Ljósakallinn í austri

20. mars 2005 – 77. tölublað – 5. árgangur

ingur Félags framhaldsskólakennara hefur 21
prósents heildaráhrif á samningstímanum,
sem er til 2008. Samningurinn felur í sér
sömu hækkanir og á almennum vinnumarkaði. Sjá síðu 2

KONAN NÁÐI EKKI KJÖRI Margrét
Hólm Valsdóttir, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Suður-Þingeyinga, náði ekki kjöri í aðalstjórn
Sparisjóðabanka Íslands á föstudag. Fundarboðinu fylgdi bréf iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem hvatti til þess að fleiri konur færu í
stjórnir. Sjá síðu 2
HANDAHÓFSKENND VINNUBRÖGÐ
ALÞINGIS Ríkisborgararéttur skákmeistarans Bobby Fischer verður tekinn til umræðu á
Alþingi eftir helgina og má búast við að málið
verði afgreitt á mánudagskvöld. Ragnar Aðalsteinsson telur vinnubrögð Alþingis handahófskennd. Sjá síðu 4

Í dag eru tvö ár liðin frá innrásinni í Írak.
Af því tilefni efndu íslenskir friðarsinnar í gær
til mótmæla gegn stríðinu.
MÓTMÆLI „Það virðist vera helsta
ósk ráðamanna að hægt sé að líta
á Íraksstríðið sem sagnfræði sem
fennir yfir en við látum þá ekki
komast upp með það, enda megum
við ganga að því vísu að ekki verði
langt í næsta stríð ef við þögnum
núna og látum þetta yfir okkur
ganga, eða gleymum þessu,“ segir
Stefán Pálsson, fundarstjóri mótmæla friðarsinna, sem söfnuðust
saman á Ingólfstorgi í gær til að
minnast þess að tvö ár eru liðin
frá innrás Bandaríkjamanna og
bandalagsþjóða þeirra í Írak. Enduðu mótmælin við Stjórnarráðið.
„Við dreifðum 730 spjöldum
með nöfnum og persónuupplýsingum um 730 einstaklinga sem
fallið hafa í stríðinu, einn fyrir
hvern dag. Í lok aðgerðanna setti
fólk spjöldin á svartan borða sem

skilinn var eftir á tröppum Stjórnarráðsins. Þetta var sterk sjónræn
athöfn og ungliðar Samfylkingar
og Vinstri grænna lögðust flatir
fyrir framan borðana,“ segir Stefán og bætir við að enginn úr ríkisstjórninni hafi tekið á móti friðarsinnunum utan lögregluliðs.
Dagurinn í gær var alþjóðlegur
mótmæladagur og fóru mótmæli
fram víða um heim. Yfir tíu þúsund mótmælendur söfnuðust saman í Hyde Park í Lundúnum og um
15 þúsund manns í Istanbúl í
Tyrklandi. Mótmæli voru skipulögð í flestum borgum Evrópu, en
ólíklegt þótti að mannfjöldinn yrði
viðlíka og hann var í febrúar 2003
þegar milljónir manna hvaðanæva úr heiminum hvöttu Bandaríkjaforseta til að ráðast ekki inn í
Írak.
- þlg

ELST ALLRA ÍSLENDINGA
Guðfinna Einarsdóttir nær þeim tímamótum í dag að verða elst allra Íslendinga, 108 ára
og 46 daga, en 1703 var skráður einn karl sem var 110 ára í manntali Íslendinga.

Guðfinna Einarsdóttir 108 ára og 46 daga gömul:

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐRIÐ Í DAG

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Íraksstríði
mótmælt

TÍMAMÓTASAMNINGUR Kjarasamn-

Lögreglan á Ísafirði þurfti að grípa til kylfa og
táragass vegna fagnaðar í heimahúsi aðfaranótt laugardags. Lögreglan var fjórum sinnum
kölluð út í sama fagnaðinn og voru þrír handteknir. Sjá síðu 2

Allra kvenna elst
FÓLK „Mér líður ágætlega og spái lítið í að vera orðin elst Íslendinga.
Það er ágætt að vera aldraður þegar maður er sæmilega frískur,“ segir Guðfinna Einarsdóttir, sem í dag
er 108 ára og 46 daga og slær þar
með Íslandsmet Halldóru heitinnar
Bjarnadóttur, sem varð 108 ára og
45 daga gömul.
Guðfinna fæddist 2. febrúar árið
1897 í Ásgarði í Dalasýslu og bjó
þar allt þar til hún flutti til Reykjavíkur árið 1970.
„Ég hef alltaf kunnað vel við mig
í borginni og hefur liðið vel hjá
Jóhönnu dóttur minni. Ég var
lánsöm að verða barns auðið, fjölskylda skiptir máli í lífinu.
Mig hefur ekki langað á elliheimili, en held að Íslendingar

RIGNING EÐA SKÚRIR ALLRA
VESTAST OG Á VESTFJÖRÐUM
Annars að mestu þurrt. Milt í veðri og hiti
víðast 4-10 stig. Sjá síðu 4.

DAGU RI N N Í DAG

VÖTNIN KVIK Listakonan Jónína Guðnadóttir verður með leiðsögn um sýningu sína
„Vötnin kvik“ klukkan 14 í dag. Sýningin
stendur nú yfir í Hafnarborg.
Kvikmyndir
Tónlist
Viðskipti

34
34
12

Bækur
Íþróttir
Sjónvarp

32
24
36
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M EST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLAN DI

SU N N U DAGU R

BEITTU TÁRAGASI OG KYLFUM

ÍRAKSSTRÍÐINU MÓTMÆLT VIÐ STJÓRNARRÁÐIÐ Mótmælendur komu saman við
Stjórnarráð Íslands í gær til að minnast þess að tvö ár eru liðin frá innrás Bandaríkjanna og
bandalagsþjóða þeirra í Írak. 730 spjöld með upplýsingum um 730 fallna einstaklinga
gengu á milli mótmælenda.

Fjöldi lesenda

Íslensk sendinefnd í Palestínu:

á sunnudögum*

Íslenskir þingmenn grýttir í Hebron
„Þeir reyndu bara að grýta
okkur,“ sagði Magnús Þór Hafsteinsson þingmaður, en hópur
íslenskra þingmanna sem var í
heimsókn í Hebron í Palestínu
varð fyrir grjótkasti ísraelskra
landnema í gær.
Þingmennirnir voru á ferð með

ÁTÖK

141.000
121.000

friðargæslumönnum þegar grjóti
og hrópum rigndi yfir þá. Magnús sagði að þetta hefðu verið oddhvassir grjóthnullungar sem
hent var af miklu afli og því
mesta mildi að ekki urðu meiðsl
á mönnum.
Það voru börn og unglingar

Katrín á fleygiferð
Katrín Jakobsdóttir varaformaður VG líkir pólitískum áhuga við alkóhólisma, segir stjórnmálamenn alltaf að plata og
kennir kapítalismanum
um fullnægingarþurrð
kvenna.
SÍÐA 16

sem grýttu en þau voru uppi á
húsþaki skammt frá.
Auk Magnúsar eru með í för
þingmennirnir Jónina Bjartmarz, Guðrún Ögmundsdóttir,
Jón Bjarnason og Þuríður Backman. Þau munu heimsækja ísra- jse
elska þingið eftir helgi.

Töfrar verða til
Söngkonan Sissel Kyrkjebø
dvaldi hér á landi til að
kynna tónleika sína sem
verða í haust. Hún heillaðist af landi og þjóð og kíkti
á tónleika góðvinar síns,
Placido Domingo.

▲

▲

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

▲

Eitt af skemmtilegri sérkennum hins fallna Austur-Þýskalands var græni og rauði kallinn á gangbrautarljósunum. Þeir
lifa enn góðu lífi, þrátt fyrir að múrinn illræmdi sé fyrir löngu fallinn.
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hljóti að hugsa vel um gamla fólkið
sitt.“
Hún segir dagana líða bæði hratt
og hægt. „Ég nenni ekkert orðið að
gera nema að hlusta á útvarpið.
Gæti prjónað en nenni því ekki
enda blind á vinstra auga. Ég sef
vel, en fæ stundum pirring í fæturna og bið þá Jóhönnu að bera á
fæturna smyrsl til að róa þá.“
Guðfinna hafði talsvert af skáldum að segja í heimasveitinni í
gamla daga, en þeir Steinn Steinarr,
Stefán frá Hvítárdal og Jóhannes
úr Kötlum voru allir listamenn úr
sömu sýslu. „Jú, ég þekkti til þeirra
allra, en sjálf var ég hrifnust af tónlist,“ segir þessi elsta heiðurskona
Íslands, sem ætlar ekki að gera sér
- þlg
dagamun í tilefni dagsins.

2

SPURNING DAGSINS
Elías, hefurðu styrk til að verjast vantrausti?
„Já, ég tel mig hafa mikinn persónulegan styrk.“
Elías Jón Guðjónsson er nýr formaður Stúdentaráðs. Hann var kosinn með tveimur atkvæðum,
en átján kjörnir fulltrúar Röskvu og Vöku sátu hjá
í atkvæðagreiðslunni.

SLYS Flutningabíll með krana á festi-

vagni valt á þjóðvegi eitt rétt við
Vatnsdalsbrú á föstudagskvöld.
Ökumaðurinn, sem var einn í bílnum, var fluttur á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Talið er að hann
hafi viðbeinsbrotnað en einnig
skarst hann á líkama.
Loka þurfti þjóðveginum í gær
meðan verið var að reisa flutningabílinn við en hann lá á vegarkantinum og lokaði helmingi
akreinarinnar. ■

Fríhöfnin og Flugstöðin:

KJARAMÁL Starfsmenn Fríhafnarinnar ehf. og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar felldu nýlega kjarasamning
með 61 prósenti greiddra atkvæða.
Já sögðu 34 prósent og auðir og
ógildir seðlar voru fjórir.
Jens Andrésson, formaður
Starfsmannafélags ríkisstofnana,
segir að heildaráhrif kjarasamningsins hafi verið tæplega 20 prósent. Spurning sé hvort fullur skilningur hafi náðst á ávinningnum
meðal starfsmanna. Viðræður
verða teknar upp í næstu viku. - ghs

TVEIR PILTAR HANDTEKNIR MEÐ
FÍKNIEFNI Lögreglan á Akureyri
handtók tvo pilta um miðjan dag í
gær en lítilræði af kannabisefnum
fannst á þeim.Þeim var sleppt eftir
yfirheyrslur og telst málið upplýst.
KVIKNAÐI Í POTTI Slökkviliðið á
Akureyri var kallað út um fjögurleytið í gær og þurfti að reykræsta
einbýlishús. Skemmdir eru taldar
lítilsháttar. Húsráðandi hafði
brugðið sér frá sjóðandi potti.

Héðinsfjarðargöng:

Kona náði ekki kjöri

Opnuð síðla
árs 2009

SPARISJÓÐIRNIR Margrét Hólm Valsdóttir, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Suður-Þingeyinga, bauð sig fram í
aðalstjórn Sparisjóðabanka Íslands
á föstudag en náði ekki kjöri. Margrét situr áfram í varastjórn bankans. Valgerður Sverrisdóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
segir þetta mikil vonbrigði.
Í stjórninni sitja fimm menn og
gáfu þeir allir kost á sér til áframhaldandi setu. Sitja því fimm karlar áfram í stjórninni.
Fundarboði Sparisjóðabankans
fylgdi bréf Valgerðar Sverrisdóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
þar sem hún hvatti til þess að fleiri
konur kæmu inn í stjórnir.

KJARASAMNINGUR
Heildaráhrif
kjarasamnings Félags framhaldsskólakennara við ríkið nema 21
prósenti á samningstímanum; frá
1. febrúar 2005 til aprílloka 2008.
Samningurinn felur í sér sömu
hækkanir og á almennum vinnumarkaði.
Stofnanasamningur
verður gerður innan hvers framhaldsskóla.
„Með samningnum er verið að
styrkja innra starf skólanna. Við
erum að þróa áfram þá markmiðssetningu að styrkja innra starfið,
efla skólastarf og umbætur í
framhaldsskólum. Að öðru leyti
er samningurinn á sömu nótum og
hjá BHM-félögunum,“ segir Aðalheiður Steingrímsdóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara.
Framhaldsskólakennarar taka
upp sams konar launatöflu og
launakerfi og BHM-félögin. Ný
launatafla tekur gildi 1. maí 2006.
Samkvæmt henni verða lægstu
laun 200 þúsund krónur á mánuði
en í dag eru þau 190 þúsund krónur.
„Þetta er tímamótasamningur.
Í fyrsta lagi erum við að taka upp
sömu launatöflu og sama launakerfi og BHM-félögin. Í öðru lagi
er verið að styrkja skólastarfið og
innra starf skólanna. Í þriðja lagi
er ný hugsun, að efla starfsþróun
kennara og framgang þeirra í
starfi faglega séð. Samningurinn
felur líka í sér ávinning og sóknarfæri til lengri tíma litið,“ segir
hún.
Kjarasamningur framhaldsskólakennara er í grunninn gjörólíkur kjarasamningi grunnskólakennara.
Grunnskólakennarar
sömdu miðlægt en framhaldsskólakennarar eru með rammasamning og svo nánari útfærslu í
stofnanasamningum í skólunum.
„Hvað kjaralegan ávinning

MARGRÉT HÓLM VALSDÓTTIR
Gaf kost á sér í aðalstjórn Sparisjóðabankans en það var ekki lag á breytingum. Karlarnir fimm náðu áfram kjöri í stjórn.

ANGIST Í BEIRÚT
Óttast er að frekari átök verði í Líbanon
eftir að sprengja sprakk í hverfi kristinna í
Beirút.

Sprenging í Beirút:

Óttast
frekari átök
BEIRÚT, AP Ellefu særðust þegar
bílsprengja sprakk í gær í Beirút,
höfuðborg Líbanons. Óttast er að
þetta séu upptök enn frekari
óeirða í borginni. Vegna sprengingarinnar hefur Emile Lahoud,
forseti Líbanons, frestað för sinni
á fund arabaríkja sem fram átti að
fara í Alsír á mánudag. Einnig var
tilkynnt að gripið yrði til frekari
aðgerða gegn hvers kyns ofbeldi í
landinu.
Sprengjan eyðilagði átta hæða
íbúðahús í New Jdeideh-hverfinu
í Beirút, þar sem flestir íbúa eru
kristnir. Ástæða árásarinnar
liggur ekki fyrir. ■

Lögreglan leysti þrjú
fíkniefnamál:

Sex teknir í
Keflavík
Sex voru handteknir á
föstudagskvöld og aðfaranótt laugardags í Keflavík í þremur fíkniefnamálum. Um tíuleytið stöðvaði
lögreglan bíl og við eftirgrennslan
fundust þrjú grömm af meintu amfetamíni. Viðurkenndu tveir menn
að eiga efnin. Skömmu síðar var
annar bíll stöðvaður og fannst þá
eitt gramm af amfetamíni á ökumanninum. Um klukkan tvö var svo
þriðji bíllinn stöðvaður og þar fann
lögreglan þrjú grömm af amfetamíni. Voru því sex handteknir í
– jse
þremur óskyldum málum.

FÍKNIEFNAMÁL

AÐALHEIÐUR STEINGRÍMSDÓTTIR
Formaður Félags framhaldsskólakennara segir að kjarasamningurinn verði kynntur í 30
framhaldsskólum eftir páska.

varðar höfum við vissulega haft
samning grunnskólakennara til
hliðsjónar við okkar samningagerð. Að því leyti hafði hann áhrif
á samningaferlið hjá okkur,“ segir
hún.

Kjarasamningur framhaldsskólakennara verður kynntur í
framhaldsskólunum eftir páska.
Stefnt er að því að niðurstaða
atkvæðagreiðslunnar verði ljós í
ghs@frettabladid.is
byrjun apríl.

Þrír handteknir vegna líkamsárásar:

Beittu kylfum og táragasi

58.54
0.56
77.74

Ver› á›ur
Ver› nú

2.750.000
2.580.000

2.450.000

300.000

Subaru Forester sjálfskiptur

SAMGÖNGUR „Á Þorláksmessu árið
2009 bjóðum við öllum Eyfirðingum í skötuveislu,“ sagði Runólfur
Birgisson, bæjarstjóri á Siglufirði, en hann á þá von á því að
gestirnir komi um Héðinsgöngin
sem þá verða tilbúin.
Sturla Böðvarsson tilkynnti í
gær að verkið verði boðið út í
haust og að framkvæmdir hefjist í
júlí á næsta ári.
Runólfur var fagnandi þegar
Fréttablaðið náði tali af honum og
sagði að þótt Siglfirðingar vildu
vera sér á báti væru þeir þessum
samgöngubótum
afskaplega
– jse
fegnir.

Kjarasamningur Félags framhaldsskólakennara hefur 21 prósents heildaráhrif á samningstímanum, sem er til 2008. Samningurinn felur í sér sömu
hækkanir og á almennum vinnumarkaði. Atkvæðagreiðslan fer fram í mars.

Gengi› rétt fyrir
lokun 18. mars

USD
JPY
EUR

„Þar sem ég var búin að sitja í
tvö ár í varastjórn í Sparisjóðabankanum fannst mér þetta vera
áskorun um að bjóða mig fram í aðalstjórn. Ég hélt kannski að það
væri lag á breytingum en það var
ekki,“ segir Margrét.
„Það er náttúrlega dálítið slæmt
þegar bréf kemur frá iðnaðar- og
viðskiptaráðherra að menn skuli
ekki nota tækifærið til breytinga.“
Þrír af 24 sparisjóðsstjórum
hérlendis eru konur og í stjórnum
- ghs
sparisjóðanna er ein kona.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Flutningabíll valt

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Stjórnarkjör Sparisjóðabankans:

Tímamótasamningur

Loka þurfti þjóðvegi eitt:

Felldu kjarasamning

20. mars 2005 SU N N U DAGU R

Ver› nú

29.275,-*

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Ísafirði
var kölluð út fjórum sinnum í
sama partíið þar í bæ aðfaranótt
laugardags. Fyrst var það vegna
slagsmála milli húsráðanda og
annars manns og var gesturinn
handtekinn og öðrum ögrandi
gesti hent út. Sá lét sig þó ekki
alveg hverfa og var lögreglan
kölluð út skömmu síðar til að
skakka slagsmál milli hans og
húsráðandans. Slagsmálin höfðu
borist út á götu þegar lögreglan
kom. Þurfti hún að beita táragasi
og kylfum við handtökuna en annar mannanna var vopnaður hnífi.
Þurfti að flytja annan manninn á
sjúkrahús með höfuðmeiðsl en
þau reyndust ekki vera alvarleg.
Ekki var öll nótt úti enn því síðar þurfti lögreglan tvíveigis að
hafa afskipti af þessum gleðskap
vegna líkamsárása. Maður sem er
grunaður um að hafa beitt hnífi í

ÍSAFJÖRÐUR
Lögreglan í bænum var fjórum sinnum kölluð út í sama partíið. Þrír menn voru handteknir og einn fluttur á sjúkrahús en meiðsl hans reyndust ekki vera mikil.

slagsmálunum var handtekinn.
Þrír voru því handteknir í fjór-

um útköllum í sama gleðskapnum
á Ísafirði í fyrrinótt.
- jse
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GENGIÐ

Gangaslagur Menntaskólans í Reykjavík:

GENGI GJALDMIÐLA 18.03.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

58,55 58,83

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

77,92 78,36

Dönsk króna

DKK

10,46 10,52

Norsk króna

NOK

9,57

9,63

Sænsk króna

SEK

8,56

8,61

Japanskt jen

JPY

0,56

0,56

SDR

XDR

112,26 112,80

89,70 90,24

Gengisvísitala krónunnar
106,61 +0,05%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Bjallan glumdi ekki
Einu leyfilegu fjöldaslagsmálin á Íslandi,
árviss
gangaslagur Menntaskólans í
Reykjavík, fóru fram á föstudag.
Málið snýst um að nemendur
sjötta bekks reyna að hringja
bjöllu sem jafnframt hringir þá
inn í tíma. Neðri bekkingar reyna
að koma í veg fyrir að bjöllunni sé
hringt og tókst það í þetta skiptið,
þrátt fyrir olíuborna vígreifa
sjöttubekkinga með einbeittan
vilja. Skömmu síðar hringdu þó
skólayfirvöld inn í tíma og varð
fríið því stutt.
Rektor skólans, Yngvi Pétursson, segir þessa hefð ævagamla.
Fyrstu slagsmálin sem skráð séu í

SKÓLAMÁL

sögu skólans hafi orðið 1861 en þá
á heimavistinni. Óljóst sé hvenær
hefðin mótaðist í núverandi mynd
en líklega hafi það verið í byrjun
20. aldar. Yngvi segir bæði stráka
og stelpur taka þátt í slagnum.
Ekki ganga allir heilir til skógar
eftir slagsmálin, segir Yngvi.
Nokkuð er um fleiður og skeinur
en að sögn Yngva hafa engin alvarleg slys orðið á síðustu árum.
- sgi

GANGASLAGUR
Vígreifir sjöttubekkingar Menntaskólans í
Reykjavík. Þeir náðu ekki að hringja bjöllunni í þetta skiptið.

Handahófskennd
vinnubrögð Alþingis
Ríkisborgararéttur Bobby Fischer verður tekinn til umræðu á Alþingi eftir
helgina. Búist er við að hann verði afgreiddur á mánudagskvöld. Ragnar
Aðalsteinsson telur vinnubrögð Alþingis handahófskennd.
HVALVEIÐAR
Hrefna skorin í fiskbúðinni Sæbjörgu.

Hvalveiðar:

Hafa lítil
áhrif á ímynd
FERÐAÞJÓNUSTA Ekki verður séð að
hvalveiðar sumarið 2003 hafi haft
áhrif á ímynd Íslands á helstu
markaðssvæðum ferðaþjónustunnar. Þetta kemur fram í skýrslu um
áhrif hvalveiða á ímynd Íslands
sem ferðamannalands sem lögð var
fyrir á Alþingi í vikunni. Þar birtast umsagnir aðila sem starfa á
helstu mörkuðum Íslands.
Þar er varað við því að hvalveiðar með meira umfangi og í atvinnuskyni gætu verið skaðleg ímynd
landsins. Mörður Árnason þingmaður, sem bað um skýrsluna í
október 2003, segist hafa viljað sjá
meira í hana lagt. Þá hafi hún
borist allt of seint. Hann segir það
skína í gegn að ferðaþjónustan sé
mjög uggandi og vari við áframhaldandi veiðum. ■

■ RÚMENÍA
DÓTTIR CEAUSESCU Í MÁLAFERLUM Dóttir Ceausescu-hjónanna,
sem líflátin voru í kjölfar byltingar árið 1989, hefur stefnt yfirvöldum í landinu. Hún vill að lík
foreldra sinna verði grafin upp
svo hægt verði að ganga úr
skugga um að líkin séu raunverulega af þeim en um það efast hún
mjög.

Mál
skákmeistarans
Bobby Fischer fær flýtimeðferð á
Alþingi en Allsherjarnefnd Alþingis samþykkti fyrir helgina
með öllum greiddum atkvæðum
að veita honum ríkisborgararétt.
Sæmundur Pálsson, vinur
Fischers, gerir ráð fyrir að fara til
Japans til að sækja hann og bókar
flugið eftir helgina. „Ég býst við
að vera á þingpöllum á mánudaginn til að sjá hvernig þetta fer,“
sagði hann í gær.
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður segir að fjölmargir menn hafi dvalið á Íslandi árum
saman og tali íslensku jafn vel og
innfæddir. Þeir séu í raun orðnir
Íslendingar en sumir þeirra verði
ekki ríkisborgarar fyrr en eftir sjö
ár. Valdið sé hjá Alþingi. Stundum
hafi Alþingi notað það skynsamlega og stundum óskynsamlega.
„Alþingi hefur tilhneigingu til
að setja ýmis sérsjónarmið. Tvívegis hafa íþróttamenn fengið
fyrirvaralausan ríkisborgararétt
fyrir framgang keppnisíþrótta Íslands á alþjóðlegum vettvangi.
Danska þingið hefur hins vegar
hafnað slíku og talið rangt að mismuna fólki af íþróttaástæðum,“
segir hann.
Bjarni Benediktsson, formaður
Allsherjarnefndar Alþingis, hefur
sagt að erfitt sé að segja til um
fordæmisgildi málsins og viljað
gera sem minnst úr því. Ragnar
telur hins vegar að málið hljóti að
hafa fordæmisgildi.
„Þeir sem sækja um ríkisborgararétt og eru í erfiðri aðstöðu
munu auðvitað benda á þetta fordæmi eins og fordæmið með

ALÞINGI

Afganistan:

Tugir látast í
flóðum
KABÚL, AP Að minnsta kosti 24 létust

og hundruð urðu heimilislaus eftir
mikil flóð í Afganistan í gær. Óttast
er að tala látinna muni hækka.
Eftir miklar rigningar í landinu
flæddi
stærsta
á
landsins,
Helmand, yfir bakka sína með
þessum afleiðingum. Yfirvöld búa
sig nú undir meiri flóð, þar sem
miklar rigningar og hlýnandi veður
bræða nú þykk snjóalög eftir
kaldasta vetur landsins í mörg ár.
Þrátt fyrir eyðilegginguna ríkir
nokkur bjartsýni vegna rigninganna, þar sem miklir þurrkar hafa
hrjáð landið undanfarin ár. ■

Forsætisráðherra Póllands:

Skiptir
um flokk
Forsætisráðherra Póllands, Marek Belka, tilkynnti í gær
að hann myndi segja sig úr hinum
óvinsæla stjórnarflokki sínum og
ganga til liðs við nýstofnaðan Lýðræðisflokk þann 5. maí. Þann dag
er áætlað að þingið kjósi um vanttrauststillögu stjórnarandstöðunnar. Tilkynningin þykir skýrt merki
um að hann sé að reyna að fjarlægjast stjórnarflokkinn fyrir
kosningar, sem gætu orðið í júní.
Lýðræðisflokkurinn var stofnaður af fyrrum kommúnistum og
meðlimum Samstöðu. ■

VARSJÁ, AP

SÆMUNDUR PÁLSSON
Vinur skákmeistarans Bobby Fischer ætlar
að fljúga til Japans til að sækja hann úr
haldi þegar Alþingi hefur afgreitt ríkisborgararétt Fischers eftir helgina.

íþróttamennina. Þetta er það sem
mælir gegn svona handahófskenndum vinnubrögðum,“ segir
hann og óttast að hætt verði að
veita öðrum útlendingum ríkisborgararétt í bili því nóg þyki gert
með Fischer. Stjórnvöld séu hugsanlega að slá sig til riddara í
þessu máli.
Ragnar kveðst ekki skilja samstarf Japana og Bandaríkjamanna
í þessu máli. „Mér er enn algjörlega óljóst hvers vegna Fischer er
haldið föngnum svona lengi án

■ NÍGERÍA
RAGNAR AÐALSTEINSSON HRL.
Ragnar telur að vinnubrögð Alþingis séu
handahófskennd og óttast að það komi
niður á öðrum umsóknum um ríkisborgararétt.

þess að framsalskrafa komi frá
Bandaríkjunum. Hann er búinn að
sitja meira en hálft ár í fangelsi
og það er auðvitað brot á mannréttindum hans.“ ghs@frettabladid.is

MENNTAMÁLARÁÐHERRA SAKAÐUR UM MÚTUR Menntamálaráðherra Nígeríu, Fabian Osuji, hefur
verið handtekinn vegna ásakana
um að hann hafi mútað þingmönnum í menntamálanefnd til að samþykkja útgjaldaáætlun ráðuneytis
hans fyrir næsta ár. Safnaði hann
fénu, 22 milljónum, hjá skólastjóra
nígerískra framhaldsskóla.
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Karlaathvörf
starfrækt víða
Karlaathvörf eru starfrækt víða í
hinum vestræna heimi, til að
mynda í Bandaríkjunum og á
Norðurlöndum.
Á heimasíðu Kvennaathvarfsins má fá upplýsingar um karlaathvarf í Svíþjóð. Það var stofnað
árið 1988 og heitir Manscentrum.
Þangað geta karlað leitað vegna
sambandsörðugleika,
forsjárdeilna, skilnaða og vegna ofbeldis.
Athvarfið er rekið með fjárstuðningi frá ýmsum ríkisreknum
stofnunum og sveitafélögum. Karlar á aldrinum 16 til 76 ára hafa leit-

að til Manscentrum en meirihlutinn er á aldrinum 30-50 ára. Fimm
ráðgjafar eru starfandi þar og er
hægt að fá stuðningsviðtöl í gegnum síma og á staðnum. Tæplega
tíu þúsund karlar höfðu haft samband við athvarfið frá stofnun til
ársloka 2003; 40 prósent vegna
sambandsörðugleika eða vegna
skilnaðar en 23 prósent vegna ofbeldis af einhverju tagi.
Í þessu athvarfi er rík áhersla
lögð á meðferð karla sem beita ofbeldi og er meðferðin styrkt af
sænska ríkinu. ■

BÖRN AÐ LEIK
Hlutfall foreldra sem velja að hafa sameiginlega forsjá yfir börnum sínum hefur margfaldast síðasta áratug. Myndin tengist ekki efni fréttarinnar.

Foreldrar eftir skilnað:

Meirihluti velur
sameiginlega forsjá
Hlutfall foreldra sem nýta sér
sameiginlega forsjá yfir börnum
sínum eftir skilnað hefur margfaldast síðasta áratug. Þetta kemur fram í grein Ingólfs V. Gíslasonar, Dómar í forsjármálum,
sem birt var nýverið í ritinu
Rannsóknir í félagsvísindum. Um
10 prósent foreldra með lögskilnað nýttu sér þennan möguleika
árið 1992 þegar fyrst var boðið
upp hann. Síðan þá hefur hlutfall
þeirra sem nýta sér sameiginlegt
forræði farið stigvaxandi og árið
2003 völdu 60 prósent foreldra
þennan möguleika. Ógiftir foreldrar sem slíta sambúð nýta

60

þennan kost enn fremur en þeir
sem fá lögskilnað, eða rúm 70 prósent.
Ingólfur kemst að þeirri
niðurstöðu í greininni að það sé
goðsögn að vonlaust sé fyrir feður að vinna forsjármál fyrir dómstólum. Er bent á að af 90 dómum
sem kveðnir voru upp í forsjármálum á árunum 1995-2001 hafi
föður verið dæmd forsjáin í 40
prósentum tilvika og móður í 60
prósentum tilvika, en þetta eru
allt aðrar tölur en einkenna þjóðfélagið í heild þar sem tæp 90
prósent barna eiga lögheimili hjá
móður. ■
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DÆMIÐ SNÝST VIÐ
Til eru dæmi um konur sem beita menn sína líkamlegu ofbeldi. Myndin er sviðsett.

Vill gleyma ofbeldinu og
muna góðu stundirnar
Karlar berja konur, en berja konur karla? Fréttablaðið ræddi við eiginmann
konu sem lagði til hans með hnífi í bræðiskasti.
Sjö prósent karla sem hafa samband við Félag ábyrgra feðra
segjast hafa orðið fyrir líkamlegu
ofbeldi af hálfu kvenna. Fréttablaðið ræddi við einn þeirra, sem
vill ekki láta nafn síns getið.
Maðurinn hafði samband við
Félag ábyrgra feðra fyrir tveimur
árum, fyrst og fremst vegna umgengnisréttar sem hann taldi sig
vera svikinn um. Hann átti í erfiðleikum í samskiptum við barnsmóður sína, sem honum fannst að
notaði barnið gegn honum. Ónægt
samkomulag um umgengnisrétt
hefur leitt til þess að þau eru ekki
enn skilin þó nokkur ár séu frá
sambandsslitum.
Viðmælandinn segir konu sína
hafa fengið bræðisköst með
reglulegu millibili. Þau hafi hún
fengið allt frá byrjun sambands
þeirra, en færst mjög í aukana.
Hann telur líklegt að hún hafi
fengið bræðisköstin annan hvern
mánuð að meðaltali. Þau einkenndust helst af slæmum munnsöfnuði en nokkrum sinnum beitti
hún einnig valdi.
Eiginmaðurinn segir ekkert
sérstakt hafa leyst bræðisköstin
úr læðingi og hafi þau oft komið
honum að óvörum. Hann segist þó

sjálfur ekki hafa verið barnanna
bestur og hafi líklega stundum
sagt hluti sem hefðu mátt kyrrir
liggja. Hann segist þó aldrei hafa
beitt hana ofbeldi sjálfur.
Aðalvandamálið telur hann
hafa verið þunglyndi konu sinnar.
Hann segist hafa reynt að standa
með henni og hún hafi sjálf reynt
að sækja sér hjálp. Meðal annars
hafi hún leitað hjálpar á Kleppi,
en honum fannst hún ekki fá bata
þar. Hann telur líklegt að hún
hafi neytt lyfja og það hafi ekki
hjálpað til. Hann vildi ekki trúa
því og þaggaði þær hugsanir niður.
Maðurinn segir fjölskyldu
sína einnig hafa orðið fyrir
bræði konunnar. Alvarlegasta atvikið varð þegar hann átti að líta
til með barninu, sem var sofandi.
Maðurinn fór í bað og sofnaði,
eins og hann átti vana til. Hann
vaknaði upp við að eiginkonan
lagði til hans með hnífi. Hann
reyndi að verjast, en samt náði
hún að skera hann í andlitið. Eina
ástæðan sem eiginmaðurinn sá
fyrir árásinni var að henni hefði
gramist svo að hann væri sofandi í baði á sama tíma og barnið
svaf.

Viðmælandinn segir að konan
hafi ætíð iðrast. Hún hafi oft grátið og lofað bót og betrun.
Bræðisköstin fékk hún oftast á
kvöldin, segir hann, en tekur fram
að barnið þeirra hafi aldrei orðið
fyrir neinu slæmu. Hann segir
það ekki hafa verið reglu að
köstin kæmu undir áhrifum
áfengis, en vissulega hafi það losað um hömlur þegar hún kom
seint heim frá því að hafa verið
úti að skemmta sér.
Eiginmaðurinn segist oft hafa
kennt sjálfum sér um. Sagt sjálfum sér að hann hefði mátt vita að
hún væri viðkvæm. Hann segist
eiga mjög erfitt með að tala um
þessi mál vegna tilfinninga sinna
til hennar og barnsins. Hann segist vera að vinna sig út úr þessum
málum og hefur rætt við sálfræðing. Auk þess kannast hann við
annan mann sem hefur lent í svipaðri reynslu og þeir hafa getað
rætt málin. Að öðru leyti hefur
hann ekki rætt þetta við nokkurn
mann og konan sem hann er í sambandi með í dag veit einungis
hluta af því sem fram fór. Helst
vill hann gleyma þessum tíma og
muna góðu stundirnar.
solveig@frettabladid.is

Tuttugu þúsund
skilnaðarbörn
„Forsjárlausir feður eru stór hópur og lítið gert fyrir þá,“ segir
Garðar Baldvinsson, formaður
Félags ábyrgra feðra, sem telur
oft á tíðum mannréttindi brotin á
forsjárlausum feðrum og ætlunin
sé að koma einhverjum málum til
mannréttindadómstólsins
í
Strassborg. Þá telur Garðar að
kerfið sem búið sé við í dag komi
í veg fyrir að börn læri að þekkja

og virða báða foreldra og að viðurkenningu skorti á því að börn
búi á tveimur stöðum þó að forsjá
þeirra sé hjá öðru foreldrinu.
Fjöldi skilnaðarbarna er liðlega 21 þúsund á Íslandi og meðlagsgreiðendur eru um tólf þúsund. Félaginu berast um fimm
hundruð hringingar á ári og eru
87 prósent þeirra frá feðrum í
vandræðum. ■

BORGARSTJÓRI OG FORMAÐURINN
Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri
og Garðar Baldvinsson, formaður Félags
ábyrgra feðra. Félagið hefur óskað þess að
borgin komi að væntanlegu karlaathvarfi.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Krónísk stjórnarandstaða

Mikið er um neðanjarðarstarfsemi og kennitöluskipti
í veitingahúsageiranum.

Milljörðum
skotið undan
yrir nokkru fóru starfsmenn skattrannsóknarstjóra í fylgd
lögreglumanna inn á nokkra veitingastaði í Reykjavík og
höfðu þaðan á brott með sér bókhaldsgögn og annað varðandi rekstur staðanna. Mæltist þessi heimsókn misjafnlega fyrir
hjá sumum veitingamönnum. Þetta mun vera ein stærsta aðgerð
embættisins fram til þessa, og kom í framhaldi af umræðu og
skýrslu um svarta atvinnustarfsemi svokallaða hér á landi. Það
orð hefur lengi legið á veitingahúsageiranum að þar sé mikið um
svarta starfsemi. Laun starfsmanna séu ekki gefin upp til skatts
og þá ekki skilað staðgreiðslu af þeim. Þá hefur það orð líka legið
á þessari starfsemi að hráefni til matreiðslu á veitingastöðum sé
ekki alltaf fengið eftir venjubundnum leiðum. Þessar ásakanir
eiga að sjálfsögðu ekki við öll veitingahús, en þeir sem stunda
slíka ólöglega starfsemi koma óorði á hina heiðarlegu í stéttinni,
sem væntanlega eru fleiri en hinir.

F

,,

Allt kemur þetta óorði á heiðarlega og duglega
veitingamenn sem sumir hverjir hafa ár eftir ár
rekið staði sína undir sömu kennitölu og líða fyrir hina
sem eru með óhreint mjöl í pokanum.

Í viðtali við Fréttablaðið fyrir helgi heldur formaður félags
starfsfólks í veitingahúsum því fram að veltan í neðanjarðarhagkerfi veitingageirans nemi milljörðum króna. Þarna er fast að
orði kveðið, en það verður að ætla að sá sem heldur þessu fram
þekki vel til þessarar starfsemi. Níels Sigurður Olgeirsson telur
að 60-70 prósent starfsmanna á veitingastöðunum við Laugaveginn hafi ekki tilskilin leyfi eða séu á skrá. Bæði útlendingar og
Íslendingar. „Ég sé og veit að mínir félagar fá ekki vinnu ef á að
gefa alla vinnu upp. En það þarf tvo til í öllum tilvikum. Ég sé í
gegnum félagsgjöldin að það eru margir á lágmarkstaxtanum en
það er langur vegur frá að það sé raunin. Í þessum geira vinna
menn mikið og lítið sem ekkert er gefið upp af þessari vinnu,“
segir formaðurinn í viðtalinu. Hann segir að Matvís ætli í átak
gegn ólöglegri starfsemi og hefur óskað eftir samstarfi við
Eflingu og Samtök ferðaþjónustunnar í þessum efnum.
Það er langt í frá að þetta vandamál sé einangrað við Ísland,
því það er þekkt víða í nágrannalöndunum og er kannski helst
bundið við litla veitingastaði en ekki stóru staðina og stóru hótelin. Það er hins vegar ósanngjarnt að skella allri skuldinni á litlu
staðina. Mjög erfitt getur verið að komast til botns í þessu máli,
en það er ljóst að það hefur verið ærin ástæða fyrir því að skattrannsóknarstjóri lét til skarar skríða hjá veitingahúsunum. En
það er ekki aðeins að þetta orð um neðanjarðarstarfsemi hafi
legið á veitingahúsunum. Þar hafa líka verið tíð kennitöluskipti,
svo með ólíkindum má telja. Eigendaskipti eru mjög tíð og ekki
óþekkt að eigendur fari á hausinn, en haldi svo áfram rekstrinum
með nýrri kennitölu. Allt þetta kemur óorði á heiðarlega og duglega veitingamenn sem sumir hverjir hafa ár eftir ár rekið staði
sína undir sömu kennitölu og líða fyrir hina sem eru með óhreint
mjöl í pokanum. ■

Hin eina sanna
lagerútsala!
Hin árlega lagersala mjög þekktra merkja
er núna um helgina, 18.-20. mars 2005.

- Ótrúlegt úrval & Ótrúleg verð Verðdæmi:
Buxur 2.000
Bolir 1.000
Skór 500

Útsalan verður haldin að Guðríðarstíg 6-8
í Grafaholti, gengið inn að ofan.
Opnunartími:
Föstudagur 16:00 - 19:00
Laugardagur 12:00 - 17:00
Sunnudagur 13:00 - 16:00
Fullt af góðum skóm og fatnaði á ótrúlegu verði.

útspil borgarstjóra þegar barnafólk
hafi flúið til nágrannasveitarfélaga
vegna hárra gjalda og lóðaskorts. Ólafur F. Magnússon tekur hins vegar annan pól í hæðina og fagnar áformunum. Enda vart hægt að vera á móti
þeim nema út frá því prinsippi að
barnlaust fólk sé ekki að niðurgreiða
kostnað barnafólks.

Krókódílatár og álversbarátta
Húsvíkingar sjá sína sæng upp reidda
þessa dagana, en ekki færri en þrjú
fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að byggja
verksmiðjur í bænum. Húsvíkingar taka
þessu fagnandi, en munu sjálfsagt slást
við Eyfirðinga um staðsetningu álvers.
Ekki er þó allt í húsi því góðar hug-

myndir Húsvíkinga hafa ekki allar náð
fullum þroska svo sem fyrirhugað
krókodílaeldi og viðarþurrkun sem fór
á hausinn. Þingeyingar eru bjartsýnt
fólk og líklegt að fyrr eða síðar takist
þeim að landa góðum fyrirtækjum í
bæinn.
Takist Húsvíkingum hins vegar að fá
nýju fyrirtækin til sín yrði það væntanlega mikil vítamínsprauta fyrir Húsavík,
sem gæti þá farið á fullt í keppni um
að verða höfuðstaður Norðurlands.
Þingeyingar myndu líklega gráta krókódílatárum yfir örlögum Akureyringa ef
höfuðstaðartitillinn yrði fluttur til Húsavíkur. Akureyringar munu ekki gefa eftir
álver hávaðalaust, enda mænt á þann
kost af ekki minni störu en Austfirðingar.

haflidi@frettabladid.is

Fermingarmyndin
Þessa dagana eru fjölskyldur íslenskra fermingarbarna að slá
lán í viðskiptabönkum sínum;
misjafnlega há og misjafnlega
þung í rekstri heimilisins. Þar
fyrir utan er yfirdrátturinn nýttur til fulls, svo og kortaheimildin.
Að ekki sé talað um ókeypis hjálp
frá vinum og venslamönnum. Vel
þegna.
Það skal sko ferma.
Á undanliðnum áratugum hafa
tiltölulega saklausar fermingarveislur breyst í fjárhagslegt uppnám. Svo að segja einfalt síðdegi
hefur orðið að margra vikna ferli.
Og erli – sem á sér engan líka.
Sú var tíðin að lítilli tertusneið
var tyllt á innskotsborðið heima
hjá fermingarbarninu og
öllu saman ropað niður
með sínalkói og sjálfsögðu
tali um veðrið og verðbólguna. Nú hafa innskotsborðin vikið fyrir veislusölum. Og heimalagaða
smurbrauðstertan fyrir
þriggja rétta máltíð í anda
franska eldhússins; eða
þess ítalska, spænska,
mexíkóska,
indverska:
Veldu ... 2.600 krónur á
manninn ... sinnum hvað?
200 manns? Nema þá að
sleppa þremenningunum?
Varla! Ekki að tala um það
að Sigurlaug frænka finni
fyrir einhverri óvild. O
nei.
Og svo byrjar samanburðurinn sem er olían á
eldinn?
Samfélagið hefur hannað kerfi metings þar sem
krakkar á einu viðkvæmasta skeiði bernskuáranna
reyna að toppa hvert annað
í tilfinningaríkum samanburði. Vísitalan er strikuð
á blað með því að rifja upp
tiltölulega vel heppnaða
veislu og gjafabýsn frá því
árinu á undan – og bæta
svo sem eins og fimmtíu
þúsund kalli við. Og svo
gerist það að sum börn
kætast fyrir ofan strik,
önnur gremjast undir því.
Spenna eða spælingur.
Hér er ekki spurt um guð –
heldur; hvað fékkstu?
Og ég man ekki betur en ég
hafi fengið orðabók, svefnpoka,
gefjunarteppi og svefnbekk með
skúffu. Ritsafn Davíðs Stefánssonar. Gullskreytta Biblíu. Man
hvað ég var svekktur með
monnípeninginn. Ekki nema
nokkrir Hannesar Hafstein sem
þá voru fimmhundruð kallar.
Varla að þyrfti að smeygja um þá
teygju, svo fáir sem þeir voru –
og þunnir í samantektinni.
Sjálfur er ég farinn að ferma
nokkurn slatta af börnum. Þau
hafa ekki fengið svefnbekki með
skúffu. Enda er það haugamatur.
Og vel að merkja; þau vilja ekki
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Í öllum fermingarboðunum úti um allan bæ þessi dægrin er
haugur af fólki sem fermingarbörnin kannast ekkert
við. Og þetta sama fólk skilur eftir fimmþúsund krónur
í umslagi með staðlaðri
kveðju um kærleikann og
trúna.

nokkurn skapaðan hlut nema
beinharða peninga. Kannski
nýjan farsíma – einhverja
skrýtna kynslóð af slíku þingi ...
sem ég þekki ekki. Og digitalmyndavél, fartölvu. En þess utan
pening. Böns af pening. Hundrað,
helst hundrað og fimmtíu þúsund.
Sem er ekki mikið.
Þetta er æðislegt.
Veislan er orðin áfeng. Og
timburmennirnir teknir út í afborgunum og greiðsludreifingu;
harmkvælum heilu íbúðahverfanna sem vita sem er að það eru
engin efni til að slá út náungann í
neyslu. En þessi harmur er borinn í hljóði; á einhverjum bekk
inni í sneisafullri kirkjunni þar
sem álútir foreldrar rísa úr

sætum sínum og þiggja oblátu og
safa – sem í eina tíð var ókeypis
en kostar nú samkvæmt taxta
prestsins sem græðir ekki minna
en raftækjabúðin, veislusalurinn
og kokkurinn.
Þetta er æðislegt.
Líklega eru ein tíu ár frá því
ég skrifaði mína fyrstu frétt um
fjárhagsvanda fjölskyldna sem
voru að ferma börnin sín. Það
þóttu mér nokkuð kostuleg tíðindi. Og trúði varla mínum eigin
orðum sem ég skrifaði á pappírinn. Ef mig misminnir ekki eru
einhver fimm ár frá því ég átti
athyglisvert útvarpsviðtal við
sálfræðing um fermingarkvíða
fólks sem var að tapa börnum sínum inn í unglingsárin. Mér
er nær að halda að boðið sé
upp á áfallahjálp í dag.
Eða eitthvað þaðan af
sterkara.
Samfélagið er á harðahlaupum.
Og svo sem ekkert
gefið að allt sé að fara til
andskotans.
Guð er þarna einhvers
staðar.
Vandinn er bara sá að
hann virðist vera að missa
rulluna sína. Hann var
vissulega í aukahlutverki
á mínum fínu fermingarárum fyrir þrjátíu árum
eða svo þegar herramenn
gengu í rústrauðu sléttflaueli með sláttuvélabreiða slaufu um hálsbeinið, en kannski erum við
endanlega að klippa hann
burt. Altso Guð. Kannski
er hann ekki lengur nein
hraðahindrun í ákafa samfélagsins til efnislegra
gæða og gjörvileika.
Og þar fyrir utan er
svona orðavaðall kallað
klisja.
Í öllum fermingarboðunum úti um allan bæ
þessi dægrin er haugur af
fólki sem fermingarbörnin
kannast ekkert við. Og
þetta sama fólk skilur
eftir fimmþúsund krónur í
umslagi með staðlaðri kveðju um
kærleikann og trúna. Gestalistinn
er með öðrum orðum einfalt
reikningsdæmi. Og krakkarnir
sitja úti í horni og telja innkomuna; alsæl á mælikvarða eyðslunnar.
Þetta er skrýtinn mælikvarði
og einu gildir þótt okkur fullorðna fólkinu finnist tómahljóð í
honum. Krökkunum finnst það
ekki. Og þetta er þeirra dagur.
Við höfum samviskusamlega
hannað atburðarás fyrir þau; sýnt
þeim að leiðin inn í fullorðinsárin
liggur í gegnum skóginn þar sem
peningar vaxa á trjánum.
Og við hinir fullorðnu vitum að
þetta er ekki heildarmyndin. En –
þetta er fermingarmyndin. ■
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SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Það er kúnst í stjórnmálum að velja
mál til að vera á móti þegar menn eru
í stjórnarandstöðu. Sumar orrustur eru
fyrir fram tapaðar. Þannig er eiginlega
ekki hægt að vera á móti ókeypis dagvist fyrir börn. Það virkar nánast eins
og maður sé á móti börnum, sem er
bannað!
Guðlaugur Þór Þórðarson reynir þó að finna
leið til þess að vera í
stjórnarandstöðu í
dagvistarútspili Rlistans. Niðurstaðan er gamaldags
upphrópun um að
málið sé örvæntingarfullt

Skoðaðu nýjan 7 manna 4x4 fólksbílajeppa frá Ford

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Veldu
Ford
Freestyle
Nýjan glæsilegan valkost í stað Subaru Outback
Við Íslendingar búum við fjölbreytt veðurskilyrði þar sem allra veðra er von. Við kjósum
því öryggi í akstri sem endurspeglast meðal
annars í vali á fjórhjóladrifnum fólksbílum þegar
kemur að bílakaupum eins og t.d. Subaru
Outback. Nú geta landsmenn kosið um nýjan
og glæsilegan valkost  nýjan flokk bíla  sem
við nefnum fólksbílajeppa á meðan málfræðingarnir eru að hugsa: Ford Freestyle.

sérhver för ánægjan ein, afslöppuð, örugg og
þægileg  fyrir alla. Enginn situr útundan og í
flutningum fellir þú hvert og eitt sæti niður að
vild. Þegar sæti hafa verið lögð niður blasir við
flatt gólf  allt frá fremstu sætisröð að afturhlera. Þrátt fyrir þrjár sætaraðir er farangursrými aftast mikið meira en í mörgum öðrum
bílum. Aðgengi að öftustu sætaröð er auðvelt.
Prófaðu Ford Freestyle.

Freestyle er fyrir þá kröfuhörðu

Afl og tækninýjungar

Ford Freestyle er hannaður fyrir kröfuharða eigendur sem vilja eitthvað annað en jeppa, jepplinga eða fjórhjóladrifna station-bíla. Ford
Freestyle er eitthvað annað og meira  hann er
líka svolítið frístæl - rúmgóður, öflugur og vel
búinn fólksbílajeppi með sæti fyrir allt að sjö
manns. Góður valkostur fyrir fjölskyldufólk sem
hefur áhuga á útivist - velur öryggi, hagkvæmni
og þægindi umfram allt annað, nema auðvitað
100% þjónustu umboðsaðila. Komdu í Brimborg.

Með hæstu mögulega einkunn

Freestyle er fullvaxinn og sterkbyggður fólksbílajeppi sem hlotið hefur hæstu mögulega
einkunn í árekstrarprófi NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) í Bandaríkjunum  bæði fyrir högg á framenda og
hliðar. Geri aðrir betur.

Ótrúlegt rými

Hönnun Freestyle tekur ekki aðeins mið að
þörfum ökumanns heldur allra sætisfarþega.
Gott rými einkennir Freestyle. Í Freestyle sitja
farþegar uppréttir, hátt er til lofts og stjórntækjum ökumanns er öllum haganlega vel fyrir
komið og innan seilingar. Þannig verður

Ameríska aflið er til staðar í Freestyle. Duratec
V6 vélin skilar 203 hestöflum og togar 280 Nm.
Vélin er hljóðlát en tekur hraustlega á þegar á
þarf að halda. Freestyle er einnig búinn nýrri og
fullkominni orkusparandi CVT stiglausri sjálfskiptingu sem tryggir að bíllinn skilar nákvæmlega því afli sem óskað er og þarf því aldrei að
skipta sér niður eins og hefðbundnar sjálfskiptingar. Rafeindastýrða Haldex® fjórhjóladrifið
með spólvörn vakir yfir ástandi vegar en
algjörlega sjálfvirkt meta skynjarar veggripið 
tapi hjól afli, taka hin hjólin við og aðstoða þig
við að halda bílnum stöðugum. Veldu Freestyle.

7 manna 4x4 Ford Freestyle*
Kaupverð
Sjálfskiptur
Freestyle SE 3,0 V6 ...............................................3.680.000 kr.
Freestyle SEL 3,0 V6 .............................................3.850.000 kr.
Freestyle Limited 3,0 V6 ........................................4.110.000 kr.
Bílasamningur Lýsingar
Freestyle SE 3,0 V6 ...................................................43.450 kr.
Freestyle SEL 3,0 V6 .................................................45.400 kr.
Freestyle Limited 3,0 V6 .............................................48.490 kr.
Rekstrarleiga Lýsingar
Freestyle SE 3,0 V6 ...................................................64.450 kr.
Freestyle SEL 3,0 V6 .................................................67.130 kr.
Freestyle Limited 3,0 V6 ............................................71.410 kr.

Ford Escape 4x4

Ford Explorer
Sport Trac 4x4

Ford Freestyle 4x4

Ford Explorer 4x4

Ford Expedition 4x4

XLS 5 dyra 2,3i
sjálfskiptur 2.757.000 kr.

XLT 4 dyra 4,0i V6
sjálfskiptur 2.880.000 kr.

SE 5 dyra 3,0 V6
sjálfskiptur 3.680.000 kr.

XLT Sport 5 dyra 4,0i V6
sjálfskiptur 4.074.000 kr.

Eddie Bauer 4x4 5 dyra 5,4i V8
sjálfskiptur 4.998.000 kr.

Staðalbúnaður í Freestyle SE:
HALDEX rafeindastýrt fjórhjóladrifskerfi. Spólvörn (Traction
control). CVT stiglaus sjálfskipting. Tvívirk tölvustýrð miðstöð
með loftkælingu. Útihitamælir. ABS hemlakerfi með EBD
hemlajöfnun. Málaðar klæðningar á hliðum. Svartir hurðahúnar. Halogen aðalljós. Talnalás og sjálfvirk læsing. Fjarstýrð
samlæsing. Rafstýrðir aðfellanlegir speglar. Rafstýrðar rúður.
Langbogar á þaki. Álfelgur (málaðar) 17" 7-rima og
P215/65Rx17 dekk. 12 volta innstungur x 3. AM/FM útvarp
með geislaspilara, útvarpsrásir eru eingöngu á oddatölum.
Ljós í farangursrými. Geymsluhólf milli framsæta. Teppamottur
í fyrstu og annari sætaröð. Sérstaklega dökkt gler í öftustu
hliðarrúðum og afturglugga. Læsanlegt hanskahólf. Lesljós
fyrir aftari sætaraðir. Aflstýri. Litað gler. 7 manna "TheatreStyle" sætaútfærsla. 6 liða rafstillingar á bílstjórasæti.
Hraðastillir. Veltistýri. Ljós í sólskyggnum. Stillanleg hæð á
öryggisbeltum. Bílbeltaáminning. Barnalæsingar. Ræsivörn.
Öryggispúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti.

Viðbótarbúnaður í Freestyle SEL, umfram SE:
Bílstjórasæti rafstillanlegt á 8 vegu. Farþegasæti að framan
rafstillanlegt á 4 vegu. AM/FM útvarp með 6 diska
geislaspilara, MP3 spilara og Premium hljómkerfi. Aksturstölva
með áttavita. Leðurklætt stýri og gírstangarhnúður. Stillingar í
stýri fyrir hljómtæki. 3ja sætaröð 50/50 skiptanleg og
niðurfellanleg í gólf. Samlitir hurðahúnar. Krómuð grillumgjörð.
Þokuljós. Samlitir rafstillanlegir upphitaðir útispeglar. SEL
merki. Álfelgur 17" 5-rima og P215/65Rx17 dekk.

Viðbótarbúnaður í Freestyle Limited,
umfram SEL:
Minni fyrir bílstjórasæti og útispegla. Upphitanleg framsæti.
Leðuráklæði á sætum (viniláklæði á 3ju sætaröð). Samlitar
klæðningar á hliðum. LIMITED merking. Viðarklæðning á
miðjustokk. Álfelgur 18" 5-rima og P225/60Rx18 PIRELLI
dekk. Audiophile hljómkerfi með bassakeilu. Farangursnet.
Miðjustokkur og fram og aftur færsla á annari sætaröð
(eingöngu í 6 sæta útgáfu).

Veldu rými, öryggi, hagkvæmni
og 100% þjónustu frá Brimborg
 öruggum stað til að vera á!

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Lán er bílasamningur með
20% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk. / 50% erl. myntkarfa. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. Bifreið á mynd: Ford Freestyle SEL 4x4
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Pólitískar ráðningar og tilraunir til annars
UMRÆÐAN

STARFSRÁÐNINGAR

STEFÁN JÓN HAFSTEIN

BORGARFULTRÚI

Í sömu viku og útvarpsráðsmenn Bog D-lista sátu að samráði um að
mæla með þeim umsækjanda um
stöðu fréttastjóra Ríkisútvarpsins
sem síst þótti hæfur sat menningarmálanefnd Reykjavíkur á fundi og
ræddi verklagsreglur við ráðningu
forstöðumanna menningarstofnana.
Ólíkt hafast menn að. Meirihluti
menningarmálanefndar vill setja

bæði sjálfum sér og sviðsstjóra
málaflokksins skorður sem eiga að
tryggja málefnalega niðurstöðu í
ráðningu forstöðumanna. Reyndar
tel ég að minnihluti D-lista sé svipaðs sinnis í borgarhluta stjórnmálanna þótt fulltrúar sama lista hegði
sér með allt öðrum hætti þegar þeir
eru í meirihluta. Í stuttu máli vill
menningarmálanefnd borgarinnar
setja sviðsstjóra sínum og sjálfu sér
reglur sem leiða til þess að ekki
verði ráðinn forstöðumaður menningarstofnunar nema að undangengnu skilgreindu ferli, með rökstuðningi og pólitískri ábyrgð sem
á endanum er ráðsins. Frávik frá
meginreglunni um að hinn hæfasti
skuli ráðinn verða því aldrei nema
afleiðingar séu öllum ljósar.

Aldrei er hægt að fullkomna
slíkt ferli, einatt kunna að koma upp
deilur. En við viljum geta tekið
ákvörðun byggða á rökum.
Reglurnar eru m.a. þessar:
-Auglýsing um starf sé skýr, og
ekki sé hægt að finna upp réttlætingu
fyrir
ráðningu
með
eftiráfundnum rökum. Þetta er
vandasamt verk og verður að ræðast á vettvangi þess ráðs sem að lokum ræður forstöðumann í menningarstofnun. Eigi að leggja megináherslu á rekstrarlega hæfni í stað
faglegrar getu verði það að koma
fram í auglýsingu.
-Að allar umsóknir fái hlutlægt
mat þar sem þær eru fyrst flokkaðar af fólki sem kann til verka. (Til
dæmis ekki eins og þegar Finnur

Ingólfsson var skipaður Seðlabankastjóri og Davíð Oddsson lýsti
yfir að ekki hefði þurft að opna umslög annarra umsækjenda.)
-Að þeir sem líklegir þykja eftir
fyrstu umferð fái viðtöl, og þau viðtöl séu tekin af teymi sem hefur
ólíkan bakgrunn og þekkingu, og
helst af fólki af báðum kynjum. Við
sjáum fyrir okkur 3-4 manna teymi,
bæði innan úr stjórnsýslu borgarinnr og utan. Haldin sé kerfisbundin skráning um kosti og galla hvers
og eins.
-Að þetta teymi gefi rökstutt álit
um hæfni, lýsi hvern það telur hæfastan og geri sérstaklega grein fyrir
því til ráðsins ef ágreiningur er.
-Að sviðsstóri málaflokksins
geri tillögu um ráðningu með skír-

skotun til þessarar vinnu.
-Að ráðið taki ekki lokaákvörðun
nema allt þetta liggi fyrir og sé
knúið til að rökstyðja sérstaklega
niðurstöðu sem fer í bága við faglegt mat teymis og/eða sviðsstjóra.
Svipað verkferli gildir nú hjá
menntaráði borgarinnar við ráðningu skólastjóra og hefur reynst
farsælt.
Ráðningar af þessu tagi eru
alltaf háðar mati. Það mat kann að
vera auðvelt og er það oft, öðrum
stundum á mörkum ef margir hæfir
umsækjendur sækja. En í slíkum
tilvikum er þá hægt að taka ákvörðun með góðri samvisku, gagnstætt
því sem hægt er að hugsa sér að
hafi verið tilfellið með útvarpsráðsmeirihlutann á dögunum. ■

Það er vitlaust gefið

Hótel Freyja

UMRÆÐAN

UM RÍKISSTJÓRNINA

PÁSKAR

,,

ÓLAFUR ÞÓR HALLGRÍMSSON

Höfum opið alla páskahelgina

SÓKNARPRESTUR

Það er „vitlaust gefið“ í ríkisstjórn Halldórs og Davíðs. Menn hafa
rangt við í spilunum. Afleiðingin verður misskipting.
Það þarf að gefa upp á nýtt
með nýjum mönnum við
borðið. Því fyrr – þeim mun
betra fyrir þjóðina.

Fjölbreyttur matseðill og
kaffihlaðborð á páskadag
Njóttu páskanna í friðsælu og fallegu
umhverfi aðeins klukkustundar akstri
frá Reykjavík

Núverandi forsætisráðherra, Halldór Ásgrímsson, er sérkennilegur
stjórnmálamaður. Einn í hópi örfárra Íslendinga lýsti hann því yfir
eftir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember að það væri
gott fyrir íslensku þjóðina að
George Bush skyldi vera endurkjörinn. Væntanlega gott fyrir
heimsbyggðina líka. Ekki rökstuddi
hann þetta frekar en helst mátti á
honum skilja að mótframbjóðandi
Bush, John Kerry, væri svo illa læs
að hann gæti tæpast sett sig inn í
varnarmálefni Íslands og Bandaríkjanna en sem kunnugt er hafa
þau mál verið í umræðunni að und-

Messað verður á Stóranúpi og á
Ólafsvöllum um hátíðina
Pantarnir í síma:
486 6174 og 486 6074
WWW.hotelfreyja.is

anförnu. Svo auðséð var til hvers
refirnir voru skornir.
Á NATO-fundi í Brussel nú nýlega lét forsætisráðherrann hafa
eftir sér í Morgunblaðinu að hann
hefði á fundinum „aldrei orðið var
við neina persónulega andúð eða
pirring í máli manna í garð Bandaríkjaforseta“. Auðheyrt var að honum létti mikið við það. Þar er hann
greinilega á annarri skoðun en tugþúsundir Evrópubúa sem flykktust
hvarvetna út á götur við heimsókn
Bush og mótmæltu kröftuglega,
sökuðu hann m.a. um að vera skaðvaldur mannréttinda í heiminum.
En líklega er þessi afstaða ráðherrans í rökréttu framhaldi af ákvörðun hans og Davíðs Oddssonar að
tengja nafn Íslands við hina ólögmætu innrás Bandaríkjamanna og
Breta í Írak, sem ráðherranum
hefur gengið erfiðlega að útskýra
fyrir þjóðinni, svo ekki sé meira
sagt. Raunar virðist svo sem áfram
eigi að tengja Ísland við stríðsreksturinn í Írak, sem ekkert lát virðist
vera á, þrátt fyrir nýafstaðnar kosningar þar í landi en á fyrrnefndum
NATO-fundi var ákveðið að Íslendingar leggi fram fjármagn til þjálfunar á „öryggissveitum“ í Írak eins
og það er nefnt og taki þátt í vopnaflutningum þangað. Skyldi það vera
gert með samþykki ísl. þjóðarinnar?
Hvaða breytingar hafa menn svo
helst séð á stjórnarstefnunni síðan
Halldór Ásgrímsson skipti sæti við
Davíð Oddsson um miðjan september og situr þar nú að vísu í skjóli
hans. Kannski helst þær að enn á að
herða á einkavæðingunni og gefa

Verið velkomin

RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS
Greinarhöfundur segir vitlaust gefið í ríkisstjórninni og afleiðingin sé misskipting.
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Fer Homo Sapiens á válista?
UMRÆÐAN
SKRIFAR UM
RÉTTINDI MANNA
OG NÁTTÚRU

KRISTINN PÉTURSSON

FISKVERKANDI BAKKAFIRÐI

Það virðist í tísku fleira en að verið
sé að drepa síðasta hvalinn. Nú er
heimsbyggðin heilaþvegin um að
„hækkun hitastigs“ sé bara af völdum hins hryllilega Homo Sapiens.
Náttúrusveiflur eru ekki til umræðu
frekar en með þorskinn. Hvalir, rándýr og fiskar eru friðuð og friðuð.
Meira að segja Mikki refur á
Ströndum má nú éta alla mófugla
svæðisins – átölulaust. Svo rjúpurngróðaöflum þjóðfélagsins lausari
tauminn. Áfram skal stefnt að sölu
símans ásamt grunnneti þótt margsinnis hafi komið fram í könnunum
að mikill meiri hluti þjóðarinnar er
því andvígur. Forsætisráðherra Íslands þarf ekki að hlusta á fólkið í
landinu. Eða trúir einhver því að Íslendingar hafi ekki efni á að byggja
hátæknisjúkrahús á næstu árum án
þess að til komi sala á Símanum. Er
líklegt að einkavæddur sími þar
sem gróðasjónarmið ráða muni
bæta fjarskiptaþjónustuna í dreifbýlinu. Hræða ekki sporin frá
einkavæðingu Íslandspósts fyrir
nokkrum árum sem haft hefur í för
með sér lakari þjónustu fyrir ýmsa
staði úti á landsbyggðinni. Stofnun
fyrirtækisins Landsnets sem iðnaðarráðherra Framsóknar, Valgerður
Sverrisdóttir, hefur staðið fyrir að
sögn samkv. tilskipunum frá EES,
virðist helst munu hafa þann
„ávinning“ í för með sér að kostnaður raforku húshitenda á landsbyggðinni mun hækka umtalsvert.
Það er væntanlega liður í viðleitni ríkisstjórnarinnar til að efla
jafnvægi í byggð landsins. Iðnaðarráðherra á sér þann draum að sameina og einkavæða orkufyrirtækin
þrjú í landinu sem hafa verið í eigu
ríkis og sveitarfélaga sem væntanlega yrðu þá seld útlendingum að
stærstum hluta, kannski Alcoa eða
Alcan eða einhverjum öðrum á hinum alþjóðlega fjármagnsmarkaði.
Allt ber að sama brunni, hrá markaðslögmálin og gróðasjónarmið
ráða för sem aldrei fyrr en peningastofnanir og gróðafurstar maka
krókinn og leika sér með fjármuni
þjóðarinnar eins og krakkar í sandkassaleik meðan lífskjör stórs hluta
þjóðarinnar standa í stað eða versna
og 12-20 þúsund manns í landinu
búa nánast við fátæktarmörk. Það
er ófagur vitnisburður um stjórnarstefnu ríkisstjórnar Davíðs og Halldórs og mætti þó margt fleira tína
til svo sem stefnu í virkjana- og
stóriðjumálum þar sem skammsýni
og gróðasjónarmið ráða för. Varla
munu framsóknarmenn almennt
hafa ástæðu til að líta með stolti til
verka núv. leiðtoga sinna í ríkisstjórn enda mælist nú fylgi flokksins í sögulegu lágmarki um þessar
mundir. En formaður flokksins er
harla ánægður með allt. Nú virðist
svo komið fyrir flokknum sem eitt
sinn taldi sig málsvara bænda og
dreifbýlisfólks að hann sér fátt annað úrræði en að gæla við Evrópusambandsaðild eins og tillaga sú
sem samþykkt var á nýafstöðnu
flokksþingi ber með sér sem þó er
raunar opin í báða enda að hætti
flokksins.
Fátt sýnir betur uppgjöf flokksins og vantrú á það að þjóðin geti
áfram sem hingað til lifað af því
sem landið og hafið umhverfis gefur. Hvort formanninum tekst með
tillöguflutningi þessum að næla í
einhver atkvæði frá öðrum flokkum
skal ósagt látið. Nema alþjóðlega
magadansatriðið við setningu
þingsins geti skilað honum eitthvað
á þeirri leið, það skyldi þó aldrei
vera.
Það er „vitlaust gefið“ í ríkisstjórn Halldórs og Davíðs. Menn
hafa rangt við í spilunum. Afleiðingin verður misskipting. Það þarf að
gefa upp á nýtt með nýjum mönnum
við borðið. Því fyrr – þeim mun
betra fyrir þjóðina.
Höfundur er sóknarprestur á
Mælifelli í Skagafirði. ■

ar. Ég má ekki veiða 10 rjúpur í
jólamatinn, en Mikki og minkarnir
hafa óheft sóknarmark allt árið. Ég
get bara étið það sem úti frýs!
Svo er öll þessi þorskfriðun sem
alls staðar hefur mistekist. Öfgarnar í friðun smáþorsks hafa verið
stórskaðlegar – en „umhverfisvinir“
koma í veg fyrir að þau sönnunargögn séu rædd (sjá bakkafjordur.is
– Gunnolfur ehf – Má veiða meiri
þorsk). „Þorskurinn á að njóta
vafans“ – þó enginn viti hver „vafinn“ er. Þetta er fínn frasi með
„vafann“ sem svínvirkar í áróðrinum. Gadus morhua skal hafa meiri
rétt en Homo Sapiens – sem getur
enn og aftur étið það sem úti frýs.
Svo er þessi hækkun hitastigs.
Alls ekki fjalla um það að hér við
land hafi t.d. verið heitara 1924 til

1960 en í dag! „Fagmenn“ halda ráðstefnur og sýna „mikla hækkun
hitastigs“ – frá 1972 – byrjunarstaða
– í enda hafísáranna 1972. Þetta skal
jú vera Homo Sapiens að kenna – og
ekkert múður með það. Alls ekki
fjalla um að hitastig á norðurslóðum
hafi verið mun hærra árin 800-1200
en í dag! Hefði verið „nútímaleg
umhverfisvernd“ 800 til 1200 hefðu
þessir bölvaðir víkinga-ribbaldar
aldrei sloppið gegnum „umhverfismat“ þá og ekki fengið ferða-visa.
Þá hefðu Ísland og Ameríka aldrei
fundist og væru nú lifandi minjasafn – sem bara mætti skoða úr 30
þúsund feta hæð.
Árin 800 til 1200 var Vatnajökull
í tvennu lagi og reiðgata milli jökla –
Hrafnkellsdalur / Öræfasveit –
„greið leið – gatan liggur breið“

trall-la-la. Ekki segja frá því í trúnaði! Nú skal fjalla um „bráðnun
jökla“ – en ekki að við séum að færast til fyrra horfs hérlendis. „Slæm
umhverfisáhrif“ árin 800 til 1200
hljóta þá að hafa haldið þessari reiðleið opinni – með bráðnun jökla.
Helv...
víkinga-ribbaldarnir
–
brenndu blessaðan skóginn og létu
rollur éta laufið. Mögnuðu þannig
upp CO2 árin 800 til 1200 með
brennuvargshætti og rollufreti og
þannig varð auðvitað þessi kólnun
upp úr 1600 sem stækkaði Vatnajökul svo Hornafjörður næstum sökk.
Þetta liggur í augum úti! Móðuharðindin eru forfeðrunum að kenna.
Þetta er jú alltaf Homo Sapiens að
kenna – ekkert múður með það.
Svo er það stærsta leyndarmál
samtímans. Stórir hvalir drulla í

trúnaði – allt að 200 tonnum á kjaft
árlega – af ógeðslega umhverfisvænum hvalakúk – í leyfisleysi.
Þetta veldur bullandi CO2 mengun –
til viðbótar fretinu. Hvalir svæla
meira CO2 út í andrúmsloftið en öll
iðjuver heimsins. Ekki segja fráðí!
Hvalveiðar skulu ekki leyfðar.
Aldrei! Hvalir hafa óskráð einkaleyfi til að freta gat á ósonlagið!
Þetta á að vera Homo Sapiens að
kenna – og hananú.
Villidýr, rándýr og fiskar skulu
hafa líffræðilegan forgang – af öllum gerðum og stærðum – þar til
Homo Sapiens verður kominn að
fótum fram sjálfur í fyllingu tímans
– í útrýmingarhættu vegna hungurs
eins og þorskurinn. Þá setjum við
bara Homo Sapiens á válista við
hliðina á hinum þorskunum. ■

Hvar eru
peningarnir þínir?
Ingólfur H. Ingólfsson
hefur um árabil haldið
vinsæl námskeið um
fjármál heimilanna og
hjálpað fjölda fólks að ná
tökum á fjármálum sínum.

Gleypa reikningar og afborganir nánast
öll launin þín um hver mánaðamót?
Veltirðu því stundum fyrir þér í hvað
peningarnir hafa eiginlega farið?
• Hvar eru peningarnir?
• Borgar sig að kaupa eða leigja?
• Hvernig lán er best að taka?
•Hvernig greiðum við niður
skuldir á stuttum tíma?
•Hvenær er best að byrja sparnað?
•Hvernig sköpum við fjárhagslegt
öryggi á efri árum?
Í þessari nýstárlegu bók er að finna
svör við þessum spurningum og bent á
raunhæfar leiðir til að endurskipuleggja fjármál heimilisins og eignast fé
án þess að breyta um lífsstíl eða herða
sultarólina.
Ótrúlegur árangur á stuttum tíma og
gjörbreyttur fjárhagur þegar litið er til
lengri tíma.

Komin í
verslanir

Ókeypis hjálpargögn
á SPARA.IS!
Bókinni fylgir veflykill
sem veitir aðgang að
hjálpargögnum sem
auðvelda þér að finna
peningana þína.
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Næsta stig – og þá erum við að tala um mjög mörg ár fram í tímann – er að við séum með
vörulínu þar sem stoðtækið er tengt beint við taugarnar og þá er hægt að láta útlimina
hreyfa sig eftir hug manna.

nánar á visir.is

Stoðtækjafyrirtækið Össur hefur
vaxið úr því að vera fárra manna
starfsemi í alþjóðlegan risa á sínu
sviði. Frumkvöðullinn sjálfur,
Össur Kristinsson, er að mestu
kominn út úr daglegum rekstri.
Fyrirtækið starfar á mjög háu
tæknistigi og hafa vörur þess
gjörbreytt lífi fólks sem misst
hefur útlimi. Tæknin gerir þessu
fólki kleift að lifa sífellt eðlilegra
lífi og í þeirri byltingu er íslenska
fyrirtækið Össur framarlega í
flokki.
Klassískt frumkvöðlafyrirtæki
Össur hf. er að mörgu leyti klassískt frumkvöðlafyrirtæki sem
hefur vaxið jafnt og þétt á löngum
tíma en þó má segja að fyrirtækið
hafi blómstrað á síðustu fimm
árum í kjölfar kaupa á fyrirtækjum erlendis og framleiðslu á
hátæknibúnaði sem markað hefur
byltingu í stoðtækni.
Össur Kristinsson, frumkvöðullinn sem stofnaði Össur árið
1971, seldi á föstudaginn tæplega
tíu prósenta hlut í félaginu á 2,4
milljarða króna. Nokkur ár eru
síðan Össur Kristinsson dró sig út

Jón Sigurðsson
forstjóri Össurar
Fæddur: 26. júní 1956 á Selfossi
Menntun: Símvirki frá Póst og símaskólanum.
Rekstrartæknifræðingur frá Tækniskólanum í Óðinsvéum
MBA frá United States International
University í San Diego.
Störf: Bang & Olufsen í Danmörku
1982 til 1984
Eimskip 1986 til 1989
Fjármálatjóri Álafoss 1989-1992
Viðskiptafulltrúi Útflutningsráðs í New
York 1992-1996
Forstjóri Össurar hf. 1996 Maki: Eydís Hilmarsdóttir.
Börn: Gunnar Örn, Daníel og Benjamín.
Áhugamál: Fjallgöngur, útivist og
skógrækt.

úr daglegri stjórnun félagsins en
hann situr enn í stjórninni og
gegnir þar mikilvægu hlutverki,
að sögn Jóns Sigurðssonar forstjóra. „Hann er okkur mikil stoð
og stytta,“ segir hann.
Réttar ákvarðanir hjá Össuri
Sagt er að frumkvöðlafyrirtæki á
borð við Össur eigi oft erfitt með
vöxt sökum þess að frumkvöðlarnir sjálfir séu ekki endilega
hrifnir af því að starfa innan
ramma stórfyrirtækja. Það er því
oft talið lykilatriði að uppfinningamenn og frumkvöðlar láti af
daglegri stjórnun þegar fyrirtæki
hafa náð ákveðinni stærð. Þetta
virðist hafa gengið eftir í tilviki
Össurar hf. og segir Jón að Össur
Kristinsson sé dæmi um frumkvöðul sem hafi tekið réttu
ákvarðanirnar fyrir fyrirtæki
sitt.
En að mati Jóns var það ekki
aðeins tækni sem frumkvöðullinn
lagði fyrirtækinu til. „Össur sjálfur er mjög heiðarlegur maður og
hann var búinn að reka þetta lengi
og því varð ákveðinn kúltur til í
fyrirtækinu,“ segir hann. Nú
hefur fyrirtækið skilgreint þrjár
meginstoðir í hugmyndafræði
rekstrarins, en þær eru heiðarleiki, hagsýni og hugrekki. „Fyrst
er þetta í hugum manna. Svo
þegar fyrirtæki stækka þarf að
setja þetta inn í kerfi,“ segir Jón.
Númer tvö í heiminum
Össur er nú annar stærsti framleiðandi stoðtækja í heiminum og
hefur um tuttugu prósenta hlutdeild á þeim markaði. Markaðurinn fyrir stoðtæki er hins vegar
ekki nógu stór til að uppfylla allar
framtíðarvæntingar stjórnenda
félagsins og því hefur aukin
áhersla verið lögð á að styrkja
grundvöll félagsins með því að
sækja inn á markað fyrir stuðningstæki, en munurinn á stoðtækjum og stuðningstækjum er í
stystu máli að stoðtæki koma í
stað útlima en stuðningstæki
styðja við útlimi.
Veltan á stoðtækjamarkaði er
um 500 milljónir Bandaríkjadala á
ári (um 30 milljarðar króna) en
stuðningstækjamarkaðurinn er
margfaldur á við það.
Færa út starfsemina
Jón segir að stefna Össurar sé að
nýta þá tækni sem þróuð hefur
verið við stoðtækjagerðina til að
framleiða betri stuðningstæki og
þannig sjái menn fyrir sér sterkari innkomu Össurar á stuðningstækjamarkaðinn. „Við ætlum að
taka þetta tæknistig og flytja það
yfir á stuðningstækjamarkaðinn,“
segir hann.
Um er að ræða mjög háþróaða
tækni eins og sést á því að gervihnéð Rheo, sem kom á markað í
fyrra, var tilnefnt af tveimur
alþjóðlegum tímaritum, Time
Magazine og Forbes, í hóp áhugaverðustu tækninýjunga í fyrra.
„Ég held að fólk hafi ekki áttað sig
almennilega á því á hversu háu
tæknistigi við erum fyrr en þessar viðurkenningar voru veittar,“
segir Jón.
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Þegar Jón Sigurðsson
var ráðinn til starfa sem
forstjóri Össurar árið
1996 var hann starfsmaður númer 38 í fyrirtækinu. Nú eru starfsmenn á sjötta hundraðið í fjölmörgum löndum. Félagið var skráð í
Kauphöll Íslands árið
1999 og hefur síðan
verið í miklu uppáhaldi
hjá fjárfestum og það
félag sem einna mestan
áhuga hefur vakið hjá
erlendum fjárfestum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Háþróuð tækni og háleit markmið

FORSTJÓRI FRÁ 1999 Össur hf. hefur stækkað hratt síðan 1999 og Jón Sigurðsson forstjóri segir að fyrirtækið muni verða ennþá
stærra eftir fimm ár.

Hugsandi hné
Tæknin sem notuð er í gervihnéð
byggist bæði á háþróuðum vélbúnaði og hugbúnaði. Hnénu er
stjórnað af hugbúnaði sem lærir á
hreyfingar notandans og aðlagast
hreyfingunum. Það má því segja
að hnéð læri að skilja hreyfingar
og kunni því að bregðast við álagi
á réttan hátt og veita þann stuðning sem óskað er eftir. Til að stýra
þessu er notaður mjög háþróaður
vélbúnaður sem bregst við álaginu á broti úr sekúndu og stillir
stífleika og viðnám í samræmi við
það sem gervigreindin í hugbúnaðinum telur að henti notandanum.
Á næstu áratugum má gera ráð
fyrir að tækniframfarirnar verði
ennþá stórstígari og Jón sér fyrir
sér að hægt verði að tengja gerviútlimi við taugaenda. „Næsta stig
– og þá erum við að tala um mjög

mörg ár fram í tímann – er að við
séum með vörulínu þar sem stoðtækið er tengt beint við taugarnar
og þá er hægt að láta útlimina
hreyfa sig eftir hug manna,“ segir
hann.
Útlimamissir aðallega vegna
sjúkdóma
Markaðurinn fyrir stoðtæki og
stuðningstæki stækkar nokkuð
hratt en mikið kostnaðaraðhald í
heilbrigðiskerfum gerir það að
verkum að tekjur vaxa ekki í
samræmi við fjölgun í hópi þeirra
sem missa útlimi. „Við álítum að
stoðtækjamarkaðurinn vaxi um
þrjú til fjögur prósent á ári,“
segir Jón. Hann segir að um
helmingur af sölu Össurar sé í
Bandaríkjunum, um fjörutíu prósent í Evrópu og um tíu prósent
annars staðar í heiminum; mest í
Japan og Ástralíu.

6,2%* – Peningabréf Landsbankans
Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

Hátæknibúnaður á borð við
þann sem Össur framleiðir er dýr
og því ekki á færi margra utan
Vesturlanda. Langstærstur hluti
sölunnar er til fólks sem misst
hefur útlimi af völdum sjúkdóma
en aðeins um sex prósent af útlimamissi á Vesturlöndum eru
vegna slysa.
Þeir sjúkdómar sem helst
valda útlimamissi eru sykursýki
og æðasjúkdómar en um tuttugu
prósent eru vegna krabbameins.
Ætla að vaxa meira
Össur hefur á síðustu árum aukið
hratt við starfsemi sína, meðal
annars með uppkaupum á öðrum
fyrirtækjum. Jón segir að stjórnendur séu ætíð með augun opin
fyrir tækifærum til fjárfestingar
en að slíkar fjárfestingar muni
snúast um að styrkja kjarnastarfsemi Össurar. Hann segir að til

Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa
hjá ráðgjöfum í útibúum Landsbankans
eða í síma 410 4000.

410 4000 | landsbanki.is

*Nafnávöxtun frá 01.02.2005–28.02.2005 á ársgrundvelli.
Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta
er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari
upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir
sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk
upplýsinga á heimasíðu bankans www.landsbanki.is

Banki allra landsmanna
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Eigið fé í húsnæði margfaldast
Þeir sem hafa keypt húsnæði hafa margfaldað eign sína en vandinn er að
erfitt er að leysa hagnaðinn út.

STEFNIR Á ENN MEIRI VÖXT Jón er bjartsýnn á framtíðina hjá Össuri og spáir því að
fyrirtækið verði miklu stærra eftir fimm ár.

við stoðtækjaframleiðandi en erlendis erum við bara fyrirtæki í
heilbrigðisgeiranum,“
segir
hann.
Hann segist sjá fyrir sér að
eftir fimm ár verði Össur miklu
stærra fyrirtæki en í dag þótt
hann vilji ekki spá neinu um
hversu mikill vöxturinn verði.
„Við munum byggja á tækni og
nýjungum í tækni og ég held að
framtíðin hjá okkur sé mjög
björt,“ segir Jón Sigurðsson.
thkjart@frettabladid.is

10

MICROSOFT / MARITECH 092004

greina komi að kaupa fyrirtæki
annað hvort í Evrópu eða Bandaríkjunum. „Hins vegar er miklu
erfiðara að fá félög í Evrópu. Þar
er viðskiptaumhverfið stirðara en
hreyfanleikinn er meiri í Bandaríkjunum,“ segir hann.
Áhersla Össurar á að styrkja
stoðirnar með því að auka
áherslu á stuðningstækin er til
marks um hvernig fyrirtækið er
að breytast. „Við erum að breyta
okkur í að verða fyrirtæki í heilbrigðisiðnaði. Hér á Íslandi erum

Mikil hækkun á húsnæðisverði veldur því að deildar KB banka, segir að þróunin hér á landi sé
þeir sem fjárfest hafa í húsnæði á síðustu
í þá átt að fasteignaverð hafi sífellt meiri áhrif á
árum hafa margfaldað eign
einkaneyslu. Hann segir að
sína. Í Hálf fimm fréttum KB
margir nýti sér veðrými til þess
banka á föstudag kom fram að
að fjármagna neysluna en hættan
miðað við níutíu prósent skuldsé hins vegar sú að þegar fastsetningu hefur fjárfesting í
eignaverð lækki gangi áhrifin
fjölbýli skilað þrjú hundruð
jafnvel ennþá hraðar í öfuga átt.
„Það verður að hafa í huga að
prósenta hækkun á eigin fé á
þetta er ekki innleysanlegur
síðasta ári.
hagnaður. Menn þurfa stað til að
Þar sem skuldir vegna
búa á og það er ekki svo auðvelt
íbúðakaupa hækka ekkert við
nema þeir flytji aftur í foreldraverðhækkanir rennur öll hækkhús eða séu svo ólánsamir að fá
unin til eigandans sjálfs. Sá
fría vistun á einhverri stofnun á
sem til dæmis keypti íbúð á
vegum ríkisins,“ segir Þórður.
fimmtán milljónir fyrir einu
Að mati KB banka munu
ári og tók til þess níutíu próhækkanir að líkindum halda
sent lán getur nú selt íbúðina á
áfram út þetta ár enda hefur
tæpar tuttugu milljónir, endurfasteignamarkaðurinn verið í
greitt lánið og átt ríflega sex
mikilli uppsveiflu í upphafi árs
milljónir eftir. Þannig hefur ein
og verð hækkaði um tíu prósent
og hálf milljón fjórfaldast.
ÞÓRÐUR PÁLSSON Forstöðumaður
á fyrstu tveimur mánuðum
Hafi einhver keypt þrjátíu greiningardeildar KB banka.
ársins. Þetta hefur einnig áhrif á
milljón króna einbýlishús fyrir
verðbólgumælingar og segir
ári á níutíu prósent lánum gæti
sá hinn sami selt húsið í dag og átt eftir ríflega Þórður að þetta geti haft þau áhrif að verðbólga mælist há út allt árið.
sextán milljónir króna.
Þórður Pálsson, forstöðumaður greiningarthkjart@frettabladid.is

góðar ástæður

fyrir því að þú ættir að velja

NAVISION SMALLBUSINESS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Einfalt og þægilegt viðmót
Einföld uppsetning
Íslenskar handbækur
Tilbúnir bókhaldslyklar
Miklir stækkunarmöguleikar
Tenging við aðrar lausnir
Fjöldi viðbótarlausna
Microsoft samhæft
Aðgangur að þjónustuborði
Fjöldi námskeiða í boði

NAVISION
SMALLBUSINESS
 Fjárhagsgrunnur
 Fjárhagsbókhald
 Viðskiptamenn
 Sölureikningar

 Lánardrottnar
 Birgðir
 Einn notandi

Verð kr. 130.900
Verð miðað við 36 mán. greiðsludreifingu: 5.290 kr. á mán.

NAVISION
SMALLBUSINESS
Nýjung í viðskiptalausnum fyrir smærri fyrirtæki

Dæmi um viðbótarlausnir

Verð

- Hver aukanotandi
- Launakerfi
- Innheimtukerfi
- Verkbókhald

64.000.40.000.40.000.40.000.Öll verð eru án vsk.

Hafðu samband við söludeild Maritech í síma
545 3200 og fáðu allar nánari upplýsingar
um hvernig fyrirtækið getur fjárfest til
framtíðar með Navision Small Business!
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HENRIK IBSEN (1828 – 1906)
fæddist þennan dag.

„Það getur verið þægilegt að leita sér skjóls í
skýjaborgum. Auk þess eru þær auðreistar.“
Norska leikritaskáldið Henrik Ibsen er talinn einn af upphafsmönnum
nútíma leikritaritunar. Meðal þekktustu verka hans eru Brúðuheimilið,
Máttarstólpar samfélagsins og Villiöndin.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST

MERKISATBURÐIR

Saríngas í lestakerfi Tókýó

1852 „Kofi Tómasar frænda“ eftir
Harriet Beecher Stowe
kemur út í Bandaríkjunum.

Taugagasárás var gerð á lestarstöð í Tókíó þennan
dag árið 1995. Tíu manns úr hryðjuverkahópnum
Aum Shinrikyo, sem ferðuðust hver með sinni lestinni, dreifðu öllum að óvörum saríngasi á lestarstöðinni í Kasumigaseki á háannatíma. Hryðjuverkamennirnir tóku því næst mótefni gegn saríngasinu og flúðu af vettvangi á meðan aðrir farþegar leituðu í ofboði að næstu útgönguleið. Tólf
létust og rúmlega fimm þúsund manns voru fluttir
á sjúkrahús til aðhlynningar. Flestir náðu að jafna
sig að fullu en einhverjir hlutu varanlegan skaða á
augum og lungum.
Bandarísk rannsóknarnefnd lýsti því seinna yfir að
ef gasinu hefði verið sleppt út á annan hátt hefðu
tugir þúsunda getað látist.
Rannsókn málsins leiddi lögregluna á slóð sértrúarsafnaðarins Aum Shinrikyo og handtók þar yfir
hundrað manns, þar á meðal höfuðpaurs safnaðar-

1919 Fossafélagið Títan sækir
um sérleyfi til virkjunar allrar Þjórsár, en dregur umsóknirnar síðar til baka.

ins, hinn blinda
Shoko Asahara. Söfnuðurinn iðkaði búddisma og jóga. Hann
hafði verið undir
rannsókn lögreglunnar árið áður fyrir
saríngasárás þar sem
sjö manns létust.
Á níunda áratugnum
stofnaði Asahara
söfnuðinn en hann
var sjálfmenntaður í 20. MARS 1995
búddafræðunum.
Hann hét meðlimum safnaðarins að þeir myndu
öðlast ofurkraft. Helstu meðlimir safnaðarins voru
ungir og óharðnaðir drengir sem höfðu lent upp á
kant við lögin.

1939 Þýsk sendinefnd kemur til
Reykjavíkur, tæpu hálfu ári
áður en síðari heimsstyrjöldin hófst. Ósk Þjóðverja
um flugbækistöð á Íslandi
var hafnað.
1980 Verkfall sjómanna á Ísafirði
hefst og stendur til 25.
apríl.
1982 Fokker-flugvél nauðlendir í
Keflavík með 25 innanborðs eftir að sprenging
hafði orðið í vinstri hreyfli
eftir flugtak frá Ísafirði. Ekki
urðu slys á fólki.

TÍMAMÓT: JÚLÍUS JÚLÍUSSON LEIGUBÍLSTJÓRI 85 ÁRA Í DAG

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi

Haraldur Gíslason
Gullsmára 10, Kópavogi,

sem lést á líknardeild Landakots laugardaginn 12. mars verður
jarðsunginn frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 22. mars kl. 15.
Valgerður Einarsdóttir
Gylfi Norðdahl
Guðbjörg Haraldsdóttir
Pálína Ósk Haraldsdóttir
Helga Haraldsdóttir
Sigríður Haraldsdóttir
Anna María Haraldsdóttir
Auður Haraldsdóttir
afabörn og langafabörn.

Thorbjörn Nilson
Þórarinn Ó. Þórarinsson
Kristján Björnsson
Óskar J. Björnsson
Rúnar B. Sigurðsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Helgi Helgason
áður til heimilis að Hraunteigi 5 í Reykjavík,

lést á Vífilsstöðum aðfaranótt fimmtudagsins 17. mars.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Anna S. Helgadóttir
Árni H. Helgason
Gylfi Þ. Helgason
Pálína Brynjólfsdóttir
Jóna H. Helgadóttir
Pálmi Þ. Vilbergs
barnabörn og barnabarnabörn.

Slógumst oft við dátana
Júlíus Júlíusson, einn af stofnendum leigubílastöðvarinnar Hreyfils, er 85 ára gamall í dag. Hann
stofnaði Hreyfil ásamt öðrum
leigubílstjórum árið 1943 og ók
þar leigubíl allar götur síðan þar
til hann settist í helgan stein fyrir
áratug síðan.
„Ég held að það hafi verið um
tíu leigubílastöðvar í Reykjavík
áður en við stofnuðum Hreyfil,
allt einhverjar smákompur,“ rifjar Júlíus upp. „Flestir leigubílstjórarnir gengu í Hreyfil og það
breyttist margt. Fyrir það voru
allir bílarnir í einni kássu niðri í
Kvos og stöðvunum var lokað á
miðnætti. Hreyfill var hins vegar
með opið allan sólarhringinn.“
Bandarískir hermenn voru
helstu viðskiptavinir leigubílstjóranna fyrstu starfsár Hreyfils
og Júlíus segir að stundum hafi
komið til ryskinga á milli þeirra
og bílstjóranna. „Það voru engir
gjaldmælar á þessum tíma. Það
kostaði fimmtán krónur að aka til
Hafnarfjarðar frá Reykjavík og
innanbæjarakstur kostaði yfirleitt á bilinu eina til fjórar krónur.
Sumir bílstjóranna smurðu meira
á gjaldið en góðu hófi gegndi. Það
líkaði dátunum auðvitað illa og
það gat komið til stympinga milli
þeirra og bílstjóranna. En þeir
drápu nú engan sem betur fer.“

JÚLÍUS JÚLÍUSSON Á fimmta áratugnum ók hann bremsulausum Ford en líður um á
fjórhjóladrifnum Subaru í dag.

Á þessum árum ók Júlíus á átta
strokka Ford frá árinu 1937. „Það
var ágætur bíll fyrir utan bremsurnar, sem voru frekar slappar.
Ég slapp þó sem betur fer með
skrekkinn.
Á þessum tíma var náttúrlega
innflutningsbann á bíla og það var

erfitt að verða sér úti um varahluti.“ Í dag ekur Júlíus um á fjórhjóladrifnum Subaru sem hann
segir vera besta bíl sem hann hafi
átt. „Þetta er algjör draumabíll
miðað við það sem maður ók um á
áður fyrr, maður hreinlega líður
áfram.“ ■

AFMÆLI
Valgarður Egilsson læknir
er 65 ára í dag.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,
Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við andlát
og útför

Ingveldar Gísladóttur
frá Patreksfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð.
Afkomendur.

Magda Agnethe (Jensen)
Vigfússon

Pétur Kr. Hafstein, sagnfræðinemi og fyrrum
hæstaréttardómari, er 56
ára í dag.

sem lést 11. mars á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga, verður jarðsungin frá Húsavíkurkirkju laugardaginn
26. mars kl. 14.00.
Bergþóra Guðjónsdóttir
Helga Sigríður Þórarinsdóttir
og fjölskyldur.

Höskuldur Sigurjónsson
Ólafur Karlsson

Gísli Rúnar Jónsson leikari
er 52 ára í dag.

ANDLÁT
Helgi Helgason, Vífilsstöðum, áður
Hraunteigi 5, Reykjavík, lést fimmtudaginn 17. mars.
Jónas Þórðarson, frá Stóru-Vatnsleysu,
Lækjarhvammi 20, lést fimmtudaginn
17. mars.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför okkar elskulegrar eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

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

Jónas Þórðarson
frá Stóru–Vatnsleysu

andaðist á heimili sínu Lækjarhvammi 20 að morgni föstudagsins
17. mars. Jarðarförin auglýst síðar.
Guðný Baldursdóttir
Sigríður Auðbjörg Jónasdóttir
Þórunn Margrét Jónasdóttir
Sólveig Jóna Jónasdóttir
Þórður Kristinn Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Magnús Arthúrsson
Óli Vignir Jónsson
Jón Ingvar Haraldsson
Hjördís Pálmarsdóttir

Soffíu Einarsdóttur
Furugrund 54, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónustunnar Karitasar fyrir umönnun og vináttu.
Björn Helgason
Helgi Björnsson
Einar Björnsson
Alda Ásgeirsdóttir
Björn Ragnar Björnsson
Gréta Mjöll Bjarnadóttir
Soffía Björnsdóttir
Herbert Eiríksson
Arndís Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Þorgerður E. Sæmundsen, Aðalgötu 2,
Blönduósi, lést laugardaginn 12. mars.
Útförin hefur farið fram.

Boð um þátttöku

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 27797 03/2005

í hlutafjáraukningu Landsbanka Íslands hf.
Bankaráð Landsbanka Íslands hf. ákvað á fundi sínum
11. mars sl. að hækka hlutafé bankans um 800.000.000 króna
að nafnverði. Tilgangur hlutafjáraukningarinnar er að styrkja
eiginfjárstöðu bankans í ljósi mikils vaxtar á síðasta ári og að
styðja við áframhaldandi vöxt á þessu ári.

Lágmarkshlutur sem hægt er að skrá sig fyrir í útboðinu er
10.000 krónur að nafnverði eða 142.500 krónur að kaupverði.

Nýir hlutir verða boðnir núverandi hluthöfum bankans til kaups
í samræmi við hlutafjáreign þeirra í lok dags föstudaginn
11. mars 2005, með þeirri undantekningu að þeim sem áttu þá
100.000 krónur eða minna að nafnverði verður boðið að skrá
sig fyrir 10.000 krónur að nafnverði.

Einungis verður tekið við rafrænum áskriftum á vef
Landsbankans – www.landsbanki.is. Við skráninguna þurfa
hluthafar að slá inn kennitölu ásamt lykilorði sem sent var
hluthöfum bréflega.

Nýtt hlutafé verður selt á genginu 14,25 krónur á hlut, sem
er afsláttur að fjárhæð 0,6 krónur fyrir hverja krónu nafnverðs
miðað við markaðsgengi í lok dags 11. mars 2005.

410 4000 | landsbanki.is

Skráning hlutafjár stendur til kl. 16:00
þriðjudaginn 29. mars 2005.

Þeir hluthafar sem ekki hafa aðgang að nettengdri tölvu geta
haft samband við þjónustuver Landsbankans í síma 410-4000
eða útibú Landsbankans og munu starfsmenn bankans hafa
milligöngu um skráningu gegn því að hluthafar gefi upp
kennitölu og lykilorð.

Banki allra landsmanna
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Katrín á
fleygiferð
Katrín Jakobsdóttir ætlaði aldrei að ganga í stjórnmálaflokk. Árið 2002 var hún allt í einu komin í VG
og ári síðar orðin varaformaður. Í samtali við Björn
Þór Sigbjörnsson líkir hún pólitískum áhuga við
alkóhólisma, segir stjórnmálamenn alltaf að plata og
kennir kapítalismanum um fullnægingarþurrð kvenna.

K

atrín er öðruvísi stjórnmálamaður en flestir af
hennar kynslóð. Hún tekur
þátt í stjórnmálastarfi á eigin forsendum og lætur ekki stjórnast af
skoðunum annarra. Hún nálgast
málin út frá eigin brjósti og talar
hreint út. Katrín viðurkennir þó að
þegar hún hafði afskipti af stjórnmálamönnum í fyrsta sinn hafi hún
gripið til hefðbundinna pólitískra
vopna; að plata. „Ég var í Menntaskólanum við Sund og átti að skipuleggja fund með foringjum flokkanna. Ég byrjaði að hringja en ýmist vildu menn ekki koma eða senda
minni spámenn. Ég sá fram á að
þetta yrði ömurlegt og skipti um
aðferð. Ég hringdi í Jóhönnu Sigurðardóttur og sagði henni að Jón
Baldvin ætlaði að koma. Hún var
þá til. Svo hringdi ég í Jón Baldvin
og sagði honum að Jóhanna ætlaði
að koma. Þá var hann til.“ Svona
gekk þetta þar til Katrín var ánægð
með það fólk sem átti að ræða pólitík á fundi MS-inga 1995. Og fundurinn gekk vel. „Já, þetta var góður
og skemmtilegur fundur og ég man
að mér þóttu allir stjórnmálamennirnir nokkuð skemmtilegir.“

Ætlaði aldrei í flokk
Katrín ólst ekki upp við eldheitar
pólitískar umræður við eldhúsborðið en Þjóðviljinn var keyptur á
æskuheimilinu í Álfheimunum.
„Það var talað um allt á heimilinu,
en ekkert meira um pólitík frekar
en eitthvað annað. Ég hafði engan
sérstakan áhuga á stjórnmálum en
vissi hvar ég stóð. Áhuginn kviknaði svo undir lok menntaskólans.“
Þrátt fyrir að áhugi á stjórnmálum hafi verið vakinn var Katrín
staðráðin í einu: „Ég ætlaði aldrei
að ganga í flokk. Mér fannst
flokkakerfið staðnað og hallærislegt,“ rifjar hún upp. Áformin um

að standa utan flokka fóru þó á
annan veg, eins og kunnugt er.
Eftir að menntaskólanum
sleppti fór Katrín í Háskóla Íslands, þar sem hún tók þátt í stúdentapólitíkinni með Röskvu.
Um svipað leyti varð hún félagi
í Samtökum herstöðvaandstæðinga en stjórnaði því reyndar ekki
alveg sjálf. „Bróðir minn var í
samtökunum og gaf mér aðild og
árgjald í afmælisgjöf,“ segir hún
og hlær. Það samrýmdist þó skoðunum Katrínar að starfa innan
samtakanna enda svarinn andstæðingur hernaðar og veru
bandaríska hersins á Miðnesheiði.
Kjörin varaformaður
Það var snemma árs 2002 sem
Katrín þurfti að endurskoða fyrri
ákvörðun sína um að ganga ekki í
stjórnmálaflokk. Vinstri grænir
föluðust eftir því við hana að hún
gengi í flokkinn og tæki eitt af sætum hans á Reykjavíkurlistanum
fyrir kosningarnar um vorið. Hún
þáði boðið.
Þremur mánuðum síðar var hún
orðin formaður ungliðahreyfingar
VG og aðeins ári eftir það varaformaður flokksins. Hlutirnir gerðust
hratt og hinn nýi varaformaður
VG var aðeins 27 ára. „Þetta gerðist allt of hratt og það er ljóst að ég
hætti útbrunnin í pólitík eftir
fimm ár,“ segir Katrín hlæjandi.
En það var ekki af ánægjunni
einni sem hún gaf kost á sér í embætti varaformanns, úrslit þingkosninganna vorið 2003 voru henni
áhyggjuefni. „Við fengum fimm
þingmenn kjörna, allt sömu menn
og sátu kjörtímabilið á undan og
allir voru þeir um fimmtugt. Það
má ekki misskilja mig, þetta er alveg sérlega yndislegt fólk en mér
fannst þetta samt ekki ganga og
vildi yngja upp í forystunni.“

Hjóla- og vélsleðadagar Í Nítró
TILBOÐ
Vulcan 800 2005
Verð aðeins 968.000

kr.

Hjálmur fylgir hverju seldu hjóli.

14.123 * á mánuði
*Meðalgr. pr. mán í 60 mán.
Miðað við útborgun kr. 290.000 og SP bílalán.

TILBOÐ
Husaberg FE

450cc, 550cc & 650cc árg. 2005
Verð frá 970.000

kr.

Hjálmur fylgir hverju seldu hjóli.

14.123 * á mánuði
*Meðalgr. pr. mán í 60 mán á FE 450cc.
Miðað við útborgun kr. 290.000 og SP bílalán.

Léttasta endurohjól landsins.
Getum einnig útvegað 2004 hjól á frábæru verði.
Aðeins örfá hjól eftir hjá framleiðanda.
Hafið samband við sölumann.

Nitró / Járnhálsi 2 / Sími: 557 4848 / www.nitro.is

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR „Ég hugsa oft á fundum um morðið í borgarstjórn eða morðið í fræðsluráði og hef myrt marga í huganum.“

Svanhildur Kaaber var að láta
af varaformennsku og Katrín var
kjörin í hennar stað. Hún vílaði
ekki fyrir sér að takast á við þetta
ábyrgðarstarf. „Nei, alls ekki.
Þegar eitthvað svona kemur upp
þá slæ ég til. Ég get þá bara hætt
ef mér finnst leiðinlegt.“
Hún er ófáanleg til að lýsa yfir
áhuga á að verða formaður VG
þegar fram í sækir, segist ekki
hugsa svo langt fram í tímann.
Pólitíkusar plata
Oft hefur verið fullyrt að Reykjavíkurlistinn sé við það að springa
en fulltrúar hans segja jafnan á
móti að samstarfið hafi aldrei
gengið betur. Katrín hefur sínar
skoðanir á málinu. „Pólitíkusar eru
náttúrlega alltaf að plata. Sumir
velja að segja að allt sé frábært og
það er bara þeirra ákvörðun. Við
höfum átt í mörgum erfiðum málum og það er allt í lagi að viðurkenna það. Við erum ekki átakafælinn hópur og höfum komist í
gegnum erfið mál án þess að fara
út í einhver læti. Það er bara hið
besta mál.“
Nú sem fyrr eru uppi vangaveltur um hvort Reykjavíkurlistinn bjóði fram í kosningunum að
ári. Katrínu sýnist helmingslíkur
vera á því. „Ef flokkarnir koma sér
saman um góð málefni og listinn
fer í ákveðið endurnýjunarferli
getur hann lifað. Ég viðurkenni að
ég er ekki mesti aðdáandi Framsóknarflokksins á landinu en hef
hins vegar ekki átt í nokkrum
erfiðleikum með að vinna með
borgarfulltrúum hans. Það gæti
líka verið mjög sterkt fyrir VG að
bjóða fram sér. Á þessu eru kostir
og gallar. Þú færð mig að minnsta
kosti ekki til að lýsa því yfir að Rlistinn sé sprunginn.“
Kapítalismi og kynlíf
Það eiga ekki allir gott með að
skilja hvers vegna fólk gefur sig
að stjórnmálum. Argaþrasið, atgangurinn og orðbragðið eru með
öðrum hætti en í flestum greinum,

Katrín í
hnotskurn
Aldur: 29 ára.
Menntun: Íslenskufræðingur.
Störf: Borgarfulltrúi –
situr í menntaráði og
er formaður umhverfisráðs. Stjórnandi Sunnudagsþáttarins á Skjá einum
og kennir á námskeiðum um glæpasögur.
Áhugamál: Stjórnmál, glæpasögur og
útivera í sveitum
landsins (þrátt fyrir
gríðarlegt gróðurofnæmi!).
fólk verður að opinberum persónum og stór hluti lífs þess fer fram
fyrir opnum tjöldum. Katrín líkir
pólitík við alkóhólisma. „Ég held
að þetta sé svipað. Maður vill þetta
ekkert endilega en gerir það samt.
Stundum stend ég frammi fyrir að
þurfa að sitja fimmtán fundi um
eina helgi og finnst tilhugsunin
hræðileg. Þá spyr ég mig hvers
vegna ég sé að þessu. Kenning mín
er sú að þetta sé veiki.“
Öllum má vera ljóst að Katrín
er ekki hrifin af kapítalisma og á
dögunum hélt hún því fram að kapítalisminn hefði eyðilagt kynlífið.
Fyrir vikið uppskar hún fúlllyndi
hægrimanna. „Ég skrifaði grein
um þetta á Múrinn því ég held að
pólitík eigi við allt. Það birtust nýlega tvær fréttir um íslenskar konur og kynlíf. Í annarri var sagt að
þær ættu flest hjálpartæki ástarlífsins og í hinni að þær ættu erfitt

með að fá fullnægingu. Þetta sýnir
að kapítalisminn virkar ekki. Það
er sama hvað maður kaupir mikið
af dóti, það er ekki það sem er lykillinn að lífshamingjunni. Ég vil
meina að búið sé að gera kynlífið
að svo mikilli söluvöru að fólk
verði stressað og geti ekki fengið
það. Ég lauk svo greininni á að
skjóta létt á kapítalistana með að
segja að þeir hefðu misst af miklu.
Ég hef heyrt í þeim mörgum sem
eru ósáttir við túlkun mína og
segja að ég hafi greinilega aldrei
sofið hjá hægrimanni,“ segir
Katrín og hlær.
Myrðir á borgarstjórnarfundum
Líf Katrínar Jakobsdóttur snýst
ekki bara um stjórnmál. Hún er
heltekin af áhuga á glæpasögum
og hefur skrifað tvær ritgerðir um
slíkar bókmenntir. Áhuginn vaknaði í æsku þegar hún las bækur
Enid Blyton og síðar Agöthu
Christe.
Og hún á sér draum. „Mig
dreymir um að skrifa glæpasögu
en þau mál eru skammt á veg komin.“ Hún viðurkennir þó að hugsa
reglulega um vettvang glæps fyrir
söguna. „Ég hugsa oft á fundum
um morðið í borgarstjórn eða
morðið í fræðsluráði og hef myrt
marga í huganum,“ segir Katrín
hlæjandi.
Hún er líka í áhugaleikhópnum
Hörpunni sem reyndar hefur ekki
farið mjög hátt í samfélaginu. „Við
höfum sett upp þrjár sýningar og
það er mjög skemmtilegt. Í útskriftarveislunni minni settum við
upp morðgátu. Ég var hamingjusamt lík í hálftíma þar til hinn seki
fannst.“
Katrín er ekki í hefðbundnu níu
til fimm starfi heldur vasast í
mörgu. Dagarnir eru ólíkir og það
hentar henni vel. „Ég hef alltaf átt
erfitt með að hugsa um eitt í einu
og finnst ágætt að vera í borgarmálunum en líka aðeins í landsmálunum, bókmenntunum og fjölmiðlunum. Ég vil halda öllu opnu
og geta breytt til.“ ■

Skemmtilegt
um helgina
Nýtt
í Hagkaupum

Sveppi
mun sýna atriði
úr leikritinu

Kalli á
þakinu
Sunnudaginn 20. mars

Freyju páskaegg
Rísegg sem hittir í mark. Leikritið Kalli á þakinu er í
samstarfi við Freyju.

Frumsýning
á Íslandi:

í Smáralind kl. 15:00
í Kringlunni kl. 16:00
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Ljósakallinn
í austri
Eitt af skemmtilegri sérkennum hins fallna
Austur-Þýskalands var græni og rauði
kallinn á gangbrautarljósunum. Þeir lifa enn
góðu lífi, þrátt fyrir að múrinn illræmdi sé
fyrir löngu fallinn.

A

llir sem komið hafa til
Austur-Berlínar hafa tekið
eftir græna kallinum með
hattinn, sem blasir við gangandi
vegfarendum í hvert sinn sem
þeir fara yfir gangbraut.
Græni kallinn vekur strax
kátínu aðkomufólks, sem aldrei
hefur séð hann fyrr. Heimamönnum er líka hlýtt til hans, enda er
hann vinalegur og uppörvandi þar
sem hann stikar stórum og segir
börnum jafnt sem fullorðnum að
nú sé óhætt að ganga yfir götuna.
Þeir sem flýta sér alltaf yfir á
rauðu ljósi missa kannski af því
að sjá þann græna, og taka vart
heldur eftir rauða kallinum.
Sá er samt ekki síður eftirtektarverður, þar sem hann stendur
ábúðarfullur með hattinn sinn og
heldur út báðum höndum eins og
sá sem valdið hefur: Nemið staðar! segir hann greinilega með látbragði sínu þótt enginn heyri orð.
Örlítið yngri en Berlínarmúrinn
Ljósakallinn, sem Þjóðverjar
nefna Ampelmann, á sér nærri 44
ára langa sögu. Fyrstu gangbrautarljósin í Austur-Berlín voru sett
upp þann 13. október árið 1963,
tveimur árum eftir að hinn
illræmdi Berlínarmúr
var reistur.
Þegar AusturÞjóðverjar fóru
að huga að því að
reisa
gangbrautarljós var
strax ákveðið
að vanda til
verks og gæta
þess að apa nú
ekki í blindni
eftir kapítalísku
gangbrautarljósunum í vestrinu,
enda þóttu þau með afbrigðum óspennandi og
leiðinleg útlits.

Fenginn var sálfræðingur, Karl
Peglau að nafni, til þess að hanna
nýju ljósin. Hann hafði stundað
rannsóknir á umferðarslysum og
gekk út frá þeirri snjöllu hugmynd að fólk í umferðinni færi
miklu frekar eftir umferðarmerkjum ef þau væru vinaleg í útliti.
Feitlaginn með hatt
Þess vegna gætti hann þess að
hafa kallinn frekar feitlaginn og
með hatt á höfði. Hvort tveggja
höfðar til barna, auk þess sem
ljósaflöturinn verður stærri, sem
einnig hjálpar til þess að fólk sjái
ljósin betur.
Peglau óttaðist reyndar að tillögu hans yrði hafnað af stjórnvöldum vegna þess að hatturinn,
sem Ampelmann bar með stæl,
þætti einum um of borgaralegur.
Þvert á móti var hugmyndinni
afskaplega vel tekið. Ljósakallinn
var jafnframt óspart notaður við
gerð fræðsluefnis fyrir ungt fólk í
umferðinni. Meðal annars gengu
árum saman sjónvarpsþættir í
austur-þýska barnatímanum þar
sem Ampelmann lék stórt hlutverk.
Alþýðan kom til bjargar
Berlínarmúrinn vondi
brast í nóvember árið
1989, en ljósakallinn góði lifir enn.
Hann er engum
til ama, þótt
hann
minni
fólk á tíma alræðisstjórnarinnar sem ríkti
fyrir
austan
múrinn.
Fljótlega eftir
að þýsku ríkin tvö
sameinuðust árið
1991 komu reyndar
upp þau áform að breyta
gangbrautarljósunum í austur-

GRÆNI KALLINN Í AUSTUR-BERLÍN Umferðarljósin á gangbrautum í austurhluta Þýskalands eru öðruvísi en annars staðar í heiminum.

hluta Berlínar til samræmis við
það sem tíðkaðist vestan megin
múrsins. Ljósin voru tekin niður,
en þá reis alþýðan upp á ný. Enginn vildi missa ljósakallana.
Þótt lífið í Austur-Þýskalandi
hafi að mörgu leyti verið erfið
glíma við ómanneskjulegt kerfi
þótti mörgum Austur-Þjóðverjum
hin vestræna lífsbarátta ekki
síður vera grimm og ómanneskjuleg.
Framtakssamir
kaupsýslumenn tóku einnig þennan litla karl
upp á arma sína og tóku að fram-

leiða ýmiss konar vöru undir
vörumerkinu Ampelmann. Allt
var það gert í samvinnu við sálfræðinginn Peglau, sem átti hugmyndina í upphafi.
Kominn til að vera
Fyrirtækið rekur í dag þrjár
verslanir í Berlín þar sem meðal
annars má fá boli og baðsloppa,
bókastoðir og lampa, kaffikönnur
og regnhlífar, allt ýmist með
mynd af Ampelmann eða með lögun hans.
Þrýstingur á stjórnvöld fór

jafnt og þétt vaxandi, sem varð til
þess að þau gáfu sig á endanum og
árið 1997 var hinn ástkæri karl
kominn aftur á sinn stað við gangbrautirnar austan megin múrsins,
sem þá var reyndar að mestu
horfinn.
Engin haldbær rök höfðu komið fram gegn því að notast við
austur-þýsku ljósakallana. Þvert á
móti voru allir sammála um að
þeir væru mun hentugri til síns
brúks en hinir svipdaufu ljósakallar vestursins.
gudsteinn@frettabladid.is

MONTY PYTHON AND THE HOLY
GRAIL Söngleikur byggður á þessari sígildu kvikmynd hefur verið settur á fjalirnar á Broadway.

Söngleikur
um heilagan
gral
Leikarinn Eric Idle hefur sett á
fjalirnar söngleik á Broadway
byggðan á gamanmyndinni sígildu Monty Python and the Holy
Grail frá árinu 1974. Tók það Idle,
sem er einn af meðlimum Monty
Python-hópsins, þrjú ár að undirbúa sýninguna.
Söngleikurinn nefnist Spamalot og hefur hann fengið mjög
góða dóma gagnrýnenda og fína
aðsókn. Tim Curry, sem lék meðal
annars í The Rocky Horror Picture Show, Hank Azaria úr The
Simpsons og David Hyde Pierce,
sem lék Niles Crane í Frasier, fara
með helstu hlutverkin. ■

BT Skeifan, BT Kringlunni,
BT Egilsstöðum, BT Selfossi

kl. 13 til 17
BT Smáralind

kl. 12 til 18

Medion C6 Centino W1

14,1”

• Intel® Pentium® M processor 735 (1.7GHz)
• 14.1” W-XGA TFT (1280x768)
• Intel® Extreme Graphics 2 technology
• 512 MB DDRRAM 333MHz
• 80 GB Harður diskur
• DVD Skrifari
• Wi-Fi® Wireless (802.11g)
• Þyngd 2.2kg

Hv
ít

MD95280

Ótrúlega
létt
aðeins .
2,2 kg

it
ál

TV
OUT

Dothan örgjörvi
Ný útgáfa af Centrino
örgjörvunum sem
afkastar allt að 22%
meira.

22%

DV ready
Nú er ekkert mál að
tengja tökuvélina við
tölvuna, klippa til og
skrifa á DVD.

READY

TV
OUT
TV out
Auðvelt er að tengja tölvuna við
sjónarp.harða diskinum og eykur
hraða í vinnslu tölvunnar.

Notaðu 2 skjái.
Auðvelt er að tengja
tölvuna við tölvuskjá
og nota hann sem
vinnupláss. Hægt er
að nota 2 skjái sem
einn.

Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu
þráðlausu neti sem er
nauðsynlegt í ferðavélum í dag.
Nýjasti 54Mpbs staðallinn að sjálfsögðu.

FYLGIR

155.988
Staðgreitt

12.999**

4.349*

Vaxtalaust 12 mán.

Tölvukaupalán 48 mán.

Heildarverð: kr. 158.513

Heildarverð: kr. 211.459

4.349

12.000 kr. afsláttur
af tölvu með 12 mánaða

áskrift af BTnet

21”
Vinsælasta leikjavél
í heimi er komin aftur.
Nýtt útlit - sami kraftur

Ódýrasta
21” tækið
á Íslandi!

Playstation 2 spilar
líka DVD myndir
og geisladiska

DVD spilari

8.999

14.999
16.

Denver 21" Sjónvarp
DTX-2128

• 21" Black Matrix myndlampi • Textavarp • Fjarstýring
• Sjálfvirk stöðvainnsetning • Svefnrofi • Scart-tengi

Dolby Digital/DTS
Þannig getur þú noti› hljómgæ›a
kvikmynda sem teknar eru upp í DTS
til fullnustu.

Playstation 2
er fyrir alla
fjölskylduna

Fjölkerfa DVD spilari
Spilar SVCD/DVD-R/DVD-RW
og MP3 diska.

11.999
rust

dý
Langóa
á Ísl ndi
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Eignastu hana á DVD

Töfrar
verða til
Sendu SMS skeytið BTL FBT á númerið 1900 og þú gætir unnið.

11. hver vinnur.
Taktu þátt þú gætir unnið:
Incredibles á DVD • Incredibles á VHS • Incredibles vasaútvarp • Incredibles Úr
Aðrar DVD og VHS myndir • Kippu af Coca Cola og margt fleira.
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

SISSEL KYRKJEBØ Hún getur varla beðið eftir að snúa aftur til landsins í haust og halda
tónleika fyrir Íslendinga en uppselt er á tónleikana, sem og aukatónleikana sem efnt var
til vegna gífurlegrar aðsóknar.

„Ég hef aldrei komið hingað áður.
Við vöknuðum klukkan sex daginn
eftir að við komum til þess að
skoða Gullfoss, Geysi og Þingvelli.
Veðrið var svo fallegt og þetta var
fullkomið Ég hlakka svo til að
koma í október og sjá haustlitina,“
segir Sissel, sem myndi sóma sér
vel innan um haustlitina, hún er
með mosagrænan augnskugga og
rauðleitt hár. Hún er falleg kona og
hefur gífurlega útgeislun sem nýtur sín best þegar hún brosir stóru
brosi og hlær dillandi hlátri.
Röddin alltaf verið til staðar
Sissel hefur haft sönginn að
atvinnu síðan hún var sextán ára
en hefur þó sungið alla sína ævi
að eigin sögn. „Ég byrjaði í barnakór þegar ég var níu ára. Söngur
fyrir mér er ekki eitthvað sem ég
lærði heldur er hann mér náttúrulegur. Röddin og ánægjan af því
að syngja hefur alltaf verið til
staðar fyrir mig. Þetta hefur
verið hluti af lífi mínu alla mína
ævi og ég er þakklát fyrir að geta
haft þetta að starfi. Það að fá að
ferðast um allan heim er varla
slæmur kostur.“
Að sögn hlustar Sissel aðallega á
klassíska tónlist og djass. „Ég hef
líka verið að hlusta á Swan Lee og
norskan söngvara sem heitir William Hutt. Ég fæ þó áhrif alls staðar
frá. Bæði frá fólki sem ég hitti og
vinn með og frá öllu sem ég upplifi,
les og sé. Ég hef unnið í mismunandi stílum og tel það mikilvægt að
festast ekki í sama stílnum. Ég hef
til dæmis bæði unnið með Warren

G og Placido Domingo, eins ólíkir
og þeir eru. Það er mikilvægt að
hafa mismunandi áherslur í vinnunni. Þegar tveir ólíkir heimar hittast eins og þegar ég vann með
Warren G held ég að töfrar geti
orðið til,“ segir hún dreymin á svip.
Sturtan eini áheyrandinn
Hún segist þó aðeins syngja lög
sem henti hennar eigin rödd og alls
ekki vilja syngja hvað sem er fyrir
almenning. „Ég syng mörg mismunandi lög en ég er mjög gagnrýnin á það sem ég geri. Ég er minn
harðasti gagnrýnandi. Ég veit hvað
ég get prófað marga ólíka stíla en
ég vil ekkert endilega gera það
fyrir framan áhorfendur.
Ég syng aðeins það besta fyrir
almenning og sumt syng ég bara í
sturtunni og það er nokkuð sem ég
myndi aldrei syngja fyrir neinn
annan en sjálfa mig, sturtan er þá
eini áheyrandinn minn,“ segir hún
og skellihlær.
Snið tónleikanna í september
verður á þann hátt að Sissel syngur
ásamt hljómsveit sinni og íslenskum stúlknakór. „Þetta verða popplög og klassísk þjóðlög í bland en
gerð á minn eigin hátt. Ég verð
ekkert hoppandi skyndilega frá
einum stíl til annars.
Tónleikarnir verða í rauninni
byggðir á ferli mínum og hápunktum hans. Það verður mikið af fólki
á sviðinu og voða gaman. Ég hlakka
til að vinna með íslensku stúlkunum. Þetta verður gott.....“æþþisslega gott,“ segir hún ánægð með íslenskukunnáttu sína.

Söngkonan Sissel
Kyrkjebø dvaldi hérlendis í vikunni til þess
að kynna tónleikana sína
sem verða í haust.
Einnig kíkti hún á tónleika góðvinar síns,
Placido Domingo. Borghildur Gunnarsdóttir
hitti Sissel og spjallaði
við hana um ferilinn og
fleira.
Tekur börnin með á ferðalög
Sissel gaf út sína fyrstu plötu þegar
hún var aðeins sextán ára gömul.
Hún hefur gefið út fjölda platna síðan og aðspurð hversu margar þær
séu á hún í mestu vandræðum með
að rifja það upp. Hún setur upp
spurnarsvip og starir hugsi út í loftið. „Ég veit ekki, kannski fimmtán,
nei ég veit það ekki, ég hef ekki
hugmynd,“ segir hún og hlær aftur.
Aðspurð hvort hún vinni svona
mikið svarar hún: „Já þetta er náttúrlega vinnan mín! Annars væri
ekki matur á borðum,“ segir hún og
hlær enn. „Ég fæ ekki oft frítíma en
stundum get ég gefið mér smá tíma
til að gera það sem mig langar. Vera
með fjölskyldunni minni til dæmis.
Ég á tvö börn og þeim finnst stundum gaman að eiga fræga mömmu.
Þau fá líka stundum að koma með
mér í tónleikaferðalög. Þeim finnst
það rosalega gaman og njóta þess
að ferðast og hitta nýtt fólk. Mér
finnst líka mikilvægt að þau kynnist því um hvað starfið mitt snýst.“
Sissel segir að lokum að hún geti
ekki beðið eftir að koma aftur í
haust og halda tónleika fyrir Íslendinga og vinna með íslenskum
tónlistarmönnum. Hún tekur þétt í
höndina á blaðamanni, sem þakkar
fyrir spjallið. Það er ekki annað
hægt en að brosa eftir fund við
þessa hlýju söngkonu sem virðist
ekki hafa snefil af hroka þrátt fyrir
að njóta jafn mikillar frægðar og
frama og raunin er. Það er einnig
augljóst að margir hérlendis bíða
tónleika hennar með óþreyju því á
þá seldist upp samdægurs. ■

Ómissandi:

Heklunál og kassagítar
Sóley Kristjánsdóttir plötusnúður og Sverrir Bergmann tónlistarmaður
völdu þrjá ómissandi hluti.
Sóley Kristjánsdóttir eða Dj Sóley eins og
flestir þekkja hana er núna á þriðja ári í sálfræði. Hún er einnig að undirbúa ferð til
Asíu og Ástralíu í sumar þar sem hún ætlar
að skoða heiminn aðeins betur. Hún er
einnig enn að þeyta skífum og er það helst
í fjörinu á Vegamótum.
Góður eldhúshnífur. Eftir að ég uppgötvaði hvernig það er að vinna með alvöru
hníf fær ekkert stöðvað mig í eldhúsinu. Ég
sker niður grænmeti á ljóshraða og töfra fram nýja rétti á
mettíma. Ég er alveg hætt að hjakkast á tómötunum. Ég
nota voðalega fína japanska Global-hnífa.
Heklunálin er vopn mitt við leiðindum. Ég tek hana alltaf með í flugið
eftir að hafa sannfært gaurana í tollinum um að hún sé
bitlaus. Svo sit ég og hekla alla leið til útlandanna.
Góðir hanskar. Þegar það er svona kalt úti
eins og hefur verið undanfarna daga eru
hanskarnir mér ómissandi. Þeir taka mesta
blámann af höndunum. Einnig virkar túba af
handáburði reyndar mjög vel á mig.

Sverrir Bergmann vinnur á Popptíví þar
sem hann er einn stjórnenda þáttarins Fríða
og dýrið. Auk þess er hann í hljómsveitinni
Daysleeper. „Dags daglega er ég að vinna á
Popptíví á milli þess sem ég sem tónlist og
leik mér í körfubolta,“ segir hann.
Nintendo-tölvan mín er ómissandi af því að
hún er traustasti vinur minn. Ég get alltaf farið
til hennar sama hvernig á stendur. Það er alveg
sama þótt ég svíki hana, hún tekur alltaf á móti
mér aftur.
Kassagítarinn er nauðsynlegur því hann hjálpar
mér við að semja lög og lætur mér líða vel. Ekki
bara það heldur er hann líka frábær ferðafélagi og
heldur alltaf uppi fínni stemmningu í góðra vina
hópi.
Lazy-boy stóllinn minn. Hann inniheldur ísskáp þar sem
ég kæli bjórinn minn og einnig er hann útbúinn sem nuddtæki. Hann nuddar mig
því og kælir bjórinn minn á meðan ég
horfi á sjónvarpið. Hann passar líka stórkostlega vel með Nintendo-tölvunni minni.

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.35
13.20

19.44
19.29

7.28
7.12

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er sunnudagurinn 20. mars,
79. dagur ársins 2005.

Deildarstjóri
Verslunarstjóri
Skrifstofustjóri
Framkvæmdastjóri
Sjávarútvegsfræðingur
Prófdómari
Starf í móttöku
Skiltagerð
Verkfræðingur
Kennarar
Viðgerðarmenn
Fjármálastjóri
Rafvirkjar
Afgreiðslustarf
Verkfræðingar
Hjúkrunarfræðingar
Sölumenn
Leikskólakennarar
Tæknifræðingar

SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 24

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta

.

Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

STÖRF Í BOÐI

Haraldur við laxinn og urriðann sem hann ætlar að tefla fram í heimsmeistarakeppni í Illinois í Bandaríkjunum eftir nokkrar vikur.

Stoppar upp fiska og fugla
Haraldur Ólafsson er einn fárra hér á landi sem hafa starfsheitið uppstoppari.
Hann býr á Akureyri og er Evrópumeistari í fiskauppstoppun. Nú er hann á
leiðinni á heimsmeistaramót með tvo laxfiska.
Haraldur hefur sérhæft sig í uppstoppun
á laxfiskum og kveðst hafa alveg nóg að
gera. Spurður hvort menn séu svona stoltir af veiðinni sinni að þeir láti stoppa hana
upp svarar hann: „Já, oft hafa menn sett
markið við 20 punda fiska en ég fæ líka
stundum fiska sem einhver saga er bundin við.“ Hann segir verðið á uppstoppun
fisks hlaupa á tugum þúsunda en þó ekki
fara upp í hundrað. „Bæði er mikil vinna
við þetta og eins er efniskostnaður mikill,“ segir hann og kveðst meðal annars
nota lakk og aðrar vörur sem brúkaðar
eru við boddíviðgerðir á bílum. En hvað
notar hann í tróð? „Það er sérstakt frauð
sem ég flyt inn í steyptum kubbum og
tálga niður,“ svarar hann. Að sjálfsögðu
finnst honum þetta skemmtilegt starf,
annars væri hann ekki í því. „Ef ég verð
leiður á fiskunum tek ég einn og einn fugl
inn á milli,“ segir hann og brosir.
Hann kveðst hafa byrjað að fikta við að

stoppa upp fugla fyrir fimmtán árum en
fiskauppstoppun hafi hann lært með því
að vinna á verkstæðum bæði í Noregi og
Ameríku. „Það er erfitt að komast í nám í
þessu og svakalega dýrt en besti skólinn
er á verkstæði hjá fagmanni,“ segir hann.
Haraldur er keppnismaður. Lyftingar
áttu hug hans allan í 15 ár og ekkert annað
komst að. Nú er hann að búa sig undir
heimsmeistaramót sem haldið verður í
Springfield í Illinois í Bandaríkjunum en í
fyrra fór hann á Evrópumeistaramót og
náði titlinum Evrópumeistari í fiskauppstoppun. Í Springfield ætlar hann að
sækja ýmis námskeið og draumurinn er
að læra að tálga fiska út í tré en það segir
hann mjög tímafreka vinnu. Í lokin er
hann spurður hvernig íþróttamaður kunni
við sig í svona kyrrsetustarfi og því svarar hann: „Ég fer í ræktina þrisvar til fjórum sinnum í viku til að halda mér ganggun@frettabladid.is
andi.“

Rafvéla- e›a
rafeindavirki

í atvinnu
Fjöldi þeirra sem eru sextíu ára og
eldri í Bretlandi og fara ekki á eftirlaun mun tvöfaldast á næstu
tveim áratugum því fólki finnst
það of ungt til að fara á eftirlaun,
segir í nýrri skýrslu. Eins og skýrt er
frá á fréttasíðu BBC mun einn af
hverjum fimm starfsmönnum sem
komnir eru yfir sextugt vera í
vinnu árið 2020. Skýrsla þessi er
byggð á könnun og úrtakið var tólf
hundruð manns. Aftur á móti hélt
einn af hverjum sex að þeir
myndu verða neyddir til að vinna
lengur en til sextugs í starfi sínu.
Regluleg laun á almennum vinnumarkaði hafa hækkað að
meðaltali um 5,3
prósent á tímabilinu frá fjórða
ársfjórðungi
árið 2003 til
fjórða ársfjórðungs
árið
2004 sam-

kvæmt tölum Hagstofu Íslands.
Kaupmáttur launa jókst að meðaltali um 1,4 prósent á milli ára.
Laun kvenna hækkuðu um 6,3
prósent en karla um 4,8 prósent.
Laun á höfuðborgarsvæðinu
hækkuðu um 5,1 prósent en laun
utan höfuðborgarsvæðisins um
5,7 prósent.
Félagsmenn í Póstmannafélagi Íslands samþykktu nýgerðan kjarasamning PFÍ við Íslandspóst í síðustu viku. Þetta kemur fram á
heimasíðu Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, bsrb.is.
Samningurinn gildir til þriggja ára
eða til ársloka 2007 og nær til um
ellefu hundruð félagsmanna.
Áhersla var lögð á að hækka laun
þeirra lægst launuðu en meðalhækkun launa er um 21 prósent á
samningstímanum.
Upphafshækkun á þessu ári er 4,25 prósent, 3,0 prósent frá 1. janúar
2006 og 2.5 prósent frá 1. janúar
2007.
atvinna@frettabladid.is

Grafískur hönnu›ur

Kraftvélar óska a› rá›a rafvélavirkja e›a
rafeindavirkja.
Vegna ört vaxandi verkefna leitum vi› a› rafvéla-/rafeindavirkja til a› sinna sérhæf›um
vi›ger›um á lyfturum og vinnuvélum.

Kraftvélar sjá um innflutning, sölu og
ﬂjónustu á Komatsu vinnuvélum, Toyota
lyfturum sem og fjölda annarra ﬂekktra
vörumerkja. Hjá fyrirtækinu starfa 50
manns.

LIGGUR Í LOFTINU

Hæfniskröfur
Menntun sem rafvélavirki e›a rafeindavirki
Reynsla af lyftara- og vélavi›ger›um
Hei›arleiki og snyrtimennska
Stundvísi og reglusemi

Kraftvélar óska a› rá›a grafískan hönnu›.
Starfi› felst í umsjón me› marka›sefni og heimasí›u
í samrá›i vi› sölu- og marka›sstjóra. Starfshlutfall
er 50%.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
29. mars nk.

www.kraftvelar.is og www.komatsu.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. mars nk.

Uppl‡singar veitir Baldur Jónsson.
Netfang baldur@hagvangur.is

Uppl‡singar veitir Baldur G. Jónsson. Netfang: baldur@hagvangur.is

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík
Sími 520 4700 • Fax 520 4701
www.hagvangur.is

- vi› rá›um
Skógarhlíð 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is
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VER¦UR FULLBYGG¦UR ER  NEMENDUR Ó
¡RIGGJA HLI¦ST¦NA HEILDST¦UM GRUNN
SKØLA ¶ (RAUNVALLASKØLA VER¦UR SÏRSTÚK
ÈHERSLA LÚG¦ È SAMVINNU GRUNNSKØLA OG
LEIKSKØLA EFTIR A¦ LEIKSKØLINN TEKUR TIL
STARFA HAUSTI¦ 
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TIL UNDIRBÞNINGSSTARFA FYRRI HLUTA SUMARS
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GERA SAMKOMULAG VI¦ KENNARA SKØLANS
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INGI +¶ OG ,. EN ¡AR ER KVE¦I¦ È UM
BREYTT VINNUTÓMAÈKV¦I
5MSØKNIR ME¦ UPPLâSINGUM UM NÈM
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STOFU (AFNARFJAR¦AR 3TRANDGÚTU E¦A È
NETFANGI¦ EINARHRVS HAFNARFJORDURIS
3ÓMI  

opnar nýtt og glæsilegt kaffihús og bakarí
í Smáratorgi Kópavogi þann 21. apríl nk.
Við leitum að fólki til starfa í allar stöður.

Verslunarstjóri:

Bakari:

Umsjón með daglegum rekstri, öll almenn afgreiðsla,
gerð vaktaplana,umsjón með starfsfólki, umsjón með
þrifaplönum, eftirlit með pöntunum og vörurýnun. Starfið hentar bæði körlum og konum Æskilegur aldur 25 og
eldri.

Vegna aukinna verkefna þurfum við að bæta við bakara
í samhentan og skemmtilegan hóp bakara sem hjá okkur starfar nú þegar. Leitum að bakara með góða þekkingu á brauð- og kökugerð. Vinnutími skv. ákveðnu
skipulagi. Eingöngu reglusamir, drífandi, skipulagðir og
góðir fagmenn koma til greina.

Hæfniskröfur: Reynsla af afgreiðslustörfum, lipurð í
mannlegum samskiptum, góð yfirsýn og drífandi og
duglegur einstaklingur. Vinnutími er ca 8-17 virka daga
auk eftirlits og vinnu um helgar skv. samkomulagi.

Afgreiðslufólk:
Hæfniskröfur: Leitum að þjónustulunduðum einstaklingum með lifandi og skemmtilega framkomu, duglegu,
snyrtilegu og reglusömu. Ýmsir vinnutímar í boði.
Ekki yngra en 18 ára.

Bílstjóri/aðstoðarmenn:
Vantar sem fyrst góða menn til aðstoðar í vinnusal og til
bílstjórastarfa. Reglusemi, stundvísi og snyrtimennska.
Þarf að geta hafið störf fyrir sumarið. Áhugasamir hafi
samband við Óttar Sveinsson framleiðslustjóra í síma
864 7733.
Sigurbjörg gefur upplýsingar um störfin í Smáratorgi í
síma 897 5470. Hægt er að fylla út umsóknir á
wwww.bakarameistarinn.is

10-11 óskar eftir starfsmanni í bókhald
og launavinnslu sem fyrst.
Í starfinu felst umsjón og vinnsla launa, sk‡rsluger› og launauppgjör,
grei›sla launa og launatengdra gjalda ásamt ö›rum skrifstofustörfum.
Nau›synlegt er a› umsækjandi hafi reynslu af bókhaldsstörfum, launaútreikningum og launabókhaldi. Einnig ﬂarf umsækjandi a› búa yfir
samviskusemi, dugna›i og nákvæmni í starfi. Stúdentspróf er skilyr›i fyrir
rá›ningu og háskólamenntun á svi›i vi›skipta er kostur en ekki skilyr›i.
10-11 er framsækið fyrirtæki í örum
vexti. 10-11 er fremsta þægindaverslun
landsins með 38 verslanir, þar af 32
á höfuðborgarsvæðinu. Velgengni sína
þakkar fyrirtækið fyrst og fremst starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á
að gott fólk veljist til starfa.

Vinnutími er kl. 8/9–16/17 virka daga.
Gengi› ver›ur frá rá›ningu sem fyrst en umsóknarfrestur er til og me›
29. mars.
Umsækjendur sendi ítarlega ferilskrá til Magnúsar Árnasonar, starfsmannastjóra 10-11 á skrifstofu e›a rafrænt á magnusa@10-11.is. Uppl‡singar um
starfi› veitir Ingvaldur Gústafsson, fjármálastjóri í síma 530 7900.
10-11
b.t. Magnúsar Árnasonar starfsmannastjóra
Lyngási 17
210 Garðabæ

Starfsmaður í verslun

6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2
(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI UPPLâSINGAR
UM (AFNARFJÚR¦ OG MARGVÓSLEGA STARFSEMI
È VEGUM SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È HEIMASÓ¦UNNI
WWWHAFNARFJORDURIS

Árið 1926 hóf Sjóklæðagerðin hf 66°NORÐUR framleiðslu á sérstökum
hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og fiskverkunarfólk á norðurslóðum. Á síðari árum hefur
bæst við fjölbreytt framleiðsla á útivistarfatnaði.
66°NORÐUR er ávallt í góðu sambandi
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6Ó¦ISTA¦ASKØLI
3TARFSMANN VANTAR NÞ ¡EGAR Ó
MÚTUNEYTI KENNARA
5M ER A¦ R¦A AmEYSINGU Ó SEX VIKUR FRÈ
OG ME¦  APRÓL !LLAR UPPLâSINGAR GEFUR
3IGUR¦UR "JÚRGVINSSON SKØLASTJØRI
Ó SÓMA  

við endanlegan notanda. Í því sambandi
má nefna náið samstarf 66°NORÐUR við
björgunarsveitir landsins og skíðalandsliðið.

með aukinni fjölbreytni í fatnaði og
framleiðslu fyrir alla aldurshópa og
með áherslu á hönnun og gæði.

66°NORÐUR framleiðir útivistarfatnað fyrir
fjölda annarra hópa sem treysta á endingu
og gæði vörunnar. 66°NORÐUR hefur sótt
í sig veðrið, bæði innanlands sem utan,

Í dag starfa yfir 280 starfsmenn hjá
66°NORÐUR, sem með stolti þjónar fólki
í öllum stéttum, á öllum
aldri, bæði í leik og starfi.

66°NORÐUR óska að ráða starfsmann
í almenn verslunarstörf.
Í starfinu felst meðal annars að þjónusta viðskiptavini og önnur
tilfallandi störf.
Leitað er að einstakling sem er glaðlegur, ábyrgðarfullur, jákvæður,
með góða þjónustulund og góður í mannlegum samskiptum.
Um er að ræða sumarstarf með möguleika á framtíðarstarfi.

Áhugasamir sendi umsóknir til auglýsingadeildar Fréttablaðsins
á netfangið box@frettabladid.is, merktar 66°Norður
6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2
(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI UPPLâSINGAR
UM (AFNARFJÚR¦ OG MARGVÓSLEGA STARFSEMI
È VEGUM SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È HEIMASÓ¦UNNI
WWWHAFNARFJORDURIS

www.66north.is

Hæfniskröfur
Þekking og reynsla af útivistarfatnaði og útivistarbúnaði.
Góð enskukunnátta, önnur
tungumál kostur.
Frumkvæði og áræðni.
Metnaður.
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KERFISSTJÓRI
Umferðarstofa óskar eftir að ráða
kerfisstjóra í fullt starf.
Nánari upplýsingar á http://www.us.is/page/laus_storf

TÆKJASTJÓRAR
Í SUNDAHÖFN
Eimskip leitar a› duglegum, ábyrgum og sjálfstæ›um
einstaklingum til starfa í Sundahöfn. Óska› er eftir
starfsmönnum á stærri vinnuvélar me› full vinnuvélaréttindi.
Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg en ekki
nau›synleg.
Leita› er a› öflugum einstaklingum me› ríka ábyrg›arkennd, gó›a ﬂjónustulund, jákvæ›ni og stundvísi sem geta
unni› undir álagi.
Í bo›i er fjölbreytt og krefjandi starfsumhverfi hjá traustu
fyrirtæki. Unni› er á dagvöktum og í vaktavinnu á tvískiptum
vöktum á virkum dögum. Æskilegt er a› vi›komandi geti
hafi› störf sem fyrst.
Umsjón me› rá›ningunni hefur Hei›rún Helgadóttir sérfræ›ingur í
starfsﬂróun (hhd@eimskip.is). Teki› er á móti umsóknum í gegnum
heimasí›u Eimskips, www.eimskip.is, til og me› 30. mars 2005.
Nánari uppl‡singar um starfi› veita Páll Fri›jónsson og Birgir Gunnarsson
verkstjórar í gámafærslum í síma 525 7485 e›a gsm 825 7489 / 825
7485. Netföng: pfr@eimskip.is og bgn@eimskip.is.
Öllum umsóknum ver›ur svara› og fari› me› ﬂær sem trúna›armál.
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Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn
SHS þarf á slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum að halda. Um er að ræða fullt starf
í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf og reykköfun, björgun og neyðarflutninga með möguleika á starfsmenntun og þjálfun erlendis sem innanlands. Laun eru skv. kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Óskum eftir að ráða starfsmann í
heilsueflandi heimsóknir til aldraðra.
Um er að ræða 90% afleysingastöðu í 14
mánuði. Til greina kemur að ráða í annað
stöðuhlutfall með tilheyrandi breytingum á
tímalengd, t.d. 75% í 17 mánuði.

Umsækjendur þurfa að:
• Uppfylla grunnkröfur slökkviliðsmanna sbr. reglugerð um Brunamálaskólann
og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 792/2001.
• Hafa lokið að lágmarki grunnnámi í sjúkraflutningum (EMT-B).
• Hafa lokið að lágmarki námi sem atvinnuslökkviliðsmaður.
• Hafa starfsreynslu.
• Vera reiðubúinn að sækja frekara nám á vegum SHS.
Auk þess hafa hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og greiningarhæfni undir álagi.

Heilsueflandi heimsóknir til aldraðra fela í sér reglulegar
heimsóknir til 75 ára og eldri á þjónustusvæði Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri. Markmiðið með heimsóknunum er
að efla aldraða í að viðhalda heilbrigði og sjálfstæði sem
lengst.

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru hjá þjónustuveri SHS og á www.shs.is. Umsóknum og fylgigögnum
skal skila til þjónustuvers SHS eigi síðar en 4. apríl. Fylgigögn: Passamynd, læknisvottorð
um almennt heilbrigði, sakavottorð, prófskírteini, ljósrit af ökuskírteini og ökuferilsskrá.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði
hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða félagsráðgjafar. Reynsla
af vinnu með öldruðum, áhugi á málefnum aldraðra og forvarnarstörfum, lipurð í samskiptum og sjálfstæð vinnubrögð
eru nauðsynleg. Viðkomandi þarf að hafa bílpróf og hafa bíl
til umráða.

Ráðningarferlið
Ráðning frá byrjun sumars eða samkvæmt samkomulagi. Að loknum sex mánaða reynslutíma
verður tekin ákvörðun um fastráðningu. Þeir sem uppfylla skilyrði verða boðaðir í viðtöl og þurfa
að vera reiðubúnir að gangast undir:
• Styrkleika- og göngupróf
• Próf í almennri þekkingu og tungumálum
• Læknisskoðun
• Önnur hæfnispróf

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við
Launanefnd sveitarfélaga.
Umsóknum skal skila á eyðublöðum sem fást í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar að Geislagötu 9. Einnig er hægt að
sækja um rafrænt á slóð Akureyrarbæjar:
http://www.akureyri.is

Nánari upplýsingar
Frekari upplýsingar veita Þorsteinn Karlsson (thorsteinn.karlsson@shs.is) og Birgir Finnsson
(birgir.finnsson@shs.is) í síma 528 3000 á skrifstofutíma. Einnig má finna upplýsingar á
www.shs.is.
Skógarhlíð 14
105 Reykjavík

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um
jafnréttismál við ráðningu í starfið.

sími 528 3000
shs@shs.is
www.shs.is

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum,
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær,
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Upplýsingar gefur Kristín Sigursveinsdóttir
í síma 460-1407 og á netfanginu kristin@akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 15. apríl næstkomandi.
GROUND SERVICES

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf.,
IGS, sem stofnsett var 1. janúar 2001,
býður viðskiptavinum sínum,
íslenskum og erlendum flugfélögum,
upp á alla flugtengda flugvallarþjónustu við flugfélög og farþega á
Keflavíkurflugvelli. Félagið er eitt af
dótturfélögum Flugleiða hf. Hjá
fyrirtækinu starfa að jafnaði um 400
starfsmenn og þar er rekin markviss
starfsþróunar- og símenntunarstefna.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) - laus störf:

Sumarstörf hjá Flugþjónustunni 2005
Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill
ráða fólk til afleysingastarfa á tímabilinu aprílseptember. Um er að ræða störf í flestum deildum
fyrirtækisins, þ.e. flugeldhúsi, fraktmiðstöð,
hlaðdeild, hleðslueftirliti og ræstingu. Í sumum
tilfellum er um að ræða hlutastörf og öðrum
deildaskiptar ráðningar í 100% störf. Einnig verða
eingöngu kvöldvaktir í boði í ákveðnum deildum.
Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í
mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi og
árvekni. Unnið er á breytilegum vöktum og
vaktaskrá birt fyrir 1 mánuð í senn. Umsækjendur
þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja undirbúningsnámskeið og í sumum tilfellum standast
próf, áður en til ráðningar kemur.

Hleðsluþjónusta
Lágmarksaldur 20 ár, almenn ökuréttindi, meirapróf
æskilegt, enskukunnátta.

Boðið verður upp á sætaferðir frá fyrirfram
ákveðnum stöðum í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfirði, Vogum og Grindavík.

Ræsting
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um aldurtakmark og hæfniskröfur:

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar Keflavíkurflugvelli ehf,
2. hæð í Frakmiðstöð IGS, bygging 11,
235 Keflavíkurflugvelli. Einnig er hægt að
sækja um störf á vefsíðu IGS, www.igs.is

Hlaðdeild
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, almenn
ökuréttindi, enskukunnátta.
Flugeldhús
Lágmarksaldur 18 ár.

Frílager
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.
Fraktmiðstöð
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi og enskukunnátta.
Hleðslueftirlit
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð
tungumálakunnátta, góð tölvukunnátta, reynsla af
störfum í hlaðdeild eða farþegaþjónustu æskileg og
nauðsynlegt að umsækjendur séu töluglöggir.

GARÐAR GUÐJÓNSSON / FORSTOFAN 03/05

Akureyrarbær
Búsetudeild
Glerárgötu 26
600 Akureyri

Heilsueflandi
heimsóknir til
aldraðra
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(RAUNVALLASKØLI
+ENNARAR ØSKAST TIL STARFA VI¦
(RAUNVALLASKØLA SEM ER NâR SKØLI
Ó (AFNARlR¦I
«TLA¦UR NEMENDAFJÚLDI ¡EGAR SKØLINN
VER¦UR FULLBYGG¦UR ER  NEMENDUR Ó
¡RIGGJA HLI¦ST¦NA HEILDST¦UM GRUNN
SKØLA ¶ (RAUNVALLASKØLA VER¦UR SÏRSTÚK
ÈHERSLA LÚG¦ È SAMVINNU GRUNNSKØLA OG
LEIKSKØLA EFTIR A¦ LEIKSKØLINN TEKUR TIL
STARFA HAUSTI¦ 
3KØLAÈRI¦   VER¦UR KENNT
Ó FRANLEGUM KENNSLUSTOFUM Ó
  BEKK ¶ SKØLANUM VER¦UR KENNT
SAMKVMT SKØLASTEFNU HINS OPNA SKØLA
OG ¡AR VER¦UR EINNIG UNNI¦ SAMKVMT
EINSTAKLINGSMI¦U¦UM KENNSLUHÈTTUM
-IKIL ÈHERSLA VER¦UR È SAMVINNU Ó
SKØLASTARlNU GØ¦ SAMSKIPTI SKAPANDI
HUGSUN OG STARFSGLE¦I
3ÏRSTAKLEGA ER ØSKA¦ EFTIR KENNURUM
ME¦ FJÚLBREYTTAN BAKGRUNN Ó KENNSLU
E¦A NÈMI +ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU
HVATTIR TIL A¦ SKJA UM SKILEGT ER A¦
KENNARAR GETI KOMI¦ A¦ EINHVERJU LEYTI
TIL UNDIRBÞNINGSSTARFA FYRRI HLUTA SUMARS
(AFNARFJAR¦ARBR HEFUR ÈHUGA È A¦
GERA SAMKOMULAG VI¦ KENNARA SKØLANS
Ó SAMRMI VI¦ BØKUN NR  Ó KJARASAMN
INGI +¶ OG ,. EN ¡AR ER KVE¦I¦ È UM
BREYTT VINNUTÓMAÈKV¦I
5MSØKNIR ME¦ UPPLâSINGUM UM NÈM
OG FYRRI STÚRF ÈSAMT FRAMTÓ¦ARSâN
UMSKJENDA È SKØLASTARF SENDIST %INARI
3VEINI «RNASYNI SKØLASTJØRA 3KØLASKRIF
STOFU (AFNARFJAR¦AR 3TRANDGÚTU E¦A È
NETFANGI¦ EINARHRVS HAFNARFJORDURIS
3ÓMI  

6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2
(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI UPPLâSINGAR
UM (AFNARFJÚR¦ OG MARGVÓSLEGA STARFSEMI
È VEGUM SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È HEIMASÓ¦UNNI
WWWHAFNARFJORDURIS

,YFJATKNIR ,YFJA 'AR¯ATORGI
ÊSKUM EFTIR LYFJATKNI SEM FYRST TIL STARFA
6INNUT¤MINN ER FRÖ KL   FR¤ ANNAN HVERN ©RI EH OG ©RI¯JA
HVERN LAU FRÖ KL   3TARl¯ FELST ¤ A¯ A¯STO¯A LYFJAFR¯ING ¤
RECEPT¢RMAVI¯FRÖGANGOGAFGREI¯SLULYFJA ÖSAMTAFGREI¯SLU
Ö KASSA OG FAGLEGRI RÖ¯GJF UM LAUSASLULYF TIL VI¯SKIPTAVINA
3TARl¯ FELUR EINNIG ¤ S£R A¯ A¯STO¯A VI¯SKIPTAVINI VI¯ VRUVAL
OG SJÖ UM A¯ MERKING OG AFGREI¯SLA LAUSASLULYFJA S£ R£TT
6I¯ LEITUM EFTIR DR¤FANDI EINSTAKLINGI ME¯ HFNI ¤ MANNLEGUM
SAMSKIPTUM OG GETU TIL A¯ VINNA UNDIR ÖLAGI Ù BO¯I ER FRAMT¤¯AR
STARF SKEMMTILEGUR VINNUSTA¯UR GOTT VINNUUMHVERl OG
SAMKEPPNISHF LAUN
(FNISKRFUR ,YFJATKNINÖM OG REYNSLA ¢R APTEKI ER
SKILEG .ÖNARI UPPL«SINGAR %L¤N +RISTJÖNSDTTIR LYFSALI
ELIN LYFJAIS  S¤MI  

3ENDILL
ÊSKUM EFTIR SENDLI ¤ ¢TKEYRSLU Ö HFU¯BORGARSV¯INU
6INNUT¤MINN ER FRÖ KL   VIRKA DAGA 6I¯ LEITUM A¯
ÖBYRG¯ARFULLUM STARFSMANNI ME¯ R¤KA ©JNUSTULUND OG HFNI
¤ MANNLEGUM SAMSKIPTUM 6I¯KOMANDI ©ARF A¯ VERA AMK
 ÖRA OG GETA HAl¯ STRF SEM FYRST .ÖNARI UPPL«SINGAR
3TARFSMANNASTJRI ¤ S¤MA   THORGERDUR LYFJAIS
4EKI¯ ER VI¯ UMSKNUM Ö NETINU WWWLYFJAIS
5MSKNARFRESTUR ER TIL  MARS
&ARI¯ VER¯UR ME¯ ALLAR UMSKNIR OG FYRIRSPURNIR SEM TR¢NA¯ARMÖL

Hrafnistuheimilin Lausar stöður
Hrafnista
Reykjavík

Hrafnista
Hafnarfirði

Hrafnista
Víðinesi

Hrafnista
Vífilsstöðum

Iðjuþjálfun
aðstoðarmaður.

Óskum eftir að ráða.

Óskum eftir að ráða.

Óskum eftir að ráða.

Sjúkraliða.

Sjúkraliði.

- vaktavinna, starfshlutfall
samkomulag.

Fullt starf, vaktavinna.
Íbúð á staðnum.

Starsfólk í
aðhlynningu.
Starfshlutfall samkomulag.

Aðhlynning.

Uppl. gefur
Kristjana Arnardóttir
s: 863-8802 og 894-8476

Uppl. gefur
Ingibjörg Tómasdóttir
s: 599-7011 og 664-9560

Lausar eru tvær stöður
aðstoðarmanns iðjuþjálfa.
Um er að ræða framtíðarstarf,
dagvinna, starfshlutfall
samkomulag.
Æskilegt að viðkomandi hafi
reynslu af að vinna með fólki, hafi
gaman af handavinnu, kostur að
geta spilað á hljóðfæri. Tilvalið
fyrir einstaklinga sem ætla í
iðjuþjálfanám.

- vaktavinna, starfshlutfall
samkomulag.
Uppl. gefur
Alma Birgisdóttir
s: 585-3101

Uppl. gefur Steinunn
Þorsteinsdóttir s: 585-9529

Sumarafleysingar – skólafólk
Hrafnistuheimilin óska eftir starfskröftum ykkar í sumar.
Þroskandi og gefandi störf með góðu fólki.
Frumkvæði, fagmennska, jákvæðni og hlýlegt viðmót er það sem skiptir okkur máli.
Hægt er að sækja um störf á heimasíðu Hrafnistu:

www.hrafnista.is

U.S. EMBASSY REYKJAVIK, ICELAND
VACANCY ANNOUNCEMENT
The U.S. Embassy Reykjavik is seeking individual for the
position of Office Manager in the Regional Security
Section. This position is only open to U.S. Citizens.
Work hours are 30 hours a week.
The incumbent acts as the primary contact within the Regional Security Section. The incumbent prepares reports, drafts
communication cables and provides administrative support to
the Regional Security Officer (RSO) by managing and accounting for all travel and operational funds; managing all stocks
and installed equipment and all administrative operations for
the Regional Security Section. Additionally, the incumbent
manages various Embassy programs under the supervision of
the RSO
An application form (OF-612) and a copy of the complete
position description with a more complete list of duties and
responsibilities is available from the Human Resources Office.
This form (OF-612) or a current resume or curriculum vitae
that provides the same information as an OF-612; plus any
other documentation (e.g., essays, certificates, awards, copies
of degrees earned) that addresses the qualification requirements of the position as listed above should be submitted to:
Human Resources Office
Attention: Ragnar Ingibergsson,
American Embassy, Laufasvegur 21, 101 Reykjavik

QUALIFICATIONS REQUIRED
NOTE: To ensure complete consideration all applicants must
address each selection criterion detailed below with specific
and comprehensive information supporting each item.
1. U.S. Citizenship and eligibility for a secret security
clearance is required.
2. High School diploma (or Icelandic equivalent) is required.
3. Level 4 (Fluency) in both written and spoken English is
required.
4. Three years experience in an office environment with
duties that include program administration, computer
application usage, customer service and equipment
management are required.
5. Formal training in use of Microsoft Word, Excel and Outlook
and experience using Microsoft Windows-based computers
is required.
6. The ability to work effectively and tactfully in a loosely
structured, fluid and collegial workplace environment is
required.
For further information visit the Embassyís web site at
www.usa.is

Contact number:
562-9100 ext. 2285 or e-mail to: IngibergssonRX@state.gov.

Atvinna í boði
Starfskraftur óskast til starfa í efnalaug.
Þarf að geta unnið sjálfstætt.
Upplýsingar í síma 893-6190.

Kranamaður á bílkrana
Stálsmiðjan ehf. auglýsir eftir kranamanni á bílkrana.
Upplýsingar gefur Óskar í
síma 552 4400 & 660 3535.
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Álftanesskóli
www.alftanesskoli.is

,,Fljúga hvítu fiðrildin, fyrir utan
gluggann...“óskum að ráða:
Deildarstjóra (50% starf)
Námsráðgjafa (50% starf)
Sérkennara (blindrakennsla)
Grunnskólakennara , umsjónarkennara
(stærðfræði og náttúrufræði á unglingastigi,
tónmennt, hönnun / smíði)
Álftanesskóli er stækkandi skóli og verða um 380 nemendur í 1. – 9. bekk skólaárið 2005 – 2006. Í haust verður tekið í notkun nýtt húsnæði fyrir unglingadeildir skólans.
,,Þarna siglir einhver inn,..“ skoðaðu aðstæður og vertu
með í liði sem byggir upp.
Upplýsingar um störfin gefa Sveinbjörn Markús Njálsson
skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007,
netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Guðlaug Erla Gunnarsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma
5404700 og
netfang: gudlaug.erla.gunnarsdottir@alftanesskoli.is
Umsóknarfrestur er til 30. mars 2005.
Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Laun eru skv kjarasamningi LN og KÍ.

Skólastjóri

Flotmúr ehf. óskar eftir múrurum
eða byggingaverkamönnum til
framtíðarstarfa.
Góð vinnuaðstaða og ýmis fríðindi í boði.
Hjá fyrirtækinu eru stundvísi, reglusemi og snyrtimennska höfð að leiðarsljósi. Upplýsingar veitir
Hermann s. 824-0-824, umsóknir óskast sendar
á flotmur@flotmur.is
Flotmúr ehf. er byggingafyrirtæki er sérhæfir sig
í plötusteypu og flotun og hefur yfir góðum
tækjabúnaði að ráða.

ﬁitt tækifæri?
Sérverslun í mi›bæ Reykjavíkur er
til sölu!
Verslunin er mjög vel sta›sett og flytur inn heimsﬂekkt
vörumerki. Klassískar hágæ›avörur.
Framtí›armöguleikar eru gó›ir og felast ekki síst í
útrás me› merki verslunarinnar.
Hér er tilvali› tækifæri til a› skapa sér áhugaver›an
framtí›arrekstur.
Framundan er frábær sölutími.
Uppl‡singar veitir Ari Eyberg, ari@hagvangur.is, til
5. apríl nk. Allar fyrirspurnir ver›a me›höndla›ar
sem trúna›armál.

- vi› rá›um
Skógarhlíð 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is
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Tölvunarfræðingur
og sérfræðingur IP
símkerfa á fjarskiptasviði
Og Vodafone hefur náð góðum árangri á stuttum tíma með sterkum og samhentum hópi fólks.
Ef þú vilt takast á við spennandi og krefjandi verkefni hjá vaxandi félagi bjóðum við þig
velkomna/velkominn í hópinn. Í boði eru samkeppnishæf laun og lifandi starfsumhverfi fyrir fólk
sem sýnir ábyrgð, metnað og frumkvæði í starfi.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 27807 03/2005

Og Vodafone leitar nú að starfsmönnum í stöður tölvunarfræðings og
sérfræðings IP símkerfa á fjarskiptasviði.

Tölvunarfræðingur

Sérfræðingur IP símkerfa

Starfssvið

Starfssvið

• Eftirlit með og þátttaka í þróun þjónusta
fyrir stoðkerfi
• Eftirlit og umsjón með Unix kerfum og
gagnagrunnum
• Úrvinnsla tölfræðigagna
• Þátttaka í rekstri símkerfa

•
•
•
•

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði kerfis- eða tölvunarfræði
eða sambærileg menntun/starfsreynsla
• Þekking og reynsla af Unix kerfum
• Þekking á PHP forritun og gagnagrunnsvinnslu
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að miðla og starfa í hópi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Háskólamenntun á sviði kerfis- eða tölvunarfræði
eða önnur haldgóð framhaldsmenntun í tæknigreinum
• Þekking og reynsla af IP samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að miðla og starfa í hópi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Lykilþátttaka í innleiðingu IP símtækni
Þátttaka í mótun nýrra símtæknilausna og þjónustu
Úrvinnsla tölfræðigagna
Eftirlit og rekstur símkerfa

Aðstoðarskólastjóri
Brekkubæjarskóla, Akranesi
Laus staða aðstoðarskólastjóra
frá 1. ágúst 2005
Brekkubæjarskóli, Akranesi, er heildstæður grunnskóli
með u.þ.b. 440 nemendur í 1. -10. bekk.
Skólastefna Brekkubæjarskóla „Góður og fróður“ er skýr
framtíðarsýn í anda lífsleikni, manngildis og hugmynda
um að til þess að ná árangri í skólastarfi þurfi að hlúa að
vellíðan og starfsánægju bæði nemenda og starfsmanna.
Það eru forsendur fyrir góðum árangri í námi og starfi.
Leitað er að umsækjendum sem hafa:
• Kennaramenntun og kennslureynslu
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði stjórnunar eða
í uppeldis- og kennslufræðum
• Metnað í starfi og áhuga á skólaþróun
Upplýsingar um starfið gefa Auður Hrólfsdóttir skólastjóri,
í símum 433 1300 og 895 6155, netfang audur@brak.is
og Helga Gunnarsdóttir, sviðsstjóri menningar- og
fræðslusviðs Akraneskaupstaðar, í síma 433 1000
netfang helgag@akranes.is

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2005
Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám, störf og gögn er varða
frumkvæði á sviði skólamála.
Umsóknir sendist í Brekkubæjarskóla, Vesturgötu 120,
300 Akranes.
Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Brekkubæjarskóli, Akranesi
www. brak.is

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2005. Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Ragnarsdóttir,
forstöðumaður starfsmannahalds Og Vodafone (ragnhildurr@ogvodafone.is), sími 599 9000.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Skólastjóri

Og Vodafone • Sími 599 9000 • www.ogvodafone.is

Grafískur hönnu›ur

Rafvéla- e›a
rafeindavirki
Kraftvélar óska a› rá›a grafískan hönnu›.

Kraftvélar óska a› rá›a rafvélavirkja e›a
rafeindavirkja.
Vegna ört vaxandi verkefna leitum vi› a› rafvéla-/rafeindavirkja til a› sinna sérhæf›um
vi›ger›um á lyfturum og vinnuvélum.

Kraftvélar sjá um innflutning, sölu og
ﬂjónustu á Komatsu vinnuvélum, Toyota
lyfturum sem og fjölda annarra ﬂekktra
vörumerkja. Hjá fyrirtækinu starfa 50
manns.

Hæfniskröfur
Menntun sem rafvélavirki e›a rafeindavirki
Reynsla af lyftara- og vélavi›ger›um
Hei›arleiki og snyrtimennska
Stundvísi og reglusemi

Starfi› felst í umsjón me› marka›sefni og heimasí›u
í samrá›i vi› sölu- og marka›sstjóra. Starfshlutfall
er 50%.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
29. mars nk.
Uppl‡singar veitir Baldur Jónsson.
Netfang baldur@hagvangur.is

- vi› rá›um
Skógarhlíð 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

www.kraftvelar.is og www.komatsu.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. mars nk.
Uppl‡singar veitir Baldur G. Jónsson. Netfang: baldur@hagvangur.is

- vi› rá›um

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík
Sími 520 4700 • Fax 520 4701
www.hagvangur.is

Stýrimann, vélastjóra, matsvein
og háseta vantar á 150 tonna
dragnótabát sem hefur veiðar
1. apríl næst komandi.
Upplýsingar í síma 894 4110.
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+EmAVÓKURVERKTAKAR
ØSKA EFTIR A¡ RÉ¡A
TRÏSMI¡I OG BYGGINGA
VERKAMENN TIL STARFA
5PPLâSINGAR VEITIR -ARÓA ORGRÓMSDØTTIR
STARFSMANNASTJØRI Ó SÓMA  
É SKRIFSTOFUTÓMA MARIA KVIS
5MSØKNUM SKAL SKILA É HEIMASÓ¡U
+EmAVÓKURVERKTAKA WWWKVIS
E¡A SENDIST A¡ (LÓ¡ASMÉRA   +ØPAVOGI

(LÓ¡ASMÉRA   +ØPAVOGUR 3ÓMI   WWWKVIS

&RUM

+EmAVÓKURVERKTAKAR
ØSKA EFTIR A¡ RÉ¡A
UNDIRVERKTAKA
Ó MØTAUPPSLÉTT OG
FRÉGANG INNANHÞSS
5PPLâSINGAR VEITIR !LBERT " (JÉLMARSSON
FORSTÚ¡UMA¡UR FRAMKVMDASVI¡S
Ó SÓMA   É SKRIFSTOFUTÓMA
ALBERT KVIS

(LÓ¡ASMÉRA   +ØPAVOGUR 3ÓMI   WWWKVIS

VANTAR
STARFSFÓLK

REYKJAVÍK

1. Hlutastörf í sal
2. Uppvask
18 ára og eldri
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

Hard Rock Cafe er líflegur vinnustaður sem býður upp á
góðan mat og góða stemmningu.
Upplýsingar á Hard Rock Cafe mill 14 og 18 eða á
hardrock@hardrock.is

www.hardrock.com

SÖLUMAÐUR
Óskum eftir að ráða áhugasaman og
líflegan sölumann í verslun sem
selur heimilistæki og hljómtæki.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og
fyrri störf sendist til auglýsingadeildar Fréttabl. eða á
box@frett.is merktar: „Sölumaður – 354“.
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Fjölskyldumiðstöð Árborgar
óskar eftir starfsmönnum
í þjónustumiðstöð aldraðra,
Grænumörk 5 á Selfossi
Um er að ræða:
Starf flokksstjóra
Flokksstjóri hefur umsjón með rekstri og starfssemi þjónustumiðstöðvar aldraðra í Grænumörk og félaglegrar
heimaþjónustu í samvinnu við iðjuþjálfa. Umsækjendur
þurfa að hafa ökuréttindi.

Tvær stöður vaktmanna
Tvo vaktmenn vantar til starfa á sólarhringsvaktir í þjónustumiðstöð aldraðra í Grænumörk. Umsækjendur þurfa
að hafa ökuréttindi.

Auglýsing um lausar stöður
í grunnskólum Akraneskaupstaðar
Brekkubæjarskóli, Akranesi
Eftirfarandi kennarar og námsráðgjafi
óskast til starfa næsta vetur:
• Námsráðgjafi í 50% starf.
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi.
• Sérkennarar í sérdeild.
• Tónmenntakennari og leirlistakennari.
Nánari upplýsingar veita:
Skólastjóri Auður Hrólfsdóttir, netfang: audur@brak.is
Aðstoðarskólastjóri Ingvar Ingvarsson,
netfang: ingvar@brak.is. Sími skólans: 433 1300

Starfsmenn óskast til að sinna félagslegri heimaþjónustu.
Um afleysingastörf er að ræða en möguleikar á framtíðarstörfum.

Brekkubæjarskóli er heildstæður grunnskóli með u.þ.b. 440 nemendur í
1. -10. bekk.
Skólastefna Brekkubæjarskóla er skýr framtíðarsýn í anda lífsleikni,
manngildis og hugmynda um að til þess að ná árangri í skólastarfi þurfi
að hlúa að vellíðan og starfsánægju bæði nemenda og starfsmanna.
Það eru forsendur fyrir góðum árangri í námi og starfi.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Herborg Hergeirsdóttir, iðjuþjálfi og starfandi verkefnisstjóri, í síma 4801900 og gudrunh@arborg.is

Meginmarkmið okkar er að hafa í heiðri siðfræðileg gildi og sýna árangur sem gerir okkur að lífsleikniskóla. Þessi stefna okkar heitir ,,Góður
og fróður.î

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 4. apríl 2005.
Umsóknum skal beint til Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar,
störf í þjónustumiðstöð aldraðra, Ráðhúsi Árborgar,
Austurvegi 2, 800 Selfossi.

Við skólann starfar fjölbreyttur og samhentur starfshópur kennara og
annarra starfsmanna. Skólabragur er mjög góður og skólaþróun í fyrirrúmi. Skólinn er vel búinn tölvukosti og nýtt skólamötuneyti er tekið til
starfa. Verið velkomin til að kynna ykkur aðstæður í skólanum, slóðin á
heimasíðu skólans er www.brak.is

Nokkrar stöður starfsmanna

Starfsmenn þjónustumiðstöðvar veita öldruðum íbúum sveitarfélagsins félagslega heimaþjónustu en sinna einnig einstaklingum sem búa í heimahúsum og geta ekki séð hjálparlaust um
heimilishald og persónulega umhirðu vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar.
Í þjónustumiðstöð aldraðra er, auk 39 leigu- og kaupleiguíbúða,
sem sérstaklega eru ætlaðar öldruðum, dagdvöl aldraðra, aðsetur
félagslegrar heimaþjónustu, iðjuþjálfa, félags- og tómstundastarfs
aldraðra, hárgreiðslustofa og fótaaðgerðarfræðingur.

Umsóknarfrestur er til 20. apríl.
Umsóknir sendist til skólastjóra
Brekkubæjarskóla,
Vesturgötu 120,
300 Akranesi.
Brekkubæjarskóli, Akranesi
www. brak.is

Grundaskóli, Akranesi
Okkur vantar 3 – 4 kennara næsta vetur.
Helstu kennslugreinar eru enska,
heimilisfræði, náttúrufræði og tónmennt
auk umsjónarkennslu.
Nánari upplýsingar veita:
Guðbjartur Hannesson, skólastjóri vs. 433 1400,
hs. 431 2723 og gsm. 899 7327, netfang
grundaskoli@grundaskoli.is og Hrönn Ríkharðsdóttir,
aðstoðarskólastjóri, vs. 433 1405, hs. 431 1104.
Grundaskóli er heildstæður grunnskóli með um 490 nemendur og 70
starfsmenn. Í Grundaskóla er metnaðarfullt skólastarf, gott
starfsumhverfi og góð samvinna starfsfólks, nemenda, foreldra og
annarra samstarfsaðila skólans.
Áherslur Grundaskóla eru vellíðan nemenda, kennsla við hæfi hvers og
eins, fjölbreyttar kennsluaðferðir, list- og verkgreinar.
Í Grundaskóla eru gerðar kröfur til nemenda og starfsfólks um dugnað,
reglusemi, góða umgengni, góða ástundun og gagnkvæma virðingu.

Slóðin á heimasíðu skólans er www.grundaskoli.is
Umsóknarfrestur er til 20. apríl n.k.
Umsóknir berist til
Grundaskóla,
Espigrund 1,
300 Akranesi.
Grundaskóli
www.grundaskoli.is

Skólastjórar

Skólastjóri

Sumarstarfsmenn
í Þórsmörk
Kynnisferðir ehf. auglýsa eftir sumarstarfsmönnum í Húsadal í Þórsmörk frá miðjum
maí til a.m.k. ágústloka 2005.
Um er að ræða eftirfarandi störf:
Skálaverðir (móttaka ferðamanna, eldamennska, þrif
og þvottar)
Bílstjórar með rútupróf, vanir akstri á hálendinu
Trésmiður eða mjög vanur og laghentur maður til að
sinna viðhaldi húsa og annarra mannvirkja
Þórsmörk er sannkölluð náttúruparadís afmörkuð af
jöklum, fjöllum og stórfljótum. Þar er mikil veðursæld,
gróður er fjölbreytilegur og landslagið er stórbrotið.
Í Húsadal hefur verið byggð upp ágæt aðstaða fyrir
ferðamenn, bæði hvað varðar gistingu í skálum og
húsum og annað. Skoðið heimasíðuna
http://www.thorsmork.is.
Umsækjendur þurfa að verða náttúruunnendur, hafa
reynslu af þjónustustörfum og góða hæfni í mannlegum samskiptum. Kunnátta í erlendum tungumálum,
einkum ensku, er líka skilyrði.
Umsóknir sendast til Kynnisferða ehf., Vesturvör 6,
200 Kópavogi fyrir kl. 17:00, 29. mars 2005, merktar
„Þórsmörk 2005“. Einnig er hægt að senda umsóknir
á netfangið sigridur@re.is
Umsækjendur fá senda starfslýsingu, ef þeir óska
þess. Haft verður samband við alla sem sækja um,
eftir að umsóknarfrestur er runninn út.
Heimasíður Kynnisferða:
http://www.re.is
http://www.thorsmork.is
http://www.flybus.is

Ljósafossskóli

Forfallakennsla
Vegna forfalla vantar kennara til starfa við
skólann í apríl og maí. Einnig vantar íþróttakennara til að kenna sund og aðrar íþróttir.
Það tekur um eina klukkustund að aka frá Reykjavík
að Ljósafossskóla. Vinsamlega hafið samband við
skólstjóra í síma 895-8401 eða sendið tölvupóst á
dadi@gogg.is í síðasta lagi þriðjudaginn 30. mars.

Skólastjóri

Sumarstarf
Bílaleiga á höfuðborgarsvæðinu óska
eftir þjónustulunduðum starfskrafti
til starfa í sumar.
Viðkomandi þarf að hafa góða enskukunnáttu en
gott væri ef um fleiri tungumál væri að ræða. Starfið
felst í móttöku, verðfyrirspurnum, bókunum, frágangi
á bílaleigusamningum við viðskiptavini og uppgjörum. Þarf að hafa bílpróf og geta hafið störf sem
fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn/fyrirspurnir til ingi@benni.is eða sími 590-2063.

Aðstoð/Eldhús
Félagsþjónustan í Hæðargarði 31 óskar
eftir að ráða aðstoðarmann í eldhús.
Um er að ræða 63% starf, vinnutími er frá kl. 11:00-16:00.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í Hæðargarði fer fram fjölbreytt starfsemi og boðið er upp
á góða vinnuaðstöðu og líflegan starfsanda. Laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Skúladóttir,
verkefnisstjóri í síma 568-3132,
netfang:asdis.skuladottir@ reykjavik.is
Sjá einnig almennar upplýsingar um laus störf og starfsmannastefnu Félagsþjónustunnar á vefsíðunni: www.felagsthjonustan.is
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Staða umsjónarmanns frístundaheimilisins
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir starfsmanni til að hafa umsjón með
frístundaheimilinu við Vesturbæjarskóla. Um er að ræða 100 % starf.
Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6-12 ára börn þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.
Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska félagslega færni
í samskiptum í gegnum leik og starf.

Ábyrgðarsvið
Umsjón með frístundaheimilinu við Vesturbæjarskóla,
ásamt öðrum verkefnum tengdum tómstundastarfi í
hverfinu

Menntunar og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði
eða önnur sambærileg menntun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð reynsla af starfi með börnum
• Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Að vera fær um að skapa liðsheild
í starfsmannahópi

Laus störf í grunnskólum
Reykjavíkur
Borgaskóli, sími 577 2900 - Frá hausti 2005
Umsjónarkennsla á unglingastigi, 2 stöður, aðalkennslugreinar íslenska, líffræði og enska.
Tónmenntakennsla.
Heimilisfræðikennsla, frá 15. ágúst til 15. október.

Engjaskóli, símar 510 1300 og 664 8160
Skólaliði.

Foldaskóli, sími 540 7600 - Frá hausti 2005
Umsjónarkennsla á unglingastigi, 3 stöður, meðal kennslugreina stærðfræði, samfélagsfræði, enska og danska.
Tónmenntakennsla, hlutastarf.
Heimilisfræðikennsla, hlutastarf.
Upplýsingatæknikennsla, hlutastarf.

Langholtsskóli, sími 553 3188 - Frá hausti 2005
Kennsla á unglingastigi, danska, íslenska og samfélagsfr.
Almenn kennsla á yngsta stigi.

Miðað er við að umsækjandi geti hafið störf eigi síðar
en 11. apríl 2005.

Nánari upplýsingar veita Steinunn Gretarsdóttir
deildarstjóri frístundaheimilanna í Vesturbæ s: 562 2120
steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is og Guðrún Kaldal
forstöðumaður í Frostaskjóli s: 562 2120
gudrun.kaldal@reykjavik.is. Hægt er að sækja um starfið
á heimasíðu ÍTR, www.itr.is og merkja þar við ,,Umsjón
frístundaheimili við Vesturbæjarskóla”.

Umsóknarfrestur er til 30. mars n.k.

Árbæjarskóli
skólaárið 2005-2006
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins,
staðsettur í einstöku umhverfi Elliðaárdalsins og eru
nemendur um 800. Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns- og Selásskóla. Nemendur á unglingastigi eru 400 í 5 til 6 bekkjardeildum í árgangi. Á
yngra stigi eru einnig um 400 nemendur í 2 til 3
bekkjardeildum í árgangi. Við skólann starfa um 70
kennarar og aðrir starfsmenn eru 35.
Helsti áhersluþáttur skólans er að nemendur, kennarar
og annað starfsfólk, nái hámarksárangri hvert á sínu
sviði. Við skólann starfar metnaðarfullt og framsækið
starfsfólk og samvinna einstaklinga og starfsandi er
góður. Góð samvinna er milli heimilis og skóla enda
starfar við skólann öflugt og metnaðarfullt foreldrafélag.

Einkunnarorð skólans eru:
Ánægja - Áhugi - Ábyrgð - Árangur

Haustið 2005-2006 vantar fólk í eftirtalin störf:
Kennsla á unglingastigi, í íslensku.

Seljaskóli, sími 557 7411 - Frá hausti 2005
Almenn bekkjarkennsla á yngsta stigi og miðstigi.
Dönskukennsla á unglingastigi.
Íþróttakennsla stúlkna.
Kennsla á unglingastigi, danska og enska, forföll frá 30. mars
Skólaliði í fullt starf, staðan er laus nú þegar.
Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

Kennsla á unglingastigi, í íslensku/ensku og
íslensku/dönsku.
Tónmenntakennsla, 50% staða.
Tölvukennsla, fullt starf 1. - 10. bekkur.
Námsráðgjöf, 80% starfshlutfall.
Upplýsingar um starfið gefa skólastjórnendur í síma 567 2555
Þorsteinn Sæberg, skólastjóri og aðstoðarskólastjórarnir Ingvar
Einarsson og Una Björg Bjarnadóttir. Umsóknir sendist í
Árbæjarskóla, Rofabæ 34, 110 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til
18. apríl nk. Laun samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

www.grunnskolar.is

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

ÍSTAK óskar að ráða í
eftirfarandi stöður
Rafvirkja

-Þarf að geta unnið sjálfstætt

Vélvirkja

-Vanur viðgerðum á þungavinnuvélum
Upplýsingar um störfin og
umsóknareyðublöð á Skrifstofu
ÍSTAKS, Engjateigi 7
og í síma 530 2700
á skrifstofutíma kl. 8:15 - 17
www.istak.is
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TILKYNNINGAR

ÚTBOÐ

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111
Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ

SVEINSPRÓF Í
BYGGINGAGREINUM

F.h. Gatnamálastofu Reykjavíkur,
Orkuveitu Reykjavíkur og Símans:
Endurnýjun gangstétta 2005, Hofsvallagata – Melar.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur frá og með kl. 13:00 þann
22. mars 2005.
Opnun tilboða: 31. mars 2005, kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10532
Nánari upplýsingar um verkið er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Útboð
Útboð á bifreiðum frá Varnarliðinu verður dagana
18. til 21. mars. Bifreiðarnar verða til sýnis á plani
Bílasölunnar Hrauns við Reykjanesbraut gegnt álverinu.
Hægt er að skila inn tilboðum á vefslóðunum
www.bilhraun.is og geymslusvaedid.is
Uppl. í síma 565 4599 og 565 2727.

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111
Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ
F.h. Íþrótta-og tómstundasviðs
Reykjavíkurborgar og Menntasviðs
Reykjavíkurborgar:

Aðstoð við
skattframtalsgerð
Aðstoð við skattframtalsgerð fyrir félaga
í Félagi bókagerðarmanna og aðildarfélögum Samiðnar, Rafiðnaðarsambands
Íslands og MATVÍS verður mánudaginn
21. mars, kl. 16:00-20:00 í húsakynnum
Virðingar hf.

Klór fyrir sundstaði og íþróttamannvirki
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá og með 22. mars
2004, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. apríl 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
10528

Baðsápa fyrir sundstaði og íþróttamannvirki
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, frá og með 22. mars
2004, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 5. apríl 2005 kl. 10:30, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

NÁMSKEIÐ UM
NOTKUN VARNAREFNA
Námskeið um notkun varnarefna í landbúnaði,
garðyrkju og við garðaúðun verður haldið dagana 7. og 8. apríl 2005.
Námskeiðið er einkum ætlað þeim sem vilja
öðlast réttindi til þess að mega kaupa og nota
efni í X og A hættuflokkum og/eða starfa við
garðaúðun.

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111
Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ
F.h. Fasteignastofu Reykjavíkurborgar:
Langholtsskóli, endurskipulagning innanhúss –
stjórnunarálma.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 30. mars 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10523

Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

UMSÓKNAFRESTUR ER TIL 1. MAÍ N.K.
Ekki er tekið við umsóknum sem berast eftir auglýstan
umsóknafrest.
Með umsókn skal fylgja ljósrit af prófskírteini og námssamningi. Nemendur sem eru að ljúka skólanámi á yfirstandandi önn geta skilað inn prófskírteini síðar.
Prófstaðir verða ákveðnir síðar.
Til að próf geti farið fram í viðkomandi iðngrein á
tilteknum stað er miðað við að próftakar séu fimm
eða fleiri í iðninni.
Upplýsingar og umsóknareyðublöð liggja frami hjá
Menntafélagi byggingariðnaðarins,
Hallveigarstíg 1, 1. hæð Reykjavík.
Sími 590 – 6430 og fax 590 – 6431
Einnig er hægt að nálgast umsóknaeyðublöð á heimasíðu
Menntafélagsins

www.mfb.is

Borgartúni 30, 3. hæð • 105 Reykjavík • Sími 520-9800

10529

Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Sveinspróf í húsasmíði, húsgagnasmíði,
málaraiðn, múraraiðn, pípulögnum og veggfóðrun og dúklögn verða haldið haldin
í maí og júní 2005.

Sveinspróf
Sveinspróf í málmiðngreinum, netagerð, gull- og silfursmíði, skósmíði, úrsmíði, söðlasmíði, hársnyrtiiðn
og snyrtifræði verða haldin í maí og júní 2005,
ef næg þátttaka fæst.
Sveinspróf í vélvirkjun verður haldið í byrjun október
2005.

Þátttaka í varnarefnanámskeiði veitir ekki sjálfkrafa leyfisskírteini til kaupa á efnum í X og A
hættuflokkum, heldur verður að sækja um það
sérstaklega.
Einnig verður að sækja sérstaklega um leyfi til
að starfa við garðaúðun.

Umsóknarfrestur er til 1. maí. nk. Með umsókn skal
leggja fram afrit af námssamningi og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfesting skóla á því að
nemi muni útskifast í maí 2005.

Námskeiðið verður haldið hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti, Reykjavík. Þátttökugjald er kr. 30.000,-.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Umsýsluskrifstofu námssamninga og sveinsprófa,
veffang: www.uns.is og á skrifstofunni.

Tilkynna skal þátttöku sem fyrst og eigi síðar en
31. mars til Umhverfisstofnunar á sérstöku umsóknareyðublaði. Umsóknareyðublað og dagskrá
námskeiðsins má finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is.
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfisstofnun í síma 591 2000.
Umhverfisstofnun
Landbúnaðarháskóli Íslands
Vinnueftirlit ríkisins

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismunandi eftir iðngreinum.

Fræðslusetur iðnaðarins,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: uns@uns.is

Sveinspróf

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111
Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ
F.h. Fasteignastofu Reykjavíkurborgar:
Leikskólinn Hálsakot, viðbygging.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá þriðjudeginum
22. mars 2005, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. apríl 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10530

Nánari upplýsingar um verkið er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

í matvæla- og
framreiðslugreinum
17. – 20 maí 2005
Sveinspróf í bakaraiðn, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu
verða haldin dagana 17. – 20. maí 2005 í Hótel- og matvælaskólanum í Kópavogi.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk.
Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma. Athugið að
greiða þarf leyfisgjald sveinsbréfa kr. 5.000 við innritun.
Með umsóknum skal fylgja afrit námssamnings, brautskráningarskírteini og lífeyrissjóðsyfirlit. Fræðsluráð hefur heimild
til að fresta prófi í einstökum greinum ef ekki næst næg
þátttaka.
Fræðsluráð hótel- og matvælagreina,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
Sími 590 6400, fax 590 6401
http://www.fhm.is

3VEINSPRØF Ó UPPLâSINGA
OG FJÚLMILAGREINUM
3VEINSPRØF Ó UPPLâSINGA OG FJÚLMILAGREINUM
PRENTSMÓ GRAFÓSKRI MILUN BØKBANDI PRENTUN
OG LJØSMYNDUN VERA HALDIN Ó MAÓ OG JÞNÓ NST
KOMANDI EF NG ÉTTTAKA FST
5MSØKNARFRESTUR ER TIL MAÓ NK 5MSØKNAR
EYUBLÚ MÉ NÉLGAST É VEFSLØINNI WWWPTSIS
OG É SKRIFSTOFU 0RENTTKNISTOFNUNNAR A
(ALLVEIGARSTÓG 
%FNISKOSTNAUR SVEINSPRØFTAKA ER MISMUNANDI
EFTIR INGREINUM
(ALLVEIGARSTÓG   2EYKJAVÓK 3ÓMI  
"RÏFSÓMI   NETFANG PTS PTSIS
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ATVINNA

Leikskólarnir Fossakot
og Korpukot
Einkaleikskólarnir Fossakot og Korpukot í
Grafarvogi auglýsa eftir leikskólakennurum og
leiðbeinendum í 100% stöðu sem fyrst.
Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum leikskólum þar sem unnið er með
mikilvægasta fólki í heimi.
Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma 577-1900 eða sendi
tölvupóst á skrifstofa@alla.is

FASTEIGNIR

BÓKARI

Heildsala / smásala á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir bókara í 50% starf sem fyrst.

Vinsamlegast sendið umsóknir fyrir miðvikudaginn
23. mars á box@frettabladid.is.

Sigur lífsins – Á slóðum Skaftárelda
Kirkjubæjarstofa - Dagskrá á Kirkjubæjarklaustri um bænadaga og páska 2005
24. mars, skírdagur

26. mars, laugardagur.

21.00 Kvöldmessa í Minningarkapellu sr. Jóns Steingrímssonar.
Prestur sr. Bryndís Malla Elídóttir.

12.30 Rútuferð frá Hótel Kirkjubæjarklaustri austur Síðu og
Fljótshverfi. Litið yfir sögusvið Skaftárelda og komið við í
Bænhúsinu á Núpsstað. Komið til baka að Kirkjubæjar
klaustri um kl. 16.00. Rútuferð kostar kr. 1.500 á mann,
hressing innifalin. Frítt fyrir 14 ára og yngri.
16.30 Ljóð og hljóð, tónleikar í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli á
Kirkjubæjarklaustri.
Frumflutt verður tónlist eftir Guðmund Óla Sigurgeirsson,
við ljóð Finns Torfa Hjörleifssonar.
Flytjendur eru Anna Hafberg mezzosópran, Oddný Sigurðardóttir mezzósópran, Gunnar Pétur Sigmarsson barítón og Brian R. Haroldsson píanó- og sellóleikari.
Aðgangseyrir kr. 1500.

10.00 Á slóðum Skaftárelda, í Minningarkapellu sr. Jóns
Steingrímssonar.
Inngangur: Jón Helgason
Erindi: Hvenær gerir skaparinn kraftaverk?
Pétur Pétursson prófessor
Upplestur úr Eldritinu og sögum Jóns Trausta; Jóna
Sigurbjartsdóttir og Gunnar Jónsson.
Tónlist: Brian R. Haroldsson organisti.

27. mars, páskadagur

Hádegishlé
13.00 Rútuferð frá Hótel Kirkjubæjarklaustri á útsýnisstað við
Holt á Síðu og skyggnst um yfir Skaftáreldahraunið. Ekið
að Hunkubökkum og gengið austur brúnir Klausturheiðar
að Systrastapa og þaðan í gamla kirkjugarðinn við Minn
ingarkapelluna, þar sem gangan endar um kl. 16.00
Á leiðinni er litið yfir sögusviðið og Pétur Pétursson
prófessor ræðir um trú og náttúrusýn.
Fararstjóri: Jón Helgason. Rútuferð kostar kr. 500 á
mann, frítt fyrir 14 ára og yngri.
Fólki er bent á að vera vel búið í samræmi við árstíma og
taka með sér hressingu.

09.00 Sigur lífsins: Morgunganga frá Minningarkapellu sr. Jóns
Steingrímssonar að Prestsbakkakirkju á Síðu þar sem
gangan endar um kl. 10.30.
11.00 Hátíðamessa í Prestsbakkakirkju. Prestur sr. Bryndís Malla
Elídóttir
Skrá þarf þátttöku í rútuferðir á föstudegi og laugardegi fyrir kl.
12.00 miðvikudaginn 23. mars. Þátttaka í gönguferðum er öllum opin. Gönguferðir taka mið af veðri og aðstæðum á þessum
árstíma og er fólki bent á að vera vel búið. Skráning og nánari
upplýsingar fást í síma: 487 4645, 892 9650 eða á netfanginu:
kbstofa@simnet.is og olafiaj@centrum.is.

ÞETTA ER RUGL!
ALDREI GLÆSILEGRI
VINNINGAR.

42" PL
ION
AS
ED
M
KI
TÆ

Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Skúladóttir,
verkefnisstjóri í síma 568-3132,
netfang:asdis.skuladottir@ reykjavik.is
Sjá einnig almennar upplýsingar um laus störf og starfsmannastefnu Félagsþjónustunnar á vefsíðunni: www.felagsthjonustan.is

Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

595 9016

Fallegt sumarhús miðsvæðis í Borgarfirði.

Beinn sími

Í einkasölu fallegur 35 fm sumarbúst., ásamt ca
25 fm sólstofu á
mjög fallegum
og kjarrivöxnum
stað í landi Litlu
Grafar mitt á milli
Munaðarnes og
Borgarnes. Eign í toppstandi og viðhaldi, geymsluskúr, gróðurhús og fl. Einstaklega skemmtilegur og
eftirsóttur staður. Verð 5,8 millj.

AÐALVINNINGUR ER 42” MEDION PLASMASJÓNVARP
P
VIÐ SENDUM ÞÉR STRAX HVORT ÞÚ HAFIR UNNIÐ EÐA EKKI.
Aukavinningar: Sony MP3 • Toshiba fartölva • Medion borðtölva með flatskjá • Panasonic heimabíó • Samsung GSM símar • USB minnislykill með MP3 •
Playstation tölvur • Kodak stafrænar myndavélar • 70 mínútur spilið • Epson ljósmyndaprentarar • Mustek DVD spilarar • Bíómiðar fyrir 2 á Danny the Dog • Kippu
af Coca Cola • Tölvuleikir • DVD myndir • VHS myndir • Geisladiskar og margt fleira!

Smárabarð 2c Hafnarf.
Opið hús, sunnudag kl. 2-4

ÞÓRSGATA 4RA HERB.

Runólfur Gunnlaugsson • lögg. fasteignasali

www.hofdi.is

Vorum að fá í
einkasölu glæsil.
ný 80-96 fm bjálka og timburhús
í hinu eftirsótta
Ásgarðslandi
í
Grímsnesi. Húsin standa á 0,7 - 1 ha eignarlöndum
og eru til afh. strax eða eftir samkomul. fullbúin í hólf
og gólf eða fokheld að innan. Húsunum fylgja ca 1618 fm gestahús, stór verönd kringum húsin, heitur
pottur, heitt vatn (hitaveita), rafmagn og fl. Hús til afhendingar strax er með öllum húsbúnaði, húsgögnum og tilbúið til notkunar. Einnig getur fylgt með
leigusamningur við traust stór fyrirtæki 16-26 vikur
sem gefa mjög góðar tekjur. Verð fyrir fullbúið hús
(utan sem innan) með öllu. 16,5 - 17,5 millj. Verð
fullb. utan fokhelt að innan ca. 12,5 millj.

Tákn um traust

SENDU SMS SKEYTIÐ BT JAF Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
SVARAÐU EINNI SPURNINGU MEÐ SMS SKEYTI
BT A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.
12. HVER VINNUR.

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Vorum að fá í sölu glæsilega hæð í þessu virðulega steinhúsi. Hér er
hátt til lofts og fallegir loftlistar og rósettur. Gegnheil eik og flísar á
gólfi. Eignin skiptist m.a. í tvær stofur og tvö rúmgóð herbergi.Húsið
er mikið endurnýjað. Fyrir aftan hús er glæsilegur og barnvænn garður. Þessi stoppar stutt. Verð 22,9 millj. Allar upplýsingar veitir Ásmundur á Höfða í síma 565 8000 og 895 3000.

Grímsnes - Ásgarður. Glæsil. ný heilsárshús m. gestahúsi.

Í
einkasölu
glæsil. 86 fm nýr
sumarbúst.
/
heilsárshús
á
góðum stað á ca
hektara leigulóð.
Rafmagn og hiti
(hitaveita)
á
svæðinu. Selst fullbúin að utan með bjálkaklæðningu og einanagraður + gipsklæddur að innan. Afhending mjög fljótt. Verð 9,9 millj./tilboð. Frábært
tækifæri að skapa sinn eigin sælureit ca 45 mín frá
Reykjavík.

Fullt af páskaeggjum
frá Nóa Síríus

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum • 99 kr/skeytið

SÍMI 565 8000
SÍMI 533 6050

Glæsilegt
nýtt
fullbúðið 62 fm
heilsárshús
á
einni hæð, fullbúið með öllum
nútímaþægindum í fögru og rólegu umhverfi ca 40 mín frá Rvk. Glæsilegt útsýni.
Mjög vandað hús m. fullkomnu einangrunargleri,
maghoný gluggum og hurðum. Allur frágangur fyrsta
flokks. Tvö rúmg. svefnherb., forstofa m. skáp, baðherbergi m. gufusturtuklefa m. nuddstútum og útvarpi. Glæsil. eldhús með stórum ísskáp/frysti, veggofni, keramik helluborði, innfeldri uppþvottavél,
gufugleypi og fl. Borðstofa og stofa. Parket á gólfum,
náttúrusteinn á forstofu og baði. Fullkomin upphitun. Áföst geymsla, sjónvarpsloftnet og tengingar frág.
Verð 12,650.000.- Einnig tveir aðrir (eins) bústaðir til
sölu á sama svæði fullbúnir að utan, fokheldir að
innan eða lengra komnir.

Nýr glæsil. sumarbúst í Svarfhólslandi við
Vatnaskóg.

Um er að ræða 63% starf, vinnutími er frá kl. 11:00-16:00.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Í Hæðargarði fer fram fjölbreytt starfsemi og boðið er upp
á góða vinnuaðstöðu og líflegan starfsanda. Laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar.

Stórglæsilegt nýtt sumar/heilsárshús í
Suðurhlíðum Skarðsheiðar (Eyrarlandi)
til afh. strax.
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Aðstoð/Eldhús
Félagsþjónustan í Hæðargarði 31 óskar
eftir að ráða aðstoðarmann í eldhús.

Í EINKASÖLU HJÁ VALHÖLL FASTEIGNASÖLU.

Auk almennra bókhaldsstarfa mun viðkomandi sjá
um launamál, tollskýrslugerð, innheimtu og greiðslu
reikninga. Unnið er á DK bókhaldskerfi og góð
almenn tölvukunnátta er nauðsynleg.

Fossakot - Fossaleyni 4 / Korpukot - Fossaleyni 12

25. mars, föstudagurinn langi.

Glæsilegir sumarbústaðir
á eftirsóttum stöðum

Allar nánari uppl. veita sölumenn Valhallar:
Ingólfur gsm: 896-5222 eða Þórarinn 899-1882.

I
Ingólfur G.Gissurarson, logg. fast.

4 herbergja 117,4 fm falleg íbúð með þvottahúsi í
íbúðinni, tvær íbúðir í stigahúsi, tvennar svalir, útsýni.
Verð 21,9 millj.
Upplýsingar gefur Halldór Svavarsson sími 897 3196.

www.valholl.is
-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.
Síðumúli 27 • sími 588-4477

[ opin hús ]
Fannafold 140 – opið hús
212,8 fm glæsilegt og mjög
bjart einbýli á tveimur hæðum á góðum stað í foldunum. Húsið skiptist í forstofu,
þvottahús, snyrtilegt eldhús
með nýjum tækjum og góðum borðkók, parketlagðar
stofur, sólstofu í suður, tvö
baðherbergi, sjónvarpshol,
fjögur svefnherbergi og bílskúr. Fallegur garður í suður
og á efri hæð eru stórar svalir
í suður. Hiti i flísalögðu
bílaplani. 5477. V. 41,9 m.
Jón sími 693-7522 sýnir
milli 14.00 og 16.00 í dag.

☎ 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali,
Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Laugavegur 182 • 105 Rvík •
Fax 533 4811 • midborg@midborg.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16-17

KRISTNIBRAUT 55
HÚSEIGN KYNNIR: Glæsilega 4ra herb.
íbúð ásamt bílskúr í Grafarholti. Forstofa
með fataskáp. Sjónvarpshol með parketi á
gólfi. Svefnherbergin eru þrjú, tvö mjög rúmgóð með góðum skápum og parketi á gólfum,
hjónaherbergið er einstaklega rúmgott með
miklum skápum og fallegum hornglugga. Eldhús er með fallegri kirsuberja innréttingu, flísum á gólfi og á milli skápa, mjög vönduð stáltæki frá Miele. Falleg stofa með parketi á gólfi
og útgengi út á rúmgóðar svalir. Þvottahús er
flísalagt. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með ljósum flísum, bað með sturtu og upphengt salerni. ALLAR INNRÉTTINGAR ERU SÉRSMÍÐAÐAR ÚR KIRSUBERJAVIÐ. HÖNNUN
ÍBÚÐAR OG SKIPULAG ER EINSTAKLEGA
SKEMMTILEGT. Á jarðhæð er sér geymsla
ásamt sameiginlegri vagna og hjólageymslu Sameign til fyrirmyndar - frábær staðsetning Eign sem vert sem er að skoða - Íbúð 201.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR AUÐUR ÓLAFSDÓTTIR,
SÖLUMAÐUR Í S. 892-9599

Tákn um traust

595 9016
Beinn sími

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

533 4300

564 6655

533 4300

564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

BRÆÐRATUNGA 10

STÓRAGERÐI 12. 2 HÆÐ TIL VINSTRI

Opið hús, sunnudag kl. 2-4

Opið hús sunnudag kl. 14–15

Opið hús sunnudag kl 15:30–16:30

4 herbergja 117,4 fm falleg íbúð með þvottahúsi í
íbúðinni, tvær íbúðir í stigahúsi, tvennar svalir, útsýni.
Verð 21,9 millj.

Ég býð ykkur velkomin að heimsækja Bræðratungu 10 sunnudag kl. 14–15
og skoða raðhús á tveimur hæðum 114,4 fm íbúð, 22,8 fm geymsl, 28,1fm
bílskúr samtals 165,3 fm. Verð 24,500,000.

3ja herbergja með bílskúr. Björt og rúmgóð íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Skjólsælar suður svalir. Verð 18,200,000.

Allar nánari upplýsingar gefur Guðný, gsm. 821-6610.

Guðný gsm 821-6610 teku á móti gestum

Smárabarð 2c Hafnarf.

Upplýsingar gefur Halldór Svavarsson sími 897 3196.

OPIÐ HÚS

TRÖLLABORGIR KL. 14–15 Í DAG

533 4300

564 6655

533 4300

564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS AÐ IÐUFELLI 10, ÍBÚÐ 0101

OPIÐ HÚS AÐ TORFUFELLI 48, ÍBÚÐ 0402

í dag, sunnudag milli kl. 16 og 17

í dag, sunnudag milli kl. 14:30 og 15:30

Rúmgóð og björt 68,9 fm 2 herbergja íbúð á jarðhæð í nýlega klæddu
húsi, með yfirbyggðri sérverönd með rennihurðum út í sérafnotagarð sem
nær 4 mtr. út frá húsinu. Stutt í verslun og þjónustu, apótek, sund, íþróttaaðstöðu, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Verð kr. 11,7 millj.
Verið velkomin.

Rúmgóð og vel nýtt 97,9 fm 4 herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt ca.
12 fm svölum sem nýtast sem sólskáli og geymsla, samtals ca. 109,9 fm.
Þvottahús innan íbúðar. Húsið lítur vel út að utan og er nýlega klætt.
Verð: 14,7 millj. Verið velkomin.

Allar nánari upplýsingar gefur Steinunn í síma 862-2969

Allar nánari upplýsingar gefur Steinunn í síma 862-2969

TRÖLLABORGIR 17 – íb. 02.02.
Mjög góð fjögurra herb. 103 fm endaíbúð. Sérinngangur - Sérþvottaherb. - Steinhús - Sérgarður. Björt
og falleg íbúð stutt í alla þjónustu og útivist. Parket á
stofu, eldhúsi og gangi. Gott verð. Sveinbjörn sýnir á
milli 14-15 í dag.

Franz Jezorski, hdl. og lögg. fasteignasali

Sveinbjörn Freyr
Beinn sími 596 9016
Gsm 895 7888
sveinbjorn@holl.is

Eignastu hana á DVD

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

Tákn um traust

595 9000
Beinn sími

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUD 13–14
Í LAUFENGI 104,4 FM 4RA HERB. VERÐ 20.2 MILLJ.
•
•
•
•
•

Flísalögð forstofa m/nýjum skápum
Hol ásamt stofu m/útg á flísal. svalir
Tvö góð barnaherbergi m/skápum
Hjónaherb m/skápum,þvottaherbergi
Fallegt baðherbergi og eldhús með
borðkrók.

Kári Kort s. 892-2506.

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Byggingaréttur til sölu!
fyrir ca. 30 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu.
Áhugsamir endilega hafið samband.

Fyrir traustan viðskiptavin Hóls
óskum við eftir ca. 600 fm opnu rými ásamt 2-300
fm skrifstofuhúsnæði. Verður að vera í Reykjavík.
Allar upplýsingar veitir Franz Jezorski, hdl.
í síma 893-4284 Hóll fasteignasala.

Sendu SMS skeytið BTL FBT á númerið 1900 og þú gætir unnið.

11. hver vinnur.
Taktu þátt þú gætir unnið:
Incredibles á DVD • Incredibles á VHS • Incredibles vasaútvarp • Incredibles Úr
Aðrar DVD og VHS myndir • Kippu af Coca Cola og margt fleira.
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið
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Opið hús

Urðarholt 4 Mosfellsbæ
Í dag frá klukkan eitt til tvö

Draumur handlagna
piparsveinsins
Mjög góð rúmlega 110 fm ósamþykkt 3ja til 4ra
herbergja íbúð með frábæru útsýni í miðbæ
Mosfellsbæjar.
Draumur handlagna piparsveinsins.
Íbúðin er í ágætu ástandi en þarfnast lítilsháttar
aðhlynningar.
Guðmundur Andri sölumaður Hóls verður á
staðnum í dag á milli eitt og tvö.

Verð kr. 14,9 millj.
Guðmundur Andri, sími 8 200 215 / 595 9034 - gandri@holl.is

OPIÐ HÚS
Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

Opið hús – Andrésbrunnur 6
Virkilega falleg og velskipulögð 4ra herb
110,8 fm íbúð á fyrstu
hæð ásamt bílskýli.
Íbúðin skiptist í forstofu,
þvottahús,
geymslu, eldhús, stofu
3 svefnherbergi og baðherbergi. Forstofa með
með fataskáp, Eldhús
er stórt og með borðkrók og fallegri innréttingu úr birki og veggháf
fyrir ofan eldvélahellu.
Rúmgóð stofa með útgengi út á skjólsæla
hellulagða verönd sem
snýr í suður.
Sólveig býður gesti velkomna á milli 14,00 og
16,00 í dag S: 517 5610.

Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík

Hlaðhamrar 2 - Grafarvogi
Glæsilegt endaraðhús. Opið hús í dag
(sunnudag) milli kl. 16 og 19.
Í einkasölu glæsilegt velskipulagt
146 fm endaraðhús (hæð+ris)
ásamt 28 fm bílskúr á mjög góðum stað. Góðar
innréttingar, 3-4
svefnherbergi,
stofa, garðstofa
upphituð og sjónvarpsstofa. Upptekin loft í stofum
m. halogen, húsið nýmálað að utan, örstutt í skóla
og leikskóla, falleg ræktuð lóð og fl. Verð 34,5 millj.
Eigendur sýna eignina í dag sunnudag milli 16 og 19.
Allir velkomnir.

I
Ingólfur G.Gissurarson, logg. fast.

www.valholl.is
-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.
Hamraborg 20A • 200 Kópavogur
www.husalind.is
Sími 554 4000 • Fax 554 4018
Email: husalind@husalind.is
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsd., löggiltur

Í dag, sun 20. mars
kl. 12–17

Gullhamrar
við Nóatún
Grafarholti

fasteignasali og hdl., Guðbjörg G.
4.00-16.00
Sveinbjörnsd., sölufulltrúi.

í dagÁlft
frá 14:00-16:00
S Opið
á túhús 15
Kleppsvegur 144
Björt og mikið standsett 2ja
herbergja íbúð í kjallara í litlu og
láreistu
fjölbýlishúsi
við
Kleppsveginn. Íbúðin er 66,2 fm
og þvottahús 4,9 fm. Komið er inn
í stórt og rúmgott hol með góðum
skápum. Svefnherbergið er með
góðu skápaplássi. Eldhúsið er
opið við stofu og innréttin hefur
verið endurnýjuð. Stofan er með
góðum gluggum sem að gera
hana mjög bjarta. Baðherbergi er
rúmgott með baðkari og
sturtuaðstöðu. Íbúðin er vel
staðsett á Kleppsveginum og nálægt allri þjónustu.Íbúðin snýr öll út í garð. Garðurinn er
mjög stór og snyrtilegur. Nýdregið í allt rafmagn í íbúð og ný rafmagnstafla.
Verð 13,5 millj.
Löggiltur fasteignasali frá Húsalind fasteignasölu verður á staðnum og sýnir áhugasömum kaupendum eignina. Sveinbjörg s. 867 2928.
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Fasteignasala á Netinu

neteign.is

%
0
10 vernd
Verð

Sími: 595 9090

Lægsta söluþóknun á Íslandi!
Allar gerðir eigna vantar vegna
mikillar sölu! Þú hringir og við
komum og skoðum samdægurs!

r!

sti
a
r
ý
d
af ó

Allt

99.900

kr.

auk vsk. samtals 124.375 kr.

*** Sýnishorn úr söluskrá ***
Rauðalækur - 22 millj
N

Digranesvegur - 21,7 millj
tt
NÝ

Falleg 4. herbergja, 99 fm íbúð á 3. og efstu
hæð í þríbýlishúsi í einni vinsælustu götu
Reykjavíkur. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og
er hún björt og falleg. Leiksvæði fyrir krakkana
bakvið húsið og stutt í Laugardalinn.

Áhugaverð 5. herbergja, 112,7 hæð í þríbýlishúsi í Kópavoginum. Íbúðin er á 1. hæð með
sérinngangi. Af svölum er fallegt útsýni í suður
og vestur. Eign á mjög vinsælum stað í Kópavoginum.

Nýlega endurnýjuð 3. herbergja, 75,3 fm íbúð
miðsvæðis í Reykjavík. Nýlega hefur verið lagt
parket á gólf og náttúruflísar á baðgólf. Stutt
er í Kringluna og íþróttasvæði Fram svo eitthvað sé nefnt. Áhugaverð eign á topp stað í
Reykjavík.

Góð 3. herbergja 96,1 fm íbúð á 1. hæð í góðu
húsi í rótgrónu hverfi í Hafnarfirðinum. Húsið
er í mjög góðu ásigkomulagi. Íbúðin er mjög
gott tækifæri fyrir handlagna.

Prýðileg 2. herbergja 58 fm íbúð á 7. hæð í
Hamraborginni í Kópavoginum. Frábært útsýni
til norðurs og vesturs. Bílageymsla er undir
húsinu. Stutt er í alla þjónustu, heilsugæslu,
verslanir, félagsstarf aldraðra svo eitthvað sé
nefnt.

Kelduland - 17,5 millj
tt

Fífulind - 21,9 millj

Berjarimi - 17,7 millj

Efstakot - 37,9 millj.

Þrastarás - 16,1 millj.

Góð 4. herbergja, 86,5 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli í Fossvoginum. Tilvalið tækifæri fyrir
laghenta þar sem íbúðin býður upp á marga
möguleika. Undanfarin ár hafa farið fram ýmsar endurbætur eins og steypuviðgerðir, sprunguviðgerðir, skólp, málun, nýtt þak og fleira.

Falleg 4. herbergja, 111 fm íbúð á góðum stað í
hinu vinsæla Lindahverfi í Kópavogi. Íbúðin er
á 2. hæð með sérinngangi af svölum og er endaíbúð. Skóli og leikskóli í göngufæri og stutt í
aðra þjónustu.

Góð 3. herbergja 92,2 fm íbúð á efstu hæð í
Grafarvoginum með frábæru útsýni. Íbúðin er í
litlu 6 íbúða fjölbýli og er með snyrtilegum og
vönduðum innréttingum, hurðum og gólfefnum.

Glæsilegt 209 fm einbýlishús á fallegum stað á
Álftanesinu. Húsið er með einkar vönduðum
innréttingum og gólfefnum. Fallegur ræktaður
garður og verönd er kringum húsið. Þetta er
áhugaverð eign á rólegum stað, innst inn í
botnlangagötu.

Falleg 75fm, 2. herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli efst í Áslandinu í Hafnarfirði. Húsið er
klætt viðhaldslítilli klæðningu og er íbúðin með
sérinngangi. Innréttingar eru úr Mahóný og
parket úr rauðeik. Ef verönd er fallegt útsýni í
norður yfir Reykjavík, svo og yfir Setbergið og í
átt til Bláfjalla.

Frakkastígur - 15,9 millj.

Grandavegur - 18,9 millj

Leirubakki - 15,5 millj.

Frábærlega staðsett og falleg 2. herbergja og
53.3 fm ásamt 28 fm í bílskýli í miðbæ Reykjavíkur. Fallegar innréttingar, góð tæki og gólfefni eru í íbúðinni. Kjörin íbúð fyrir þá sem
vilja hafa það gott í 101 Reykjavík.

Falleg og snyrtileg 3. herbergja, 91 fm íbúð á 3.
hæð á góðum og eftirsóttum stað í Vesturbænum. Í vor verður lokið við að taka húsið í gegn
að utan þannig að hún afhendist í toppástandi.
Frábær staðsetning ! AFHENDING 15. JÚNÍ
2005.

Góð 3. herbergja íbúð, 91 fm í Breiðholtinu í
viðhaldslitlu húsi sem nýlega hefur verið tekið í
gegn. Íbúðinni fylgir aukaherbergi í kjallara
sem er tilvalið til útleigu eða annara nota. AFHENDING 15. MARS 2005

t
Ýt

Álftamýri - 16,9 millj
tt

NÝ

Suðurvangur - 16,5 millj.
tt
NÝ

Hamraborg - 11,9 millj
tt
NÝ

NÝ

Engjavellir - 4ra herbergja - 24,5 millj. og 25,3 millj.
tt

NÝ

Neteign kynnir glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 6 íbúða, 3ja hæða húsi í hinu vinsæla Vallahverfi í
Hafnarfirðinum. Um er að ræða 4ra herb. íbúðir, 132,6 fm og 136,7 fm að stærð. Íbúðirnar eru seldar
fullbúnar án gólfefna en þó verða flísar á gólfi í baðherbergi og þvottahúsi. Innihurðir verða frá Agli
Árnasyni og allar innréttingar og skápar verða frá Bræðrunum Ormsson af HTH gerð og getur kaupandi
valið um 3-4 viðartegundir. Eldhústæki verða frá AEG. Nánari upplýsingar á www.neteign.is.

Engjavellir - 5 herbergja - 27 milljónir
t
Ýt

N

Neteign kynnir glæsilegar íbúðir með sérinngangi í 6 íbúða, 3ja hæða húsi í hinu vinsæla Vallahverfi
í Hafnarfirðinum. Um er að ræða 5 herbergja íbúðir, 150 fm á stærð. Íbúðirnar eru seldar fullbúnar án
gólfefna en þó verða flísar á gólfi í baðherbergi og þvottahúsi. Innihurðir verða frá Agli Árnasyni og
allar innréttingar og skápar verða frá Bræðrunum Ormsson af HTH gerð og getur kaupandi valið um
3-4 viðartegundir. Eldhústæki verða frá AEG. Nánari upplýsingar á www.neteign.is.

OKKAR STARFSEMI SNÝST UM

ÞETTA
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Föst söluþóknun, 124.375 kr m/vsk óháð verðmæti eignar.
Ekkert gagnaöflunargjald og enginn auglýsingakostnaður!
Við stundum fagleg og traust vinnubrögð.
Við heitum því að vera ávallt ódýrastir!
Allar eignir eru í einkasölu.
Persónuleg og framúrskarandi þjónusta.
Öll fjárvarsla er í höndum verðbréfafyrirtækis.
Lögmenn með áralanga reynslu sjá um skjalagerð og ráðgjöf.
Seljandi sýnir eignina, annað sjáum við um!

Með kveðju,
Sigurður Samúelsson,
sölustjóri Neteignar.is

neteign.is • Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali • Sími: 595 9090 • Holtasmára 1 • 201 Kópavogi.
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Einokunartilburðir stjórnar Félags fasteignasala
eru ógnun við frjálst val til viðskipta

Stöndum vörð um samkeppni
fagleg vinnubrögð og
heilbrigða viðskiptahætti

,,Hver veit nema að löggjafinn geri þá það sama... hleypi öðrum að kjötkötlunum!... Ég ætla ekki að dylja þá skoðun mína
að ég vil alla þessa réttindalausu sölumenn út úr bransanum... Við fáum seint úthlutað einkaumboðum fyrir ákveðnum
húsum, götum eða hverfum. Við höfum hins vegar fengið úthlutað einkaleyfi til að selja fasteignir. Þetta eru lögvarin
réttindi. Stöndum vörð um þau og þá mun okkur öllum vel farnast”
Ragnar Thorarensen lögg. fasteignasali

Að halda því fram að sérþekking löggiltra fasteignasala á öllum stigum kaup- og
söluferlis húsnæðis sé allri annarri þekkingu og menntun æðri eru hættulegir
einokunartilburðir. Sérstaklega þegar litið er til þess hve veigalitlar kröfur hafa
hingað til verið gerðar til náms til löggildingar fasteignasala.
Úrskurður stjórnar Félags fasteignasala þess eðlis að á fasteignasölum megi engir
vinna við sölu- og ráðgjafastör f aðrir en þeir sem til þess hafa hlotið löggildinar
stimpil frá dómsmálaráðherra er aðför að star fsheiðri fjölda sölumanna á fasteignasölum. Hér er verið að gera lítið úr sérþekkingu okkar, menntun og star fsreynslu.
Við, sölumenn fasteigna á hinum ýmsu fasteignasölum, þur fum nú að taka höndum
saman og standa vörð um lögvarin rétt okkar til að star fa við fasteignasölu í umboði
og á ábyrgð löggilts fasteignasala. Okkar þekking, reynsla og menntun er mikils
virði í hinum mörgu skrefum sem felast í kaup- og söluferli fasteigna.
Ótti stjórnarmanna Félags fasteignasala við heilbrigða samkeppni má ekki verða til
þess að rýra val viðskiptavina okkar á hverjum þeir treysta til að sjá um sína fasteignaumsýslu. Tökum höndum saman og stöndum vörð um samkeppni og fagleg
vinnubrögð, okkur og neytendum öllum til hagsbóta.

Fyrir hönd áhugahóps um stofnun
Félags starfsmanna á fasteignasölum

Guðmundur Andri Skúlason
Hóll fasteignasala

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur að stofnun félags sem vinnur að hagsmunum starfsfólks á fasteignasölum þá hafðu
samband við Guðmund Andra Skúlason, gandri@holl.is - sími 8 200 215.
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Bílar til sölu

Til sölu Chervolet Corica árg ‘93, ek. 57
þús. Verð 250 þús. Uppl. í s. 663 2629.
Toyota Corolla 1.6 ‘93. 3ja dyra, CD og
fjarstýrðar samlæsingar. Góður bíll. V.
220 þ. S. 691 9374.

Toppurinn í flotanum, til afhendingar
strax. Ford Mustang Premium árg. 2005
m. aukahl. Einnig Ford King Range F350
árg 2005. Uppl. Gilli s. 899 5707.

Pontiac Grand Am GT. V6, nýskr. 2001.,
ek. 65 þ.mílur., ssk., grár., 16” Álfelgur.,
cruise control., cd o.fl. ath. skipti á dýrari. Verð 1.390.000.-

Til sölu Dodge Grand Caravan 3.3 árgerð 1991 skoðaður 2006. Þarnast lagfæringar, biluð sjálfskipting. verð tilboð.
upplýsingar í síma 8652926
M.Benz E200 ‘84 ssk ekinn 253 þ.
Þarfnast lagfæringar á bremsum, selst
ódýrt. 864-4754

Renault Megane Scénic árg. ‘98, ek. 114
þ. km. Litur vínrauður. Ótrúlega þægilegur barna/fjölskyldubíll. Í góðu
ástandi, ný tímareim og lítur vel út.
Listaverð 690 þ. kr. Uppl. í s. 664 8801.

Dihatsu Feroza 1989 ek. 189 þús. vel
með farinn, smurbók. V. 125 þús. S.
696-4072

Bílar óskast
Óska eftir góðum bíl á góðu verði, helst
Corollu, Civic eða Audi. Ýmislegt kemur
ýmislegt til greina. Staðgreiðsla allt að
250 þús. í boði fyrir réttan bíl. Uppl. í s.
865 3433 & 821 3929.

Ford F350 Lariat Dísel 6.0L powerstroke, sjálfskiptur, með öllu. Nýskr.
04/2003. Ekinn 10.000 km. Verð
3.790.000. Sími 845 2141.

Óska eftir ódýrum jap. bíl ca árg. ‘93’98. Má þarfnast lagf. Uppl. í s. 695
9543.

Góður Nissan Patrol 2,8 ‘98, ek. 144 þ.,
33” dekk. S. 894 0648.
VW Polo 16 V árg. 1998 ekinn 86 þús.
topplúga, spoiler, 15” álfelgur. V. 570 þ.
Uppl. í s. 898 1119.

VW Passat 2.0 Comfortline AT, nýskr.
11/01 árg. ‘02, ek. 42 þ.km., sjálfsk., silfurgr., sumar/vetrardekk, 2 eigendur,
áhv. 1.000 þús.. Verð 1.620.000.-

Grand Cherokee 4,7L LTD árg. 2000 ek.
45 þús. mílur, Quadra trak, topplúga o.
fl. gott eintak. V. 2.790 þ. Uppl. í s. 894
3335.

Til sölu Hyundai Santa Fe árg. ‘02
sjálfsk. ekinn 36 þús. km. Hvítur, topplúga. Verð 2.100.000. Uppl. í síma 894
1444.

VW Polo comfort ‘98, ný tímar og vatsdæla. 13” álf., ekinn 115 þús 390 þús.
stg. 350þús 6956618.

Chervolet Astro árg. 1996, sjálfsk. V6 vél
ek. 80 þ. mílur. V. 690 þ. Uppl. í s. 894
3335.

Jeppar

Cherokee ‘88, sjálfsk., ek. 152 þús. m,
ný dekk og felgur, CD, mikið yfirfarinn,
tilboð. S. 898 0226.

Willys CJ5 350chevy m. Holley 4Di
beinni innspýtingu Dana 44 hásingar
gormar framan og aftan 20 millikassi
350 sjálskipting. Framhluti úr trefjaplasti körfustólar m. 5punkta beltum.
Plasthús
fylgir
með.
6913235
xman@simnet.is

Pajero 3.2 diesel, árg. 08.’00, 7 manna,
ek. 109 þús. Toppbíll. Áhv. lán 2,5 m.
Verð 2.980 þús. Uppl. í síma 864 8338.

Hópferðabílar
Heimsbílar eru með allt
að 120 bíla sölusvæði
eitt það stæðsta á höfuðborgarsvæðinu. Hjá okkur fær bíllinn þinn
athygli á glæsilegu og rúmgóðu
bílastæði.
Verið velkomin á Kletttháls 11a.

Nýr Ford 350 Lariat Luxury. Vsk. bíll, ek.
1200 km. Með topplúgu, pallhúsi, plast
í palli. Verð 4.550-. Uppl. í s. 898 0066.

Til sölu Mitsubitchi Galant ‘90, sk. ‘06. V.
110 þ. Einnig vél í Galant, bretti, hurðir
ofl. S. 868 9216.

250-499 þús.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Volvo 850 ‘94, ssk., cruise c., leðurinnr.
V.
540
þ.
S.
899
9347.
http://flickr.com/photos/volvo

Patrol árg.2000, 6 cyl, 44” br, milligír,
ofl. ek 99þ. v. 3,8. uppl. 8934773

Til sölu Golf 2000 4x4 modjon. Ek. 28
þús. Bíll í toppstandi. S. 861 7153.
4ra stjörnu Neoplan rúta til sölu. Vinna
möguleg með bílnum. 53 sæti, loftkæling, 220 volt, eldhús, klósett, svefnklefi,
sjónvörp, bíll í mjög góðu standi. Uppl.
í s. 696 9915 & 893 9070.

Opel Astra ‘99 til sölu. Verð 880 þús.
Uppl. í s. 690 7786.
VW Polo 1400 ‘98, 10.5000 km, álfelgur, spoiler, CD, sum+vet, 530.000, s.
6914883.

Toyota Corolla G6 árgerð 2000. Ekinn
65.000. Skipti á ódýrari eða krossara. S.
661 8094.
Nissan Almera ‘96. Ek. 168 þ. Ssk., topp
eintak. Staðgreitt 300 þ. Sími 659 4143.

Toyota Yaris sol 1.0 5 dyr. árg. 1999 ek.
75þ rauður. rafm. f.saml. verð 550þ
uppl. 660 6214
Daihatsu Terios SX árgerð 06/00. SSk.,
ekinn 75 þús. Sumar-og vetrardekk.
Verð 760.000. S. 847 1455.

Izuzu Trooper TDI 3.0 35 Ek 97 þ.
Beinsk., 5 gíra, 7 manna, ABS hemlar,
álfelgur, dráttarkúla, driflæsingar , Fjarstýrðar samlæsingar, geislaspilari
Intercooler, rafdrifnar rúður, hraðastillir,
stigbretti, túrbína, upphækkaður, Þjónustubók, ný yfirfarin, ný tímareim ofl.ofl
Verð 1.950.000. Ágúst sími 862 2000.

Vörubílar

1-2 milljónir
Peugeot 206 1400vél, 6/’99, ekinn aðeins 66 þ.km. 5 dyra, beinskiptur, V:590
þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 11 S:5621717 Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Gullmolinn minn er til sölu, árg. ‘99, ek.
91 þ., CD, samlitur. V. 610 þ. S. 698
0741.

Til Sölu Scania 124 c. 420 hp. 2000.
Með Sörling, Grjótpalli, upphitaður.
Mjög lipur og góður bíll í mjög góðu
standi. Ekinn 124,000 km. S. 892 8425..

Gullmoli. Toyota Corolla H/B XLi árg.
‘96, ek. 83 þ. km, 5 dyra, 5 gíra, nýskoðaður. Verð 490 þ. S. 820 2519.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Toyota Rav4 árg. ‘01, til sölu af sérstökum ástæðum. Reyklaus bíll, einn eigandi. Uppl. í s. 664 5653 og 555 4032.

Pajero V6 3000, skr. 11/’98, ek. 110
þús. Verð 1.990.000. Lán 600 þús. Sími
864 9002 & 564 3508, Birgir.

Til sölu MAN 41 402 8X8 árg. 1996, ekinn 205.000 km með 20 tm krana á
loftlæsingum fyrir allt að 30 tm. Uppl.
894 1725.

Ford Fiesta Flair 97 Ek. 78þ. gangverð
370þ. fæst á 280þ. s.8973118
Til sölu Audi TT sport turbo ‘99. V. 2.1
m, stgr. 1.9 m. Uppl. í s. 868 8681 &
561 1062.
Nissan Patrol SLX 96. Km 160 þ. Góður
bíll. Uppl. 893 5828.

Galloper árg. ‘00, 33”, ek . 154 þús. Mikið endurnýjaður. Vetrar-og sumardekk.
Toppbíll. Ásett verð 1.000.000. Uppl. í s.
896 4171.

Toyota Corolla ‘95, ssk. Ek. 130 þús.
Mikið endurnýjaður. V. 380 þús. stgr. S.
840 6047.
Til sölu Toyota Corolla Liftback ‘94.
1300, bsk., ekinn 161 þús., gott ástand.
Uppl. í s. 865 7349.

Toyota Rav4, árg. 2002, ek. 89 þ. km.
Sjsk, 4 dyra. Fallegur bíll. Verð 1990 þ.
áhv. 1600 þ.

MMC Pajero V6 3000 ‘91. 7 manna, 5
gíra, óryðgaður, lítur vel út. Verð
370.000. Tilboð 240.000. Fínn bíll. S.
691 4441.

Hyundai Accent ‘98. Keyrður 120.000.
Vetrar-og sumardekk. Verð ca 300.000.
Upplýsingar í síma 863 9383.
Til sölu Toyota Carina E 1800cc ‘96. Ek.
230 þús. Sjálfsk., sumar- og vetrardekk.
Rafm. í speglum og rúðum. Sk. ‘06.
Uppl í síma 866 8220 e.kl 15:00.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
Grand Cherokee Laredo ‘99 V8. Allur
nýyfirfarinn. Mjög gott eintak. Ek. 85
þús. m. S. 896 5883.

Tilboð! VW Golf ‘96, sk. ‘06. Mikið endurnýjaður. V. 280 þ. Uppl. í síma 899
2558.

Til sölu Land Cruiser VX 2000 árgerð.
Ek. 113.000 km. 16’’ breyting. Verð
2.990 þús. Upplýsingar í síma 893
7518.

2 milljónir +

Ford Expedition XLT Executive 4x4 ‘98.
Innfl. nýr. 4,6 bensín eyðsla 16,2 l. Ek.
116.000 38” breyttur, aukatankur, hlutföll og öflugri afturhásing. 7 farþega frábær bíll og vel við haldið. Lipur í borginni og mjög öflugur á fjöllum. Verð 2,2
m. Áhv. um 1.7 m.engin skipti. Uppl. í s.
899 0410.

Man 26.403 árg. ‘96, ek. 514 þús. Kælir/frystir, 3ja tonna lyfta. Allur á lofti, retarder, cruse ofl. Mikið endurnýjaður,
kassi 7,5x2,7x248 innanmál. Verð 3+
VSK. S. 894 4560.

500-999 þús.

M. Benz C180 ‘99, ek. 109 þús. Svartur,
ásett verð 1400 þús. Mjög góður bíll,
lán 950 þús., afborg. 28 þús. Tilbúinn
að skoða skipti og öll tilboð. S. 661
8981.

Kia Sportage 1998, ekinn 84.000. Bíll í
topp standi, ný yfirfarinn, ný dekk, gott
eintak. Verð 950.000. Áhv. 800.000.
Uppl.í s. 587 8312 & 659 4402 & 659
4400.

Dodge Caravan SXT V6 árg. 2005, 7
manna, 5 dyra, 3.3 l vél, ek. 29 þ. km.
DVD, CD, innbyggð barnasæti, grænsans. Verð 2.950 þ. Uppl. í s. 896 6612.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW Polo 1,4 ‘97, ek. 105 þús. Vínrauður, ásett verð 490 þús. Mjög góður
stelpubíll. S. 661 8981.

0-250 þús.
Hyndai Accent ‘96. Ekinn 156 þ. 3 dyra,
5 gíra. Verð 120.000. S. 899 3939.

Mazda 323F 12/98. Ekinn 102 þús.,
beinskiptur, álfelgur, CD. Verð 670 þús.
S. 694 2679.

Scania 142, árg. ‘88, kælir, rafstöð, olíumiðstöð, 2ja tonna lyfta ofl. Kassi
7,5x2,40x2,45. Verð 1100 þús + VSK. S.
894 4560.

Mótorhjól
Mitsubishi Montero XLS 2001, ssk., 7
manna, ek. 100 þ. km. Verð aðeins
2.450 þ. stgr. S. 860 9243.

Til sölu Toyota Hilux Extra Cab árg.’90,
33” breyttur. Uppl. í s. 898 8031.
Nýr ‘05 Chrysler Town & Country Ltd.
3,8L Leður, 4 armstólar,fellanleg sæti í
gólf, 7 manna, álfelgur, rafknúnar hurðir ofl. Til sýnis á staðnum. Rétt verð um
5.500 þús. Tilboðsverð: 3.990 þús.

MMC Pajero 2,5 Turbo Disel, beinsk.
Árg. ‘96, ek 213 þús. Nýtt hedd, startari
og pústkútur. Stgr. 950 þús. Uppl. í s.
695 2450.

Audi A4 1,8 Turbo Quattro ‘01 170 hp.
Skoðaður ‘06. Nær allir mögulegir
aukahlutir s.s. Tip tronic 5 þrepa sjálfsk.
+ takkaskiptur í stýri, leður og topplúga,
hiti í sætum Vetrarpakki, sportpakki,
Xenon ljósapakki, Audi Symphony
hljóðkerfi o. fl. 15” álfelgur. Sumar- og
vetrardekk. Ekinn aðeins 37.000 km.
VERÐ 2.850.000,- Áhv. 1.460. Góður
stgr.afsláttur. Uppl. 895 5201.

Toyota Landcruiser 100, diesel ‘01. Leður, lúga, dráttarkrókur, filmur, sjónvarp,
CD og fl. V. 4.8 m. Engin skipti. S. 822
2846.

Yamaha Dragstar 650 árg. ‘04, ek. 1,3 þ.
Eins og nýtt. Verð 840, áhv. 600. Addi s.
690 4272.
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Innbú til sölu vegna fluttning. Gott verð.
Upplýsingar í síma 899 2875.

Málarar

Búslóð. Kæliskápur, sætur sófi, amerískt rúm og allir smáhlutir. Einnig
afgr.borð og glerskápar úr verslun. Til
sýnis að Flúðaseli 92, kj. kl 13-16 í dag.
S.691-8524
YAMAHA FAZER 600. Á götuna
11.11.04,ek. 300 km,186 kg, 98 hö, 3,4
sec í 100km, hraða. Verð nýtt 927 þús,
fæst á 877 þús stg. Bílalán, 550 þ., afb.
17 þús. S. 898 8829.

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Húsaviðhald
Dewalt veltisög til sölu, eins árs og
ónotuð, góður afsl. S. 553 9033.

Fjórhjól
Til sölu valtarar 8 tonn árgerð 1999 og
2000. Upplýsingar í síma 892 3524.

Verslun
Ægilega sumarlegur og sætur sætur í BC skálum á kr. 1.995,- tvenns konar
buxur í stíl á kr. 995,- Misty Laugavegur
178. Sími 551 2070.

Polaris Sportsman 700 EFI 2004. Notað
eina helgi, sem nýtt. Páskatilboð. S. 660
7577.

4,6 tonn FERMEC 150 beltagrafa
Árg.’98. Notuð aðeins 2300 vinnust., 4
skóflur, 40-60-90 cm og 140 cm tiltskófla fylgja. Vél í góðu standi. Uppl.
Ræsir hf. Sími 5405452

Ekta kana úlpur á kr. 6900. Sjáið fleiri
úlpur og fatnað á army.is erum líka í
kolaportinu allar helgar 11-17.
www.army.is

www.k-2.is

Allsherjarsala að Stýrimannastíg 9 Rvk um Helgina.

Vélsleðar

Flygill, húsgögn, búshlutir, bækur,
málverk, lampar, ljós, fatnaður, glös,
stell, skrautmunir, sjónvörp, borðstofur , stofur, fundarherbergi,
rokókó húsgögn ofl. ofl.
Verið velkomin. Heitt á könnunni. Sími 846 3757.

Bátar

Móðuhreinsun Glerja !

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Móðuhreinsun, Ólafur í 860 1180.
Mikið úrval af gjafavöru. Opið frá 10-18
virka daga og 11-14 laugardaga. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Ýmislegt
Polaris 900 RMK 2005. Brúsagrind,
panna, nelgt belti, yfirbreiðsla. Á góðu
páskatilboði. S. 660 7577.

Til sölu glæsilegir uppstoppaðir fuglar,
þar á meðal einstakur Afrískur Örn
ásamt öðrum tegundum. Uppl. í síma
821 0800.

Allante 925LX er einn vandaðasti 30
feta báturinn sem völ er á. Gæði og
glæsileiki. Gott verð www.vatnasport.is
s. 822 4060.

Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönduð vinnubrögð. Áralöng reynsla. Uppl. í
síma 661 4345, Þórður
Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Spádómar

Yamaha SRX 700. 32 mm belti, yfirbreiðsla. Verð 390 þús. stgr. Uppl. í s.
840 6047.

Vélsleði með bónuspakk

Skelltu þér á betri notaðan vélsleða fyrir páska og fáðu ókeypis fylgihlutapakka með að verðmæti 30.000 ! Kíktu
á Sölutorg á www.gisli.is. Gísli Jónsson,
Bíldshöfða 14, S. 587 6644

Hjólhýsi

Þessi bátur er til sölu. Verð 550 þús.
Upplýsingar í síma 616 6349.
Óska að kaupa 5-6 m bát, frambyggðan með húsi og öflugri vél. Þarf að vera
í topp standi og á góðri kerru. Tilboð
með mynd sendist á hordur@focal.is
eða Heiðarás 27, 110 R.

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% afsláttur af öllu í versluninni. Nú er tækifærið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

17 feta plasthraðbátur m. húsi. 70 hö
mótor+ kerra. Uppl. í s. 844 0478.
Til sölu Zodiac Mark 1 + 8 og 15 hö. utanb. mótorar auk kerru. V. 250 þ. S. 844
0478.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Hreingerningar
Nýkomin sending af hinum geysivinsæla indverska fatnaði. Í okkar augum
ertu augnakonfekt! Þess vegna bjóðum
við þér glæsilegan indverskan fatnað.
Fatnað sem klæðir konur á öllum aldri,
aðallega þig. Kíktu á heimasíðu okkar
www.simnet.is/salim og sjáðu. S. 898
3257 & 824 1288.

Hljóðfæri
Hjólbarðar

Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Einnig úrval af harmonikkumúsik og
notum. Uppl. í s. 690 2020.

4 dekk á felgum

185/65 15”á felgum. Hjólkoppar fylgja.
Fyrir Toyota Avensis. S. 699 4582.

TÞM

33” dekk á felgum fást á 45 þús. kr.
Uppl. í síma 820 2828.

Æfingarrými til afnota ásamt stökum
æfingum.
www.tonaslod.is,
contact@tonaslod.is. Sími 824 3001 &
824 3002.

Varahlutir

Þýskt hjólhýsi árgerð 2003 Knaus 500
Sport, hlaðið aukabúnaði, kojur, wc og
tvær setustofur, markísa ofl. Getur fengist á bílaláni og eða Visa/Euro raðgreiðslur, Verð 1.790þús Uppl. Sigfús
551-4412 og 661-1140. Getur fengist á
bílaláni og eða Visa/Euro raðgreiðslum,
til greina kemur að taka Coleman fellihýsi uppí.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

bilapartar.is

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Golf, Polo, Skoda Fabia, Feilicia, Neon,
MMC, Nissan, Subaru, Toyota 4 runner,
Applos ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Láttu okkur sjá um þig Áratuga reynsla.

FellihýsiPalomino Colt árg.1998 með
fortjaldi og fl.verð kr.500þ staðgr. Uppl.í
síma 893-6268.

Vinnuvélar

Krossgátublaðið Frístund Krossgátur,
heilabrot, orðagátur o.m.fl. Fæst á öllum helstu blaðsölustöðum. Áskriftarsími 553 8200 Heimasíða www.fristund.net

Til sölu

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.
4 dekk á Original Ford Focus álfelgum á
50 þ. Rúm 80 cm m. geymslupl. V. 5
þús. Hirslusamst. Ikea Ívar m. skáp +
tölvuborð á 5 þ. Svartur leðurhvíldarstóll á 5 þ. S. 565 0458 & 865 9255.
Ýmislegt fyrir hársnyrtistofur til sölu s.s.
gamlir rakarastólar, hársnyrtistólar, letingi, speglar ofl. S. 861 2981 og 891
7878.

Gróðurhús, úr plasti og gleri Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

“...er lífstíll” “ teg. Rio úr svörtu lakki
með innleggjum, heilsunnar vegna.
stærðir 37-42 kr. 5.985,-Misty Skór
Laugavegi 178 S 551-2070.

Garðyrkja
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.
Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blómi. S 896 7969.
Lóðarsláttur! Sláum, hirðum og förgum
grasi. Gerum föst verðtilboð. Pantið
tímanlega og tryggið ykkur vana menn
með vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 892
4922, Hrannar.

Bókhald

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Hedd 557 7551

Fellihýsi

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Til sölu Píanó, amerískur hornsófi, stór
skápur úr Mýru, stórt sófaborð, tvö stór
málverk, ísskápur m/frysti og 2 stelpurúm úr Ikea. Uppl. í s. 848 5859 & 868
3779.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjónustu á góðu verði. Sækjum og sendum
FRÍTT innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

Framtal 2005

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!
Miðlun að handan, fáðu svör við spurningum morgundagsins. Tarot, miðlun
og fyrirbænir. Opið frá alla daga til
24:00. Laufey spámiðill. 908 6330.
Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Rafvirkjun
Fyrirtæki/Einstaklingar

Rafvirkjameistari getur bætt við sig
verkefnum. Stefán Ingi, sími 849 8442
eða stefaningi@simnet.is.

Viðgerðir
Pípulagnir. Nýlagnir/breytingar almennt
viðhald og viðgerðir. tilboð eða tímavinna GFG pípulagnir s: 8631668 Pípulagningameistari/BS í Byggingafræði

Framtalsgerð. Tek að mér gerð og skil
skattaframtala fyrir einstaklinga. Ódýr
og góð þjónusta. S. 696 0646 & 551
7280.

Fjármál
Framtalsþjónusta - er viðskiptafræðingur - vanur. Uppl. í síma 517 3977.
Skattframtal 2005. Einfalt framtal
2.700. Frestir. Framtalsþj. HR s.
6634141

TIL SÖLU

Heilsuvörur
13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

w w w. ko m a t s u . i s

Til sölu Medion fartölva 320, 26 GB,
1300 MHZ, 1,29 Ghz, 2,4 mb ram,
Taska og mús fýlgja. Kostar 129 þús ný
en er á 75 þús. (7 mán) S. 869 7575.

Komatsu PW130ES-6
Vélar og verkfæri
Árgerð 2003
1.600 vinnustundir
Hraðtengi og skófla
Upplýsingar veitir Hjálmar
í síma 8937110 / 5353510

Kr. 7.100.000 + vsk.
Nýjar og notaðar vinnuvélar - www.komatsu.is
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SMÁAUGLÝSINGAR
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Snyrting

FASTEIGNIR
Barnlaust, reglusamt par (Viðskiptafr.
og grafískur hönnuður) óska eftir 2-3
herb. íbúð í langtímaleigu á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. s: 820 0928 - adalgeir@mac.com

Dýrahald
Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl n.k. í
reiðhöll Gusts Kópavogi. Skráningu líkur 22. mars. Upplýsingar um sýninguna
er að fá á ishundar.is eða á skrifstofu félagsins í síma 577 2474.
Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl í reiðhöll
Gusts í Kópavogi. Sýningin hefst klukkan 10:00. Miðaverð 500 kr.

30% Vetrarafsláttur !

Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Málari óskar eftir 3-4 herb. íbúð til leigu
í Hafnarfirði. Uppl. í s. 861 5390.

Gisting

Sumarbústaðir

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Fyrir veiðimenn
Ýmislegt

Mjög vönduð heilsárshús frá Svíþjóð.
Stærðir 16, 20, 27, 41 og 52 fm. Einnig
geymslu- eða gestahús við sumarbústaðinn 4.6-10 fm. www.bjalkabustadir.is - Sími 581 4070, Elgur bjálkabústaðir Ármúla 36.

Fermingargjöf! iPod og iPod Mini til
sölu ódýrt! Mini kr. 23950. 891-8006

www.sportvorugerdin.is

Námskeið

Hestamennska
Lóðir fyrir litla hestabúgarða til sölu.
Byggja má hús og hesthús. Frábært útsýni, góðar reiðleiðir. Uppl í s. 899
5530.
Kerruleiga. 2ja, 3ja og 5 hesta kerrur.
GSM 898 1713.

Páskanámskeið

Reiðskólinn Faxaból verður með námskeið yfir páskana. Byrjar mánudaginn
21. mars. Skráning í s. 822 2225.

Ýmislegt

Til sölu þessi gullfallegi heilsársbústaður, 65 m2 næstum fullbúinn með innréttingum o.s frv. Uppl. í síma 551 0703
& 695 4363, Jónas.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu mjög glæsilegt
rúmgott skrifstofuherbergi
Á besta stað í pnr. 101. Glæsilegt
útsýni. Sameiginleg kaffistofa. Húsgögn, símkerfi, tölvukerfi og öryggiskerfi getur fylgt með í leigunni.
Einnig til sölu mjög vönduð skrifstofuhúsgögn, skrifborð, skápar,
fundarborð, eldtraustir skjalaskápar
og peningaskápar.
Allt fyrsta flokks. Uppl. í s. 896
2822.
Reglusöm einstæð móðir óskar eftir
íbúð sem fyrst. Öruggar greiðslur í boði.
Greiðslugeta 50 þ. á mán. S. 846 5591,
Halla.

Húsgögn

Húsgögn

Til sölu leður hornsófi, 2 stofuskenkir,
sófaborð, borðstofuborð og 6 stólar.
Allt vel með farið og ódýrt. Upplýsingar
í síma 565-5508 899-0250

Kennsla

Bækur til fermingargjafa
Bókabúð Máls og Menningar Laugavegi
Segðu mér allt.
Sýning í kvöld.
Borgarleikhúsið.
Blómstrandi páskagreinar.
Blómaval.

HÁRSNYRTISTOFA
með langa sögu, góð
staðsetning og viðskiptavild, þægileg
fyrstu kaup.

VIÐGERÐAR –OG
DEKKJAVERKSTÆÐI
í fullum rekstri, glæsilegt
húsnæði, tvær innkeyrsludyr, góð staðsetning. Fín eining fyrir
tvær manneskjur.

HEILDSALA
með þekkt merki í hársnyrtivörum, fullt starf
fyrir eina manneskju, fín
viðbót fyrir stærri aðila.
VEITINGAHÚS
staðsett í fallegu bæjarfélagi á landsbyggðinni,
tvo húsnæði, er sem
stendur aðallega rekið
yfir sumartímann.

Bifhjóla -og ökukennsla Eggerts Vals. Er
byrjaður í bifhjólakennslunni. S. 893
4744.

Húsnæði í boði
Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja herbergja í Reykjavík. Sjá heimasíðu Átthaga ehf. www.atthagar.is
Frábær 2ja herb.íbúð á 2.hæð við KRvöllinn til langtímaleigu. thorvaldur1@hotmail.com

Svik.
Sýning í kvöld.
Borgarleikhúsið.
Nýtt kortatímabil..
Ikea
Páskaskreyting, aðeins
299 kr.
Blómaval.

16 fm. herb. í Vesturbæ. Tengi fyrir
síma, sjónvarp og internet, aðg. að sérbaðherb. laus strax. Reyklaus. 25.000 á
mánuði. S. 551 2151 & 867 3194.

Opið til sex í dag..
Ikea
Páskablómin, á frábæru
verði.
Blómaval.
Bækur til fermingargjafa
Penninn-Eymundsson
Svör við öllu

10-11 Fullt starf !
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki í verslanir sínar í fullt starf.
Vinnutími ca frá kl. 8 til 17.00. Umsækjendur skulu vera fæddir ‘85
eða fyrr.
Áhugasamir geta sett inn umsókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í
verslununum sjálfum.

Íbúð til leigu

2ja herb. íbúð í Efstahjalla í Kópavogi til
leigu. Laus. Uppl. í síma 897 8450.
3 herb. íbúð til leigu í Kópavogi. 2
rúmg. herb. Nýuppgerð og laus. Leiga
er 70 þús. m. rafm. og hita. Nánari uppl.
í síma 8633113 og 5640113

Harpa-Sjöfn helgarvakt.
Opið til kl. 17.
Harpa-Sjöfn Skeifunni 4.

Atvinna í boði

Húsnæði óskast
Einstæð og reglusöm móðir óskar eftir
góðri íbúð sem fyrst. Greiðslugeta ca 65
þús á mánuði . Uppl. í síma 868-4989

Íbúð óskast

Par með 2 börn óskar eftir 3ja herb
íbúð í Hfj. Reglusemi og skilvísi heitið.
Uppl. í síma 848 4072.
Óskum eftir 3 - 5 herb. íbúð í Miðbæ
eða Vesturbæ Reykjavíkur. Skilvísi,
reglusemi og bankatryggðar greiðslur.
Einungis langtímaleiga kemur til greina.
Vinsaml. hafið samband í síma
8485253 e. kl. 13.00.

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!
Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjölbreytt og skemmtileg verkefni að
fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma 575
1500 og leggðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Óska eftir gröfumönnum og verkamönnum í Reykjavík. Mjög mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 695 2399 &
695 0556.

Við erum að leita að þér!

Hefur þú gaman af því að elda fyrir frábæran hóp þar sem gleðin ríkir? Við
leitum af hressum og jákvæðum starfsmanni í eldhúsið okkar. Láttu sjá þig,
við tökum vel á móti þér. Hafðu samband í s. 822 7244 & 587 3077.

ER AÐ LEITA EFTIR
HEILDSÖLU FYRIR AÐILA SEM ER AÐ
STÆKKA. ER MEÐ
MARGA KAUPENDUR
AF ALLS KYNS FYRIRTÆKJUM, KÍKIÐ VIÐ
OG FÁIÐ KAFFI YFIR
LÉTTU SPJALLI

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Vaktstjóri Þrastalundi í Grímsnesi Við
leitum að framreiðslumanni í starf vaktstjóra fyrir sumarið. Viðkomandi þarf að
búa yfir góðri starfsreynslu, hafa reynslu
af stjórnun, vera útsjónasamur og úrræðagóður. Umsóknir sendist á trastaskogur@simnet.is Upplýsingar í síma
8975977.

Í reykröradeild Blikkás-Funa. Óskað er
eftir laghentum, stundvísum og reglusömum starfsmanni sem gott vald hefur með að taka sjálfstæðar ákvarðanir.
Starfið felst að mestu í uppsetningavinnu á reykrörum og eldstæðum. Mikil vinna framundan. Upplýsingar gefur
Sigtryggur í síma 515 8703.

Ökukennsla

Góð 2ja herbergja

Draumleikur.
Sýning í kvöld.
Borgarleikhúsið.

AUGLÝSINGASTOFA
og útgáfa, vegna persónulegra ástæðna.
Miklir möguleikar, verksamningar fylgja. Góður
starfsgrundvöllur með
mikla möguleika á alþjóðlegum vettvangi.

Blikksmiður eða laghentur
maður óskast.

Stærðfræðikennsla fyrir allan menntaskólann. Kenni einnig til samræmda
prófsins í stærðfræði á framhaldsskólastigi. Uppl. í s. 859 5453.

íbúð í Nökkvavogi til leigu. Reglusemi
og snyrtimennska skilyrði. Leiga 60.000
á mán. Fyrirframgreiðsla. S. 896 5412.

Ausa.
Sýning í kvöld.
Borgarleikhúsið.

TIL LEIGU GISTIHÚS
utan höfuðborgarsvæðið, 17 herbergi og veitingarrekstur. Áhugaverður kostur fyrir þá sem
eru með góðar hugmyndir en vilja lágmarka
áhættu.

Til kaups eða leigu í Rvík. eða alltað
300 km frá Rvík. Uppl. í s. 694 5384.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
Pólitískar stöðuveitingar,
ný lög um Ríkisútvarpið,
formannskjörið í Samfylkingunni, sala Símans og
Karl Sigurbjörnsson biskup yfir Íslandi í Silfri Egils.
Silfur Egils kl. 12 á hádegi
í dag.
Stöð2.

VEITINGARSTAÐUR
með áherslu á heimilismat í hádeginu og útkeyrðan bakkamat.

Ódýrt geymsluhúsnæði
óskast.

Barnavörur til sölu

Svefnbekkur með skúffum=4000. Skrifborð=3000.Nýlegur stofuskápur úr
beiki=18.000.Ískápur=7000.
S.6648229

SKYNDIBITASTAÐUR,
margþættar veitingar,
góð staðsetning, góð
fyrstu kaup.

Geymsluhúsnæði

Borðstofuborð með stækkunarplötu +
6 stólar til sölu. Upplýsingar í síma 865
8576.

Lítið sófasett til sölu. 3+1+1. Selst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 483 1169.

TIL SÖLU…

Vantar lítið hoppy húsnæði eða stóran
bílskúr með salerni til leigu, verður að
vera góð innkeyrsluhurð, hiti og rafmag.
Upplýsingar í síma 865 5795.

Til sölu hjónarúm, hornsófi og glerskápar.
Nánari
uppl.
á
www.itm.is/thorg/husgogn

Fischer Price eldavél, skíði 70 cm + skór
og hjálmur, hljómborð, húsgögn. S. 660
9425.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson • viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

Röska menn vantar á hjólbarðaverkst.
Uppl. í s. 568 3080 og á staðnum. Barðinn, Skútuvogi 2.

Sumarvinna

Vantar duglegt fólk í garðslátt og hreinsun á görðum á aldrinum 15-25 ára.
Hægt er að sækja um á www.gardlist.is
Tekjuleið. Ef þú ert að leita að leið til að
ná þér í tekjur þá erum við með lausnina, hvort sem þú býrð hérlendis eða
erlendis. www.simnet.is/world

Starsfólk óskast í kaffihús og bakarí. Aðeins er um framtíðarstörf að ræða.
Uppl. gefur Guðný í s. 551 3524, Sandholt.
Smiðjustál óskar eftir að ráða járniðnaðarmann. Uppl. í síma 5541416.
Leitum m.a. að starfsmönnum með
vinnuvéla- og meirapróf. Frekari upplýsingar eru veittar hjá Hreinsitækni ehf. ,
Stórhöfa 35 eða í síma 693-1701.

Atvinna óskast
21 árs stúlka með stúdentspróf óskar
eftir atvinnu. Meðmæli. Margt kemur til
greina. Uppl. í s. 864 2284.
Háskólanemi (lagan. kvk. 24) óskar eftir góðu sumarstarfi. Helst tengt náminu
eða skrifstofust. Fleira kemur til greina.
Uppl. sumarstarf@gmail.com

Áfyllingar í verslunum Ölgerðin Egill
Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða
starfsmenn til framtíðar í áfyllingar í
verslanir. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og þarf að hafa bílpróf.
Áhugasamir sendi umsóknir til Ölgerðarinnar eða á netfangið ee@egils.is.

Baðvarsla Árbæjarlaug.

Óskum eftir að ráða starfsmann á
kvennaböð í Árbæjarlaug. Um er að
ræða vaktarvinnu. Augl. veiti r forstöðumaður í s. 510 7600 eða 695 5125.
Hexa ehf óskar eftir vönum saumakonum til starfa sem fyrst, fjölbreytt starf í
boði. Upplýsingar hjá Þórhildi síma
567-0880
Óska eftir duglegum samstarfsaðila
sem gerir miklar tekjukröfur. www.ubifree.ws

McDonald’s laus störf

Vantar nú þegar nokkra hressa starfsmenn í fullt starf á veitingastöðum okkar við Suðurlandsbraut, Kringlunni og
Smáratorg. Líflegur og fjörugur vinnustaður, alltaf nóg að gera og góðir
möguleikar fyrir duglegt fólk að vinna
sig upp. Mjög samkeppnishæf laun í
boði. Umsóknareyðublöð liggja frammi
á veitingastöðunum eða á heimasíðu
http://www.mcdonalds.is

Ýmislegt
Einkahlutafélag til sölu, húsbyggingar
og mannvirkjagerð, uppsafnað tap,
sanngjarnt verð. S. 553 9033.

Einkamál
Fimmtugur reglusamur karlmaður óskar eftir að kynnast konu. 40 til 55 ára
með fast samband í huga. Svar sendist
á Fréttablaðið Skaftahlíð 24 merkt
“maður 40”.
Myndar maður óskar eftir að kynnast
konu á aldrinum 48-60 ára, sem hefur
áhuga á dansi, útiveru og fl. Má vera af
landsbyggðini. Svar óskast sem fyrst.
Sendist til Fréttablaðsins merkt “páskar”
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Skeitað í skjóli
fyrir skítaveðri
Brettagarðurinn „Skatepark“ var opnaður í gær eftir
árslangar betrumbætur. Brettamenn fagna því að
komast inn á þurrt, en danski brettasnillingurinn
Troels Jørgensen hefur átt veg og vanda af glæsilegum breytingunum. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir átti
orð við Reynar Davíð í Brimi, sem er styrktaraðili
parksins.
leiti er aldrei hægt að stóla á íslenskt veðurfar, enda oftast
vinda- og votviðrasamt,“ segir
Reynar Davíð í Brimi, sem er einn
styrktaraðila „Skatepark“.
„Brettamenn hafa verið um allan bæ að skeita og komin góð útisvæði í Mosfellsbæ og Breiðholti,
en nú vænkast hagur þeirra enn
meir með nýjum og endurbættum
parki. Strákarnir sem hafa verið
hvað duglegastir að smíða og

FRÉTTABLAÐIÐ/TONI

Það var mikið um dýrðir í húsi
Loftkastalans í gær þegar hjólabrettasvæðið var opnað á ný eftir
heils árs framkvæmdir og endurbætur. Brunavarnayfirvöld létu
loka brettagarðinum í fyrra en
síðan hafa íslenskir brettamenn
æft kúnstir sínar utanhúss, oftar
en ekki í afleitu veðri.
„Þörfin fyrir þetta er mikil því
á Íslandi er jafnan voðalegt skítaveður og þótt vorið sé á næsta

vinna að endurbótum hafa breytt
öllu fram og til baka, en parkið
var dálítið einhæft áður. Menn
þurftu að vera svolítið mikið góðir til að geta nýtt sér hann hér
áður, en nú er aðstaðan öll aðgengilegri og orðin við allra
hæfi.“
Það er danski brettastrákurinn
Troels Jørgensen sem hefur veg
og vanda af breytingunum og hefur stýrt smíðum hinna brettastrákanna. Troels er gífurlega
vinsæll og þekktur í Danmörku og
hefur haft mikil áhrif á íslensku
skeitsenuna, en hann stundar nám
við Listaháskólann. Reynar Davíð
segir samfélag brettamanna hafa
vaxið ört hin síðari ár.
„Þar eru margir áhrifaþættir
að verki, en fyrst og fremst er
þetta heilbrigt sport sem hefur
sýnt sig að heldur krökkum frá
öllu rugli og fikti. Metnaður til að
ná langt er áberandi og margir íslenskir brettastrákar keppa orðið
erlendis og prýða blaðsíður bestu
og virtustu brettatímarita heims,
nú síðast unglingurinn Ómar Svan
Ómarsson á Akureyri í Kingpin.
Heimurinn minnkar sífellt og það
sem gerist í Bandaríkjunum gerist samdægurs hér. Brettamenn í
útlöndum eru margir hverjir ofurhetjur og hálfgerðar rokkstjörnur, en um leið góðar fyrirmyndir. Þá hefur lífsstíll í kringum sportið verið að aukast og
margir sem fikta í báðar áttir með
hjóla- og snjóbretti,“ segir Reynar
Davíð og bætir við að aldurshópur
skeitara sé frá tíu ára upp í þrítugt.
„Meiðsl eru minniháttar, mest
byltur, högg og rispur en engin há
föll eða stórslys. Tíska skeitara
var lengi vel sérstök og áberandi
þáttur, en er orðin mun fjölbreyttari. Því má fólk ekki láta klæðaburðinn stoppa sig. Maður er
fyrst og fremst maður sjálfur og
lætur aðra ekki segja sér hvernig
maður á að vera.“
thordis@frettabladid.is

Saga af... tæknimanni
Jón Múli Árnason, sem var öllum kunnur, sagði mér einu sinni
sögu af tæknimanni hjá útvarpinu. Það var á þeim tíma sem
þjóðsöngurinn var ávallt leikinn í
dagskrárlok. Tæknimaðurinn átti
það til að láta hugann reika og
gleyma stað og stund. Það gerði
tæknimanninn nánast óhæfan.
Og svo fór að hann hætti. En áður
hafði hann týnt þjóðsöngnum
þannig að það gerðist þá, sem
aldrei átti að gerast, að dagskránni lauk án þess að þjóðsöngurinn væri leikinn.
Nokkru síðar sagðist Jón Múli
hafa verið að ganga til vinnu,
snemma morguns, var að fara á
morgunvakt. Veður var gott og
enginn á ferli, enda klukkan ekki
nema rétt um sex. Þar sem Jón
Múli gekk var bíl ekið að honum,
ökumaður stöðvaði bílinn, skrúfaði niður rúðuna og bauð góðan
dag. Hann sagðist vera skipstjóri
á togara og bauð Jóni Múla far,
sem hann þáði. Þá voru togararnir ekki skuttogarar og sjómenn
unnu óvarðir fyrir veðri og vindum. Það sást oft í fari þeirra. En
þessi skipstjóri var mildur að sjá,
vildi ræða við Jón Múla um
tæknimanninn, þann sem hafði
týnt þjóðsöngnum. Sagði hann
vera háseta hjá sér og vildi vita
hvernig hann hefði reynst hjá útvarpinu. Eftir stutt samtal sagðist skipstjórinn verða að segja
sögu úr síðasta túr.
Það var strekkingsvindur og
allnokkur sjór. Allir hásetar voru

komnir inn af dekkinu, nema
tæknimaðurinn
fyrrverandi.
Skipstjórinn sagðist hafa horft á
hann vinna, ekkert sérstaklega
hrifinn af verklaginu, en frásögnin var svosem ekkert um það.
Jæja, þannig var að skipstjórinn
sá skafl nokkurn, það er brotsjó,
nálgast skipið. Augljóst var að
tæknimaðurinn fyrrverandi var í
nokkurri hættu. Skipstjórinn
vildi vara hann við og kallaði:
Gættu þín, gættu þín!“ Tæknimaðurinn fyrrverandi hélt áfram
starfi sínu, heyrði ekki varnaðarorð skipstjórans, enda þurfti sá
að kalla upp í vindinn, sem óneitanlega dró úr annars ágætum
raddstyrk. Skipstjórinn kallaði
enn og aftur, en hinn heyrði ekki.
Brotsjórinn nálgaðist óðfluga og
svo kom að hann skall á þvera
síðu togarans, dekkið fylltist af
sjó og tæknimaðurinn hvarf í öldurnar sem fleyttu honum fram
allt dekkið og til baka. Skipstjórinn óttaðist. Missti sjónar á
tæknimanninum og varð því mikið létt þegar aldan skilaði honum
hundblautum á nánast sama stað
og hann stóð þegar ólagið reið
yfir togarann. Þegar sjóinn hafði
skolað af dekkinu, skipstjórinn
jafnað sig og tæknimaðurinn
komið undir sig fótunum, horfði
hann upp til skipstjórans, sem
enn var skelfdur á svip. Tæknimaðurinn fyrrverandi lagði lófana flata, hvorn við sitt munnvikið og kallaði upp til skipstjórans:
„Varstu að segja eitthvað?“

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni
SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 27725 3/2005

FRUMSÝNUM
NÝJAN GS

NÝR GS
Við leitum stöðugt að fullkomnun.
Nýr Lexus GS færir þig nær takmarkinu. Stíllinn er glæsilegur,
yfirbragðið sportlegt, viðbragðið
snöggt og kraftmikið og aksturinn
engu líkur. Vertu fremstur á þínu
sviði. Aktu á nýjum Lexus GS.

KOMDU OG REYNSLUAKTU EINUM GLÆSILEGASTA BÍL SEM VÖL ER Á.
OPIÐ SUNNUDAG FRÁ 13.00 TIL 16.00.
NÝBÝLAVEGUR 6 • 200 KÓPAVOGUR • S. 570 5400 • WWW.LEXUS.IS

The pursuit of perfection
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Þú færð miða á dávaldinn
Sailesh í öllum verslunum
Skífunnar og á skifan.is.
Miðaverð 3.500 kr.
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Taktu þátt! þú gætir unnið tvo miða
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á dávaldinn Sailesh. Kynntu þér
I
• ÓRNAÐ INNAN
• BAN kl. 12.
málið á www.event.is Dregið úr réttum svörum n.k. þriðjudag

Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN “Lausnarorðið” á númerið 1900!
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Verðlauna myndagátan
Leystu myndgátuna!
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Þú gætir unnið geisladiskinn
DAFT PUNK • Human after all
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Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið
JA MYND “Lausnarorðið” á númerið 1900!
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Ný plata væntanleg í maí
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Clint Eastwood
alltaf jafn góður,
nú í myndinni
....... $ Baby
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.. félagarnir eftir að
þeir voru vígðir inn í
frægðarhöll rokksins
í New York

-"

x

//

,

 

-$

Hvernig sendi ég inn lausnarorðin?
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svar er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA MYND JON.

JA MYND
JON
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SEND

Vinningshafar myndagátunnar í síðustu viku: Sif Eiðsdóttir, Hrönn Sigurðardóttir, Ingvar Þórðarson, Svanborg Eyþórsdóttir og Sigrún Helgadóttir.
Vinningshafi krossgátunnar í síðustu viku var: Gunnar Jónsson
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Dregið verður næskomandi fimmtudag kl. 12.
SMS skeytið kostar 99 krónur.
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MEÐ JÓHANNESI
KARLI GUÐJÓNSSYNI

Hver ykkar bræðranna er bestur í
fótbolta? Ég er langbestur.

Aukaspyrna af 50 metra færi. Skot
eða sending? Skot!

Hver er fallegastur? Ég líka. Það
liggur í augum uppi.

Erfiðasti andstæðingur? Patrick
Vieira.

Hver er mesti harðjaxlinn í enska
boltanum? Roy Keane þó hann sé
farinn að gefa svolítið eftir.

Spánn eða England? England.

Hver er mesti vælukjóinn? Danny
Mills. Hann þykist vera ógurlegur
harðjaxl en er alltaf fyrstur til að láta
sig detta.

Golf eða fótbolti? Fótbolti.

Guðjón Þórðarson eða Ásgeir Sigurvinsson? Guðjón Þórðarson.

Hvenær kemst Ísland á HM? Þegar
ég verð orðinn landsliðsþjálfari.

> Við hrósum ...
... Haukum í handboltanum en dagurinn í
gær var svo sannarlega þeirra dagur. Bæði
karla- og kvennalið félagsins tryggðu sér deildarmeistaratitilinn á glæsilegan
hátt á heimavelli með sigri á
helstu andstæðingum sínum.

Jón Arnór í undanúrslit
Jón Arnór Stefánsson og félagar hans í
Dynamo St. Pétursborg eru komnir í
undanúrslit Evrópudeildarinnar í
körfubolta eftir að hafa lagt úkraínska
liðið Azovmash að velli, 81–72, í öðrum
leik liðanna í átta liða úrslitum. Jón
Arnór skoraði ellefu stig fyrir Dynamo.

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Deildarbikar karla
KA–FH

0–3

0–1 Jónas Grani Garðarsson (62.), 0–2 Jónas
Grani Garðarsson (65.), 0–3 Heimir Snær
Guðmundsson (83.).

ÍA–ÍBV

3–2

0–1 Steingrímur Jóhannesson (36.), 1–1 Helgi
Pétur Magnússon (37.), 1–2 Magnús Már
Lúðvíksson (40.), 2–2 Kári Steinn Reynisson, víti
(63.), 3–2 Reynir Leósson (69.).

ÞÓR AK.–VALUR

2–2

0–1 Sigþór Júlíusson (5.), 1–1 Ingi Hrannar
Heimisson (16.), 1–2 Garðar Gunnlaugsson (31.),
2–2 Baldur Sigurðsson (64.).

Deildarbikar kvenna
STJARNAN–ÍBV

2–5

0–1 Elín Anna Steinarsdóttir (3.), 0–2 Pálína G.
Bragadóttir (22.), 0–3 Elín Anna Steinarsdóttir
(29.), 1–3 Harpa Þorsteinsdóttir (44.), 2–3 Lilja
Kjalarsdóttir (55.), 2–4 Bryndís Jóhannesdóttir
(80.), 2–5 Olga Færseth (86.).

1. deild karla í handbolta
LEIÐRÉTT LOKASTAÐA
FRAM
FH
AFTURELD.
GRÓTTA/KR
SELFOSS
STJARNAN

10
10
10
10
10
10

8
7
5
4
2
2

0
0
0
1
1
1

2
3
5
5
8
7

267–240 16
274–227 15
266–273 10
238–243 9
258–294 5
267–290 5

Fram mætir Haukum í úrslitakeppninni en FHingar, sem höfnuðu í öðru sæti 1. deildar, mæta
Víkingum, sem höfnuðu í sjöunda sæti DHLdeildarinnar, í umspili um sæti í úrslitakeppninni.

> Við skiljum ekki ...
... framkomu Hlyns Sigmarssonar,
formanns handknattleiksdeildar ÍBV, sem
lét öllum illum látum á Ásvöllum í gær og
lét reka sig út úr
húsi áður en fyrri
hálfleikur var allur.
Hann lagði
dómarapar leiksins
í einelti í stað þess
að styðja sitt lið og
var sér og félagi sínu til
háborinnar skammar.

Metallica eða Madness? Metallica.

Besti þjálfari sem þú hefur haft?
Martin Jol.

Kezman kom sterkur inn

Skoraði tvö mörk fyrir Chelsea eftir að hafa komið inn á sem varamaður fyrir
Eið Smára Guðjohnsen og gulltryggði sigurinn á Crystal Palace. Toppliðin
þrjú unnu öll og er Chelsea því enn með ellefu stiga forystu.
FÓTBOLTI Serbneski framherjinn
Mateja Kezman hefur átt erfitt
uppdráttar hjá Chelsea í vetur.
Hann átti hins vegar frábæra innkomu hjá liðinu í gær þegar það
bar sigurorð af Crystal Palace,
4-1, á Stamford Bridge. Kezman
kom inn á sem varamaður á 77.
mínútu fyrir Eið Smára Guðjohnsen og hafði skorað áður en hann
hafði verið mínútu inni á vellinum. Hann bætti síðan við öðru
marki á síðustu mínútu leiksins og
tvöfaldaði þar með markafjölda
sinn í ensku úrvalsdeildinni á
þessu tímabili. Chelsea þarf nú í
mesta lagi fjórtán stig úr síðustu
átta leikjum sínum til að tryggja
sér meistaratitilinn sem liðið
hefur ekki unnið í fimmtíu ár.
Portúgalska ungstirnið Cristiano Ronaldo tryggði Manchester
United sigur gegn Fulham og er
United enn ellefu stigum á eftir
Chelsea. United var sterkari aðilinn í leiknum en Fulham hefði
getað stolið stigi undir lokin því
Lee Clark skaut í stöngina og Tim
Howard, markvörður United,
varði skot Andy Cole með hælnum.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
BLACKBURN–ARSENAL

0–1

0–1 Robin van Persie (43.).

CHARLTON–WEST BROM

1–4

0–1 Geoff Horsfield (9.), 1–1 Jonathan Johansson (24.), 1–2 Robert Earnshaw (73.), 1–3
Robert Earnshaw (84.), 1–4 Robert Earnshaw, víti
(90.).

CHELSEA–CRYSTAL PALACE

4–1

1–0 Frank Lampard (29.), 1–1 Aki Riihilathi (42.),
2–1 Joe Cole (54.), 3–1 Mateja Kezman (78.),
4–1 Mateja Kezman (90.).

MAN. UTD–FULHAM

1–0

1–0 Cristiano Ronaldo (21.).

PORTSMOUTH–NEWCASTLE

1–1

0–1 Kieron Dyer (43.), 1–1 Steve Stone (45.).

TOTTENHAM–MAN. CITY

2–1

1–0 Jermain Defoe (16.), 1–1 Claudio Reyna
(44.), 2–1 Robbie Keane (84.).

BOLTON–NORWICH

1–0

1–0 Stelios Giannakopoulus (42.).

STAÐAN

MATEJA KEZMAN Sést hér fagna öðru marka sinna sinna gegn Crystal Palace í gær.

Robert Earnshaw hjá West
Brom stal senunni á The Valley
en hann kom inn á sem varamaður þegar tuttugu og fimm mínútur voru til leiksloka gegn
Charlton og skoraði þrennu á síðustu þrettán mínútum leiksins.
Með sigrinum komst West Brom
upp að hlið Southampton og eygir

enn möguleika á því að bjarga
sér frá falli.
Hollendingurinn Robin van
Persie tryggði Arsenal þrjú dýrmæt stig gegn Blackburn en liðið
lék án Thierry Henry sem er
meiddur á kálfa. Arsenal er þrátt
fyrir sigurinn enn þrettán stigum
á eftir Chelsea. ■

Einar Bollason spáir í spilin í úrslitakeppninni í körfu:

Snæfell fer í úrslitin
KÖRFUBOLTI Undanúrslitaviðureignar Snæfells og Fjölnis í úrslitakeppni Úrvalsdeildar karla í
körfubolta er beðið með mikilli
eftirvæntingu. Nýliðar Fjölnis
hafa komið liða mest á óvart í vetur og eru komnir alla leið í undanúrslitin eftir rafmagnaða spennuviðureign við Borgnesinga. Þeirra
bíður hið erfiða verkefni að etja
kappi við Hópbílabikarmeistara
Snæfells, sem eru með heimavallarréttinn í einvíginu og hafa á að
skipa gríðarlega sterku varnarliði.
Eftir að hafa tapað fyrsta leiknum
sínum við KR á heimavelli í fyrstu
umferðinni náðu Snæfellingar að
klára næstu tvo leiki og tryggja
sig í undanúrslitin.
„Ég held að Snæfell fari áfram
úr þessari rimmu. Fjölnismenn
eru búnir að sýna það í vetur að
þeir eru komnir til þess að vera í
úrvalsdeildinni, en ég held að
Snæfell láti ekkert stöðva sig í
þessu máli. Mér finnst Snæfellingar vera með það gott úrval af skorurum, þeir eru með sjö menn sem
geta látið að sér kveða í stigaskoruninni, og ég held að það fleyti
þeim áfram. Þó að allir tali um
varnarleikinn hjá þeim finnst mér
fólk líta framhjá því hvað þeir eru
með mörg vopn í sókninni.
Það er mikið spurningarmerki
hjá Fjölnisliðinu, eins og reyndar
hjá ÍR-ingum í hinu einvíginu,
hvort leikmenn liðsins eru hreinlega ekki orðnir saddir. Þeir hafa
komið á óvart í vetur og náð
lengra en nokkur þorði að vona,
svo að það er spurning hvort þeir
hafa hungrið í að fara lengra. Ég
held að Fjölnismenn stríði

CHELSEA
30
MAN. UTD 30
ARSENAL 30
EVERTON
29
BOLTON
30
LIVERPOOL 29
CHARLTON 30
MIDDLESB. 29
TOTTENH. 30
A. VILLA
29
NEWCAST. 29
MAN. CITY 30
BIRMINGH. 29
BLACKB.
30
PORTSM.
30
FULHAM 29
C. PALACE 30
SOUTH.
29
WBA
30
NORWICH 30

24
19
19
15
13
13
12
11
12
10
9
9
8
7
8
8
6
4
4
3

5
9
7
6
7
5
7
9
6
8
11
9
8
11
7
6
8
12
12
11

1
2
4
8
10
11
11
9
12
11
9
12
13
12
15
15
16
13
14
16

58–10
48–17
68–32
34–30
38–34
41–30
35–42
43–39
37–34
34–37
41–45
35–34
31–37
25–37
32–46
33–47
33–49
30–44
29–51
29–59

77
66
64
51
46
44
43
42
42
38
38
36
32
32
31
30
26
24
24
20

Enska 1.deildin
CARDIFF–CREWE
GILLINGHAM–IPSWICH
NOTT. FOREST–WIGAN
ROTHERHAM–QPR
SHEFF. UTD–BURNLEY
SUNDERLAND–COVENTRY
WATFORD–PRESTON

1–1
0–0
1–1
0–1
2–1
1–0
0–2

Brynjar Björn Gunnarsson og Heiðar Helguson
spilaðu allan leikinn fyrir Watford.

WOLVES–STOKE

1–1

Þórður Guðjónsson og Tryggvi Guðmundsson
voru ekki í leikmannahópi Stoke.

Þýska 1. deildin
B. LEVERKUSEN–KAISERSLAUTERN 2–0
1–0 Callsen-Bracker (13.), 2–0 Voronin (46.).

B. MÜNCHEN–H. ROSTOCK

3–1

0–1 Mohrle (16.), 1–1 Lucio (41.), 2–1 Pizarro
(65.), 3–1 Ballack, víti (89.).

HAMBURG–B. DORTMUND

2–3

0–1 Rosicky (10.), 1–1 Benjamin (30.), 2–1 Beinlich (57.), 2–2 Ricken (61.), 2–3 Ewerthon (87.).

H. BERLIN–A. BIELEFELD

3–0

1–0 Marx (29.), 2–0 Marx (56.), 3–0 Basturk
(90.).

HANNOVER–M’GLADBACH

2–1

0–1 Sverkos (32.), 1–1 Stajner (59.), 2–1 Vinicius
(73.).

NÜRNBERG–WERDER BREMEN

SNÆFELL Í ÚRSLIT Leggja Fjölni og fara
alla leið í úrslitin að mati Einars Bollasonar.
Fréttablaðið/Valli

Snæfellingum vissulega og auðvitað verða þetta hörkuleikir. Það
er ekkert gefið þegar komið er í
undanúrslitin í keppninni, en ég
held bara að Snæfellsliðið sé of
sterkt og að Hólmarar fari áfram
í úrslitin. Ég spái Snæfelli sigri í
einvíginu, 3-1,“ segir Einar Bollason, sérfræðingur Fréttablaðsins
í körfuboltanum, sem er í skýjunum yfir úrslitakeppninni í ár og
segir hana þá skemmtilegustu
sem hann hafi orðið vitni að til
baldur@frettabladid.is
þessa.

1–2

0–1 Klasnic (22.), 0–2 Klasnic (45.), 1–2
Kiessling (69.).

BOCHUM–WOLFSBURG

5–1

1–0 Edu (15.), 2–0 Wosz (24.), 3–0 Edu (38.),
4–0 Lokvenc (39.), 5–0 Madsen (57.), 5–1 Petrov
(73.).
Bayern München er komið á topp deildarinnar
eftir sigurinn á Hansa Rostock.

Spænska 1. deildin
REAL BETIS–ALBACETE

2–1

1–0 Rivas (17.), 2–0 Assuncao (59.), 2–1
Gonzalez (75.).

Ítalska A- deildin
SIENA–LAZIO
1–0 Tudor (59.)

1–0
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SUNNUDAGSVIÐTALIÐ
BÚIÐ Í BILI Þessi mynd var
tekin þegar Rúnar Kristinsson
gekk af velli eftir 3-0 tap fyrir
Þjóðverjum í síðasta leik Íslands
í undankeppni EM. Það var eftir
þennan leik sem Rúnar hafði í
hyggju að leggja landsliðsskóna
á hilluna en eftir að hafa
hugsað málið ákvað hann að
gefa kost á sér áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

> RÚNAR KRISTINSSON

GÆTI HAFA
SPILAÐ MINN
SÍÐASTA
LANDSLEIK
Knattspyrnumaðurinn
Rúnar Kristinsson, landsleikjahæsti leikmaður
Íslands frá upphafi,
ákvað í síðustu viku að
gefa ekki kost á sér í
komandi landsleiki gegn
Króatíu og Ítalíu þrátt
fyrir að vera leikfær
með liði sínu Lokeren í
Belgíu.
Ákvörðun Rúnars hefur vakið
nokkur viðbrögð á meðal íslenskra fótboltaunnenda, sem
eiga það sameiginlegt að vilja veg
landsliðsins ávallt sem mestan og
gera þannig kröfu um að bestu og
reyndustu leikmenn liðsins gefi
kost á sér. Fréttablaðið átti spjall
við Rúnar þar sem hann gerir
grein fyrir ákvörðun sinni og
segir frá því hann hafi hugsanlega spilað sinn síðasta landsleik.
„Ég hef enn þann dag í dag
mjög gaman að því að spila með
landsliðinu,“ segir Rúnar og
hrekur þannig allar fullyrðingar
þess efnis að hann hafi misst
áhugann fyrir því að leika fyrir
Íslands hönd. „Eftir leikinn gegn
Þjóðverjum ytra í lokaleik
undankeppni EM árið 2003 hafði
ég í hyggju að hætta með landsliðinu. Ég sagði Ásgeiri að ég
þyrfti minn umhugsunarfrest og
mitt sumarfrí og það var til dæmis ástæðan fyrir því að ég tók
ekki þátt í Manchester-mótinu
síðasta sumar. Ég þurfti einfaldlega að hugsa minn gang,“ segir
Rúnar.
Eftir að hafa hugsað málið í bak
og fyrir tilkynnti Rúnar landsliðsþjálfurunum að hann hygðist
gefa kost á sér í landsliðið áfram
svo framarlega sem þeir teldu
sig geta nýtt krafta hans. „Ég
mætti í leikinn gegn Ítalíu á
Laugardalsvelli en síðan varð ég
fyrir því óláni að lenda í þessum
meiðslum sem hafa valdið því að
ég hef misst af öllum leikjunum í
undankeppninni til þessa.“
Of mikið í húfi
Umrædd meiðsli útskýrir Rúnar
sem „svolítið flókin“ og segir
hann það hafa tekið langan tíma
að komast í almennilegt leikform. „Meiðslin eru efst í framanverðu lærinu og ég hef verið
tæpur í allan vetur. Ég var alveg
frá í þrjá mánuði í lok síðasta árs
og rétt náði að spila tvo leiki
fyrir jól með Lokeren. Ég var
ekki kominn í toppform fyrr en í
lok janúar og síðan þá hef ég
leikið flesta leikina. Ég spilaði 90
mínútur í síðustu viku og þurfti
að frá sprautu daginn eftir til að
minnka eymsli í fætinum. Staðan
er bara þannig að ég verð að fara
varlega,“ segir Rúnar og bætir
við að þannig sé hann tilneyddur
að hugsa um sjálfan sig.
„Ég verð að hugsa um heilsuna til
að ég sé fær um að stunda mína
vinnu með mínu félagsliði. Ég
held að ég eigi það inni þar sem
ég hef mætt í nánast hvern einasta leik frá því að ég hóf að leika
með landsliðinu,“ segir Rúnar,
sem lék sinn fyrsta landsleik
þegar hann kom inn á í 2-0 tapi
gegn Sovétríkjunum suður við

Svartahaf, þá aðeins 18 ára gamall og leikmaður KR.
„Ég verð að horfa til aðstæðna
hverju sinni. Samningur minn við
Lokeren rennur út í vor og ég hef
hug á því að vera eitt ár til viðbótar hjá félaginu. Það er því
mikilvægt að ég sé heill og klár í
leikina fyrir félagið sem borgar
mér mín laun. Mig dauðlangar að
spila þessa landsleiki en stundum
verður maður að láta skynsemina
ráða. Ef ég fer í þessa leiki, gegn
læknisráði Lokeren, og það fer
eitthvað úrskeiðis bitnar það
náttúrlega bara á mér. Ég gæti
orðið frá það sem eftir er tímabilsins og þá er minn ferill búinn
hér í Belgíu,“ segir Rúnar. Hann
vill þó ekki meina að þjálfarar og
stjórnarmenn Lokeren hafi beitt
hann þrýstingi.
„Það var engin pressa þannig séð
en þeir voru ekki hrifnir að því
að ég færi í landsleiki eins og
ástandið á mér er núna,“ segir
hann.
Fer að verða gott
Rúnar verður 36 ára í september
á þessu ári og viðurkennir hann
að aldurinn sé farinn að segja til
sín. Aðspurður hvort hann hefði
gefið sér kost í þessa landsleiki
fyrir 10 árum segir Rúnar að því
sé erfitt að svara.
„Það hefði að minnsta kosti verið
mun auðveldara fyrir mig að
standast álagið fyrir 10 árum síðan. Ég er lengur að ná mér á milli
leikja núna og það tekur lengri
tíma að endurheimta þá krafta
sem þarf í hvern leik. Og þegar
leikjahrina kemur þar sem spilað
er tvisvar í viku í nokkurn tíma,
eins og raunin er nú, þá eru það
mikil átök fyrir líkamann. Það
var ekki þannig fyrir 10 árum.“
-Hvernig sérðu þá framtíð þína
með landsliðinu?
„Mig dauðlangar að hjálpa liðinu
að ná árangri. Hann hefur látið á
sér standa hingað til og það er
ekki til að minnka pressuna á
þjálfara og leikmenn. Með því að
segja það er ég ekki að setja mig
á einhvern stall því liðið gæti vel
verið stigalaust ef ég hefði spilað
alla þessa leiki. En í augnablikinu
hugsa ég ekki lengra en fram á
vor því að þá eru ákveðin tímamót á mínum ferli og það gæti
farið svo að ég hætti í fótbolta.
Þangað til mun ég gefa kost á
mér í landsliðið ef heilsan leyfir.“
Muntu leggja skóna á hilluna ef
þú færð ekki áframhaldandi
samning hjá Lokeren?
„Ég veit það ekki. Ég reyni að
hugsa ekki svo langt. Maður
reynir kannski að finna sér annað
félag, hvort sem það verður
heima á Íslandi eða annars staðar, en ég vonast til að geta verið
eitt ár til viðbótar hjá Lokeren.“
Væri til í að spila nokkra leiki
En gæti verið að þú hafir leikið
þinn síðasta landsleik?
„Já, það gæti vel verið. Ég væri alveg til í að spila nokkra leiki í viðbót en þetta veltur allt á því hvort
Ásgeir og Logi geta notað mig og
hvernig heilsa mín verður. Ég mun
taka ákvörðun þegar þar að kemur
en ég geri mér grein fyrir því að
það fer að koma að þeim tíma þar
sem þakkað er fyrir sig og nýjum
mönnum er hleypt að,“ segir
Rúnar Kristinsson.
vignir@frettabladid.is
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Óvæntur sigur ÍR-inga í Keflavík

Úrslitakeppnin í körfu
KEFLAVÍK–ÍR

80–88

Stig Keflavíkur: Anthony Glover 26, Nick Bradford 21, Elentínus Margeirsson 11, Sverrir Þór
Sverrisson 8, Jón Nordal Hafsteinsson 6, Arnar
Freyr Jónsson 6, Magnús Gunnarsson 2.
Stig ÍR: Theo Dixon 26, Grant Davis 21, Eiríkur
Önundarson 21, Ómar Sævarsson 10, Ólafur Sigurðsson 8, Gunnlaugur Erlendsson 1, Fannar
Helgason 1.

1. deild kvenna í körfu
ÍS–KEFLAVÍK

Undanúrslitin í Intersportdeildinni í körfubolta hófust í gær:

75–54

Stig ÍS: Signý Hermannsdóttir 23, Þórunn Bjarnadóttir 16, Alda Leif Jónsdóttir 15, Stella Rún
Kristjánsdóttir 6, Hafdís Helgadóttir 6, Angel
Mason 5, Erna Magnúsdóttir 4.
Stig Keflavíkur: Alexandria Stewart 24, Anna
María Sveinsdóttir 12, María Ben Erlingsdóttir 6,
Bryndís Guðmundsdóttir 6, Rannveig
Randversdóttir 2, Birna Guðmundsdóttir 2, Svava
Ósk Stefánsdóttir 2.

KÖRFUBOLTI ÍR-ingar gerðu heldur
betur góða ferð í Reykjanesbæ í
gær þegar liðið mætti Keflavík í
fyrsta leik liðanna í undanúrslitum Intersportdeildarinnar í
körfubolta. ÍR-ingar fóru með
sigur af hólmi í leiknum, 88-80, og
hefur þar með náð heimavallarréttinum í einvíginu en liðin
mætast á nýjan leik í Seljaskóla á
morgun.
Leikurinn var jafn og spennandi fram í annan leikhluta en þá
náðu ÍR-ingar frábærum kafla
þar sem þeir skoruðu sextán stig
gegn einu og leiddu með fimmtán
stigum, 51-36, þegar flautað var
til hálfleiks.

Keflvíkingar reyndu allt hvað
þeir gátu til að komast aftur inni í
leikinn í síðari hálfleik en þeim
tókst aldrei að komast nær ÍRingum en fimm stig. Það var síðan
Ólafur Jón Sigurðsson sem reyndist ÍR-ingum dýrmætur á lokakaflanum en hann skoraði sex stig
fyrir liðið á lokamínutunni.
„Það voru allt of margir leikmenn okkar sem voru ekki tilbúnir í leikinn. Við hittum ekkert
fyrir utan og það er alveg ljóst að
við verðum að snúa við blaðinu í
næsta leik,“ sagði Falur Harðarson, aðstoðarþjálfari Keflvíkinga,
eftir leikinn.
Eiríkur Önundarson, fyrirliði

ÍR-inga, var hins vegar afskaplega sáttur eftir leikinn. „Við
brjótum hverja hefðina á fætur
annarri í þessari úrslitakeppni og
það er alveg frábært. Við höfðum
aldrei komist í aðra umferð og
ekki unnið í Keflavík síðan ég
byrjaði að spila. Nú erum við
búnir að vinna þrjá leiki í röð í
úrslitakeppninni og það ætti að
færa liðinu sjálfstraust. Við ofmetnumst samt ekkert, fögnum
inni í klefa og mætum tilbúnir í
slaginn á mánudaginn,“ sagði
Eiríkur eftir leikinn en þetta var
fyrsti sigur ÍR-inga í Keflavík síðan 1986.
oskar@frettabladid.is

THEO DIXON Sést hér skora tvö af 26
stigum sínum fyrir ÍR í leiknum gegn
Keflavík í gær.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

DHL-deild kvenna
FRAM–GRÓTTA/KR

23–24

Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 8, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 5, Sara Sigurðardóttir 4,
Guðrún Hálfdánsdóttir 2, Hildigunnur Einarsdóttir
2, Eva Harðardóttir 1, Þórey Hannesdóttir 1.
Mörk Gróttu/KR: Arna Gunnarsdóttir 8, Arndís
Erlingsdóttir 4, Eva Margrét Kristinsdóttir 4, Ragna
Karen Sigurðardóttir 2, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 2, Íris Pétursdóttir 2, Gerður Einarsdóttir 1,
Inga Dís Sigurðardóttir 1.

HAUKAR–ÍBV

35–21

Mörk Hauka: Hanna Stefánsdóttir 10/5, Ramune
Pekarskyte 9, Inga Fríða Tryggvadóttir 5, Harpa
Melsted 3, Ragnhildur Guðmundsdóttir 3, Martha
Hermannsdóttir 2/1, Erna Þráinsdóttir 2, Anna
Halldórsdóttir 1.
Mörk ÍBV: Anastasia Patsion 8/1, Ana Perez 4,
Tatjana Zukovska 3, Guðbjörg Guðmannsdóttir 2,
Esther Óskarsdóttir 2, Alla Gorkorian 1, Darinka
Stefanovic 1.

STJARNAN–VALUR

DVDDAGAR!
DVD

30–34

Mörk Stjörnunnar: Ásdís Sigurðardóttir 5, Anna
Blöndal 5, Elísabet Gunnarsdóttir 5, Hind
Hannesdóttir 5, Kristín Guðmundsdóttir 4, Hekal
Daðadóttir 2, Kristín Clausen 2, Elzbieta Kowal 1,
Anna Einarsdóttir 1.
Mörk Vals: Katrín Andrésdóttir 11, Ágústa Edda
Björnsdóttir 10, Arna Grímsdóttir 4, Soffía Rut
Gísladóttir 4, Hafrún Kristjánsdóttir 2, Thelma
Benediktsdóttir 1, Berglind Hansdóttir 1, Díana
Guðjónsdóttir 1.

FH–VÍKINGUR

29–26

Mörk FH: Dröfn Sæmundsdóttir 9, Gunnur
Sveinsdóttir 5, Björk Ægisdóttir 5, Sigrún Gilsdóttir 3, Guðrún Drífa Hólmgeirsdóttir 3, Bjarný
Þorvarðardóttir 2, Berglind Björgvinsdóttir 2.
Mörk Víkings: Helga Birna Brynjólfsdóttir 8,
Margrét Elín Egilsdóttir 5, Ásta Björk Árnadóttir 4,
Andrea Olsen 3, Natjasja Damiljanovic 3, Anna
Kristín Árnadóttir 1, Helga Guðmundsdóttir 1,
Sigrún Brynjólfsdóttir 1.

STAÐAN
HAUKAR
ÍBV
STJARNAN
FH
VALUR
GRÓTTA/KR
VÍKINGUR
FRAM

21 18
21 17
21 11
21
9
21 10
21
6
21
5
21
3

2 1 659–480 38
0 4 597–522 34
3 7 556–508 25
4 8 552-575 22
0 11 503-518 20
0 15 480–533 12
0 16 502–568 10
1 17 465–600 7

DHL-deild karla
HAUKAR–ÍR

31–29

Mörk Hauka: Þórir Ólafsson 13/2, Jón Karl
Björnsson 9/4, Ásgeir Örn Hallgrímsson 3, Andri
Stefan 3, Halldór Ingólfsson 2, Vignir Svavarsson
1.
Mörk ÍR: Ragnar Helgason 9, Hannes Jón
Jónsson 8/4, Ingimundur Ingimundarson 5,
Ólafur Sigurjónsson 3, Fannar Þorbjörnsson 2,
Bjarni Fritzson 1, Tryggvi Haraldsson 1.

ÞÓR AK.–VÍKINGUR

30–33

Mörk Þórs: Aigaes Lazdins 8, Árni Þór
Sigtryggsson 6, Goran Gusic 5, Sindri Viðarsson 4,
Bjarni Bjarnason 4, Arnór Gunnarsson 2, Cedric
Åkerberg 1.
Mörk Víkinga: Þröstur Helgason 9, Andri Berg
Haraldsson 8, Benedikt Árni Jónsson 7, Árni Björn
Þórarinsson 3, Þórir Júlíusson 3, Ragnar
Hjaltested 2, Sverrir Hermannsson 1.

KA–VALUR

29–29

Mörk KA: Halldór Jóhann Sigfússon 13, Jónatan
Þór Magnússon 3, Þorvaldur Þorvaldsson 3, Andri
Stefánsson 3, Magnús Stefánsson 2, Nicola Jankovic 2, Ragnar Njálsson 2, Hörður Sigþórsson 1.
Mörk Vals: Vilhjálmur Halldórsson 6, Heimir Örn
Árnason 6, Brendan Þorvaldsson 5, Kristján
Karlsson 5, Baldvin Þorsteinsson 4, Sigurður
Eggertsson 2, Fannar Friðriksson 1,

HK–ÍBV

26–31

Mörk HK: Ólafur Víðir Ólafsson 7, Augustas
Strazdas 7, Tomas Eitutis 5, Elías Már Halldórsson
2, Alexander Arnarson 2, Valdimar Þórsson 2,
Brynjar Valgeirson 1.
Mörk ÍBV: Tite Kalandadze 8, Samúel Árnason 5,
Svavar Vignisson 5, Sigurður Stefánsson 4, Robert
Bognar 3, Zoltan Belanyi 3, Grétar Eyþórsson 1,
Davíð Þór Óskarsson 1, Kári Kristjánsson 1.

STAÐAN:
HAUKAR
ÍR
ÍBV
VALUR
HK
KA
VÍKINGUR
ÞÓR

14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
8
7
7
5
5
4

1
0
1
1
0
3
0
0

4
6
5
6
7
6
9
10

433-407
433-428
429-394
385-392
436-417
411-418
384-412
400-443

19
16
17
15
14
13
10
8

999kr.
I
D
L
Ö
J
F
R
U
G
E
L
Ú
ÓTR
A
L
T
I
T
D
DV

I!
Ð
R
E
V
U
TRÚLEG

ÁÓ
OPIÐ TIL KL.2
2.00
ÖLL KVÖLD

Í SKÍFUNNI
LAUGAVEGI
26

Skífan Laugavegi 26 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is
s: 591 5310
s: 591 5330
s: 591 5320
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ÍS tryggði sér oddaleik gegn Keflavík í úrslitakeppni kvennakörfunnar:

Stúdínur ekki á leiðinni í sumarfrí
Stúdínur tryggðu sér
oddaleik gegn Keflavík í undanúrslitum úrslitakeppni kvenna í
körfubolta með 21 stigs sigri, 7554, í öðrum leik liðanna í Kennaraháskólanum í gær.
Það var ljóst frá byrjun að ÍS
var ekki á leiðinni í sumarfrí, liðið
vann fyrsta leikhluta með 18 stigum og hélt Íslandsmeisturunum í
aðeins þremur stigum fyrstu 10
mínúturnar. Keflavíkurliðið átti
nokkur áhlaup það sem eftir lifði
leiks en munurinn var aldrei
minni en níu stig og endaði
leikurinn með sannfærandi sigri.
Signý Hermannsdóttir hélt
áfram yfirburðum sínum inni í
teig hjá ÍS, skoraði 23 stig, tók 16
fráköst, varði 8 skot og gaf 6
stoðsendingar, en Signý hefur
meðal annars varið 19 skot í
fyrstu tveimur leikjum einvígisins. Þórunn Bjarnadóttir átti líka
mjög góðan leik, skoraði 16 stig og
tók 10 fráköst, og Alda Leif Jónsdóttir var traust með 15 stig. Þá
áttu þær Erna Rún Magnúsdóttir,

KÖRFUBOLTI

SVAKATÖLUR HJÁ SIGNÝ Signý Hermannsdóttir hefur skorað 19,5 stig, tekið 16,5 fráköst, varið 9,5 skot og gefið 5 stoðsendingar að meðaltali í fyrstu tveimur leikjunum gegn
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Keflavík.

Hafdís Helgadóttir og Stella Rún
Kristjándóttir allar góða spretti.
Angel Mason skoraði reyndar aðeins 5 stig fyrir ÍS en hún hélt
Birnu Valgarðsdóttur stigalausri
og frákastalausri í leiknum.
Hjá Keflavík var Alex Stewart
yfirburðamanneskja með 24 stig,
11 fráköst og 5 stoðsendingar og

Anna María Sveinsdóttir var líkust sjálfri sér með 12 stig og 9 fráköst en aðrar voru nánast óþekkjanlegar. Þetta var þvi erfiður dagur fyrir Sverri Þór Sverrisson,
þjálfara liðsins, sem var nýkominn úr Keflavík þar sem hann tapaði sem leikmaður fyrsta leik
undanúrslitanna gegn ÍR. ■

SAMEINAÐIR LYFTUM VÉR Haukamennirnir Vignir Svavarsson og Halldór Ingólfsson
sjást hér lyfta bikarnum í sameiningu á loft en Haukarnir tryggðu sér
FRÉTTABLAÐIÐ/PALLI
deildarmeistaratitilinn með sigri á ÍR í gær.

Haukar meistarar
Íslandsmeistarar Hauka tryggðu sér heimavallarrétt út úrslitakeppnina í gær þegar þeir tryggðu
sér deildarmeistaratitilinn með góðum sigri á nýkrýndum bikarmeisturum ÍR, 31-29.

LAMBASEL
lóðir til úthlutunar í grónu hverfi
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um 30 lóðir fyrir einbýlishús við nýja götu á milli
Klyfjasels og Lækjarsels í Breiðholti, sem hlotið hefur nafnið Lambasel. Lóðunum verður úthlutað
á föstu verði og er gatnagerðargjald innifalið í því. Um er að ræða lóðir fyrir einnar og tveggja hæða
hús af tveimur stærðum:
• 12 lóðir fyrir hús allt að 184 ferm. að stærð á einni hæð (kr. 3,5 millj.)
• 5 lóðir fyrir hús allt að 240 ferm. að stærð á einni hæð (kr. 4,6 millj.)
• 13 lóðir fyrir hús allt að 240 ferm. á 1 – 2 hæðum (kr. 4,6 millj.)
Umsóknareyðublöð, úthlutunarskilmálar og deiliskipulagsskilmálar fást á skrifstofu Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, Skúlatúni 2, 3. hæð. Þessi gögn er einnig að finna á heimasíðu
Framkvæmdasviðs, www.rvk.is/fs undir málaflokknum „lóðir”. Frekari upplýsingar um lóðirnar
fást á heimasíðunni og á skrifstofu Framkvæmdasviðs í síma 563 2310.
Umsækjendur um lóðirnar þurfa m.a. að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Vera ekki í vanskilum með opinber gjöld.
• Standast greiðslumat fyrir 25 mkr. húsbyggingu.
• Hafa átt lögheimili í Reykjavík í a.m.k. eitt ár talið frá ársbyrjun 2000 og að hafa ekki á
sama tímabili fengið úthlutað lóð hjá Reykjavíkurborg.
Hver umsækjandi getur sótt um eina lóð. Hjón og sambýlisfólk teljast vera einn umsækjandi í
þessu sambandi.
Dregið verður úr innsendum umsóknum og verður haft samband við þá, sem þær umsóknir eiga,
um val á lóðum. Athugið, að aðeins þeir sem dregnir verða út þurfa að skila gögnum sem sýna að
þeir uppfylli framangreind skilyrði.
Umsóknum á þar til gerðum umsóknareyðublöðum, undirrituðum af umsækjanda eða umboðsmanni
hans, skal skila til skrifstofu Framkvæmdasviðs, Skúlatúni 2, 3. hæð, fyrir kl. 16:15
fimmtudaginn 7. apríl nk.

Reykjavíkurborg

HANDBOLTI Haukar sátu á toppi
deildarinnar fyrir leikinn og
nægði því jafntefli til þess að
verða deildarmeistarar. Þeir
gerðu gott betur og unnu leikinn
eftir magnaða frammistöðu í síðari hálfleik.
ÍR-ingar leiddu í leikhléi, 1417, en góð vörn og betri markvarsla lagði grunninn að forskoti
þeirra. Vörn ÍR-inga hélt ekki í
síðari hálfleik en vörn heimamanna batnaði mikið og fyrir vikið datt Birkir Ívar Guðmundsson í
mikið stuð og varði 23 skot í leiknum. Haukarnir byggðu upp ágætis forskot og voru með vænlega
stöðu þegar tíu mínútur lifðu
leiks, 25-22. Það forskot létu þeir
aldrei af hendi. Þrátt fyrir fína
baráttu tókst ÍR aldrei að ógna
Haukum almennilega og heimamenn fögnuðu vel í leikslok.

„Við vorum aldrei öruggir með
okkur enda ekki hægt þegar ÍRingar eru annars vegar. Þeir gefast
aldrei upp,“ sagði Haukamaðurinn
Þórir Ólafsson, sem fór á kostum i
leiknum og skoraði 13 mörk í öllum regnbogans litum. „Það skiptir
gríðarlega miklu máli að hafa
heimavallarréttinn og það sýndi
sig í úrslitakeppninni í fyrra. Við
erum að styrkjast með hverjum
leik og það munar mikið um að fá
Ásgeir Örn aftur á fulla ferð.“
ÍR-ingar féllu úr öðru sæti í
það þriðja með tapinu þar sem
ÍBV lagði HK í Digranesi. „Við
erum ekki orðnir saddir þótt við
höfum unnið bikarinn. Þetta lið
vill vinna meira og við munum
mæta mjög grimmir til leiks í úrslitakeppninni,“ sagði Júlíus Jónasson, þjálfari ÍR.
henry@frettabladid.is

Haukastelpur hófu handboltaveisluna á Ásvöllum:

Pökkuðu ÍBV saman
HANDBOLTI Það var aðeins eitt lið á
vellinum þegar Haukar tóku á
móti ÍBV í hreinum úrslitaleik
um sigur í DHL-deild kvenna.
Haukastúlkur tóku frumkvæðið
strax í upphafi og gáfu það aldrei
eftir. Þegar upp var staðið unnu
Haukastúlkur stórsigur, 35-21, og
var sigurinn síst of stór.
Hanna Guðrún Stefánsdóttir
átti stórleik fyrir Hauka og
skoraði tíu mörk og Ramune
Pekarskyte var ekki mikið síðri
með níu mörk. Anastasia Patsiou
var ágæt hjá ÍBV sem og markvörðurinn Florentina Grecu.
Aðrir leikmenn ÍBV áttu hreint
út sagt skelfilegan dag. Hrikalegt var að sjá til Eyjaliðsins í
leiknum en liðsheildin er nákvæmlega engin og leikur liðsins
byggist eingöngu á einstaklingsframtaki.
„Við spiluðum mjög vel, vörnin small og eftirleikurinn var tiltölulega auðveldur,“ sagði sigurreifur þjálfari Hauka, Guðmundur Karlsson. „Þessi munur er
ekki marktækur á liðunum. Ég

BIKARINN Á LOFT Harpa Melsted,
fyrirliði Hauka, sést hér með bikarinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/PALLI

tel að ÍBV sé með besta mannskapinn í deildinni og að við
séum með besta liðið og við sýndum það svo sannarlega í dag.“
henry@frettabladid.is

SU N N U DAGU R
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LIÐIÐ MITT

> GUÐJÓN GUÐMUNDSSON SETUR SAMAN DRAUMALIÐIÐ SITT Í DHL–DEILD KARLA

Einn útlendingur í liði Gaupa
ROLAND VALUR ERADZE, ÍBV: Hann ver mikið
úr dauðafærum, fljótur að koma boltanum í leik
og skapar fjölda marka með sendingum sínum
fram völlinn.
BALDVIN ÞORSTEINSSON, VAL: Nýtir færi sín af
teig afburðavel, góður hraðaupphlaupsmaður og sterkur varnarlega. Mjög
traustur leikmaður sem ætti að vera í
landsliðshóp.
ÞÓRIR ÓLAFSSON, HAUKUM: Þórir
er einstaklega lunkinn leikmaður og er
góður hraðaupphlaupsmaður. Hann
hefur mikla skottækni en mætti bæta
varnarleikinn, sem er hans akkilesarhæll.
VIGNIR SVAVARSSON, HAUKUM:
Vignir er sterkur varnarmaður og leik-

ur vel fyrir liðið. Hann er maður liðsheildarinnar
en þyrfti að bæta sig enn meira sóknarlega.
TITE KALANDADZE, ÍBV: Kalandadze er frábær
varnarmaður, ágætis skytta og skilar sínum mörkum í hverjum leik. Hann spilar handbolta með
höfðinu og er þar af leiðandi góður fyrir samherja
sína.
JÓNATAN ÞÓR MAGNÚSSON, KA: Jónatan er
kannski ekki besti sóknarmaður deildarinnar á
miðjunni en hann vegur það upp með foringjahæfileikum, sterkum varnarleik og góðum hraðaupphlaupum.
ÁSGEIR ÖRN HALLGRÍMSSON, HAUKUM: Ásgeir Örn hefur allt til að bera sem prýða á góðan
handboltamann. Hans helsti veikleiki í dag er
varnarleikurinn en hann mun bæta hann á næstu
árum.

Roland
Vignir
Kalandadze

MARS

19

20 21 22 23

Sunnudagur
■ ■ LEIKIR
 11.00 BÍ og Haukar mætast í
Reykjaneshöllinni í 3. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

 13.00 Víkingur Ó. og Árborg mætast í Reykjaneshöllinni í 2. riðli Bdeildar deildarbikars karla í fótbolta.

 15.00 Njarðvík og KFS mætast í
Reykjaneshöllinni í 2. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

Lendir í verslunum

16//03//05

 15.15 Hvöt og Fjarðarbyggð
mætast í Boganum í 4. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

 16.00 Haukar og ÍBV mætast á
Ásvöllum í Faxaflóamóti kvenna í
fótbolta.

 17.00 Afturelding og Fjölnir
mætast í Egilshöll í 1. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

 17.15 Tindastóll og Huginn
mætast í Boganum í 4. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

 19.00 Breiðablik og Valur mætast
á Smáranum í úrslitakeppni 1.
deildar karla í körfubolta.

 19.15 Haukar og Grindavík
mætast á Ásvöllum í úrslitakeppni 1.
deildar kvenna í körfubolta.

 19.15 Snæfell og Fjölnir mætast í
Stykkishólmi í úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 20.00 Stjarnan og Höttur mætast í
Ásgarði í úrslitakeppni 1. deildar
karla í körfubolta.

 21.00 Númi og Reynir S. mætast í
Egilshöll í 1. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 11.00 Formúla 1 á RÚV. Útsending
frá Malasíukappakstrinum í Formúlu
1.

 11.55 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Birmingham
og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

 12.10 Hnefaleikar á Sýn.
Útsending frá bardaga Erik Morales
og Manny Pacquiao.

 13.50 Spænski boltinn á Sýn.
Útsending frá leik Deportivo La
Coruna og Barcelona í spænsku
úrvalsdeildinni í fótbolta.

 15.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um Meistaradeildina í fótbolta.

 16.00 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Liverpool og
Everton í ensku úrvalsdeildinni í
fótbolta.

 16.30 Meistaramót Íslands í
sundi á RÚV. Bein útsending frá
meistaramóti Íslands í sundi.

 17.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Real Madrid og
Malaga í spænsku úrvalsdeildinni í
fótbolta.

 20.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn. Bein útsending frá Bay
Hill-mótinu á bandarísku mótaröðinni í golfi.

 21.45 Helgarsportið á RÚV.
 23.00 Ítalski boltinn á Sýn.
Útsending frá leik Roma og AC
Milan í ítölsku A-deildinni í fótbolta.

Jónatan

Ásgeir

„Þetta lið yrði Íslandsmeistari og myndi
valta yfir öll lið, sterkt sóknarlega og varnarlega. Það væri hægt fyrir þjálfarann að
vera með sæng og kodda á bekknum.“

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

17 18

Þórir

Baldvin

Sendu SMS skeytið BTL VBT á númerið 1900 og þú gætir unnið.

11. hver vinnur.
Taktu þátt þú gætir unnið:
Incredibles á DVD • Incredibles á VHS
Incredibles vasaútvarp • Incredibles Úr
Aðrar DVD og VHS myndir • Kippu af Coca Cola
Og margt fleira.
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið
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STUÐ MILLI STRÍÐA

1. apríl

MYND: HELGI SIGURÐSSON

KRISTJÁN H JÁLMARSSON LÆTUR EKKI PLATA SIG

Íslenskir fjölmiðlar
hafa ár hvert keppt
sín á milli í því að
láta fólk hlaupa 1.
apríl. Það er eini
dagur ársins þar
sem fjölmiðlarnir
mega og leyfa sér að
búa til eina frétt
sem er skáldskapur
að einu eða öllu
leyti. Slíkur skáldskapur hefur tíðkast um árabil hér
á landi og á við um flestalla fjölmiðla landsins; Fréttablaðið, Morgunblaðið, DV, fréttastofu Stöðvar 2
og Bylgjunnar sem og fréttastofur
Ríkisútvarpsins og Sjónvarps. Allir
hafa fjölmiðlarnir lagt sitt á vogarskálar grínsins.

■ PONDUS

■ PÚ OG PA

Platfréttirnar eru misgóðar
eins og gefur að skilja enda misjafnar hugmyndir sem liggja að
baki. Í gegnum árin hafa þó nokkrar góðar og eftirminnilegar fréttir
litið dagsins ljós. Má þar meðal
annars nefna afruglarargleraugu
sem fólk átti að geta keypt í verslunum til að horfa á Stöð 2, rússneskan kafbát við Íslandsstrendur
og samstarf McDonald’s og Kópavogskirkju. Margar af þessum
fréttum vöktu mikil viðbrögð,
sumar kátínu en aðrar óhug.
Nú er fólk farið að bíða í ofvæni
eftir platfréttum ársins enda rétt
tæpur hálfur mánuður til stefnu.
Það upplýsist hins vegar hér með
að platfrétt ársins verður sú
stærsta í manna minnum enda hafa

allir fjölmiðlar og stjórnmálamenn
landsins tekið höndum saman um
að láta almenning hlaupa og það
svo um munar. Þann 1. apríl næstkomandi er nefnilega gert ráð fyrir
að nýráðinn fréttastjóri útvarps
komi til starfa. Almenningur hefur
þegar kokgleypt við fréttinni og er
löngu byrjaður að hlaupa.
Þann 2. apríl munu fjölmiðlar
hins vegar upplýsa að ráðning
fréttastjórans hafi verið stærsta
aprílgabb sögunnar ásamt öðrum
umdeildum ráðningum. Má þar
meðal annars nefna ráðningar í
Hæstarétt og hjá Umboðsmanni
barna. En ef fjölmiðlarnir hafa
ekki verið að skálda fréttirnar
hlýtur að vera um annars konar
grín að ræða. ■

Eftir Frode Överli

Eftir SÖB
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THE GRINDERS Blúshátíð verður í dymbilvikunni með tónleikum á hverju kvöldi frá þriðjudegi fram á föstudaginn langa.

Ekki missa
af henni!

[ BLÚSHÁTÍÐ ]
UMFJÖLLUN

Blúshátíð í Reykjavík hefst á
þriðjudaginn og stendur fram á
föstudaginn langa með sannkölluðum blúsveislum á hverju kvöldi.
Hátíðin hefst á þriðjudaginn
með tónleikum á Hótel Borg þar
sem Björgvin Gíslason kemur
fram
ásamt
hljómsveitinni
Kentár. Einnig spilar Smokie Bay
Blues Band með Pollock-bræður í
fararbroddi.
Á miðvikduagskvöld verða
aftur tónleikar á Hótel Borg þar
sem KK mætir með gömlu götuhljómsveitina sína Grinders
ásamt nokkrum góðum upphitunarhljómsveitum.
Á skírdag verða síðan tónleikar
á Nordica Hotel með bandarísku
blússöngkonunni Deitra Farr, sem

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS
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Sunnudagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 15.00 Sovéska kvikmyndin Uppgangan frá 1976 verður sýnd í bíósal
MÍR. Enskur texti. Aðgangur ókeypis
og allir velkomnir.

■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Tríó Reykjavíkur leikur verk

er ein sú fremsta á sínu sviði í
heiminum þessi misserin. Með
henni spila Vinir Dóra og einnig
koma fram á þessum tónleikum
Blúsmenn Andreu.
Hátíðinni lýkur síðan að kvöldi
föstudagsins langa í Fríkirkjunni í
Reykjavík, þar sem Deitra Farr,
Andrea Gylfadóttir, Kammerkór
Hafnarfjarðar og hljómsveit
flytja negrasálma.
„Við höfum reynt að koma
þessu bandi saman öðru hvoru, en
það hefur aldrei tekist fyrr en
núna. Við höfum allir verið svo
önnum kafnir,“ segir Kristján
Kristjánsson, sem ætlar að taka
upp þráðinn þar sem frá var horfið fyrir meira en áratug með
félögum sínum Derrick Big
Walker, Professor Washboard og
Þorleifi Guðjónssyni.
Hljómsveit þeirra, The Grindtónleikanna verður Sigurgeir Agnarsson sellóleikari, en auk hans leika
á tónleikunum þau Guðný Guðmundsdóttir á fiðlu og Peter Maté
á píanó.

■ ■ SÝNINGAR
 14.00 Listakonan Jónína Guðnadóttir verður með leiðsögn um sýningu sína „Vötnin kvik“ sem nú
stendur yfir í Hafnarborg.

ers, kom hingað síðast sumarið
1989 og hélt þá ferna tónleika í
Tunglinu við Lækjargötu, og eru
þeir tónleikar mörgum enn í
fersku minni.
Efni sem þá var tekið upp kom
út fyrir jólin á plötunni KK-upphafið en þetta er í fyrsta sinn sem
sveitin kemur saman um árabil.
„Þetta verður ofsalega gaman.
Deitra Farr tekur líka ábyggilega
nokkur lög með okkur í lokin. Og
svo er fullt af böndum að spila á
undan okkur líka.“
Grinders er götuhljómsveitin
sem KK spilaði með á flakki sínu
um Evrópulönd.
„Við spiluðum saman á hverjum degi í mörg ár, svo maður setur bara on/off takkann á og byrjar
að spila. Þetta verða gamlir blússtandardar sem við flytjum, gamlar bykkjur.“ ■

Ausa

er níu ára og er með K R A B B A M E I N
Hún er einlægur O F V I T I
Hún er F Y N D I N og H E I L L A N D I
Hún E L S K A R óperutónlist
og Þ R Á I R að deyja eins og dívan á sviðinu
Næst

KK mætir með gamla bandið

„Til hamingju Ilmur“ /AB Fréttablaðið
„Ilmur Kristjánsdóttir
er hreint frábær
í þessu hlutverki“ /EB DV

 15.00 Kristín Arngrímsdóttir myndlistarmaður veitir leiðsögn um sýningarnar tvær, sem nú standa yfir í
Listasafni Íslands. Þar eru sýnd íslensk málverk frá árunum 1930-45
og verk Rúríar Archives - Endangered
Waters.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Ausa er einþáttungur
Miðaverð aðeins kr. 1.500
Börn 12 ára og yngri fá frítt
í fylgd forráðamanna

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

e. Kristínu Ómarsdóttur

Í kvöld kl 20, Lau 9/4 kl 20, Su 10/4 kl 20

Í kvöld kl 20, Fö 1/4 kl 20

Síðustu sýningar

AUSA eftir Lee Hall

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20,
Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20,

Í samstarfi við LA.
Í kvöld kl 20, Su 3/4 kl 20
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við

Lau 30/4 kl 20

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau

Hið lifandi leikhús.
Fi 31/3 kl 20, Fö 1/4 kl 20
Síðustu sýningar

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

LÍNA LANGSOKKUR
e. Astrid Lindgren
Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning
Su 3/4 kl 14 - Aukasýning

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 21 BREYTTUR SÝNINGARTÍMI!
Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 20,
Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT,

Lokasýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR
Fjölskyldusýning um páskana.

Lau 2/4 kl 20 UPPSELT,
Fi 14/4 kl 20, Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT

SVIK

Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 15, Fi 24/3 kl 20,
Lau 26/3 kl 15, Lau 26/3 kl 20

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI

eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Lau 2/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20
Síðustu sýningar

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins
Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Börn 12 ára og yngri fá
frítt í Borgarleikhúsið í
fylgd fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

20. mars 2005 SU N N U DAGU R

32

Lemony Snicket-æði geisar

> Siðprýði

„Hún myndi ekki vilja svona
mann, hugsaði hún. Maður
þyrfti að eyða öllum sínum
tíma á snyrtistofu til að líta út
eins og hann vildi. Auðvitað
hentaði það sumum konum
alveg ágætlega.“

Bækur í bókaflokknum Úr Bálki hrakfalla, eða A Series of Unfortunate Events, eftir höfundinn dularfulla Lemony Snicket,
hafa undanfarnar vikur setið í efstu sætum metsölulista víða
um heim. Á Bookseller-listanum voru bækur úr bókaflokknum í 9 af 10 efstu sætunum og þær eru meðal mest seldu
barna- og unglingabóka á Amazon.com og Barnes &
Noble.com. Bækurnar hafa nú verið þýddar á 32 tungumál
og seldar í yfir 27 milljónum eintaka. Bækurnar, sem eru
orðnar ellefu talsins, nutu strax mikilla vinsælda en nú
virðist sem nokkurs konar Lemony Snicket-æði hafi
brostið á og bækurnar eru étnar upp til agna af
krökkum á aldrinum 9-14 ára. Auknar vinsældir má eflaust rekja til nýlegrar kvikmyndar
sem gerð var eftir fyrstu þremur bókunum
og skartar Jim Carrey í aðalhlutverki.
Fyrstu þrjár bækurnar, Illa byrjar það,
Skriðdýrastofan og Stóri glugginn, eru
komnar út í íslenskri þýðingu hjá Máli
og menningu og fjórða bókin, Mæðulega myllan, er væntanleg í haust.

- Hin eitursnjalla og ómótstæðilega Precious Ramotswe
á Kvenspæjarastofu númer eitt
veit hvað hún vill og fellur ekki fyrir manni í hvítum
skóm í bókinni Siðprýði fallegra stúlkna eftir Alexander McCall Smith.

baekur@frettabladid.is

> Bók vikunnar ...
STATE OF FEAR eftir Michael
Crichton

Það fer í það minnsta tvennum
sögum af ágæti þessarar
spennusögu þar sem umhverfisverndarsinnar leggjast í
hryðjuverk vegna
þess að gróðurhúsaáhrifin láta á
sér standa. Egill
Helgason segir á
heimasíðu sinni á
Vísi.is að bókin
telji 600 blaðsíður
sem séu „óbærilega leiðinlegar
aflestrar“ en þar sem hægrimenn eru farnir að nota hana í
málflutningi sínum til að grafa
undan umhverfisverndarsinnum hlýtur það að vera þess
virði að puðast í gegnum þetta
umdeilda verk.

BÓKAMARKAÐURINN: NÆSTA BYLGJA AF KILJUM SKELLUR Á Í VOR

Kiljubyltingin lifir
V

ið viljum eigna okkur að
einhverju leyti kiljubyltinguna sem orðið hefur hér
á landi á síðustu árum,“ segir
Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri JPV-útgáfu.
Á móti segir Kristinn Arnarsson hjá Eddu: „Það er nú ekki eins
og þetta sé neitt nýtt. Við höfum
verið að gefa út kiljur í meira en
fimmtán ár, þótt sumir láti eins og
þeir hafi verið að finna upp kiljuna.“
Kiljum hefur fjölgað jafnt og
þétt hér á bókamarkaði, sem er
mikil breyting frá því áður þegar
ekkert kom út nema innbundið í
harðspjöld.
Mál og menning byrjaði með
Ugluklúbbinn sinn fyrir um það
bil tveimur áratugum og sendir
reglulega frá sér pakka með
þremur kiljum til áskrifenda. Frá
upphafi hefur Ugluklúbburinn
sent frá sér pakka með þremur
bókum á um það bil tveggja mánaða fresti, sex sinnum á ári, en á
seinni árum hafa bæst við tveir
pakkar yfir árið, einn á vorin og
annar fyrir jól.
„Við gefum nú orðið út meira
en þrjátíu titla á ári í kilju,“ segir
Guðrún Magnúsdóttir, framleiðslustjóri Eddu. Sumar þeirra

fara nú orðið beint á kiljumarkaðinn án þess að vera sendar til
áskrifenda í Ugluklúbbnum.
Kiljur á vorin og strax eftir jólin
JPV blandaði sér í leikinn fyrir
um það bil fjórum árum með því
að gefa út bækur í kiljubroti á
vorin. Þetta var nýbreytni sem
var stíluð inn á sumarlesninguna.
Fólk tekur gjarnan bækur með
sér í sumarfrí, og þá er handhægara að grípa kilju úr bókabúðinni.
Nú er svo komið að kiljur
þykja orðið sjálfsagður hlutur á
íslenskum bókamarkaði. Vinsælar bækur koma sífellt fyrr út í
kiljubroti, og sumar jólabækurnar eru jafnvel farnar að koma út í
kilju fljótlega eftir áramótin.
„Við mátum það svo núna að
best væri að gera þetta strax eftir
jól. Við gáfum út fjórar kiljur
snemma árs, þar af þrjár sem
komu út fyrir síðustu jól,“ segir
Egill Örn hjá JPV.
Hann segir hugsunina á bak
við þessa útgáfu vera þá að fyrir
jól er fólk í flestum tilvikum að
kaupa bækur fyrir aðra en síður
fyrir sjálft sig.
„Eftir jól veit fólk hins vegar
hvað það fékk ekki í pakkann af
því sem það langar þó til að lesa

Ótrúlegt verð

Stórar og rúmgóðar
íbúðir í boði fyrir
barnafjölskyldur

Kr.

45.595 á mann

M.v. Hjón með 2 börn á California íbúðahóteli.
20. maí, 5 dagar. Netverð með 10.000 kr. afslætti.

Kr.

og það er sú eftirspurn sem við
erum að mæta.“
Ef þessi þróun heldur áfram
gæti verið skammt í að æ fleiri
bækur komi eingöngu út í kiljubroti, og þá væntanlega bækur
sem fólk kaupir fyrst og fremst
handa sjálfum sér en síður til
gjafa.
Danir vilja ekki kiljur
Bókaforlagið
Bjartur
hefur
einnig fikrað sig áfram með kiljuútgáfu og hyggst halda því áfram
á þessu ári, en þó ekki í stórum
stíl að svo stöddu.
„Við erum að moka út Englum
og djöflum núna,“ segir Snæbjörn
Arngrímsson hjá Bjarti, sem nú
hefur einnig haslað sér völl í Danmörku með útgáfufyrirtækinu
Ferdinand.
„Í Danmörku þýðir ekkert að
gefa út kiljur. Þar er engin hefð
fyrir því,“ segir Snæbjörn og honum þykir þetta svolítið skrítið.
„Danir vilja reyndar fyrst fá
bækur í stórri kilju með innábroti, en síðan kemur næsta útgáfa í hörðu broti en kostar samt
minna. Venjulega kiljubrotið selst
hins vegar ekkert hjá þeim.“
Þetta er svolítið merkilegt í
ljósi þess að hér á landi hófst
kiljubyltingin í kjölfar þess að æ
fleiri Íslendingar tóku að lesa kiljur á erlendum tungumálum. En
Danmörk hefur sem sagt ekki
tekið þátt í þeim leik nema að litlum hluta.
gudsteinn@frettabladid.is

55.190 á mann

M.v. tvíbýli á California Garden m/hálfu fæði
27. maí, 5 dagar (fös-mið). Netverð með 10.000
kr. afslætti.

10.000 kr.
afsláttur ef þú bókar strax.

Salou

Tryggðu þér lægsta verðið.

NÝTTú beint

BÓKASKÁPURINN

ar þ
Nú bók nu á
á neti
.is
rranova
www.te

Hans íslenska hátign

Salou er fallegur bær á Costa Dorada ströndinni, um 100 km sunnan við
Barcelona. Þar er Port Aventura, stærsti og glæsilegasti skemmtigarður Spánar.
Bærinn skartar stórkostlegum ströndum, fjölbreyttri aðstöðu og einstöku veðurfari.
Ströndin er breið og aðgrunn með fínum gylltum sandi og því tilvalin fyrir barnafjölskyldur. Menning, verslanir og litríkt næturlíf taka síðan við þegar sólböðum
líkur. Salou er sérstaklega skemmtilegur sumarleyfisstaður fyrir fjölskyldur.

Löng helgi eða fullvaxið frí
5 dagar – notaleg endurhleðsla í sólinni
12 dagar - fullvaxið frí

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!

Stangarhyl 3 · 110 Reykjavík
Sími: 591 9000 · www.terranova.is
Akureyri Sími: 461 1099

ENNEMM / SIA / NM15362

– sólarperlan suður af Barcelona

... og lengur ef þú vilt

ÍSLENSKAR KILJUR Tugir íslenskra
bóka koma út í kiljubroti á þessu ári.
Ekkert lát er greinilega á kiljubyltingunni hér á landi.

The Sunday Times kynnti á dögunum nýja ævisögu Jörundar Hundadagakonungs sem líklega til vinsælda í hinum enskumlæandi heimi. Bókin heitir The English Dane: The Life of Jorgen Jorgenson og
er skráð af Sarah Bakewell, vakti athygli með byrjendaverki sínu The Smart þar sem hún fjallaði um
verðbréfasvindl á átjándu öld. Hún þykir fylgja þeirri bók vel eftir með þessari sögu af sjómanninum,
landkönnuðinum, hvalveiðimanninum og hinum sjálfskipaða konungi yfir Íslandi. Það sem heillar
gagnrýnanda The Sunday Times einna mest við flókna persónu Jörundar er kostuleg tilhneiging hans
til að skjóta upp kollinum í miðri atburðarás sögulegra atburða sem gerir það að verkum að hann
minnir nokkuð á Zelig, hugarfóstur Woody Allen, og einfeldninginn Forrest Gump.

Ennþá ein
Stórleikkonan Laureen Bacall, sem er ekki síst fræg fyrir að vera ekkja ekrkitöffarans Humphrey Bogart, gaf út sjálfsævisögu sína, By Myself, árið 1979. Hún hefur nú endurskoðað verkið og endurútgefið undir nafninu By Myself and Then Some en þar hefur hún einig prjónað aftan við eldri ævisögu
sína þannig að nú geta lesendur og aðdáendur hennar fylgt henni allt til 80 ára afmælisdags hennar. Áhrifaríkustu kaflar bókarinnar eru sem fyrr þeir sem lýsa veikindum Bogarts en hann tærðist upp
af lungnakrabbameini sem lagði hann í gröfina árið 1957. Það skiptast því á skin og skúrir í þessu
verki, sem er sérlega skemmtileg lesning enda kann Bacall að segja sögur og er með skopskynið í
góðu lagi. Hún segist hafa lifað lengi en ekki nógu lengi fyrir sinn smekk og tórir því enn. Bogart
myndi áreiðanlega skála fyrir því.
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ÞRJÁR BÆKUR

Uggi og Una sigla
um heimsins höf

Opnaði augu mín
Þegar Ólafur Gunnarsson rithöfundur er
beðinn um að nefna þær þrjár bækur
sem hafi haft hvað mest áhrif á hann
um ævina tilgreinir hann fyrst skáldsögu
sem heitir Look Homeward Angel eftir
bandaríska rithöfundinn Thomas Wolfe,
sem var afskaplega afkastamikill á
stuttri ævi sinni. „Þetta er svona uppvaxtarsaga. Ég las hana fyrst fyrir um
þrjátíu árum og hún opnaði augu mín
fyrir því að næsta nágrenni manns er
efni í skáldskap ef maður kýs að sjá
það.“
Önnur áhrifamikil bók í lífi Ólafs er Lygn
streymir Don eftir Mikhaíl Sjólokov.
„Þessi bók er óskaplega mikið og flott
verk sem hefur pínulítið orðið fyrir
ósanngjarnri gagnrýni eftir hrun Sovét-

ríkjanna að mínu mati. Menn vita ekki
hvaða samninga hann gerði við Stalín
til þess að fá bókina gefna út, en eftir
því sem hann varð eldri, því harðari
kommúnisti varð hann.“
Þegar kemur að því að nefna þriðju
bókina verður Ólafur svolítið tvístígandi.
„Ég gæti til dæmis nefnt bækur eins og
From Here to Eternity eftir James Jones
eða Moby Dick eftir Herman Melville,
en ég er að hugsa um að velja Djöflana
eftir Dostojevskí. Í þeirri bók sér hann
fyrir sér þá hættu sem honum finnst
vofa yfir Rússlandi, geysilega öfluga
krafta í þjóðfélaginu sem muni á endanum steypa því Rússlandi sem hann
þekkir. Hugmyndin hjá honum var beinlínis að skrifa skáldsögu sem yrði póli-

ÓLAFUR GUNNARSSON

tískt áróðursrit og hann var fús til að
fórna að einhverju leyti skáldskapnum
til þess að segja meiningu sína.“

Barnabókin Djúpríkið eftir Bubba Morthens og Robert
Jackson hefur vakið athygli erlendra bókaútgefenda.
Höfundarnir gerðu nýlega samning við breska bókaforlagið Meadowside um útgáfu á sögunni í eilítið breyttri
mynd og nú hefur útgáfuréttur að ævintýrinu um Ugga
og Unu, ásamt myndum Halldórs Baldurssonar, verið
seldur alla leið til Kóreu. Simon Rosenheim hjá
Meadowside segir forlagið líta á Djúpríkið sem eina af
sínum aðalbókum í ár og bindur við hana miklar vonir.
Hann spáir bókinni vinsældum um allan heim og telur
hana geta orðið fyrirbæri á alþjóðavísu. Efni sögunnar
hefur líka alþjóðlega skírskotun þar sem Djúpríkið er
ekki aðeins bók um ferðalag laxins heldur saga af
miklum ævintýrum, baráttuþreki og samstöðu og síðast en ekki síst af hinni eilífu baráttu góðs og ills.
Auk sölunnar til Kóreu standa nú yfir samningaviðræður við útgefendur í fleiri löndum.

BUBBI MORTHENS OG
ROBERT JACKSON
Breskt bókaforlag bindur
miklar vonir við bókina
þeirra um Djúpríkið.

Staan er sterk

[ METSÖLULISTI ]
EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING
PENNINN

çrsfundur 2005
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SKUGGA-BALDUR – KILJA
Sjón

2

ENGLAR OG DJÖFLAR – KILJA
Dan Brown

3

VÍSINDABÓKIN
Ari Trausti Guðmundsson – þýðandi

4

BELLADONNA SKJALIÐ – KILJA
Ian Caldwell og Dustin Thomason

5

SIÐPRÝÐI FALLEGRA STÚLKNA
Alexander McCall Smith

6

HULDUSLÓÐ
Liza Marklund

7

FÓLKIÐ Í KJALLARANUM – KILJA
Auður Jónsdóttir

8

SÖGUATLAS MÁLS OG MENNINGAR
Kristján B. Jónasson – ritstjóri

9

ÍSLANDSSAGA A-Ö
Einar Laxness

10 RITSAFN SNORRA STURLUSONAR
Snorri Sturluson

BARNABÆKUR

1

ATLAS BARNANNA
Anita Ganeri og Chris Oxlade

2

DÝRIN Á BÆNUM HANS DONALDS
Shena Morey

3

GÚRI OG FRÍLLINN
Walt Disney

4

TÖFRABRÖGÐ HOUDINI
Harry Houdini

5

GALDASTELPUR
Vaka Helgafell

6

GRIMMSÆVINTÝRI
Vaka Helgafell

7

Á SVEITABÆNUM – NIKKUBÓK
Jirina Lokerová

8

LITLA LIRFAN LJÓTA
Friðrik Erlingsson

9

ÆVINTÝRI H.C. ANDERSEN
H.C. Andersen

10 KAPALGÁTAN
Jostein Gaarder

LISTINN ER GERÐUR ÚT FRÁ SÖLU DAGANA
09.03.05 – 15.03.05 Í BÓKABÚÐUM MÁLS OG
MENNINGAR, EYMUNDSSON OG PENNANUM

Eignir umfram skuldbindingar 1,9 milljarar
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HUGSAÐU STÓRT

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af
þessum magnaða
spennutrylli með
Robert De Niro
sem fær hárin
til að rísa!

Missið ekki af
þessum magnaða
spennutrylli með
Robert De Niro
sem fær hárin
til að rísa!

+++S.V. MBL

III
ar Wars EP
ATH: Nýja St msýnt á undan
fru
sýnishornið
myndinni!

III
ar Wars EP
ATH: Nýja St msýnt á undan
fru
sýnishornið
myndinni!

Sýnd kl. 1, 2, 3, 4, 6 og 8 m/ísl. tali Sýnd kl. 8 og 10.20 B.i. 16
Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 m/ensku tali Sýnd í Lúxus kl. 3, 5.40, 8 og 10.20

+++S.V. MBL

Sýnd kl. 4, 6 og 8 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8.30 og 10.50
B.i. 16
Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta
handrit

2 vikur á toppnum í USA
& Íslandi. Yfir 17.000 gestir!

++++
S.V. MBL
+++++
Þ.Þ. FBL

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

2 vikur á toppnum í USA
& Íslandi. Yfir 17.000 gestir!

Sýnd kl. 2, 4 og 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3, 5.30, 8,30 og 10.50
Sýnd kl. 5.30 og 10.15 B.i. 14

++++Ó.Ö.H. DV
+++S.V. Mbl

J.H.H. kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

++++Ó.Ö.H. DV

Sýnd kl. 10 B.i. 14

L

Þ

ellefu ár sem
hann var
sýndur.
Pamela Anderson, Yasmine Bleeth
og Carmen
Electra spókuðu sig um í
rauðum
sundbolum
sem voru eitt aðaltákn þáttanna en
ekki er gert ráð fyrir að þær eða
aðalstjarnan David Hasselhoff verði
með í myndinni.

■ TÓNLIST

Jakobínarína vann Músíktilraunir
Úrslitakvöld Músíktilrauna fór
fram á föstudagskvöldið fyrir
húsfylli í Austurbæ. Ellefu
sveitir höfðu unnið sér þátttökurétt í úrslitunum en fyrirkomulagið var með þeim hætti að
dómnefnd og atkvæði úr sal sáu
um að ýta sitthvorri hljómsveitinni úr vör áfram í úrslitin.
Indírokksveitin Jakobínarína
stóð uppi sem sigurvegari en
sveitin þótti bera af hvað lagasmíði snerti auk þess sem sviðsframkoma var með líflegra
móti. Hljómsveitin Hello Norbert hafnaði í öðru sæti og The
Dyers í því þriðja. Jamie's Star
vakti mikla athygli viðstaddra
með kraftmikilli frammistöðu
en það dugði ekki til að komast á
verðlaunapall. ■

JAKOBÍNARÍNA Þótti bera af hvað
lagasmíði varðar og vann
Músíktilraunir þetta árið.

RV2030C

eikstjórinn Steven Spielberg,
sem nú er í óða önn að leggja
lokahönd á þrekvirkið War of the
Worlds með Tom Cruise í aðalhlutverki, hefur hug á að færa þættina
Baywatch yfir á hvíta tjaldið. Spielberg hefur þegar tryggt sér kvikmyndaréttinn og hyggst hefja framleiðslu árið 2006.
ættirnir sögðu frá Mitch
Buchannon og félögum hans
sem gættu strandarinnar í Malibu
og nutu gríðarlegra vinsælda í þau

Sýnd kl. 10 Síðustu sýningar
SÍMI 564 0000

SÍMI 564 0000

FRÉTTIR AF FÓLKI

+++S.V. Mbl

Sýnd kl. 3.20 og 8 B.i. 14

Lotus miðaþurrkuskápur Marathon

+++ S.V. MBL
+++

KRAKKASKÁK Það er mikið fjör á krakkaskákmótum Hróksins.

Tívolískákmót í dag

REKSTRARVÖRULISTINN
PAPPÍR OG PLAST

mögnuðfjölskyldusýning!

Sími 520 6666 www.rv.is Réttarháls 2

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

Annað Tívolímót Íslandsbanka og
Hróksins verður haldið í höfuðstöðvum bankans við Kirkjusand í
dag klukkan 13. Mótið er fyrir öll
börn á grunnskólaaldri og eru mörg
verðlaun í boði, auk happdrættis
fyrir alla keppendur. Keppt um er
sæti á úrslitamótinu sem verður í
maí, en þar er fyrsti vinningur ferð
fyrir tvo til Kaupmannahafnar.
Teflt verður í einum opnum
flokki en verðlaunað í eftirtöldum
þremur flokkum: 1.–3. bekkur, 4.–6.
bekkur og 7.–10. bekkur.
Áhugasamir eru beðnir um að
skrá sig sem fyrst á Tívolímótið á
netfanginu hrokurinn@hrokurinn.is
eða í síma 867-7730. ■

■ TÓNLISTARBÍÓ

Sjóðandi djass á tjaldinu
Djassunnendur ættu endilega að
bregða sér á Grand Rokk í kvöld, á
svonefnt Hvíldarsdagskvöld sem
þar er haldið annan hvern sunnudag. Þar verða stanslausar sýningar
á djasskvikmyndum frá klukkan 20
og fram eftir kvöldi.
Sýnar verða heimildarmyndir og
tónleikaupptökur, meðal annars frá
mögnuðum tónleikum þar sem
sannkallaður stjörnukvintett vottar
Charlie Parker virðingu sína á
ógleymanlegan hátt.
Kvöldið hefst á því að sýndur
verður sjöundi hlutinn úr hinni
vönduðu heimildarþáttaröð „Jazz“,
en þar er lifandi og forvitnileg saga
djasstónlistarinnar rakin á mjög aðgengilegan hátt fyrir hinn almenna
áhorfanda. Þessi þáttur fjallar um
snillingana Dizzy Gillespie og
Charlie Parker.
Síðan verður sýnd mynd með
söngvum nokkurra af helstu söngkonum djass- og blúsgeirans, svo
sem Billie Holliday, Bessie Smith og
Sarah Vaughan.
Að því búnu tekur við áttundi
þátturinn úr heimildaröðinni Jazz,
þar sem athyglinni er beint að þeim
krafti sem djassinn hefur gefið einstaklingum í baráttunni gegn einræðishugmyndum og múgmenningu nasista í Þýskalandi.

CHARLIE PARKER Kvikmyndir með sjóðandi heitri djasstónlist verða sýndar á Hvíldardagskvöldi á Grand Rokk, eins og jafnan annan hvern sunnudag.

Um ellefuleytið verða sýnd þrjú
af flottustu og athyglisverðustu
djassatriðum kvikmyndasögunnar,
en kvöldinu lýkur með upptöku frá
tónleikum sem haldnir voru til heiðurs Charlie Parker í Cannes í Frakk-

landi árið 1990. Flytjendur eiga það
sammerkt að hafa leikið með hljómsveit Parkers á fyrri tíð.
Aðgangur að Hvíldardagskvöldunum á Grand Rokk er jafnan
ókeypis. ■

Menn farnir að mýkjast
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

The Used fór að láta að sér kveða
fyrir nokkrum árum og vakti samnefndur frumburður hljómsveitarinnar verðskuldaða athygli. Sá
sem þetta ritar varð þess heiðurs
aðnjótandi að geta barið hljómsveitina augum, nánast daglega,
fyrir þremur árum síðan þar sem
leiðir
íslensku
sveitarinnar
Quarashi og The Used lágu saman. Þar fór ekki á milli mála að
þar voru á ferðinni drengir sem
ætluðu sér alla leið.
In Love and Death er í poppaðri kantinum miðað við fyrri
verk The Used og ég er ekki frá
því að það fari hljómsveitinni
betur að hægja aðeins á hamaganginum. Gamla góða keyrslan
er allsráðandi í Take It Away en
það heyrist strax í lögum á borð
við I Caught Fire og Let It Bleed
að melódían er aðal hljómsveitarinnar þó svo að hörðum köflum sé
laumað inn þegar það á við.
Gítarleikarinn Quinn Allman
gæti hæglega slegið í gegn fyrir
færni sína en hann er afar smekklegur í öllum sínum aðgerðum
eins og í Yesterday's Feelings.
Hrynparið er heldur ekki af verri
endanum og gefur Allman ekkert
eftir í útfærslum sem margar
hverjar virðast hafa verið hugsaðar í þaula. Söngvarinn Bert

THE USED

IN LOVE AND DEATH
NIÐURSTAÐA: In Love And Death er fullslípuð
og erfitt fyrir hljómsveitina að leika slíkt eftir á
tónleikum. Lagasmíðin er engu að síður skref í
rétta átt frá síðustu plötu og fer færni The Used
ekkert á milli mála.

McCracken (sem er einna
frægastur fyrir að hafa átt stutt
ástarsamband við Kelly Osbourne) á hins vegar til að vera of
amerískur og (skrítið að segja
það) of góður ef eitthvað er. Upptökustjórnin hefði mátt vera aðeins hrárri því útkoman á In Love
and Death er fullslípuð og erfitt
fyrir hljómsveitina að leika slíkt
eftir á tónleikum sem er alltaf
mjög vafasamt. Lagasmíðin er
engu að síður skref í rétta átt frá
síðustu plötu, hér má finna mörg
frábær lög og færni The Used fer
ekkert á milli mála.
Smári Jósepsson

20. mars 2005 SU N N U DAGU R
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Í TÆKINU

AKSJÓN
7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
16.00 Bravó e. 18.15 Korter 20.30 Andlit
bæjarsin 21.00 Níubíó. Monsoon Wedding 22.15 Korter

OMEGA

TWELVE MONKEYS. Leyndardómurinn um apana 12 liggur á mörkum
fortíðar og framtíðar, skynsemi og
geðveiki og draums og veruleika.

6.00 Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
8.00 The Powerpuff Girls 10.00 Molly
12.00 Prince William 14.00 Spy Kids 2: The
Island of Lost Dreams 16.00 The Powerpuff
Girls 18.00 Molly 20.00 Prince William
22.00 Tart (B. börnum) 0.00 The Musketeer (B. börnum) 2.00 Twelve Monkeys
(Strangl. b. börnum) 4.05 Tart (B. börnum)

7.00 Blandað efni 9.00 Robert Schuller
10.00 Billy Graham 11.00 Samverustund
12.00 Miðnæturhróp 12.30 Robert Schuller 13.30 Um trúna og tilveruna 14.00
T.J. Jakes 14.30 Joyce Meyer 15.00 Ron
Phillips 15.30 Maríusystur 16.00 Freddie
Filmore 16.30 Dr. David Cho 17.00 Samverustund (e) 18.00 Í leit að vegi Drottins
18.30 Miðnæturhróp 19.00 Believers
Christian Fellowship 20.00 Fíladelfía
21.00 Sherwood Craig 21.30 Ron Phillips
22.00 Samverustund 23.00 Robert Schuller 0.00 Nætursjónvarp

POPP TÍVÍ
17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e)

WI LLIAM H. MACY LEI KU R Í J U RASSIC PARK 3 KL. 1.20 Á STÖÐ 2 Í KVÖLD.

Ætlaði að verða dýralæknir
William H. Macy fæddist 13. mars árið 1950 í Miami
í Bandaríkjunum. Hann bjó í Georgíu þangað til hann
var tíu ára og flutti þá til Cumberland í Maryland. Þar
blossaði leiklistaráhugi hans upp með hlutverki Mordred í Camelot.
Eftir miðskólan fór William í Bethany-háskólann í
Vestur-Virginíu til að gerast dýralæknir en eftir að
hann lék meira skipti hann um skóla og fór í Goddardháskóla í Vermont. Það lærði hann leiklist undir leiðsögn leiklistarkennarans David Mamet.
Árið 1972 fluttu David, William og félagi þeirra
Steven Schachter til Chicago þar sem þeir stofnuðu St.
Nicholas leikhúsið. William flutti til New York árið
1980 og hélt áfram að klífa metorðastigann í leikhúsinu. Samfara því hefur hann öðlast mikla virðingu sem
Þrjár bestu myndir

WILLIAMS:

leiklistarkennari og leikstjóri. Hann var með leiklistartíma í háskólum í Chicago og New York og er í dag leikstjóri í Atlantic leikhúsinu í New York sem hann stofnaði með David Marmet. William hefur
einnig getið sér gott orð sem leikari og
hefur leikið í fjölmörgum vinsælum og
góðum myndum.
Hann giftist leikkonunni Felicity
Huffman 6. september árið 1997. Þau
búa í Los Angeles og eiga saman tvær
dætur; Sofia Grace og Georgia Grace.

Fargo – 1996. Boogie Nights – 1997. Magnolia – 1999.

20.00

Framhaldið
af Get Shorty

13.30 Laugardagskvöld með Gísla Marteini
14.20 Spaugstofan 14.50 Regnhlífarnar í New
York 15.20 Mósaík 16.00 Útlínur 16.30 Meist-

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.15
Amazing Race 6 (11:15) (e) 16.00 American
Idol 4 (20:42) 16.40 American Idol 4 (21:42)
17.10 Whoopi (18:22) (e) 17.45 Oprah Win-

14.00 The Magic Show 15.00 Survivor Palau
(e) 16.00 Liverpool – Everton 18.00 Innlit/útlit (e)

skeytið

Miða fyrir 2

JA FBC

á Be Cool

á númerið

DVD myndir

1900

VHS myndir

og þú gætir

Coca-Cola

unnið.

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Brimingham – Aston Villa

frey

heimilisfaðir 1)

19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?) Kynnir er Drew Carey og
hann fær til sín ýmsa kunna grínista.
20.05 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 20042005) Í hverri viku er kynntur til sögunnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja.
20.40 Cold Case 2 (10:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurnar. Bönnuð börnum.
21.25 Twenty Four 4 (9:24) (24) Jack Bauer
fær kaldar kveðjur þegar nýr yfirmaður
er ráðinn til CTU. Bauer er látinn fjúka
en fer til starfa hjá varnarmálaráðuneytinu. Leyniþjónustan getur samt
ekki verið á hans lengi og kallar strax
á kappann þegar hætta steðjar að.
Bauer svarar kallinu enda er hann tilbúinn að fórna lífi sínu í þágu almannahagsmuna. Stranglega bönnuð
börnum.
22.10 Nip/Tuck 2 (16:16) (Klippt og skorið)
Lýtalæknarnir Sean og Christian þurfa
ekki að kvarta. Samkeppnin er hörð í
þessum bransa en félagarnir hafa
meira en nóg að gera. Stranglega
bönnuð börnum.

23.05 60 Minutes I 2004 23.50 Silfur Egils
(e) 1.20 Jurassic Park 3 (Bönnuð börnum)
2.50 Fréttir Stöðvar 2 3.35 Tónlistarmynd-

19.00 The Simple Life 2 – lokaþáttur (e)
19.30 The Awful Truth Michael Moore er
frægur fyrir flest annað en sitja á
skoðun sinni og það gerir hann heldur ekki í hinum frábæru þáttum The
Awful Truth.
20.00 Allt í drasli Hver þáttur segir frá einstaklingi eða fjölskyldu, sem hefur
hreinlega gefist upp á því að þrífa.
20.30 Will & Grace Bandarískir gamanþættir
um skötuhjúin Will og Grace og vini
þeirra Jack og Karen. Will eignast
kærasta og fer varlega að öllu en gerir
þau mistök að taka ráðum Grace og
lætur kærastann ganga á eftir sér.
21.00 CSI: New York Sem fyrr fær Réttarrannsóknardeildin, nú í New York, erfið sakamál til lausnar. Í farabroddi eru
stórleikarinn Gary Sinise og hin geðþekka Melina Karakardes sem margir
muna eftir úr „Providence“.
21.50 The Pink Panther: A Shot in the Dark
Franski rannsóknarlögreglumaðurinn
Clouseau, sem er leikinn af hinum frábæra Peter Sellers tekst á við helstu
glæpamenn heims og hefur yfirleitt
sigur að lokum. Það er þó engan veginn honum sjálfum að þakka þar sem
hann er afskaplega klaufskur og reiðir
ekki vitið í þverpokum en hefur afskaplega gaman af því að fara í dulargervi og æfa sig í bardagalistum.

▼

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Home Improvement (Handlaginn

▼

▼

23.45 Kastljósið 0.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

23.30 C.S.I. (e) 0.15 Boston Legal (e) 1.00
Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp (e) 1.10
Cheers – 1. þáttaröð 10/22 (e) 1.35 Óstöðv-

bönd frá Popp TíVí

andi tónlist

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 In Search of a Lost Princess 13.00 World’s
Best Demolitions 14.00 Protecting the President
15.00 Fireball Forward 17.00 Shadow of the Red Giants 18.00 Titanic’s Ghosts 19.00 Air Crash Investigation 20.00 Ultimate Survivor – The Mystery of
Us 22.00 Air Crash Investigation 23.00 The Lost Film
of Dian Fossey 0.00 Protecting the President 1.00
Frontlines of Construction

19.40 The Roseanne Show 20.25 Matchmaker 20.50
Hollywood One on One 21.15 What Men Want 21.40
Cheaters 22.25 City Hospital

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

Þú gætir unnið

SKJÁREINN
9.00 Malcolm In the Middle (e) 9.30 The
King of Queens (e) 10.00 America’s Next Top
Model (e) 11.00 Sunnudagsþátturinn 11.55

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

Sendu SMS

CSI: New York. Gary Sinise og Melina Karakardes
leika liðsmenn réttarrannsóknardeildarinnar í
New York.

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Pingu,
Leirkarlarnir, Vaskir Vagnar, Litlir hnettir, Kýrin
Kolla, Litlu vélmennin, Smá skrítnir foreldrar,
Könnuðurinn Dóra, Batman, Titeuf, Yu Gi Oh,
Shin Chan, Lizzie McGuire, As told by Ginger
1, Froskafjör, Oliver Beene)

býr fjörug og brosmild stelpa sem
heitir Véný Viðarsdóttir. Véný fer með
okkur á sílaveiðar, í fjöruferð, og sendir flöskuskeyti út í bláinn.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Í brennidepli Fréttaskýringaþáttur í
umsjón Páls Benediktssonar. Dagskrárgerð: Haukur Hauksson. Textað á
síðu 888 í Textavarpi.
20.45 Örninn (7:8) (Ørnen) Danskur spennumyndaflokkur um hálfíslenskan rannsóknarlögreglumann í Kaupmannahöfn, Hallgrím Örn Hallgrímsson, og
baráttu hans við skipulagða glæpastarfsemi.
21.45 Helgarsportið
22.10 Maður án fortíðar (Mies vailla
menneisyyttä) Finnsk bíómynd frá
2002 um mann sem kemur til
Helsinki og er barinn svo illa að hann
missir minnið. Hann fær hvorki vinnu
né íbúð og heldur sig í útjaðri borgarinnar og reynir að koma lagi á líf sitt.
Leikstjóri er Aki Kaurismäki og meðal
leikenda eru Markku Peltola, Kati
Outinen, Juhani Niemelä og Kaija Pakarinen. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki yngra en 12 ára.

gamanmynd ársins

24. Jack Bauer heldur áfram að reyna að bjarga
heiminum og vernda varnarmálaráðherra Bandaríkjanna.

Drama

9.00 Disneystundin 9.01 Stjáni (13:26) 9.25
Sígildar teiknimyndir (27:42) 9.33 Líló og
Stitch (27:28) 9.58 Sammi brunavörður
(8:26) 10.11 Ketill (34:52) 10.28 Andarteppa
(34:39) 11.00 Formúla 1

18.30 Krakkar á ferð og flugi Á Hellissandi

á hættulegustu

21.00

SJÓNVARPIÐ

aramót Íslands í sundi. Bein úts. úr Laugardal í
Reykjavík. 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin
okkar

Viltu miða

21.25

Spenna

Fræðsla
Í brennidepli. Fréttaskýringarþáttur þar sem mál
eru tekin fyrir en umsjónarmaður er Páll Benediktsson.

▼

▼

▼

Páskamyndin í ár

EUROSPORT
13.00 Cross-country Skiing: World Cup Falun
Sweden 14.00 Ski Jumping: World Cup Planica
15.30 Curling: World Championships (women)
Scotland 17.30 Biathlon: World Championship
Khanty-Mansiysk Russia 18.30 Figure Skating:
World Championship Moscow Russia 20.30 Curling:
World Championships (women) Scotland 22.00
Boxing 23.00 News: Eurosportnews Report 23.15
Sumo: Hatsu Basho Japan 0.15 News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 EastEnders Omnibus 14.00 Teletubbies 14.25
Tweenies 14.45 Fimbles 15.05 Bill and Ben 15.15
The Story Makers 15.35 Serious Jungle 16.00
Animals – The Inside Story 17.00 Keeping up Appearances 17.30 Yes Minister 18.00 A Place in France
18.30 Location, Location, Location 19.00 Born and
Bred 19.50 How to Get a New Life 20.50 Safe as
Houses 21.50 Top Gear Xtra 22.50 The Dinosaur
That Fooled the World 23.40 A Little Later 0.00 What
the Industrial Revolution Did for Us
ANIMAL PLANET
12.00 Profiles of Nature 13.00 Animals A-Z 15.00
O’Shea’s Big Adventure 16.00 Mad Mike and Mark
17.00 Horsetails 17.30 Keepers 18.00 Lyndal’s
Lifeline 19.00 Animals A-Z 21.00 Killer Bees – Taming the Swarm 22.00 Pet Powers 23.00 Gelada
Baboons 23.30 Up with the Gibbons 0.00 Profiles of
Nature 1.00 Animals A-Z

DISCOVERY
12.05 Scrapheap Challenge 13.00 Birth of a Sports
Car 14.00 Dangerman 15.00 Collision Course 16.00
The Truth About Moon Landings 17.00 Building the
Ultimate 17.30 Massive Machines 18.00 Bull Shark
19.00 American Chopper 20.00 The Mistress 23.00
American Casino 0.00 Face of Evil Reinhard Heydrich 1.00 Poisonous Women
MTV
12.30 Pimp My Ride Weekend Music Mix 15.00 TRL
16.00 Dismissed 16.30 Punk’d 17.00 So ‘90s 18.00
World Chart Express 19.00 Dance Floor Chart 20.00
MTV Making the Movie 20.30 Wild Boyz 21.00 Top
10 at Ten 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV
VH1
12.00 Missy Elliot Rise & Rise Of 13.00 Missy Elliot
Fabulous Life Of 13.30 P Diddy Fabulous Life Of
14.00 Run DMC Ultimate Album 15.00 VH1 Presents
the 80s 16.00 40 Hip Hop Classics 20.00 VH1 Hip
Hop Honours 22.00 MTV at the Movies 22.30 VH1
Rocks
CLUB
12.15 The Stylists 12.45 Anything I Can Do 13.10
Hollywood One on One 13.35 Spectacular Spas
14.05 The Race 14.55 Weddings 15.20 Fantasy
Open House 15.45 Matchmaker 16.15 Cheaters
17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 The
Stylists 18.20 Anything I Can Do 18.45 The Race

E! ENTERTAINMENT
12.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Jackie
Collins Presents 22.00 The E! True Hollywood Story
1.00 Jackie Collins Presents 2.00 E! Entertainment
Specials
CARTOON NETWORK
12.05 The Grim Adventures of Billy & Mandy 12.30
Looney Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The
Cramp Twins 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n
Eddy 14.35 The Powerpuff Girls 15.00 Codename:
Kids Next Door 15.25 Dexter’s Laboratory 15.50
Samurai Jack 16.15 Megas XLR 16.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 17.05 Courage the
Cowardly Dog 17.30 Scooby-Doo 17.55 Tom and
Jerry 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n Eddy
JETIX
12.05 Braceface 12.30 Lizzie Mcguire 12.55 Totally
Spies 13.20 Digimon I 13.45 Inspector Gadget 14.10
Iznogoud 14.35 Life With Louie 15.00 Three Friends
and Jerry II 15.15 Jacob Two Two 15.40 Ubos 16.05
Goosebumps
MGM
13.00 Return from the Ashes 14.45 For Better or for
Worse 16.20 Witness for the Prosecution 18.00
Inside Out 19.25 The World of Henry Orient 21.10 Island of the Lost 22.40 Posse 0.30 Get Crazy 2.00
Scenes From the Goldmine 3.45 Convicts
TCM
20.00 Where Eagles Dare 22.30 The Liquidator 0.10
Lust for Life 2.10 Mark of the Vampire 3.10 Brotherly Love
HALLMARK
12.15 Broken Promises: Taking Emily Back 13.45
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TALSTÖÐIN

ALLT Í DRASLI

9.00 Er það svo í umsjón Ólafs B. Guðnasonar e. 10.03 Gullströndin – Umsjón Hallfríður Þórarinsdóttir og Þröstur Haraldsson.
11.00 Messufall með Önnu Kristine.

8.07 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15
Styrjaldir – skemmtun og skelfing 11.00 Guðsþjónusta í Möðruvallakirkju

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.10 Silfur Egils 13.40 Menningarþáttur með
Rósu Björk Brynjólfsdóttur. 16.00 Tónlistarþáttur Dr. Gunna. 18.00 Úr sögusafni
Hitchcocks, Konfekt og kærleikur.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
13.00 Útvarpsleikhúsið: Hinn eini sanni Henry
Smart 14.00 Árstíðirnar 15.00 Vísindi og
fræði 16.10 Helgarvaktin 17.00 Í tónleikasal

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Seiður og hélog
19.00 Íslensk tónskáld 19.40 Íslenskt mál
19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15
Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af
minnisstæðu fólki 22.30 Til allra átta
23.00 Grískar þjóðsögur 23.10 Silungurinn

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi 21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Skjár Einn kl. 20.00

Skíturinn aftrar mannlegum samskiptum

BYLGJAN

9.00 Gæðatónlist á sunnudagsmorgni

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Svar: Frú Kendal úr kvikmyndinni
The Elephant Man frá árinu 1980.

„Why, Mr. Merrick, you're not an elephant
man at all.“

FM 90,1/99,9

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róberts
16.00 Á tali hjá Hemma Gunn.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 99,4

12.40 MEINHORNIÐ

Margrét og Heiðar.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

FM 98,9

RÁS 2

FM 92,4/93,5

»

Í kvöld fá áhorfendur að kynnast Jóhönnu. Jóhanna vinnur á elliheimili á næturna. Hún býr ein í fjögurra herbergja íbúð og hefur ekki tekið til í tvö ár. Jóhanna
reyndi síðast smávegis við þrifin í ágúst 2004. Hana langar til að geta boðið fólki heim, sérstaklega nágrönnunum
á neðri hæðinni. Jóhanna er mikil barnagæla og hjá nágrönnunum stendur einmitt skírn fyrir dyrum. En skíturinn stendur í veginum fyrir mannlegum samskiptum og
heimsóknum.
Margrét og Heiðar hafa sinnt kalli frænku Jóhönnu, sem
fannst tími til komin að hreinlætinu og félagslífinu yrði
kippt í liðin.

RÁS 1

FM 90,9

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Bragi Guðmundsson - Með
ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

20.00

LJÓSAKÚPLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

Íþróttir
Bandaríska mótaröðin í golfi. Sýnt verður beint
frá síðasta keppnisdegi Bay Hill Invitational.

SÝN

▼

12.10 Hnefaleikar (Erik Morales – Manny
Pacquiao) 13.50 Spænski boltinn (Deportivo
– Barcelona) 15.30 UEFA Champions League
16.00 Bandaríska mótaröðin í golfi 16.55
World's Strongest Man 17.50 Spænski boltinn. Bein útsending frá leik Real Madrid og
Malaga.
20.00 US PGA Bay Hill Invitational Bein útsending frá Bay Hill Invitational sem
er liður í bandarísku mótaröðinnií
golfi. Chad Campbell sigraði á mótinu
í fyrra og á því titil að verja. Leikið er í
Orlando í Flórdía.

Kúpladagar

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

690-

990-

UFO - svart

690-

UFO - antik

UFO - króm/svartkróm/Gyllt

1690RICARDA - gyllt

1690-

1690-

RICARDA - krómað

RICARDA - burstað stál

23.00 Ítalski boltinn (Roma – AC Milan) 0.40
Dagskrárlok

1690-

990-

RICARDA - burstað messing

1290-

UNIVERSAL - hvítt

UNIVERSAL - gyllt

Shattered City 15.15 The Yearling 17.00 Broken
Vows 18.45 Just Cause 19.30 Picking Up And
Dropping Off 21.00 Word Of Honor 22.30 On The
Beach
BBC FOOD
12.00 Food Source 12.30 Tamasin’s Weekends
13.00 Jancis Robinson’s Wine Course 13.30 The
Thirsty Traveller 14.00 The Italian Kitchen 14.30
Rocco’s Dolce Vita 15.00 Neven Cooks 16.00 Who’ll
Do the Pudding? 16.30 Ready Steady Cook 17.00
Kitchen Invaders 18.00 Ainsley’s Meals in Minutes
18.30 Gondola On the Murray 19.30 Ready Steady
Cook 20.00 Soul Food 20.30 Masterchef 21.00 Can’t
Cook Won’t Cook 21.30 Neven Cooks 22.30 Ready
Steady Cook
DR1
12.20 Arbejdsliv – I chefens stol 12.50 Boom Boom
13.50 HåndboldS¢ndag I 15.15 HåndboldS¢ndag II
17.00 Sigurds Bj¢rnetime 17.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 18.00 Fint skal det være 18.30 Sådan
ligger landet 19.00 Unge Andersen 20.00 TV Avisen
20.15 S¢ndag 20.45 S¢ndagssporten med SAS liga
21.10 D¢dens Detektiver 21.35 Sorte skæbner 22.50
Magtens billeder – Hvorfor har mænd magten?
23.50 Musikprogrammet
SV1
13.55 Bandy: SM-Final 2005 16.00 Människans
vägar 16.30 Skolakuten 17.00 BoliBompa 17.01
Harleys hittegods 17.15 Tv-huset 18.30 Rapport
19.00 Sixties 19.30 Sportspegeln 20.15 Stopptid
20.20 Agenda 21.15 Tre drömmar och en baby 21.45
Vetenskap – Den gränslösa hjärnan 22.15 Rapport
22.20 Design 365 22.25 The Desk 22.55 Orka! Orka!
23.40 Sändningar från SVT24

1490-

1490UNIVERSAL - fura

UNIVERSAL - eik

990PLANET - hvítt

1495-

990-

STORIA - burstað messing

PLANET - hvítt

50%

um
Allt að r á öllum öðr n.
afsláttu plum í verslu
ljósakú

OPIÐ Á LAUGARDAG: 11 - 17 / SUNNUDAG: 13 - 17
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Langaði að verða læknir og mamma

...fær Galdrasetrið á Ströndum
en forsvarsmenn þess hafa boðist
til að reka út drauga sem hafa
verið að angra forsetann í
Malaví.

Hvernig ertu núna? Ótrúlega skemmtileg.
Augnlitur: Blár.
Starf: Kennari, sýningarstjóri, sjónvarpskona og skartgripadrottning fyrir
Pilgrim.
Stjörnumerki: Hrútur.
Hjúskaparstaða: Gift.
Hvaðan ertu? Úr Garðabæ.
Helsta afrek: Börnin mín.
Helstu veikleikar: Ég tek að mér svolítið margt í einu.
Helstu kostir: Jákvæðni.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Brúðkaupsþátturinn Já og Oprah.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Latabæjarútvarpið.
Uppáhaldsmatur: Gourmet heimagerður matur, t.d. grillmatur.
Uppáhaldsveitingastaður: Sowieso.
Uppáhaldsborg: London.
Mestu vonbrigði lífsins: Að Jónsi hafi ekki unnið í Eurovision.

FRÉTTIR AF FÓLKI

ELÍAS JÓN GUÐJÓNSSON: STJÓRNMÁLAFRÆÐINEMI TEKUR VIÐ STÚDENTARÁÐI

HRÓSIÐ

Áhugamál: Samvera með fjölskyldunni og fara á skíði.
Viltu vinna milljón? Já, takk.
Jeppi eða sportbíll? Sportbíll.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Ég ætlaði að verða læknir og líka mamma.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Daði rótari í Í
svörtum fötum.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Keli.
Trúir þú á drauga? Já, pínu.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Kanína.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Slanga.
Áttu gæludýr? Nei.
Besta kvikmynd í heimi: Cinema Paradiso.
Besta bók í heimi: Íslenska orðabókin.
Næst á dagskrá: Brúðkaupssýning Já.

8.4.1977

tarfsfólk RÚV á það til að veðja
um ólíklegustu hluti og áður en
S
ákveðið var að ráða Auðun Georg
Ólafsson í stöðu fréttastjóra var efnt
til veðmáls innanhúss um hver
myndi hreppa hnossið. Fréttamaðurinn Logi Bergmann Eiðsson upplýsti það á sameiginlegu Pressukvöldi Félags fréttamanna og Blaðamannafélags Íslands í síðustu viku
að aðeins einn, Ari Sigvaldason
fréttamaður, hafi veðjað á réttan
hest og hirt pottinn eftir að hafa
hringt eitt símtal. Ari leiðrétti Loga
að bragði og sagðist hafa hringt tvö
símtöl, eitt í sjálfstæðismann sem
sagði allt óljóst um ráðninguna og
annað í framsóknarmann. Að því
símtali loknu velktist Ari ekki í vafa
og setti sinn pening á Auðun.

„Þetta leggst ágætlega í mig,
enda nóg af krefjandi verkefnum
fram undan,“ segir nýkjörinn formaður Stúdentaráðs, Elías Jón
Guðjónsson, sem tekur við af Jarþrúði Ásmundsdóttur á mánudag.
Elías Jón var kosinn með aðeins tveimur atkvæðum af tuttugu, þegar átján sátu hjá. Hann er
annar tveggja af Háskólalistanum
sem náðu kjöri í nýafstöðnum
kosningum og því í óvæntri stöðu
sem formaður.
„Við bjuggumst ekki við þessu
fyrir fram en þegar úrslitin voru
ljós gáfum við yfirlýsingu um að
ætla ekki í meirihlutasamstarf
með Vöku eða Röskvu.
Okkar markmið var að fólk
ynni saman, en okkur fannst eðlilegt að fylkingarnar stóru töluðu
fyrst saman með sinn meirihluta
atkvæða. Það gerðu þær ekki en
Háskólalistinn samþykkti tillögur
þar sem annað hvort Vaka eða
Röskva færi með formennsku, háð
því skilyrði að hin fylkingin sætti
sig við niðurstöðuna með öllum atkvæðum. Það gekk ekki. Sem formaður var ég því ekki fyrsti kostur því báðar fylkingar vildu formennsku, en þær kusu þó ekki á
móti svo einhver sátt var um kosninguna.“
Elías Jón segir Háskólalistann
hafa komið með nýja hugsun í háskólapólitíkina þegar hann bauð
fyrst fram 2003; hugsun sem hafi

verið á sveimi í Háskólanum árum
saman.
„Þetta snýst um að vera í hagsmunafélagi. Háskólanemar eru
einn hópur með sameiginlega
hagsmuni og því eðlilegt að við
stöndum saman í stað þess að
skipta okkur í fylkingar. Nemendur hafa ekki almennilega skilið um
hvað fylkingarnar rífast, í stað
þess að vinna að hlutunum í sameiningu. Við gerðum ráð fyrir að
allar fylkingar væru með í starfinu, en ekki útilokaðar eins og
undanfarin tuttugu ár. Nú er enginn meirihluti í Stúdentaráði og
allir kjörnir fulltrúar hafa um
starfið að segja, enda útgangspunktur að ná saman starfhæfu
stúdentaráði þar sem kraftur allra
einstaklinganna yrði nýttur. Þeir
sem sækjast eftir kjöri gefa sig út
fyrir að vinna að hagsmunum
stúdenta. Ef það er raunin, sem ég
reyndar trúi, þá munu allir leggja
sitt af mörkum í stað þess að
hugsa eingöngu um hag sinnar
fylkingar,“ segir Elías Jón og bætir við að sjálfur muni hann ekki
starfa öðruvísi en að ráðfæra sig
við aðra stjórnarliða.
„Ég er formaður í skjóli hlutleysis hinna. Gert er ráð fyrir að
bæði Röskva og Vaka séu í formennsku í nefndum og leiði
nefndastarf, sem er mjög mikilvægt líka. Átján sátu hjá, en
greiddu ekki atkvæði á móti. Ég

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Formaður í skjóli hlutleysis

TEKUR VIÐ FORMENNSKU Í STÚDENTARÁÐI Á MORGUN Elías Jón Guðjónsson er
nýkjörinn formaður Stúdentaráðs og fulltrúi Háskólalistans. Hann var kjörinn með tveimur
atkvæðum af tuttugu en átján sátu hjá. Þrátt fyrir það segist Elías Jón finna sátt um sig í
formannsstóli.

var því kjörinn með öllum greiddum atkvæðum, sem er nóg, þar
sem hinir kusu að greiða ekki sitt
atkvæði. Það lýsir þeirri afstöðu
að þeirra fyrsti kostur hafi verið
formaður úr eigin röðum, en ég
finn meðbyr og sátt þótt ég hefði

glaðst yfir að vera kosinn með
fleiri atkvæðum. Ég hlakka umfram allt til að takast á við starfið,“ segir Elías Jón, sem meðfram
formannsstarfinu leggur stund á
stjórnmálafræði.
thordis@frettabladid.is

VORNÁMSKEIÐ
í Miðbæjarskóla og Mjódd
Húsgagnaviðgerðir
mánudaga / miðvikudaga kl.18-21
Glerlist / Mósaík
miðvikudaga kl.15-18 / 18:45-21:45
Skrautskrift
mánudaga kl. 18-21 í Mjódd
Spænska f. byrjendur
fimmtudaga kl.19:40-21:45 í Mjódd
Námskeiðin standa í sex vikur
tímabilið 4.apríl – 13.maí
Upplýsingar og skráning
í síma 5512992 og 5677050
Netfang: nfr@namsflokkar.is
Heimasíða: www.namsflokkar.is
Svo lengi lærir sem lifir

Bandaríski blaðamaðurinn Bart
Cameron hefur tekið við ritstjórn blaðsins Grapevine, sem
frá upphafi hefur verið í höndum Vals Gunnarssonar. Bart
hefur áður skrifað greinar fyrir
Grapevine, starfað sem blaðamaður hjá Iceland Review og er
fréttaritari Associated Press á
Íslandi. Hann hlakkar til að
takast á við nýja starfið og ætlar
að brydda upp á nýjungum.
„Ég mun leggja hart að blaðamönnum mínum að vera vel
klæddir og krefjast þess að þeir
leggi sér til munns trefjaríkt
fæði. Þá ætla ég að yngja upp í
hópi blaðamanna og ráða fleiri
íslenska penna. Grapevine er
glæsilegur stökkpallur fyrir
blaðamenn og stúdenta sem vilja
ná sér í reynslu og byggja upp
ferilskrá áður en þeir halda utan
til náms og starfa,“ segir Bart,
sem hyggst hjálpa blaðamönnum sínum að selja greinar til
erlendra dagblaða og tímarita.
„Annars fer enginn í skóna
hans Vals, enda maðurinn orðinn
almenningseign sem jarðar
geisladiska.
Ég neita að ganga um með
kúrekahatt eða pósa í Speedosundskýlu á Laugaveginum til að
ná athygli lesenda. Ég er hins
vegar tilbúinn að segja skilið við
virðulegt starf mitt á Iceland
Review og sturta ferli mínum,

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Neitar að ganga með kúrekahatt í
sundskýlu

RITSTJÓRINN BART CAMERON Tekur við ritstjórn Grapevine úr höndum Vals Gunnarssonar, er með skáldsögu í smíðum og spilar í hljómsveit.

orðspori og fjárhag i klósettið
fyrir Grapevine.
Ég hef tekið áhættu áður,“
segir Bart hress í bragði og
bætir við að þeir Valur eigi ýmislegt sameiginlegt. „Við erum
báðir 28 ára, með meistaragráðu

í ensku og ljúkum okkar fyrstu
skáldsögu í ár. Svo erum við báðir í hljómsveit. Bandið mitt The
Foghorns spilar reglulega í
Reykjavík og hefur gefið út
diskinn So Sober. Aðeins á
Íslandi.“ ■

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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BAKÞANKAR
STEI N U N NAR
STEFÁNSDÓTTU R

Í

sumar verða tímamót í 94 ára
sögu Háskóla Íslands. Þá tekur
kona í fyrsta sinn við embætti rektors. Þar með hefur kona sest á
valdapóst í samfélaginu sem hingað
til hefur verið setinn körlum. Kristín Ingólfsdóttir er reyndar ekki
fyrsti rektor skóla á háskólastigi á
Íslandi en engu að síður er brotið
blað þegar kona tekur við þessu
embætti í elsta og stærsta háskóla
landsins.

KJÖR KRISTÍNAR er ekki síst
merkilegt vegna þess að til embættis rektors Háskóla Íslands er valið
með öðrum hætti en tíðkast almennt
um embætti í landinu; með kosningu
starfsmanna og nemenda Háskólans.
Að aflokinni að því er virðist afar
málefnalegri og drengilegri kosningabaráttu stendur Kristín uppi
sem sigurvegari. Ástæðurnar eru
margar, og aðeins ein þeirra sú að
mörgum fannst kominn tími til að
kona gegndi þessu embætti. Valið á
rektor Háskóla Íslands er afar lýðræðislegt. Þetta er embætti sem
stjórnmálaöflin eiga ekki sama aðgang að og öðrum opinberum embættum í landinu, embætti þar sem
samfélag velur sér leiðtoga með
grundvallaraðferðum lýðræðisins.
LEIÐIN AÐ jafnri stöðu kynjanna
er löng og ströng. Enn er langt í
land með að Alþingi Íslendinga sé
skipað körlum og konum í sama
hlutfalli og fólkið í landinu og gríðarlega mikið vantar upp á jafnvægi
milli kynjanna í stjórnum og á
stjórnendastólum fyrirtækja. Völd
kvenna í samfélaginu eru því ekki í
neinu samræmi við fjölda þeirra og
ekki má gleyma að ástæðan fyrir
því að margir karlmenn gegna þeim
embættum sem þeir gegna er einmitt sú að þeir eru karlar, þáttur
sem oft gleymist þegar rætt er um
hvort kona er valin í embætti vegna
þess að hún er kona.

FULL ÁSTÆÐA er því til að óska
þjóðinni til hamingju með nýjan háskólarektor. Kjör hennar er áfangi á
leiðinni til jafnréttis kynjanna.
Langur vegur hefur verið genginn
en löng leið, kannski enn lengri, er
enn ófarin. Eitt lóð hefur verið lagt
á vogarskálarnar og mörg eru eftir,
framkvæmdastjóri flugfélags hér og
rektor háskóla þar eru vísbendingar
um að gengið sé áfram veginn en
ekki aftur á bak. Næst verður það
forsætisráðherra, biskup eða
kannski bankastjóri!

ICELAND EXPRESS STENDUR FYRIR

ÚTRÁS ÍSLENSKU
ﬁJÓ‹ARINNAR...
...EINS OG HÚN LEGGUR SIG

SUMARHÚS Í DANMÖRKU
Ver› frá 23.488 kr. á mann
» Innifali›: Flug og gisting í fjögurra stjörnu sumarhúsi í eina viku,

flugvallarskattar og önnur gjöld. Ver› á mann m.v. 2 fullor›na
og 2 börn undir 13 ára.

VER‹D
ÆMI

FLUG OG BÍLL Í
FRANKFURT-HAHN
Ver› frá 21.784 kr. á mann

» Innifali›: Flug og bíll í Economy-flokki í 1 viku, flugvallarskattar og

önnur gjöld. Ver› á mann m.v. tvo fullor›na og tvö börn undir 13 ára.

MI

VER‹DÆ

HELGARFER‹ TIL LONDON
Ver› frá 45.198 kr. á mann

» Innifali›: Flug, gisting í ﬂrjár nætur á Millennium Copthorne Tara
flugvallarskattar og önnur gjöld. Ver› m.v. tvo fullor›na í herbergi.

Á icelandexpress.is finnur ﬂú allar nánari uppl‡singar um tilbo› og áfangasta›i og getur bóka› ﬂína draumafer›.

Ver› frá: 7.995 kr.*

Barnaver›: 5.995

kr.

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

*

*A›ra lei› me› sköttum.
Börn ﬂurfa a› vera í fylgd
me› fullor›num.
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