolidum greiði 
300 milljónir

ÍTALÍA Hátt í hundrað þúsund 
manns mótmæltu mafíunni í 
Napólí á Ítalíu í gær. 

Á meðal mótmælenda var rann-
sóknablaðamaðurinn Roberto 
Saviano. Í bók hans Gomorrah er 
fjallað um ýmsa glæpi mafíunn-
ar. Saviano hefur notið lögreglu-
verndar síðan bókin kom út.

Talið er að ofbeldið sem fylgt 
hefur mafíunni hafi kostað um 
níu hundruð manns lífið á síðustu 
áratugum. Mótmælendur kröfð-
ust aðgerða lögreglu. Ríkisstjór-
inn í Compania, Antonio Bassol-
ino, sagði mafíuna ekki eilífa og 
kvað lögreglu í héraðinu þurfa 
aukinn liðsstyrk.  - ve

Hundrað þúsund Ítalir:

Mafíunni mót-
mælt í Napólí
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MARS-TILBOÐ

FERMINGARTILBOÐ
Beauty Sleep 

TwinXL 97x203 cm kr. 59.900
135x200 cm kr. 79.900

IQ-CARE
100X200 cm kr. 99.900

30% afsláttur
af fylgihlutum við dýnukaup

20-50% afsláttur
af völdum vörum

ÍSLENSK HÖNNUN

2x90 x 200 cm. Áður 684.900

Nú 499.000

2x80x200 cm. Áður 384.900

Nú 279.900

King
Áður 269.900
Nú 199.900

Cal. King
Áður 269.900
Nú 189.900

Queen
Áður 189.900
Nú 149.900



SKÝRING

Ávöxtun í töflunni hefur verið staðfest af viðkomandi aðilum. Ávöxtun Allianz einnig staðfest af óháðum þýskum greiningaraðilum,
m.a. Versicherungs Journal, Assekurata og Map-Report. 

Meðaltal er rúmfræðilegt meðaltal (geometric mean) fyrir árin sem sýnd eru í tilviki hvers sjóðs. m
n
 = (( 1 + m

1
 )( 1 + m

2
)…( 1 + m

n
))1/n – 1

Tölur eru leiðréttar með vísitölu neysluverðs til verðtryggingar (VNV) skv. Hagstofu Íslands og einnig gengisleiðréttar þar sem við á.
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Sjálfstæðisflokkurinn fékk 
tæpar fimmtíu og sjö milljón-

ir frá fyrir tækjum fyrir kosning-
arnar 2007 – langsamlega mest 
allra flokka. Næst kemur hjáleigan, 
Framsókn, með tæpar þrjátíu millj-
ónir; þá Samfó með tæpar tuttugu 
og fjórar milljónir; VG fékk tæpar 
sautján milljónir, Íslandshreyf-
ingin tæpar sex og Frjálslyndir 
um fimm milljónir. Loksins loks-
ins koma svona upplýsingar fram 
og má segja að þetta sé einn vitn-
isburðurinn í viðbót um að við 
þokumst í átt að siðaðra samfélagi 
– þrátt fyrir allt. Sú tíð rennur líka 
upp að við fáum að vita hvernig 
einstakir stjórnmálamenn njóta 
styrkja og hvernig fjárhagslegum 
tengslum þeirra við volduga aðila 
er háttað – var Davíð Oddsson 
ekki að ýja að eignarhaldsfélögum 
stjórnmálamanna á einhverri gull-
eyjunni?

Í fljótu bragði kemur fátt á óvart 
við upplýsingarnar um styrki til 
stjórnmálaflokkanna: snýst þetta 
ekki um einhvers konar hugsjónir? 
Verkalýðsfélög styðja Samfylking-
una en stórfyrirtækin styðja Sjálf-
stæðisflokk – Framsókn fær styrki 
frá bílaverkstæðum og verktökum. 
Íslandshreyfingin naut umhverfis-
áhuga stöndugra einstaklinga – VG 
og Frjálslyndir virðast einkum 
fá styrki frá stuðningsfólki. Sum 
fyrirtæki gefa á fjórflokks-garð-
ann. Sum styrkja bara einn flokk. 

Einhvers konar hugsjónir – eða 
kannski öllu heldur hagsmunir? 
Þetta snýst þegar öllu er á botninn 
hvolft um þá stefnu sem viðkom-
andi stjórnmálaflokkur fylgir og 
hvernig hún samrýmist hagsmun-
um viðkomandi styrktaraðila. En 
þetta snýst jafnframt um aðgang 
að tilteknum gæðum sem stjórn-
málamenn geta auðveldað – eink-
um á sveitarstjórnarstigi. Í því ljósi 
hljótum við að skoða mikinn stuðn-
ing verktaka við Framsóknarmenn 
og Sjálfstæðismenn. Samfylkingin 
á vissulega sinn skerf en það var þó 
einkum í skjóli fyrrgreindra flokka 
sem blómstruðu hin alræmdu verk-

takastjórnmál – þegar verktökum 
var hreinlega afhent skipulags-
valdið á gjörvöllu höfuðborgar-
svæðinu með þeim hroðalegu 
afleiðingum sem víða blasa við, og 
áhöld um hvort er verra: hálfbyggð 
eða fullbyggð húsin … 

Sjálfstæðisflokkur og Framsókn 
saman var banvæn blanda: Sjálf-
sókn.

Baugur studdi Sjálfstæðis-
flokkinn. Auðvitað. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur fram að þessu 
verið flokkur þeirra sem aðhyllast 
algjört frjálsræði peningaaflanna, 
algjört stjórnleysi, enda segir trú-
ar setning þeirra að peningar leiti 
ávallt þangað sem þeir eru best 
komnir. Fjármagnið hafi alltaf rétt 
fyrir sér – það sé lögmál. Mammon 
er með öðrum orðum óskeikull – 
hann er Guð. Þessum hugmyndum 
deila Baugsmenn með Sjálfstæðis-
mönnum, þetta eru allt mammon-
istar hvað sem líður persónulegri 
andúð. 

Samband forystumanna Sjálf-
stæðisflokksins og Baugs á undan-
förnum tuttugu árum er og verður 
heillandi ráðgáta því það bygg-
ist á þversögn. Við sáum glitta í 
tilvistarvanda flokksins í niður-
stöðu nefndar sem ætlað var að 
rýna gagnrýnið í stefnu flokks-
ins og kvað upp úr með að stefn-
an hefði verið rétt en fólkið hefði 
brugðist (kunnuglegt fyrir gamlan 
samferðamann kommanna).

Sjálfstæðismenn virtust ekki 
gera sér grein fyrir einföldum 
sannindum: þegar maður setur í 
gang trylltan kapítalisma þá fær 
maður tryllta kapítalista.

Þeir töluðu (þegar þeir voru að 
rústa Sparisjóðunum) um fé án 
hirðis, rétt eins og Sparisjóðirn-
ir hefðu verið í tómu tjóni fram að 
áhlaupi braskaranna undir þessu 
biblíulega herópi Péturs Blöndal. 
Hirðarnir fundust – svo sannarlega 
– og hirtu féð. 

Síðast heyrðum við í mammon-
istunum þegar Finnur Oddsson, 
framkvæmdastjóri Viðskipta-
ráðs Íslands – sem er ein virkasta 
kirkjudeildin þeirra – hélt því fram 
að hér á landi yrði áralöng stöðnun 
ef hinar fráleitu arðgreiðslur úr 
HB Granda fengju ekki að vera 
vísir um það sem koma skyldi í 
íslensku efnahagslífi. Á Íslandi 
hafa svokallaðir fjárfestar í raun 
og veru stundað nokkurs konar 
fjárlos enda vandfundið í veröld-
inni óþolinmóðara fjármagn en 
íslenskra auðmanna: það var svo 
óþolinmótt að það var eiginlega 
ekki til …

Samkvæmt þankagangi erki-
klerksins hjá Viðskiptaráðinu er 
forsenda framfara hér á landi sú að 
þetta fjárlos fái áfram að hafa sinn 
gang. Í næstu kosningum verður 
meðal annars kosið um slík sjón-
armið.

En Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
ekki bara verið flokkur mammon-
ista og fjárleysa. Um allt kerfið eru 
menn sem komist hafa í sínar stöð-
ur fyrir tilverknað Flokksins, og 
hafa sumir fengið að breyta fyrir-
tækjunum í „opinbert hlutafélag“ 
til að þurfa nú örugglega ekki að 
standa neinum fulltrúum almanna-
hagsmuna reikningsskap sinnar 
ráðsmennsku – heldur bara Flokkn-
um. Þessir smáfurstar Flokksins 
hafa sumir látið fyrirtækin „sín“ 
styrkja Flokkinn enda eiga þeir 
nokkuð undir áframhaldandi völd-
um hans. Fyndnasta dæmið um 
þetta er vitaskuld Neyðarlínan, 
sem styrkti Sjálfstæðisflokkinn um 
þrjú hundruð þúsund krónur.

Ekki er að efa að fyrir komandi 
kosningar munu rukkarar Flokks-
ins hringja á ný í Neyðarlínuna. Oft 
var þörf …

Neyðarlínan

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |

UMRÆÐAN
Gerður Aagot Árnadóttir skrifar opið 
bréf til Þorbjargar Helgu Vigfúsdóttur

Sæl Þorbjörg Helga.
Í pistli þínum í Fréttablaðinu í síðustu 

viku víkur þú að Jóhönnu Sigurðardóttur, 
fyrrverandi félagsmálaráðherra, og virðist 
óhress með að hún skyldi einfaldlega neita 
að skera niður útgjöld félags- og trygginga-
málaráðuneytisins á fjárlögum 2009. Fólk 
eins og ég, sem hef komið að málefnum fatlaðs fólks 
undanfarin ár og þekki þann alvarlega skort sem til 
staðar er í þjónustu við fatlað fólk á Íslandi, verður 
nokkuð undrandi á athugasemdum þínum minnug 
þess að Jóhanna nýtur trausts almennings f.o.f. fyrir 
það að hafa alla sína tíð barist fyrir bættum hag 
almennings í landinu, ekki síst þeirra sem einhverra 
hluta vegna standa höllum fæti í samfélaginu.  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur á 
sinni könnu málefni fatlaðra og aldraðra, almanna-

tryggingar, atvinnu- og húsnæðismál og 
málefni fjölskyldna og ýmissa minnihluta-
hópa. Í því árferði sem við lifum nú hljóma 
athugasemdir þínar varðandi skort á niður-
skurði á þessum sviðum ankannalega í 
eyrum fólks sem lætur sig velferð manna 
varða.  

Ég óska því eftir því að þú upplýsir 
almenning um áherslur þínar varðandi 
verkefni félags- og tryggingaráðuneytis-
ins og gerir nákvæmlega grein fyrir því 
hvernig þú telur eðlilegt að skera niður á 

málasviði ráðuneytisins og hvaða afleiðingar þú 
telur að sá niðurskurður muni hafa fyrir þau mála-
svið og það fólk sem á allt sitt undir viðkomandi 
þjónustu.  Ég geri ráð fyrir að þú hafir þessar til-
lögur á takteinum og óska eftir að þú birtir þær 
innan viku hér í blaðinu. Upplýsingar þessar eru 
afar mikilvægar fyrir okkur sem tökum afstöðu til 
stjórnmálaflokkanna í kjörklefunum eftir mánuð.

Með von um skjót svör.
 Höfundur er læknir. 

Opið bréf til borgarfulltrúa

GERÐUR AAGOT 
ÁRNADÓTTIR

A
lmenningi og stjórnmálamönnum hefur orðið tíðrætt 
um lýðræðið síðustu mánuði. Sú umræða hefur að 
sumu leyti orðið klisjukennd en það breytir því ekki 
að hún er þörf og algerlega tímabær. Fólk á að velta 
fyrir sér lýðræðinu, tala um það og hafa skoðun á því 

og framkvæmd þess. 
Á það hefur verið bent að lítið sé rætt um innihald stjórnar-

skrárinnar og í raun sé þekking fólks á henni og þýðingu hennar 
í daglegu lífi lítil. Umræða og vilji til vaxandi þekkingar á borg-
aralegum réttindum og skyldum er því verulega þörf.

Þegar sitjandi ríkisstjórn Íslands tók við völdum nú í febrúar 
var rofin sautján ára samfelld seta Sjálfstæðisflokksins í ríkis-
stjórn. Flestir eru sammála um að það áttatíu daga hlé sem staðið 
hefur á stjórnarsetu flokksins þegar kemur að kosningunum í 
apríllok sé ekki nægjanlegt heldur verði áfram að leysa flokkinn 
undan ríkisstjórnarsetu.

Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna nýtur trausts 
meirihluta þjóðarinnar og samkvæmt skoðanakönnunum munu 
flokkarnir tveir sem nú mynda minnihlutastjórn ná þingmeiri-
hluta að loknum kosningum. Verði það er brotið blað í íslenskri 
stjórnmálasögu með því að hægt verður að mynda tveggja flokka 
vinstristjórn í landinu. 

Rök kunna að hníga að því að bjóða Framsóknarflokknum til 
samstarfsins. Vinstriflokkarnir tveir hljóta þó að stefna að því 
að ná nægilega traustum þingmeirihluta til að þess gerist ekki 
þörf.

Nýrrar ríkisstjórnar bíða mörg og þung verkefni og ljóst er að 
á næstu mánuðum og misserum munu stjórnvöld í landinu þurfa 
að taka margar ákvarðanir sem eru lítt fallnar til vinsælda. Með 
hæfilegum skammti af bjartsýni má þó vona að á komandi kjör-
tímabili muni rofa til.

Í því uppbyggingarstarfi sem fram undan er verður að liggja 
fyrir hvort verið er að byggja upp samfélag innan Evrópusam-
bandsins eða utan þess. Þar vega gjaldmiðilsmálin þungt. Á að 
byggja upp hagkerfi þar sem íslenska krónan er gjaldmiðillinn 
eða evran?

Það er útilokað að skjóta Evrópumálunum lengur á frest þrátt 
fyrir að ljóst sé að flokkarnir tveir sem ætla sér að stýra landinu 
næstu árin hafi öndverða afstöðu í málinu.

Komandi ríkisstjórn getur ekki læðst í kringum aðildarvið-
ræður eins og köttur í kringum heitan graut. Mikill fjöldi skoð-
anakannana sem gerðar eru um Evrópumál, ekki bara að frum-
kvæði þeirra sem gangast fyrir skoðanakönnunum heldur einnig 
margvíslegra hagsmunasamtaka, sýnir glöggt hversu brýnt þykir 
að málið sé tekið á dagskrá. Meðan þjóðin hefur ekki undan að 
svara þessum skoðanakönnunum, virðast stjórnmálamenn ekki 
hafa þrótt til að taka málið á dagskrá.

Vinstri grænir hafa gefið því undir fótinn að hefja aðildar-
viðræður og leggja svo mögulegan samning í dóm þjóðarinnar. 
Þetta er meðal brýnustu verkefna komandi ríkisstjórnar og í anda 
þeirra lýðræðisvinda sem nú blása. Tíminn einn sker úr um það 
hver niðurstaðan verður.

Aðildarviðræður og lýðræðisleg ákvarðanataka:

Evrópa á dagskrá 
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Misjöfn eru morgunverkin
Flestir hafa upplifað það að fara 
aðeins of geyst á laugardagskvöldi 
þannig að sunnudagurinn verði 
nokkuð rykugur. Þetta á jafnt við 
um fræga fólkið og okkur hin, þó 
vissulega megi færa rök fyrir því 
að menn bregðist misjafnlega við 
ástandinu. Þetta kom fyrir Ásdísi Rán 
um helgina og segist henni svo frá í 
dagbók sinni:

„Þetta er búið að vera mjög 
latur dagur, henti krökkunum 
í barnapössun og skellti mér í 
SPA-ið í WorldClass. Fór aðeins 
út í gærkveldi og er frekar 
tussuleg í dag af þeim völd-
um. Ætla að eyða restinni í 
leti líka, þarf að spreyja á mig 
brúnku og gera mig fína …“

Þjónusta í lagi
Eyjan.is er vinsæll vefur og þar 
blogga ófáir, ekki síst þeir sem sækj-
ast eftir atkvæðum. Eyjan er gátt, 
blogg- og fréttagátt, og á sem slík að 
bjóða upp á fjölbreytt úrval.

Það stóð heima í gær þegar einn 
bloggarinn, Margrét Hugrún, fagnaði 
komu lóunnar - og þar með vorsins. 

Innan skamms hafði 
annar, Björgvin 
Valur, þjónustað 
lesendur með 
dáindisuppskrift 
af heiðlóum með 
vínberjum.

Ekki alveg rétt
Landinn getur endalaust skemmt sér 
yfir Gettu betur og þeir eru til sem 
fá keppnina svo á heilann að þeir 
eru sérfræðingar í henni langt fram á 
fertugsaldur. Og vissulega er keppnin 
ágæt, bæði rétt svör og röng.

Þannig svaraði einn keppandi því 
aðspurður á laugardaginn að Birgir 
Ísleifur Gunnarsson væri söngvari 
í ABBA, en rétt svar mun vera 
Motion Boys. Sænska sveitin átti 
sitt blómaskeið á 8. áratugnum, 
reyndar um svipað leyti og Birgir 
Ísleifur Gunnarsson eldri. Hefur 

hann eitthvað að segja 
okkur?

 kolbeinn@frettabladid.is

Styrkir til stjórnmálaflokka
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„Ég hef frá barnæsku verið höll 
undir hannyrðir, en eftir að ég 
kynntist bútasaumi datt ég alveg 
í hans heim og hef ekki dottið úr 
honum síðan,“ segir Ágústa Mark-
úsdóttir bútasaumskona, sem síðast-
liðin 25 ár hefur saumað í höndun-
um yfir hundrað bútasaumsteppi 
handa vinum og vandamönnum.
„Það var fyrst í gegnum Guðfinnu 
í Virku sem ég komst á snoðir um 
bútasaum, en svo jók ég við þekk-
inguna þegar dóttir mín bjó um 
tíma í Bandaríkjunum. Amish-fólk-
ið er öðru handverksfólki þekktara 
fyrir bútasaum og á þeirra slóðir 
hef ég tvisvar farið, sem var mikið 
ævintýri að upplifa.“

Ágústa segir lita- og munstur-
sköpun bútasaums heillandi, en 
bæði getur maður hannað sín eigin 
munstur og saumað eftir uppskrift-
um úr bútasaumsblöðum. „Búta-
saumsteppi segja gjarnan sögur 
og það er áskorun að takast á við 
nýtt teppi. Ég er oftast með fimm 
til átta teppi í handraðanum, en það 
tekur mig fjóra mánuði að hand-
stinga hvert teppi,“ segir Ágústa 
um þetta mesta áhugamál sitt. 

„Ég hef lítinn tíma til annars, en 
vann þó alltaf fullan vinnudag, þar 
til ég hætti 68 ára eftir 25 ár hjá 
Orkuveitunni. Þá fannst  mér fljótt 
afslappandi og gaman að geta allt-
af sest niður og tekið í nál, því til-

standið í kringum þetta gefur mér 
óskaplega mikið,“ segir Ágústa 
sem er nýorðin 75 ára. „Á afmæl-
inu héldu börnin mín sýningu á 
80 bútasaumsteppum mínum, en 
þau hafa alltaf sýnt saumaskap 
mínum mikinn áhuga, sem gleður 
mig mikið,“ segir Ágústa sem er í 
tveimur bútasaumsklúbbum.

„Í öðrum sauma ég með Guð-
finnu í Virku og tíu öðrum, en  hinn 
er sautján kvenna bútasaumshópur 
sem hittist vikulega vestur í Hús-
mæðraskóla. Það er virkilega góður 
félagsskapur og saman höfum við 
farið í ógleymanlega bútasaums-
ferð til Bandaríkjanna.“  
 thordis@frettabladid.is

Inn í heim bútasaumsins
Mestu dýrgripir kynslóðanna eru handunnir, heimagerðir hlutir ástvina, sem gefnir eru af heilum hug og 
unnir af natni með heitu hjarta. Dæmi um slíkar gersemar eru bútasaumsteppi sem skreyta hvílur okkar.

Hér situr Ágústa Markúsdóttir við saumaskap og innan um sum af nýjustu bútasaumsteppunum sínum, en í hverju teppi liggur 
margra mánaða vinna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Stuðningshlífar
fjölbreytt úrval

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

KAFFIBOLLAR  dökkna venjulega að innan með mikilli 

notkun og erfitt getur verið að ná litnum úr þeim. Samkvæmt 

gömlu húsráði er gott að láta bollana liggja í klórvatni um 

stund og eiga þeir þá að verða skínandi hvítir á ný.



Auglýsingasími

– Mest lesið

Í amstri dagsins er mikilvægt að dekra svolítið við sjálfan sig og auðvelt er 
að koma sér upp notalegri heilsulind á heimilinu. Baðherbergið ætti alltaf 
að vera staður þar sem hægt er að láta sér líða vel og slaka á. Við búum svo 
vel að hafa góðan aðgang að heitu vatni og eigum að notfæra okkur það til 
hins ýtrasta. Með örfáum og ekki svo dýrum aukahlutum eins og kertum, 
kremum, blómum, ilmolíum og góðum handklæðum er hægt að láta sér 
líða á baðherberginu heima hjá sér eins og á virkilega flottri baðstofu.  

emilia@frettabladid.is

Heilsulind heimilisins
Eftir langa daga er fátt jafn gott og að koma heim og láta líða úr sér í heitu 
baði. Margt er hægt að gera til að auka enn á vellíðanina og slökunina.

Blóm gera baðið enn þá meira aðlað-
andi.

Stór og góður sturtuhaus er munaður. Gott er að hafa góðan félagsskap í baðinu. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES/

Sápur, sjampó, olíur og og alls konar 
krem fullkomna baðferðina.

Gott getur verið að bursta húðina vel 
og vandlega fyrir baðið til að örva 
sogæðakerfið.

Mjúkur sloppur og rjúkandi heitt kaffi á 
vel við eftir bað á köldum vetrarmorgni.

Stór og þykk handklæði er gott að hafa 
við hendina.

Steinar við baðkarið auka 
á spa-stemninguna.

Það er alltaf kósí 
að baða sig við 
kertaljós.

RUGGUSTÓLL  er eitthvað sem ætti að vera á 

hverju heimili og róandi að rugga sér taktfast í 

honum. Ruggustólar eru eins misjafnir og þeir eru 

margir og geta bæði verið gamaldags og ömmu-

legir og framúrstefnulegir og flottir.

HEIMILI



fasteignir 

Egilsstaðir - Hjallasel
Glæsilegt 183,9 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum. Húsið er 
fullklárað að utan, og skilast á 
hvaða byggingarstigi sem er eftir 
samkomulagi. TIl greina getur komið 
að skipta húsinu upp í þrjár íbúðir 
til útleigu.  Gott verð.  Eigandi er 
tilbúinn að skoða makaskipti á eign á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu Domus á Egilsstöðum 
440-6020 eða dungal@domus.is

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

23. MARS 2009

Valhöll fasteignasala hefur til 
sölu 289 fermetra einbýlishús 
við Engimýri í Garðabæ.

K omið er inn í flísalagt and-
dyri, þar er hringstigi 
bæði upp og niður. Eldhús 

er rúmgott með nýlegri innrétt-
ingu og góðum borðkrók. Stof-
urnar eru stórar með útgengi á 
nýlega timburverönd með heit-
um potti sem á eftir að ganga 
betur frá. Hjónaherbergi er með 
góðum skápum og parketi á gólfi. 

Barnaherbergin eru einnig park-
etlögð. Baðherbergi er nýlega 
endurnýjað með baðkari, innrétt-
ingu, glugga og flísum á veggjum 
og gólfi. 

Á efstu hæð er fjölskylduher-
bergi eða sjónvarpsherbergi og 
úr því er gengið út á svalir. Tvö 
barnaherbergi með skápum og 
parketi á gólfum. Baðherbergi 
með flísum á veggjum og gólfi, 
sturtu og innréttingu. 

Á neðstu hæð er um það bil 
70 fermetra íbúð, sem skiptist í 

stofu, eldhús, svefnherbergi og 
baðherbergi með sturtu. Við inn-
gang í íbúð er stórt þvottahús og 
innangengt í 45 fermetra bílskúr, 
inn af bílskúr er geymsla. 

Garður er með miklum gróðri 
og næg bílastæði eru við húsið. 
Möguleiki er að útbúa sérinn-
gang í íbúðina niðri. Þetta er 
í heild stórt og mikið hús sem 
býður upp á ýmsa möguleika. 
Stutt í alla þjónustu, skóla versl-
anir og fleira. Möguleg skipti á 
minni eign.

Heitur pottur á verönd
Húsið stendur við Engimýri í Garðabæ.

Fremri í atvinnufasteignum
Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7  •  108 Rvk.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
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Selfoss -glæsilegt einbýlishús.
Glæsilegt 208,9 fm einbýlishús að meðt. bílskúr á þessum einstaka staö við Ölfusá. Frá 
eigninni nýtur afar fallegs útsýnis yfi r Ölfusá og víðar. Aukin lofthæð og fallegur arinn í 
stofu. Hiti er í gólfum í hluta hússins. Lóð fullfrágenginn með viðarverönd og skjólveggjum. 
Hiti í innkeyrslu og stétt. SKIPTI Á EIGN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU. 

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Öldugata-2ja - 3ja herb.
Endurnýjuð og björt 2ja - 3ja herb. 68,1 fm 
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað 
við miðbæ Reykjavíkur. Gluggar og gler 
endurnýjað nýlega. Útgangur á lóð úr stofu. 
Verð 19,5 millj.

Lundur-Kópavogi. 
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra herb. 
íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás, tæki í eldhúsum 
frá AEG. Gólfhiti. Fataherbergi innaf 
hjónaherbergi. Stæði í bílgeymslu. Húsin 
er klædd að utan með álklæðningu og 
Sedrusviði. Byggingaraðili er Byggingarfél. 
Gylfa og Gunnars. Verð eru frá 35,0 millj. 
ATH. ÍBÚÐIRNAR GETA EINNIG FENGIST 
TIL LEIGU.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Perlukór-Kópavogi.
Glæsilegt 219,3 fm einbýlishús á einni hæð með innb. 44,8 fm bílskúr á fallegum útsýnis-
stað við Elliðavatn. Eignin er vel skipulögð og innréttuð á vandaðan hátt. Björt og rúmgóð 
stofa, eldhús með sérsmíðari innréttingu, sjónvarpshol, 4 svefnherbergi, fataherergi innaf 
hjónaherbergi og vandað baðherbergi auk gesta snyrtingar. Stór timburverönd til suðurs 
og fallegt útsýni út á Elliðavatn. Stutt í skóla. Verð 69,0 millj.

Grænahlíð – Glæsileg íbúð – frábær staðsetning
100 fm 4ra herb. íbúð á efstu hæð í fjórbýlishúsi staðsett við opið svæði í Hlíðunum. 
Íbúðin er nánast algjörlega endurnýjuð m.a. ný innrétting og tæki í eldhúsi, ný gólfefni. 
Skipt hefur verið um þakjárn, gler og glugga. Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar 
suðursvalir og gott leiksvæði fyrir aftan hús. Verð 27,9 millj.

Reynimelur- 4ra herb. laus 
strax.
4ra herb. 87,7 fm endaíbúð á 2. hæð auk 4,5 
fm geymslu í kj. Gluggar í 3 áttir og svalir til 
suðvesturs. Stórar útsýnissvalir til suðvesturs. 
Stutt í skóla, sundlaug o.fl . LAUS STRAX. Verð 
20,7 millj.

Kristnibraut- 5 herb.
141,9 íbúð á efstu hæð auk 15,0 fm sér 
geymslu í kj. og tveimur bílskúrum. Stórt 
eldhús með eyju og graníti á borðum, stórar 
stofur og 3 herbergi. Þvottaherb. innan íbúð-
ar. Úr eldhúsi og stofu er útgangur á stóran 
þakgarð með frábæru útsýni yfi r borgina og 
tengi fyrir heitum potti. Verð 47,9 millj.

Fellsmúli-3ja herb. laus 
strax.
89,0 fm íbúð á 2. hæð auk 4,9 fm geymslu 
í kj. Góðar suðursvalir út af stofu. Bílaplan 
nýlega endurnýjað. LAUS TIL AFHENDING-
AR STRAX. Verð 19,5 millj.

Burknavellir-Hafnarfi rði. 
3ja herb. 
Mjög góð 88,1 fm íbúð á 2. hæð með 
sérinng.  af svölum í nýlegu fjölbýli að meðt. 
sér geymslu í kj.  Eldhús með kirsuberja inn-
réttingu. Suðursvalir. Möguleiki að yfi rtaka 
hagst. lán. Verð 19,5 millj.

Breiðavík- 3ja – 4ra herb. 
m bílskúr.
Góð 131 fm íbúð á 3. hæð auk sér geymslu 
og 19,2 fm bílskúrs. Rúmgott eldhús með 
útbyggðum gluggum, 2 rúmgóð herbergi, 
sjónvarpshol og stór stofa. Eikarparket og 
fl ísar á gólfum. Stutt í skóla. Verðtilboð.

Ásbúð-Garðabæ. 2ja herb. 
m.sérinng.
Góð 66,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinng. 
og sér útiaðstöðu með timburverönd og 
skjólveggjum. Þvottaherb.innan íbúðar.  Verð 
16,0 millj.

Hallakur-Garðabæ.
Glæsileg og björt 113 fm íbúð á 1. hæð að 
meðt. 11,9 fm geymslu í nýlegu fjölbýli á 
Arnarneshæðinni. Svalir í há suður út af 
stofu. Eldhús og baðherbergi með fallegum 
eikarinnréttingum. Hiti í gólfi  á baðherb. og 
þvottaherb. Sérinngangur af svölum. ATH. 
ÁHV. UM 26,0 MILLJ. Verð 27,5 millj.

Orrahólar. 3ja herb.
Vel skipulögð 92 fm íbúð á 7. Hæð, efstu,  í 
góðu lyftuhúsi þ.m.t. sér geymsla í kj. Suður-
svalir. Frábært útsýni er úr íbúðinni til suðurs, 
austurs og norðurs. Þvottaherb. á hæðinni. 
LAUS STRAX. Verð 19,5 millj.

Hverfi sgata. 3ja herb.
Falleg og mikið endunrýjuð 78,6 fm íbúð á 3. 
hæð í góðu nýviðgerðu steinhúsi í miðborg-
inni. Laus strax. Verð 20,9 millj.

Rekagrandi-2ja herb.
Góð 52,7 fm íbúð á jarðhhæð. Rúmgóð 
og björt stofa með útg. á timburpall með 
skjólveggjum í suðvestur. Sér geymsla og 
sameiginl. þvottaherb. á hæð. Verð 16,9 
millj.

Kambasel. 3ja herb.
Björt og vel skipulögð 101,4 fm íbúð á 
jarðhæð, ekkert niðurgrafi n og með sér garði 
á þessum rólega stað. Þvottaherbergi innan 
íbúðar.  Laus til afh. strax. Verð 22,9 millj.

Þorláksgeisli.
199,9 fm parhús á tveimur hæðum að meðt. um 25 fm innb. bílskúr. Eignin er vel inn-
réttuð og skiptist m.a. í bjartar og rúmgóðar stofur, eldhús, 5 herbergi og baðherbergi 
auk gesta snyrtingar. Aukin lofthæð á efri hæð. Stórar suðursvalir út af stofum. Eign 
sem er staðsett á frábærum útivistarstað. Skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu 
og stutt í golf. Verð 53,5 millj.

Miðleiti-2ja herb.
Góð 81,9 fm íbúð á 3. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Stórar og 
skjólgóðar fl ísalagðar svalit til suðurs.búðinni 
fylgir sér stæði í upphitaðri bílageymslu, 
hlutdeild í matsal, leikfi misal, gufubaði o.fl . 
Verð 31,9 millj.

Lindargata – tvær 2ja herb.
Tvær 2ja herb. 52 fm og 53 fm íbúðir á 4. 
og 9. hæð í  þessu eftirsótta lyftuhúsi í mið-
borginni fyrir 67 ára og eldri.  Sér geymslur á 
neðstu hæð. Öll þjónusta og félagsþjónusta 
í húsinu. Húsvörður. Lausar til afhendingar 
strax. Nánari uppl. á skrifstofu

Akrasel.
Vel skipulagt um 315 fm einbýlishús á stórri 
lóð á fallegum útsýnisstað neðarlega í 
Breiðholtinu. Innang. er í 25 fm bílskúr. Á 
neðri hæð hússins er 2ja herb. íbúð með 
sérinngangi. Glæsilegt útsýni úr stofum yfi r 
borgina, að Snæfellsjökli og víðar. Verð 
51,9 millj.

Brekkustígur-4ra herb. laus 
strax.
Björt og vel skipulögð 108,6 fm íbúð á 2. 
hæð að meðt. sér geymslu í kj. í gamla vest-
urbænum. Samliggjandi stofur og 2 herbergi. 
Möguleiki að útbúa 3ja herb. úr hluta stofu.  
LAUS STRAX. Verð 23,7 millj.

Laugavegur-Verslunar 
–og skrifstofuhúnæði
Til leigu um 405 fm verslunar 
- og lagerrými á jarðhhæð. 
Laust til afh. strax. Mikil lofthæð og 
góðir verslunargluggar. 
-Til leigu 490,6 fm skrifstofu-
hæð. Hæðin er mikið endurnýjuð. 
Getur mögulega leigst með öllum 
húsbúnaði og skilrúmum í opnum 
vinnurýmum. Laust til afh. strax.

Skógarhlíð 
– skrifstofuhúsnæði
Til leigu um 100 fm skrifstofuhúsnæði á 
3.hæð í þessu vel staðsetta lyftuhúsi við 
Skógarhlíð. Leigurýminu fylgir að gangur 
að fundarherb. á 1. og 5. hæð. Nánari 
uppl. á skrifstofu.

Skúlagata - skrifstofu-
hæðir
Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir í nýlegu 
lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað í miðborg-
inni. Um er að ræða hálfa 2. hæð, alla 3. 
hæð og alla 4. hæð hússins, samtals 1.132 
fm að stærð. Á 2. hæð er sameiginleg mót-
taka, 4 afstúkaðar skrifstofur og opið vinnu-
rými. Á 3. hæð eru 9 afstúkaðar skrifstofur, 
móttaka, fundarherbergi og opin vinnurými. 
Á 4. hæð er stór salur með mikilli lofthæð 
sem nýttur hefur verið sem fundarsalur og 
mötuneyti með eldhúsi. Eignin getur leigst 
í heilu lagi eða hlutum.

Síðumúli- skrifstofuhæð
Til leigu 332,4 fm skrifstofuhæð á 3. hæð 
auk 68,9 fm millilofti. Möguleiki að leigja 
í smærri einingum. Gluggar á öllum 
hliðum, góð lýsing og tölvulagnir í öllum 
herbergjum. Næg bílastæði. Leigist með 
eða án húsgagna.

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

ELDRI BORGARAR

17 júní torg-Sjálandi, Garðabæ
Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar fólki 50 ára og eldri. Um 
er að ræða 2ja og 3ja herb. íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm.  Bílageymsla fylgir 
fl estum íbúðum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt að utan 
að mestu með litaðri álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Teikn. og nánari uppl. á skrifstofu. ATH. ÍBÚÐIRNAR GETA EINNIG FENGIST TIL 
LEIGU.

Strandvegur-Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 3ja herb.
Afar falleg og björt 103,7 fm íbúð á 2. hæð (götuhæð) að meðt. sér geymslu í nýlegu lyftu-
húsi. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Eik í innréttingum. Eldunareyja 
og vönduð tæki í eldhúsi, rúmgóð stofa, 2 góð herbergi og baðherbergi með nuddbaðkari. 
Stórar suðursvalir og stæði í bílageymslu. Verð 33,9 millj.

Glæsilegar skrifstofuhæðir til leigu í Borgartúni 37

Um 3.200 fm skrifstofuhúsnæði  til leigu  í þessu vandaða húsi  í Borgartúni. Húsnæðið 
leigist  í heild sinni eða í einingum frá um  500 fm hver. Hluti húsnæðisins getur  
hentað undir verslun- eða þjónustu. Aðgangur að móttöku á götuhæð  auk mötuneytis.  
Allar lagnir fyrir tölvur og fjarskiptabúnað  eru fyrir hendi og mögulegt að leigja allan 
tæknibúnað til skrifstofuhalds. Vel útbúin fundarherbergi.

Afar vel staðsett eign við eina af fjölförnustu umferðaræðum í Reykjavík. 
Glæsilegt útsýni og næg bílastæði.

Bæjartún-Kópavogi.
210,2 fm einbýlishús með aukaíbúð og 32 fm bílskúr á þessum fallega stað við Fossvog-
inn. Í kjallara er  studíóíbúð með sérinngangi sem möguleiki er að stækka. Ræktuð loð 
með timburpalli til suðurs. Stutt í skóla, íþróttasvæði og fl esta þjón. Góð eign, laus til 
afh. strax. ÖLL SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð 53,9 millj

ELDRI BORGARAR
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3ja herbergja

Sumarhús Grímsnesi á bakka Hvítár.

Húsið er með einstaka staðsetningu á mikið grónu eignarlandi 
með útsýni yfi r ána.Tvö svefnherbergi, stofa og stórir sólpallar. 
Stutt í golfvelli og sund, sér hitaveita.  Einstakt tækifæri til eign-
ast hús á þessum frábæra stað V 22.0 millj

Gullsmári  - Kópavogur. Skipti á 
ódýrari.
Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu 
fjölbýli í Kópavogi. 3 svefnherbergi . Afgirt 
verönd. Björt og falleg eign. Verð: 23,3 m

Austurströnd-Seltjarnarnesi m. 
bílgeymslu 
Falleg  86 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð. 
skiptist í stofu, 2 svefnherbergi, eldhús 
og baðherbergi. Þvottahús á hæð, stæði í 
bílgeymslu fylgir. Gott verð 22,9 millj.

Víðimelur, 107 Reykjavík
Góð jarðhæðar íbúð, með rúmgóðri stofu 
og góðu herbergi með fataskáp.Eldhús 
með ljósri innréttingu. Þvottahús á hæð-
inni. V 15. 5 millj

Þórufell - Breiðholt.
Vel skipulögð 56,7 fm íbúð á þriðju 
hæð.  Stofa með útgengt á svalir.  Eldhús 
með fellanlegu borði, baðherbergi m. 
sturtuklefa. Svefnherbergi m. fataskáp.  V. 
14,5 millj.

Sumarhús -Grímsnesi - Kerengi.
Fallegur og notalegur bústaður staðsettur á kjarri 
vöxnu eignarlandi í grennd við Kerið. Stofa með 
opið eldhús og parket á gólfi , góð innrétting í 
eldhúsi.  Tvö svefnherb. með parketi á gólfi , annað 
þeirra með innfelldum fataskápum.  Baðherb. og 
útigeymsla.  V. 18,9 millj.  8217

2ja herbergja

2ja herbergja Sumarbústaðir

•  Sérhæð í hverfum 101 -104  - 105 og107. 

•  Raðhúsi í hverfum 111 eða 112 í skiptum f/tvær íbúðir  
   sem eru í Austurborginni (3ja) og Krummahólum (2ja)

•  Einbýli með tveimur íbúðum í skiptum 
   f/ tvær íbúðir sem eru í Hlíðum og Hafnarfi rði.

•  Vantar 2 – 3 og 4ra herbergja víðsvegar í 
   höfuðborginni.

•  Einbýli á Seltjarnarnesi eða í Vesturbænum.

Einbýli í eldri hluta Hafnarfjarðar í skiptum fyrir 
3ja herbergja í 101 Reykjavík.

    ÓSKUM EFTIR:

Eign vikunnar

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Erum með fjölda  eigna á skrá  þar sem fólk er 
tilbúið að skoða ýmis skipti.
Hafðu samband við okkur og kannaðu 
möguleika á  eign í makaskiptum.  Þú gætir verið 
komin í hentugri eign áður en þú veist af.

B o g i  P é t u r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
F i n n b o g i  H i l m a r s s o n  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i
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Logi Bergmann Eiðsson er mikill 
kylfingur og nýtir sumarið til þess 
að slá hvítu kúluna á völlum úti um 
allt land. Hann segir fátt jafn gott 
og að fara út á græna völlinn og 
gleyma stað og stund.

„Maður verður alveg viðþolslaus 
þegar maður sér glitta í grænt,“ 
segir Logi en fyrir skömmu hopp-
uðu margir kylfingar hæð sína af 
kæti þegar snjó tók að leysa og 
frost fór úr jörðu. Þeim var þó 
fljótlega kippt aftur niður á jörð-
ina þegar vetur konungur sýndi 
mátt sinn og megin. Venju sam-
kvæmt var snjórinn horfinn á ör-
skammri stundu og golfarar farn-
ir að streyma út á völl.

Logi byrjaði í golfinu fyrir 
fimmtán árum og er kominn með 
ellefu í forgjöf. Sjónvarpsmaður-
inn viðurkennir að íþróttin hafi 
gripið hann frá fyrstu stundu en 
skortur á tíma hafi gert það að 
verkum að hann hafi ekki getað 
sinnt henni sem skyldi. „Þetta 
byrjaði af einhverri alvöru fyrir 
svona fimm árum, þá fór maður 
að stunda þetta af einhverju viti,“ 
segir Logi og þar skipti mestu að 
hann og félagar hans stofnuðu golf-
hópinn Stullar. „Félagsskapurinn 
skiptir hvað mestu í þessari íþrótt 
og ég held að það eigi reyndar við 
um allar íþróttir,“ útskýrir Logi en 
Stullarnir hafa vaxið og dafnað í 

þau fimm ár sem hópurinn hefur 
verið starfræktur.

Logi segist ekki vera neitt sér-
staklega duglegur að æfa sig yfir 
vetrartímann. Hann sé bara yfir 
höfuð hreint ekki duglegur að æfa 
sig. „Nei, ég er bara miklu meira 
fyrir að spila. Ef ég verð alveg 
brjálaður af golfleysi þá fer ég 
upp í Bása og slæ nokkrar kúlur 
en svo nenni ég því ekkert og bíð 
bara eftir sumrinu.“ Logi nýtir sér 
reyndar reynslu og visku vinar 
síns Þorsteins Hallgrímssonar yfir 
sumarið og spilar með honum einn 
til tvo hringi. „Hann segir mér til 
og lagar þessi smáatriði sem eru 
svo mikilvæg,“ segir Logi sem 
nýtir sér einnig golfkennara ef 
sveiflan er í einhverju rugli. „Þá 
er um að gera að láta laga það sem 
fyrst svo að maður geri ekki alla í 
kringum sig brjálaða yfir vitleys-
unni.“

Logi er meðlimur í Nesklúbbn-
um og kann ákaflega vel við sig 
þar. „Þetta er svona lítill klúbb-
ur og mjög notalegur,“ segir Logi 
sem veit fátt jafn gott og að fara 
út á völl og gleyma bæði stað og 
stund. Og hann er bjartsýnn á sum-
arið. „Þetta verður yndislegt golf-
sumar, það er bara ekkert annað 
í boði, ég treysti því að það verði 
gott veður og maður geti stundað 
þetta af miklum þrótti.“  - fgg

Logi er ekki mikið fyrir að slá kúluna hvítu yfir vetrartímann. Þótt snjóað hafi á 
meðan á myndatökunni stóð var byrjað að glitta í grænt nokkrum dögum síðar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Félagsskapurinn mik-
ilvægastur úti á vellli

Crossfit-æfingakerfið kemur 
fólki í gott form; bætir líkam-
legt atgervi, almenna hreysti 
og andlega líðan.

„Crossfit er fyrir alla, sama hvern-
ig formið er. Þetta er alhliða æf-
ingakerfi og það kerfi sem er hvað 
mestri sókn í heiminum í dag, en 
Íslendingar eru með þeim fyrstu 
utan Bandaríkjanna til að tileinka 
sér það,“ segir Evert Víglunds-
son líkamsræktarþjálfari í World 
Class, um crossfit-æfingakerfið 
sem hannað er með almenna þátt-
töku í huga og þykir hið fullkomna 
líkamsræktarkerfi fyrir einstakl-
inga jafnt sem hópa, án tillits til 
getu eða reynslu af íþróttaiðkun.

„Öll erum við sköpuð eins og öll 
þurfum við að hreyfa okkur, en í 
crossfit kennum við fólki að hreyfa 
sig rétt. Því miður er of algengt að 
fólk beri sig vitlaust að, en með því 
að gera rétt kemur árangurinn fyrr 
í ljós og við færum til ákefð æfinga, 
hraða, þyngdir og endurtekningar, 
þannig að allir skili sömu hreyfing-
um,“ segir Evert og bætir við að 
þeir sem hafa hug á að æfa crossfit 
byrji á sex vikna grunnnámskeiði. 

„Þá fer stór hluti tímans í tækni-
lega kennslu á framkvæmd allra 
æfinga, og eftir sex vikur eru flest-
ir tilbúnir í áframhaldandi crossfit 
sem býðst með þjálfara alla daga 
vikunnar. Við mælum þó alltaf með 

að fólk taki þetta ekki með áhlaupi 
heldur hvíli sig á milli, því annars 
missir það móðinn og hættir.“

Evert segir crossfit vera kjörinn 
lífsstíl sem stunda megi alla ævi. 
„Crossfit er frábær leið til að auka 
lífsgæði, styrk, úthald og hreyfi-
getu, og allt lífið verður árangurs-
ríkara. Mælikvarði okkar er árang-
urstengdur. Við viljum ekki að fólk 
einblíni á fituprósentu og vigtina, 
heldur kennum því að setja miðið 
á aukna afkastagetu, enda finn-
ur fólk fljótt hversu miklu sterk-
ara það verður og úthaldsmeira 
í hreyfingum, lyftum og öðru,“ 

segir Evert sem varar við stöðluð-
um rútínum sem stöðva framfarir 
í líkamsrækt.

„Mikill meirihluti þeirra sem 
mætir reglulega í ræktina gerir 
sömu æfingarnar ár eftir ár. 
Það tekur líkamann hins vegar 
ekki nema tvo mánuði að aðlag-
ast ákveðnu álagi og læra þessar 
hreyfingar, og í framhaldi hættir 
hann að bæta sig. Í crossfit æfum 
við alla daga vikunnar en gerum 
aldrei sama hlutinn tvisvar,“ segir 
Evert og minnist á að hreyfigeta 
mannsins minnki þegar hann eld-
ist, en orsökina sé ekki að finna 
í hærri lífaldri, heldur því að við 
hættum að hreyfa okkur. 

„Ef við höldum áfram að hreyfa 
okkur, minnkar hreyfigetan hins 
vegar lítið sem ekkert, og maður á 
að geta æft reglulega þar til maður 
nær háum aldri og lífið tekur enda. 
Rétt mataræði skiptir svo meira 
máli en það eitt að mæta í ræktina, 
því ekki er hægt að æfa af sér lélegt 
mataræði, á meðan gott mataræði 
getur styrkt mann í lélegu æfinga-
kerfi,“ segir Evert og ítrekar að 
crossfit sé hagstætt fyrir budduna 
í krepputíð. „Við reynum að koma 
til móts við fólk á þessum erfiðu 
tímum, því þótt maður missi vinn-
una verður maður að halda áfram 
að lifa, en missi maður heilsuna 
hefur svo margt glatast.“

Sjá nánar á www.crossfiticeland.
is. - þlg

Crossfit er fyrir alla

Evert Víglundsson er líkamsræktarþjálf-
ari í World Class, þar sem byrjað var að 
kenna crossfit á haustdögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

„Crossfit er frábær leið til að auka lífsgæði, styrk, úthald og hreyfigetu, og allt lífið verður árangursríkara,“ segir Evert en að hans 
mati hentar þetta æfingakerfi öllum, óháð formi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hrotur trufla svefn mörg hundruð Dana á hverri 
nóttu. Þetta kemur fram á fréttavef Berlingske 
tidende en þar segir frá rannsókn sem 1.380 Danir 
tóku þátt í fyrir skömmu í tilefni af alþjóðlegum 
svefndegi þann 20. mars síðastliðinn.

Um 56 prósent þeirra sem tóku þátt sögðu 
hrotur, annaðhvort makans eða sínar eigin, trufla 
svefn og um 30 prósent lágu andvaka í einn eða 
fleiri tíma á nóttu út af hrotum. Þannig sefur um 
þriðjungur þátttakenda einungis um sex tíma á 
nóttu eða minna.

Of lítill svefn hefur áhrif á vinnugetu fólks á dag-
inn og almennt heilsufar. Fullorðin manneskja þarf 
að meðaltali um sex til átta tíma svefn á nóttu. Sjá 
www.berlingske.dk. 

 - rat

Danir andvaka út af hrot-
Góður svefn er 
nauðsynlegur 

til að halda 
heilsu. Hrotur 

geta truflað 
svefn.
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80 prósent Vesturlandabúa 
eiga við bakvandamál að stríða 
einhvern tíma á ævinni, þar af 
eru um tíu prósent sem glíma 
við þrálát vandamál. Allt byrjar 
þetta í skólum landsins þar sem 
krakkar sitja allt of mikið segir 
Haraldur Magnússon, hrygg- og 
liðskekkjufræðingur (osteópati).

„Það er ekki til hin fullkomna set-
staða, líkaminn reiðir sig á hreyf-
inguna og þannig má segja að 
við séum háð því að breyta um 
stöðu,“ segir Haraldur Magnússon, 
osteópat eða hrygg- og liðskekkju-
fræðingur, sem í vinnu sinni að-
stoðar fólk við að bæta líkams-
stöðu sína.

Bakvandamál af ýmsu tagi 
eru sérlega algeng á Vesturlönd-
um segir Haraldur sem bendir á 
að rannsóknir sýni að 80 prósent 
Vesturlandabúa glíma við bakverki 
um ævina. „Vandamál í baki eiga 
að miklu leyti rætur sínar að rekja 
til vitlausrar líkamsstöðu, þar á 
meðal brjósklos sem margir kann-
ast við.“

Vandamál Vesturlandabúa hefst 
á unga aldri, með of löngum setum 
á stólum í skólum. „Stoðkerfi okkar 
miðast við hreyfingu, kerfið reiðir 
sig á hreyfinguna til að gera sig 
ferskt,“ segir Haraldur sem bendir 
á að stoðkerfi okkar verði auðvitað 
veikara því minni þjálfun sem við 
séum í og stoðkerfið, það er að 
segja vöðvarnir sem hafa að megin-
markmiði að halda okkur uppi, 
veikist við miklar setur.

ÁLAG Á BAKIÐ AÐ SITJA
„Þegar við sitjum kyrr þá drögum 
við úr styrk okkar. Við erum held-
ur ekki hönnuð til þess að sitja ef 
svo má að orði komast, rannsókn-
ir sýna að það er 40 prósent meira 
álag á mjóbakið þegar við sitjum 
en þegar við stöndum,“ segir Har-
aldur.

Skólakrakkar standa auðvitað 
upp á milli tíma en það segir hann 
ekki nægja, þau þyrftu að standa 
upp í það minnsta á 20 mínútna 
fresti til þess að rétta úr sér og 
minnka líkurnar á því að líkams-
staða þeirra versni. „Það er líka 

sagt að krakkar haldi ekki einbeit-
ingu lengur en í tuttugu mínútur og 
þannig er kominn enn frekari rök-
stuðningur fyrir því að gera pásu 
á tuttugu mínútna fresti.“ 

Gott ráð til þess að halda hreyf-
anleika líkamans bæði fyrir börn 
og fullorðna er að sitja á hreyfan-
legum hlutum eins og til dæmis 
stórum boltum. Haraldur segir 
það tíðkast á meðal stórfyrirtækja 
í Þýskalandi að láta alla sitja á bolt-
um. „Það er samt ekki rétt sem 
sumir halda fram að við sitjum 
alltaf rétt ef við sitjum á boltum, 
við getum rétt eins verið hokin á 
þeim.“

LÆRUM SJÓNRÆNT
Haraldur bendir á að við lærum 
sjónrænt og fullorðnir séu ekki góð 
fyrirmynd barna í líkamsburði, þau 
hermi eftir okkur hoknar stöður. 
„Svo er annað sem spilar inn í þetta, 
það eru tískusveiflur, dissaratískan 
svokallaða þar sem allir sitja keng-
bognir með buxurnar á hælunum. 
Hún er ekki beinlínis góð fyrir-
mynd fyrir krakka.“

Slæm líkamsstaða í vinnunni er 
að sögn Haraldar afar stór þáttur í 
vandamálum fólks. Fólk sem situr 
mikið í vinnunni er þar fremst í 
flokki og þar eiga Vesturlandabú-
ar met. „Flestir venja sig á vitlausa 
líkamsstöðu og þó að líkaminn að-
lagist því þá gerist það iðulega að 
allt í einu förum við yfir sársauka-

þröskuldinn og þá er illt í efni.“
Líkamsrækt er ekki lausn á 

vandanum svona út af fyrir sig 
segir Haraldur, vegna þess að þeir 
sem þegar eru í vitlausri stöðu æfa 
þá einnig í henni og styrkja þannig 
vöðva sem viðhalda rangri stöðu. 
„Ýmis líkamsræktartæki eru dæmi 
um æfingar sem geta aukið vanda-
mál í baki í stað þess að draga úr 
þeim, til dæmis róðrartæki.“

GÓÐ OG VOND LÍKAMSRÆKT
Pílates-æfingar eru hins vegar að 
sögn Haraldar mjög góðar fyrir lík-
amsstöðukerfið, það er að segja ef 
maður veit hvernig á að vera beinn 
og æfir í réttri stöðu. „Í raun hafa 
allar æfingar möguleikann á því að 
vera góðar en líka slæmar,“ segir 
hann. „Jafnvel líkamsrækt sem 
allir myndu halda að væri góð, 
eins og að ganga, gerir bakinu ekki 
gott ef maður ber sig vitlaust; hún 
er auðvitað góð fyrir þolið en ekki 
fyrir bakið.“

Haraldur, sem lærði stoðkerfis-
fræði, hjálpar fólki sem á við bak-
vandamál að stríða og segir hann að 
aðstoðin snúi að einföldustu hlutum 
þegar fólk kemur í meðferð til hans, 
hann hjálpi því að sitja rétt, stíga 
upp úr rúminu, standa og þar fram 
eftir götunum. 

Áhugasamir geta fræðst nánar 
um efnið í fyrirlestri Haraldar um 
líkamsstöðu í Manni lifandi, þriðju-
daginn 31. mars. - sbt

Of mikil kyrrseta 
veldur bakverkjum

Bakvandamál eru sjaldgæfari hjá fólki 
sem ekki situr við skrifborð allan dag-
inn. NORDICPHOTOS/GETTY

Mjög margir sitja í vitlausri stöðu allan 
daginn með tilheyrandi álagi á bakið.

NORDICPHOTOS/GETTY

Of miklar setur fara illa með líkamann segir Haraldur Magnússon osteópat. FRÉTTABLAÐIÐ(ANTON.

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL ...

Falleg, tímabær 

og aðgengileg 

bók sem vekur 

hjá þér vellíðan 

og jákvæðni á 

krefjandi tímum.

1001 uppbyggileg slökunarheilræði fyrir 
fólk sem hefur lítinn tíma til að slaka á!

Opnunartími í sumar:
Mánudaga-fi mmtudaga  9-22
Föstudaga og Laugardaga  9-20
Sunnudaga   9-21

Nánari upplýsingar í Hraunkoti í síma 565-3361  •  www.hraunkot.is  •  hraunkot@keilir.is
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Vísindamenn við Háskólann í 
Iowoa gera því nú skóna að fólk 
sæki í saltan mat til að létta lund 
sína. Þeir halda því fram að salt 
virki eins og náttúrulegt þung-
lyndislyf, að því er fram kemur á 
vef fréttastofunnar BBC. Tilraun 
þeirra á rottum sem fengu ekk-
ert salt leiddi í ljós að þær hættu 
að gera hluti sem þær höfðu áður 
ánægju af, sem er merki um þung-
lyndi.

Vísindamennirnir vara þó við 
mikilli saltneyslu enda tengist of-
neysla salts háum blóðþrýstingi, 
hjarta- og æðasjúkdómum. Menn 
ættu ekki að innbyrða meira en 
sex grömm af salti á dag en að 
jafnaði er neysla þess mun meiri 
og innbyrða Bretar að meðaltali 
8,6 grömm af salti á dag. 

Talsmaður Consensus Action on 
Salt and Health (CASH)-samtak-
anna sem ætlað er að vekja fólk til 
umhugsunar um skaðsemi of mik-
illar saltneyslu segir: „Fólk þarf 
ekki nema lítið brot af því salti 
sem það innbyrðir á dag. Þessi 

rannsókn hjálpar okkur að skilja 
hvers vegna fólk sækir í salt þrátt 
fyrir að það viti vel að það geti 
haft alvarlegar heilsufarslegar af-
leiðingar.“ - ve

Salt getur virkað eins og náttúrulegt 
þunglyndislyf en hefur þó í miklu magni 
slæm áhrif á hjarta- og æðakerfi.

NORDICPHOTOS/GETTY

Saltneysla óholl en 
talin létta lundina

„Það geta allir lært salsa. Ég hef 
ekki enn kynnst neinum sem hefur 
ekki getað lært þetta og fólk allt 
upp í sjötugt mætir á námskeiðin,“ 
segir Hanna Harpa Agnarsdótt-
ir, viðskiptafræðingur og sérfræð-
ingur hjá starfsmannadeild LRH. 
Hanna dansar salsa hjá Salsa Ice-
land, félagi áhugafólks um salsa á 
Íslandi, allt að fimm sinnum í viku 
og segir það afar góða hreyfingu og 
æfingu. „Það tekur á að dansa allt 
upp í fjóra tíma í senn. Maður svitn-
ar stundum heil ósköp og strákarn-
ir eru oft að skipta um boli tvisvar 
eða þrisvar á kvöldi,“ segir hún og 
skellir upp úr.

Hanna Harpa kynntist salsa 
fyrst þegar hún var við nám í Kaup-
mannahöfn. „Þar var alls staðar 
verið að auglýsa salsa-námskeið 
þannig að ég ákvað 
að skella mér. Ég 
varð bókstaflega 
ástfangin af öllu í 
kringum þetta, tón-
listinni, menning-
unni og stemning-
unni, þannig að ég 
ákvað að leita uppi 
salsa þegar ég flutti 
aftur til Íslands. Ég sé 
ekki eftir því.“

Salsa Iceland var 
stofnað árið 2003 af 

Eddu Blöndal, sem kynntist salsa-
dansinum þegar hún var búsett í 
Svíþjóð. Frá 2006 hefur félagið átt 
í samstarfi við stærsta salsaskóla 
Norðurlandanna, SalsaAkademien 
í Stokkhólmi, og heimsækja kenn-
arar þaðan Salsa Iceland reglulega 
og halda námskeið. Hanna Harpa 
segir Eddu vera eins konar guðmóð-
ur salsa á Íslandi. „Þetta er mjög 
skemmtilegur félagsskapur. Það 
eru haldin námskeið á nokkrum 
erfiðleikastigum og líka skemmti-
leg salsakvöld þar sem gólfið iðar. 
Eitt af því sem gerir námskeiðin 
svona vinsæl er að fólk þarf ekki að 
skrá sig í pörum. Það er alltaf rót-
erað á námskeiðunum svo einstakl-
ingar geta skráð sig alveg eins og 
pör. Svo bjóða dömur upp í 

dans jafnt á við herr-
ana, þannig að það 
ríkir jafnrétti í salsa,“ 
segir Hanna Harpa. 

Hún stefnir ekki 
á keppni í salsa, 
þar sem dans-
inn sé skemmt-
un. „Í keppnis-
dansi er allt-
af fyrirfram 

ákveðin rútína, 
en „social salsa“ 
er hundrað prósent 
af fingrum fram – 
engar reglur, nema 
helst takturinn.“

 - kg

Jafnrétti ríkir í salsa
Hanna Harpa féll fyrst fyrir salsa í Kaupmannahöfn og leitaði það svo uppi á Íslandi.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hanna Harpa í suðrænni 
sveiflu á salsakvöldi í 
Óliver. MYND/ÚR EINKASAFNI

Hvannadalshnjúkur 2110 m 

Bárðarbunga 2000 m 

Kverkfjöll 1920 m 

Snæfell 1833 m Herðubreið 1682 m 

Hekla 1488 m 
Snæfellsjökull 1446 m

Esja 914 m

Loðmundur 1477 m 

Hraundrangi 1075 m 

Bláfell 1204 m 

Hengill 803 m 

Ármannsfell 768 m 

Valahnjúkur 458 m 

Esja 914 m 

Helgafell 338 m 
Vífilsfell 677 m 

Stóra-Dímon 178 m 

Drangaskörð 250m

Kerling 1538 m 
Mælifellshnjúkur 1138 m 

Bláhnjúkur 940 m  

Hornbjarg 534 m 
Keilir 379 m

Öskjuhlíð 61 m

SKRÁÐU ÞIG INN – DRÍFÐU ÞIG ÚT!

SAFNAÐU 
FJÖLLUM

MEÐ FERÐAFÉLAGI ÍSLANDS

VAXTALAUSIR LAGERHREINSUNARDAGAR!!
30% afsláttur af fjölþjálfum og hlaupabrautumAllt að 50% afsláttur af handlóðum og lóðaplötum

50%
afsláttur

WWW.GAP.IS

30%
afsláttur

Allt að 6 mánaða 
vaxtalausar raðgreiðslur 
í boði á þrektækjum
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Ekki líkar öllum við fótbolta, handbolta eða 
skíði. Sumir vilja einfaldlega kafa í drullu, veiða 
fisk með höndunum eða keppa í koddaslag.

Skrítnar íþróttir eru algengari en margur myndi 
halda. Hér verða taldar upp nokkrar og eru þær 
misaðlaðandi.

Mýrarköfun er íþróttagrein sem felst í því að 
keppendur synda tvisvar sinnum eftir 55 metra löng-
um skurði á sem stystum tíma. Oft er þessi skurð-
ur heldur óálitlegur, fullur af stöðnuðu og drullugu 
vatni. Keppendur eru með öndunarpípur og froska-
lappir. Yfirleitt eru notaðir blautbúningar en það 
er þó ekki nauðsynlegt. Keppendur verða að synda 
án þess að nota hendur, aðeins fætur. Heimsmeist-
aramótið í mýrarköfun, sem heitir Bog Snorkeling 
á ensku, var fyrst haldið árið 1985. Það er nú haldið 
árlega í skurði nálægt Llanwrtyd í Wales.

Fílapóló er útfærsla á hinu hefðbundna pólói þar 
sem notaðir eru hestar. Fílapóló er spilað í Nepal, á 
Srí Lanka, Indlandi og í Taílandi. Notuð eru svip-
uð tól, pólókúla og löng kylfa. Völlurinn er töluvert 
styttri en venjulegur pólóvöllur enda fara fílarn-
ir hægar yfir. Tveir keppendur eru á hverjum fíl, 
annar stýrir fílnum meðan hinn segir honum hvert 
hann eigi að stýra og slær boltann. Þó fílapóló hafi 
fyrst verið spilað á Indlandi í upphafi tuttugustu 
aldar er uppruna íþróttarinnar að leita í Nepal. 
Tiger Tops í Nepal er miðstöð fílapólós og þar fara 
heimsmeistaramótin fram. Englendingar eru núver-
andi heimsmeistarar í íþróttinni.

Noodling kallast all sérstæð íþrótt sem felur í 
sér að veiða leirgeddu (catfish) með berum höndum. 
Íþróttin er upprunnin í suðurhluta Bandaríkjanna. 
Mörg önnur heiti eru notuð yfir sömu iðju eða: cat-
fisting, grabbling, graveling, hogging, dogging, gur-
gling, tickling og stumping. Leirgeddur lifa í holum 
undir bökkum áa eða vatna. Veiðimaðurinn byrjar 
á því að kafa og kanna umhverfið og leita að leir-
gedduholum. 

Þá stingur hann hendinni í slíka holu og vonandi 
bítur fiskurinn á. Flestir veiðimenn hafa aðstoðar-
mann sem hjálpar þeim að koma fiskinum á land 
eða í bát en þegar fiskurinn hefur bitið á er líklegt 
að hann sleppi ekki alveg í bráð. Leirgeddur geta 

orðið mjög stórar, allt að 50 til 60 pund, og því geta 
fæstir veitt einir.

Sláttuvélakappakstur er all sérstakt mótor-
sport. Þar er keppt á mikið breyttum sláttuvélum, 
oft sláttuvélatraktorum. Þess má geta að hnífarn-
ir eru fjarlægðir úr slíkum tólum enda mætti ann-
ars kalla þetta drápsvélar. Keppendur eru á öllum 
aldri og venjulega ríkir glaðlegur keppnisandi í 
stað alvarlegrar keppnishörku. Íþróttin var fundin 
upp árið 1973 á Cricketers Arms-barnum í Wisbor-
ough Green í vesturhluta Sussex í Englandi. Ungum 
mönnum sem datt það snjallræði í hug að keppa á 
sláttuvélum þar sem þeim þótti leitt hversu dýrt var 
að taka þátt í öðrum mótorsportgreinum. Fljótlega 
urðu Bandaríkjamenn áhugasamir um íþróttina og 
blómstrar hún þar í landi í dag.

Koddaslag tengja líklega flestir við börn, rúm, 
fiður og læti. Færri vita að keppt er í koddaslag víða 
um heim. Þó virðist þessi „íþrótt“ oft tengjast kyn-
órum karla enda til þess vitað að slíkum keppnum 
hafi verið slegið upp í tengslum við undirfatasýn-
ingar. - sg

Aðeins öðruvísi íþróttir

Mýrarköfun er heldur ókræsileg íþrótt.

Koddaslag geta allir stundað.

Sláttuvélakappakstur er glettilega skemmtileg íþrótt. NORDICPHOTOS/GETTY

Tvo knapa þarf á hvern fíl í fílapólói.

Leirgeddur fangaðar með berum höndum.
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„Það fyrsta sem kom upp í huga 
minn þegar ég sá þetta var hversu 
fallegar hreyfingar þetta eru á milli 
tveggja aðila,“ segir Sóley Stefáns-
dóttir, í hljómsveitinni Seabear, sem 
byrjaði nýlega að stunda capoeira í 
Mjölnishúsinu, en capoeira er sam-
bland af bardagalist og dansi. Sóley 
dvaldi í Suður-Ameríku í hálft ár 
þegar hún komst í kynni við íþrótt-
ina. 

„Áhuginn kviknaði 2006 þegar ég 
dvaldi í Gvatemala sem sjálfboðaliði 
í hálft ár og fór til Mexíkó og kynnt-
ist hópi fólks sem stundar capoeira. 
Ég heillaðist líka mikið af tónlist-
inni því allir stóðu í hring, sungu og 
spiluðu á hljóðfæri ef þeir voru ekki 
inni í hringnum að dansa,“ segir 
Sóley sem nemur tónsmíðar við 

Listaháskóla Íslands og er í píanó-
námi í FÍH. „Ég keypti berimbau, 
hljóðfærið sem er notað til að spila 
í capoeira. Því fylgir þurrkaður 
ávöxtur sem má alls ekki blotna, 
en ég ferðaðist með það út um alla 
Mexíkó. Ég lenti samt í vandræðum 
í tollinum í Bandaríkjunum því þeir 
héldu að ég væri með vopn, en náði 
sem betur fer að komast með það 
heilu og höldnu heim,“ segir hún. 

„Ég var með hrikalegar harð-
sperrur eftir fyrstu capoeira-æfing-
una því ég hef varla farið í handa-
hlaup í tíu ár, en fór þarna eflaust 
um sextíu,“ segir Sóley sem fer í 
sund til að slaka á. „Ég fer oft í Suð-
urbæjarlaugina. Það nærir bæði lík-
ama og sál og er eitthvað sem maður 
getur alltaf gert.“  - ag

Heillaðist af capoeira

Sóley kynntist capoeira í Mexíkó og heillaðist af íþróttinni, en capoeira er eins konar 
sambland af bardagalist og dansi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heilsustofnun Náttúrulækninga-
félags Íslands (NLFÍ) býður upp 
á tvenns konar dvalarmöguleika. 
Annars vegar læknisfræðilega end-
urhæfingu, en þá er meðferð greidd 
að stórum hluta af íslenska ríkinu 
og í slíkum tilfellum er skilyrði að 
læknir sendi inn beiðni fyrir dvöl. 
Allir sem sækja um fá svarbréf þar 
sem fram kemur tilboð um dvöl og 
dvalartíma, en hægt er að velja um 
einbýli eða tvíbýli. 

Dæmi um kvilla sem boðið er upp 
á meðferðir við í læknisfræðilegri 
endurhæfingu eru verkir, gigtar-
sjúkdómar, offita, hjartasjúk dómar, 
liðskiptaaðgerðir, streita, áföll og 
missir, afleiðingar slysa, erfið veik-
indi, húðsjúkdómar, krabbamein, 
reykingar, þreyta, þunglyndi og 
kvíði og öldrunarendurhæfing.

Þá er boðið upp á hvíld, slökun 
og endurhæfingu á Heilsustofnun 

NLFÍ, en þá koma dvalargestir á 
eigin vegum og bera allan kostnað 
sjálfir. Dæmi um slíkt eru heilsu-
dagar og stakar meðferðir, en 
Heilsustofnunin hefur sérhæft sig 
í vatnsmeðferðum og sjúkranuddi. 
Því er hægt að panta sjúkranudd, 
partanudd og heilnudd, fara í fjöl-
breytt heilsuböð og leirböð þar sem 
djúpur hiti slakar á vöðvum og linar 
verki í stoðkerfi, ásamt því að hafa 
góð áhrif á psoriasis og önnur húð-
vandamál. Eins er boðið upp á nála-
stungur við ýmsum kvillum, eins og 
stoðkerfisverkjum, mjóbaksverkjum 
og verkjum eftir hálshnykki. 

Þess skal getið að öllum stendur 
til boða að nýta sér aðstöðu í baðhús-
inu Kjarnalundi þar sem er 25 metra 
útisundlaug, 15 metra innisundlaug, 
heitir pottar, nuddpottar og fleira. 
Heimilid: www.nfli.is.

- þlg

Heilsan endurheimt 
hjá NFLÍ í Hveragerði

Fólk á öllum aldri leitar sér heilsubótar hjá Heilsustofnun NFLÍ í Hveragerði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Engin málamiðlun í gæðum

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.
Rannsóknir staðfesta árangur  -  www.celsus.is

fninni.

1 hylki á dag. 

Virkar strax! 

Eykur styrk og þol vöðva
                                      Betri árangur!

Vöðvabólga og stirðleiki
Byltingarkennt andoxunarefni !!
Lagar fljótt vöðvabólgu, stirðleika, eymsli, harðsperrur
og sinaskeiðabólgu.  Gefur aukna mýkt og vellíðan.
Eykur styrk og þol vöðva. Greinilegur  árangur við 
líkamsrækt, álagsvinnu og ferðalög.

Íþróttafólk og sjúkraþjálfarar mæla með AstaZan

AstaZan styrkir einnig húðina sem verður 
fallegri og fyrr brún í sól eða ljósabekk.
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Mörg okkar tengja fulla skál af 
kornflexi eða All-Bran við holl-
ustu og heilsusamlegt líf. Þar 
gætum við þó verið á villigötum 
ef marka má litla grein sem birt-
ist á danska fréttavefnum Politik-
en.dk 20. mars síðastliðinn en þar 
er bent á sykurinnihald mismun-
andi morgunkorns.

Í töflu sem birt er með fréttinni 
kemur fram að í venjulegu korn-
flexi eru um 8 prósent af sykri, 10 
prósent í Rice Crispies en 17 pró-
sent í venjulegu Special K korn-
flexi. Örlítið minna, eða 13 pró-
sent, er af sykri í heilkorna Special 
K kornflexi en 23 prósent í Speci-
al K Red Berries.  Einnig kemur á 
óvart að í venjulegu All-Bran eru 
22 prósent sykur, 27 prósent í All-
Bran Apple & Fig og í All-Bran 
Plus eru 17 prósent sykur.

Ekki er því allt sem sýnist 
þegar velja á hollan morgunverð 
en greinina má nálgast á www.pol-
itiken.dk/tjek/dagliliv.  - rat

Sælgæti eða 
hollusta

Ávaxtasalat er almennt talið vera hollur 
og góður morgunverður.

Paprikur eru fullar af vítamínum 
en í þeim eru A, B og C-vítamín 
auk steinefna og trefja. Rauð papr-
ika inniheldur til dæmis þrefalt 
meira C-vítamín en appelsína og í 
grænni papriku er tvöfalt meira af 
C-vítamíni en í appelsínu.

Best er að geyma paprikur við 
átta til tólf gráðu hita en þær lin-
ast fyrr ef þær eru geymdar í 
kulda. Grænar paprikur geymast 
lengst. Þó má frysta paprikur eftir 
að hafa skolað þær vel og fjarlægt 
himnur og fræ. Best er að skera 
þær niður í sneiðar eða bita í fryst-
inn og neyta þeirra strax eftir að 
þær þiðna.

Af paprikunni er allt ætt nema 
stilkurinn, himnurnar og fræin 
sem geta verið bragðsterk. 

Nánar má fræðast um íslenskt 
grænmeti og meðhöndlun þess á 
vefsíðunni www.islenskt.is.  - rat

C vítamín-ríkari 
en appelsínur

Paprikur eru ríkar af steinefnum og 
trefjum auk þess að innihalda A, B og 
C-vítamín.  NORDICPHOTOS/GETTY

Lýðheilsustöð og Slysavarnaráð standa fyrir 
morgunverðarfundi miðvikudaginn 25. mars 
á Grand hóteli við Sigtún. Yfirskrift fundar-
ins er Ofbeldi og slys á börnum.

Á fundinum verða fjórir fyrirlestrar. Brynj-
ólfur Mogensen, yfirlæknir á slysa- og bráða-
sviði Landspítala Háskólasjúkrahúss, fjall-
ar um slys á börnum; Sigrún Þorsteinsdóttir, 
sviðsstjóri slysavarnasviðs Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar, fjallar um slysa varnir fyrr 
og nú; Steinunn Bergmann, félagsráðgjafi 
Barnaverndarstofu, fjallar um ofbeldi gegn 
börnum og íhlutun á grundvelli barnavernd-

arlaga; Jenný Ingudóttir, verk efnisstjóri hjá 
Lýðheilsustöð, talar um áverkavarnir í ljósi 
lýðheilsu.

Eftir fundinn gefst tækifæri til fyrirspurna 
og umræðna en fundarstjóri verðu Eva María 
Jónsdóttir, dagkrárgerðarmaður hjá RÚV.

Þátttakendur verða að skrá sig á fund-
inn fyrir klukkan 12 á hádegi þriðjudaginn 
24. mars. Þáttökugjald er 2.000 krónur og er 
morgunverðarhlaðborð innifalið. Skráning 
fer fram á www.lydheilsustod.is/skraning og 
skal merkja sem „slysavarnir“.

- rat

Ofbeldi og slys á börnum

Meðal þess sem rætt verður á fundinum á Grand hóteli 
á miðvikudag eru slys á börnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:30 TIL 18:30 Í FULL-
BÚNUM SÝNINGARÍBÚÐUM VIÐ LAXATUNGU 90 OG 92.

Vorum að fá í sölu sex ný 172,5 fm raðhús sem verða 
afhent fullbúin með innréttingum og gólfefnum í apríl 
nk á verði sem ekki hefur sést í langan tíma.  3 svefn-
herbergi, 2 baðherbergi - hvítar innréttingar og eikar-
parket og fl ísar á gólfi .  Áhv. eru 20 millj. kr. ÍLS lán. 
Skipti á minni eign skoðuð!  V. frá 37,5 m. 4528

   Laxatunga - Ný raðhús á ótrúlegu verði!

  Mosfellsbær

Grundartangi - Einbýlishús Mjög 
fl ott og vandað 223 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr 
á glæsilegri lóð með hellulögðu plani, 
gosbrunn, læk, stórri afgirtri timburver-
önd með heitum potti og útigrilli. Húsið 
teiknaði Kjartan Sveinsson og Stanisla 
Bohic hannaði lóðina. Ýmis skipti 
möguleg á minni eign! 57,0 m 3557 

Súluhöfði - M/auka íbúð Falleg 197,4 
fm efri sérhæð með innbyggðum 
bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í kjallara 
í tvíbýlishúsi við Súluhöfða 25. Hæðin 
skiptist í forstofu, hol, fjögur svefn-
herb., tvö baðherb., þvottahús, eldhús, 
sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 37,5 
fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist í 
opið rými með eldhúsi og rúmgóðri
stofu, forstofu, baðherb., svefnherb. og 
geymslu.   V. 52,9 m. 4506

Þrastarhöfði - 3ja herbergja Falleg 
104,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 
stæði í bílageymslu við Þrastarhöfða 
4-6 í Mosfellsbæ. Mjög glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni, bæði til suðurs, norðurs 
og vesturs V. 26,9 m. 4545 

Klapparhlíð  - 2ja herbergja Falleg 
66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
við Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er laus til afhendingar!
 V. 17,9 m. 4540

TIL SÖLU - Hlín Blómahús Um er að ræða eina vinsælustu blómabúð landsins.  
Búðin hefur verið rekin af sömu aðilum í Mosfellsbæ sl. 16 ár við góðan orðstýr.  
Þetta er fl ott tækifæri fyrir t.d. tvo samhenta aðila sem vilja fara í skemmtilegan 
rekstur með góða sögu. Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, fasteignasali 
hjá Eignamiðlun í Mosfellsbæ í síma 586 8080. 4520

Berjarimi - LÆKKAÐ VERÐ! Vel 
skipulögð 67 fm 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi og góðri 
verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
baðherbergi, stofu, eldhús, sér þvotta-
hús og hjónaherbergi.  Í kjallara er sér-
geymsla og hjólageymsla.  Fallegt útsýni 
er af verönd vestur yfi r borgina. Íbúðin 
er laus til afhendingar! ÁHVÍLANDI 
CA. 13,3 m. V. 15,9 m. 3815 

Hæðargarður - Reykjavík Góð og mik-
ið endurnýjuð 62,4 fm, 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér inngangi 
við Hæðargarð 6.  Íbúðin er laus til 
afhendingar! V. 18,5 m. 4541 

Hörðukór 1 - 3ja herb. m/útsýni. 
Einstaklega vönduð 3ja herbergja 97,7 
fm íbúð á 9. hæð við Hörðukór 1 í 
Kópavogi með glæsilegu útsýni. Stæði 
í bílakjallara fylgir. Frágangur í íbúðinni 
er sérstaklega góður, innréttingar eru úr 
kirsuberjavið. Svalirnar eru yfi rbyggð-
ar og nýtast þær vel sem sólstofa. 
Seljandi skoðar skipti á allt að 40 m. 
eign með bílskúr í Mosfellsbæ eða 
Grafarvogi! V. 28,9 m. 4487

  Reykjavík

  AUÐVELD KAUP!! Erum með nokkrar eignir      
   með allt að 80 til 100% áhvílandi lánum!! 

  Kópavogur

Viðar Ingi 
Pétursson
s. 512 5426s. 512 5426

p@vip@365.isvip 65.is

Hrannar 
Helgason
s. 512 5441. 512 5441
hrannar@365.ishrannar@ sisr@365.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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allt fyrir kroppinn



DAIHATSU CUORE. Árg 2008, ekinn 
4 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 2.170. 
þús. lán 1.750. þús skipti á ódýrari 
möguleg.. Rnr.102040 SPARIBAUKUR 
Á HJÓLUM.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

PORSCHE CAYENNE TURBO S 520 HÖ, 
árg 2006, ek.17þús.km, Einn með öllu 
og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo 
S á landinu!! Tilboð óskast

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Lincoln Navigator LTD, árg 
2005, leður, glerlúga, 7 manna, rafm í 
öllu, skemmdur e/tjón, allir varahlutir 
fylgja, verð aðeins 1750 þús, uppl í s: 
892 1116

Santa Fe II disil sjálfsk. 07.2007. Getur 
fengist á 100% hagst.láni. Mjög vel 
með farinn ek.aðeins 26.þús.km Sumar 
og vetrar á felgum Spoiler dráttarkr.ofl. 
ekkert ákv. Uppl í s: 898-8228

Til sölu Renault Congo -00, ek. 122 
þ.km. Ný kúpling og tímareim og fl. 
Sumard. fylgja. Verð 270 þús. Uppl. í 
s. 892 8511.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR Á 390ÞÚS
Toyota Corolla 1.4 ssk árg 98“ ek 
144þ,sk 2010 ný nagladekk,góð sum-
ardekk bíllinn er eins og nýr!!! uppls 
843-9018

SJÁLFSKIPTUR Á 90ÞÚS
Mitsubishi Lancer 1.3 ssk árg 96“ ek 
180þ. Sér á lakki. nýleg negld dekk uppl 
s. 894-6383

Til sölu Mitsubishi Lancer, árg. 1991, 
ek. 137 þús. Þarfnast viðgerða til end-
urskoðunar. 4 aukadekk á felgum. Verð 
75 þús. S. 849-6794.

 250-499 þús.

Til sölu peugeot Expert 98, 8 manna 
Góður bill mikið yfirfarinn diesel gott 
verð. Einnig til sölu daihatsu applose 
92 4x4 ný skoðaður í góðu standi verð 
110.000. sími 8941599

 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

STAÐGREIÐSLA Í BOÐI
Óskum eftir að kaupa Toyota Corolla 
árg.’93-’01 ,ásamt fleiri tegundun af 
sömu árgerð. Upplýsingar í síma.562-
1717 og 8673769 hjá Bílalíf,Kletthálsi 2. 
bilalif@bilalif.is

Óska eftir tjónabíl Opel Corsa Swing 
árgerð 1993-2002, (body). s: 863-
0360.

Stgr. í boði. 300-400 þús. fyrir fólksbíl, 
sk.’10. Árg. helst ekki eldri en ‘00, 
og helst ekki ek. meiri en 100þ km. 
Einungis góður bíll kemur til greina. 
Uppl. e.kl. 17 í s. 846 4067.

Óska eftir bíl fyrir allt að 
150 þ. stgr.

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. Ekki 
eldri en ‘99. má þarfnast lagfæringa. 
S. 691 9374.

Óska e. að kaupa gamla Toyota Corolla, 
Hiace og Turbo diesel. Nán.uppl.í s.661 
2222

 Jeppar

Til sölu Patrol árg 91 breyttur 38“ er á 
góðum 35“ intercooler 3“ púst skoð-
aður 2010 athugasemdalaust. Uppl í 
síma: 895-3760 Borgþór eða 8624944 
Óskar.

 Vörubílar

www.vagnasmidjan.is
Eigum á lager eða útvegum grimm 
sterkt Domex plötustál. Kjörið til að 
klæða að innan slitna vörubílspalla 
og skúffur. Mjög gott verð. Leitið nán-
ari upplýsinga og tilboða Myndir og 
nánari upplýsingar á heimasíðu okkar: 
Vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R. S. 587 
2200 & 898 4500.

 Mótorhjól

BMW F650 GS DAKAR árg 2003 nýskr. 
2005. Ek. 3000 km EINS OG NÝTT 
verðtilboð. S. 699 2443.

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Vélsleðar

Til sölu skidoo MXZ Renegade 600sdi 
árg 06 136x16x1,25 belti nelgd með 
aukabrúsa töskum og yfirbreyðslu uppl 
í S:862-4944 Óskar eða 895-3760 
Borgþór

Til sölu skidoo MXZ Renegade 600sdi 
árg 06 136x16x1,25 belti nelgd með 
aukabrúsa töskum og yfirbreyðslu uppl 
í S:862-4944 Óskar eða 895-3760 
Borgþór

 Vinnuvélar

 Aukahlutir í bíla

Vantar kassa á sendibíl. L-5,40 B-
2,50. Hliðaropnun og hurð að aftan. 
Upplýsingar í síma 8918229

 Varahlutir

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

Sport diesel árg’ 00.
Uppl. í s. 893 5517 & 564 0123.

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‘00-
’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-’06. 
Nissan pickup/Almera ‘00-’06. VW/
skoda ‘00-’05. Mazda/Ford ‘00-’05. Kia, 
flestar gerðir. Chevrolet ‘05-’06. Citroen 
C2/C3 ‘02-’06. og fl. Kaupum bíla. Opið 
08-18. S. 565 3400 & 893 2284.

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í 
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 
587 2084 & 690 2084.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Garðyrkja

trjáklippingar.is

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja, snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
s. 698 1215.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til 
trjáklippinga. Felli tré og klippi runna. 
Jónas Freyr Harðarsson, Gróður og 
Garðar . S. 697 8588.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Trjáfellingar
Trjáklippingar, snyrting á trjágróðri.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

 Bókhald

 Skattframtöl 2009
Tek að mér skattframtöl ein-
staklinga og rekstraraðila frá 
5.500 kr. Ég er viðskiptafræð-
ingur Cant.Oecon. Með mikla 

reynslu. Ódýr og góð þjónusta. 
Kíktu á www.skatt.is S:661-

3703.
S. 661 3703. www.skatt.is

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

Bókhaldsstofa Óskars 
Sigurðssonar ehf.

S.557 6672 & 865 9328 sigurdsson.
oskar@gmail.com www.oskarsig.com

Skattframtöl. Bókhald og uppgjör 
rekstraraðila. Vönduð og ódýr þjónusta. 
S. 892 8784

Framtal 2009-Ódýr 
Þjónusta

Góð og traust þjónusta fyrir einstakl-
inga og einstaklinga með rekstur. Sæki 
um viðbótarfrest. Vönduð vinna! Opið 
um helgar. Framtalsþjónustan s. 533 
1533.

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

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.

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Úti og inni. S. 869 3934.

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

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

Aðhliða smíðavinna
Skoðum allt, getum bætt við okkur 
verkefnum. Uppl. í s. 771 1700

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breyt-
ingar og aðra almenna smíðavinnu, 
utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur 
og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðar-
lausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

Faglærður pípari getur bætt við sig verk-
efnum í pípulögnum. Vönduð vinnu-
brögð. Upplýsingar í síma 699 6069.

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

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

 Nudd

Excelent Nudd.Full service. Melissa and 
Barbara. S.616 2853

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall ? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Alla fatabreytingar, stuttur 

afgreiðslutími.
Opin mánudag- föstudag 

frá kl 09 - 17.30. laugardaga 
10-14. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í flesta bíla & jeppa, sparn-
aður 7% til +27% þetta virkar! Meiri 
Kraftur. Verð frá 11.900. -kr. 30 daga 
skilaréttur. SKM ehf. Viðarhöfða 2 . 
Stórhöfða megin S. 517 8400 - WWW.
SNJOKEDJUR.IS

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverris í s. 618 7001. 

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.

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbond, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl Hringdu núna og fáðu til-
boð þér að kostnaðarlausu!

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Píanóstillingar Píanóþjónustan Stefán 
Birkisson, yfir 20 ára reynsla. Sími 896-
0222

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Verslun

Blómálfurinn
50% afsláttur á völdum vörum í kjallar-
anum að Vesturgötu 4.

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

LIFEWAVE
Ótrúlegir Lifewave plástrar til sölu. Uppl. 
í s. 846 7622.

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 29 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 - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox 
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

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

RÁÐGJAFI-KRÝSUVÍK Meðferðarheimilið 
í Krýsuvík óskar að ráða áfengis- og 
vímuefnaráðgjafa. Áhugasamir hafi 
samband á netfanginu : lovisa@krysu-
vik.is

 Námskeið

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 8933089

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

 Hestamennska

Innréttingar í hesthús
Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu 
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869 
6690 Aðalsteinn.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is

Gistiheimili - 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

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

leiguherbergi.is

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar 
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar 
ekkert.

Sérhæð við Rauðalæk
Til leigu 120 fm 6 herb. sérhæð 
við Rauðalæk (105). Leiguverð 

140 þ. á mán.
Uppl. í s. 898 1188.

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Gott verð og traust þjón-
usta. Nánari upplýsingar á www.leigui-
budir.is

Vantar eignir á skrá í Kópavogi og 
Garðabæ, www.LMK.is

Ný 4ra herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 
og öll ljós
fylgja með.

Upplýsingar í síma 7727553

150 fm Falleg eign í Funalind, Verð 
130Þ á mán. Uppl: 6995008 Hannes.

Til leigu einbýli með bílskúr í Efstasundi. 
Verð 150Þ á mán. Uppl: 6995008 
Hannes.

Herb. til leigu m/ aðg. að baðh.. á sv. 
105. Uppl. í s. 562 0952 & 663 8108.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus 1 apríl. Uppl. í s. 
0045 2820 2880 & 0045 4333 6072.

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj. 
Kitchen, washer, dryer and free inter-
net. Furniture if needed. Tel 893 6060.

Mosfellsbæ 2ja herb íb 65m2 innif.
rafm.hita 79.000 mán. allt sér 8960415 
- 5666415

85 fm íbúð ( 2 svefnherbergi, stofa og 
eldhús) við Fjólugötu til leigu. Laus 
strax. Verð 130.000. Upplýsingar í síma 
772 7957

Kópavogur - til leigu lítil stúdíóíbúð, 
jarðhæð. Miðsvæðis. Allt sér, rólegur 
staður. Stutt í samgöngur. Leiga 30þ. 
á mán. Aðeins fyrir reglusaman eldri 
einstakling. Uppl. í s. 554 2258.

kósý 2 herb. hæð á kyrrlátum stað í 
hjarta 101 til leigu. Allt sér og lokaður 
garður. uppl. S. 6620160 /6593371 
icebona@yahoo.com

2ja herb. íbúð til leigu með sérinngangi 
á sv. 200 aðeins f. reglus. Uppl. í s. 
893 3475.

 HÚS Í SVEIT. lítið og notalegt 4 herb 
hús,staðsett 8 km frá Borgarnesi ,Til 
leigu á 67.000. 894-9052 Þórhildur

Herbergi til leigu í hafnarfirði upplýsing-
ar í síma: 5153245 og 8478809

Room for rent, Unufelli with furnit-
ure. Internet, whashing and bathroom. 
Price 29 Þus. Tel. 845 6154.

Nýuppgert rúml. 300fm. einbýlishús til 
leigu í Vogahverfi. Efri h. um 170 fm. + 
bílskúr. & 2 stúdíóíbúðir á neðri hæð. 
Leigist saman eða í sitthvoru lagi. S. 
660 8505.

Til leigu 40fm 2herb íbúð í fallegu 3býli 
á Öldugötu. V80þ uppl veitir Hannes í 
S:6995008

 Húsnæði óskast

Reglusöm kona óska eftir 2-3 herb. 
íbúð á höfuðbsv. Greiðslg. 70-90 þús. 
S. 847-4670.

Óska eftir 4+ herb. í 270, 113. 203 með 
bílsk. frá 15.4. Öruggar greiðslur, viðm.
v. 120-130 þús. Uppl. ivarorn@emax.is 
og 6967594

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður óskast til 
leigu.

Starfsmannafélag vill leigja 
nýlegan sumarbústað (innan við 

c.a. 200 km frá Rvk)
með heitum potti og húsbúnaði.
Vinsamlega sendið inn tilboð 

með öllum helstu
upplýsingum og myndum á 

sthordardottir@ossur.com fyrir 
26 mars.

SUMARBÚSTAÐUR 
ÓSKAST TIL LEIGU FRÁ 

1. MAÍ TIL 1. SEPTEMBER 
NK.

Óska eftir að leigja sumarbústað í fjóra 
mánuði frá 1. maí nk. Bústaðurinn 
þarf að vera vel útbúinn (helst með 
húsgögnum og heitum potti) og ekki 
lengra frá Reykjavík en ca. klukku-
stundaakstur. Hugmyndir um leiguverð 
ca. 50-60.000 kr. pr. mánuð. Góðri 
umgengni heitið. Hafið samband við 
Björn í síma 849-4477.

 Atvinnuhúsnæði

Lækkað verð!
Höfum til leigu bil 135,8 fm að 
Fosshálsi 27, 110 RVK., jarðhæð. Til 
afhendingar strax. 

 S. 577 4747 eða Sigurður í 892 3482 
eða á hogni@hofdabilar.is

 Geymsluhúsnæði

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

www.geymslaeitt.is
Til leigu geymslur frá 5 til 17 m2. Allar 
með sér inngangi. Bretti á 2.900.- 
Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. 
Upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

 Gisting

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

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.

 Atvinna í boði

Öryggisfélagið
óskar eftir starfsfólki í næturvinnu í 
verlsunum. Helstu störf eru öryggis-
gæsla, verslunarstörf, áfyllingar ofl. 
Skilyrði; góð þjónustulund og hreint 
sakarvottorð. Lágmarksaldur 25 ár. 
Öryggisfélagið ehf. Fákafen 11 / 2 Hæð. 
Umsóknir á staðnum. www.115.is

 Atvinna óskast

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

Húsamiður óskar eftir vinnu eða sjálf-
stæðum verkefnum. S. 534 8555.

 Fundir

Aðalfundur 
Verkstjórafélags 

Reykjavíkur.
Verður haldinn í kvöld mánudaginn 23 
mars kl 18:30 í húsakynnum félags-
ins Skipholti 50d. Dagskrá venjuleg 
aðalfundarstörf. Félagar fjölmennum. 
Stjórnin.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið allan sólar-
hringinn

Vantar 
þig
auka-
pening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu 
fólki til að bera út blöð milli  6 og 7 á 
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi 
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins 
vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu 
þig og fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt 
að sækja um á www.posthusid.is
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– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.
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Mánudagur 23. mars kl. 15:00 - 16:30. Stutt verklegt námskeið sem getur gert þér kleift 
að bjarga mannslífi þegar mínútur skipta máli. Farið er í endurlífgun, notkun hjartastuðtækja, 
losun aðskotahlutar og grundvallareglur skyndihjálpar.

Áhugaverð og gagnleg 
starfsemi í Rauðakrosshúsinu

Ókeypis
ráðgjöf

námskeið og

Allir velkomnir í Rauðakrosshúsið
Rauðakrosshúsið er miðstöð fyrir alla landsmenn þar sem einstaklingar og fjölskyldur geta 
leitað stuðnings við að takast á við breyttar aðstæður, fengið  ráðgjöf um margvísleg úrræði 
sem bjóðast í samfélaginu - eða nýtt krafta sína  öðrum til gagns. Öll þjónusta og viðburðir 
eru gestum að kostnaðarlausu. 

Kynning og umræður:  Sálrænn stuðningur
Mánudagur 23. mars kl. 13:00 - 14:30 og föstudagur 27. mars kl. 12:30 - 14:00. Fjallað er 
um áhrif alvarlegra atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar slíkra atburða. Bent 
verður á hvað er mikilvægt fyrir fólk að gera í þessu sambandi.  Umræður í lokin.

Í Rauðakrosshúsinu getur fólk sótt sér sálrænan stuðning hjá fagaðilum úr áfallateymi Rauða 
krossins, prestum og djáknum sér að kostnaðarlausu.  Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar taka á móti 
fólki og aðstoða það við að finna úrræði við hæfi. Ýmsir aðrir sérfræðingar veita ráðgjöf.
Rauðakrosshúsið er vettvangur fyrir ýmis konar félagsstarf og fræðslu (sjá nánari dagskrá 
á heimasíðunni raudakrosshusid.is). Þar er aðstaða fyrir börn, kaffihorn þar sem lesa má blöð 
og bækur, tölvuver, námskeið og ýmislegt fleira. Gestir eru hvattir til að nýta sér aðstöðuna 
og félagsskap annarra til að halda uppi lifandi starfi í Rauðakrosshúsinu. Dagleg starfsemi 
er í höndum sjálfboðaliða.

Dagskrá vikuna 23. - 27. mars

Verkleg æfing: Endurlífgun og hjartarafstuðtæki

Kynning: Söfnun fingurbjarga
Þriðjudagur 24. mars kl. 12:30 - 13:00. Forvitnilegt áhugamál, viltu vita meira?

Vinnustund: Áhugasviðkönnun - Skráning nauðsynleg
Þriðjudagur 24. mars kl. 13:00 - 14:30. Ef þú hefur ákveðið starf eða nám í huga, getur 
könnunin staðfest hugmyndir þínar. Ef ekki, gæti hún hjálpað til við að koma auga á fleiri 
möguleika. Skemmtileg og gagnleg stund fyrir alla.

Fundur: Hugarflugsfundur
Þriðjudagur 24. mars kl. 14:30 - 16:00. Umræðufundur um Rauðakrosshússið. Hvernig 
sérðu starfsemi Rauðakrosshússins fyrir þér? Hvaða viðburði viltu sjá á  dagskrá? Hvað 
getur þú lagt að mörkum? Þínar hugmyndir skipta máli.

Ráðgjöf: Skattaskýrslan- Skráning nauðsynleg
Miðvikudagur 25. mars kl. 12:00 - 14:00. Fékkstu frest til að skila framtalinu? 
Nú getur þú fengið ráðgjöf frá sérfræðingi þér að kostnaðarlausu. Tölvur á staðnum.

Námskeið: Ljósmyndun
Miðvikudagur 25. mars kl. 15:00 - 16:30. Farið verður í þá þætti ljósmyndunar  sem oftast 
“klikka” hjá fólki. Nokkur einföld og hagnýt ráð um hvernig gera má ljósmyndirnar þínar enn 
betri. Létt spjall og fyrirspurnir í lok kynningar.

Námskeið: Nýttu afganginn
Fimmtudagur 26. mars kl. 12:30 - 13:30. Er ísskápurinn fullur en ekkert til? 
Hvernig ferðu að því að búa til gómsætan og ódýran veislurétt úr afgöngum? 

Kynning: Gambía
Fimmtudagur 26. mars kl. 13:30 - 14:30. Gambísk menning og tónlist. Sjálfboðaliðar Rauða 
krossins í Gambíu sem hafa verið í heimsókn hjá Reykjavíkurdeild Rauða krossins segja frá landi 
og þjóð.

Spjallfundur: Verkefni Rauða kross Íslands
Fimmtudagur 26. mars kl. 14:30 - 15:30. Stutt kynning og spjall um helstu verkefni félagsins 
hér á landi. Gætir þú lagt eitthvað að mörkum?

Ráðgjöf: Heimilisbókhald á netinu - Skráning nauðsynleg
Fimmtudagur 26. mars kl. 16:00 - 17:00. Ráðgjafi frá Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna 
mætir á staðinn og hjálpar þér að komast af stað í heimilisbókhaldinu. Tölvur á staðnum.

Námskeið: Jóga fyrir byrjendur
Föstudagur 27. mars kl. 14:00 - 15:30. Viltu prófa jóga? Langar þig að slaka á? Nú er 
tækifærið. Frítt námskeið þar sem þú lærir léttar æfingar og teygjur og slakar svo vel á í lokin. 
Gott er að mæta í þægilegum fatnaði og hafa létt teppi meðferðis.

Borgartún 25       Sími: 5704000       www.raudakrosshusid.is       Opið alla virka daga kl. 12-17

UMRÆÐAN
Ástþór Magnússon 
skrifar um lýðræði

Lýðræðishreyfingin 
www.lydveldi.is vill 

moka út spillingu sem 
hefur þróast undir flokks-
ræðinu. Höfnum bakher-
bergjamakki Alþingis þar 
sem flokkseigendafélög 
eða hagsmunaklíkur stýra 
þingmönnum flokksins eins og 
peðum á skákborði og maka síðan 
krókinn á kostnað almennings. 

Stjórnmálaflokkarnir hafa þró-
ast í ófreskjur lýðskrumara. Nán-
ast er sama hvort litið er til hægri, 
vinstri eða miðju, þeir eru upp 
fyrir haus í fyrirgreiðslupólitík 
og gegnsýrðir spillingu sem nú 
afhjúpast í kjölfar bankahruns-
ins.

Rót vandans liggur í flokka-
kerfinu sem mótar nýliða í gamla 
formið. Kosningaloforð verða að 
engu í hrossakaupum um ráðherra-
stóla og völd. Einstaklingar kosnir 
með nokkur hundruðum atkvæð-
um á flokksþingi geta endað sem 
forsætisráðherra. Þjóðin kaus 
ekki þannig, en vegna gallanna í 
kerfinu hefur flokksvélin tekið af 
okkur völdin.

Beint og milliliðalaust lýðræði 
mun uppræta skúmaskot og hrossa-
kaup á Alþingi. Þingmenn sem ekki 
hlusta á þjóð sína í beinu lýðræði 
verða valdalausir. Lýðræðishreyf-
ingin er kosningabandalag óháðra 
frambjóðenda sem vinna sjálfstætt 
með sín stefnumál án flokkafjötra. 
Okkar kosningabandalag rúmar 
fólk úr öllum áttum. Andstæður í 
umdeildum málum, vinstri menn, 

hægri menn og allt þar á 
milli sameinast um beint 
lýðræði. Við viljum færa 
þér, einstaklingnum, vald-
ið til að kjósa um einstök 
mál á Alþingi óskir þú 
þess.

Allir geti sent Alþingi 
tillögu að nýju lagafrum-
varpi sem skal tekið til 
umfjöllunar ef stutt und-
irskriftum eins prósents 
kjósenda. Alþingismenn 

og ráðherrar geti einnig átt frum-
kvæði að nýjum frumvörpum. 
Þingmenn fari með umræðu og 
nefndarstörf vegna frumvarpa 
á Alþingi og kynni fyrir þjóð-
inni m.a. á rafrænu þjóðþingi og 
vef svæði.

Tilbúin frumvörp verði lögð 
fyrir þjóðþing Alþingis til 
atkvæðagreiðslu t.d. 1. maí og 1. 
desember ár hvert. Hraðbanka-
kerfið verði nýtt sem kjörklefar 
fyrir rafrænt þjóðþing. Ef nauð-
syn krefur geti Alþingi samþykkt 
bráðabirgðalög er gilda fram að 
næsta þjóðþingi. Þingmenn fara 
með atkvæði þeirra sem ekki óska 
að neyta atkvæðisréttar á þjóð-
þingi Alþingis.

Þingmönnum fækkað í 31 og 
valdir í persónukosningum.  
Alþingi velji ráðherraefni á fag-
legum forsendum. Forseti, sem 
þjóðkjörinn umboðsmaður lýðsins 
og eftirlitsaðili með virku lýðræði, 
skipar ráðherra og veitir þeim 
lausn eins og nú er. Ráðherrar sitji 
ekki á Alþingi, ráðning dómara og 
æðstu embættismanna verði stað-
fest af þjóðþingi Alþingis.

Höfundur er talsmaður Lýðræðis-
hreyfingarinnar.

Við færum þér völdin

UMRÆÐAN
Jón Kristjánsson skrifar 
um fiskveiðar

Einar K. Guðfinnsson, 
fyrrverandi sjávar-

útvegsráðherra, skrifaði 
grein í Fréttablaðið 19. 
mars sl. Hann sagði að 
hvalveiðar muni skaffa 
200-250 störf á Vestur-
landi, kjördæmi greinarritara.

Það er svo sem gott og blessað að 
veiða hvali en þessum stjórnmála-
mönnum virðist alveg fyrirmun-
að að minnast á hvað eigi að gera í 
fiskveiðimálum. Á ekkert að fara 
að liðka til í kreppunni? Eru menn 
svona hræddir við sægreifana? 
Ekki þurfa handhafar veiðiheim-
ilda að vera hræddir því lausnin er 
ekki að svifta þá veiðiheimildum, 
heldur hleypa öðrum að. 

Þá kemur að Hafró. Þeir standa 
á því fastar en fótunum að þorsk-
stofninn sé ofveiddur og því þurfi 
að takmarka veiðar og draga úr 
þeim.

Einar sagði að búið sé að sýna 
fram á að hvalurinn éti óhemju 
magn af fiski, hann sé í beinni 
samkeppni við nytjastofna okkar 
um fæðu og að reiknað hafi verið 
út af okkar færustu sérfræðing-
um að ef við stunduðum hvalveið-
ar væri hægt að auka þorskveið-
ar! Væntanlegar hvalveiðar eru 
svo smávægilegar að þær hafa 
engin áhrif til fækkunar hvala, 
enda notuð sú röksemd að þær séu 
sjálfbærar!

Þetta skyldu þó ekki vera sömu 
færustu sérfræðingar sem „reikn-
uðu út“ árið 1994 að ef fylgt væri 
22% aflareglu myndi þorskafli 
vera kominn í um 300 þús. tonn 
2003 og fara vaxandi til 2023? 

Þetta át hvala á nytjafiski sýnir 
hversu glórulaust það er að ætla 

sér að byggja upp þorsk-
stofninn með friðun. Það 
sem við ekki veiðum fer 
beint í hundskjaftinn. 

Sú aðferð að byggja upp 
þorskstofna með sam-
drætti í veiðum hefur 
hvergi tekist. Niðurskurð-
ur hefur alltaf, alls stað-
ar, leitt til varanlegrar 
minnkunar á afla. 

Aukinn þorskafli fæst 
aðeins með auknum þorskveiðum 
og það er hafið yfir allan vafa að 
í fæðuskorti, þegar fiskur er hor-
aður og vex illa, er nauðsynlegt að 
auka veiðar. Auknar veiðar skapa 
verðmæti og vinnu. - En þá kemur 
að Hafró. Þorskstofninn er að 
þeirra áliti ofveiddur, það má ekki 
auka veiðar, frekar skal draga enn 
úr þeim til „byggja upp stofninn“.

Sú stofnun virðist ekki læra 
neitt af reynslunni og hefur huns-
að allar líffræðilegar ábendingar 
sérfræðinga utan stofnunarinnar.

Það mætti láta sér detta í hug 
að stofnunin sé notuð til að skapa 
skortstöðu til þess að halda uppi 
verði á aflaheimildum og laga 
„eignastöðu“ kvótahafanna.

En er ekki kominn tími til að 
fólkið í landinu geti veitt sér í 
soðið? Það var Bjarni Benedikts-
son, sá gamli, sem sagði að það 
gagnaði lítið að friða fiskinn en 
drepa fólkið.

Höfundur er fiskifræðingur.

Fiskveiðar gegn 
atvinnuleysi

ÁSTÞÓR 
MAGNÚSSON

JÓN KRISTJÁNSSON

Þetta át hvala á nytjafiski 
sýnir hversu glórulaust það 
er að ætla sér að byggja upp 
þorskstofninn með friðun. Það 
sem við ekki veiðum fer beint í 
hundskjaftinn. 
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
512 5000.

MERKISATBURÐIR
1663 Sálmur Hallgríms Pét-

urssonar, Allt eins og 
blómstrið eina, sunginn í 
fyrsta sinn við útför.

1839 Hugtakið „ókei“ fyrst 
notað í Bandaríkjunum.

1919 Benito Mussolini stofnar 
Fasistaflokkinn í Mílanó á 
Ítalíu.

1937 Sundhöllin í Reykjavík vígð 
að viðstöddu fjölmenni.

1960 Söngsveitin Fílharmónía 
syngur í fyrsta sinn opin-
berlega í Þjóðleikhúsinu.

1970 Þrír leikarar halda upp á 
25 ára leikafmæli, þeir 
Baldvin Halldórsson, 
Gunnar Eyjólfsson og Ró-
bert Arnfinnsson.

Bandaríska sápuóperan Glæstar vonir, á frummál-
inu Bold and the Beautiful, var frumsýnd þennan 
dag fyrir 22 árum. 

Sögusviðið er Englaborg Kaliforníu, þar sem 
Forrester-fjölskyldan stýrir tískuhúsi sínu og fallega 
fólkið stundar dyggðir sínar og syndir til skiptis. 
Frá upphafi hafa margir sömu leikaranna stað-
ið vaktina, eins og Susan Flannery, John 
McCook, Katherine Kelly Lang, Ron Moss 
og Hunter Tylo, en líkt og með aðrar 
langlífar sápuóperur hefur verið óhjá-
kvæmilegt að endurráða í sum hlutverk 
á tuttugu ára ferli þáttarins. Glæst-
ar vonir voru í upphafi systurþátt-
ur The Young and the Restless, sem 
einnig var sköpunarverk Williams J. 
Bell og Lee Phillips Bell. 

Síðan þátturinn var frumsýnd-
ur í dagsjónvarpi CBS hefur hann 

mælst með mest áhorf allra sápuópera í veröld-
inni; áætlaðar 26,2 milljónir áhorfenda á hverjum 
degi, en eftir aldamót hefur þátturinn átt í auk-
inni samkeppni við veruleikaþætti og spjallþætti á 

dagtíma.
Þátturinn hefur verið gagnrýndur fyrir 

að eyða löngum tíma í einfaldan sögu-
þráð í stað þess að þróa meðfram 
hliðarsögur til að gera hann flókn-

ari. Þátturinn hefur einnig verið 
gagnrýndur fyrir að breyta sögu-
þræði án fyrirvara, ekki síst þegar 
kemur að rómantískri pörun 
söguhetjanna, en um leið hrósað 
fyrir að dvelja ekki við vonlausan 
söguþráð og enda hann strax. Þó 
truflar enn marga að söguþráð-

urinn endar oft án viðhlítandi 
niðurstöðu.

ÞETTA GERÐIST:   23. MARS 1987

Glæstar vonir frumsýndar vestra

„Starf KFUM- og K er fjölbreytt og 
skemmtilegt, byggt á kristilegum boð-
skap. Við ræðum við börnin um Jesú 
Krist sem fyrirmynd, kærleikann, 
hvernig maður kemur fram við aðra og 
syngjum gömlu og góðu KFUM-söngv-
ana. Þá læra börnin að biðja og ýmis 
Biblíuvers, en margir hafa sagt okkur 
árum og áratugum seinna hvernig þeir 
fundu huggun í lærdómi æskuáranna 
úr KFUM- og K þegar eitthvað bját-
aði á í lífinu. Starfið er því gott vega-
nesti út í lífið, enda komin á það 110 
ára reynsla,“ segir Ástríður Jónsdótt-
ir, kynningarfulltrúi KFUM og KFUK 
á Íslandi, sem hóf æskulýðsstarf sitt 
fyrir 110 árum. 

„Þá var séra Friðrik Friðriksson, oft 
nefndur æskulýðsfulltrúi 20. aldarinn-
ar, nýfluttur heim frá Danmörku, þar 
sem hann hafði kynnst sams konar 
starfi, en í þá daga var afskaplega lítið 
um æskulýðsstarf fyrir íslensk börn. 
Friðrik var því fenginn til að stofna 

Kristilegt félag ungra manna (KFUM) 
fyrir stráka og var fyrsti fundurinn 
haldinn 2. janúar 1899. Eftir nokkurra 
vikna starf komu fermingarstúlkur 
að máli við séra Friðrik og kröfðust 
þess að hann héldi svipaða fundi fyrir 
stelpur og að sjálfsögðu varð hann við 
bón þeirra og fór af stað með Kristi-
legt félag ungra kvenna (KFUK) í apríl 
sama ár,“ segir Ástríður um starfið 
sem síðan hefur haldist óslitið og er 
nú kraftmikið sem aldrei fyrr.

Alls taka yfir 5.000 börn þátt í starfi 
KFUM og KFUK á ári hverju. „Stærsti 
hópurinn er á aldursbilinu 9 til 18 ára, 
en elstu félagarnir eru komnir á tír-
æðisaldur. Starfið skiptist í vetrar- og 
sumarstarf, og á veturna sækja yfir 50 
hópar hefðbundna fundi og fjölbreytt-
ar þemadeildir sem tengjast ýmsum 
áhugamálum,“ segir Ástríður, en þess 
má geta að rokkóperan Hero í Loftkast-
alanum er hluti af ungmennastarfi fé-
laganna.

Samtökin reka fimm sumarbúðir á 
landinu. „Sumarbúðirnar njóta mikilla 
vinsælda og í fyrra var sett aðsóknar-
met. Krakkar koma ár eftir ár, enda 
erfitt að hætta vegna skemmtilegheita 
og kærra vinabanda þeirra á milli.“

Mikill fjöldi sjálfboðaliða og sum-
arstarfmanna tekur þátt í metnaðar-
fullu æskulýðsstarfi KFUM- og K. „Við 
leggjum mikið upp úr leiðtogaþjálfun, 
til að gera þá hæfa og tilbúna til að vera 
með börnin, eins og með námskeiðinu 
Verndum þau, ef koma upp vísbend-
ingar um ofbeldi, misnotkun eða van-
rækslu, því leiðtogar okkar þurfa að 
vera meðvitaðir, þekkja einkennin og 
að bregðast við þeim.“

Um næstu helgi verður glæsileg af-
mælishátíð hjá KFUM- og K í Reykja-
vík og á Akureyri. „Við munum svo 
halda áfram upp á afmælið árið um 
kring; ekki síst með börnunum í æsku-
lýðsstarfinu, jafnt sumar, vetur, vor og 
haust.“ thordis@frettabladid.is

KFUM OG KFUK Á ÍSLANDI:  FAGNAR 110 ÁRA STÓRAFMÆLI SÍNU Á ÁRINU

Gott veganesti á lífsins braut

ÆSKULÝÐSSTARF Í 110 ÁR Ástríður Jónsdóttir er kynningarfulltrúi KFUM og KFUK á Íslandi. Í vikunni kemur út afmælisrit í tilefni af 110 ára afmæl-
inu og um næstu helgi verður stórhátíð í höfuðstöðvum félaganna í Reykjavík og á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AFMÆLI

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTT-
IR alþingis-
maður er 59 
ára.

EINAR SVEIN-
BJÖRNSSON 
veðurfræðing-
ur er 44 ára.

BJARNI 
ÁRMANNSSON 
athafnamaður 
er 41 árs.

ROKKARINN DAMON ALBARN 
ER 41 ÁRS.

„Enginn og ekkert gerir mig 
hamingjusamari en fjölskyld-

an mín og starfið mitt.“

Breski tónlistarmaðurinn og Ís-
landsvinurinn Damon Albarn 

hóf ungur afskipti af tónlist og 
leiklist. Hann er aðalspraut-

an í hljómsveitinni Blur, þar sem 
hann syngur og spilar á hljóm-

borð ásamt því að semja lög 
og gáfulega, kaldhæðnislega 
texta undir áhrifum tónsmíða 

Bítlanna, Rolling Stones, Kinks 
og Small Faces.  

ÁLFRÚN 
HELGA ÖRN-
ÓLFSDÓTTIR  
leikkona er 28 
ára.

ÍSLENSKAR
LÍKKISTUR

ÍSLENSKAR
LÍKKISTUR

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Ingi Sævar Oddson
Asparási 1, Garðabæ,

lést á Landspítalanum Hringbraut fimmtudaginn 
19. mars sl. Útför hans verður auglýst síðar.

Þuríður Antonsdóttir
Hrafnhildur Ingadóttir Barði Ágústsson
Oddur Ingason
Gunnar Ingason Svanhildur Kristinsdóttir
Ómar Ingason Aníta Berglind Einarsdóttir    
og barnabörn.

Okkar ástkæra,

Ester Magnúsdóttir 
frá Hellissandi, Melalind 8 Kópavogi,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 25. mars kl. 13.00.

Alexander Alexandersson
Hjördís Alexandersdóttir Guðmundur Jón Jónsson
Bára Alexandersdóttir Þórarinn Hjálmarsson
Erla Alexandersdóttir Sigurður Jón Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Boðið er upp á aðstoð við að telja 
fram til skatts í söluturninum og 
veitingastofunni Fjöregginu í Hafn-
arfirði. „Þetta eru mikið til fasta-
kúnnar sem koma hingað og þeir 
eiga margir í smá vandræðum með 
þetta svo ég ákvað að bjóða fram að-
stoð mína,“ segir Jóhann Sveinsson 
eigandi. „Ég var í þessu lengi en nú 
geri ég þetta bara frítt,“ segir Jóhann 
sem var með bókhaldsþjónustu hér 
áður fyrr. „Margir kúnnanna unnu 
hér í grenndinni og komu þá hér við, 
nú eru margir þeirra búnir að missa 
vinnuna en koma þá hingað frekar til 
að spjalla.“ 

Í sjoppuna með skattframtalið

Fólk kemur ekki eingöngu í Fjöreggið til að fá sér sætindi og í gogginn heldur einnig til að telja 
rétt fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

CATHERINE 
KEENER 
leikkona er 51 
árs.

HOPE DAVIS 
LEIKKONA er 
45 ára.
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Lyfjastofnun og leikskólarnir 
Mánabrekka og Sólbrekka hlutu 
jafnréttisviðurkenningu Seltjarn-
arnesbæjar fyrir kjörtímabilið 
2006 til 2010. 

Viðurkenningarnar voru veitt-
ar við hátíðlega athöfn á Bóka-
safni Seltjarnarness á Eiðistorgi 
síðastliðinn fimmtudag en þær 
hljóta þau fyrirtæki í bæjarfé-
laginu sem þótt hafa unnið ötul-
lega að framgangi jafnréttisáætl-
unar.

Leikskólarnir Mánabrekka og 
Sólbrekka eru fyrstu vinnustað-
irnir í Seltjarnarnesbæ sem gefa 
út jafnréttisstefnu. Stefnan bygg-
ir á starfendarannsókn þar sem 
greint var frá hvort viðmót og 
samskipti við börnin, milli barn-

anna innbyrðis, starfsfólks inn-
byrðis og samskipti við foreldra 
væru byggð á jafnréttisgrunni.

Lyfjastofnun hefur einnig sett 
saman og unnið eftir jafnréttis-
áætlun þar sem konur jafnt sem 
karlar gegna stjórnendastörfum. 
Einnig fær starfsfólk tækifæri á 
sveigjanlegum vinnutíma til að 
sinna skyldum sínum gagnvart 
fjölskyldunni.

Jafnrétti Guðbjörg Jónsdóttir leikskól-
stýra á Mánabrekku með börnin í 

tónmennt. Mánabrekka fékk jafnrétt-
isviðurkenningu Seltjarnarnesbæjar á 

dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Viðurkenning fyrir jafnrétti

Rannsóknarstofa í krabbameins-
fræðum er nýtt heiti á rann-
sóknarstofu við Lífvísindaset-
ur læknadeildar Háskóla Íslands. 
Rannsóknarstofan er sú eina 
sinnar tegundar innan háskól-
ans og fyrsti áfangi í fyrirhug-
uðu sameiginlegu rannsóknasetri 
Háskóla Íslands og annara aðila í 
krabbameinsrannsóknum.

Upphaflega var rannsóknar-
stofan stofnuð fyrir tuttugu árum 
af Krabbameinsfélagi Íslands og 
hét þá Rannsóknarstofa í sam-
einda- og frumulíffræði. Þetta 
var um áratug áður en erfðarann-
sóknir og líftækni komust í al-
menna umræðu hér á landi.

Krabbameinsfélagið hætti 
rekstri rannsóknarstofunnar 
árið 2006 og var starfsemin flutt 
í áföngum yfir til læknadeildar 
Háskóla Íslands. Við rannsóknar-
stofuna starfar ungt fólk að vís-
indaverkefnum til háskólagráðu 
og hefur stofan unnið sér alþjóð-
legan sess á sviði krabbameins-
rannsókna.

Rannsóknir 
flytjast til HÍ

Rannsóknarstofa í krabbameinsfræðum 
við HÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Verkefnið Hannað í málm hlaut 
hæstu úthlutunina úr starfs-
menntasjóði félags- og trygginga-
málaráðuneytisins eða 1, 7 millj-
ón króna. Verkefnið skapar at-
vinnugrundvöll næsta hálfa árið 
fyrir þrjá hópa hönnuða og þrjú 
málmiðnaðarfyrirtæki.

Úthlutun styrkja fór fram á 
föstudaginn var en úthlutað var 
til 35 verkefna að þessu sinni, alls 
um 35 milljónum króna. Alls bár-
ust starfsmenntaráði 102 styrk-
umsóknir þetta árið en markmið 
styrkveitinganna er að efla hæfni 
starfsfólks og styrkja stöðu at-
vinnugreina og fyrirtækja á Ís-
landi.

Ásta R. Jóhannesdóttir, félags- 
og tryggingamálaráðherra sagði 
við úthlutunina að það væri ekki 
síst mikilvægt að tryggja sem 
flest námsúrræði fyrir þá sem 
hafa misst vinnu í árferðinu sem 
nú ríkir. „Þannig getur fólk nýtt 
tímann þegar litla vinnu er að hafa 
til að efla sig og gera sig betur 
hæft fyrir ýmis störf þegar að-
stæður glæðast á ný.“ 

Einnig hlutu styrki: námskeið 
um heimavinnslu mjólkurafurða 
og stofnun matvælafyrirtækja, 
menntasmiðja karla, störf án stað-
setningar og þróun náms í stein-
lagna og umhirðutækni.

Hannað í 
málm

Ásta R. Jóhannesdóttir, félags- og trygg-
ingamálaráðherra, talaði fyrir mikilvægi 
sem flestra námsúrræða fyrir þá sem 
hafa misst vinnu. MYND/ÚR EINKASAFNI
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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

Nau-
nau!

Er hann 
end-

an lega 
farinn?

Nei … ég heyri smá 
andardrátt …

Og ég finn smá 
brennivínsfnyk!

En samt. 
Verðum við 
ekki að gera 

eitthvað?

Að sjálf-
sögðu!

Sjá-
umst.

Ekki koma 
seint 
heim.

Skilgreindu 
„seint“.

Nanósekúnda 
eftir tímann sem 

við ákváðum.

Ég verð að fá mér 
nákvæmara úr.

Almenna 
uppboðsstofan

Hvar er brim-
brettið mitt!?!

Drengur.

O-ó. Ég held að 
lausnin okkar hafi 
verið að breytast.

Fyrsta, 
annað og 

þriðja. 
Farinn í 

mat!

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ

Skoðaðu 

Mín borg
ferðablað 
Icelandair á
www.icelandair.is

Í síðustu viku varð ég fyrir mikilli upplif-
un í leikhúsi. Ég fór nefnilega á sýning-
una Ég heiti Rachel Corrie í Borgarleik-

húsinu. Ég hafði lesið eitthvað um Rachel 
þessa, vissi að hún var bandarískur friðar-
gæsluliði og var drepin á Gasasvæðinu, 
og vissi að leikritið hafði verið gert upp úr 
dagbókum og tölvupósti hennar sjálfrar. 
Ég vissi að hún dó eftir að ísraelsk jarð-
ýta keyrði yfir hana þegar hún reyndi að 
koma í veg fyrir að hús palestínskra fjöl-
skyldna yrðu eyðilögð. Ég vissi líka að 
hún var jafngömul mér þegar hún dó. 
Þrátt fyrir það var ég alls ekki búin 
undir það sem beið mín.

Ég er venjulega frekar hrifnæm og 
það þarf oft ekkert rosalega mikið 
til að ég fái kökk í hálsinn, en þetta 
skiptið var ólíkt öðrum. Það er 
nefnilega ekki oft sem leikhúsið 
er svona nálægt samtímanum, 

og um leið raunveruleikanum, og í þess-
ari sýningu. Öll sýningin er raunveruleg, 
hún fjallar um raunverulega atburði með 
orðum raunverulegrar konu sem upplifði 
þá. Við þekkjum líklega flest sögu Ísraels 
og Palestínu og höfum heyrt um hrylling-
inn sem þar gerist, en samt er þetta svo 
fjarlægt okkur. Dauði hennar hafði líka 

þau áhrif á marga Bandaríkjamenn 
að þeir tengdu betur við þá atburði 

sem þarna eiga sér stað, eins 
sorglegt og það nú er. 

Ég held að flestir Íslending-
ar hefðu gott af því að sjá sýn-
inguna og læra um Rachel Cor-

rie. Það er ekki bara góð leið 
til að kynnast þessum málum á 
annan hátt heldur líka góð leið 
til að kippa okkur niður á jörð-
ina og rifja upp hvað við höfum 
það í rauninni enn þá gott.

Ég heiti Rachel Corrie

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir
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Rihanna óttast nú að kynlífsmynd-
band sem hún er sögð hafa gert 
með fyrrverandi kærasta sínum 
Chris Brown verði gert opinbert. 
Samkvæmt heimildum bandaríska 
tímaritsins Star eru Chris Brown 
og Rihanna ekki saman sem stend-
ur þrátt fyrir að hafa tekið aftur 
saman eftir að Brown réðst á hana 
í síðasta mánuði.

Umrætt kynlífsmyndband er 
meðal annars sagt sýna Rihönnu 
og Chris Brown stunda hlutverka-
leiki, en heimildamaður Star segir 
þau hafa verið ófeimin í kynlífinu. 
Verði myndbandið opinbert verður 
það ekki það fyrsta sinnar tegund-

ar því Paris Hilton, Pamela Ander-
son, Colin Farell og Tom Sizemore 
hafa öll sést á slíkum upptökum.

Kevin Macdonald, leikstjóri myndarinnar State of 
Play, er ánægður með að hjartaknúsarinn Brad Pitt 
hætti við að leika í myndinni. Ástæðan er sú að 
hann var of myndarlegur fyrir hlutverkið.

Pitt átti að leika blaðamann í myndinni á móti 
Ben Affleck, sem leikur stjórnmálamann, en 
hætti við vegna þess að hann var ósáttur við 
handritið. Í stað hans var fenginn Russell Crowe. 
„Að vissu leyti er ég ánægður með að þetta gekk 
ekki upp með Brad,“ sagði MacDonald. „Sam-
bandið á milli blaðamannsins og stjórnmála-
mannsins átti að vera þannig að blaðamannin-
um átti að líða eins og hálfgerðum klunna sem 
gæti ekki náð í kærustu. Hann átti að líta upp 
til stjórnmálamannsins. Þannig er Brad Pitt 
ekki. Hann þarf ekki að horfa upp til neins og 
segja: „Ég vildi óska að ég væri með kærustunni 
þinni“.“ Kvikmyndin, sem er byggð á samnefnd-
um breskum sjónvarpsþáttum, er væntanleg í 
næsta mánuði.

Brad Pitt of myndarlegur

BRAD PITT Hjartaknúsarinn Brad Pitt hætti við að leika í 
spennumyndinni State of Play.

Leikkonan Gwyneth Paltrow 
finnur til sektarkenndar vegna 
þátttöku sinnar í hasarmynd-
inni Iron Man 2. Upptökur eru 
að hefjast í Bandaríkjunum og 
Paltrow finnst slæmt að þurfa að 
rífa börnin sín tvö, hina fjögurra 
ára Apple og hinn eins árs Moses, 
í burtu frá sínu hefðbundna 
umhverfi í London. „Ég finn til 
sektarkenndar sem móðir vegna 
þess að dóttir mín hlakkar til en 
sonur minn segir: „Ég vil ekki 
fara í burtu“,“ sagði Paltrow. „Ég 
leik samt eiginlega aldrei í kvik-
myndum. Ég er eiginlega alltaf 
með börnunum mínum.“

Paltrow með 
sektarkennd

GWYNETH PALTROW Leikkonan fræga 
finnur til sektarkenndar vegna þátttöku 
sinnar í Iron Man 2.

STRESSUÐ Rihanna óttast nú að kynlífs-
myndband hennar og Chris Brown leki 
á netið.

Rihanna og Brown 
með kynlífsmyndband

Anne Hathaway bað ítalska fata-
hönnuðinn Valentino Garavani 
um að árita kjól sinn í einkasam-
kvæmi síðasta þriðjudag. Atvikið 
átti sér stað í matarboði sem hald-
ið var til heiðurs tískukónginum 
sem er 76 ára. Hann var í þann 
mund að heilsa gestum sínum 
þegar hann rak sig í vínglas og 
helltist úr því yfir kjól Hathaway.

Samkvæmt heimildum banda-
ríska dagblaðsins New York 
Daily News brást leikkonan hin 
almennilegasta við, hló og bað 
Valentino að árita kjól sinn til 
minningar um atvikið. Marg-
ar stórstjörnur heiðruðu fata-
hönnuðinn í boðinu, en þar á 
meðal voru Madonna og Gwyneth 
Paltrow.

Bað um árit-
un Valentino

MEÐ BLETT Á KJÓLNUM Anne Hathaway 
bað Valentino að árita kjól sinn eftir að 
hann rak sig í vínglas og úr því helltist 
yfir leikkonuna.
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
L
16
16
L
16
L
12
L

MARLEY AND ME    kl. 5.50 - 8 - 10.10
BLÁI FÍLLINN kl. 5.50
MILK    kl. 8
THE WRESTLER  kl. 10.20

L
L
12
14

KILLSHOT kl. 6 - 8 - 10.30
BLÁI FÍLLINN kl. 4
WATCHMEN D kl. 4.50 - 8 - 11.30
WATCHMEN LÚXUS D kl. 4.50 - 8 
MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 
THE INTERNATIONAL    kl. 10.30
ÆVINTÝRI DESPERAUX kl. 3.40
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 
THE PINK PANTHER 2 kl. 3.40

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
L
L
L
14
L

ARN THE NIGHT TEMPLAR    kl. 6 - 9
BLÁI FÍLLINN    kl. 6
LAST CHANCE HARVEY    kl. 8 - 10.10
MARLEY AND ME    kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE READER kl. 8 - 10.20
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
16
12
L
L
L
L
L

KILLSHOT kl. 8 - 10
THE INTERNATIONAL kl. 8 - 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
FANBOYS kl. 5.50
THE PINK PANTHER 2 kl. 6
THE FAMILY FRIEND kl. 6
THE CONSEQUENCES OF LOVE   kl. 8
ONE MAN UP   kl. 10.10

600kr.

fyrir börn750kr.

fyrir fullorðna

MÖGNUÐ SPENNUMYND 
GERÐ EFTIR SÖGU 
MEISTARA ELMORE 
LEONARD MEÐ DIANE 
LANE OG MICKEY ROURKE 
Í AÐALHLUTVERKUM

MYND UM HJÓN SEM ERU 
HUNDELT AF LEIGUMORÐINGJA 
OG FÉLAGA HANS!

RACE TO WITCH MOUNTAIN 5:50D - 8D - 10:20 L

RACE TO WITCH MOUNTAIN 5:50 - 8 VIP
DUPLICITY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

WATCHMEN kl. 8 - 10:10D 16

WATCHMEN kl. 10:10 VIP
ELEGY kl. 8 12

GRAN TORINO kl. 5:40 - 8 - 10:20 12

DESPEREAUX m/ísl. tali kl. 5:50 L

BEVERLY CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 5:50 L

DUPLICITY kl. 8D - 10:30D 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 5:50D L

LA SONNAMBULA kl. 7 ópera (endursýning) L

WATCHMEN kl. 10:10D 16

GRAN TORINO kl. 8 - 10:30 12

CONFESSIONS SHOPAHOLIC kl. 5:50 L

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 8 7

DUPLICITY kl. 10:30 L

WATCHMEN kl. 8 16

RACE TO WITCH...                     kl. 8 - 10:10 L

GRAN TORINO kl. 10:10 12

MARLEY AND ME kl. 8 L

STÆRSTA OPNUN Í USA Á ÞESSU ÁRI!
FRÁ LEIKSTJÓRA 300 KEMUR FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS 2009!HEIMSFRUMSÝNING

FRÁ TONY GILROY, EINUM AF 
HÖFUNDUM BOURNE MYNDANNA 
KEMUR FRÁBÆR MYND Í ANDA 

OCEANS ÞRÍLEIKSINS.

YFIRNÁTTÚRULEG SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

B.E.-MOVIE PLANET
“Óvæntasta skemmtun ársins”.

SV MBL
★★★

TOMMI - KVIKMYNDIR.IS
★★★★

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 8  7

DEFIANCE kl. 10:10 16

PINK PANTHER 2 kl. 8 L

HE’S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 10 12

SÍÐASTA SÝNING
kl. 19.00 SAMbíóunum Kringlunni

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DUPLICITY kl. 5.40, 8 og 10.30 16

WATCHMEN kl. 7 og 10 16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

★★★★★
- S.V., MBL

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

„Þetta er alveg fáránlegt því við 
vorum að búast við um þrjátíu 
manns,“ segir Árni Þór Árnasson, 
gítar- og bassaleikari í hljómsveit-
inni Rökkurró, um tónleika sveit-
arinnar í Hannover í síðustu viku. 
Þar mættu um 130 tónleikagestir 
og vísa þurfti fimmtíu manns frá 
vegna plássleysis. Rökkurró held-
ur alls sautján tónleika á ferðalagi 
sínu um Evrópu og voru komin 
hálfa leið til Würzburg þegar 
blaðamaður náði tali af þeim á 
föstudag.

„Við erum búin með ferna tón-
leika og það hefur gengið langt 
fram úr björtustu vonum. Það var 
líka uppselt á tónleikunum okkar 
í Dresden þar sem við spiluðum í 
gömlu leikhúsi og við höfum aldrei 
spilað fyrir svona marga á Íslandi 
eins og við höfum gert hér að und-
anförnu,“ segir Árni. Aðspurður 
segir hann engan umboðsmann 
starfa fyrir sveitina. „Við erum 
með þýskan „booking agent“ 
sem hefur bókað tónleikana, ann-
ars gerum við þetta bara sjálf og 

höfum verið að skipuleggja þenn-
an túr frá áramótum. Við erum 
þrjú í hljómsveitinni sem erum 
búin að missa vinnuna svo við 
höfum ágætis tíma til að standa 
í þessu,“ bætir hann við og segir 
hljómsveitarmeðlimi jafnvel hafa 
þurft að framleiða sjálf plötur til 
að selja á ferðalaginu. „Við erum 
tvisvar búin að selja upp diskana 
okkar og fáum ekki meira fyrr en 
á mánudag svo við enduðum á því 
að kaupa karton og vatnsliti og 
máluðum á diska sem við brennd-
um á tónleikastaðnum og seldum,“ 
útskýrir Árni ánægður með viðtök-
urnar. „Það er engin afsökum fyrir 
íslensk bönd að túra ekki þó það 
sé kreppa. Eftir þennan túr verð-
ur auðveldara fyrir okkur að kom-
ast til stærri dreifingaraðila fyrir 
næstu plötu.“  -ag

Uppselt á tónleika Rökkurróar

„Við stefnum á tökur í ágúst,” segir Snorri Þóris-
son, framleiðandi kvikmyndarinnar Rokland sem 
byggð er á samnefndri sögu Hallgríms Helga sonar. 
Marteinn Þórsson leikstýrir myndinni og Ólafur 
Darri Ólafsson verður í hlutverki bloggarans Bödda. 
Snorri sagði að ekki væri búið að ákveða frum-
sýningardag en útilokaði ekki að það yrði jafnvel 
um jólin. „Við verðum annaðhvort síðasta íslenska 
myndin á árinu eða sú fyrsta 2010.“

Stikla fyrir myndina hefur verið sett á netið 
þótt tökur séu ekki hafnar. Snorri segir að 
hún hafi verið gerð til kynna myndina fyrir 
erlendum fjárfestum og hún hafi meðal ann-
ars verið sýnd í Berlín og hlotið þar góðar 
viðtökur. Stíllinn á myndinni verði í þessum 
dúr en þar er blandað saman teiknimyndum 
og lifandi myndum. 

Snorri bjóst ekki við að stórvægilegar 
breytingar yrðu gerðar á leikhópnum en sam-
kvæmt vefsíðunni logs.is kemur Laddi inn á 
fyrir Þorstein Bachman. Snorri vildi ekki stað- festa þennan orðróm, sagði að enn 

ætti eftir að klára alla samninga við 
leikara og tökulið. „Ég reikna samt 
ekki með miklum breytingum þar 
á.“ - fgg

Laddi til liðs við Rokland

TÖKUR Í ÁGÚST Rokland fer í tökur í ágúst og verður 
hugsanlega frumsýnd um jól eða áramót. Marteinn 
Þórsson er leikstjóri myndarinnar.

Í ROKLAND Laddi mun að öllum líkindum leika 
það hlutverk sem Þorsteinn Bachman fer með 

í stiklu kvikmyndarinnar Rokland.

VINSÆL Uppselt hefur verið á tvenna 
tónleika Rökkurróar, en hljómsveitin 
heldur alls 17 tónleika í Þýskalandi, 

Belgíu, Hollandi, Frakklandi, Danmörku 
og Sviss.

Drykkjavöruframleiðand-
inn Soccerade, sem er í 
meirihlutaeigu Íslendinga, 
hefur gert samning við 
ökuþórinn Felipe Massa 
um að vera andlit drykkj-
arins. Hann verður í góðum 
félagsskap.

Ívar Jósafatsson, framkvæmda-
stjóri Soccerade International, 
segir í samtali við Paddoctalk.
com að þeir séu mjög ánægðir að 
hafa fengið Massa til liðs við fyr-
irtækið. Hann sé án nokkurs vafa 
einn fremsti íþróttamaður heims. 
„Jákvætt viðmót hans, hraði og 
ending er eitthvað sem fellur vel 
að vörumerki okkar,“ segir Ívar í 
samtali við síðuna.

Massa er kominn í hóp með 
ekki ómerkari manni en Cristia-
no Ronaldo, einum fremsta knatt-
spyrnukappa heims og leikmanni 
Manchester United og port úgalska 
landsliðsins. Ronaldo hefur verið 
andlit íþróttadrykkjarins í tæpt 
ár en samningar þess efnis voru 
handsalaðir í Manchester í júlí. 
Massa, sem er brasilískur, er 
einn helsti ökuþór Ferrari. Hann 
var aðeins hársbreidd frá því að 
verða heimsmeistari ökuþóra í 
fyrra en varð að sjá á eftir titlin-
um í hendurnar á Lewis Hamilton 
í æsispennandi keppni á heima-
velli sínum í Brasilíu. 

Soccerade hyggst hasla sér völl 
víða um heim og er orkudrykkur-
in nú fáanlegur á Íslandi. Þá er 

gert ráð fyrir því að markaðssetja 
hann í Sviss, Austurríki og Bret-
landi. Soccerade er að stærstum 
hluta í eigu Íslendinga en meðal 

hluthafa eru knattspyrnufeðgarn-
ir Eiður Smári og Arnór Guðjohn-
sen. 

 freyrgigja@frettabladid.is

FELIPE MASSA VEÐJAR Á 
ORKUDRYKK EIÐS SMÁRA

AUGLÝSA ÍSLENSKAN DRYKK
Íþróttahetjurnar Felipe Massa og Cristiano Ronaldo verða andlit Socc-
erade-drykksins. Fyrirtækið er að mestum hluta í eigu Íslendinga en meðal 
hluthafa er Eiður Smári Guðjohnsen, leikmaður Barcelona.
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Larry Mullen Jr., trommari U2, 
segir að hljómsveitin muni ekki 
starfa endalaust. „Sú stund mun 
renna upp að við segjum að nú sé 
best að hætta,“ sagði hinn 47 ára 
Mullen. „Hljómsveitin getur ekki 
haldið áfram endalaust, hún bara 
getur það ekki.“

Sveitin hefur verið önnum 
kafin að undanförnu við kynn-
ingu á nýjustu plötu sinni, No 
Line On The Horizon, og hyggur 
á umfangsmikla tónleikaferð í 
sumar. „Það væri gott að hætta 
þegar þú ert enn þá að gera góða 
hluti í stað þess að vera á niður-
leið. Mér fyndist það sorglegt,“ 
sagði hann.

U2 hættir á 
endanum

U2 Hljómsveitin mun ekki starfa 
endalaust að mati trommarans Larry 
Mullen Jr.

Billie Joe Armstrong, söngvari 
Green Day, segir að nýjustu plötu 
sveitarinnar, 21st Century Break-
down, sé ætlað að hvetja almenn-
ing til pólitískrar þátttöku.

„Fullt af fólki fæddist á óheppi-
legum tíma, þegar George W. 
Bush réð ríkjum. Fólk er bjart-
sýnt núna vegna Obama en passið 
ykkur. Ekki líta á hann sem svar-
ið við öllum ykkar bænum. Þið 
þurfið enn þá að vera vakandi og 
taka þátt,“ sagði Armstrong. Upp-
tökustjóri plötunnar var Butch 
Vig sem er þekktastur fyrir 
Nevermind með Nirvana.

Vill pólitíska 
þátttöku

GREEN DAY Rokkararnir í Green Day 
senda á næstunni frá sér plötuna 21st 
Century Breakdown.

Opnunarmynd Cannes-hátíðar-
innar, sem verður haldin í 62. sinn 
í maí, verður þrívíddarteikni-
myndin Up frá framleiðandanum 
Disney-Pixar. Þetta verður í fyrsta 
sinn sem teiknimynd frá Disney er 
sýnd við opnun hátíðarinnar.

Myndin fjallar um 78 ára gaml-
an mann sem lendir í ýmsum 
ævintýrum þegar hann bindur 
þúsundir blaðra við húsið sitt og 
flýgur til regnskóganna í Suður-
Ameríku. Flækir það málin þegar 
hann kemst að því að ungur skáti 
hefur gerst laumufarþegi um borð. 
„Þetta er mikill heiður og við erum 
stolt af þessari frábæru mynd. Við 
getum ekki beðið eftir því að sýna 
hana kvikmyndaheiminum hinn 
13. maí,“ sagði Dick Cook, formað-
ur Disney.

Up opnar Cannes-hátíð

UP Teiknimyndin Up verður opnunarmynd Cannes-hátíðarinnar í vor.

Útvarpsþátturinn Kassettan hefur 
göngu sína á X-inu 977 næsta laug-
ardag, 28. mars, í umsjón Ómars 
Eyþórssonar. Í þættinum, sem verð-
ur á dagskrá frá 10 til 12, verður 
einblínt á nýja tónlist. Hljómsveitir 
geta sent lögin sín til þáttarins á síð-
una omar@x977.is og eina skilyrðið 
er að upptökugæðin séu í lagi.

Að sögn Ómars myndast þarna 
kærkomið tækifæri fyrir hljóm-
sveitir að koma sér á framfæri en 
margir kvarta yfir því að erfitt sé 
að komast að í útvarpi. Stefnt er að 
því að velja eitt lag í mánuði úr þeim 
sem berast og setja það í spilun.

Kassettan í útvarpið

ÓMAR EYÞÓRSSON Leyfir nýjum hljóm-
sveitum að koma sér á framfæri.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VILTU 
SNÚA VIÐ 
BLAÐINU?

VISSIR ÞÚ AÐ ...
... Fyrirtæki geta fengið allt að 75% niðurgreiðslu vegna þjálfunar?
... Atvinnulausir geta fengið allt að 75% niðurgreiðslu vegna þjálfunar?
... Við hjálpum fyrirtækjum að sækja um styrk og niðurgreiðslu?

Kynntu þér námskeiðin okkar á www.dalecarnegie.is
eða í síma 555-7080

Beinum athyglinni að einstaklingnum á ný með Dale Carnegie þjálfun - upprunalegu og enn bestu leiðinni til að þróa mannlegu hliðina í viðskiptum.

NÁMSKEIÐ Í MARS OG APRÍL:

Er Dale Carnegie námskeið 
eitthvað fyrir þig?
Þriðjudaginn 24. mars frá 
kl. 9:00–11:00 kynnum við 
helstu markmið Dale Carnegie 
námskeiðsins.
Allir velkomnir. Aðgangur ókeypis.

Dale Carnegie grunnnámskeið
26. mars 2009, kl. 18:00–22:00.
12 vikur. Verð 124.900 kr. 

Dale Carnegie framhald
Aðeins fyrir þá sem hafa lokið 
Dale Carnegie námskeiði.
30. mars 2009, kl. 17:30–21:30.
4 vikur. Verð: 39.000 kr.

Áhrifaríkar kynningar
30. og 31. mars, 
kl. 8:30 og kl 16:00.
2 dagar. Verð: 114.900 kr.

Árangursrík sala
31. mars, kl. 8:30–12:00.
8 vikur. Verð: 134.900 kr.

Breytum mótlæti í sigra
15. apríl, kl. 8:30–16:30.
1 dagur. Verð: 24.900 kr.

Trúðu á sjálfan þig: 
“Komdu fram af öryggi”
17. – 19. apríl, kl. 8:30–16:30.
3 dagar. Verð: 105.000 kr.

Dale Carnegie fyrir 
stjórnendur
23. og 24. apríl, 
kl. 8:30–16:30.
2 dagar. Verð: 127.900 kr.

Vertu leiðtogi í þínu lífi
28. og 29. apríl, 
kl. 8:30–16:30.
2 dagar. Verð: 59.000 kr.
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sport@frettabladid.is

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

19. – 22. júní

154.900kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, hótelgisting í 3 nætur með 
morgunverði, miði á Formúluna, íslensk 
fararstjórn og rútuferðir.

Silverstone

Verð á mann í tvíbýli:

Formúla 1
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Vináttulandsleikur:
Ísland-Færeyjar   1-2
0-1 Fróði Benjaminsen (21.), 0-2 Guðjón Antoní-
usson, sjm (42.), 1-2 Jónas Sævarsson (90.).

Enska úrvalsdeildin:
LIVERPOOL - ASTON VILLA 5-0
1-0 Dirk Kuyt (7.), 2-0 Albert Riera (32.), 3-0 
Steven Gerrard (39.), 4-0 Steven Gerrard (49.), 
5-0 Steven Gerrard (65.).
MANCHESTER CITY - SUNDERLAND 1-0
1-0 Micah Richards (56.).
WIGAN ATHLETIC - HULL CITY 1-0
1-0 Ben Watson (83.)
BLACKBURN ROVERS - WEST HAM  1-1
0-1 Mark Noble (34.), 1-1 Keith Andrews (50.).
FULHAM - MANCHESTER UNITED 2-0
1-0 Danny Murphy (17.), 2-0 Zoltan Gera (86.).
NEWCASTLE UNITED - ARSENAL 1-3
0-1 Nicklas Bendtner (56.), 1-1 Obafemi Martins 
(57.), 1-2 Abou Diaby (63.), 1-3 Samir Nasri (66.).
PORTSMOUTH - EVERTON 2-1
0-1 Leighton Baines (3.), 1-1 Peter Crouch (21.), 
2-1 Peter Crouch (74.).
STOKE CITY - MIDDLESBROUGH 1-0
1-0 Ryan Shawcross (83.).
TOTTENHAM HOTSPUR - CHELSEA 1-0
1-0 Luka Modric (49.).
WBA- BOLTON WANDERERS 1-1
0-1 Matthew Taylor (66.), 1-1 Robert Koren (81.)
STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man, United 29 20 5 4 49-18 65
Liverpool 30 18 10 2 54-21 64
Chelsea 30 18 7 5 49-17 61
Arsenal 30 15 10 5 48-27 55
Aston Villa 30 15 7 8 43-36 52
Everton 30 13 9 8 40-31 48
-----------------------------------------------------
Portsmouth 29 8 8 13 32-46 32
Stoke City 30 8 8 14 29-47 32
Blackburn  30 7 10 13 33-49 31
Newcastle United 30 6 11 13 36-49 29
Middlesbrough 30 6 9 15 21-42 27
WBA 30 6 6 18 26-55 24

ÚRSLIT

HANDBOLTI Strákarnir okkar skutu 
sér á topp 3. riðils í undankeppni 
EM 2010 með stórsigri á Eistlend-
ingum, 38-24, að Ásvöllum í gær. 
Strákarnir áttu hreint frábæran 
leik og gengu í raun frá honum á 
30 mínútum enda staðan í leikhléi, 
20-8. Áhorfendur, sem troðfylltu 
Ásvelli, urðu vitni að sannkallaðri 
handboltaveislu í gær.

„Við vorum alveg svakalega til-
búnir og það skóp sigurinn. Við 
leiðum með tólf mörkum í hálfleik 
og slíkt hefst ekkert af sjálfu sér. 
Menn voru ekki að vanmeta and-
stæðinginn og þess vegna náðum 
við þessu forskoti. Þrátt fyrir góð 
úrslit og góða stöðu erum við ekki 
farnir að fagna sæti í Austurríki 
enda er mikið eftir,“ sagði glað-
beittur þjálfari íslenska liðsins, 
Guðmundur Guðmundsson.

Eins og svo margoft áður hafði 
hann undirbúið lið sitt óaðfinnan-
lega. Strákarnir algjörlega tilbúnir 
í slaginn nánast frá fyrstu mínútu. 
Liðið spilað lungann úr leiknum 
hreint stórkostlegan varnarleik 
og sökkti Eistlendingunum síðan 
með hraðaupphlaupum. Alls komu 
19 mörk úr hröðum upphlaupum 
sem er ekki ónýtt.

Það er ekki bara þessi góði 
varnarleikur og fínu hraðaupp-
hlaup sem skapa sigurinn. And-

legt ástand leikmanna er líka til 
fyrirmyndar og Guðmundi virðist 
ávallt takast að senda lið sitt inn 
á völlinn í hárréttu hugarástandi. 
Það er eins og undirbúningur hans 
og aðstoðarmannanna sé óaðfinn-
anlegur leik eftir leik.

Leikmenn landsliðsins hafa óbil-
andi trú á eigin getu og því sem 
liðið er að gera. Menn vinna af 
fórnfýsi hver fyrir annan og hafa 
svakalega gaman af hlutunum. Það 
virðist líka engu skipta hverjir 
spila hverju sinni. Allir skila sínu.

„Það eru ekki mörg landslið í 
heiminum sem myndu þola það 
að missa sex algjöra lykilmenn 
úr sínum hópi. Það er rosalega 
jákvætt hvað okkur gengur vel í 
þessari erfiðu stöðu,“ sagði Guð-
mundur og breiddin í landsliðinu 
er að verða mjög mikil. Það mikil 
að það á eftir að verða hausverkur 
fyrir landsliðsþjálfarann að velja 
hópinn þegar sterkir menn snúa til 
baka úr meiðslum.

„Vissulega verður það erfitt 
en það er ánægjulegt að sjá hvað 
þessir strákar falla vel inn í það 
sem við erum að gera,“ sagði Guð-
mundur.   henry@frettabladid.is

Á hraðri leið á EM í Austurríki
Íslenska hraðlestin skoraði 19 mörk úr hraðaupphlaupum gegn Eistlendingum og kafsigldi gestina. Niður-
staðan glæsilegur 14 marka sigur. Ísland komið á toppinn í riðlinum og með annan fótinn á EM 2010.

MAGNAÐUR Ásgeir Örn Hallgrímsson fór á kostum í Makedóníu og svo aftur á sínum 
gamla heimavelli gegn Eistum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÍSLAND-EISTLAND  38-24
Mörk Íslands (skot): Ásgeir Örn 
Hallgrímsson 7 (8), Aron Pálmarsson 
6 (7), Guðjón Valur Sigurðsson 5/3 
(7/3), Ingimundur Ingimundarson 
3 (5), Ragnar Óskarsson 3 (3), Þórir 
Ólafsson 3 (3), Rúnar Kárason 3 
(6), Vignir Svavarsson 2 (3), Sturla 
Ásgeirsson 2 (2), Róbert Gunnarsson 
2 (4), Sigurbergur Sveinsson 2 (3).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 
12 (29) 41%, Hreiðar Levý Guð-
mundsson 6 (13/1) 46%.
Hraðaupphlaup: 19 (Ásgeir 4, Ingi-
mundur 3, Þórir 3, Guðjón 2, Róbert 
2, Vignir 2, Sturla 2, Aron).

> Fjörið heldur áfram í Grindavík

Hin stórskemmtilega úrslitakeppni Ice-
land Express-deildar karla heldur áfram í 
Röstinni í Grindavík í kvöld. Þá hefst hitt 
undanúrslitaeinvígið er Grindavík tekur á 
móti Snæfelli. Grindavík ruddi ÍR auð-
veldlega úr vegi á leið sinni í undanúr-
slitin en Snæfell þurfti oddaleik til þess 
að ryðja Stjörnunni úr vegi. Vinna 
þarf þrjár viðureignir til þess 
að komast í úrslitarimmuna. 
Leikurinn hefst klukkan 19.15 í 
kvöld. Á sama tíma hefst annar 
leikur KR og Hauka í úrslitaein-
vígi kvennaboltans. Leikið verður 
vestur í bæ.

FÓTBOLTI Það er óhætt að segja að 
helgin hafi spilast vel fyrir Liver-
pool. Á laugardag töpuðu bæði 
Man. Utd og Chelsea og Liverpool 
nýtti tækifærið til fullnustu í gær 
er það valtaði yfir Aston Villa, 5-0.  
United er því aðeins með eins stigs 
forskot á toppnum en hefur leikið 
einum leik færra en Liverpool.

„Við hefðum átt að bæta í og 
skora meira til þess að fá marka-
muninn meira með okkur,“ sagði 
Rafa Benitez, stjóri Liverpool, 
eftir leikinn í dag en Liverpool 
hefur nú skorað meira en United 
í vetur.

„Maður veit aldrei hvað þarf 
til að vera meistari og við eigum 
að nýta öll svona tækifæri manni 
fleiri. Ég er samt ekki að kvarta, 
var mjög ánægður með frammi-
stöðuna,“ sagði Benitez.  - hbg

Spenna í enska boltanum:

Liverpool stigi 
á eftir United

SJÓÐHEITUR Steven Gerrard skoraði 
þrennu í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Ísland lék í gær vináttulandsleik gegn Færeyjum í Kórnum 
í Kópavogi og tapaði, 2-1. Um hálfgerðan B-landsleik var 
að ræða þar sem þjálfarar beggja liða stilltu upp ungu og 
óreyndu liði.
Færeyingar skoruðu tvívegis í fyrri hálfleik, í bæði skipti 
eftir aukaspyrnu Súna Olsen á hægri kantinum. Fyrst 
skoraði fyrirliðinn Fróði Benjaminsen með skalla og 
svo varð Keflvíkingurinn Guðjón Árni Antoníusson fyrir 
því óláni að skora sjálfsmark skömmu fyrir hálfleik.
Ísland var miklum mun meira með boltann, sérstak-
lega í fyrri hálfleik, en gekk illa að skapa sér færi. Þegar 
það tókst strandaði það á Gunnari Nielsen, stórgóðum 
markverði Færeyja, en hann er á mála hjá Manchester City. 
Hann var án efa maður þessa leiks.
„Það var mjög lélegt að tapa þessum leik,“ sagði Davíð Þór 
Viðarsson sem var fyrirliði íslenska landsliðsins. „Það má 
skrifa bæði mörkin sem við fengum á okkur á einbeitingar-
leysi. Við eigum ekki að tapa á móti Færeyjum enda erum við 
með betra lið en þeir. Þetta var nokkuð dapurt.“

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari tók í svipaðan streng.
„Mér fannst við virka áhugalausir í fyrri hálfleik og vorum ekki í takt 
við leikinn. Við vorum seinir í alla bolta og í öll návígi. Þetta var í raun 

bara göngubolti og full rólegt. Seinni hálfleikurinn var þó skárri 
en það vantaði afgerandi færi til að skora mark sem tókst 

þó í blálokin.“
Ólafur sagði Færeyinga einnig hafa gert vel í sinni 
varnarvinnu og ekki megi taka það af gestunum. 
Hann sagðist þó sáttur við að hafa fengið þennan 
leik og lært ýmislegt af honum. 
„Þarna fékk fullt af ungum strákum tækifæri 
með landsliðinu. Ég sá margt sem ég veit betur 
núna og hef ég nú myndað mér ákveðnari skoð-
anir á mönnum.“

ÍSLENSKA KNATTSPYRNULANDSLIÐIÐ:  TAPAÐI Í FYRSTA SINN FRÁ UPPHAFI FYRIR FÆREYJUM

Við eigum ekki að tapa fyrir Færeyjum

KÖRFUBOLTI KR hefur lagt línurn-
ar fyrir frábært undanúrslitaein-
vígi í Iceland Express-deildinni 
eftir stórsigur á heimavelli sínum í 
gær. „Þeir voru bara betri og pökk-
uðu okkur saman,“ sagði Sigurður 
Ingimundarson, þjálfari Keflavík-
ur, í samtali við Fréttablaðið eftir 
leikinn.

Keflvíkingar byrjuðu mjög vel 
í leiknum og voru yfir eftir fyrsta 
leikhluta 25-21, en KR rétti úr 
kútnum í öðrum leikhluta og hafði 
yfir í hálfleik 54-45. Hafi varnar-
leikur KR ekki verið nógu góður í 
fyrri hálfleik, small hann saman 
í þriðja leikhluta þar sem Kefl-
víkingar skoruðu aðeins 12 stig. 
Þegar um tvær mínútur voru eftir 
af þriðja leikhlutanum náðu KR-
ingarnir 20 stiga forystu og eftir-
leikurinn var auðveldur. Benedikt 
Guðmundsson þjálfari KR var 
enda sáttur í leikslok.

„Það er 1-0 fyrir okkur en það er 
bara korter búið af þessu einvígi. 
Ég bað bara um sigur í hverjum 
leik og mér er alveg sama hvern-
ig hann kemur. Við vitum að þetta 

Keflavíkurlið er ekki sama lið og 
spilaði hérna í vetur, enda komið 
með frábæran Kana. Við náðum 
kannski ekki alveg að loka á hann 
en við héldum honum sæmilega 
niðri,“ sagði Benedikt.

Þjálfari Keflavíkur var óánægð-
ur með sína menn.

„Það voru nokkuð margir menn 
hjá okkur sem léku ekki með núna. 
Ég þekki þá og veit að þeir taka því 
persónulega að hafa ekki mætt 
hérna í kvöld. Við erum ekki góðir 
ef við mætum bara með tvo menn 
með hausinn rétt skrúfaðan á,“ 
sagði Sigurður.   - bb

KR komið með forystuna í einvíginu gegn Keflavík:

Valtað yfir Keflvíkinga

HEITUR Jón Arnór Stefánsson sýndi 
frábæra takta í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLU

KR-Keflavík   102-74 (54-45)
Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 24, Helgi Magnús-
son 16, Fannar Ólafsson 14, Jason Dourisseau 12 
(10 frák), Jakob Sigurðarson 9, Brynjar Björnsson 
8, Baldur Ólafsson 6, Skarphéðinn Ingason 6, 
Guðmundur Magnússon 4, Darri Hilmarsson 2, 
Pálmi Sigurgeirsson 1.
Stig Keflavíkur: Jesse Rosa 24, Sigurður 
Þorsteinsson 17 (11 frák), Gunnar Einarsson 17, 
Vilhjálmur Steinarsson 7, Almar Guðbrandsson 4, 
Hörður Vilhjálmsson 2, Sverrir Sverrisson 2, Elvar 
Sigurjónsson 1.



KALT MAT

HEIT TILBOÐ
VIÐ GERUM BETUR
Gefum 15% afslátt af kæli- og frystitækjumt
í tilefni stækkunar á heimilistækjadeild okkar!

Aðeins brot af úrvalinu.
Verið velkomin í verslun okkar.

FULLT VERÐ 34.900

29.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 86.900

73.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 75.900

64.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 95.900

81.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 119.900

99.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 143.900

119.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 159.900

135.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 139.900

118.900
BETRA VERÐ

FULLT VERÐ 109.900

92.900
BETRA VERÐ

KRA3600
Hvítur 160sm 
kæliskápur 323 lítra 
kæli og 5 glerhillum. 
Orkunýting 
A.Mál (hxbxd): 
160x60x60sm.

KS9814
Hvítur kæliskápur 50 lítra kæli og 5 lítra frystiboxi. 
Orkunýting B. Mál (hxbxd): 51x50,4x49,5sm

KRA3800
Hvítur 180sm 
kæliskápur 375 lítra 
kæli og 5 glerhillum. 
Orkunýting A. 
Mál (hxbxd): 
185x60x60sm.

KRVA3857IX
Hvítur 179sm
kæliskápur 374 
lítra kæli og 5 
glerhillum. Orku-
nýting A. Stáláferð. 
Mál (hxbxd):
179x60x60sm.

KS9840
Hvítur 144sm kæliskápur 
með 166 lítra kæli og 46
lítra frysti. Orkunýting A.
Frystigeta: 5kg á sólahring. 
Mál (hxbxd): 144x56x60sm. 

KS9840
173sm stál kæliskápur með 
193 lítra kæli og 92 lítra frysti.
Orkunýting A. Frystigeta:
12kg á sólahring. Mál (hxbxd): 
173x60x60sm.

DSM1510
Hvítur 144sm kæliskápur
með 168 lítra kæli og 56 
lítra frysti. Orkunýting 
A+. Frystigeta: 4kg á 
sólahring. Mál (hxbxd): 
144x54x60sm.

SOM1650X
173sm stál kæliskápur með
168 lítra kæli og 56 lítra frysti. 
25 lítra MaxiFresh“ skúffa 
0-3°C. Orkunýting A. Mál
(hxbxd): 173x60,5x60sm.

SSM1550
Hvítur 121sm kæliskápur 
með 204 lítra kæli. 
2 grænmetisskúffur. 
Orkunýting A. Mál
(hxbxd): 121x54x57.
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16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (26:26) (e)

17.53 Sammi  (17:52)

18.10 Millý og Mollý  (3:26)

18.12 Herramenn  (44:52)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.20 Villta Kína  (Wild China: Tíbet) 
(3:6) Tíbet-hásléttan er á stærð við Vest-
ur-Evrópu og er fjórðungur af Kína. Í þess-
um veðurbörðu hrjóstrum undir Himalaja-
fjöllum er ótrúlega fjölbreytt dýralíf og finn-
ast þar meðal annars antilópur, birnir og jak-
uxar.

21.15 Sporlaust  (Without a Trace) 
(24:24) Bandarísk spennuþáttaröð um 
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að 
týndu fólki. Aðalhlutverk: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, Marianne Jean-Baptis-
te, Enrique Murciano og Eric Close. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um 
nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar 
þar sem þær eru séðar.  (e)

23.05 Spaugstofan  (e)

23.30 Bráðavaktin  (11:19) Bandarísk 
þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkra-
húss í stórborg. (e)

00.15 Kastljós  (e) 

00.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risa-
eðlan, Doddi litli og Eyrnastór, Könnuðurinn 
Dóra og Stóra teiknimyndastundin.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (278:300)

10.15 Sisters (11:28)

11.05 Ghost Whisperer (58:62) 

11.50 Numbers 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (151:260)

13.25 Field of Dreams  Bóndi í Iowa 
telur sig hafa fengið skilaboð um að breyta 
kornakrinum sínum í hafnaboltavöll. Fjöl-
skylda hans og vinir halda að hann sé 
genginn af göflunum en brátt kemur í ljós 
að allt í lífinu hefur sinn tilgang.

15.10 ET Weekend 

15.55 Galdrastelpurnar 

16.18 Íkornastrákurinn 

16.38 A.T.O.M. 

17.03 Bold and the Beautiful 

17.28 Nágrannar 

17.53 Friends Vinirnir snúa aftur í loka-
þáttaröðinni en það er aldrei nein lognmolla 
í kringum vinahópinn.

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (1:20)

20.00 American Idol (21:40) 

21.25 American Idol (22:40)

22.10 New Amsterdam (1:8) Dularfull-
ur spennuþáttur um John Amsterdam sem 
hefur lifað í líkama 35 ára gamals manns í 
hartnær 400 ár.  

22.55 Ground Truth. After the Killing 
Ends Áhrifamikil heimildarmynd sem fjallar 
á raunsæjan hátt um Íraksstríðið og afleiðing-
ar þess fyrir bandaríska hermenn og almenn-
ing í Írak. Myndin er byggð að mestu leyti á 
viðtölum við hermenn sem þjónuðu í Írak en 
eru nú komnir heim.

00.10 Bones (2:26) 

00.55 Field of Dreams 

02.40 ET Weekend 

03.25 Ghost Whisperer (58:62) 

04.10 Numbers 

04.55 New Amsterdam (1:8)

05.40 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Barcelona - Malaga Útsending frá 
leik í spænska boltanum.

14.25 Real Madrid - Almeria Útsending 
frá leik í spænska boltanum.

16.05 PGA Tour 2009  Útsending frá 
Transitions Championship mótinu í golfi.

19.05 Grindavík - Snæfell Bein út-
sending frá leik í Iceland Express-deildinni í 
körfubolta.

21.00 F1. Frumsýning Formúla 1 hefst á 
nýjan leik en í þessum þætti verður farið yfir 
allt það helsta sem snýr að Formúlu 1 kapp-
akstrinum.

21.30 Atvinnumennirnir okkar Grétar 
Rafn Steinsson leikur með Bolton á Englandi. 
Skyggnst verður á bak við tjöldin hjá Siglfirð-
ingnum knáa.

22.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 

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

23.00 World Series of Poker 2008 Hér 
mæta til leiks allir bestu og snjöllustu póker-
spilarar í heiminum.

23.55 Grindavík - Snæfell Útsending frá 
leik í Iceland Express-deildinni í körfubolta.

01.25 World Series of Poker 2008 

07.00 Liverpool - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Ensku mörkin Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.45 PL Classic Matches Tottenham - 
Southampton, 1999. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

19.15 Tottenham - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Ensku mörkin 

22.00 Coca Cola-mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

22.30 Newcastle - Arsenal Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

08.00 Land Before Time 

10.00 Thank You for Smoking 

12.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix 

14.15 Little Manhattan 

16.00 Land Before Time

18.00 Thank You for Smoking 

20.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix Harry er sannfærður um að hinn 
illi Voldermort sé kominn aftur en galdraskól-
inn er í algerri afneitun.

22.15 Edison 

00.00 Inside Man 

02.05 Uninvited Guest 

04.00 Edison

06.00 Shopgirl

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Spjallið með Sölva  (5:12) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Spjallið með Sölva  (5:12) (e)

13.00 Óstöðvandi tónlist

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

18.40 Game Tíví  (7:15) (e)

19.20 Psych  (4:16) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og að-
stoðar lögregluna við að leysa flókin saka-
mál. (e)

20.10 One Tree Hill  (9:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Fortíðar-
draugar ásækja nokkra af íbúum Tree Hill. 
Nathan mætir gömlum óvini, Brooke þarf 
að fást við aðila sem lék hana eitt sinn grátt 
og Lucas lendir í ólgusjó.

21.00 Heroes  (15:26) Mörgum mán-
uðum eftir sprengingarnar í Pinehurst og 
Primatech eru hetjurnar enn að reyna að 
gleyma fortíðinni og hefja ný líf. 

21.50 CSI  (10:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. Það er komið að kveðjustund hjá 
Gil Grissom. Hann vinnur með dr. Raym-
ond Langston við rannsókn á mannráni og 
morði og tilkynnir síðan að hans tími sem 
yfirmaður rannsóknardeildarinnar sé liðinn.

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 The Cleaner  (2:13) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

MÁNUDAGUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Mér finnst er  Í umsjón  Bergljótar 
Davíðsdóttur og Katrínar Bessadóttur. 

21.00 Leið til léttara lífs  Í Umsjón  Guð-
jóns Sigmundsonar, Sigurbjargar Jónsdóttur 
og Viðars Garðarssonar.

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 

22.00 Skýjum ofar  Dagbjartur Einarsson 
og Snorri Jónsson eru umsjónarmenn. 

22.30 Ástvinanudd  Nuddþáttur í umsjón 
Gunnars L. Friðrikssonar.

> Rupert Grint
„Ég er bara venjulegur strákur. Þegar 
ég kem heim þarf ég að læra og 
taka til í herberginu mínu eins 
og allir aðrir.“ Grint leikur Ron 
Weasley, besta vin Harrys 
Potter. Í kvöld sýnir stöð 2 
kvikmyndina Harry Potter 
and the Order of Phoenix.

17.53 Friends   STÖÐ 2

19.05 Grindavík - Snæfell, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

20.20 Villta Kína   SJÓNVARPIÐ

20.25 E.R.   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Heroes   SKJÁREINN

www.forlagid.is

Í hverri viku fara sérfræðingar yfir mikilvægustu mál líðandi stund-
ar. Þarf ég að tíunda að greining þeirra snýst helst um efnahags-
hrun heimsins? Meira og minna snýst samfélagsumræðan hérna 
heima um hvernig í andskotanum við getum unnið okkur frá þeirri 
augljósu staðreynd að Ísland, eins og við þekktum það, er fallið? 
Hættið að velta ykkur upp úr því hvernig má bjarga því sem 
við(?) áttum í september; það er farið. Og það verður aldrei 
endurheimt, guði sé lof. Hristið af ykkur von gleð-
ina, góðir landsmenn. Sættið ykkur við þá 
augljósu staðreynd að rjómadrykkju er 
lokið og við tekur át á súru hvalsrengi. 

Nú er tíminn til að einbeita sér að 
því sem raunverulega skiptir máli. 
Nei! Það er ekki fjölskyldan og 
barnauppeldi. Konur og börn hafa 
alltaf fundið leiðir til að bjarga sér. 
Fótbolti! er það sem raunverulega skiptir 
máli. Ég hef rætt það við ráðherra fjögurra 

ráðuneyta hvernig nýrri fótboltalöggjöf verður háttað. Augljós-
lega verður konum bannað að spila knattspyrnu. Á nýju Íslandi 
hafa konur nóg að gera við að hlúa að innviðum heimilisins. Það 
verður hressandi að sjá hana Huggu mína blóðuga upp fyrir axlir 
næsta haust í sláturgerð. Sérstakt tilhlökkunarefni er að sjá hana 

fáklædda í mörskurði. 
Það er margt mjög eftirtektarvert í nýrri löggjöf. 
Augljóslega verður landslið kvenna lagt niður 
þar sem þjóðin hefur ekki efni á því að leyfa 
konum að leika sér á kostnað karlalandsliðs-
ins. Þar verðum við að sýna samstöðu og 
setja markið hátt. Áður höfðum við efni á því 

að leyfa konum að taka þátt í íþróttum. Þátt-
taka þeirra á mörgum sviðum samfélagsins var í 

raun ein birtingarmyndin á því hvað samfélagið var 
orðið sjúkt. Eru ekki allir sammála því að slíku bruðli 

er sem betur fer lokið? Nú getum við aftur snúið 
okkur að því sem virkilega skiptir máli. Guð blessi Ísland.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON OG KOSTIR KREPPUNNAR

Hjólbeinóttar konur heyra sögunni til
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

16.00 Hollyoaks (150:260) 

16.30 Hollyoaks (151:260)

17.00 Seinfeld (8:22) 

17.25 E.R. (4:22)

18.10 Osbournes (6:10) 

18.30 Auddi og Sveppi

19.00 Hollyoaks (150:260)

19.30 Hollyoaks (151:260)

20.00 Seinfeld (8:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. 

20.25 E.R. (4:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

21.10 Osbournes (6:10) Eins og flest-
um er kunnugt hefur mikið gengið á í lífi 
Osbournes fjölskyldunnar sem seint verður 
talin til fyrirmyndar.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur í gamanþætti þar sem allt 
er leyfilegt.

22.00 Cold Case (12:23) Ein vinsælasta 
spennuþáttaröð Stöðvar 2 snýr aftur í sjöttu 
seríunni. Lilly Rush og félagar hennar í sér-
deild lögreglunnar halda áfram að upplýsa 
sakamál sem stungið hefur verið óupplýstum 
ofan í skjalakassann.

22.45 Damages (4:13)

23.30 Fringe (11:22)

00.15 Sjáðu

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.05 EastEnders 10.35 My Hero 11.05 Jonathan 
Creek 11.55 Dalziel and Pascoe 12.45 My Hero 
13.15 The Weakest Link 14.00 EastEnders 14.30 
My Hero 15.00 Blackadder the Third 15.30 The 
Weakest Link 16.15 Jonathan Creek 17.05 Dalziel 
and Pascoe 17.55 EastEnders 18.25 The Weakest 
Link 19.10 My Hero 19.40 Blackadder the Third 
20.10 The Inspector Lynley Mysteries 21.00 The 
State Within 21.50 Blackadder the Third 22.20 
My Hero 22.50 The State Within 23.40 Jonathan 
Creek 00.30 Dalziel and Pascoe 

10.00 Solens mad 10.30 Dyrehospitalet 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 21 Søndag 
12.00 Reimers 12.40 Det lille hus på prærien 
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update 
- nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 14.30 X Factor 
15.30 X Factor Afgørelsen 16.00 Troldspejlet 16.15 
Robotboy 16.30 Den travle by 17.00 Aftenshowet 
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 X Factor konc-
ert direkte fra Rådhuspladsen 19.00 Miraklet på 
Hudson-floden 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 
20.50 SportNyt 21.00 Kriminalkommissær Foyle 
22.40 OBS 22.45 

10.00 NRK nyheter 10.05 Grønn glede 10.30 
Landgang 11.00 NRK nyheter 11.10 Grosvold 
12.00 NRK nyheter 12.05 Berlin, Berlin 12.30 Slipp 
naboene løs 13.00 NRK nyheter 13.05 Norge rundt 
13.30 I sørhellinga 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 Tid for tegn 16.40 Mánáid-tv - Samisk 
barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Mikkes 
klubbhus 17.25 Vennene på Solflekken 17.40 
Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 Puls 
19.00 Norsk småkonge i India 19.25 Redaksjon 
EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 
20.35 Livet i Fagervik 21.20 Store Studio 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Inspektør Lynley 23.45 Nytt på 
nytt 00.15 Kulturnytt 

10.00 UR-val - svenska som andraspråk 10.10 
Tiedealus 11.00 Rapport 11.05 Sportspegeln 11.50 
Djursjukhuset 13.10 Mia och Klara 13.40 Livet går 
vidare 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige 
15.55 På liv och död 16.25 Var fan är min revy! 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Fråga doktorn 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 183 dagar 20.00 
Packat &amp; klart 20.30 18 år 21.00 Shining stars 
- tio år efter bomben 22.05 Kulturnyheterna 22.20 
Grillad 23.05 Nip/Tuck 23.50 Babben & co 00.50 
Sändningar från SVT24 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar

15.03 Útvarpssagan: Sögur úr Síðunni
15.30 Lostafulli listræninginn
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Stjórnskipan lýðveldisins
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Ársól
23.08 Á tónsviðinu
00.07 Næturtónar+

Dularfullur spennuþáttur um John 
Amsterdam sem hefur lifað í líkama 
35 ára gamals manns í hjartnær 400 
ár. Hann starfar sem lögreglumaður 
í New York og gjörþekkir orðið hugi 
glæpamanna. Ástæðan fyrir langlífinu 
er sú að lögð voru á hann álög sem 
verður ekki aflétt nema að hann finni 
sanna ást.

VIÐ MÆLUM MEÐ
New Amsterdam, nýtt
Stöð 2 kl. 22.10

▼

Leitin að áttundu Idol-stjörnu 
Bandaríkjanna er í fullum gangi í 
vinsælasta skemmtiþætti veraldar. 
Tveir keppendur þurftu frá að 
hverfa í síðasta þætti svo eftir 
standa ellefu. Þema kvöldsins er 
kántrí og mun Carrie Underwood, 
fjórða Idol-stjarna Bandraríkjanna 
koma fram. Þau Simon Cowell, 
Randy Jackson, Paula Abdul og 
Kara DioGuardi sitja í dómnefnd 
en það er bandaríska þjóðin sem 
ræður úrslitum í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Hverjir komast áfram og 
hver dettur út? 

STÖÐ 2 KL. 20.00
American Idol

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

LÁRÉTT
2. umrót, 6. kringum, 8. keyra, 9. 
skyggni, 11. þófi, 12. slór, 14. högg, 
16. tónlistarmaður, 17. erfiði, 18. 
blundur, 20. hef leyfi, 21. fyrirhöfn.

LÓÐRÉTT
1. rell, 3. samtök, 4. milligerð, 5. 
frostskemmd, 7. sæfrauð, 10. fugla-
hljóð, 13. þunnur vökvi, 15. klúryrði, 
16. nögl, 19. guð.

 LAUSN

„Það kom okkur á óvart hversu 
miklar tilfinningar allir sem hlut 
áttu að máli lögðu í verkefnið. Og 
trúðu á það allt til enda,“ segir 
Morten Runge, danskur blaða-
maður.

Bókin um Nyhedsavisen er að 
streyma glóðvolg úr prentsmiðj-
unni. Alt går efter planen - Sagaen 
om Nyhedsavisen, eða Allt sam-
kvæmt áætlun. Fjórir fyrrverandi 
blaðamenn Nyhedsavisen skrifa 
bókina; Morten, Rune Skyum-
Nielsen, Rasmus Karkov og Niels 
Kristian Holst. Að sögn Mortens 
ákváðu þeir að skrifa bókina 1. 
september, þegar ljósin voru slökkt 
hinsta sinni á ritstjórnarskrifstof-
um Nyhedsavisen. „Við lukum við 
hana um miðjan febrúar og hún 
er nú að koma úr prentsmiðjunni. 
Þetta er heillandi saga. Og þótt 
þarna sé engin sprengja, ekkert 
eitt sem kollvarpar hugmyndum 
manna um hví fór sem fór, þá er 
heildarmyndin afar athyglisverð. 
Hvernig fjárfestar komu að þessu 
úr öllum áttum og svo tengslin 
þeirra á milli. Já, við reyndum að 
elta peningana þótt við höfum ekki 
náð að fylgja þeim allt til enda,“ 
segir Morten gráglettinn.

Við gerð bókarinnar ræddu höf-
undar við milli 30 til 40 manns og 
suma oft. Morten segir engan hafa 
færst undan því, síst þegar þeir 
heyrðu að þessi og hinn væri til 
viðtals. Vildu þá koma sínum sjón-
armiðum að einnig. Fyrir Íslend-
inga er ekki síst athyglisvert að sjá 
tenginguna við íslensku útrásina. 
Nú liggur fyrir að Danir hafa stað-
ið í dagblaðaútgáfu ólíkt lengur en 
Íslendingarnir sem komu skyndi-
lega blaðskellandi og vildu kenna 
Dönum hvernig á að búa til blöð. 
„Já, akkúrat. Við héldum að þeir 
kæmu með fjármagnið og módel-
ið en við legðum til blaðamennsk-

una,“ segir Morten spurður hvort 
þarna megi ekki greina eitthvað 
þar sem jaðrar við mikilmennsku-
brjálæði, eða hybris. Í bókinni 
eru kaflar um ástandið á Íslandi. 
Sagan hefst þar. Þegar Jón Ásgeir 
Jóhannesson og Gunnar Smári 
Egilsson fóru að tala saman og 
horfðu til Köben. „Okkur þykir 
athyglisvert að fjölmargir vöruðu 
við hinu íslenska efnahagsundri. 
Að þetta væri bóla. En viðvaran-
irnar komu einkum frá Danmörku 
og því vildu menn skella skollaeyr-
um við,“ segir Morten – spenntur 
að vita hverjar viðtökurnar verða 
á Íslandi.  jakob@frettabladid.is

MORTEN RUNGE: BÓKIN UM NYHEDSAVISEN KOMIN ÚT Í DANMÖRKU

Íslendingar komu blaðskell-
andi á danskan blaðamarkað

GUNNAR SMÁRI OG SVENN DAM Íslend-
ingarnir vildu kenna Dönum að búa til 

blöð og sagan hófst þegar Gunnar Smári 
og Jón Ásgeir fóru að ræða blaðaútgáfu 
og Danmörku í sömu andrá. Smári var 

forstjóri Dagsbrúnar og í Danmörku 
fannst naglinn Dam til að taka að sér 

stöðu forstjóra 365 Media Skandinavia.

„Það er bara verið að opna stærsta 
skemmtistað landsins. Tvö þúsund 
fermetrar af fjöri,“ segir Einar 
Bárðarson umboðsmaður Íslands 
fjallbrattur.

Um næstu helgi verður opnaður 
Officeraklúbburinn á gamla beisn-
um og ekki vantar að öllu sé til 
tjaldað. Skítamórall hefur leikinn 
og svo taka Stuðmenn við boltan-
um. Herbert Guðmundsson verð-
ur sérlegur gestur sem og diskó-
dúettinn Þú og ég eða þau Helga 
Möller og Jóhann Helgason. „Að 
ógleymdum þýska teknónasistan-
um og tjúttaranum Micka Frurry. 
Hann flýgur alla leið frá Köln til 
að taka þátt í veislunni. Sko, þeir 
sem hafa séð Micka Frurry gleyma 
því ekki. Annaðhvort þurfa menn 

að láta skipta um hláturtaugar 
í sér eða þeir vita ekkert hvað 
er í gangi. Og enn er von á að 
dagskráin fitni. Ég er ekkert 
hættur að bóka,“ segir Einar.

Til stóð að opna klúbbinn um 
síðustu helgi en ekkert 
varð af því. Þess í 
stað verður opnað 
með látum þann 28. 
þessa mánaðar. 
„Það er rosalega 
mikið að pússa 
þarna. Þetta er 
stórt og glæsi-
legt hús og verið 
að gera þetta vel,“ 
segir Einar kominn 
í gamla haminn.

 - jbg 

Einar opnar Officeraklúbbinn með látum

„Jú, það er nú sama-
sem merki þar á milli, 
það er að segja að auk-
inn áhugi fólks skili sér 
í aukinni sölu,“ segir 
Heiðar I. Svansson hjá 
Forlaginu.

Forlagið hefur endur-
útgefið Kama Sutra 
eftir breska kynlífs-
fræðinginn Anne 
Hopper og segir í til-
kynningu að það sé 
vegna aukinna vin-
sælda. Í bókinni eru 
settar fram kenning-
ar fornra erótískra 
meistaraverka og prýð-
ir bókina fjöldi ljós-
mynda sem sýna stell-
ingarnar sem lýst er 
í fornum austurlensk-
um ritum. Jú, ályktunin sem Hreiðar vekur athygli á 
er svipuð og segja himininn bláan. Aukinn áhugi lýsir 
sér líkast til í aukinni sölu en hvað veldur þessum 
áhuga núna? Kynlíf hefur stundum verið kallað ópera 

fátæka mannsins með vísan til þess að alla jafna er 
þetta ódýr skemmtun. „Jú, og þegar bækur eru á jafn 
góðu verði og þær eru í dag eru þær konfekt fátæka 
mannsins. Og um leið opna þær honum leið og færa 
honum gott veganesti til áframhaldandi sparnaðar 
með ódýrri skemmtun heima fyrir,“ segir Heiðar. - jbg

Kama Sutra vinsæl í kreppunni

KAMA SUTRA Vinsæl í kreppunni enda konfekt fátæka manns-
ins að sögn Forlagsmanna.

HEIÐAR I. SVANSSON Kama Sutra 
er gott veganesti til áframhald-
andi sparnaðar með ódýrri 
skemmtun heima fyrir.

ÞÚ OG ÉG Fjölmargir skemmtikraftar koma fram við opnuna, 
þeirra á meðal Þú og ég, Stuðmenn, Skímó, Hebbi og Micka 
Frurry.

„Mér finnst þetta bara alveg 
frábært hjá henni og það eru 
skemmtilegir liðsfélagar sem 
hún er með. Þessi áhugi á 
Gettu betur kom mér ekkert á 
óvart því hún hefur fylgst með 
keppninni í gegnum tíðina og 
haft gaman af. Það er fínt að 
fá fleiri stelpur í keppnina, það 
þarf bara enn þá fleiri.“

Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, móðir Auðar 
Tinnu Aðalbjarnardóttur sem hefur vakið 
eftirtekt í liði MH í Gettu betur.

EINAR BÁRÐ-
ARSON Stendur 
nú í ströngu við 
að opna stærsta 

skemmtistað 
landsins - 2000 
fermetra af fjöri.

ÝSA Í RASPI, MARINERAÐAR FISKSTEIKUR OG ALLIR FISKRÉTTIR.

ALLIR FISKRÉTTIR

KR/KG

Auglýsingasími

Skemmtikrafturinn og auglýsinga-
leikarinn Jón Gnarr sést nú spóka 
sig á götum borgarinnar með lítinn 
minkahund upp á arminn. Jón er 
hæstánægður með nýja félagann 
sem fengið hefur nafnið Tobbi. Þó 
hundurinn sé fremur lítill 
og ræfilslegur hyggst 
grínistinn kunni hafa 
eins mikil not af 
honum og mögulegt 
er. Þannig ætlar hann 
að skrá Tobba á veiði-
námskeið sem allra 
fyrst og finna svo 
öll þau námskeið 
sem mögulega 
bjóðast.

Guðmundur Steingrímsson hefur 
í nógu að snúast þessa dagana. 
Hann eignaðist sitt annað barn fyrir 
skemmstu með unnustunni Alexíu 
Björgu Jóhannesdóttur leikkonu og 
berst fyrir þingsæti undir merkjum 
Framsóknarflokksins í Norðvestur-
kjördæmi. Þess utan var Guð-

mundur að klára plötu 
með félögum sínum 
í hljómsveitinni Ske. 
Platan kemur út 
á næstu vikum og 

hefur fengið nafnið 
Love for you all. Ekki 

fylgir sögunni 
hvort sá titill sé 
einkennandi 
fyrir framboð 
Guðmundar.

Vorfagnaður Boot Camp var 
haldinn á Grand hóteli á laugar-
dagskvöldið. Þar voru samankomin 
mörg af hrikalegustu vöðvafjöll-
um landsins og ekki var fituörðu 
að sjá á nokkrum manni. Meðal 
nafntogaðra gesta var söngvar-
inn Sverrir Bergmann sem æft 
hefur stíft undanfarin 
misseri. Sverrir fór fyrir 
Boot Camp-bandinu 
sem skemmti gestum 
ásamt plötusnúða-
dúettinum 
Gullfossi og 
Geysi.

 -hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

MORTEN RUNGE Höfundar bókarinnar lögðu nokkra vinnu í að kanna innbyrðis 
tengsl ólíkra fjárfesta að Nyhedsavisen. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

LÁRÉTT: 2. rask, 6. um, 8. aka, 9. der, 
11. il, 12. droll, 14. spark, 16. kk, 17. 
púl, 18. lúr, 20. má, 21. ómak. 

LÓÐRÉTT: 1. nudd, 3. aa, 4. skilrúm, 
5. kal, 7. merskúm, 10. rop, 13. lap, 
15. klám, 16. kló, 19. ra. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Róbert Wessmann.

 2 Ragnar Kjartansson.

 3 Dmítrí Medvedev.



Söngleikurinn sem 
allur heimurinn elskar!

Tryggðu þér miða strax!
7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 13/5, 14/5, 16/5, 17/5, 
21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5

Sett upp í samstarfi við

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is

mstarfi viðið

            1000 króna afsláttur ef greitt er með 
            VISA greiðslukorti* Eftir það býðst VISA 
korthöfum 500 kr afsláttur af hverjum miða, 
meðan birgðir endast, á fyrstu 20 sýningarnar.
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

Tryggðu þér miða strax og forsalan hefst!
7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 21/5,

22/5, 23/5, 24/5, 28/5, 29/5, 3/6, 4/6, 6/6, 7/6

Sími 568 8000 / borgarleikhus.is
*gildir á opnunardegi forsölu fyrir allt að 10 miða

00 króna afs

Einstakt tilboð 

á opnunardegi 

forsölu!

         100
            VIS
korthöfu
meðan b

100

forsöl

Sérstakt

           tilboð! forsallan hefst!

EFTIR

DAGA!
2



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er mánudagurinn 23. mars, 
82. dagur ársins. 

7.17 13.34 19.53
7.01 13.19 19.39
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með ánægju

Þjónusta
Express Café

Um borð er úrval léttra og 
góðra rétta. Einnig heitir og kaldir

drykkir fyrir unga sem eldri.

Veldu
þér sæti!

Þegar þú bókar flugsæti 
geturðu á einfaldan og 
ódýran hátt valið hvar

 þú situr.

Barnabox
með ýmsu góðgæti og 

óvæntum glaðningi fást gegn 
vægu gjaldi um borð í 

vélum okkar.

Við leggjum mikið upp úr því að ferðalag farþega okkar sé ánægjulegt frá 

upphafi til enda. Skilvirkt bókunarkerfi, hlýtt viðmót og góð þjónusta um borð 

tryggja skemmtilegt ferðalag með Iceland Express!

Við bjóðum upp á Ferðafélagann, sem er afþreyingarkerfi okkar um borð, og 

geta farþegar valið á milli fjölda kvikmynda, horft á sjónvarpsþætti, hlustað á 

tónlist eða spilað tölvuleiki á meðan fluginu stendur.

Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

Opið 07 til 02
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Enginn þeirra fjármála-
spekúlanta sem hérlendis 

gegndu hæstu stöðum þar til fyrir 
skemmstu, hafði ímyndunarafl til 
að forða frá hruni stofnunum og 
fyrirtækjum sem þeim var trúað 
fyrir. Fram á þennan dag hanga 
þeir í kenningum um heilagleika 
hins frjálsa markaðar. Þrátt fyrir 
allt. Gjaldþrotið var eiginlega bara 
óheppni, engum að kenna nema þá 
einna helst hinum sameiginlega 
óvini, ríkinu.

EINSTAKLINGSFRAMTAKIÐ er 
þó ekki dautt. Síðustu daga hefur 
hugmyndaflugið og framtaks-
semin verið til sýnis í fréttatímum 
þar sem heilu verksmiðjurnar sem 
næstum enginn vissi af hafa komið 
í ljós. Hér er enginn framleiðslu-
kvóti á kannabis. Hin græna orka 
hefur þó augljóslega fundið sér 
ábatasaman farveg í innanlands-
framleiðslu á þessu dópi sem land-
læknir telur að geti stundum gert 
nokkurt gagn. Gamalt kínverskt 
máltæki segir eitthvað á þessa 
leið: Ef þú vilt vera hamingjusam-
ur í einn dag skaltu elda gómsæta 
máltíð. Viljirðu vera hamingju-
samur í viku skaltu giftast. En 
þráirðu hamingju allt lífið skaltu 
fá þér garð. 

NÚ hefur ekki komið fram hvort 
fólkið sem ræktaði garðinn sinn í 
iðnaðarhúsnæði á Kjalarnesi og í 
íbúðum víðs vegar er hamingju-
samara en við hin, eða kannski 
bara fégráðugt og óheiðarlegt. 
Það er hins vegar athyglisvert að 
eftir margra mánaða upphrópan-
ir um svakalegt rannsóknastarf 
á kerfinu í heild, allt verði uppi 
á borðum og öllum steinum skuli 
velt við, hafi bókstaflega ekkert 
komið upp úr kafinu nema heift-
arleg kannabisræktun. Eftir allt 
gramsið hefur engum fjárglæfra-
manni verið stungið í steininn, 
heldur bara útsjónarsömum dóp-
sölum sem komu tómu húsnæði í 
gagnið. Miðað við fjölda auðra fer-
metra á landinu er ekki ólíklegt að 
mörg fleiri gróðurhús standi nú í 
fullum blóma. Einmitt á meðan 
sérlega heimildarlaus saksóknari 
snýr þumlum.

VIÐ gætum náttúrulega ákveð-
ið að hætta þessu hálfkáki bara. 
Gert Ísland að fríríki og ræktað 
kannabis í öllum tómu húskofun-
um. Mokað inn túristum með vas-
ana fulla af kræsilegum gjaldeyri 
sem vilja bara fá að reykja sitt 
gras í friði. Svo getum við látið 
eins og árið 2007 hafi aldrei verið 
til og reynt að gleyma þessu öllu 
saman yfir friðarpípunni.

Fríríkið Ísland
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