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EFNAHAGSMÁL Viðskiptabankarn-
ir Glitnir, Kaupþing og Lands-
banki, ásamt SPRON, greiddu út 
í arð samtals 82 milljarða, 318 
milljónir og 684 þúsund krónur 
á fjórum árum, frá 2004 til 2007. 
Þetta kemur fram í ársreikningum 
bankanna.

Mest greiddi Kaupþing á tíma-
bilinu, eða 39,7 milljarða. Glitnir 
greiddi 21,5 milljarða og SPRON 
rúma ellefu milljarða. Landsbank-
inn greiddi minnst út, eða tæpa tíu 
milljarða.

Greiðslurnar stigmagnast frá ári 
til árs, utan að Kaupþing lækkar 
greiðslur í rúma tíu milljarða 2007, 
úr tæpum 25 milljörðum 2006.

Atli Gíslason, þingmaður Vinstri 
grænna, ræddi á Alþingi í gær um 
arðgreiðslur í bankakerfinu. Stóran 
hluta þeirra mætti rekja til hækk-
aðrar viðskiptavildar, sem auki 
hagnað á pappírunum, og heimili 
útgreiðslu arðs. Með því að hækka 
hana hefðu bankarnir getað skapað 

„loftbóluhagnað og í kjölfarið loft-
bóluarðgreiðslur“. 

Atli hefur sent sérstökum sak-
sóknara og rannsóknarnefnd 
Alþingis erindi um þetta. „Ég hélt 

að bankarnir hefðu greitt meira út, 
en það er engu að síður rannsókn-
arefni hvernig mat á viðskiptavild 
hefur þróast síðan einkabankarn-
ir voru stofnaðir,“ segir Atli. „Ég 
hef heimildir fyrir því að þeir hafi 
verið að fixa eigið fé með þessu.“ 
Hann ræði þetta í kjölfar frétta af 
því að Byr fari fram á beiðni um 
aðstoð frá ríkissjóði. Eigið fé Byrs 
í lok árs 2007 verði til viðmiðun-
ar. „Ef þeir ofmátu eigið fé með 
viðskiptavild, þá er ríkissjóður að 
greiða á röngum forsendum,“ segir 
Atli.

Samkvæmt tímariti Ríkisskatt-
stjóra, Tíund, hækkaði viðskipta-
vild bankanna, utan SPRON, úr 
18,7 milljörðum í 123 milljarða frá 
2003 til 2007.

Guðjón Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka fjármála-
fyrirtækja, vildi ekki fjalla um 
þessar upphæðir í gær. Hann 
vilji skoða arðgreiðslur banka í 
nágrannalöndunum fyrst. - kóþ, bj
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Sveinbjörn Sveinbjörnsson, verk-fræðingur hjá Mannviti verkfræði-stofu, sigraði í Lífsstílsmeistaran-um sem fór fram fyrir skemmstu, bæði í flokki einstaklinga og liða. Sveinbjörn sem er að auki tvöfald-ur sigurvegari í Þrekmeistaran-um og var með fremstu mönnum í Laugavegs-ultramaraþoninu síð-asta sumar þakkar strangri þjálfun í Boot Camp góðum árangri.„Ég byrjaði að æfa í Boot Camp fyrir tveimur árum en hafði áður verið að æfa og keppa á skíðum í 
mörg ár. Líklega hefur kepp i kið allt f

viðkomandi vilji leggja mikið á sig. „Boot Camp hentar jafnt byrjendum og þeim sem lengra eru komnir og menn stýra álaginu sjálfir. Það er það góða, að allir geta verið með.“Frá því að Sveinbjörn byrjaði í Boot Camp hefur hann náð framúr-skarandi árangri í ýmsum keppn-um og viðburðum eins og áður sagði. Sigurinn í Þrekmeistaran-um er því enn ein rósin í hnappa-gatið og Sveinbjörn fer ekki leynt með ánægju sína, enda í fyrstsinn sem h

ur hans eru farnir að æfa í Boot Camp og faðir hans og sambýlis-kona Sveinbjarnar tóku einnig þátt í Lífsstílsmeistaranum, en þess skal getið að aðeins eru tíu mánuðir síðan þau Sveinbjörn eignuðust lít-inn dreng. En ýtir þetta ekki undir samkeppni og ríg milli bræðranna? „Alls ekki. Við hvetjum bara hvert annað áfram þannig að þetta skap-ar góða stemningu í fjölskyldunniþjappar okkur sa

Vitleysan vatt upp á sigSveinbjörn Sveinbjörnsson vann frækinn sigur í Lífsstílsmeistaranum en þetta er í fyrsta sinn sem hann 

tekur þátt. Þetta er þó aðeins upphafið því hann ætlar sér stóra hluti á Cross-Fit-leikunum í sumar. 

Sveinbjörn hefur fengið fjölskylduna í lið með sér. Frá vinstri má sjá föður Sveinbjarnar, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, með afabarn-

ið Stefán Huga, Ástu Ósk Stefánsdóttur, sambýliskonu Sveinbjarnar, og yngri bróður hans, Bjartmar Sveinbjörnsson.

 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

LJÁÐU MÉR EYRA  nefnist viðtalsþjónusta á Landspítalanum. Þar 

stendur öllum konum sem fætt hafa á Landspítalanum til boða að bóka 

viðtal við ljósmóður um 4 til 6 vikum eftir fæðingu ef þær vilja ræða fæð-

ingarreynslu sína. Viðtölin bókast á göngudeild mæðraverndar í s. 543 

3253 á virkum dögum milli klukkan 9 og 15. www.ljosmodir.is

á hluta sjúklings af verði lyfseðilsskyldra lyfja

Marstilboðtil elli- og örorkulífeyrisþega

E

List fyrir unglinga
Svartiskóli kallast nýr 
skóli sem heldur 
námskeið fyrir unglinga 

í hinum ýmsu 
listgreinum.
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Stórt og smátt
„Hin grátlega trú á risafyrirtæki 
leiddi beinlínis til ofþenslu bank-
anna og hrun íslensks fjármála-
kerfis“, skrifar Sverrir Jakobsson.
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FÓLK  „Það er ekki leiðinlegt að 
fá svona fréttir á þessum síðustu 
og verstu tímum,“ segir Andrea 
Tryggvadóttir, arkitekt í Kaup-
mannahöfn. Hönnun Andreu og 
dansks kollega, Agnesar Nilsson, 
var valin í úrslit í Avantgarde-
húsgagnasamkeppninni. Þær 
stöllur hönnuðu stól sem um leið 
þjónar hlutverki rotþróar fyrir 
lífrænan úrgang.  - jma / sjá síðu 26

Íslenskur arkitekt í Danmörku:

Í úrslitum í 
þekktri keppni

Frábær Food and Fun
Siggi Hall var ánægður 
með Food and Fun þótt 

kreppt hafi að.

FÓLK 20

KARL ÁGÚST ÚLFSSON

Síðasti þátturinn fer 
í loftið um helgina
Ekki hefur verið samið við Spaugstofuna

FÓLK 26
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Sjá nánar á www.betrabak.is

Færðu gesti?
Svefnsófadagar í mars

KÓLNANDI   Í dag verður NA 8-15 
m/s norðvestan og vestan til og 
við SA-ströndina, annars hægari. 
Snjókoma eða slydda sunnan til 
en rigning allra syðst um hádegi. 
Él norðan til. 
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TIGNARLEGT Í ÁLFTAFIRÐI Það var ekki amalegt fyrir Súðvíkinga að horfa út á fjörð-
inn sinn í gær en þar lá þýska skólaskipið Gorch Fock fyrir ankeri. Það hélt síðan út 
Djúpið og verður komið að Miðbakkanum í Reykjavík á fimmtudagsmorgun.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL „Maður spyr sig af 
hverju Seðlabankinn beitti sér 
ekki gegn útrás Landsbankans 
til Hollands, miðað við að hún 
var að hefjast um það leyti sem 
þessi skýrsla Seðlabankans var 
skrifuð,“ segir Ólafur Ísleifsson 
hagfræðingur.

„Þetta er sannfærandi skýrsla 
og ég skil ekki hvers vegna hún 
var ekki lögð fram. Hún hefði 
átt erindi á rituðu formi við 
ráðamenn,“ segir hann.

Í skýrslunni segir af Lundúna-
fundi ónafngreindra seðlabanka-
manna í febrúar 2008 með mats-
fyrirtækjum og einkabönkum. Þar 
kemur fram að erlendu sérfræð-
ingarnir hafi miklar efasemdir 
um íslenskt bankakerfi. Moody‘s 
hafði sérstakar áhyggjur af Icesa-
ve-reikningunum, en seðlabanka-
menn færðu fram gagnrök. „Ekki 
er líklegt að öllum efasemdum 
[Moody‘s] hafi verið eytt,“ segir í 
skýrslunni. Landsbankinn opnaði 
fyrir Icesave í Hollandi í lok maí.

Ólafur spyr einnig hví ríkis-
stjórnin hafi ekki brugðist við 
skýrslunni með afgerandi hætti. 

Haft var eftir Geir H. Haar-
de, fyrrum forsætisráðherra, 
í ríkisútvarpinu í gær að „ekki 
hafi verið einfalt“ að bregð-
ast við, þegar skýrslan barst í 
febrúar, en RÚV fékk skýrsluna 

frá Seðlabankanum, eftir áfrýjun 
til úrskurðarnefndar um upplýs-
ingamál.

Seðlabankinn tilkynnti 25. mars 
2008 að bindiskylda íslenskra 
banka í erlendum útibúum skyldi 
afnumin. Tilgangurinn væri að 
samræma reglur bankans við 
reglur evrópska Seðlabankans.

Arnór Sighvatsson, aðstoð-
arbankastjóri Seðlabankans og 
þáverandi aðalhagfræðingur, vill 
ekki ræða skýrsluna að svo stöddu, 
né hvað bankinn hafi gert til að 
bregðast við henni. „Ég sótti ekki 
þessa fundi,“ segir hann. Honum 
sé ekki kunnugt um hverjir hafi 
verið á þeim.

Spurður hví bankinn hafi lækk-
að bindiskyldu, stuttu eftir fund-
ina í Lundúnum, segir Arnór: „Það 
er komin ný bankastjórn og hún 
getur ekki svarað fyrir gerðir 
þeirrar eldri.“  - kóþ

Lektor í hagfræði um skýrslu Seðlabankans:

Undrast að Icesave-
útrás hafi verið leyfð

Það er 
komin ný 

bankastjórn og 
hún getur ekki 
svarað fyrir gerð-
ir þeirrar eldri.

ARNÓR 
SIGHVATSSON 
AÐSTOÐARBANKASTJÓRI SEÐLABANKANS

Skotnir í kaf
í Grindavík
Snæfell átti aldrei 
möguleika í Röstinni 
í gær og Grindavík er 
komið 1-0 yfir.
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Arðgreiðslur bankanna

82 milljarðar í arð
Viðskiptabankarnir þrír og SPRON greiddu 82,3 milljarða í arð milli 2004 og 
2007. Þar af var Kaupþing með nær helminginn. Atli Gíslason, þingmaður VG, 
segist hafa heimildir fyrir því að bankarnir hafi ofmetið viðskiptavild sína.
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DempararDemparar
EFNAHAGSMÁL Stjórnendur Spari-
sjóðs Reykjavíkur og nágrennis 
(SPRON) áttu von á því að spari-
sjóðurinn yrði yfirtekinn með svip-
uðum hætti og viðskiptabankarnir 
þrír. Það kom þeim mjög á óvart að 
SPRON hafi verið lokað og innlán 
flutt í Kaupþing, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins.

Mikil óvissa er tengd yfirtöku 
Kaupþings á innlánum SPRON. 
Álagið á þjónustuver Kaupþings 
sló öll met í gær, og margir leituðu 
einnig til þjónustuvers SPRON. 

Heimildarmenn Fréttablaðs-
ins tengdir SPRON segja hæpið að 
yfirfærslan til Kaupþings gangi 
snurðulaust fyrir sig, þótt engin 
stór vandamál virðist hafa komið 
upp hjá Kaupþingi í gær. 

Bent er á að starfsemi Kaupþings 
á höfuðborgarsvæðinu sé aðeins 
um helmingi meiri að umfangi en 
starfsemi SPRON, og því stór biti 
að gleypa að taka yfir öll innlán 

SPRON. Hætt sé við því að það 
bitni á viðskiptavinum sem fái verri 
þjónustu eftir yfirtöku.

Stjórnendur SPRON höfðu feng-
ið tilboð frá skuldunautum félags-
ins skömmu áður en sparisjóðurinn 
var tekinn yfir. Þar var, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins, boðin 

niðurfelling á um 20 prósentum 
skulda sjóðsins.

Nokkurrar kergju gætir meðal 
fyrrum stjórnenda með að hafa 
ekki fengið tíma til að gera gagn-
tilboð og sjá viðbrögð kröfuhafa. 
Þeir virðast telja að laga hefði mátt 
stöðu sparisjóðsins þannig að ekki 
hefði þurft að koma til yfirtöku.

Í rökstuðningi FME fyrir yfir-
töku félagsins kemur fram að 
SPRON hafi fengið ríflega fresti til 
að ná samningum við kröfuhafa og 
þeir hafi ítrekað verið framlengd-
ir. Þrátt fyrir það hafi ekki tekist 
að semja um skuldirnar. Fullreynt 
hafi verið að það myndi takast. Í 
yfirlýsingu sem fráfarandi stjórn 
og forstjóri SPRON sendu frá sér 
í gær segir að sparisjóðurinn hafi 
ekki getað starfað eðlilega nema 
eiga greið viðskipti við Seðlabanka, 
sérstaklega í ljósi þess að ekki er 
um virkan millibankamarkað að 
ræða. - bj

Yfirfærsla innlána SPRON til Kaupþings kom stjórnendum sjóðsins á óvart:

Áttu von á að starfsemi héldi áfram

LOKAÐ Starfsemi SPRON hefur í raun 
verið lögð niður að mestu. Innlán hafa 
verið færð til Kaupþings og skilanefnd 
stýrir því sem eftir er í sparisjóðnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VINNUMARKAÐUR Æðstu stjórnend-
ur Lífeyrissjóðsins Gildis fóru 
fyrir hönd sjóðsins í alls 35 við-
skiptaferðir til útlanda á árunum 
2005-2008. Helstu stjórnendur 
Sameinaða lífeyrissjóðsins fóru í 
um fimm ferðir hvor á ári á þessu 
tímabili. Þetta kemur fram í upp-
lýsingum sem Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna (VM) hefur 
fengið frá stjórnum lífeyrissjóð-
anna.

Stjórn VM sendi fyrirspurn 
til stjórnar lífeyrissjóðanna og 
óskaði eftir upplýsingum um 
boðsferðir og gjafir sem fram-
kvæmdastjóri, forstöðumaður 
eignastýringar og stjórnarmenn 
hefðu þegið af fyrirtækjum sem 
sjóðirnir hefðu fjárfest í á árun-
um 2005 til 2008. Einnig var 
óskað eftir upplýsingum um það 
eftir hvaða siðareglum væri unnið 
hjá sjóðunum.

Í svari Sameinaða lífeyris-
sjóðsins, sem birt er á heimasíðu 
hans,  kemur fram að umrædd-
ir starfsmenn hafi hvort um sig 
farið fimm ferðir á ári vegna 
eigna erlendis, að auki hafi for-
stöðumaður rekstrarsviðs farið í 
tvær slíkar ferðir síðustu tvö ár. 
Að jafnaði hafi helmingur þess-
ara ferða verið skipulagðar kynn-
isferðir fyrir fulltrúa íslenskra 
fjárfesta vegna fjárfestingar-
verkefna erlendis og greiddar af 
samstarfsaðilum sjóðsins. Fram-
kvæmdastjóri og forstöðumaður 
eignastýringarsviðs hafi hvort 
um sig þegið eina veiðiferð á ári 
innanlands síðustu þrjú ár. Boðs-
ferðirnar hafi verið stuttar vinnu-
ferðir og án íburðar.

Guðmundur Ragnarsson, for-
maður VM, segir lífeyrissjóð-
ina heiðarlega í svari. Guðmund-
ur skrifar á vefsíðu VM að komi 
ósannsögli fram á síðari stigum 
þá geri stjórnarmenn og stjórn-
endur lífeyrissjóðanna sér fulla 
grein fyrir því að „afsakanir 
verða ekki teknar gildar síðar“.

Vinna er hafin við að endur-

semja og auka siðareglur hjá sjóð-
unum og segir Guðmundur að í 
framtíðinni muni sjóðirnir borga 
allar ferðir starfsmanna.

Í lok bréfs VM er spurt hvort 
keppni lífeyrissjóðanna um besta 
sjóðinn og bestu ávöxtunina hafi 
ekki kallað á meiri áhættufjár-
festingar. Ekkert kemur fram um 
svar sjóðanna við þessari spurn-
ingu en á vefsíðu Gildis kemur 
fram að sjóðurinn hafi verið val-
inn besti lífeyrissjóðurinn í fjög-
ur ár í röð 2005-2008. Lagt verð-
ur til á aðalfundi Gildis í apríl að 
réttindi verði lækkuð um tíu pró-
sent. Svör lífeyrissjóðanna verða 
ekki kynnt fyrr en á stjórnarfundi 
VM 2. apríl.  ghs@frettabladid.is

Stjórnendur Gildis 
fóru í 35 boðsferðir
Stjórnendur Gildis hafa farið í meira en tíu boðsferðir á ári síðustu ár. Stjórn-
endur Sameinaða lífeyrissjóðsins fóru í um tíu ferðir á ári. Gildi var valinn besti 
sjóðurinn fjögur ár í röð en þarf nú að lækka réttindi um tíu prósent.

FÓRU Í MARGAR BOÐSFERÐIR VM óskaði eftir upplýsingum frá Gildi lífeyrissjóði og 
Sameinaða lífeyrissjóðnum um boðsferðir og gjafir sem æðstu stjórnendur sjóðanna 
hefðu þegið á síðustu þremur árum. Hjá Gildi kemur fram að stjórnendur hafi farið í 
35 ferðir á þessu tímabili. 

Afsakanir 
verða ekki 

teknar gildar síðar

GUÐMUNDUR 
RAGNARSSON
FORMAÐUR VM

Einar, verður ekki bara skíta-
mórall í þessum klúbbi?

Nei, en það verður algjör mórall hjá 
þeim sem missa af opnuninni.

Einar Bárðarson mun opna Officera-
klúbbinn svokallaða um næstu helgi. 
Meðal hljómsveita sem munu leika á 
opnunarkvöldinu er Skítamórall.

UMHVERFISMÁL Bergur Sigurðs-
son, frambjóðandi VG og fyrrum 
framkvæmdastjóri Landverndar, 
telur að fjárfestingarsamningur 
ríkisins við Century Alumini-
um og Norðurál vegna álvers í 
Helguvík kunni að brjóta í bága 
við ákvæði EES-samningsins um 
ríkisstyrki. Hann hvetur iðnaðar-
nefnd til að bíða með að afgreiða 
hann.

„Það er fljótheitabragur á verk-
lagi nefndarinnar ef þessi samn-
ingur rennur bara í gegnum 
nefndina án þess að svar ESA, um 
hvort þessi styrkveiting standist 
EES-samninginn, liggi fyrir,“ 
segir Bergur. Hann skilji ekki 

hvað liggi á.
Steingrím-

ur J. Sigfús-
son, formaður 
VG, gagnrýndi 
á  A l þ i n g i 
20 03 hvern-
ig staðið var 
að afgreiðslu 
frumvarps um 
álverksmiðju 
Alcoa í Reyðar-

firði. Hann sagði þá að það væri 
„eiginlega alveg með ólíkindum“ 
að afgreiða ætti frumvarpið  áður 
en ESA mæti hvort ríkisstuðn-
ingurinn stæðist evrópskar sam-
keppnisreglur.

Álfheiður Ingadóttir, varafor-
maður iðnaðarnefndar fyrir VG, 
setur mikla fyrirvara við samn-
inginn, sem hún styður ekki, og 
bindur vonir við að Alþingi geti 
gripið inn í málin. „Það sem er 
alvarlegt við þennan samning, 
fyrir utan umhverfismál, raforku-
öflun, línulagnir, fjármögnunar-
vandann og stöðu Norðuráls, er að 
í þessum samningi er miðað við að 
tekjuskattsálag verði aldrei meira 
en 15 prósent,“ segir hún. Í sam-
bærilegum samningum sé rætt 
um 18 prósenta hámarksskatt.

„Það vita allir að við þurfum 
að afla skatttekna á næstu árum, 
vegna þessara skulda sem við 

erum í. Þetta þarf því að reikna út 
og skoða. Að auki er sagt að aldrei 
verði lagður skattur á vaxtatekj-
ur, sem er alveg út í hött. Það er 
sagt að við höfum verið í útrás, 
en þetta fyrirtæki er í rauninni 
í innrás í skattaskjól á Íslandi,“ 
segir Álfheiður. Málinu hafi verið 
vísað til þriggja nefnda og sé nú 
í höndum þingsins: „Þannig að 
það sem einhverjum ráðherrum 
finnst skiptir engu máli.“

Hjá ESA fékkst staðfest að verið 
væri að fara yfir samninginn og 
að áliti yrði líklega skilað eftir 
sex til sjö vikur. Þangað til ræðir 
ESA hann ekki í fjölmiðlum.   
 - kóþ

Miklar efasemdir í VG um fjárfestingarsamning ríkisins við Century Aluminium og Norðurál Helguvík:

Telur álsamning ekki standast EES-samning

BERGUR 
SIGURÐSSON

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokknum 
urðu á mistök árið 2007 þegar 
hann tók við framlögum frá 
félögum sem voru í meirihluta 
hins opinbera en það stangast 
á við lög frá 2006 um fjármál 
stjórnmálasamtaka. Þetta segir 
Andri Óttarsson, framkvæmda-
stjóri flokksins, í fréttatilkynn-
ingu sem hann sendi frá sér í 
gær. 

Þar á hann meðal annars við  
þrjú hundruð þúsund króna 
framlag sem flokkurinn tók við 
frá Neyðarlínunni og hefur hann 
þegar verið endurgreiddur, að 
sögn Andra og hið sama verði 
gert við önnur framlög sem 
þetta gildir um. Enn fremur 
segir hann að farið verði yfir 
verkferla og eftirlit hert með 
viðtöku framlaga til að ganga úr 
skugga um að slíkt endurtaki sig 
ekki.  - jse 

Sjálfstæðisflokkurinn:

Skilaði framlagi 
Neyðarlínu

SKIPULAGSMÁL Formannafundur 
Landsambands stangaveiði-
félaga ályktaði harðlega í gær 
gegn samþykkt borgarráðs 
Reykjavíkurborgar um að reisa 
hesthúsabyggð á bökkum Elliða-
ár. Eru þessar fyrirætlanir 
sagðar vera atlaga við lífríki 
árinnar. Farið er fram á að sam-
þykktin verði endurskoðuð.

Enn fremur segir í ályktun-
inni: „Formannafundurinn 
minnir einnig á að hérlendis eru 
um 105 þúsund einstaklingar 
sem stunda stangveiði að ein-
hverju marki og það getur varla 
verið vilji kjörinna fulltrúa að 
ganga svo greinilega gegn hags-
munum svo stórs hóps kjósenda 
eins og gert er með þessari sam-
þykkt.“  - jse 

Stangveiðimenn ósáttir:

Segja hesthúsin 
ógna lífríkinu

SLYS Fjórtán létust, þar af sjö 
börn, þegar flugvél brotlenti í 
kirkjugarði nálægt bænum Butte 
í Montana-ríki í Bandaríkjunum 
í fyrradag. Ekki er vitað hvað olli 
slysinu en enginn í vélinni komst 
lífs af.

Sama dag létust báðir flug-
mennirnir í flutningaflugvél 
þegar henni hvolfdi í lendingu á 
Narita-flugvelli í Japan. Talið er 
að öflug vindhviða hafi feykt vél-
inni á hvolf. Hún var frá hrað-
flutningafyrirtækinu FedEx.

- jse  

Sextán látast í flugslysum:

Sjö börn fórust 
í flugslysinu

LENTI Í KIRKJUGARÐINUM Sjö börn voru 
meðal þeirra sem létust í flugslysinu í 
Montana-ríki í Bandaríkjunum.

NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Vestmannaeyjabær 
krefst þess að fá að veiða síld í 
höfninni en Steingrímur J. Sigfús-
son, sjávarúrvegs- og landbúnað-
arráðherra, tilkynnti á föstudag að 
henni skyldi hætt. 

Elliði Vignisson bæjarstjóri 
sendi ráðherranum bréf í gær þar 
sem þessi krafa var kunngerð. 
Segir hann að um nauðsynlega 
hreinsun úr höfninni sé að ræða 
og því sé umhverfisslys yfirvof-
andi standi ráðherrann við ákvörð-
un sína. Ef hann gerir það mun 
Vestmannaeyjarbær krefja ríkið 
um greiðslur fyrir hreinsun vegna 
mengunartjóns þegar síldin drepst 
og rotnunin hefst.  - jse

Vestmannaeyjabær í hart:

Umhverfisslys 
yfirvofandi

SPURNING DAGSINS
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SJÁVARÚTVEGUR Sænska verslunar-
keðjan Coop er nú með það til skoð-
unar að hætta að selja lax alinn á 
mjöli úr matfiski. Íslendingar 
veiddu í fyrra 110 þúsund tonn af 
makríl sem fór að mestu í mjöl, 
sem síðan var selt norskum laxa-
bændum.

Vaxandi umræða er nú á meðal 
neytenda á Norðurlöndunum um 
uppruna eldisfisks. Sænska ríkis-
sjónvarpið hefur verið með umfjöll-
un um málið og sýndi RÚV brot úr 
einum þættinum, sem vakið hefur 
hörð viðbrögð. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær var framkvæmda-
stjóra Eskju sagt upp í kjölfar þátt-
arins og verksmiðjustjóri færður til 
í starfi.

Mikael Robertsson, yfirmað-
ur umhverfismála hjá Coop, segir 
að hætta sé á að verslunin taki 
norskan eldislax úr búðum hjá sér 
í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla. 
Krafan sé að laxinn sé ræktaður 
á umhverfisvænan og sjálfbæran 
hátt. Meðal þess sem kemur fram í 
þættinum sænska er að fyrir hvert 
kíló af eldislaxi þurfi 2,5 af villt-
um fiski. Þá var fullyrt að mikið af 
þeim fiski sem færi í fóður kæmi 
úr stofnum sem væru ofveiddir, í 
hættu eða stunduð væri rányrkja 
á.

„Við höfum ákveðið að selja ekki 
fisk frá Chile, auk þess höfum við 
sett fram auknar kröfur um hvaða 
fiskur fer í fiskimjöl/fóður. Við vilj-
um tryggja að þetta byggi á vís-
indalegum grunni, réttar tegund-
ir séu, fiskurinn rétt unninn og vel 
rekjanlegur,“ segir Mikael. Coop sé 
að horfa æ meira til fisks sem alinn 
sé á fæði unnu úr grænmeti.

Coop er með 
21,4 prósenta 
markaðshlut-
deild á sænsk-
um smávöru-
markaði og velti 
tæpum 30 millj-
örðum sænskra 
króna á síðasta 
ári.

Friðrik J. Arn-
grímsson, fram-

kvæmdastjóri LÍÚ, segist ekki 
hafa miklar áhyggjur af mjöl-
mörkuðum. „Við þurfum að lýsa 
þeim staðreyndum sem búa að 
baki okkar veiðum og þá eru engar 

forsendur til að banna eitt eða neitt 
af íslenskri framleiðslu.“

Gunnþór Ingvason, fram-
kvæmdastjóri Síldarvinnslunnar, 
segist ekki telja að þetta hafi áhrif 
á viðskipti fyrirtækisins. Mikil-
vægt sé að kynna fiskveiðikerfi 
Íslendinga, sem byggist á sjálf-
bærni. Allar afurðir fyrirtækisins 
séu rekjanlegar til stofna sem stýrt 
sé í fiskveiðikerfinu.

Árið 2005 nam mjölútflutningur 
10 prósentum af heildarverðmæti 
útfluttra sjávarafurða. Langstærst-
ur hluti er fluttur til Noregs þar 
sem mjölið er nýtt í fiskeldi.

 kolbeinn@frettabladid.is

Vilja ekki lax alinn 
á mjöli úr matfiski
Sænska verslunarkeðjan Coop íhugar að hætta sölu á norskum eldislaxi en 
hann er alinn á íslensku mjöli. Íslenskir framleiðendur vilja skýra sín sjónar-
mið. Vaxandi andstaða er við að mjöl úr matfiski sé nýtt í fiskeldi.

LOÐNUVEIÐAR Mest af því fiskimjöli sem selt er til Noregs er unnið úr loðnu. 
Bræðsla á makríl hefur hins vegar vakið viðbrögð á Norðurlöndum. Íslendingar óska 
eftir að fá makrílkvóta en aðrar þjóðir, til dæmis Norðmenn, hafa ekki viljað setjast 
að samningaborðinu.

MIKAEL 
ROBERTSSON

ÝSA Í RASPI, MARINERAÐAR FISKSTEIKUR OG ALLIR FISKRÉTTIR.

ALLIR FISKRÉTTIR

KR/KG

JÓHANNESARBORG, AP Stjórnvöld í Suður-
Afríku hafa bannað Dalai Lama, leiðtoga 
Tíbeta, að koma á friðarráðstefnu sem hefst 
á í Jóhannesar borg á föstudag. Ástæðan 
fyrir banninu er sögð vera til að halda í góð 
samskipti við Kína. Þess í stað hefur ríkið 
orðið fyrir mikilli gagnrýni. 

Það er suður-afríska knattspyrnusam-
bandið sem stendur fyrir ráðstefnunni í til-
efni þess að heimsmeistarakeppnin í knatt-
spyrnu verður í Suður-Afríku á næsta ári. 
Það verður í fyrsta sinn sem sú keppni er 
haldin í Afríku. Meðal umræðuefna verður 
hvernig berjast skal gegn kynþáttahatri og 
hvernig íþróttir geta sameinað fólk og þjóð-
ir. 

Fyrst Dalai Lama hefur verið bönnuð þátt-
taka hafa tveir friðarverðlaunahafar Nóbels, 

þeir Desmond Tutu, erkibiskup í Höfðaborg, 
og F.W. de Klerk, fyrrum forseti landsins, 
hafnað þátttöku á ráðstefnunni. Suður-Afr-
íka „ætti að hleypa hverjum þeim að sem 
hefur lögmætra og friðsælla hagsmuna að 
gæta og það ætti ekki að ákveða á pólitísk-
um forsendum, hver megi og hver megi ekki 
mæta,“ sagði de Klerk við fjölmiðla í gær 
þegar hann lýsti því yfir að hann myndi ekki 
taka þátt í ráðstefnunni. 

Kína á í mestum viðskiptum við Suður-
Afríku, af öllum löndum heimsálfunnar.  - ss

Dalai Lama fær ekki að koma á friðarráðstefnu í Suður-Afríku:

Tutu og de Klerk mæta ekki heldur

DALAI LAMA Fyrst Dalai Lama fær ekki að fara á 
friðarráðstefnu í Jóhannesarborg ætla Desmond Tutu 

og F.W. de Klerk ekki að mæta heldur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Rannsóknir embættis 
sérstaks saksóknara vegna banka-
hrunsins munu ekki stranda á fjár-
heimildum, segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra.

Embættið þarf að vera öflugra 
og umfangsmeira en upphaflega 
var áætlað, og afar brýnt að sak-
sóknarinn hafi nægt fé til að 
ráða þá starfsmenn sem þarf, 
og kaupa sérfræðiráðgjöf, segir 
Steingrímur.

Frumvarp sem styrkja mun 
heimildir sérstaks saksóknara 
til að afla gagna er nú til 
umfjöllunar á Alþingi.  - bj

Embætti sérstaks saksóknara:

Saksóknari fái 
aukið fjármagn

VINNUMARKAÐUR Hrognavinnsla 
Vignis G. Jónssonar á Akranesi  
og fiskvinnslufyrirtækið Brim 
munu greiða starfsfólki sínu áður 
umsamdar launahækkanir, líkt og 
HB Grandi gerði nýlega.

Hjá Hrognavinnslunni starfa 
um þrjátíu manns og munu þeir fá 
13.500 króna mánaðarlega viðbót 
á launin. Hjá Brimi starfa um tvö-
hundruð við landvinnslu.

Þessum launahækkunum hafði 
áður verið frestað í ljósi efnahags-
ástandsins. 

Verkalýðsfélag Akraness grein-
ir frá þessu á heimasíðu sinni, en 
félagið hefur um nokkurt skeið 
bent á að til séu fyrirtæki sem geti 
vel staðið við gerða samninga.  - kóþ

Launahækkanir verkafólks:

Fleiri fyrirtæki 
ætla að borga

SVÍÞJÓÐ Viktoría, krónprinsessa 
Svía, og unnusti hennar, Daniel 
Westling, gifta sig laugardaginn 
19. júní á næsta ári. Hjónavígslan 
fer fram í Stórkirkjunni í Stokk-
hólmi. 

Nítjándi júní er merkilegur 
dagur hjá sænsku konungsættinni 
því að mörg brúðkaup hafa farið 
fram þennan dag. Karl Gústaf 
Svíakonungur gekk að eiga Silvíu 
drottningu þennan dag árið 1976 
og Óskar krónprins giftist Jósef-
ínu av Leuchtenberg 19. júní árið 
1823.  - ghs

Krónprinsessa Svíþjóðar:

Giftist Daníel 
19. júní 2010

GIFTAST Á NÆSTA ÁRI Viktoría, krón-
prinsessa Svíþjóðar, giftist sínum heitt  
elskaða Daniel Westling 19. júní.

NOREGUR Barnshafandi kona 
fannst myrt ásamt tveimur 
öðrum í íbúð í Tromsø í Noregi 
á sunnudaginn. Maður hefur 
verið handtekinn fyrir morðin en 
hann hefur átt við geðsjúkdóm 
að stríða og hlotið dóm fyrir rán 
í Svíþjóð. Eiginmaður konunnar 
og móðir hans eru meðal þeirra 
myrtu, að sögn NRK.

Árásarmaðurinn er talinn hafa 
brotist inn í íbúðina til nágranna 
sinna. Móðirin fannst á stofugólf-
inu í íbúðinni en parið fannst á 
gólfinu inni í svefnherbergi. Talið 
er að átök hafi átt sér stað og þre-
menningarnir hafi verið myrtir 
með hníf þar sem mikið blóð er í 
íbúðinni. - ghs

Morð í Noregi:

Mikið blóð úti 
um alla íbúð

Finnar öskureiðir
Fyrirætlanir sænska iðnaðarrisans 
Stora Enso um að flytja hluta af 
pappírs- og timburframleiðslu sinni 
frá Finnlandi til Svíþjóðar hafa mætt 
mikilli andstöðu í Finnlandi. Finnsku 
stéttarfélögin eru öskureið og hafa 
mótmælt kröftuglega.

FINNLAND

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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VETUR Í KORTUNUM  
Í dag og raunar næstu 
daga verður víða 
vetrarlegt á landinu. Í 
dag er lægð að ganga 
austur með landinu 
og því má búast við 
snjókomu eða slyddu 
en þó rigningu allra 
syðst um hádegi. 
Lægðin gengur svo 
austur á bóginn og í 
kjölfarið gengur hann 
í norðlæga átt og við 
taka kaldir vindar með 
frosti víða um land. 
Að deginum gæti þó 
hitinn hangið yfi r núll-
inu sunnanlands.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

GENGIÐ 23.03.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 186,8572
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 112,64   113,18

 164,33  165,13

  153,82  154,68

 20,643  20,763

 17,811  17,915

 13,954  14,036

 1,1683  1,1751

 170,52  171,54

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Við erum hér fyrir þig
Markmið okkar er að þú getir nýtt þér persónulega þjónustu og faglega ráðgjöf.
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Með bestu kveðju,
starfsfólk Byrs
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ALÞINGI Það voru mistök að heim-
ila sparisjóðunum að verða hluta-
félög. Þetta er mat Gylfa Magnús-
sonar viðskiptaráðherra. 

„Það er einfaldlega hægt að 
draga þá ályktun af því sem gerst 
hefur undanfarin misseri að hluta-
félagavæðing sparisjóðanna var 
mjög misráðin,“ sagði Gylfi þegar 
hann flutti í gær Alþingi skýrslu 
um yfirtöku stjórnvalda á Spron 
og Sparisjóðabankanum.

Spron, sem var breytt í hlutafélag 
sumarið 2007, laut einn sparisjóða 
lögmálum hlutafélaga. Aðrir spari-
sjóðir bjuggu við stofnfjárkerfi. 
Innan Byrs og Sparisjóðs Kefla-
víkur höfðu þó verið stigin skref í 

átt til hlutafélagavæðingar.
Gylfi Magnússon upplýsti þingið 

í gær um framtíðarsýn sína fyrir 
sparisjóðakerfið. Sagðist hann vilja 
sjá staðbundna sparisjóði sem þjóni 
einstaklingum og smærri fyrir-

tækjum. Ættu þeir að vera held-
ur íhaldssamar fjármálastofnanir 
og ekki í starfsemi á borð við fjár-
festingarbankastarfsemi. Þá sagði 
Gylfi að standa ætti vörð um stofn-
fjárkerfi sparisjóðanna, ekki síst í 
ljósi reynslunnar. 

Sá munur er meðal annars á 
stofnbréfum og hlutabréfum að 
stofnbréf má ekki selja nema 
með heimild sparisjóðsins sjálfs 
og stofnfjáreign vex ekki með 
hugsanlegum vexti sparisjóðsins.

Forsvarsmenn sparisjóðanna 
sem eftir standa munu funda með 
viðskiptaráðherra í vikunni og 
ræða frekar framtíðarskipulag 
starfseminnar.  - bþs 

Viðskiptaráðherra segir vert að standa vörð um stofnfjárkerfi sparisjóðanna:

Háeffun SPRON var misráðin

GYLFI MAGNÚSSON viðskiptaráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LONDON, AP Lundúnalögreglan býr 
sig nú undir mikil mótmæli og 
hugsanlegar óeirðir í næstu viku 
þegar leiðtogar tuttugu helstu 
iðnríkja heims hittast í London. 
Þar á meðal verður forseti Banda-
ríkjanna, Barack Obama. 

Lögregla mun í varnaðarskyni 
loka vegum og neðanjarðarlestar-
stöðvum. Þá hefur þeim sem 
starfa í fjármálageiranum verið 
ráðlagt að klæða sig frjálslega 2. 
apríl þegar fundurinn fer fram. 
Áætlað er að mótmælin muni 
kosta London um fimm milljónir 
punda á dag og telur lögreglan að 
ætlan mótmælenda verði að loka 
fjármálahverfinu í London.   - ss

Lundúnalögreglan:

Býr sig undir 
óeirðir í apríl

SJÁVARÚTVEGUR Fiskvinnslu-
fyrirtækið Ferskvinnslan í 
Hafnarfirði opnar útibú í Súða-
vík í næsta mánuði. Tólf vinna 
hjá fyrirtækinu í Hafnarfirði en 
fimm til sex þar að auki munu 
starfa fyrir vestan þegar starf-
semin verður komin á fullt.

„Við höfum verið að kaupa 
mikið af fiski frá fyrirtækinu 
Sumarbyggð í Súðavík og öðrum 
þarna fyrir vestan og í stað þess 
að vera að flytja allt suður er 
skynsamlegra að vinna hann 
bara þar,“ segir Gunnar Bjarki 
Finnbogason, annar eigenda 
Ferskvinnslunnar. Hann segir 
vel koma til greina að opna útibú 
annars staðar á landinu skapist 
tækifæri til þess.  - jse 

Opnar útibú í Súðavík:

Í útrás vestur

HJÓNIN HERJA VESTUR Gréta Hrund 
Grétarsdóttir og Gunnar Bjarki, eigendur 
Ferskvinnslunnar, opna útibú í Súðavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ

Nýir tímar kalla á nýja sýn - gagnrýna hugsun, sköpunarkraft og samskiptaleikni. Það er 
einmitt þetta sem starfsemi Háskólans í Reykjavík grundvallast á og endurspeglast í 
rannsóknum, kennsluaðferðum og menningu skólans.

Háskólinn í Reykjavík býður 24 námsleiðir í meistaranámi.

H Á S K Ó L I N N  Í  R E Y K J AV Í K
 R E Y K J A V I K  U N I V E R S I T Y

Líttu við í dag, þriðjudaginn 24. mars, kl. 16.00 – 18.00.
Staður: Ofanleiti 2, 103 Reykjavík.

KYNNING Á MEISTARANÁMI Í DAG!

Sparisjóður vill ríkisaðstoð
Stjórn Sparisjóðs Bolungarvíkur hefur 
óskað eftir því að sjóðnum verði lagt 
til nýtt eigið fé sem nemur 20 pró-
sentum af bókfærðu eigin fé í árslok 
2007. Stuðningurinn gæti numið um 
400 þúsundum króna.

EFNAHAGSMÁL

Fundur um ættleiðingu
Alþjóðleg ættleiðing heldur opinn 
kynningarfund á miðvikudagskvöldið í 
Safnaðarheimili Seltjarnarneskirkju. Á 
fundinum verður starfsemi félagsins 
kynnt og fjallað um helstu verkefni. 
Fundurinn hefst klukkan hálfníu.

SAMFÉLAGSMÁL

EFNAHAGSMÁL „Það er eins og við-
skiptavinirnir kenni meira í brjósti 
um okkur en sjálfa sig enda má 
segja að í mörgum tilfellum hafi 
verið farin að skapast vinatengsl 
þarna á milli,“ segir Ólafur Már 
Svansson, formaður starfsmanna-
félags SPRON.

Þótt engin þjónusta væri veitt 
í útibúunum var opið upp á gátt 
í gær og mættu nær allir starfs-
menn þótt einungis fáir hefðu þar 
skyldum að gegna en nokkrir unnu 
að verkefnum fyrir skilanefndina. 
Eins komu fjölmargir viðskipta-
vinir SPRON. 

„Það var frjáls mæting en svona 
um 99 prósent starfsmanna mættu 
til að styðja hver annan, halda rút-
ínunni og tala saman,“ segir hann. 
Síðdegis var síðan haldinn fundur 
þar sem Ólafur Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri bankans, og Harpa 
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
mannauðs og reksturs hjá bankan-
um, leituðust við að svara spurn-
ingum starfsmanna. „Þetta var svo 
sem enginn átakafundur en fram-
kvæmdastjórarnir gerðu okkur 
grein fyrir stöðunni og hún er svo 
sem bara óbreytt enn þá þannig 
að þetta var frekar eins og pepp-
fundur,“ segir Ólafur Már. Einn-
ig var fulltrúi frá skilanefndinni 
á fundinum.

Ekki hefur verið ákveðið um 
frekari fundarhöld en Ólafur Már 
segir að dyrnar standi opnar í úti-
búunum í dag rétt eins og í gær.

Mikið álag var hjá starfsfólki 
þjónustuvers Nýja Kaupþings 
sem svaraði spurningum þeirra 
sem hafa verið í viðskiptum hjá 
SPRON (og Netbankanum, nb.is) 

en eins og kunnugt er tók bankinn 
yfir innstæður SPRON. „Það eru 
2.700 manns búnir að hringja inn 
í dag,“ sagði Berghildur Erla Bern-
harðsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Nýja Kaupþings, um klukkan þrjú í 

gær en opið er í þjónustuverinu til 
klukkan sjö síðdegis. Hún segir að 
á venjulegum degi hringi að með-
altali um 1.200 manns. Segir hún 
enn fremur að athygli hafi vakið 
hversu þolinmóðir og jákvæðir 
viðskiptavinir SPRON hafi verið 
miðað við þær sorglegu aðstæður 
sem uppi eru komnar. 

Nýja Kaupþing hefur einnig 
sett inn á vef sinn svör við algeng-
um helstu spurningum þessa 
hóps. „Það er langmest spurt um 
það hvað verður um útlán og svo 
lífeyrissparnað,“ segir Berghild-
ur Erla. „En ákvörðun um hvoru 
tveggja er í höndum skilanefndar 
og Fjármálaeftirlitsins því eins og 
staðan er núna þá eru það aðeins 
innstæður sem færast yfir til 
okkar.“  jse@frettabladid.is

Viðskiptavinir og 
starfsmenn hittust
Þótt engin þjónusta hafi farið fram í útibúum SPRON mættu nær allir starfs-
menn til að þiggja og veita stuðning. Einnig mættu fjölmargir viðskiptavinir og 
sýndu starfsfólki stuðning. Mikið álag í Kaupþingi sem tók yfir innstæðurnar.

SLYS Tveir menn slösuðust þegar 
þeir fóru fram af hengju á vél-
sleðum austan við Sandfell í Öxar-
firði um klukkan tvö á sunnudag. 
Talið er að þeir hafi fallið um tíu 
metra og fékk annar vélsleðann 
yfir sig, að sögn lögreglu á Húsa-
vík. Voru þeir fluttir með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar áleiðis á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 
Annar þeirra var útskrifaður 
sama dag en hinn verður að öllum 
líkindum útskrifaður í dag.  - jse 

Vélsleðaslys fyrir norðan:

Féllu um tíu 
metra á fjalli

INDLAND, AP Ódýrasti fjöldafram-
leiddi bíll veraldar fer á markað 
í Indlandi á næstu tíu dögum. 
Bíllinn, sem er framleiddur af 
Tata Motors, kallast Nano. Nýr úr 
kassanum mun hann kosta tæpa 
tvö þúsund dollara, eða um 225 
þúsund krónur.

Bíllinn, sem er kallaður „bíll 
fólksins“, er þriggja metra langur 
og fimm sæta. Hann er fjögurra 
dyra og skilar vélin 33 hestöflum.

Tata Motors hefur framleitt 
bíla í hálfa öld. Fyrir fimm árum 
keypti fyrirtækið suður-kóreska 
bílaframleiðandann Daewoo og í 
fyrra keypti það Jagúar og Land 
Rover af Ford. - th

Tata Nano á markað:

Nýr bíll kostar 
225 þúsund

SMÁR EN KNÁR Nanó er sannkallaður 
smábíll eins og sést á myndinni. 

NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTAVINUR KEMUR VIÐ Þeir sem litu inn í bankann komu ekki til að taka út 
heldur veita stuðning og athuga um starfsfólkið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UPPLÝSINGAR FYRIR VIÐ-
SKIPTAVINI SPRON
Fjármálaeftirlitið hefur látið fresta 
innlausnum allra verðbréfasjóða 
og fjárfestingarsjóða Rekstrarfélags 
SPRON hf., sem stofnað var um eignir 
bankans.
Upplýsingar fyrir viðskiptavini SPRON 
vegna yfirtöku innstæðna:
http://www.kaupthing.is/?Pa-
geID=5125
Eða smella á „Spurt og svarað“ á 
vefsíðu Nýja Kaupþings. 

KJÖRKASSINN

Hefur þú farið á skíði í vetur?
Já  12,5
Nei  87,5

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að lögleiða kannabisefni?

Segðu skoðun þína á Vísi.is
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1. Hvaða tvö félög yfirtók Fjár-
málaeftirlitið á laugardag?

2. Hvað heitir nýr forstjóri 
Marel?

3. Hver var markahæsti 
leikmaður Íslands í landsleik 
handknattleikslandsliðsins við 
Eistlendinga á sunnudag?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

ALÞINGI Varaformaður Fram-
sóknarflokksins, Birkir Jón 
Jónsson, vill að embætti sendi-
herra verði eftirleiðis auglýst 
laus til umsóknar. Utanríkisráð-
herrar hafa nú algjörlega frjáls-
ar hendur um skipan í embættin.

Össur Skarphéðinsson utan-
ríkisráðherra svaraði því til á 
Alþingi í gær að hugmynd Birkis 
væri ágæt og að hún yrði tekin 
til skoðunar í ráðuneytinu. Sagði 
hann við það tækifæri að ekki 
stæði til að fjölga sendiherrum, 
enda nóg af þeim.  - bþs

Birkir Jón Jónsson:

Vill að sendi-
herrastöður 
verði auglýstar

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
vill breyta hjúskaparlögum, 
þannig að ein lög gildi um gagn- 
og samkynhneigða, segir í drög-
um að ályktun um fjölskyldumál, 
sem flokkurinn gerir fyrir lands-
fund sinn um næstu helgi. 

Þá telur flokkurinn „óeðlilegt 
að forstöðumenn trúfélaga hafi á 
sínum höndum þann löggjörning 
sem hjónavígsla felur í sér“, segir 
í drögunum. Gjörningur sá eigi 
að vera í höndum ríkisins; þannig 
geti trúfélög ráðið því sjálf hvern-
ig sambúðarform þau blessi.  - kóþ

Sjálfstæðisflokkurinn:

Vill ein lög um 
hjónavígslur

Fjórir létust í sprengjutilræði
Háttsettur Fatah-liði og þrír öryggis-
verðir hans létust í sprengjutilræði 
í suðurhluta Líbanon á mánudag. 
Sprengingin varð þegar þeir keyrðu 
frá palestínskum flóttamannabúðum. 

LÍBANON

9.752.026

2.000 12.000

14.000

4.000 10.000

8.0006.000

0

business intelligence

BANDARÍKIN Bandaríkin þurfa að 
hafa áætlun um heimköllun her-
manna frá Afganistan, þrátt fyrir 
að vera nú að fjölga hermönnum 

þar í landi. Þetta 
sagði Barack 
Obama, forseti 
Bandaríkjanna, 
í viðtali í sjón-
varpsþættin-
um 60 mínútur 
á CBS á sunnu-
dag. Bandarísk 
stjórnvöld 

undirbúi nú heildaráætlun fyrir 
Afganistan. Helsta markmið 
áætlunarinnar væri að koma í veg 
fyrir árásir á Bandaríkin. 

Obama sagði jafnframt að hern-
aðarmáttur myndi ekki nægja til 
að ná fram markmiðum banda-
rískra stjórnvalda. Efla þyrfti 
efnahag Afganistans og bæta sam-
skipti við Pakistan.  - ss

Barack Obama:

Þarf áætlun 
um heimköllun

STJÓRNMÁL Nýtt og heilbrigt fjár-
málakerfi þar sem félagsleg gildi 
eru höfð í heiðri í stað áhættu-
sækni og skammtímagróðasjónar-
miða er meðal þess sem VG legg-
ur áherslu á í kosningabaráttunni 
fram undan. Skilja ber á milli við-
skiptabankastarfsemi og fjárfest-
ingarstarfsemi og halda einum 
banka í ríkiseigu.

Landsfundi flokksins lauk á 
sunnudag með frágangi á plaggi þar 
sem útlínur stefnumála eru dregnar. 
Skiptist það í fjóra þætti: lýðræðis-, 
velferðar-, atvinnu- og efnahagsmál 
og geymir fjölmarga liði. 

Meðal lýðræðisumbóta sem 
VG vill hrinda í framkvæmd er 
að færa lagasmíð í auknum mæli 
úr ráðuneytum inn í þingið, taka 
upp tímabundna kynjakvóta, setja 
heildstæða fjölmiðlalöggjöf, endur-
skoða lagaumhverfi Ríkisútvarps-
ins og ljúka rammaáætlun um nýt-
ingu vatnsafls og jarðvarma. Þá 
segir að stórákvarðanir á borð við 
aðild að ESB eigi að útkljá með 
þjóðaratkvæðagreiðslu að und-
angenginni upplýstri og lýðræð-
islegri umræðu. Um leið er tekið 
fram að afstaða flokksins sé að 
hagsmunum Íslendinga sé best 
borgið utan ESB.

Katrín Jakobsdóttir varafor-
maður segir að í ljósi efnahags-
ástandsins verði kosningabaráttan 
nú öðru vísi en áður. „Hún má ekki 
snúast um loforð og yfirboð heldur 
um að tala við fólk,“ segir Katrín. 
Almennt telja frambjóðendur 

mikilvægt að traust milli almenn-
ings og stjórnmálamanna verði 
endurvakið.

VG vill lækka vexti og afnema 
verðtryggingu í áföngum, hækka 
atvinnuleysisbætur, útrýma 
launamun og tryggja að fólk hafi 
þak yfir höfuðið þrátt fyrir tíma-
bundna erfiðleika við að greiða af 
húsnæðislánum.

Í atvinnumálum leggur VG 
áherslu á atvinnusköpun á forsend-
um sjálfbærrar þróunar og dæmir 
þar með mengandi orkufreka stór-
iðju úr leik. Styðja á við bakið á litl-
um og meðalstórum fyrirtækjum, 

vinda ofan af fiskveiðistjórnun-
arkerfinu og endurskoða styrkja-
kerfi landbúnaðarins.

VG vill taka upp þriggja þrepa 
skattkerfi og leggja á þriggja 
prósenta viðbótarskatt á tekjur 
umfram 500 þúsund og átta pró-
senta viðbótarskatt á enn hærri 
tekjur. Þá vill flokkurinn greina 
nákvæmlega valkostina í gjald-
miðlamálum á fyrri hluta næsta 
kjörtímabils, skera niður alla 
hernaðartengda starfsemi, leggja 
Varnarmálastofnun niður og 
gera Ísland að griðastað í deilum 
annarra ríkja.  bjorn@frettabladid.is

VG vill félagsleg gildi 
í nýju fjármálakerfi  
Vinstristjórn er vegur til framtíðar að mati VG sem leggur megináherslu á að 
Sjálfstæðisflokknum verði haldið frá völdum eftir kosningarnar í apríl. Varafor-
maðurinn segir kosningabaráttuna ekki mega snúast um loforð og yfirboð. 

STEFNAN KYNNT Í STUTTU MÁLI Frambjóðendur VG spjölluðu við blaðamenn í kosn-
ingamiðstöð sinni við Tryggvagötu í Reykjavík í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BARACK OBAMA

VEISTU SVARIÐ?



Sjá nánar á www.betrabak.is
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Steyptar hliðarstyrkingar tryggja 
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DÓMSTÓLAR Ungri konu voru í Hér-
aðsdómi Reykjaness dæmdar rúm-
lega átta milljónir króna í bætur 
vegna slyss sem hún varð fyrir á 
vélsleða. Faðir kærasta stúlkunnar 
greiðir henni bæturnar.

Slysið varð þegar hún var 17 ára 
gömul, en þá fór hún með kærasta 
sínum og föður hans að Hafra-
vatnsvegi. Meðferðis var vélsleði 
föður kærastans, en sleðinn var 
ekki vátryggður. Enginn hjálmur 
var notaður í ferðinni og stúlkan 
keyrði sleðann án nokkurrar leið-
sagnar eiganda. Hún festi sleðann 
og kærasti hennar og faðir hans 
losuðu hana. Ók stúlkan þá niður 
brekku, missti stjórn á sleðanum 
og kastaðist af honum. Hún flaug 

töluverða vegalengd og hlaut af því 
höfuðáverka.

Stúlkan þurfti að gangast undir 
aðgerð þar sem skaddað svæði í 
hægra gagnaugablaði heilans var 
fjarlægt. Hún telst búa við 5 pró-
sent varanlega örorku samkvæmt 
mati og 12 prósent varanlegan 
miska.

Tekist var á um bótaskyldu eig-
anda sleðans, þar sem stúlkan var 
sjálf undir stýri. Stefndi taldi sig 
ekki hafa þurft að leiðbeina stúlk-
unni og aksturinn hefði verið á 
hennar ábyrgð. Skráningar- og 
tryggingarskylda var hins vegar 
vanrækt og öryggisbúnaði áfátt. 
Málskostnaður var felldur niður.

 - kóp

Fær greiddar bætur eftir vélsleðaslys:

Faðir kærasta þarf 
að greiða bæturnar

VÉLSLEÐI Ungri stúlku voru dæmdar bætur eftir vélhjólaslys. Myndin tengist fréttinni 
ekki beint.

Fjölmiðlafræði
Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfunarfræði
Kennarafræði

Lögfræði
Nútímafræði

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ VERÐA?
KYNNTU ÞÉR NÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

Samfélags- og hagþróunarfræði
Sálfræði
Sjávarútvegsfræði

Viðskiptafræði
Þjóðfélagsfræði Opnað hefur verið fyrir umsóknir, 

frestur til að sækja um er til 5. júní.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð á www.haskolanam.is

A Ð A L F U N D U R  C C P  h f .

Aðalfundur CCP hf. verður haldinn þriðjudaginn 7. apríl 2009 á skrifstofu 

félagsins að Grandagarði 8, Reykjavík og hefst kl. 12:00.

D A G S K R Á :

Venjuleg aðalfundarstörf skv. gr. 4.07 samþykkta félagsins

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn 

CCP hf. skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en 5 

sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, sbr. 63. gr. (a) hlutafélagalaga nr. 

2/1995. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á sér.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á 

skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis 7 dögum fyrir aðalfund.

Aðalfundarstörf munu fara fram á ensku.
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Umsjón: nánar á visir.is 

MESTA HÆKKUN
ÖSSUR  3,16%
FØROYA BANKI  2,19%

MESTA LÆKKUN
MAREL FOOD SYS.  0,69%

Laun stóðu í stað í febrúar á þessu 
ári samkvæmt mælingu Hagstof-
unnar. Launavísitalan var óbreytt 
frá fyrra mánuði, 355,7 stig. Kaup-
máttur launa lækkaði um 0,5 
prósent milli mánaða.

„Launamenn hafa að undanförnu 
verið að taka á sig launalækkan-
ir auk þess sem kjarasamnings-
bundnum hækkunum hefur í mörg-
um tilvikum verið slegið á frest. 
Búast má við að enn muni draga 
úr hraða launahækkana á næstu 
misserum,“ segir í umfjöllun 
Greiningar Íslandsbanka.

Samdráttur kaupmáttar er um 
leið sagður meiri en hér hafi sést í 
áratugi. „Kaupmáttur hefur dreg-
ist saman jafnt og þétt undanfar-
ið ár í takti við vaxandi verðbólgu. 
Minnkandi kaupmáttur launa 
hefur nú þegar haft mikil áhrif á 
heimilin í landinu sem hafa þurft 
að draga úr útgjöldum og fjárfest-
ingum til að bregðast við gjör-
breyttu efnahagsumhverfi.“  - óká

Meiri kaupmátt-
arsamdráttur en 
lengi hefur sést

Í KRINGLUNNI Kaupmáttur launa hefur 
rýrnað hér á landi síðustu misseri í takt 
við mikla verðbólgu.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

„Takmarkaður áhugi fjárfesta í útboði 
Seðlabankans á ríkisbréfum síðastlið-
inn föstudag hlýtur að vera stjórnvöld-
um nokkurt áhyggjuefni,“ segir Grein-
ing Íslandsbanka. „Sér í lagi í ljósi þess að 
útboðinu var meðal annars ætlað að koma 
til móts við hluta af stórum gjalddaga inn-
stæðubréfa í þessari viku.“

Fram kemur að Seðlabankinn hafi ráð-
gert að taka tilboðum fyrir allt að 20 millj-
arða króna í lengstu ríkisbréfaflokkunum 
þremum. Tilboðum var tekið fyrir rúma 13 
milljarða króna. 

„Ætla má að útlendingar hafi verið 
atkvæðalitlir í útboði föstudagsins þar 
sem þeir hafa sótt mest í stystu ríkisbréfa-
flokkana,“ segir í greiningunni og bent á 
að uppgjörsdagur útboðsins standist á við 
gjalddaga innstæðubréfa Seðlabanka á 

morgun. Ekki verði hægt að kaupa ný inn-
stæðubréf í stað allra þeirra bréfa sem séu 
á gjalddaga. Í gær hafi átt að bjóða út bréf 
fyrir 75 milljarða króna, en útistandandi 
séu um 123 milljarðar. „Raunar er rétt 
að benda á að öfugt við stóra gjalddaga á 

skuldabréfum með árlegar eða hálfsárs-
legar vaxtagreiðslur ættu ekki að verða 
mikil áhrif á krónuna af gjalddaga inn-
stæðubréfanna þar sem vextir af þeim eru 
greiddir vikulega.“

Greining Íslandsbanka segir lítinn 
áhuga útlendinga í útboði föstudagsins 
vera í takt við þróun undanfarinna mán-
aða. Hins vegar sé takmörkuð eftirspurn 
í útboði föstudagsins einnig til marks um 
að þeir innlendu fjárfestar sem umsvifa-
mestir hafa verið í útboðum ársins hafi 
einnig haldið sig meira til hlés. „Þar sem 
ríkissjóður á enn töluverðan sjóð á við-
skiptareikningi sínum í Seðlabanka er ekki 
hundrað í hættunni fyrir ríkið þótt áhug-
inn á útboði föstudagsins hafi ekki reynst 
meiri en raun bar vitni. Þetta svigrúm mun 
þó minnka eftir því sem á árið líður.“ - óká

SEÐLABANKINN Lánamál ríkisins eru með aðset-
ur í Seðlabanka Íslands en þar er haldið utan um 
útboð á ríkisbréfum og -víxlum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Áhugaleysi fjárfesta áhyggjuefni stjórnvalda

INNSTÆÐUR AÐ FULLU TRYGGÐAR

Að tilmælum stjórnvalda hafa allar innstæður hjá SPRON og nb.is verið   
færðar yfir í Nýja Kaupþing. Innstæðurnar eru að fullu tryggðar sam-
kvæmt yfirlýsingu frá ríkisstjórninni. Engin útlán viðskiptavina SPRON 
og nb.is hafa færst yfir til Nýja Kaupþings.

NETBANKI, DEBET- OG KREDITKORT

Viðskiptavinir SPRON og nb.is geta stundað öll almenn bankaviðskipti 
í gegnum netbanka sína. Debet- og kreditkort virka eins og áður. 

AÐGENGI AÐ NETBANKA FYRIR VIÐSKIPTAVINI SPRON

Viðskiptavinir SPRON hafa aðgengi að netbanka SPRON næstu daga 
en þeir fá jafnframt aðgengi að netbanka Kaupþings.

VIÐ ERUM REIÐUBÚIN AÐ VEITA ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 

Starfsfólk Kaupþings svarar almennum fyrirspurnum í síma 444 7000 og 
í útibúum Kaupþings. Jafnframt geturðu nálgast frekari upplýsingar á   
vefsíðu okkar, www.kaupthing.is 

Með vinsemd og virðingu,

Starfsfólk Kaupþings

TILKYNNING
TIL VIÐSKIPTAVINA 
SPRON OG nb.is

www.kaupthing.is

Sparisjóðurinn í Keflavík (SpKef) 
selur Íbúðalánasjóði skuldabréfa-
safn fyrir um 10 milljarða króna. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
sjóðsins til Kauphallar síðdegis í 
gær.

Skuldabréfasafnið er tryggt með 
veði í íbúðarhúsnæði, en vísað er 
til heimildar til þessa í samræmi 
við lög og reglugerðir sem gildi 
tóku undir lok síðasta ár og reglur 
Íbúðalánasjóðs um kaup á skulda-
bréfum fjármálafyrirtækja. 

Íbúðalánasjóður er sagður munu 
greiða 80 prósent af uppreiknuðu 
virði safnsins með afhendingu 
íbúðabréfa. „Eftirstöðvarnar, eða 
20 prósent, er krafa SpKef á Íbúða-
lánasjóð sem kemur til með að 
verða gerð upp að átta árum liðn-
um,“ segir í tilkynningunni. Salan 
á íbúðabréfunum er ekki sögð 
munu hafa áhrif á eiginfjárstöðu 
Sparisjóðsins í Keflavík.  - óká

SpKef selur til 
Íbúðalánasjóðs

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Sparisjóðurinn í 
Keflavík hefur nýtt sér heimild í lögum 
til að selja Íbúðalánasjóði skuldabréf 
með veði í fasteignum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 87 Velta: 320 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
242 +0,51% 637    +0,57%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic 
Airways 171,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 260,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,43 +0,00% ... Eik Banki 91,50 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 116,50 +2,19% ... Icelandair Group 
7,00 +0,00% ... Marel Food Systems 46,10 +5,73% ... SPRON 1,90 
+0,00% ... Össur 98,00 +3,16%



Atkvæðin
eru okkar
vopn!

Forstjóri Lífeyrissjóðs verslunarmanna er, þrátt 
fyrir 25% launalækkun, launahæsti forstjóri 
íslensks lífeyrissjóðs. Starfskjör hans fela einnig í 
sér bifreiðahlunnindi sem hann að sjálfsögðu nýtir. 
Á sama tíma þurfa eldri sjóðsfélagar sennilega að 
horfa upp á skerðingu á lífeyrisréttindum sínum. 

Eldri borgurum, 65 ára og eldri, og aðstand- 
endum ofbýður þessi framkoma við fólkið. Hvernig 
stendur á því að enn eru ákveðnir einstaklingar að 
sukka með peningana okkar? 

Við þökkum fyrir hreinsanirnar í Fjármála- 
eftirlitinu og Seðlabankanum en verkinu er ekki 
lokið. Það þarf að taka til í lífeyrissjóðunum svo þeir 
geti gegnt því hlutverki sem þeim er ætlað, að 
tryggja sjóðsfélögum góð lífskjör á efri árum. Í stað 
þess að greiða fáum einstaklingum ofurlaun gætu 
lífeyrissjóðirnir byggt hagkvæmt leiguhúsnæði fyrir 
aldraða. Vilji þjóðarinnar er ótvíræður, 70,8% vilja 
að sjóðirnir hafi heimild til að byggja og reka 
húsnæði fyrir eldri borgara sem greitt hafa í sjóðina.

Samkvæmt stjórnendum lífeyrissjóðanna strandar 
slík bygging einungis á lögum. Velferð eldri borgara 
veltur á því að peningarnir þeirra séu notaðir rétt í 
þeirra þágu. Aldraðir hafa ekki efni á að borga 
hæstu laun á Íslandi. 

Jóhanna, nú hefur þú tækifæri til að standa við 
orð þín um að velferð aldraðra gangi fyrir. Það er 
líka spilling í lífeyrissjóðakerfinu, þar þarf að 
taka til.

Viðhorf til þess að lífeyrissjóðurinn
byggi eða reki húsnæði.

Hlynnt(ur)
70,8%

Já
76,6%

Nei
23,4%

Andvíg(ur)
22,6%

Hvorki né
6,6%

Ertu hlynnt(ur) 
eða andvíg(ur) því 
að lífeyrissjóðurinn
þinn byggi og reki
húsnæði fyrir þá
eldri borgara sem
greitt hafa í 
sjóðina?

Ertu hlynnt(ur) því 
þó að það geti haft 
kostnað í för með 
sér fyrir sjóðinn 
og rýrt höfuðstól 
hans?

Breyting á viðhorfi ef kostnaður
sjóðsins gæti rýrt höfuðstól hans.

íslenskur ríkisborgari

Skv. könnun Capacent Gallup.

Nafn:

Kennitala:

Undirskriftasöfnun
Við viljum endurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu strax. Það gengur 

ekki að lífeyrisgreiðslurnar okkar séu notaðar til að borga sukk örfárra 
einstaklinga í stað þess að þær séu nýttar í okkar þágu. Við höfum 
fengið nóg.

Undirskriftirnar sem safnast verða afhentar Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra.

Þú getur fyllt miðann út og sent þína undirskrift með pósti:
Sælgætisgerðin Góa
B.t. Helga Vilhjálmssonar
Garðahrauni 2
210 Garðabæ

Undirskriftum er einnig safnað á netinu: www.okkarsjodir.is.

www.okkarsjodir.is
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Eiga lífeyris-
þegar að greiða
fyrir lúxusbíla
forstjóranna?

3. mars 2009.

Eig
þeg
fyri
for

3. m

Árslaun
forstjóranna
duga fyrir 
15 íbúðum 
fyrir aldraða.

10. desember
2008.

nna
r
m
aða.

mber

Jóhanna!
Nú er valdið í 
þínum höndum!

7. janúar 2009.
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Fall SPRON á dögunum sýnir 
að hrun íslensks viðskiptalífs 

stendur enn þá yfir og ekki eru 
enn öll kurl komin til grafar. Ekki 
er hægt að segja að forstöðumenn 
sparisjóðanna hafi gengið langt 
í útrásarkapphlaupinu miðað við 
stóru bankana en krosstengsl í 
íslensku viðskiptalífi gerðu það að 
verkum að örlög þeirra voru ráðin. 
Þegar Baugur féll tók hann SPRON 
með sér í fallinu. Þegar litið er til-
baka virðist tal íslenskra frjáls-
hyggjukreddumanna um „fé án 
hirðis“ úr takti við það sem í raun-
inni var að gerast í bankakerfinu. 
Hirðarnir gættu einfaldlega fjár-
ins ekkert sérstaklega vel. Núna 
er fjármálakerfi Íslands að lang-
stærstu leyti komið í hendur hins 
opinbera og ef Íslendingar bregða 
sér til Kaupmannahafnar geta þeir 
verslað í risavöxnum ríkisbúðum 
sem endurspegla draumsýn sov-
éskra kennslubóka um miðbik 20. 
aldar. Já, Illum og Magasin du 
Nord eru núna í eigu íslenska ríkis-
ins. Klisjuspuni íslenskra hægri-
ungliða um að vinstrimenn vilji 
reka ríkisbúðir hefur aldrei verið 
í samræmi við veruleikann en þó 
hafa þetta reynst áhrínisorð. Það 
er hins vegar merkileg staðreynd 
að það voru ríkisstjórnir undir for-
ystu Sjálfstæðisflokksins sem ólu 
af sér ríkisbúðirnar; þær spretta 
úr rústum hins frjálsa athafnalífs 
sem flokkurinn vildi innleiða á 
Íslandi.

Þetta er harður veruleiki fyrir 
íslenska athafnamenn og enn sem 
komið er finnst sumum þægilegast 
að láta eins og þetta sé ekki að ger-
ast. Í því ljósi verður líklega að 
túlka hávær köll Samtaka atvinnu-
lífsins og Viðskiptaráðs um einka-
væðingu banka svo að hægt sé 
að hefja útrásina að nýju. Þessir 

aðilar ættu frekar að líta nú í eigin 
barm og velta fyrir sér hvaða 
afleiðingar pólitísk einstefna 
þeirra hefur haft fyrir íslenskt 
atvinnulíf og viðskipti í landinu. 
Fyrsti lærdómurinn ætti að vera 
sá að stórfyrirtæki eru ekki alltaf 
endilega betri en smáfyrirtæki; 
stórgróðabrall getur leitt af sér 
hátt fall. Þetta er raunar grund-
vallaratriði í þeim frjálshyggju-
kenningum sem boðaðar voru sem 
útópísk lausn á öllum vanda, en 
það gleymdist að lesa smáa letrið.

Hin grátlega trú á risafyrir-
tæki leiddi beinlínis til ofþenslu 
bankanna og hrun íslensks fjár-
málakerfis. Án hennar hefði 
vandinn verið mun minni. Samt 
er eins og að þeir sem sungu 
útrásinni lof og prís hafi ekkert 
lært af þeirri reynslu. Þeir ein-
blína á risavaxnar skyndilausnir 
svo sem fleiri álver. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur beinlínis boðað 
þetta sem helstu lausnina við 
efnahagsvandanum – fyrir honum 
er rányrkjan sem fylgir risavirkj-
unum aukaatriði og er jafnan 
kölluð „nýting náttúruauðlinda“ 
í orwellskum anda. Ekki er held-
ur litið til þeirrar staðreyndar að 
stóriðjuuppbygging gengur þvert 
á þá stefnu sem afgangurinn af 
heiminum er nú að taka – þar 
sem áhersla er lögð á sjálfbærar 

lausnir í orkumálum. Efnahags-
lega hvílir þessi draumsýn því á 
álíka styrkum stoðum og hug-
myndin um Ísland sem alþjóðlega 
fjármálamiðstöð enda boðuð af 
sömu aðilum. Hinn napri veru-
leiki þar sem álverð er í sögulegu 
lágmarki og álfyrirtækin hrynja 
eitt af öðru virðist ekki snerta 
hann hætishót.

Á Íslandi þykir fínt að vera stór-
huga. Á meðal stjórnmálamanna 
birtist það í trú á einfaldar patent-
lausir. Þessi ofuráhersla á stærð 
skapaði loftbóluhagkerfi síð kapítal-
ismans en núna eru loftbólurnar 
alls staðar að springa. Í efnahags-
legum hamförum reynist stærðin 
ekki vera vörn heldur vandamál. 
Þess vegna þurfum við núna að 
hugsa öðruvísi og hætta að van-
rækja hið smáa í okkar atvinnu-
lífi. Það verður að hætta að tala 
um smáfyrirtæki af fyrirlitningu 
og líta á þau sem „afleidd störf“ 
sem verði til í skjóli risanna. 
Íslenskt atvinnulíf er að verulegu 
leyti byggt upp af smáfyrirtækj-
um með innan við tíu starfsmenn. 
Þau hafa ekki notið þeirra miklu 
fríðinda af hálfu stjórnvalda sem 
risafyrirtækin fá; það er ekki nið-
urgreidd orka til þeirra eins og 
álveranna. Á hinn bóginn hafa 
þau þann mikilvæga kost að þau 
eru fjölbreytt og starfa á ýmsum 
sviðum. Efnahagsráðstafanir sem 
koma smáum atvinnurekendum 
til góða eru þannig mun brýnni 
og arðvænlegri en að auka enn 
við ríkisframlagið til stóriðjunnar 
sem þó skapar einungis 0,1-0,2% 
af þjóðar framleiðslu fyrir hvert 
álver. Stjórnmálamenn undanfar-
inna áratuga komu landinu í þrot 
vegna þess að þeir misstu sjónar á 
gildi hins smáa. Næsta ríkisstjórn 
má ekki endurtaka þau mistök.

Stórt og smátt

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Kreppan

UMRÆÐAN
Hjörleifur B. Kvaran skrifar um REI

Í mánudagsútgáfu Fréttablaðsins er fjall-
að um fjárfestingar íslenskra fyrir-

tækja vegna jarðhitaverkefna vestan hafs 
á vegum Iceland America Energy (IAE), 
sem um árabil hefur verið í eigu íslenskra 
aðila. Má skilja fréttina þannig að Reykja-
vík Energy Invest (REI) hafi lagt tæpa 
tvo milljarða króna í orkuútrás í Banda-
ríkjunum og tapað þeim fjármunum. Það er ekki 
rétt. Stjórn REI, sem skipuð er fulltrúum meiri-
hluta og minnihluta í borgarstjórn, er samhuga í 
því að standa vörð um verðmætin í fyrirtækinu 
við aðstæður sem að sumu leyti eru hagfelldar, að 
öðru leyti ekki.
IAE var stofnað árið 2004 sem eitt af dótturfélög-
um Enex hf. og hefur frá upphafi unnið að þróun 
jarðhitaverkefna í Bandaríkjunum. Auk IAE 
stofnaði Enex dótturfélög í Þýskalandi og Kína og 
hafa þau unnið að þróun fjölmargra jarðhitaverk-
efna. Erfiðlega hefur þó gengið að fjármagna slík 
þróunarverkefni.

Geysir Green Energy hefur farið með ráðandi 
eignarhlut í Enex og dótturfélögum þess frá 
árinu 2007. Í ársbyrjun 2008 hófust viðræður 
milli fyrirtækjanna um framtíð Enex og átti 
Geysir þá 73% hlutafjár í Enex en REI var 

minnihlutaeigandi með 26%. Ákveðið 
var að skipta eignum og verkefnum Enex 
á milli eigenda í byrjun þessa árs enda 
staða félagsins mjög tvísýn hvað varðar 
rekstur og fjármögnun einstakra verk-
efna. Við það kæmi í hlut REI að verja 
þau verðmæti sem skapast hafa með 
framlögum Orkuveitu Reykjavíkur til 
Enex og forvera þess allt frá árinu 1969.

Samkomulag náðist um að REI yfir-
tæki hlut Enex í dótturfélaginu í Banda-
ríkjunum en Geysir fengi verkefni Enex 

í Þýskalandi og aukinn hlut í Enex-Kína og á Fil-
ippseyjum. Á vegum REI er nú verið að skoða 
framtíð IAE, m.a. hvort forsendur eru fyrir því 
að fá nýja fjárfesta að því eða einstökum verkefn-
um þess. Sú vinna hefur staðið yfir þann mánuð 
sem REI hefur farið með meirihlutavald í IAE. 
Á næstu vikum og mánuðum ræðst hvernig úr 
rætist. Staða fjármálamarkaða hefur vitaskuld 
áhrif á verkefni sem þetta. Á móti kemur stórauk-
inn áhugi á nýtingu jarðhita til orkuframleiðslu í 
Bandaríkjunum.

Markmið REI, samkvæmt stefnu nýrrar stjórn-
ar fyrirtækisins, sem tók við í mars 2008, er að 
standa við gerðar skuldbindingar en hverfa frá 
hugmyndum um að Orkuveitan leggi fram marga 
milljarða króna til orkuverkefna erlendis.

Höfundur er forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur.

Upplýsingar vegna frétta af REI

HJÖRLEIFUR B. 
KVARAN

Á 
lýðveldistímanum hefur engin ríkisstjórn verið jafn 
örugg um áframhaldandi umboð í kosningum eins 
og sú sem nú situr. Flokkarnir þrír sem aðild eiga að 
stjórnarsamstarfinu hafa allir þrír útilokað samstarf 
við Sjálfstæðisflokkinn. Þar af leiðir að í komandi kosn-

ingum er engin óvissa um völdin.
Öðru gegnir um málefnin. Sérstaklega á það við um stóru við-

fangsefnin: Ríkisfjármál, peningastefnu og Evrópusambandsaðild. 
Um þau ríkir algjör óvissa. Ríkisstjórn er svo örugg um valda-
stöðu sína að hún telur sig geta haldið vegvísum í þessum málum 
í læstum myrkrakompum fram yfir kosningar.  

Að réttu lagi ættu landsfundir stjórnmálaflokkanna að stilla 
upp læsilegum vegvísum fyrir kjósendur um þýðingarmestu mál. 
Vinstrihreyfingin – grænt framboð hélt slíkan fund um helgina. 
Hann var fjölsóttari og kraftmeiri en nokkru sinni fyrr í þann 
áratug sem flokkurinn hefur starfað. Ekki fór á milli mála að 
þar kom saman sá hópur fólks sem hefur tögl og hagldir í stjórn 
landsins.

Um stóru málin sem mestu skipta um viðgang atvinnulífsins og 
afkomu heimilanna á komandi tíð kaus Vinstrihreyfingin – grænt 
framboð hins vegar að fara eins og köttur í kringum heitan graut. 
Flokkurinn ber nú ábyrgð á að koma fram í ríkisstjórn mestu 
aðhaldsaðgerðum sem um getur í ríkisfjármálum. 

Fjármálaráðherra hefur lofað Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að 
gera honum grein fyrir þeim leiðum sem fara á í þessu efni og 
hefur trúlega gert það nú þegar að stórum hluta. Hvorki ráðherr-
ann né flokkur hans vill þó upplýsa kjósendur um þær ráðstafanir 
sem kosningarnar eiga að veita umboð til að koma í framkvæmd. 
Að sönnu er þó gefið loforð um ábyrgar athafnir. 

Í ályktunum hreyfingarinnar er ekki að finna stafkrók um 
hvaða ráðstafanir eigi að gera til þess að krónan haldist stöðug og 
afnema megi gjaldeyrishöftin. Öllum má þó vera ljóst að án sam-
keppnishæfrar myntar verður efnahagskerfið ekki endurreist. 

Í utanríkismálum lýsir Vinstrihreyfingin – grænt framboð sem 
fyrr yfir fullri andstöðu við veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu. 
Vera flokksins í ríkisstjórn hefur þó engin áhrif á þá staðreynd 
að aðildin er einn af hornsteinum utanríkisstefnu landsins. Álykt-
unina ber að lesa þannig að ekki sé gerð krafa um að hér verði 
breyting á. Í reynd er andstaðan bara til innanflokksbrúks.

Að sama skapi lýsir hreyfingin yfir andstöðu við aðild að 
Evrópusambandinu. Trúlega ber að lesa þessa yfirlýsingu eins 
og hina fyrri. Hún þýðir þar af leiðandi ekki að flokkurinn standi 
gegn því að ríkisstjórn, sem hann á aðild að, sæki um aðild. Lík-
lega ber fremur að túlka yfirlýsinguna á þann veg að flokkurinn 
muni andæfa aðild eins lengi og fært þykir.

Forsætisráðherra hefur lýst yfir því að stefna Vinstri græns 
í Evrópumálum fullnægi öllum kröfum Samfylkingarinnar um 
stjórnarsamstarf. Aðildarstefnu Samfylkingarinnar ber því að 
skýra í þessu ljósi. Hún hefur einfaldlega ekki aðra þýðingu en þá 
að Samfylkingin ætli að láta Vinstri grænt ráða för. 

Valið snýst um einangrun eða samkeppnishæft efnahags-
umhverfi. Samt fá kjósendur ekki skýra málefnalega leiðsögn 
inn í framtíðina. Hitt er ljóst hvar völdin munu liggja. Er það 
fullnægjandi lýðræði á þessum tímum?

Er lýðræðiskröfunum svarað?

Völd og málefni
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Landfræðilegar skýringar
Ásbjörn Óttarsson, útgerðarmaður frá 
Rifi, bar sigurorð af Einari K. Guðfinns-
syni,í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
í Norðvesturkjördæmi.  Einar telur 
landfræðilegar skýringar á því hvers 
vegna hann hreppti ekki fyrsta sætið. 
„En það er þó ljóst að mjög er kosið 
á landfræðilegum grunni – eins og 
tíðkast hér á landi – og fyrir það er 
ég að gjalda. Það blasir við,“ sagði 
hann í samtali við Mbl.is á sunnudag. 
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, 
bæjarstjóri á Tálknafirði, varð 
í þriðja sæti og Birna Lárus-
dóttir, bæjarfulltrúi á Ísafirði, 
varð í fjórða sæti. Þrjú af efstu 
fjórum sætunum í Norðvest-
urkjördæmi féllu sem 
sagt Vestfirðingum í té. 

Landfræðin varð þeim ekki dýrkeypt-
ari en svo. 

Allt opið
Ranglega var hermt í Fréttablaðinu í 
gær að tveir hefðu tilkynnt framboð 
til formanns Sjálfstæðisflokksins á 
landsfundi. Hið rétta er að í raun eru 
allir kjörgengir fundargestir í fram-
boði. Það er svo annað mál hvort 
menn gefi kost á sér í embættið. Til 
þessa hafa að minnsta kosti fjórir lýst 
því yfir: Bjarni Benediktsson, Kristján 

Þór Júlíusson, Snorri Ásmundsson 
og Loftur Altice Þorsteinsson. 

Efast um mistök 
Frjálslyndi flokkur-
inn var ósátt-
ur við að 

hafa ekki verið nefndur á nafn í frétt 
RÚV af könnun um fylgi stjórnmála-
flokkanna. Þeir trúa þeirri skýringu 
rétt mátulega að fyrir mistök hefði 
Frjálslyndi flokkurinn verið nefndur 
Borgarahreyfingin í fréttinni. „Undar-
leg mistök, sérstaklega í því ljósi að 
Bogi Ágústsson las fréttina og hefði 
átt að átta sig strax á mistökunum,“ 
stendur á heimasíðu flokksins.  Hins 
ber að geta að í skoðanakönnuninni 
mældist Borgarahreyfingin með 

meira fylgi en Frjálslyndir og 
var því eignað minna fylgi í 
fréttinni en hún mældist með.  
Borgarahreyfingin hefur því 
meiri ástæðu til að vera fúl en 

Frjálslyndir.  
bergsteinn@frettabladid.is

Skíði og 
Tyrolastemming 
um páskana
Bjóðum gistingu með morgunmat, 
akstur í hina frábæru austfi rsku alpa 
í Oddskarði þar sem verða tónlistar-
menn frá Tyrol og margt fl eira. 
Verð aðeins 5500 kr. Á mann pr nótt
Kaffi húsið er Veitingastaður og gisti-
heimili í hjarta Eskifjarðar. Aðeins 
7 mín akstur á skíðasvæðið. Um 
páskana verður fjölbreytt dagskrá í 
Fjarðabyggð, 

Nánar á Oddsskard.is 
og Fjardabyggd.is  
Pantanir í síma 
8921203 & 4771064



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, verk-
fræðingur hjá Mannviti verkfræði-
stofu, sigraði í Lífsstílsmeistaran-
um sem fór fram fyrir skemmstu, 
bæði í flokki einstaklinga og liða. 
Sveinbjörn sem er að auki tvöfald-
ur sigurvegari í Þrekmeistaran-
um og var með fremstu mönnum 
í Laugavegs-ultramaraþoninu síð-
asta sumar þakkar strangri þjálfun 
í Boot Camp góðum árangri.

„Ég byrjaði að æfa í Boot Camp 
fyrir tveimur árum en hafði áður 
verið að æfa og keppa á skíðum í 
mörg ár. Líklega hefur keppnisskap-
ið alltaf verið til staðar, þannig að 
þegar ég byrjaði í Boot Camp bloss-
aði það aftur upp og segja má að 
vitleysan hafi svo undið upp á sig,“ 
segir hann og hlær.

Sveinbjörn æfir daglega, á 
morgnana eða í hádeginu, og segir 
að þótt æfingarnar taki á sé undir 
hverjum og einum komið hvað 

viðkomandi vilji leggja mikið á sig. 
„Boot Camp hentar jafnt byrjendum 
og þeim sem lengra eru komnir og 
menn stýra álaginu sjálfir. Það er 
það góða, að allir geta verið með.“

Frá því að Sveinbjörn byrjaði í 
Boot Camp hefur hann náð framúr-
skarandi árangri í ýmsum keppn-
um og viðburðum eins og áður 
sagði. Sigurinn í Þrekmeistaran-
um er því enn ein rósin í hnappa-
gatið og Sveinbjörn fer ekki leynt 
með ánægju sína, enda í fyrsta 
sinn sem hann tekur þátt. „Þetta er 
hörkukeppni þar sem þátttakendur 
þurfa að ljúka tíu greinum á sem 
skemmstum tíma. Ég kláraði á 20 
mínútum og 40 sekúndum og næsti 
maður var með 20 mínútur og 45 
sekúndur, þannig að það var mjótt 
á munum.“

Segja má að sigurganga Svein-
bjarnar síðustu tvö ár hafi náð að 
kveikja í allri fjölskyldunni; bræð-

ur hans eru farnir að æfa í Boot 
Camp og faðir hans og sambýlis-
kona Sveinbjarnar tóku einnig þátt 
í Lífsstílsmeistaranum, en þess 
skal getið að aðeins eru tíu mánuðir 
síðan þau Sveinbjörn eignuðust lít-
inn dreng. En ýtir þetta ekki undir 
samkeppni og ríg milli bræðranna? 
„Alls ekki. Við hvetjum bara hvert 
annað áfram þannig að þetta skap-
ar góða stemningu í fjölskyldunni, 
þjappar okkur saman ef eitthvað 
er.“

Fram undan hjá Sveinbirni eru 
svo Cross-Fit-leikarnir í maí, sem 
eru, líkt og Lífsstílsmeistarinn, hluti 
af Þrekmótaröðinni, og Laugavegs-
maraþonið í júlí. „Þá lenti ég í öðru 
sæti í mínum flokki og því tólfta á 
heildina séð. Ég náði 24. besta tím-
anum í keppninni frá upphafi og 
ætla að standa mig enn betur í ár,“ 
segir hann ákveðinn.

roald@frettabladid.is

Vitleysan vatt upp á sig
Sveinbjörn Sveinbjörnsson vann frækinn sigur í Lífsstílsmeistaranum en þetta er í fyrsta sinn sem hann 
tekur þátt. Þetta er þó aðeins upphafið því hann ætlar sér stóra hluti á Cross-Fit-leikunum í sumar. 

Sveinbjörn hefur fengið fjölskylduna í lið með sér. Frá vinstri má sjá föður Sveinbjarnar, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, með afabarn-
ið Stefán Huga, Ástu Ósk Stefánsdóttur, sambýliskonu Sveinbjarnar, og yngri bróður hans, Bjartmar Sveinbjörnsson.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

LJÁÐU MÉR EYRA  nefnist viðtalsþjónusta á Landspítalanum. Þar 

stendur öllum konum sem fætt hafa á Landspítalanum til boða að bóka 

viðtal við ljósmóður um 4 til 6 vikum eftir fæðingu ef þær vilja ræða fæð-

ingarreynslu sína. Viðtölin bókast á göngudeild mæðraverndar í s. 543 

3253 á virkum dögum milli klukkan 9 og 15. www.ljosmodir.is

á hluta sjúklings af verði lyfseðilsskyldra lyfja

Marstilboð
til elli- og örorkulífeyrisþega

Ertu með eitthvað
gott á prjónunum?
Sjálfboðaliðar í Kópavogsdeild Rauða krossins  prjóna 
og sauma ungbarnaföt fyrir börn í neyð. Hópurinn,
sem kallast Föt sem framlag , mun hittast næst og 
prjóna í sjálfboðamiðstöðinni Hamraborg 11, 2. hæð, 
miðvikudaginn 25. mars kl. 16-18.

Á staðnum verða prjónar, garn og gott fólk sem hittist 
reglulega og lætur gott af sér leiða. Velkomið er að
taka með sér eigið prjónadót. Þeir sem vilja gefa garn
í verkefnið vinsamlega hafið samband. Kaffi á könn-
unni og með því.

Allar nánari upplýsingar í síma 554 6626 .

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11 opið virka daga kl.10-16 sími 554 6626
kopavogur@redcross.is redcross.is/kopavogur



OFFITUVANDAMÁLIÐ  verður til umræðu í fyrirlestri Estherar Helgu 

Guðmundsdóttur hjá Manni lifandi í Borgartúni 24 í dag milli kl. 17.30 og 19. 

Fyrirlestrinum er ætlað að gefa innsýn inn í hverjar eru ástæður þess að við 

náum ekki tökum á matar- og þyngdarmálum okkar. www.madurlifandi.is

Skiptir regluleg hreyfing 
virkilega máli? Er þetta ekki 
ofmetið fyrirbæri, fundið upp af 
eigendum líkamsræktarstöðva? 

Í stuttu máli sagt er svarið nei. 
Regluleg hreyfing skiptir sköpum 
um heilsufar og velferð. Hreyf-
ingarleysi eykur til dæmis lík-
urnar á hjarta- og æðasjúkdómum 
til muna. Einnig er margsann-
að að þeir sem stunda hreyfingu 
eru í betra andlegu jafnvægi en 
sófakartöflurnar. Einstaklingar í 
góðu líkamlegu ástandi eiga auð-
veldara með að fást við ýmsa and-
lega kvilla eins og streitu, kvíða og 
jafnvel þunglyndi. 

Regluleg hreyfing stuðlar að 
eðlilegri þyngd. Bein og vöðvar 
styrkjast við þjálfun og sann-
að þykir að hreyfing dregur úr 
einkennum meltingarsjúkdóma. 

Hreyfing er síður en svo bara 
fyrir ungt fólk og það er aldrei 
of seint að byrja. Regluleg hreyf-
ing verður mikilvægari eftir því 
sem árin færast yfir, gott líkam-
legt ástand stuðlar að því að fólk 
verður lengur sjálfbjarga. 

Að hafa alltaf verið valinn síð-
astur í liðið í barnaskóla þarf 
ekki að koma í veg fyrir að verða 
góður íþróttamaður á fullorðins-
árum. Líkamleg virkni hægir 
á öldrunarferlinu, því vöðvarn-
ir, liðamótin og beinin styrkjast. 
Hreyfing eykur orku og fram-
kvæmdagleði, öfugt við kyrrsetu 
sem stuðlar að framtaksleysi. Svo 
verður svefninn betri og dýpri. Sé 
þetta ekki nóg til að láta sannfær-
ast, þá er hreyfing stórgóð leið til 
að kynnast nýju fólki, hvort sem 
farið er út að hlaupa, lóðum lyft í 
líkamsræktarstöð eða út að ganga 
með hundinn.  - aþ

Hreyfing – til hvers?

Regluleg hreyfing 
skiptir sköpum um 

heilsufar og velferð.
NORDICPHOTOS/GETTY

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.isHeyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600



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

Gæðingur !
Mercedes Benz C 240 Elegance , 1998 
módelár, nýskráður 11.08.1997, sjálfsk 5 
þrepa, 2 gangar dekk og álfelgur 18“og 
15“, ekinn aðeins 160þ.km, sóllúga, 
Sjálfvirk miðstöð, spólvörn, ofl ofl. Vel 
útbúinn og fallegur bíll! Verð 1.290þ

Sjálfskiptur !
Hyundai Getz GLs, nýskráður 2.2007 
ekinn aðeins 18þ.km, 5 dyra, sjálfskipt-
ur, Rafm í rúðum, spoiler, kastarar, film-
ur aftan, ofl. Verð aðeins kr: 1.550 þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VOLVO V50 2,0 DÍSEL, árg. 4/2008, 
ek.5200km, beinsk. 6 gíra, leður, raf-
magn, Mikill aukabúnaði, Umboðsbíll 
og í ábyrgð! Skipti á dýrari og ódýrari, 
Ásett verð 4490þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

TILBOÐ 1.250.þ
MMC OUTLANDER COMFORT, árg 
11/2003, ek 54.þ km, 2.4L Sjálfskiptur, 
Dráttarkúla, Rafdrifnar rúður, 
Geislaspilari, Verð 1.490.þ Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

SKODA OCTAVIA 
AMBIENTE

árg 11/2004, ek 40.þ km, 1.6L, 
Sjálfskiptur, Rafmagn í rúðum, Álfelgur, 
Spoiler, Sumar og Vetrardekk, Verð 
1.390.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
5672700

FORD E150 ECONOLINE
SENDIBÍLL árg 2005, 6 Dyra, ek 72.þ 
km, Sjálfskiptur, 4.6L V8, Rafdrifnar 
Rúður, Skoða öll skipti, Verð 2.390.þ 
áhv 1.500.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 5672700

TILBOÐ 2.500.þ 100% Lán
ISUZU CREW CAB D-MAX, árg 6/2006, 
ek 23.þ km, 3.0L Dísel, 5 Gíra, Álfelgur, 
Kastarar, Ásett verð 2.790.þ Áhv 2.500.
þ Arnarbílar, Malarhöfða 2.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Salaogskipti.is
Viltu skipta á einhverju sem þú átt og 
einhverju sem þig vantar? Auglýstu frítt 
hjá Sölu og skiptum.is.

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

Tilboð 990 Þús
Jeep Grand Cherokee LTD 4,7 V8 ekinn 
107Þ km árg 2000.Ný skoðaður. Góður 
bíll.S: 898-2811

Tilboð 150 þúsund
Daiwoo Nubira árg. ‘99 5 dyra, sjsk. 
Sk. ‘10 ek. 145 þús. V. 150 þús. S. 
891 9847.

Dodge árg. 2002. Ekinn 135 þús. Verð 
795 þús. S. 696 1491 eða 868 8491.

 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 - Tilboð 1 
þús!

Hyundai Accent árg. ‘99. 3 dyra. 
Sjálfskiptur. Ek. 120 þ. Smurbók. Ný 
smurður. Skoðaður 2010. Verð 150 þ. 
S. 891 9847.

Articcat zr 580efi 32mm belti góður-
sleði verð 180 upplísingar 8995492

TOYOTA COROLLA’98 
 TILBOÐ 199 ÞÚS!

Toyota Corolla árg 98 1300 sedan eyðir 
mjög litlu fínn bíll ásett verð 320 þús 
TILBOÐ 199 þús s.841 8955

Hunday Accent, 98, beinsk, ek 117, 
mjög snyrtilegur bíll, verð 155, s: 
8999968.

 250-499 þús.

!OFUR MEGA TILBOÐ! Toyota Avensis 
98’ SOL/1600 beinsk. , 16“ álfelgur og 
heilsársdekk. Ekinn 209þ km. Metinn 
á 450þ Verð 299þ staðgreitt. s. 840-
0879

 Bílar óskast

Óska eftir bíl í skiptum Suzuki Grand 
Vitara, milligreiðsla 300 þús. Einnig 
kemur bein sala til greina. Er með 
Suzuki Vitara árg. ‘97. Ek. 170 þ. Í góðu 
ástandi. S. 865 6949.

Óskum eftir ódýrum bílum til kaups. 
Diesel.is diesel@diesel S. 663 8928.

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

Óska eftir sjsk. bíl á verðbilinu 400 
- 450 þús. stgr. þarf að vera langt undir 
gangverði. Uppl. í s. 894 7106

Bíll óskast, ekki eldri en ‘oo árgerð, 
ekki mikið meira ekinn en 100.00 
km. Má kosta 300-400 þús. Verður að 
vera í góðu ástandi. Upplýsingar í síma 
690-1851.

Óska eftir bíl.....
á allt að 150þúsund má þarfnast lag-
færingar uppls 894-6383

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

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

 Jeppar

 voldugt 3 +2+1 leðursófasett vínrautt 
selst ódýrt Willi í síma 8998906

 Bátar

Ljósavél
Vantar 8-12 kw. helst loftgjalda. Maður 
vanur bátarafmagni óskast einnig. S. 
847 8739.

Til sölu niðurleggjari, millistærð. V 200 
þús. Uppl í s 842 2586.

 Mótorhjól

TILBOÐ 470 ÞÚS Husaberg 550, árg 04, 
aukatankur, mús framan og aftan, taska 
á tanki, hvít númer, einn eigandi, hjól í 
toppstandi, s: 8999968.

GEGGJAÐ YAMAHA R1
YAMAHA R1 2005 ekið aðeins 9,500 
km 190 hö með kraftpústi frá GYT-R 
geðveikt sánd úr því dökkt gler,ofl.þetta 
er alveg geðveik græja!!!!! ásett verð 
1190 þús fæst á 870 þús gegn stað-
greiðslu! get skoðað að taka ódýran bíl 
uppí, það er ekkert áhvílandi á hjólinu 
uppls. 691 9374

Thump Star/Terra Moto Óska eftir vel 
meðförnu stelpuhjóli. Siggi 894-8688

 Fjórhjól

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

 Vélsleðar

Arctic Cat m8 141“ árg 2007 ekinn 
2200 km.Góður sleði.Verð 1100.S: 898-
2811

 Vinnuvélar

 Aukahlutir í bíla

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

 Hjólbarðar

4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á 
50þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Sunny 
álf. á 20þ. 4 stk dekk 185/65R14 
á Escord felgum á 10 þ. 2 stk dekk 
31x10,5 15“ á 6 gata álfel. á 20þ. og 
2 stk 235/70 15“ á 5 gata álfel. á 15þ. 
2 stk 235/65 17“ á 8þ. 4 stk naglad. 
175/65 14“ á Yaris felgum á 20þ. 3 stk 
naglad. 225/60 15“ á 5 gata felgum á 
15þ. 4 stk 31 x 10,5 15“ á 5 gata felgum 
á 25þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4, 
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘97. Vinstra framljós 
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai 
Tuscon S. 896 8568.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

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

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

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

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

 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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Framtal 2009 - Ódýr 
Þjónusta

Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga 
og einstaklinga með rekstur. Sæki um 
viðbótarfrest fram í maí ! Vönduð vinna! 
Opið um helgar. Framtalsþjónustan s. 
533 1533.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Bókhald

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

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

 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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

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.

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.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 616 7232.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

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

 Spádómar

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

 Trésmíði

 Tökum að okkur alla 
almenna smíðavinnu á 

heimilum
S.s. flísalagnir, parketlagnir og 

málun, uppsetningu á gips-
veggjum, spörslun ofl.

Uppl. í s. 844 0889 & 661 3192.

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.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Tilboð óskast !
Tilboð óskast í að fylla í 1000 fm grunn 
í Úlfarsfellinu, Rvk, ca 1500-2000 m3 af 
mold. Uppl. í s. 897 8156.

 Til sölu

Salaogskipti.is
Viltu skipta á vörum og vörum eða 
vörum og þjónustu? Auglýstu frítt hjá 
Sölu og skiptum.is.

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

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ. 
Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 3 þ. Rúm 
á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 20“ TV á 5þ. 15“ 
Tölvuflatskjár á 10þ. Borðstofuborð á 
3þ og 1þ. Bíla-geislaspilari á 8þ. Svartur 
leðurstóll á 5þ. Flúorljós á 1þ. stk. Skíði, 
skór, stafir á 5þ. Keramikhelluborð á 
10þ. Samlokurgrill á 2þ. Ný blönd-
unartæki á 5þ. Skrifborðsstóll á 3þ. 
Bakaraofn á 10þ. Rafmagnsgrill á 5þ. 
Rafmagnshella á 5þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Salaogskipti.is
Viltu skipta á einhverju sem þú átt og 
einhverju sem þig vantar? Auglýstu frítt 
hjá Sölu og skiptum.is.

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.

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

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

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

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

S. 551 4730 & 864 2223.

Óska eftir neysluvatns hitakút, minnst 
60l. uppl. í s.861 2628.

Óska eftir að kaupa notaðan rafmagn-
spott eða Soft Tub. S. 896 0675.

 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

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

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.

Nudd!!! allt fylgir ;) Uppl. í s. 844 
6969.

 Námskeið

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

SKARTGRIPIR-TÁLGUN-
ÚTSKURÐUR-HNÍFAGERÐ

16 vönduð námskeið á næstu vikum, 
frábærir leiðbeinendur, sjá handverks-
husid.is eða hringja í síma 555-1212. 
Handverkshúsið Bolholti 4

 Ökukennsla

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

Ökukennsla. Akstursmat. 
Endurtökupróf. S. 893 4515.

Til sölu
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 Fyrir veiðimenn

Laxveiði - Vatnsdalsá á Barðaströnd. 
Lax- og silungsveiði í náttúruperlu. 
Uppl. 664 7001 og á www.fluga.net

 Húsnæði í boði

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

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

Upplýsingar í síma 7727553

Salaogskipti.is
Vantar þig meðleigjanda? Auglýstu frítt 
hjá Sölu og skiptum.is.

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

101 Rvk - 2 herb. 57 fm íbúð á besta stað 
í 101. Laus í byrjun april, Langtímaleiga 
120 þús. S. 865 5390 & 101njalsgata@
gmail.com.

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

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120 
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga. 
Sími 899 2230 & 896 3654.

Stúdíóíbúð Íbúð til leigu á svæði 104. 
Studio apartments for rent contact 
number 661 4096 & 698 3211.

3ja til 4ja herb. endaíbúð til leigu m/ 
sérinngangi og stæði í bílageymslu á 
góðum stað á völlunum í Hafnfj. Stutt 
í alla þjónustu. 120þ án rafm. Aðeins 
langtímaleiga. 8961040/8404020

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

Herb. til leigu í póstnr. 105, miðbæ Rvk. 
Uppl. í síma 895 0482.

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

Til leigu 90 fm stórglæsilegt skrifstofu-
húsnæði og verslun á Fiskislóð, 101 
Rvk. Hægt að sameina sem fyrirtæki og 
íbúð. Uppl. hjá fasteignasöllunni Berg, 
sími 588 5530.

Rooms for rent in 101 Rvk. All facil-
ities+furniture included. From 45.000. 
Tel 6993236.

 Húsnæði óskast

Stelpa óskar eftir stúdíóíbúð. S. 661 
3724.

Óskum eftir 4 herbergja íbúð til leigu 
á völlunum í Hafnarfirði frá miðjum 
maí. Þarf að vera leyfilegt að vera með 
hund. Reglusemi og skilvísar greiðslur 
Uppl í s 862 8500

 Sumarbústaðir

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.

Óskum eftir að taka á leigu vel útbúinn 
bústað með heitum potti í ca.1 til 2ja 
tíma fjarlægð frá Reykjavík. Leigutími 
ca. júní til september. gsm.665-8035

 Atvinnuhúsnæði

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

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í 108 Rvk. 20 ferm. 
25 þús.per mán.+ 1 mán.trygg.
sim.6908793

 Gisting

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

 Atvinna í boði

Starfskraftur óskast
Til afgreiðslustarfa í bak-
arí í Kópavogi. Vinnutími 

13-18 og aðra hvora helgi. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsinga í síma 820 7370 
eftir kl. 15.

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

Vélaviðgerðarmenn
Íshlutir ehf óska eftir starfs-

mönnum, vönum þunga-
vinnuvélaviðgerðum og líkum 
tækjum á vélaverkstæði okkar. 
Þekking og reynsla á rafmagns 
og vökvakerfum æskileg. Leitað 

er að kröftugum einstaklingi 
með ríka þjónustulund og til-
búin að takast á við krefjandi 

verkefni auk ferðalaga. Þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar gefur Samúel 
Sigurðsson Þjónustustjóri í 

síma: 575-2400 eða atvinna@
ishlutir.com 

Íshlutir ehf Völuteigur 4 270 
Mosfellsbær www.ishlutir.com

Veitingahús í Hafnafirði auglýsir eftir 
þjón í sal. Uppl. í s. 822 5229

Saffran Glæsibæ. Vegna mikilla anna 
erum við að leita vönum pizza-böku-
rum og vönum aðstoðarkokkum. 
Upplýsingar á staðnum milli 9 og 11 
virka daga. Haukur Víðisson.

Saffran Glæsibæ. Erum að leita að 
vönum þjónum í sal, um er að ræða 
kvöld og helgar vinnu. Upplýsingar 
gefur Berglind milli 9 og 11 eða 14 og 
16 virka daga.

Viltu eyða vorinu í Oslo
Ég er þriggja ára gutti og er að leita 
að barngóðri og vænni manneskju til 
að passa mig fram í júní. Við búum á 
góðum stað í Oslo, í skógarjaðrinum en 
þó stutt frá miðborginni. Upplýsingar 
veitir Harpa 8674465 e.h.

Leikskólinn Skerjagarður, Bauganesi 13 
í 101 Rvk óskar eftir: leikskólakennara/
starfsmanni sem þarf að vera hjarta-
hlý, umhyggjusöm og hafa brennandi 
áhuga á að vinna með ungum börnum. 
Þarf að tala góða íslensku og geta hafið 
störf sem fyrst. Allar nánari uppl. í síma 
822 1919, Ella og 848 5213, Sóldís.

 Tilkynningar

Til leigu ný 2.herb. íbúð í kópavogi 
á jarðhæð. Stutt í alla þjónustu og 
í rólegu hverfi. Innfalið: Þvottav, 
Uppþvottav, hiti,rafm. og hússj. Uppl. í 
s. 699 6241. Laus 1.mars

 Einkamál

Chat.is
Chat.is er nýr og afar vandaður spjall-
vefur, gjaldfrjáls og öllum opinn. 
Hljóðspjall er m.a. í boði við hvern sem 
er, og ekkert upphafsgjald og ekkert 
mínútugjald :)

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

Atvinna

Styrkir

Tilkynningar

Fundir / Mannfagnaður

Þjónusta
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MERKISATBURÐIR
1548 Gissur Einarsson andast, 

um 36 ára. Áður lætur 
hann lögtaka lúterstrú 
fyrir Skálholtsbiskups-
dæmi 1541 og tekur 
biskupsvígslu 1542.

1959 Sett er reglugerð um 
stefnuljós á bifreiðum og 
önnur um umferðarmerki 
og notkun þeirra.

1974 Varðskipið Týr kemur til 
landsins. Það er smíðað í 
Árósum, 923 brúttólestir 
að stærð og ganghraði 20 
sjómílur.

1987 Albert Guðmundsson 
segir af sér sem iðnaðar-
ráðherra vegna ásakana 
um vantaldar greiðslur frá 
Hafskip. Í kjölfarið stofnar 
hann Borgaraflokkinn 
sem býður fram í öllum 
kjördæmum í kosningum 
25. apríl sama ár.

Í anda jákvæðni og bjartsýni á tímum kreppu og niður-
skurðar opnar starfsfólk bæklunarskurðdeilda á Land-
spítala Fossvogi húsið fyrir almenningi fimmtudaginn 
26. mars 2009 til að kynna starfsemina. 

Allir eru velkomnir á 5. hæðina í Fossvogi milli klukk-
an 14 og 16 þar sem verður hægt að fá mældan blóð-
þrýsting og fræðast um beinvernd og margt sem teng-
ist starfsemi á bæklunarskurðdeildum. Meðal annars 
verður sýnt myndband um liðskiptaaðgerðir og hrygg-
spengingu. Einnig verður hægt að skoða alls kyns nagla, 
skrúfur, tæki og tól sem eru notuð í bæklunarlækning-
um. 

Á opna húsinu verða sýndar myndir frá starfseminni 
og boðið upp á vöfflukaffi. Allir eru hjartanlega 
velkomnir.

Opið hús á bæklunarskurðdeild

LANDSPÍTALI FOSSVOGI Almenningur getur kynnt sér starfsemi bækl-
unarskurðdeilda Landspítalans á fimmtudaginn.

Áhrif koffíns
Áhrif koffínneyslu á heilsu 
og frammistöðu einstakl-
inga verður til umfjöllunar 
í hádegisfyrirlestri Jacks 
James, prófessors við Há-
skólann í Reykjavík, mið-
vikudaginn 25. mars frá 
klukkan 12 til 13.

Koffínneysla Íslend-
inga er með því mesta 
sem gerist í heiminum og 
í fyrirlestrinum, sem kall-
ast Áhrif koffíns: Vísindi, 
goðsagnir og peningar, 
dregur James saman stað-
reyndir um áhrif koffíns. 
Hann fjallar svo um mögu-
legar skýringar á ósam-
ræmi niðurstaðna á því 
sviði.

James hefur áralanga 
reynslu af kennslu, rann-
sóknum og stjórnun í há-
skólum bæði á Ástralíu og 
Írlandi. Hann hefur gegnt 
stöðu deildarforseta sál-
fræðideildar í NUI Galway 
á Írlandi frá árinu 1998. 
James er nú gestaprófess-
sor við sálfræðisvið HR og 
tekur þar þátt í uppbygg-
ingu nýs BSc-náms í sál-
fræði við kennslufræði- og 
lýðheilsudeild skólans sem 
hefst haustið 2009.

Þess skal getið að fyrir-
lesturinn verður fluttur í 
stofu 201 í Háskólanum í 
Reykjavík, Ofanleiti 2.

Nánar á www.hr.is.

RJÚKANDI KAFFIDRYKKIR  Koffínneysla og áhrif hennar verður til 
umfjöllunar á hádegisfyrirlestri Jacks James, prófessors í Háskólan-
um í Reykjavík, á morgun.

Myndlistarhúsið á 
Miklatúni var form-
lega tekið í notkun 
á þessum degi árið 
1973. Húsið var 
nefnt Kjarvalsstaðir 
til heiðurs Jóhann-
esi S. Kjarval, sem 
er talinn meðal 
frumherja íslenskr-
ar myndlistar, tæpu 
ári eftir andlát hans 
og opnuð stór sýn-
ing á verkum hans.

Húsið, sem er í 
eigu Listasafns Reykjavíkur, var byggt á árunum 
1966 til 1973, en heiðurinn að hönnun þess átti 
arkitektinn Hannes Davíðsson. Húsið skiptist í 
tvær meginálmur með tengibyggingu og hellu-

lagðan garð á milli. 
Þrjú sýningarrými eru 
í húsnæðinu og má 
skipta þeim frekar 
niður í einingar.

Á Kjarvalsstöðum 
eru settar upp sýn-
ingar á íslenskri og 
erlendri myndlist, 
hönnun eða bygging-
arlist ár hvert, með 
sérstakri áherslu á 
samtímalist.

Þar er einnig 
geymd og sýnd um-

deild listaverkagjöf Kjarvals til borgarinnar sem 
afkomendur hans hafa dregið í efa að hafi verið 
gefin með réttu.

Heimild: www.umm.is og Dagar Íslands.

ÞETTA GERÐIST: 24. MARS ÁRIÐ 1973

Kjarvalsstaðir í notkun

50 ára afmæli
Oddur Helgi 
Halldórsson 

blikksmíðameistari og bæjarfulltrúi 
á Akureyri, er 50 ára í dag.   

Hann mun taka á móti gestum 
á Strikinu á Akureyri á milli 

klukkan 20 og 23 á afmælisdaginn.

Hjartkær eiginmaður minn, 

Hallbjörn Bergmann 
Elímundarson 
húsasmiður,  

lést 21. mars á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, áður 
til heimilis að Vogatungu 43. Útför hans verður gerð 
frá Kópavogskirkju 30. mars kl. 15.00. Jarðsett verður í 
Kópavogskirkjugarði. Þeim sem vilja minnast hans er 
vinsamlegast bent á hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð. 
F.h aðstandenda, 

Erla Fríðhólm Sigurðardóttir. 

Svartigaldur kallast nýr og allsérstæð-
ur skóli sem nýlega var stofnaður. Þar 
verður boðið upp á námskeið í hinum 
ýmsu listgreinum fyrir unglinga.

Fyrirtækið sem stendur á bak við 
Svartaskóla heitir Nátthrafn og er 
það hópur skipaður ungu athafnafólki 
sem áður hefur komið nálægt fram-
leiðslu á leiksýningum í Loftkastalan-
um og á Jon Fosse-hátíð Þjóðleikhúss-
ins sem og ýmissi útgáfustarfsemi 
og tónleikahaldi. Þrír í hópnum, þeir 
Arnmundur Ernst Backman, Sigurður 
Kjartan Kristinsson og Baltasar Breki 
Samper, sem munu halda utan um 
starf skólans.

„Hugmyndin vaknaði hjá okkur fé-
lögunum þegar við fórum að spá í hvað 
okkur þætti vanta fyrir krakka bæði 
í grunnskóla og menntaskóla. Okkur 
datt þá í hug að halda þessi námskeið 
til að gefa krökkum tækifæri til að 

læra eitthvað annað en venjulega er 
kennt í skólum,“ segir Arnmundur sem 
titlaður er framkvæmdastjóri Svarta-
skóla.

Arnmundur hefur heilmikla reynslu 
af leiklist þrátt fyrir ungan aldur en 
hann er nú að ljúka námi við Mennta-
skólann við Hamrahlíð. „Listin á að 
blómstra í kreppunni,“ segir Arn-
mundur og bætir við að þær listgrein-
ar sem kenndar verði í skólanum séu 
þær sem honum og félögum hans séu 
kærastar og stundum vanræktar í 
skólastarfinu.

Boðið verður upp á þrenns konar 
flokka: kvikmyndagerð, ljósmynd-
un og hönnun auk skífuþeytingar og 
hljóðblöndunar. Námskeiðin eru hald-
in fyrir krakka í fimmta til sjöunda 
bekk annars vegar og áttunda til tí-
unda bekk hins vegar. Unnið verður í 
fimm til tíu manna hópum sem hittast 

fjóra laugardaga til að vinna að ein-
hverju sköpunarverki. Námskeiðin 
fara fram 4., 18. og 25. apríl en loka-
dagurinn verður laugardaginn 2. maí. 
Námskeiðin fara fram á nokkrum stöð-
um, í félagsmiðstöðvum, skólum og 
leikhúsum.

Leiðbeinendur á námskeiðunum eru 
engir aukvisar. „Þarna má nefna Reyni 
Lyngdal leikstjóra og Jörund Ragnars-
son leikara sem munu halda fyrirlestra 
á kvikmyndanámskeiðinu. Svo heldur 
DJ Gísli Galdur utan um námskeiðið í 
hljóðblöndun og skífuþeytingu,“ segir 
Arnmundur og bætir við að mennt-
aðir ljósmyndarar og hönnuðir muni 
kenna á ljósmynda- og hönnunarnám-
skeiðinu.

Til að nálgast frekari upplýsingar 
má fara á www.svartiskoli.is en þar 
má einnig skrá sig á námskeiðin.

solveig@frettabladid.is/vera@frettabladid.is

ARNMUNDUR ERNST BACKMAN:  SVARTISKÓLI STOFNAÐUR

Listin kennd í Svartaskóla

FRAMKVÆMDASTJÓRI Arnmundur Ernst Backman stendur ásamt tveimur félögum að Svartaskóla þar sem kennd eru námskeið í hinum ýmsu 
listgreinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

CURTIN HANSON ER 64 ÁRA

„Allir leikstjórar eru 
sjálfselskupúkar.“

Bandaríski leikstjórinn Curt-
is Hanson þykir eiga farsæl-

an og fjölbreyttan feril að baki, 
þótt þekktastur sé hann sjálfsagt 
fyrir kvikmyndina L.A. Confident-

ial sem tilnefnd var til níu Ósk-
arsverðlauna árið 1997. Af öðrum 

myndum Hansons má nefna 8 
Mile (2002), Wonder Boys (2000) 

og The Hand That Rocks the 
Cradle (1992).
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Íshótelið heimsfræga í Jukkasjärvi í 
Finnlandi er endurbyggt á hverjum 
vetri því það bráðnar og hverfur á vorin. 
Hundruð tonna af ís eru notuð til að 
byggja íshótelið sem er 5.500 fermetrar. 
Listamenn frá öllum heimshornum eru 
fengnir til að skreyta herbergin, að sögn 
Dagens Nyheter, og 200 starfsmenn 
starfa við það yfir veturinn.

Hugmyndin að íshótelinu varð til 
árið 1990 þegar franski listamaðurinn 
Jannot Derid lét gera samískt tjald úr 
ísnum á Torne-á. Nokkrir gistu í tjald-
inu og lýstu upplifuninni sem stórkost-
legri. Hótelið sem nú er risið er það nítj-
ánda í röðinni og er opið frá desember 
fram í apríl.

Á vorin rennur hótelið til baka í 
Torne-ána.

Endurbyggt á hverjum vetri

NÝTT Á HVERJU ÁRI Nýtt íshótel er byggt í Finnlandi á hverjum vetri því að á vorin bráðnar 
það og rennur burt.

Í kjölfar á sameiningu Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga 
hafa verið gerðar breytingar á vefnum www.vedur.is. 

Töluverð breyting verður á forsíðu vefjarins en efri hluta 
hennar verður skipt í fjóra hluta: veðurspá, veðurathugan-
ir, jarðskjálfta og vatnafar. Hver hluti tekur yfir allan efri 
helminginn þegar hann er valinn. Segja má að um sé að 
ræða fjórar forsíður.

Á veðurspár-forsíðunni verður vinda-, hita- og úrkomu-
spánum gert hærra undir höfði á kostnað staðarspá-korts-
ins. Þetta er af öryggisástæðum. 

Á veðurathugunar-forsíðunni verður að finna hámörk og 
lágmörk frá sjálfvirkum veðursstöðvum, annars vegar frá 
því á miðnætti og hins vegar frá síðustu klukkustund. 

Á jarðskjálfta-forsíðunni bætist við listi yfir stærstu 
skjálfta síðustu 48 klst., ásamt samantekt yfirlits síðustu 
viku og athugasemda jarðvísindamanns þegar það á við. 

Á nýrri vatnafars-forsíðu verður yfirlitskort, meðaltals-
tafla, samantekt vikuyfirlits og athugasemd sérfræðings 
þegar það á við.

Nýr svipur www.vedur.is

VEDUR.IS Vefsíða Veðurstofu Íslands hefur fengið nýtt útlit í kjölfar 
sameiningar Veðurstofunnar og Vatnamælinga.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs 
föður okkar, tengdaföður og afa, 

Haraldar Valtýs 
Magnússonar
dvalarheimilinu Höfða, Akranesi.

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

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur hlýhug og vinarþel 
við andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu 

og langömmu, 

Guðrúnar Guðmundsdóttur 
Kleppsvegi 74,   

sem andaðist á Vífilsstöðum 24. febrúar sl.

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

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, lang-
amma og langalangamma,

Eva Pétursdóttir  
Dvalarheimilinu Hulduhlíð, Eskifirði, 

andaðist laugardaginn 21. mars sl. Útförin fer fram 
frá Eskifjarðarkirkju laugardaginn 28. mars kl. 14. 

 
Aðalsteinn Valdimarsson Elinborg Þorsteinsdóttir
Pétur Valdimarsson Fjóla Gunnarsdóttir
Albert Valdimarsson Svanhildur Þórisdóttir 
Auður  Valdimarsdóttir Guðjón V. Björnsson
Ástdís Valdimarsdóttir Guðni Helgason
Hildur Valdimarsdóttir Tove Engebretsen 
Sólveig Valdimarsdóttir Bjarni Pétursson
og aðrir afkomendur.

Elskuleg móðir mín, dóttir okkar, systir, 
mágkona og frænka,

Jóhanna Sigríður 
Eyjólfsdóttir
Andrésbrunni 3,

lést að heimili foreldra sinna að morgni mánudagsins 
23. mars 2009. Útförin auglýst síðar.

Sigurður Ívar Sigurðsson
Kristjana I. Heiðdal Eyjólfur Högnason
Ásta Eyjólfsdóttir Þorgeir Ástvaldsson
Högni Eyjólfsson 
og frændsystkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,  

Kristján Bergur Árnason  
Flögusíðu 2, Akureyri, 

verður jarðsunginn fimmtudaginn 26. mars kl. 13.30 
frá Akureyrarkirkju.

Margrét Stefánsdóttir
Berglind Kristjánsdóttir
Einar Ernir Kristjánsson
Þórir Arnar Kristjánsson
Hugrún Helga Guðmundsdóttir Arinbjörn Þórarinsson 
Telma Marý Arinbjarnardóttir og Elmar Atli 
Arinbjarnarson.

Elskulegur faðir okkar,

Halldór Viðar Pétursson
bryti, Hrafnistu í Hafnarfirði,
áður til heimilis að Gullsmára 8, Kópavogi,

lést laugardaginn 21. mars. Útförin verður auglýst 
síðar.

Vilhjálmur Örn Halldórsson Svanfríður Ásgeirsdóttir
Kolbrún Halldórsdóttir Ágúst Pétursson
Elín Huld Halldórsdóttir Gunnar Theodór Þorsteinsson
Sigrún Halla Halldórsdóttir
Pétur Már Halldórsson Sigurlína Margrét    
 Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
samúð, vináttu og hlýhug við andlát og 
útför ástkærs föður okkar, tengdaföður, 
bróður, afa og langafa, 

Gísla G. Ísleifssonar
hæstaréttarlögmanns,

sem lést að morgni föstudagsins 13. mars á hjúkrun-
arheimilinu Kumbaravogi á Stokkseyri.  Við viljum 
þakka starfsfólkinu þar fyrir þann hlýhug sem honum 
var sýndur meðan hann dvaldi þar. Útför hans hefur 
farið fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Þeir sem vilja 
minnast hans er bent á SOS barnaþorp. 

Ísleifur Gíslason Arndís Borgþórsdóttir
Finnbjörn Gíslason Margrét Jóhannsdóttir
Sigríður Gísladóttir Robinson
Karl G. Gíslason Elín Hoe Hinriksdóttir 
Örn Tryggvi Gíslason Katrín Sigmarsdóttir 
Sigurður Kolbeinn Gíslason Akemane Keita
Guðrún Helga Gísladóttir
Árni Ísleifsson Kristín Axelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, amma, langamma 
og systir,

Unnur Jóhannsdóttir
Háholti 13, Keflavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, Grindavík, 
laugardaginn 21. mars. Útför fer fram frá 
Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 26. mars kl. 14.00.

Oddný Björgólfsdóttir
Björgólfur Stefánsson yngri
Jóhann Björgólfsson
Þórólfur Beck
Ólöf Oddný Beck
Eiríkur Beck
Kristín Jóhannsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafað-
ir, afi og langafi,

Geir Valdimarsson
Sandabraut 10, Akranesi,

lést á heimili sínu 20. mars.  Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju fimmtudaginn 26. mars kl. 14.

                             Lóa Guðrún Gísladóttir
Elín Þóra Geirsdóttir Valur Jónsson
Guðný Elín Geirsdóttir Hörður Jónsson
Valdimar Eyjólfs Geirsson Sigríður Ellen Blumenstein
Hrafnhildur Geirsdóttir Ólafur Rúnar Guðjónsson
Anna Lóa Geirsdóttir Engilbert Þorsteinsson
Erla Geirsdóttir Ársæll Alfreðsson
Gísli Geirsson Margrét Berglind Ólafsdóttir
                                      og afabörn.

Sambýlismaður minn, sonur minn og 
bróðir okkar,

Björn Þór Björnsson
verður jarðsunginn frá Hjallakirkju í Kópavogi 
fimmtudaginn 26. mars klukkan 13. Blóm og kransar 
eru afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent 
á SOS barnaþorp.

Jóhanna Hafliðadóttir
Björn Jónatan Emilsson
Eilífur Björnsson
Birgir Örn Björnsson
Katrín Björnsdóttir
Einar Björnsson.

Okkar ástkæri,

Vésteinn Bessi Húnfjörð 
Guðlaugsson
Hjallaseli 55, áður til heimilis að 
Bústaðavegi 65, Reykjavík,

lést mánudaginn 16. mars 2009.  Útför hans fer fram 
frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 26. mars nk. kl. 13.00.

Rakel Guðlaug Bessadóttir Jóhannes Ingi Friðþjófsson
Auður Bessadóttir   F. Marinó Buzeti
Haukur Sævar Bessason Guðrún Kristín Jónsdóttir 
Sigurður Bessason Guðný Jóna Pálsdóttir
Kári Húnfjörð Bessason Sigríður Arnleif    
 Sigurðardóttir 
Gréta Sigrún Gunnarsdóttir Sævar Guðmundsson
Vésteinn Hilmar Marinósson Margrét Árdís Ósvaldsdóttir
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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

Vá, ég hef 
ekki séð þig 
í nokkur ár. 

Mikið hefurðu 
þróast!

Þarna höfum 
við enn 

eina týpíska 
myndina af 
rokksveit!

Hm?

Nýju Stones?

Höfum við 
séð þetta 

áður?

Sumir horfa 
beint í 

myndavélina, 
aðrir horfa 

dreymandi út 
í loftið! Hvað 

er að?

Kannski er 
þetta lymsku-
fullt bragð til 
að gera þá 
ómótstæði-

lega fyrir 
almenning?

Þetta er það 
heimskulegasta 

sem ég hef heyrt!

Nei... 
ekki 
segja 
þetta!

Veitikki

Flott
Kannski

Ókei
Já

Nei

Þetta er 
allt og 
sumt.

Þá er það opin-
bert, orðaforði 

Palla samanstend-
ur af sex orðum.

Blahh!
Sjö, teljum þetta 
óskilgreinda með.

Sæktu prikið Lalli!

Hann er 
ekki sá eini 
sem er í fríi.

Jóna! 
Lóa er að 

skríða!

Ég veit! Er það 
ekki frábært!

Ég verð alltaf svo meyr 
þegar ég sé barn skríða 

í fyrsta sinn.

Hey! Lóa! Láttu 
dótið mitt í friði!

... og svo 
kemst 
maður 
yfir það.

Maaaaammma!

Ég hef kynnst nokkrum stjórnmálamönn-
um í gegnum tíðina. Marga þeirra kann 
ég vel við. Nokkrir þeirra hafa komið 

mér fyrir sjónir sem heilar manneskjur, 
samkvæmar sjálfum sér. Þeir traustustu eru 
þannig að það hefur ekki skipt máli hvort ég 
hitti þá úti í búð eða í hlutverki blaðamanns; 
Þeir eru þeir sömu við kjötborðið og í viðtöl-
um og breytast ekki í sturlaðar áróðursmask-
ínur þegar „blaðamaðurinn“ er á staðnum. 

Það er hins vegar í raun fáum gefið 
að stilla ekki inn á eintóna bylju 
þegar frambjóðandinn heldur að 
fjölmiðlamaður sé í nánd. 

Það er nefnilega mikill mis-
skilningur að venjulegt fólk úti 
í bæ sjái ekki í gegnum slíkt. 
Það eru ekki bara við blaðamenn 
sem förum að geispa og líta á 
klukkuna þegar stjórnmála-
menn hætta að vera mennskir 

og umhverfast í „frambjóðandann“. 
Þetta er eins og með börnin okkar sem 

taka upp á gestalátum við og við ef nýtt fólk 
ber að garði og heimilið verður undirlagt af 
litlum manneskjum sem fara í handahlaup 
og fara með einræður og söngva þar til allir 
eru orðnir gaga. 

Auðvitað vitum við foreldrarnir að blessuð 
börnin okkar eru ekki svona alla jafna. Og 
auðvitað vitum við sem hlustum á ykkur 
frambjóðendur að þegar „útsendingu“ lýkur 

takið þið upp á því að nota önnur orð, 
blóta jafnvel og segja brandara. 

Eftir allt sem á undan er gengið 
er maður sérstaklega var um 
sig. Ég hef því tekið ákvörðun 
um hvert atkvæði mitt fer. Það 

fer ekki endilega til þeirra sem ég 
er málefnalega mest sammála. Það 

fer þangað sem ég eygi mesta von um 
minnstu falsheitin og sístu spillinguna. 

Engin gestalæti, takk

NOKKUR ORÐ 
Júlía Margrét 

Alexandersdóttir

41.900

45.900

51.900

59.900

67.900

76.900

89.900

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Sóknarfærin og upplýsingatæknin.

Sparisjóðirnir, saga og framtíðarhorfur.

Allt um sviptingar viðskiptalífsins.

Í Markaðnum á morgun
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Meðvituð um tískuna
Ráðstefna um sjálfbærni og tískuiðnaðinn 
24. mars, kl. 9.30–12.30 í Norræna húsinu

9.30 Fundarstjóri ávarpar ráðstefnuna: Mary Frances Davidson.
9.45 Turning Conscience into Activism: Ann Thorpe, 
 prófessor við arkitektaskólann Bartlett við University 
 College of London og Open University í Bretlandi.
10.10 Transparency as a key factor for growth: Karin Stenmar, 
 hönnuður DEM collective gallabuxna úr lífrænum efnivið. 
10.20     Kaffipása.
10.30 Heimildarmynd: 100% Baumwolle – Made in India.
11.10 Clean Clothes – An ethical perspective on fashion:
 Malin Eriksson stofnandi Rena Kläder/Clean Clothes Campaign.
11.30 Sustainable Future: Kristín Vala Ragnarsdóttir, forseti verk- og   
 náttúrufræðideildar Háskóla Íslands. 
12.00    Spurningar úr sal.
12.30    Lokaorð.

Ráðstefnan er öllum opin og fer fram á ensku. Vinsamlegast skráið
ykkur á ilmur@nordice.is.

Ráðstefnan er hluti af Nordic Fashion Biennale.

www.nordicfashion.is



26 stöðvar um land allt. www.ob.is
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ÉRTILBOÐ TIL ÓB-LYKILHAFA!

FIMM KRÓ

ÓB-

Í LEIÐINNI AL

VILDARPUNKTUM ICELAN

A AFSLÁTTUR AF

Í DAG.DÆLUVERÐ

YKILHAFAR GETA SVO

TAF SAFNAÐ

AIR.

Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
Fastur 2 kr. afsláttur lykilhafa er innifalinn.

-5kr.

og Vildarpunktar
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 24. mars 2009 

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
myndina „Crimes and Misdemeanors“ 
eftir leikstjórann Woody Allen í Bæjar-
bíói við Strandgötu 6 í Hafnarfirði.

➜ Markaðir
Græjuperrinn, markaður þar sem hægt 
verður að skiptast á græjum sem snúa 
að tónlist, verður í Hinu Húsinu við 
Pósthússtræti 3-5, milli kl. 18-22.

➜ Tónleikar
20.30 Bubbi Morthens 
verður með tónleika í Frí-
kirkjunni í Hafnarfirði við 
Linnetsstíg. Á efnisskránni 
verður blanda af gömlu 
og nýju efni. Húsið opnar 
kl. 20.00.

21.00 Bandarísk stórsveit frá Brown 
University á Rhode Island og nemendur 
Tónlistarskóla FIH verða með jam sess-
ion í kjallara Cafe Cultura við Hverfis-
götu 18. Aðgangur ókeypis.
21.00 Limpan & Storis Band spilar 
ásamt Dan Berglund á Café Rósenberg 
við Klapparstíg.

➜ Dans
Nemendur Danslistarskóla JSB verða 
með tvær danssýningar í Borgarleikhús-
inu við Listabraut, þar sem þeir sýna 
allt frá klassískum ballet til nútímadans. 
Sýningarnar eru kl. 18 og 20.

➜ Hönnun Og Tíska
Norræni tískutvíæringurinn í Norræna 
húsinu við Sturlugötu 19.3-5.4. Aðgang-
ur ókeypis og allir velkomnir. Nánari 
upplýsingar á www.nordice.is. Opið þri-
sun kl. 12-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Nýjasta kvikmynd Nicolas Cage, 
Knowing, fór beint á toppinn yfir 
vinsælustu myndirnar vestan-
hafs um síðustu helgi. Myndin 
fjallar um stjarneðlisfræðing 
sem ræður dulmálslykil þar sem 
kemur í ljós að heimsendir er 
yfirvofandi. 

Svo virðist sem þessi formúla 
hafi hitt í mark í miðri efnahags-
kreppunni. „Þegar dómsdagur 
er yfirvofandi skipta einhverjar 
krónur ekki máli lengur og ég 
held að það hafi laðað fólk í bíó,“ 
sagði forstjóri miðafyrirtækisins 
Media By Numbers. „Hverjum er 
ekki sama um húsnæðislán þegar 
heimurinn er í þann mund að 
springa?“ Í öðru sæti yfir vinsæl-
ustu myndirnar var I Love You, 
Man og í því þriðja var Duplicity.

Cage beint 
í efsta sætið

KNOWING Nicolas Cage fer með aðal-
hlutverkið í hasarmyndinni Knowing.

„Þetta tókst ákaflega vel til í þetta 
sinn þótt kreppt hafi að,“ segir 
Siggi Hall matreiðslumeistari. 

Áttundu Food and Fun-hátíð-
inni lauk á sunnudag en að sögn 
Sigga stóð tæpt að af hátíðinni 
yrði vegna efnahagsástandsins. 
„En allt í einu spruttu þessir aðil-
ar fram enda má þetta ekki deyja. 
Mikill áhugi er nú á að gera þetta 
enn betur úr garði á næstu árum. 
Að þetta verði fastur liður eins og 
verið hefur.“

Siggi metur það svo að um tíu 
þúsund manns hafi sótt hátíðina 
en sextán erlendir matreiðslu-
meistarar frá Evrópu og Banda-
ríkjunum settu upp fjögurra rétta 
matseðla á jafn mörgum veitinga-
stöðum víða um Reykjavík. „Það 
segir sína sögu að sextán veitinga-
staðir í Reykjavík voru fullir mest 
megnis frá miðvikudegi til sunnu-
dags,“ segir Siggi. 

Hinn danski Claus Henriksen, 
yfirkokkur á Dragsholm Castle við 
Lammefjord í Danmörku, sigraði 
en Claus var gestakokkur á hinum 
nýopnaða veitingastað Dill í Nor-
ræna húsinu og var dómnefnd 
sammála um það að réttirnir hans 

væru í senn fagurlega framsettir 
og einkar bragðgóðir. „Claus gerði 
þetta mjög vel. Hann er strangtrú-
aður á þetta „konsept“, nýja nor-
ræna eldhúsið. Það held ég að hafi 
slegið í gegn, nýtt á heimsvísu, nýtt 
fyrir dómarana – nýtt og ferskt,“ 
segir Siggi. Stephen Lewandow-
ski frá Tribeca Grill í New York 
fékk verðlaun fyrir besta fiskrétt-
inn, verðlaun fyrir besta kjötrétt-
inn hlaut hinn hollenski Alfred 
Van Dijk og verðlaunin fyrir besta 
eftirréttinn hlaut hin danska Lisa 
Ballisager.  - jbg

Danskur kokkur sigr-
aði á Food and Fun

SIGURVEGARI FOOD AND FUN Claus er 
strangtrúaður á nýja norræna eldhúsið. 
Hér er hann með Baldvini Jónssyni og 
Sigga Hall.  MYND/SIGURJÓN

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

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. 5:40 - 8D - 10:30D 12

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 5:50D  - 8D 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

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
 - Í DAG - 
KR. 500

GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG VIP

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 - 10.15
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

KILLSHOT kl. 6 - 8 - 10
THE INTERNATIONAL kl. 5.30 - 8 - 10.30
HE´S JUST NOT THAT INTO YOU kl. 6 - 9
FANBOYS kl. 8 - 10.10
THE PINK PANTHER 2 kl. 6

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!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DUPLICITY kl. 5.40, 8 og 10.30 16

BLÁI FÍLLINN - Ísl. tal kl. 5 (650 kr) L

WATCHMEN kl. 7 og 10 16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10.15 12

ATH! 650 kr.
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10 bitar
Stór af 
frönskum
2 l pepsi

23.-30. mars

HAFNARFIRÐI
KÓPAVOGI
REYKJAVÍK
SELFOSSI
REYKJANESBÆ
MOSFELLSBÆ
FOSSVOGI

www.kfc.is
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sport@frettabladid.is

> Dæma báðir sinn 1.000. leik í kvöld

Sigmundur Már Herbertsson og Björgvin Rúnarsson 
munu dæma annan leik Keflavíkur og KR í úrslita-
keppni Iceland Express-deildar karla í kvöld og svo 
skemmtilega vill til að þeir munu þá báðir dæma sinn 
1.000. leik á vegum KKÍ. Sigmundur Már er 
41 árs, hóf að dæma snemma árs 1995 
og tók alþjóðlegt dómarapróf árið 2003. 
Björgvin er 38 ára, hóf að dæma vorið 
1992 og tók alþjóðlegt dómarapróf í 
árið 2005. Þeir Sigmundur og Björg-
vin bætast nú í hóp þriggja annarra 
dómara sem hafa náð að dæma 
1.000 leiki. Þeir eru Jón Otti Ólafs-
son, Rögnvaldur Hreiðarsson og 
Kristinn Óskarsson.

Iceland Express karla
Grindavík-Snæfell 110-82 (67-48)
Stig Grindavíkur: Nick Bradford 24, Brenton 
Birmingham 21, Þorleifur Ólafsson 15, Arnar 
Freyr Jónsson 15, Helgi Guðfinnsson 14, Guðlaug-
ur Eyjólfsson 6, Nökkvi Jónsson 2, Þorsteinn Finn-
bogas. 2, Egill Birgiss. 2, Davíð Hermannsson 1.
Stig Snæfells: Lucious Wagner 30, Jón Ólafur 
Jónsson 13, Hlynur Bæringsson 9, Magni Haf-
steinsson 8, Sigurður Þorvaldsson 6, Gunnlaugur 

Smárason 6, Atli Rafn Hreinsson 3, Slobodan 
Subasic 2, Daniel Kazmi 2.

Iceland Express kvenna
KR-Haukar 64-68 (33-34)
Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 30 (11 frák.), 
Margrét Kara Sturludóttir 9, Sigrún Ámundadóttir 
8 (14 frák.,m 4 stoðs.), Guðrún Arna Sigurðar-
dóttir 7, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 5, Guðrún 
Ámundadóttir 3, Heiðrún Kristmundsdóttir 2.
Stig Hauka: Moneka Knight 22 (6 frák., 5 stolnir), 
Slavica Dimovska 18 (6 stoðs.), Kristrún Sigur-
jónsdóttir 13 (9 frák.), Telma Björk Fjalarsdóttir 
6, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 4, Helena
Hólm 3, Guðbjörg Sverrisdóttir 2.

ÚRSLITIN Í GÆR

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari tilkynnti 
í gær landsliðshópinn sem mætir Skotlandi 
í undankeppni HM 2010 á miðvikudaginn í 
næstu viku. Leikurinn fer fram á Hampden 
Park í Glasgow.

„Þetta verkefni leggst mjög vel í 
mig. Þegar við hittumst á La Manga 
töluðum við mikið um þennan leik 
og teljum við okkur vera í ágætis 
færi fyrir leikinn. Það ríkir mikil 
tilhlökkun meðal leikmanna fyrir 
leikinn og nú verða þeir að 
trúa því að þeir geti gert 
góða hluti þarna,“ 
sagði Ólafur í sam-
tali við Fréttablaðið 
og átti við ferð 
landsliðsins 
í febrúar til 

Portúgals þar sem liðið lék við Liechten-
stein. Liðið er að stærstum hluta skipað 
sömu leikmönnum og þá, með nokkrum 
viðbótum þó. Einungis Garðar Jóhannsson 

datt úr hópnum en þeir Eggert Gunnþór 
Jónsson, Jóhann Berg Guðmundsson 

og Veigar Páll Gunnarsson eru aftur 
kallaðir í hópinn.

„Þetta var góð ferð. Þarna lömdu 
menn hver í annan og hristu 

hópinn saman fyrir þennan leik. Það 
vantaði heldur ekki einbeitinguna 
og rétt hugarfar þarna frekar en á 

öðrum æfingum okkar. Þær eru 
alltaf mjög skemmtilegar,“ sagði 
Ólafur.

„Það sem við verðum að 
passa vel fyrir þennan leik 
er spennustigið. Það vill oft 

verða viðkvæmt þegar væntingar eru miklar 
fyrir leik eins og nú. Það ræddum við líka í 
þessari ferð.“

Þó svo að Ísland hafi tapað fyrir Skotlandi 
á Laugardalsvelli í fyrri leik liðanna í riðlinum 
lék íslenska liðið vel. „Við vorum fínir í þeim 
leik. Við munum að sjálfsögðu reyna að 
verjast vel í þessum leik en það er spurning 
hvort við verðum aðeins framar á vellin-
um en við höfum verið hingað til. Þannig 
er styttri leiðin fram á við þegar við fáum 
boltann.“

Um Skotana segir Ólafur ljóst að þeir 
mega muna sinn fífil fegri. „Það eru margir 
mjög góðir leikmenn í þessu liði en þá 
vantar alvöru stjörnu. Þeir áttu nú marga vel 
þekkta leikmenn hér áður fyrr en þeir geta 
oft skipt sköpum í jöfnum leikjum, en svo 
virðist sem þeir eigi ekki slíkan leikmann nú.“

ÓLAFUR JÓHANNESSON: VALDI LANDSLIÐSHÓPINN SEM MÆTIR SKOTLANDI

Stjörnurnar vantar í lið Skotlands

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari valdi í gær 22 
leikmenn fyrir leik Skotlands 
og Íslands í næstu viku. Enginn 
nýliði er í hópnum nú. - esá

HÓPURINN
Árni Gautur Arason Odd Grenland
Gunnleifur Gunnleifsson FC Vaduz
Hermann Hreiðarsson Portsmouth
Indriði Sigurðsson Lyn
Kristján Örn Sigurðsson Brann
Grétar Rafn Steinsson Bolton
Bjarni Ólafur Eiríksson Valur
Ragnar Sigurðsson IFK Gautaborg
Sölvi Geir Ottesen SönderjyskE
Brynjar Björn Gunnarsson Reading
Emil Hallfreðsson Reggina
Birkir Már Sævarsson Brann
Aron Einar Gunnarsson Coventry
Pálmi Rafn Pálmason Stabæk
Helgi Valur Daníelsson Elfsborg
Theodór Elmar Bjarnason Lyn
Eggert Gunnþór Jónsson Hearts
Jóhann Berg Guðmundsson AZ
Eiður Smári Guðjohnsen Barcelona
Heiðar Helguson QPR
Veigar Páll Gunnarsson Nancy
Arnór Smárason Heerenveen

Hópurinn gegn Skotum:

Enginn nýliði

FÓTBOLTI Þórarinn Brynjar 
Kristjánsson samdi í gær við lið 
Grindavíkur til loka næstu leik-
tíðar. Hann kemur frá Keflavík 
en samningur hans við félagið 
rann út í haust.  - esá

Þórarinn Brynjar Kristjánsson:

Til Grindavíkur

MEIRA FYRIR NÁMSMENN! Landsbankinn veitir Námufélögum námsstyrki í tuttugasta sinn. Nánari upplýsingar og   

KÖRFUBOLTI Haukakonur unnu 68-
64 sigur á KR í DHL-höllinni í 
gær í öðrum leik liðanna í loka-
úrslitum Iceland Express-deildar 
kvenna. Staðan er því 1-1 í einvíg-
inu en báðir leikirnir hafa unnist 
á útivöllum. 

„Við þurfum að fara reyna að ná 
upp sömu stemningu á heimavelli 
og við höfum náð á útivöllum,“ 
sagði Yngvi Gunnlaugsson, þjálf-
ari Hauka, eftir leik.

Hildur Sigurðardóttir fór fyrir 
KR-liðinu í leiknum, skoraði 13 
fyrstu stig liðsins og alls 30 stig en 
það dugði ekki gegn baráttuglöðu 
Haukaliði sem sýndi allt annan og 
betri leik en í tapinu á Ásvöllum. 

„Við vildum hafa fyrri leikinn á 
þessum nótum. Nú small vörnin og 
sóknin var mjög góð og þá sérstak-
lega í fyrri hálfleik. Um leið og við 
náðum að setja upp vörnina okkar 
á hálfum velli þá voru þær í tómum 
vandræðum,“ sagði Yngvi. 

Haukaliðið kom ákveðið til leiks 
og var með frumkvæðið nær allan 
leikinn. Haukar náðu 8 stiga for-
skoti í öðrum leikhluta en KR skor-

aði 7 stig í röð og minnkaði mun-
inn í eitt stig fyrir hlé. Haukaliðið 
byrjaði seinni hálfleikinn af krafti 
og náði mest 16 stiga forskoti en 
KR-liðið kom aftur til baka og kom 
muninum á endanum niður í tvö 
stig en nær komust þær ekki.

Hjá Haukum spiluðu marg-
ar vel en engin þó betur en Mon-
eka Knight. Slavica Dimovska var 
líka í allt öðrum klassa en í síðasta 
leik. 

„Mo var kannski okkar besti 
leikmaður í síðasta leik og ég er 
mjög ánægður með að sjá að það 
er stígandi í hennar leik. Okkur 
finnst að það sé leyft að spila mjög 
hart á móti Slavicu en hún ákvað 
að komast í gegnum það og stóð 
sig vel,“ sagði Yngvi sem hrósaði 
líka réttilega Kristrúnu Sigur-
jónsdóttur, Telmu Fjalarsdóttur 
og Rögnu Margréti Brynjarsdótt-
ur sem lokaði teignum í svæðis-
vörninni. - óój

Stórleikur Hildar Sigurðardóttur dugði KR-liðinu skammt í DHL-höllinni í gær:

Haukakonur jöfnuðu metin

BESTU MENN VALLARINS Hildur Sigurðar-
dóttir reynir að verjast Moneku Knight 
hjá Haukum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar sýndu 
allar sínar bestu hliðar í gær 
þegar þeir unnu stórsigur á Snæ-
felli 110-82 í fyrsta leik liðanna. 
Heimamenn léku án fyrirliða síns 
Páls Axels Vilbergssonar en virt-
ust ekki sakna hans mikið þegar 
þeir settu á svið skotsýningu í 
fyrri hálfleiknum.

Grindvíkingar voru fljótir að ná 
forystu í leiknum og skoruðu 42 
stig gegn 27 hjá gestunum í fyrsta 
leikhluta. Liðið hafði yfir í hálf-
leik 67-48 þar sem Nick Bradford 
kórónaði hálfleikinn með ævin-
týralegu þriggja stiga skoti um 
leið og leiktíminn rann út.

Grindvíkingar hertu enn tökin 
í þriðja leikhlutanum og þar má 
segja að úrslit leiksins hafi ráð-
ist. Liðið fékk mjög gott framlag 
frá öllum sínum lykilmönnum og 
virðist til alls líklegt. Snæfellslið-
ið verður að gera miklu betur ef 
það ætlar sér sigur í næsta leik á 
heimavelli. Lucious Wagner hélt 
liðinu inni í leiknum með frábærri 
hittni úr langskotum í fyrri hálf-
leik, en þetta baráttuglaða lið 
virkaði vankað á köflum. 

„Við vorum bara að spila 
heimskulega, það er einfaldast 
að orða það þannig,“ sagði spil-
andi þjálfari Snæfells, Hlynur 

Bæringsson, í samtali við Frétta-
blaðið.

Friðrik Ragnarsson, þjálf-
ari Grindvíkinga, var að vonum 
ánægðari með sína menn, sem í 
fyrri hálfleik spiluðu eins og þeim 
hefði verið hótað sektum fyrir að 
nota meira en tíu sekúndur af skot-
klukkunni. 

„Það var eiginlega vörnin í 
þriðja leikhluta sem skóp sigur-
inn, en við hittum líka vel. Það var 
alveg sama hver skaut hjá okkur 
– það fór allt ofan í. Við verðum 
að vera tilbúnir á miðvikudaginn 
því Snæfellingarnir eru gríðarlega 
erfiðir heim að sækja. Við munum 
reyna að halda áfram að spila 
hraðan sóknarleik því það virð-
ist henta okkur ágætlega,“ sagði 
Friðrik Ragnarsson.

Hlynur Bæringsson var gátt-
aður á máttleysi sinna manna í 
gær. „Við fengum nákvæmlega 
það sem við áttum skilið úr þess-
um leik. Við erum búnir að eiga 
nokkra svona leiki í vetur þar sem 
var engin orka og engin barátta, en 
það þýðir ekkert á móti svona liði. 
Það var ekki nóg með að þeir væru 
heitir, heldur vorum við ekki með 
hugann við þetta og hlupum bara 
eins og hross út um allt,“ sagði 
Hlynur. baldur@365.is

Snæfell skotið í kaf í Grindavík
Grindvíkingar náðu 1-0 forystu í undanúrslitaeinvígi sínu við Snæfell í Iceland Express-deildinni með yfir-
burðasigri í fyrsta leiknum í gær, 110-82. Liðið lék án Páls Axels Vilbergssonar en það skipti engu máli.

KOMINN Á RÓL Nick Bradford var heldur betur búinn að ná sér eftir yfirliðið á dögun-
um og átti stórleik í sigrinum á Snæfelli í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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SUND Þau Davíð Hildiberg Aðal-
steinsson, Birkir Már Jónsson 
og Hrafnhildur Lúthersdóttir 
unnu flesta Íslandsmeistaratitla á 
Íslandsmótinu í 50 metra laug um 
helgina. Öll unnu þau fjórar ein-
staklingsgreinar.

Davíð (ÍRB) vann 50, 100 og 
200 metra baksund og 50 metra 
skriðsund. Birkir (gestur) vann 
100 og 200 metra skriðsund sem 
og 50 og 100 metra flugsund. 
Hrafnhildur (SH) vann 50, 100 
og 200 metra bringsund og 200 
metra fjórsund en Hrafnhildur 
sló Íslandsmet Erlu Daggar 
Haraldsdóttir í bæði 50 og 100 
metra bringsundi. 

Sigrún Brá Sverrisdóttir og 
Jóhanna Gerða Gústafsdóttir úr 
Ægi unnu báðar þrjár greinar 
auk þess að þær voru í þremur 
sigursveitum Ægis í boðsundun-
um og unnu því flest gull allra, 
eða sex hvor.

Jakob Jóhann Sveinsson vann 
þrjú gull og síðan þrjú sérverð-
laun fyrir besta afrek mótsins. 
Jakob Jóhann fékk Ásgeirsbikar-
inn og Guðmundarbikarinn fyrir 
besta afrekið á mótinu og Sigurð-
arbikarinn fyrir besta bringu-
sundsafrek karla eða kvenna á 
mótinu. Jakob fékk alla bikarana 
fyrir 100 metra bringusund sem 
hann synti á 1:02.28 og fékk fyrir 
876 FINA stig. - óój

Íslandsmeistaramótið í sundi:

Þrjú unnu fjóra 
titla um helgina

BESTA AFREKIÐ Jakob Jóhann Sveinsson 
úr Ægi.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Handknattleikslið 
Akureyrar mun væntanlega fá 
góðan liðstyrk fyrir næsta vetur 
því þeir Guðlaugur Arnarsson, 
leikmaður FCK í Danmörku, og 
Heimir Örn Árnason, leikmaður 
Vals, eru að öllum líkindum að 
flytja til Akureyrar. Þetta stað-
festu þeir báðir við Vísi í gær.

Guðlaugur sagði að að öllu 
óbreyttu myndi hann flytjast 
norður í sumar ásamt fjölskyldu 
sinni. Sjálfur er Guðlaugur frá 
Húsavík en unnusta hans er frá 
Akureyri. Þau stefna því í heima-
hagana.

Heimir Örn tjáði Vísi að hann 
og kona hans hefðu fengið freist-
andi atvinnutilboð fyrir norðan 
og það væri nánast frágengið að 
þau myndu flytja. 

Báðir ætla þeir að spila með 
handboltaliði Akureyrar og ljóst 
að koma þeirra tveggja verður 
mikill hvalreki fyrir handboltann 
á Akureyri. - hbg

Heimir Örn og Guðlaugur:

Spila á Akureyri 
næsta vetur

Á HEIMLEIÐ Heimir Örn Árnason er 
uppalinn hjá KA.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÁMSSTYRKIR

Veittir verða styrkir í fjórum flokkum: 

3 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 150.000 kr.

3 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 300.000 kr.

4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 350.000 kr. 

3 styrkir til listnáms, 350.000 kr.

 umsóknarblað má finna á landsbankinn.is
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aukið geymsluþol

12
daga
geymslu-

þol

Nú er MS rjóminn í ½ l umbúðum með tappa.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 0

9
–

0
4

8
7



 24. mars 2009  ÞRIÐJUDAGUR24

ÞRIÐJUDAGUR

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Pólitískt hringborð um efnahags-
málin.

21.00 Birkir Jón  Umsjónarmaður er 
Birkir Jón Jónsson þingmaður í Framsóknar-
flokknum.

21.30 Á réttri leið  Katrín Júlíusdóttir þing-
kona ræðir um málefni Samfylkingarinnar.

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

Sjónvarpsþættir þar sem útliti fólks er 
breytt til hins betra virðast alltaf vera jafn 
vinsælir. Ógrynni af þáttum hafa verið gerðir 
um útlitsbreytingu fólks með mismunandi 
áherslum og að sjálfsögðu misgóðir. 
Þeir sem ganga hvað lengst eru þættir á 
borð við Extreme Makeover og The Swan 
þar sem fólki er gjörbreytt með stífum 
líkamsræktaræfingum, fitusogi, nefaðgerð-
um, brjóstastækkunum eða minnkunum, 
andlitslyftingu, postulínskrónum í stað 
skemmdra tanna, klippingu og nýjum fötum 
svo eitthvað sé nefnt. Viðkomandi eru þá 
fjarri vinum og fjölskyldum á meðan herleg-
heitin standa yfir og eru svo „frumsýndir“ við 
hátíðlega athöfn þar sem oftar en ekki má 
sjá gleðitár á hvarmi nákominna.

Öfgarnar eru þó ekki alltaf svo miklar því 

þættir á borð við What not to wear og Gok‘s 
fashin fix eru ekki síður vinsælir. Þar er fata-
skápur fólks, þó yfirleitt kvenna, tekinn í gegn 
og nýr stíll fundinn fyrir viðkomandi með tilliti 
til vaxtarlags. Þrátt fyrir að vera umsvifaminna 
en í fyrrnefndum þáttum láta breytingarnar 
yfirleitt ekki á sér standa.

Það sýndi sig í síðustu viku að þessi 
formúla virkar ekki síður í íslenskri sjónvarps-
þáttagerð. Í þættinum Nýtt útlit á Skjáeinum 
tók Karl Berndsen fimm barna móður á 
fimmtugsaldri í yfirhalningu með nýjum 
fötum, hári og förðun auk þess sem áhorf-
endur fengu ótal fegrunarráð meðan á ferlinu 
stóð. Íslenskar konur geta nú fagnað því að 
hafa fengið slíkan þátt sem gerist í íslensku 
samfélagi og er enginn eftirbátur hinna 
erlendu.

VIÐ TÆKIÐ ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR UM ÚTLITSBREYTINGAR Í SJÓNVARPI

Sígild formúla sem svínvirkar

NÝTT ÚTLIT Útlitsbreyting fólks er sívinsælt 
sjónvarpsefni úti um allan heim og virkar ekki 
síður í íslensku sjónvarpi eins og sýndi sig í 
nýjum þætti Karls Berndsen á Skjáeinum.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

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

18.40 Spjallið með Sölva  (5:12) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá 
spjörunum úr. (e)

19.40 Káta maskínan  (8:12) Menningar-
þáttur í umsjón Þorsteins J. Vilhjálmssonar 
þar sem fjallað er um það sem er efst á 
baugi í menningarlífi landsmanna og rætt 
við listamenn úr öllum krókum og kimum 
listalífsins. Þorsteinn er með nýstárlega nálg-
un og áhorfandinn fær þannig skemmtilega 
innsýn í hugarheim og pælingar listafólksins. 

20.10 The Biggest Loser  (9:24) 
Bandarísk raunveruleikasería þar sem fitu-
bollur berjast við bumbuna. 

21.00 Nýtt útlit  (2:10) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til 
fata. Það þarf engar geðveikar æfingar, 
megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar 
lausnir og góð ráð. Karl er sérfræðingur á 
sínu sviði og hefur um árabil verið búsettur 
í London þar sem hann hefur unnið með 
fjölmörgum stórstjörnum. Hann upplýsir 
öll litlu leyndarmálin í tískubransanum og 
kennir fólki að klæða sig rétt. 

21.50 The Cleaner  (3:13) Þættir sem eru 
byggðir á sannri sögu fyrrum fíkniefnaneyt-
anda sem helgar líf sitt því að hjálpa öðrum 
fíklum að losna úr viðjum fíknarinnar. Benja-
min Bratt fer með aðalhlutverkið.

22.40 Jay Leno 

23.30 CSI  (10:24) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

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 (279:300) 

10.15 Sisters (12:28)

11.05 Ghost Whisperer (59:62)

11.50 Numbers

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (152:260)

13.25 The Californians 

15.15 Sjáðu 

15.40 Tutenstein 

16.05 Ben 10 

16.28 Stuðboltastelpurnar 

16.53 Dynkur smáeðla 

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (8:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (2:20)

20.00 Worst Week (14:15) 

20.25 How I Met Your Mother (11:20) 
Í þessari þriðju seríu fáum við að kynnast 
enn betur vinunum Barney, Ted, Marshall, 
Lily og Robin.

20.50 Little Britain USA (3:6) Fyndnasta 
tvíeyki Bretlands, Matt Lucas og David Walli-
ams, er mætt aftur og að þessu sinni ætla 
félagarnir að grínast í Bandaríkjunum.

21.15 Bones (3:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur 
er kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu 
morðmálunum. 

22.00 Ashes to Ashes (2:8)

22.55 The Daily Show: Global Edition 

23.20 Auddi og Sveppi 

23.50 Grey‘s Anatomy (16:24) 

00.35 Fringe (11:22) 

01.30 The Californians

03.00 Ghost Whisperer (59:62)

03.45 Numbers 

04.30 Ashes to Ashes (2:8)

05.15 Worst Week (14:15) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag

16.05 Mótorsport 2008  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Bjargvætturin  (22:26)

17.55 Lítil prinsessa  (9:15)

18.05 Þessir grallaraspóar  (5:10)

18.10 Skólahreysti  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.05 Mæðgurnar  (Gilmore Girls VII) 
(18:22) Bandarísk þáttaröð um einstæða 
móður sem rekur gistihús í smábæ í Conn-
ecticut-fylki og dóttur hennar. 

20.50 Barnsmæður í Bolivíu  (OBS 
- Inslag om Bolivia) Finnskur þáttur um 
vanda ófrískra kvenna í Bólivíu þar sem 
700 konur deyja árlega á meðgöngu eða af 
barnsförum.

21.05 Lífsgæði á lokaspretti  Í þættin-
um er fjallað um áhrif hreyfingar og þjálf-
unar á heilsu og lífsgæði eldra fólks. Leitað 
er álits sérfræðinga, lækna, vísindamanna 
og leiðbeinenda, og rætt við á þriðja tug 
iðkenda í hópi eldri borgara. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Tvíeykið  (Dalziel & Pascoe V) 
(3:8) Syrpa úr breskri þáttaröð um rann-
sóknarlögreglumenn sem fá til úrlausnar 
æsispennandi sakamál. 

23.10 Víkingasveitin  (Ultimate Force) 
(1:6) Breskur spennumyndaflokkur um sérsveit 
innan hersins sem fæst við erfið mál. (e)

00.00 Kastljós  (e)

00.35 Dagskrárlok

> David Walliams 
„Sem betur fer er ég ekkert 
líkur þeim persónum 
sem ég leik í Little 
Britain. Því miður held-
ur fólk það oft.“ 

Walliams ásamt 
félaga sínum, Matt 
Lucas, bregður sér 
í hlutverk alls kyns 
furðufugla í þættinum 
Little Britain USA sem 
sýndur er á Stöð 2 í 
kvöld. 

08.00 Look Who‘s Talking 

10.00 Roll Bounce 

12.00 Once Upon a Wedding

14.00 Shopgirl 

16.00 Look Who‘s Talking 

18.00 Roll Bounce 

20.00 Once Upon a Wedding 
Rómantísk gamanmynd um unga konu sem 
lendir í bílslysi viku fyrir brúðkaup sitt og upp-
hefst þá atburðarás sem hefur varanleg áhrif 
á hana og öll framtíðaráform hennar.

22.00 Mo‘ Better Blues  

00.05 Hot Fuzz

02.05 Fallen: The Beginning 

04.00 Mo‘ Better Blues 

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

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

18.10 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram í Superdome-leikvangin-
um í New Orleans.

19.05 Keflavík - KR Bein útsending frá 
leik í Iceland Express-deildinni í körfubolta.

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

21.25 Atvinnumennirnir okkar Nú er 
röðin komin að einu af óskabarni þjóðarinn-
ar, Guðjóni Vali Sigurðssyni, sem leikur með 
Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi.

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

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

23.20 Keflavík - KR Útsending frá leik í 
Iceland Express-deildinni í körfubolta.

14.40 Blackburn - West Ham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.20 Portsmouth - Everton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

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

19.00 Wigan - Hull Útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni.

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

22.20 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

23.15 Fulham - Man. Utd. Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Tvíeykið (Dalziel & Pascoe 
V)   SJÓNVARPIÐ

21.15 The O.C.   STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Bones   STÖÐ 2

20.10 The Biggest Loser   
 SKJÁREINN

19.05 Keflavík – KR, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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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

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 Hustle 
21.50 Blackadder the Third 22.20 My Hero 22.50 
Hustle 23.40 Jonathan Creek 

10.00 Skibet skal sejle 10.30 Dyrehospitalet 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Horisont 11.35 
Aftenshowet 12.05 Søren og Søren 12.30 Når mor 
og far drikker 13.00 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 Agent Nørd 16.30 Lille 
Nørd 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med 
Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Ha‘ 
det godt 19.00 Hammerslag 19.30 Mission. Baby 
20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt 
21.00 Lewis 22.35 Dødens Detektiver 22.55

10.00 NRK nyheter 10.05 Grønn glede 10.30 
Landgang 11.00 NRK nyheter 11.10 Livet i Fagervik 
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 Dyrisk 16.55 Nyheter på tegnspråk 
17.00 Dora utforskeren 17.25 Travelbymysteriene 
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 
Ut i nærturen - vinter 18.55 Landeplage 19.25 
Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.30 Brennpunkt 21.20 Extra-
trekning 21.30 Bokprogrammet 22.00 Kveldsnytt 
22.15 Ein midtsommarnatts draum 23.40 Mat i 
faresonen 00.10 Kulturnytt 

10.00 Ordet och bomben 10.30 Ljudets färg 
11.00 Rapport 11.05 Bergen - Kirkenes t/r 11.35 I 
trädgården med Camilla Plum 12.05 18 år 12.35 
Anslagstavlan 12.40 Banketten 14.10 Europa - 
en naturhistoria 15.00 Rapport 15.05 Gomorron 
Sverige 15.55 Packat &amp; klart 16.25 Flyttlasset 
går 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekon-
omi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Vem tror du att 
du är? 20.00 Andra Avenyn 20.45 Go 22.25 
Kulturnyheterna 22.40 Sommer 23.40 Sändningar 
från SVT24 

Ashes To Ashes er 
snilldarvel útfært sjálf-
stætt framhald vinsæl-
ustu bresku þáttaraðar 
síðari ára – Life on Mars. 
Nú kynnumst við hins 
vegar lögreglukonunni 
Alex Drake sem verður 
fyrir skoti, lendir í dái og 
fer aftur til ársins 1981. 
Þar hittir hún aðalvarð-
stjórann harðgerða og 
hortuga, Gene Hunt, 
sem merkilegt nokk var einnig yfirmaður Sams Tyler úr Life on Mars. Unn-
endur Life on Mars, enska húmorsins, góðra breskra spennuþátta og ekki 
hvað síst níunda áratugarins mega ekki láta þessa þætti fram hjá sér fara.

STÖÐ 2 KL. 22.00
Ashes to Ashes

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

14.03 „Ég trúi því sannleiki”
15.03 Útvarpssagan: Blátt og rautt
15.30 Thelonious Monk leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Fimm fjórðu
23.05 Gatan mín
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (151:260)

16.30 Hollyoaks (152:260) 

17.00 Seinfeld (9:22)

17.30 Ally McBeal (17:24)

18.15 The O.C. (14:27)

19.00 Hollyoaks (151:260)

19.30 Hollyoaks (152:260) 

20.00 Seinfeld (9:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en 
á í stökustu vandræðum með eðlileg sam-
skipti við annað fólk. Hann er nefnilega 
óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem 
betur fer á hann góða vini sem eru álíka 
duttlungafullir og hann sjálfur.

20.30 Ally McBeal (17:24) Ally og Cage 
takast á við Fish og Georgiu þar sem fyrir-
tækið er fulltrúi beggja aðila í nauðgunarmáli.

21.15 The O.C. (14:27) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. Með aðalhlutverk fara Rachel Bil-
son, Mischa Barton, Adam Brody, Benjamin 
McKenzie og Peter Gallagher.

22.00 New Amsterdam (1:8) Spennu-
þáttur um hinn ódauðlega John Amsterdam 
sem hefur lifað í hartnær 400 ár í líkama 35 
ára gamals manns. Árið 1942 voru lögð á 
hann álög sem ekki verða aflétt nema hann 
finni sanna ást og aðeins þá verður líf hans 
fullkomnað. 

22.45 Weeds (4:15) Þáttur um ekkjuna 
úrræðagóðu Nancy Bowden sem ákvað að 
hasla sér völl sem eiturlyfjasali eftir að hún 
missti eiginmann sinn og fyrirvinnu.

23.15 Auddi og Sveppi 

23.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

▼

▼

Þættir sem 
byggðir eru á 
sannri sögu 
fyrrverandi fíkni-
efnaneytanda 
sem helgar líf 
sitt því að hjálpa 
öðrum fíklum að 
losna úr viðjum 
vanans. Í kvöld 
kynnist William 
Banks vel stæðri 
fjölskyldu í fínu 
úthverfi sem á í vandræðum. Þrátt 
fyrir að allt sé slétt og fellt á yfirborð-
inu þá grunar eiginmanninn að konan 
hans sé uppdópuð. Í framhaldinu 
uppgötvar William ýmislegt gruggugt 
sem er í gangi hjá húsmæðrunum í 
fína hverfinu.

VIÐ MÆLUM MEÐ 
The Cleaner 
Skjáreinn kl. 21.50

Mannréttindaskrifstofa Íslands er óháð stofnun 
sem vinnur að framgangi mannréttinda með því að 
stuðla að rannsóknum og fræðslu og efla umræðu. 
Réttindi innflytjenda eru ört stækkandi málaflokkur 
– og þar berum við öll samfélagslega ábyrgð. 
Tökum vel á móti nýjum Íslendingum. 
Nánari upplýsingar á www.humanrights.is

Þessi herferð er gefin af AUGA.
AUGA er stuðningssjóður stofnaður af 
samtökum og fyrirtækjum í auglýsinga-
iðnaðinum, með það hlutverk að styðja 
gerð og birtingar auglýsingaherferða 
fyrir góð málefni. 
Nánari upplýsingar á www.sia.is/auga
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„Jú, það er ekki leiðinlegt að fá svona fréttir á 
þessum síðustu og verstu tímum,“ segir Andrea 
Tryggvadóttir arkitekt sem starfar í Kaupmanna-
höfn. Hönnun Andreu og dansks kollega, Agnesar 
Nilsson, var valin í úrslit í Avantgarde-húsgagna-
samkeppninni. Þær stöllur hönnuðu stól sem um leið 
þjónar hlutverki rotþróar fyrir lífrænan úrgang. 

„Yfirskrift samkeppninnar var „Intelligent 
möbler“, sem myndi þá kannski útfærast sem vits-
munir í húsgögnum. Við völdum að búa til þennan 
stól sem virkar þá einnig fyrir lífrænan úrgang 
heimilisins og brýtur hann niður. Þannig lyftirðu 
setunni upp og setur afgang af plöntum og lífrænum 
matvælum ofan í og í stólnum er ákveðin tækni sem 
hrærir upp í ruslinu og hitar það og flýtir þannig 
fyrir þessu eðlilega ferli,“ segir Andrea. 

Neðst á stólnum er svo skúffa sem draga má út á 

tveggja vikna fresti og fá fína mold til brúks. „Þessi 
rotþró ætti að geta minnkað úrgang heimilanna 
um 30 prósent, ekki slæmt á þessum tímum þegar 
umhverfisvæn hugsun er allsráðandi. Stólinn má 
svo hafa úti á svölum, inni í eldhúsi eða hvar sem 
vill.“

Andrea útskrifaðist sem arkitekt árið 2006 og 
vann fyrst um sinn hjá Henning Larsen en hefur nú 
hafið sjálfstæðan rekstur ásamt nokkrum félögum 
sínum þaðan. Hún segir ekki amalegt að byrja sjálf-
stæðan rekstur svona. „Við erum fimm sem fengum 
þennan styrk til að vinna tillögur okkar áfram, eða 
20.000 danskar krónur. Þrjár tillögur verða svo 
valdar til sýningar á hönnunarmessunni Design 
Biennale í London í haust. Við vinnum bara hörðum 
höndum að því að komast þangað.  

 juliam@frettabladid.is
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 2. ofsi, 6. óhreinindi, 8. ker-
ald, 9. læsing, 11. í röð, 12. ofreyna, 
14. gleði, 16. skóli, 17. útsæði, 18. í 
viðbót, 20. verkfæri, 21. litlaus.
LÓÐRÉTT 1. kvenflík, 3. slá, 4. skjalla, 
5. rúm ábreiða, 7. margorður, 10. 
taug, 13. gifti, 15. lánsamur, 16. iðn, 
19. bókstafur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. im, 8. áma, 9. lás, 
11. jk, 12. sliga, 14. unaðs, 16. fg, 17. 
fræ, 18. auk, 20. al, 21. grár. 
LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. rá, 4. smjaðra, 5. 
lak, 7. málugur, 10. sin, 13. gaf, 15. 
sæll, 16. fag, 19. ká. 

„Ef og þeg-
ar ég hlusta 
á tónlist í 
vinnunni 
verður 
morgun-
þáttur X-ins 
fyrir valinu 
fyrir hádegi. 
Að öðru 
leyti hafa 
Kings of 

Leon verið vinsælir hjá mér upp 
á síðkastið og nýi diskurinn frá 
Emilíönu Torrini. Annars er ég 
líka hrifin af aðeins eldri tónlist 
og þá verður til dæmis Guns 
n´roses eða Stevie Wonder fyrir 
valinu.“

Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, starfsmaður 
hjá RÚV.

Ekki er að spyrja 
að vinsældum 
söngvarans Stefáns 

Hilmarssonar. Hann 
efnir til tónleika í 
Salnum í Kópavogi 

17. apríl og seldist 
upp á tónleikana á 
sólarhring.

Nóg er að gera hjá Sveppa og 
Audda í veislustjórninni en þeir 
voru austur á Fáskrúðsfirði og 
stjórnuðu árshátíð álversstarfs-
manna sem haldin var þar í 
bæ í íþróttahúsinu. Svo margir 
starfsmenn eru í álinu að halda 
þurfti tvöfalda ársáhátíð 
og var fyrri hlutinn 
um þarsíðustu helgi. 
Austanmenn leita ekki 
langt yfir skammt og 
fengu sinn mann, 
Einar Ágúst og 
hljómsveit, til 
að leika fyrir 
dansi.

Friðrik Weisshappel, veitingahúsa-
mógúll í Kaupmannahöfn, vakti 
athygli vegfarenda í Reykjavík í gær 
þar sem hann trillaði um miðborg-
ina, alskeggjaður og framsettur með 

barnavagn á undan sér eftir 
sældartíð í Danmörku. 
Mun Friðrik hér staddur 
í tengslum við afmælis-
fögnuð sem haldinn var 
til heiðurs Árna Snævar, 

fyrrum fréttamanni 
sem naut sér-
fræðiþekkingar 
Friðriks við 
veisluhöldin.

Einar Bárðarson hyggst opna Offic-
eraklúbbinn á „Beisn-
um“ með látum og er 
að raða inn skemmti-
kröftunum. Nýjasta 
nýtt í þeim efnum er 
að Valgeir Guðjóns-
son mun troða 
upp með sínum 
gömlu félögum í 
Stuðmönnum.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

ANDREA TRYGGVADÓTTIR: HANNAÐI STÓL SEM ER UM LEIÐ ROTÞRÓ

Íslenskt hugvit í úrslit í 
danskri húsgagnasamkeppni

„Þetta var nú ekkert stórslys, 
þetta fer bara í ákveðið ferli og 
við erum með tryggingar fyrir 
þessu,“ segir Magnús Viðar Sig-
urðsson, framleiðandi hjá Saga 
Film. Óhapp varð við framleiðslu 
Idol-þáttanna í Smáralind fyrir 
tveimur vikum þegar svokallað-
ir LED-skjáir, sem hengdir höfðu 
verið upp í loft, hrundu niður og 
skemmdust. Um er að ræða dýra 
skjái sem meðal annars eru not-
aðir á knattspyrnulandsleikjum á 
Laugardalsvelli. Saga Film leigði 
skjáina.

Óhappið varð þegar Idol-sviðs-
myndin var sett upp í Smáralind 
eftir að undankeppnin hafði farið 
fram í Óperunni. Ekki liggur fyrir 
hvort mistök voru gerð við upp-
setningu skjáanna eða hvort fest-
ingar gáfu sig. Samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins er um 
stórtjón að ræða, eða um hundr-
að milljónir króna. Magnús segist 
ekki hafa fengið neinar tölur stað-

festar og geti að svo stöddu ekki 
tjáð sig um tjónið. Hann ítrekar að 

óhapp þetta hafi ekki haft áhrif á 
Idol-þættina.  - hdm

100 milljóna tjón í Idolinu

IDOL-STJÖRNULEIT Stórtjón varð þegar LED-skjáir voru settir upp í Smáralindinni. 
Hvorki dómarana né kynnana sakaði.

„Það veit Guð einn hvort þetta sé 
allra allra síðasti Spaugstofuþátt-
urinn. Við vitum ekki enn hvort 
af þessu getur orðið næsta vetur,“ 
segir Karl Ágúst Úlfsson, leikari 
og Spaugstofumaður.

Í upphafi vetrar lá fyrir að 
þetta yrði síðasta tímabil Spaug-
stofunnar en ekkert lát er á vin-
sældum þáttanna sem tróna sem 
oft fyrr efst á áhorfstölulistum. 
Eru farnar að renna tvær grím-
ur á mannskapinn. „Við vitum 
ekki enn hvort af þessu getur 
orðið næsta vetur. Okkur þykir 
súrt í brotið að hætta á þessum 
tímapunkti. skilja þjóðina eftir í 
ástandi þar sem ég held að mikil 
þörf sé á gagnrýninni og skoplegri 
umfjöllun. Okkur rennur blóðið til 

skyldunnar að halda áfram starfi 
meðan stætt er. En svo vitum við 
ekki hvað sjónvarpið vill gera 
eða hvort það hefur bolmagn til 
að halda áfram óbreyttu starfi,“ 
segir Karl Ágúst.

Aðspurður hvort þetta verði 
ekki bara eins og í söngnum um 
tíu litla negrastráka, „og þá voru 
eftir þrír …“ en fyrir tveimur 
árum var Randver Þorláksson 
skorinn úr hópnum. Að komið sé 
að Pálma Gestssyni?

„Nei, ætli það. Ekki nema það 
komi verulegur þrýstingur frá 
Baugsmiðlunum. Ég veit ekki 
hvaða áhrif þeir hafa,“ segir 
Karl Ágúst sem veit ekki betur 
en einhvers konar viðræður 
muni fara fram innan tíðar. „Að 

minnsta kosti verð-
um við að kveðja 
og þakka fyrir 
okkur áður 
en við pökk-
um saman og 
förum úr hús-
inu.“ Karl 
Ágúst segir að 
fyrir dyrum 
standi æfingar 
á nýrri sýningu 
með leynilögreglu-
mönnunum Harry 
og Heimi 
sem t i l 
stend-
ur 
að 

setja upp í Borgarleikhús-
inu en þar eru ásamt honum 

Örn Árnason og Sigurður 
Sigurjónsson.

 - jbg

Síðasti Spaugstofuþátturinn í vinnslu

KARL ÁGÚST ÚLFSSON
Honum þykir súrt í brotið að 
hætta á þessum tímapunkti 
– oft var þörf en nú nauðsyn 
á gagnrýninni og skoplegri 

umfjöllun.

UMHVERFISVÆNT 
OG FALLEGT 
Stóll Andreu Tryggvadóttur er 
klassískur í hönnun, undirlagið er úr 
hvítu plastefni en setan úr við. Sætið 
er upphitað en inni í stólnum er hiti 
til að brjóta lífræna sorpið fyrr niður. 
Bakkann neðst má svo draga út og fá 
gróðurmold á tveggja vikna fresti. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   Sparisjóðabankann og Sparisjóð 
Reykjavíkur og nágrennis (SPRON).

 2   Theo Hoen.

 3   Ásgeir Örn Hallgrímsson. 

Veljum íslenskt

25% AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM FISKI Í DAG
ýsufl ök, lúðusneiðar laxafl ök, fi skréttir

hörpuskel, humar, rauðspretta og margt fl eira.

HUGSUM UM HEILSUNA OG BORÐUM FISK.



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 kreditkorti* 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!
8/5, 9/5, 10/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 20/5, 21/5, 

22/5, 23/5, 24/5, 28/5, 29/5, 3/6, 4/6, 6/6, 7/6, 11/6

Sími 568 8000 / borgarleikhus.is
*gildir á opnunardegi forsölu fyrir allt að 10 miða

00 króna

Einstakt tilboð 

á opnunardegi 

forsölu!

         100
            VIS
korthöfu
meðan b

100

forsöl

Sérstakt

           tilboð! afsláttur ef greitt er með 
korti* Eftir það býðst VISA 
r afsláttur af hverjum miða, 

Tryggðu þér miða strax og forsal
8/5, 9/5, 10/5, 13/5, 14/5, 15/5, 16/5, 1

22/5, 23/5, 24/5, 28/5, 29/5, 3/6, 4/6, 6

afs

MIÐASALA HEFST
KL. 10 Á MORGUN
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 24. mars, 
83. dagur ársins. 

7.14 13.34 19.56
6.57 13.19 19.42

H E I L S U R Ú M

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

og veita slökun sem er á fárra færi.

FERMINGARTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR!

CASTAWAY
Queen size (153x203)

Verð 220.000 kr.

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

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

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

ADVENTURE

COMFORT ZONE

AVERY ADVENTURE
Queen size (153x203)

Verð 303.900 kr.

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

COMFORT ZONE
(120x200)

Verð 132.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
93.030 kr.

COMFORT ZONE
(97x200)

Verð 116.900 kr.

FERMINGARTILBOÐ
81.830 kr.

25% AFSLÁTT
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!

TILBOÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐ
143.000 kr.
= 77.000 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐ
KK+REKKJAN
TILBOÐ

100.750 kr.
= 54.250 kr.
 AFSLÁTTUR!

TILBOÐ
KK+REKKJAN

TILBOÐ
197.535 kr.
= 106.365 kr.
 AFSLÁTTUR!

A
R
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!!!

Opið 07 til 02
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Eins og galdur
Ein af stórstjörnum sjónvarps-

þátta sjöunda og áttunda ára-
tugar síðustu aldar var Uri Geller. 
Uri var ekki bara einkar laglegur 
maður sem gaman var að horfa á 
heldur beyglaði hann skeiðar og 
las hugsanir af miklum móð, sjón-
varpsáhorfendum um alla veröld til 
mikillar ánægju. Yfirnáttúrulegir 
hæfileikar hans þóttu ótvíræðir. 
Fjöldi fólks hélt því fram að þegar 
Uri hefði beyglað skeiðar í sjón-
varpi hefðu mataráhöld sem það 
hélt á fyrir framan skjáinn einnig 
bognað og fékk þannig hlutdeild í 
hæfileikunum. 

EINHVERJIR leiðindaskarfar 
reyndu að fletta ofan af Uri. Þeim 
tókst misjafnlega upp til að byrja 
með, þar sem fjármunir Uri veittu 
honum öfluga vernd. Ætlaði sér ein-
hver að kalla á torgum að Uri væri 
svindlari sem aðeins hefði hæfi-
leika til að galdra til sín peninga 
trúgjarns fólks hótaði Uri málsókn. 
Í sumum dómskerfum spila pening-
ar svo stóra rullu að þeir sem eiga í 
æðra sambandi við guðinn Mamm-
on geta fengið hann til að leysa sig 
undan þrengingum. Í slíku sam-
bandi við guðleg öfl var Uri og því 
hurfu efasemdaraddir og annað 
vesen eins og fyrir galdur. 

EN einn af leiðinlegu, og líklega 
sjúklega öfundsjúku, vitleysingun-
um gaf sig ekki. Efasemdamannin-
um James Randi tókst loks að fletta 
ofan af göldrum Uris. Yfirnáttúru-
legir hæfileikar reyndust sjónhverf-
ingar einar. Fólk hætti að gorta sig 
af því að eitthvað af matarstellinu 
hefði verið beyglað af Uri og sagðist 
hafa vitað þetta allan tímann. 

FRÆGÐIN yfirgaf Uri og Mamm-
on með. Uri fór að þjást af búlimíu 
og það féll á hnífaparasettin hans. 
En öll él styttir upp um síðir. Uri 
byrjaði fyrir nokkru með sjónvarps-
þátt og átti afskaplega velheppn-
aða endurkomu í heim ríkra og 
frægra og einhverjir vísindamenn 
hafa bent á að ekki hafi allar brell-
ur hans verið útskýrðar. Árið 2007 
fullkomnaði Uri svo kombakk sitt 
með því að kaupa 360 skeiðar sem 
áttu það sameiginlegt að hafa hugs-
anlega verið notaðar af afskaplega 
frægu fólki. Þær notaði hann svo til 
að skreyta bílinn sinn. Nú hefur Uri 
líka fundið lausn á fjárhagsvanda 
heimsins. Hún er víst ekki flóknari 
en svo að hugsa jákvætt og reyna 
Uri og Michael Jackson, vinur hans, 
nú að kynna hana fyrir veröldinni. 

ÞETTA mættu margir hafa í huga. 
Saga Uris sýnir okkur til að mynda 
að eftir nokkur ár gætu menn eins 
og Sigurður, Hreiðar Már, Sigurjón 
og Halldór gæfusmiður, Björgólfur 
Thor, Jón Ásgeir og Hannes öðlast 
aftur vinsældir, snúið til baka á 
fjármálamarkaði á krónum skreytt-
um Range Roverum og glatt fólk 
með heimsóknum í spjallþætti. 
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